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المواقف الدولية تعيد 
توزيع األوراق في ليبيا

ترشح القذافي للرئاسية…

،،
رامي التلغ

سيف اإلسالم هو االبن األكبر للعقيد الراحل من زوجته الثانية 
يف  الهندسية  العلوم  بكالوريوس  على  حصل  فركاش،  صفية 
يف  ولندن  فيينا  يف  دراسته  كمل  أ ثم  بطرابلس،  الفاتح  جامعة 
عالقات  دائرة  له  أن  ويعتقد  األعمال،  وإدارة  االقتصاد  مجال 

شخصية واسعة على الصعيد الدويل.
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دبلوماسيا  دورا  لعبه  نتيجة  اإلسالم  سيف  عالقات  شبكة  تشكّلت 
ونجحت  لليبيا.  الرسمي  الممثل  صورة  يف  وظهر  عدة،  خارجية  ملفات  يف 
عالقة  ظلت  التي  القضايا  بعض  حل  يف  الدبلوماسية  المهندس  تحركات 

وعانت ليبيا بسببها.
القذايف  2011. وقضى  نوفمبر  عليه يف  القبض  ألقي  فبراير  أحداث  بعد 
عليه  حكم   2015 عام  ويف  ليبيا،  غريب  الزنتان  يف  سجينا  سنوات  االبن 
بالسجن غيابيا يف محكمة يف طرابلس. لكن يف يونيو 2017، أفرج عن سيف 

اإلسالم بموجب قانون عفو أقره البرلمان الليبي.
ومن مقر إقامته المجهول، أعلن نجل العقيد الراحل عزمه تقديم ترشحه 
المطروح  اإلشكال  لكن  الوطنية،  الوحدة  شعار  رافعا  القادمة  لالنتخابات 
هو كيف ينظر الغرب الذي تورطت طائراته يف إسقاط والده لهذه الخطوة. 
اإلنسان«  حقوق  و«قيم  الديمقراطية«  »نشر  بتمشي  متمسكا  الزال  هل 
فاشلة  دولة  العراق  يف  سابقا  أنتج  الذي  األبيض  الرجل  وصاية  وممارسة 
لغتها األساسية الدم والسالح أم تراجع المعسكر الغريب عن هذا التمشي 
مفضال طريق االستقرار كما صرح عديد المسؤولين الغربيين الذين أعربوا 
عن  تتوان  لم  التي  األطراف  بعض  دعم  و  النظام  إسقاط  يف  فشلهم  عن 

إثبات فشلها حتى أصبحت الدولة أو ما تبقى على حافة اإلنهيار.
ليبيا مثلت  الحديث عن موقف غريب موّحد خاصة و أن  حقيقة ال يمكن 
الليبية  السياسية  التسوية  ملف  مثل  حيث  جديد،  دويل  صراع  موضوع 

اإليطايل  خاصة  الغريب  للصراع  أداة 
الفرنسي حيث نظمت فرنسا مؤتمرا 
الماضي  مايو  شهر  يف  باريس  يف 
يف  باليرمو  مؤتمر  بعدها  وجاء 
الفرنسي  التحرك  على  كرّد  إيطاليا 
الكالمية  المشادات  عن  فضال 
دون  الماضية  السنة  الطرفين  بين 
الخافت  األمريكي  الدور  نسيان 
المتشنج فضال عن اإلجراءات  وغير 
الروسية الحثيثة للعب دور محوري 

يف البلد.

القذافي  اإلسالم  سيف  عودة  تعارض  ال  باريس 
الليبية  السوق  من  وافر  نصيب  نيل  تأمل  حيث 
اقتصادها  إلصــالح  مستقبلية  ــواق  أس وتأمين 
المهترئ، في ظل المنافسة مع العديد من القوى 

اإلقليمية خاصة بمجال النفط.
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باريس ال تعارض عودة سيف اإلسالم القذايف حيث تأمل نيل نصيب وافر 
المهترئ،  اقتصادها  أسواق مستقبلية إلصالح  وتأمين  الليبية  السوق  من 
النفط،  بمجال  خاصة  اإلقليمية  القوى  من  العديد  مع  المنافسة  ظل  يف 
 46.6 بنحو  احتياطاتها  وتقدر  النفط  من  هائلة  ثروات  على  تحتوي  فليبيا 

مليار برميل، وهي األكبر يف إفريقيا.
أنظار فرنسا موجهة إىل الجنوب الليبي الذي يحتوي على احتياطي هائل 
خزانات  عن  فضالً  والنفط  للغاز  الشرارة  حقل  به  والغازويوجد  النفط  من 

المياه الجوفية العميقة التي توفر المياه للنهر الصناعي العظيم.
أواخر  يف  أعلنت  حيث  القذايف،  لترشح  دعمها  تخف  لم  فإنها  روما  أما 
الشهر الماضي أنها ال تعارض مبدئًيا عودة محتملة لسيف اإلسالم، للعمل 
السياسي وقيادة ليبيا يف إطار المصالحة والعملية السياسية التي تدعمها 
اإليطالية  الحكومة  رئيس  إنهاء  على  واحد  يوم  بعد  وذلك  بقوة،  إيطاليا 

جوزيبي كونتي، زيارة مفاجئة إىل ليبيا.
للعقيد  اإليطالية ترى يف سيف اإلسالم منافًسا حقيقًيا  اإلدراة  أن  ويبدو 
أن  حتى  إيطاليا  مع  المشتركات  عديد  يملك  الذي  حفتر  خليفة  المتقاعد 
تدعم  فهي  لذلك  للغاية،  باهت  بشكل  جاءت  باليرمو  مؤتمر  يف  مشاركته 
سيف اإلسالم حتى ال تخسر مكانتها يف البالد، فهي تسعى لضمان مصالح 
الطبيعية ومكانها الجغرايف  بالمواد  الغنية  ليبيا  اقتصادية وإستراتيجية يف 

اإلستراتيجي المطل على البحر المتوسط.
وزرائها  رئيس  قدم  أن  بعد  حتى  االستعمارية  نظرتها  إيطاليا  تتجاوز  لم 
حيث  ليبيا.  يف  بلده  خلفته  الذي  الخراب  عن  االعتذار  برلسكوين  سلفيو 
السابقة،  بمستعمرتهم  أحقيتهم  يؤكدون  اإليطاليون  المسؤولون  فتئ  ما 
خاص  حيوي  مجال  إليهم  بالنسبة  فليبيا  عليها،  مزاحمتهم  عدم  وضرورة 

وأرض خصبة ال يجب أن يكثر حولها الطامعون.
من جانب آخر،طرح اإلعالن الروسي مؤخًرا عن زيارة مبعوث لنجل الزعيم 
القذايف، سيف اإلسالم، إىل موسكو، وتسليمه رسالة  الراحل معمر  الليبي 
للرئيس الروسي فالديمير بوتين، تساؤالت عديدة عن موقف موسكو منه 

يف الفترة المقبلة.
ليبيا مردها  البعض أن روسيا تلعب ورقة دعم سيف اإلسالم يف  ورجح 
ألن  وذلك  ليبيا،  عبر  الحًقا  أفريقيا  إىل  للدخول  الطريق  تمهيد  األساسي 
من أهم أهداف روسيا اإلستراتيجية يف األعوام المائة القادمة، هو الدخول 
ألفريقيا. ومن الجلي أن روسيا تعي جيدا أن الملف الليبي له وزن ثقيل يف 
الليبية لتعزيز  إطار كل التسويات الدولية لذلك تحاول أن تمسك بالورقة 

موقفها لكونه جزًءا من بايق ملفات المنطقة.
الجيش  قائد  حفتر،  خليفة  المشير  وراء  بثقلها  ُتلقي  موسكو  ومازالت 
الليبي، والذي يسيطر على أغلب مناطق إنتاج النفط يف شرق البالد.  ورغم 
ذلك، تتحرك يف هدوء إلقامة عالقات مع جميع الفصائل المتصارعة يف البالد 
»بلومبرج«  وكالة  نقلته  ما  بحسب 
األمريكية عن دبلوماسيين أوروبيين 
االستراتيجية  على  مطلعين  اثنين 

الروسية.
يف  روسيا  الوضع  هذا  ويجعل 
من  االستفادة  لها  يتيح  موقف 
ليبيا  يف  تحدث  التي  التطورات 
كبر من غيرها من القوى  على نحو أ
أو  واحدا  تدعم طرفا  التي  الخارجية 

آخر يف الصراع الليبي.
الروسي  للرئيس  وبالنسبة 

منافًسا  اإلسالم  سيف  في  ترى  اإليطالية  اإلدارة   
حقيقًيا للعقيد المتقاعد خليفة حفتر الذي يملك 

بدوره عديد المشتركات مع إيطاليا.
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شمال  حلف  قادها  التي  العسكرية  الحملة  أدان  الذي  بوتين،  فالديمير 
واعتبرها  القذايف،  أربعة عقود من حكم  لينهي  ليبيا  )ناتو( على  األطلسي 
تجربة  بعد  ليبيا  لموسكو يف  القوي  الدور  استعادة  فإن  »حملة صليبية«، 
حساب  على  روسيا  مكانة  يعزز  أن  شأنه  من  سوريا،  يف  الناجح  تدخله 

الواليات المتحدة.
الروسية  الشركات  حصول  أمام  الطريق  سيفتح  السيناريو  هذا  أن  كما 
إقامة  احتمال  مع  ليبيا،  يف  اإلعمار  إلعادة  الدوالرات  بمليارات  عقود  على 

قاعدة بحرية روسية جديدة يف البحر المتوسط.
المتصارعين  بقية  حماس  بنفس  األمريكان  يظهر  لم  أخرى،  ناحية  من 
حول الملف حيث يبدو أن األولوية األمريكية أمست تأمين البيت الداخلي 
خاصة بعد بداية إجراءات سحب القوات من سوريا. وحتى الشهر الماضي، 

ترامب  إدارة  تعمل  حين  ويف 
جديدة  استراتيجية  تطوير  على 
القائم  أرسلت  فإنها  إفريقيا،  يف 
الخارجية  وزير  مساعد  بأعمال 
ديفيد  األدىن  الشرق  لشؤون 
عن  مؤتمر  يف  للمشاركة  ساترفيلد 

ليبيا نظمته الحكومة اإليطالية.
المتحدة  الواليات  تعلن  ولم 
عزم  من  اآلن  حد  إىل  رسميا  موقفا 
لن  أنها  إال  نفسه  ترشيح  القذايف 
تتخلى بالتأكيد عن لعب دور هناك 
إذ أن  إيطاليا  لو كان بوكالة  حتى و 
صراع  معادلة  يف  صعب  رقم  ليبيا 
األمم وال يمكن لواشنطن أن تهمله 
هي  وربما  األحوال،  من  حال  بأي 
مع  معينة  تسوية  إيجاد  انتظار  يف 
الدعم  إلعالن  ذاك  أو  الطرف  هذا 

الرسمي له.

ثقيل  وزن  له  الليبي  الملف  أن  جيدا  تعي  روسيا 
أن  تحاول  لذلك  الدولية  التسويات  كل  إطار  في 
لكونه  موقفها  لتعزيز  الليبية  بالورقة  تمسك 

جزًءا من باقي ملفات المنطقة.

لم تعلن الواليات المتحدة موقفا رسميا إلى حد 
لن  أنها  إال  نفسه  ترشيح  القذافي  عزم  من  اآلن 
لو  و  حتى  هناك  دور  لعب  عن  بالتأكيد  تتخلى 

كان بوكالة إيطاليا.
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واقع البحث عن القائد الجامع
القبائل الليبية وسيف اإلسالم القذافي...

،،

شريف الزيتوين

إىل حدود العام 2017 بقي الغموض يلف قضية سيف اإلسالم 
القذايف، ووضعية احتجازه يف مدينة الزنتان. ورغم أن أصواتا كثيرة 
منذ 2015، بدأت تنادي بعودة سيف إىل الحياة السياسية الليبية 
وثبوت فشل  البالد،  تعيشها  التي  الصعبة  الوضعية  إىل  بالنظر 
تجربة مسار فبراير، لكن تلك األصوات بقيت مجّرد دعوات قبلية 
شجاعة  خالل  ومن  السابقة،  بالوالءات  أساسا  اقترنت  ذاتية  أو 
لم تكن إىل تلك الفترة ممكنة لدى الكثيرين. لكن بعد تأكد خبر 
اإلفراج عن القذايف من خالل قانون العفو العام، أصبحت الدعوات 
فعلية بأن يعود إىل الحياة السياسية ويدخل على خط المنافسة 
لشخصية  كيدة  أ حاجة  يف  أصبحت  التي  الدولة  قيادة  أجل  من 

جامعة قادرة على إخراجها من أزماتها الكثيرة.
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الترشح  اعتزامه  اإلسالم  سيف  من  مقربة  مصادر  أعلنت  عام  حوايل  قبل 
مع  حوارا  المصري  الوطن  موقع  نشر  حيث  بالده،  يف  الرئاسية  لالنتخابات 
الهاشمي الصول الذي تحدث بصفة الناطق باسم عائلة العقيد معّمر القذايف 
كد فيه اعتزام سيف الترشح معلال ذلك بحاجة البالد إىل تغيير سياسي وإىل  أ
إنقاذ  يف  يساهم  قد  ذلك  أن  مضيفا  ذلك،  إىل  تدعو  كثيرة  شعبية  مطالب  أن 
البالد. الواقع أن دخول سيف على خط المنافسة خدمته الظروف التي تعيشها 
كانت  شاملة  سياسية  بعملية  إال  للوضع  بانفراجه  ينبئ  شيء  يكن  لم  البالد. 
القذايف  أن  الطبيعي  ومن  والخارجية،  الداخلية  األطراف  لدى  مطلبا  بطبيعتها 
االبن وما يمثله من رمزية داخل قطاع واسع من الليبيين، تجعله طرفا منافسا 
حقيقيا باعتباره أوال جزءا من نظام قديم مازال يلقى صداه يف المجتمع الليبي 
وباعتباره أيضا شخصية قادرة على أن تجمع عددا من الفرقاء بالنظر إىل عالقاته 

وارتباطاته السابقة قبل اإلطاحة بنظام والده.
كثر من طرف لترشح سيف اإلسالم ألول استحقاق انتخايب قد  ورغم تأكيد أ
ينّظم يف البالد، لكن الحقيقة أن المشهد القبلي هو الذي يحّدد أغلب الخيارات 
ويعطي الصورة على إمكانيات نجاحها أو فشلها. فليس خاف على أحد يف ليبيا 
مسألة  بينها  من  لعل  المصيرية  القضايا  بعض  يف  القبائل  تلعبه  الذي  الدور 

لالنتخابات  اإلسالم  سيف  ترشيح 
ليبيا  يف  إجراؤها  المفترض  الرئاسية 
مطلقة  ليست  التأييد  مسألة  أن  رغم 
مأخوذة  مازالت  أيضا  قبائل  وهناك 
أي  وترفض  فبراير  سنوات  بحماسة 
دور لعناصر قديمة يف مستقبل ليبيا.

إن  قال  الحوار  ذلك  يف  والصول 
سيف اإلسالم يحظى بتأييد 80 بالمئة 
يف  يجعله  بما  الليبية  القبائل  من 
وإنقاذ  ليبيا  قيادة  نحو  مفتوح  طريق 
من  سنوات  بعد  إنقاذه  يمكن  ما 
وبغض  والسياسية.  األمنية  الفوضى 
والمبالغة  النسبة  حقيقة  عن  النظر 

خدمته  المنافسة  خط  على  سيف  دخــول 
الظروف التي تعيشها البالد. لم يكن شيء 
سياسية  بعملية  إال  للوضع  بانفراجه  ينبئ 
األطراف  لدى  مطلبا  بطبيعتها  كانت  شاملة 

الداخلية والخارجية.



8 الثالثاء  ١٥  يناير  20١8             العدد: ٦١ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

النسبية فيها، لكن هناك حقيقة ثابتة وال أحد ينكرها أن هناك رغبة شعبية يف 
أو حتى لمسألة عاطفية  التغيير  لقناعة بقدرته على  البالد سواء  لقيادة  عودته 

تستحضر سنوات االستقرار التي كان يعيشها الليبيون يف ظل حكم والده.
يونيو  يف  اإلفراج  لحظة  من  عنه  الحديث  بدأ  القذايف  لنجل  القبلي  اإلسناد 
أو على  السياسية،  للعملية  مباشرة  أحد دخوله  وارد  يكن يف  لم  وقتها   .2017
األقل كل شيء كان يدور يف الكواليس يف إطار عمل مدروس يأخذ يف االعتبار 
التشابك الحاصل بين فرقاء السياسة والسالح. لكن منذ إعالن مقربين منه نيته 
مواقفها  البالد تصدر  كثر من منطقة يف  أ كثيرة ومن  أصوات  بدأت  الترشح  يف 

صراحة بمساندته لقيادة البالد بعد االنتخابات المقبلة.
الدعم القبلي البن القذايف بدأ من وسط وجنوب البالد أين أعلنت قبائل مناطق 
غات والبركت والفيوت وتهاال والعوينات عن  مساندتها له نحو كرسي الرئاسة، 
»دعمها  عن   ،2018 يوليو  يف  اإلخبارية  إفريقيا  بوابة  نشرته  بيان  يف  وأعربت 
االنتخابات  يف  مساعدته  إىل  الليبي  الشعب  أبناء  كافة  داعية  معه،  ووقوفها 
أحدا  ترى  »ال  أنها  إىل  مشيرة  لليبيا«،  ومنقذاً  رئيساً  ليكون  القادمة  الرئاسية 
اإلسالم  سيف  الدكتور  غير  أمورها  زمام  ويتوىل  ليبيا  لقيادة  تاماً  تأهيالً  مؤهالً 

القذايف صاحب مشروع ليبيا الغد«.
كما نشر موقع العريب اليوم المصري 
الشعبي  الدعم  حول  تحليليا  مقاال 
معلومات  إىل  مستندا  االبن  للقذايف 
التي  التونسية،  الشروق  جريدة  عن 
وورشفانة،  ورفلة،  قبائل  أن  ذكرت 
والقذاذفة،  والمقارحة،  وترهونة، 
كلها  والطوارق،  والتبو،  واألمازيغ، 
أو  القبائل  وتلك  الرئاسة.  نحو  تدعمه 
تاريخيا  كانت  التي  حتى  بل  أغلبها، 
يف  ترى  اليوم  والده  مع  خالف  على 
بكاريزمته  وقادرا  منقذا  زعيما  سيف 
من  العديد  ضبط  إعادة  على  الخاصة 

يمثله  وما  االبن  القذافي  أن  الطبيعي  ومن 
الليبيين،  من  واسع  قطاع  داخل  رمزية  من 
تجعله طرفا منافسا حقيقيا باعتباره جزءا من 
المجتمع  في  صداه  يلقى  مازال  قديم  نظام 
أن  على  قادرة  شخصية  أيضا  وباعتباره  الليبي 
عالقاته  إلى  بالنظر  الفرقاء  من  عددا  تجمع 

وارتباطاته السابقة.
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إىل  باإلضافة  البالد،  غرب  أساسا  والمتمركزة  المذكورة  والقبائل  األمور. 
أفاقا كبيرة لسيف اإلسالم لكي يكون  تفتح  أن  باإلمكان  الجنوب  قبائل 

على رأس الحكم يف االنتخابات المقبلة.
وما  السياسي  اإلسالم  الموقف من جماعات  أن  إىل  كذلك  أشار  الموقع 
تسببت فيه من مشاكل خالل سنوات ما بعد »فبراير« شّجع تلك القبائل 
الجامعة  الشخصية  اإلسالم  سيف  يف  ترى  حيث  تأييدها،  يف  المضي  على 
والقادرة على التحكم يف دواليب الدولة مستقبال. والواضح يف هذه المسألة 

بالذات أن اإلسالم السياسي يعيش 
بعد  الليبي  الداخل  نكبة حقيقية يف 
الشعب  من  العظمى  الغلبية  تأكد 
تفريعاتها هي  أن جماعاته بمختلف 
التي  الفوضى  حالة  يف  المتسببة 

عاشتها البالد يف المرحلة الماضية.
يجعل  الذي  التأييد  عن  وبعيد 
يف  صعبا  رقما  اإلسالم  سيف 
قبل  المتوقعة  القادمة  االنتخابات 
نهاية 2019، هناك أطراف يف الداخل 
أطراف  باعتبارها  الخطوة  تعارض 
االستقرار  عدم  حالة  من  منتفعة 
أطراف  هي  أو  البالد،  تعيشها  التي 
أن  »فبراير«  لحظة  يف  اعتقدت 
المستقبل لها مستندة يف ذلك على 
أساسا  وهي  واضح  إقليمي  دعم 
التي  السياسي  اإلسالم  جماعات 
اللحظات  من  لحظة  يف  انتشت 
نفسها  فيه  مركزت  »بانتصار« 
كتسبت  ا أنها  خالله  من  واعتقدت 

شرعية ال منافس لها فيها.
وإذا كان التأييد بالنسبة إىل سيف 
القبلية  التركيبة  من  يلقاه  اإلسالم 
وتحديد  تأثير  من  لها  لما  أساسا 

ويف  مناطقيا  أساسا  تركّزت  معارضته  فإن  واألمن،  السياسة  مسائل  يف 
قدما يف  المضي  يريد  من  بين  منقسمة  بدورها  أصبحت  جغرافيا محدودة 
مسار »فبرير« رغم ثبوت فشله ألنه منحها »مجدا« جديدا ما كانت لتتلقاه 
منه  وعيا  وطنية  مصالحة  نحو  السير  اختار  من  وبين  المسار،  ذلك  خارج 
أن المرحلة لم تعد قادرة على تحمل المزيد من االنقسامات، وهذا الطرف 
يعتقد أنه لن يرى حرجا يف وجود طرف من النظام القديم على رأس الحكم 
لكن بالتأكيد وفق ضمانات وشروط قد تقبل من جميع األطراف، لعل من 
العليا  المصلحة  تقتضيه  ما  وفق  الليبيين  من  واسع  قطاع  تمثيلية  بينها 
لم  التي  الخارجية  األطراف  من  حتى  القبول  يتم  قد  المسار  وهذا  للبالد، 
كثر من سياق، يف إيجاد  تتمكن رغم كثرة مبادراتها والتحشيد الدويل على أ

للملف. حلحلة 
بغض النظر عن إمكانية سيف اإلسالم يف الوصول إىل قيادة الحكم يف ليبيا. 
ورغم أن مؤشرات كثيرة تدّل عن رغبة شعبية واسعة يف ترشحه، لكن المؤكّد 
ممن  غيره  حتى  أو  اإلسالم  سيف  من  سيجعالن  وتعقيدها  القضايا  كم  أن 
ستضعهم األقدار يف ذلك الموقع أمام امتحانات سياسية وأمنية صعبة، الفرق 
فقط أن التجربة السياسية لسيف وإمكانية الرضى النفسي شعبيا قد تتيحان 

لألخير إمكانيات أفضل من غيره لقيادة البالد.

اإلســالم  سيف  إمكانية  عن  النظر  بغض 
ليبيا،  في  الحكم  قيادة  إلى  الوصول  في 
وتعقيدها  القضايا  كم  أن  المؤّكد  لكن 
غيره  حتى  أو  اإلســالم  سيف  من  سيجعالن 
ممن ستضعهم األقدار في ذلك الموقع أمام 

امتحانات سياسية وأمنية صعبة.

الحديث  بدأ  القذافي  لنجل  القبلي  اإلسناد 
وقتها   .٢٠١٧ يونيو  في  اإلفراج  لحظة  من  عنه 
لم يكن في وارد أحد دخوله مباشرة للعملية 
كان  شيء  كل  األقــل  على  أو  السياسية، 
مدروس  عمل  إطار  في  الكواليس  في  يدور 
يأخذ في االعتبار التشابك الحاصل بين فرقاء 

السياسة والسالح.
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سيف اإلسالم يدعم إجراء انتخابات 
رئاسية في أقرب وقت ممكن

بلومبرج:

،،
المرصد - متابعات

قال محمد القيلوشي ممثل سيف اإلسالم القذايف – ابن الزعيم 
إجراء  اإلسالم  يدعم  سيف  إن  القذايف-  معمر  السابق  الليبي 
انتخابات رئاسية يف ليبيا يف أقرب وقت ممكن، منتقدا مبعوث 
األمم المتحدة إىل ليبيا غسان سالمة القتراحه إجراء االنتخابات 

بحلول نهاية العام.
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مزيدا  تأخير يسبب  »أي  أن  االسالم  وهو مساعد لسيف  القيلوشي  وأضاف 
من المشاكل«، موضحا  »الحل الوحيد هو االنتخابات: إذا تمت المحافظة على 

الوضع السياسي الحايل  فهذا ليس يف مصلحة الشعب الليبي«.
إلجراء  تهدف  الماضي  نوفمبر  يف  إيطاليا  استضافتها  ليبيا  حول  قمة  وكانت 
المتحدة غسان  2019، لكن مبعوث األمم  النصف األول من عام  انتخابات يف 
وأضاف  العام.  نهاية  حتى  تجرى  ال  قد  الرئاسية  االنتخابات  إن  قال  سالمة 

يف  الحرة  قناة  مع  مقابلة  سالمة  يف 
الماضي  األسبوع  من  سابق  وقت 
برلمانية،  انتخابات  إجراء  أوالً  »علينا 
ثم  الدستور  على  استفتاء  إجراء  ثم 
 - هللا  شاء  إن   - رئاسية  انتخابات 

بحلول نهاية العام«.
نواياه  عن  القذايف  نجل  يعلن  ولم 
يف  ولكن  للرئاسة  الترشح  يف  سواء 
إىل  مبعوثًا  أرسل  الماضي  الشهر 
روسيا  -التي أصبحت وسيًطا رئيسًيا 
السياسي،  الدعم  لطلب  ليبيا-  يف 
وقال دبلوماسي روسي كبير يف وقت 
له  يسمح  أن  يجب  سيف  إن  الحق 

بالترشح اذا كان يريد ذلك.
رفض  القيلوشي  -الذي  وقال 
سيف  وجود  مكان  اإلفصاح  على 
كان  إذا  ما  حول  السؤال  إن  اإلسالم- 
شخصي  قرار  »هو  للرئاسة  مرشًحا 

لسيف اإلسالم«.
لمرة  اإلسالم  ولو  سيف  يظهر  ولم 

من  مزيدا  يسبب  تأخير  »أي  القيلوشي: 
ألنه  االنتخابات،  هو  الوحيد  الحل  المشاكل،... 
السياسي  الوضع  على  المحافظة  تمت  إذا 
الشعب  مصلحة  في  ليس  الحالي  فهذا 

الليبي«.

أولوية  يشكل  ليبيا  في  االستقرار  تحقيق 
بالنسبة للحكومات األوروبية. فالفوضى التي 
مفضلة  عبور  نقطة  جعلتها  البالد  اجتاحت 
في  ارتفاع  ساعد  أوروبا  مما  إلى  للمهاجرين 

الشعبوية في أوروبا.
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واحدة يف العلن منذ إطالق سراحه يف عام 2017 بعد محاكمة يف أعقاب 
اإلسالم  لسيف  ويمكن   .2011 عام  والده يف  وقتلت  أطاحت  التي  الثورة 
أن يختار الترشح يف االنتخابات الوطنية فخطط األمم المتحدة تقوم على 
الرغم  على  وهذا  انقسام،  حالة  يشهد  الذي  بالنفط  الغني  البلد  توحيد 
من أن سيف اإلسالم مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب 

إدعاءات حول ارتكابه جرائم ضد اإلنسانية.
بدور  القيام  إىل  روسيا  وتسعى 
أخرى يف شمال  وأماكن  ليبيا  كبر يف  أ
لبناء  محاولة  من  إفريقيا  كجزء 
إىل  وباإلضافة  الجيوسياسية.  قوتها 
اإلسالم  فقد  سيف  مع  اتصاالتها 
العسكري  القائد  مع  عالقات  بناء  تم 
يسيطر  الذي   - حفتر  خليفة  الليبي 
المنتج  ليبيا  من  الشريق  الجزء  على 
وزراء  رئيس  إىل  باإلضافة   - للنفط 
األمم  تدعمها  التي  الوفاق  حكومة 

المتحدة فايز السراج.
إن تحقيق االستقرار يف ليبيا يشكل 
األوروبية.  للحكومات  بالنسبة  أولوية 
البالد  اجتاحت  التي  فالفوضى 
جعلتها نقطة عبور مفضلة للمهاجرين 
يف  ارتفاع  ساعد  أوروبا  مما  إىل 
انعدام  مكن  كما  أوروبا.  يف  الشعبوية 
سوريا  من  الفارين  الجهاديين  األمن 
إقامة معاقل  األخرى من  والصراعات 

لهم عبر البحر األبيض المتوسط.

إجراء  ــالم  يدعم  اإلس »سيف  القيلوشي: 
وقت  أقرب  في  ليبيا  في  رئاسية  انتخابات 
إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  منتقدا  ممكن، 
االنتخابات  إجراء  القتراحه  سالمة  غسان  ليبيا 

بحلول نهاية العام«.

من  الفارين  الجهاديين  األمن  انعدام  مكن 
معاقل  إقامة  من  األخرى  والصراعات  سوريا 

لهم عبر البحر األبيض المتوسط.
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المواقف السياسية من مسألة 
ترشيح سيف اإلسالم القذافي

عبدالباسط غبارة

عاَد اسم المهندس سيف اإلسالم القّذايف نَجل الزَّعيم الليبّي 
االنِتخابات  لَخوِض  حين  الُمرشَّ أْبَرز  كأَحد  ٍة  بُقوَّ يَتردَّد  الراحل 
 ،2018 ديسمبر  مطلع  منذ  ليبيا،  يف  وبدأت  الليبّية.  الرئاسّية 
حمالت دعم سيف اإلسالم القذايف من أجل الترشح لالنتخابات 
ارتفاع  مع  تزامنا   ،2019 مارس/آذار  شهر  المنتظرة  الرئاسية 
أصوات تنادي برفع الحظر السياسي المفروض عليه، واستغالل 
دور  لعب  من  لتمكينه  عليه،  يستند  الذي  الكبير  القبلي  الثقل 

،،رئيسي يف العملية السياسية.
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إطالق سراحه  منذ  األنظار  عن  اختفى  الذي  القذايف،  اإلسالم  أن سيف  ورغم 
من سجنه بالزنتان يف يونيو/حزيران 2017، لم يعلن بعد عن ترشحه لالنتخابات 
أن  كدت  أ األخيرة،  الفترة  يف  السياسي  فريقه  تحركات  لكن  المرتقبة،  الرئاسية 
داخليا وخارجيا،  ويتحرك  السياسي  يمارس نشاطه  الراحل  الليبي  الزعيم  نجل 
خاصة بعد حديث روسيا على وجود اتصاالت معه، وهي مؤشرات قويّة، تمهد 

لعودة محتملة قد تكون قريبة، للقذايف االبن. 
يف  صداه  لقي  القادمة،  االنتخابات  يف  االسالم  سيف  ترشيح  عن  الحديث 
فيما  الترشح  لفكرة  تأييده  عن  البعض  عبر  حيث  الليبية،  السياسية  األوساط 

ربطها البعض اآلخر ببعض الشروط الواجب توفرها يف المرشح. 
سبوتنيك  لوكالة  تصريحات  يف  قال  صالح،  عقيلة  النواب  مجلس  فرئيس 
الروسية، أن » سيف اإلسالم مواطن ليبي له الحق يف ممارسة حقوقه السياسية 
والمدنية بكل حرية، ما لم تكن هناك موانع قضائية تمنع ذلك، كما هو معمول 
به يف كل دول العالم، وكذلك رجال النظام السابق فكما ذكرت ال يوجد أي موانع 
لكل  أساسي  وهو حق  الدولة،  بناء  المشاركة يف  ليبي  أي  ممارسة  دون  تحول 

مواطن ما لم تكن هناك قيود قانونية«. 
النواب  مجلس  عضو  كد  أ وبدوره 
اإلسالم  سيف  أن  افحيمة  صالح 
القذايف »مواطن ليبي وال توجد موانع 
تمنع  اآلن  حتى  األقل  على  حقيقية 
الدولة«.  رئيس  لمنصب  ترشحه 
»بوابة  لـ  تصريح  يف  افحيمة  وأضاف 
إفريقيا اإلخبارية« انه »يف حال انطبقت 
قانون  سيضعها  التي  الترشح  شروط 
االنتخاب عليه فإنه ال احد يستطيع أن 

يحرمه من حقه يف الترشح«. 
النواب  مجلس  عضو  ويتفق 

 ،2018 ديسمبر  مطلع  منذ  ليبيا،  في  بدأت 
أجل  من  القذافي  اإلسالم  سيف  دعم  حمالت 
شهر  المنتظرة  الرئاسية  لالنتخابات  الترشح 

مارس/آذار 2019. 



15 الثالثاء  ١٥  يناير  20١8             العدد: ٦١ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

»المتنحي« د. محمد عامر العباين مع افحيمة، اذ يرى أن »سيف اإلسالم نجل 
الزعيم الراحل معمر القذايف مواطن ليبي يحق له الترشح لالنتخابات إذا توفرت 
إفريقيا اإلخبارية« أن »الترشح  لـ«بوابة  العباين يف تصريح  فيه الشروط«. وبين 
والمؤهل«،  والعمر  الجنسية  مثل  شروط  توفر  يتطلب  الرئاسية  لالنتخابات 
عن  النظر  بغض  اإلنتخابات  دخول  بإمكانه  الشروط  عليه  تنطبق  »من  مضيفا 
انتماءاته السياسية أو الفكرية، وسيف اإلسالم القذايف ليس استثناء من ذلك لو 

استوىف الشروط ورغب يف الترشح«. 
االسالم،  سيف  ترشيح  على  اعتراضا  تبديا  لم  المتنافستان  الحكومتان 
الدايري،  خارجيتها محمد  وزير  لسان  وعلى  البالد،  المؤقتة يف شرق  فالحكومة 
القذايف،  معمر  الراحل  الزعيم  نجل  اإلسالم  سيف  الدكتور  حق  من  أنه  كدت  أ
إنه من حق  تصريحات صحافية،  الدايري يف  وقال  المقبلة.  لالنتخابات  الترشح 
والسياسيين  العاديين  والمواطنين  السابقين  الجماهيري  النظام  جميع مؤيدي 
بناء  يف  والمساهمة  باالنتخابات  للمشاركة  ليبيا  إىل  العودة  سواء،  حد  على 

الجديد.  المجتمع 
كدت على لسان وزير خارجيتها  أما حكومة الوفاق الليبية يف غرب البالد، فقد أ
محمد سياله انه يحق لسيف اإلسالم نجل الزعيم الراحل معمر القذايف الترشح 
إفريقيا  »بوابة  ورصدتها  تابعتها  تلفزيونية  مقابلة  يف  سياله  وقال  لالنتخابات. 
اإلخبارية« انه إذا لم يكن على سيف اإلسالم أحكام قضائية فمن حقه الترشح 

لالنتخابات لكن األمر متروك للقضاء. 
كد وزير  الوفاق، فقد أ الوحيدة لمسؤول يف حكومة  تصريحات سيالة لم تكن 

الدفاع بحكومة الوفاق العقيد المهدي 
»صحيفة  مع  حوار  يف  بدوره  البرغثي، 
 ،2018 مايو  يف  األوسط«،  الشرق 
اإلسالم  سيف  يمنع  شيء  ال  »أن 
وقد  السياسية،  حقوقه  ممارسة  من 
أصبحت هذه قناعة شعبية، هو موجود 
من  جزء  أنه  فيه  أرى  وأنا  ليبيا،  يف 
الحل. وركن من أركان الحل«. وبشأن 
قال  لالنتخابات  اإلسالم  سيف  ترشح 
»من دون شك. . . من حق أي واحد ما 

يرى المتنبِّئون بنجاح سيف اإلسالم، أن الظرفية 
التي عاشتها ليبيا منذ سقوط نظام القذافي، 
هذه  طيلة  عاشتها  التي  »الفوضى«  وحالة 

الفترة، من شأنها »تعزيز« شعبيته. 
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دام تحققت فيه الشروط« أن يترشح لالنتخابات. 
وال تبدو مشكلة القضاء مؤثرة يف حد ذاتها يف قضّية الترّشح، فرئيس المفوضية 
اليوم  كد ىف حوار مع صحيفة  الدكتور عماد السايح، أ العليا لالنتخابات ىف ليبيا 
له  ليبى  مواطن  القذاىف  اإلسالم  سيف  إن   ،2018 يناير  يف  المصرية،  السابع 
الترشح  حق  منها  الحقوق  كافة  له  المبدأ  حيث  ومن  السياسية،  الحقوق  كافة 
واالنتخاب، مؤكًدا أنه يحق لسيف اإلسالم القذاىف الترشح باالنتخابات الرئاسية 
المقبلة ألنه حصل على »عفو عام« صادر عن الحكومة الليبية، مشيًرا إىل عدم 
الترشح على منصب رئاسة  له  القذاىف ويحق  وجود عقوبة على سيف اإلسالم 

ليبيا ىف االنتخابات المقبلة. 
للعفو  قانونا   2015 يوليو/تموز   27 يوم  أقر  قد  بطبرق  النواب  مجلس  وكان 
11 مادة على أن يعفى عفوا عاما وشامال عن  العام، ونص القانون الذي يضم 

كل الليبيين منذ تاريخ 15 فبراير/شباط 2011 حتى تاريخ إقرار القانون. 
للظفر  وافرة  حظوظ  على  يتوفر  اإلسالم  سيف  أن  الليبيين  من  فريق  ويرى 
برئاسة الجمهورية، ُمرِجعين ذلك لعدة اعتبارات. ويرى المتنبِّئون بنجاح سيف 
عاشتها  التي  الظرفية  أن  اإلسالم، 
وحالة  القذايف،  نظام  سقوط  منذ  ليبيا 
هذه  طيلة  عاشتها  التي  »الفوضى« 
شعبيته،  »تعزيز«  شأنها  من  الفترة، 
خاصة بعد عدم توفُّق الفرقاء الحاليين 
يف الخروج بالبالد من وضعها الصعب. 
كدها منسق العالقات  هذه الفرضية أ
قذاف  أحمد  سابقا،  المصرية  الليبية 
وكالة  مع  مقابلة  يف  كد  أ الذي  الدم، 
إن   :2018 يناير  يف  األلمانية  األنباء 
»سيف اإلسالم القذايف هو األوفر حًظا 
انتخابات«،  إجراء  حال  ليبيا  لقيادة 
مشدًدا على أن هذا لن يكون معتمدا 
على قوة العائلة والتحالفات وإنما ألن الليبيين سئموا من فشل القيادات التي 

تناوبت السلطة منذ سقوط القذايف«. 
واعتبر ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف، أن االتهامات التي وجهت 
لسيف اإلسالم بارتكابه جرائم حرب »غير مدعومة بأي دليل مادي وأغلبها جاء يف 
إطار االنتقام وتصفية الحسابات«. وأوضح أن »الليبيين هم من طرحوا احتمالية 
ترشح سيف اإلسالم، لشعورهم بأنه قد يكون الحل للنجاة من الفوضى. . . أما 

هو فلم يتحدث بنفسه«. 
لن  وحينها  فسيترشح،  مالئم  المناخ  أن  رأى  »إذا  اإلسالم  سيف  إن  وقال 
أصوات  على  أيضا  وإنما  القذايف  نظام  مؤيدي  من  أصواتنا  على  فقط  يحصل 
قطاع كبير من الليبيين ممن سئموا كل الوجوه السياسية التي مرت على البالد 
منذ 2011 وساهمت يف تدهور أوضاعها. . . ونحن وهؤالء نشكل %70 تقريبا من 

الشعب: أي أغلبية«. 
جذب  شأنها  من  االنتخابات،  االسالم  سيف  دخول  مسألة  أن  آخرون،  ويرى 
واألمنية  السياسية  األزمات  األمل يف حل  يمثل  كونه  الليبيين،  من  فئة  اهتمام 
فرع  ليبيا  لتحرير  الشعبية  الجبهة  منسق  ذلك  ودفع  البالد.  يف  واالقتصادية 
اجدابيا أحمد عبدالموىل الزوي، لتوجيه دعوة لكل داعمي سيف االسالم معمر 
ورؤيته  اإلسالم  لدعم خطة سيف  والتجمعات  الملتقيات  عقد  للبدء ىف  القذايف 

إلنقاذ الوطن. 
وقال الزوي يف اتصال خص به بوابة إفريقيا اإلخبارية »مع بداية العام الجديد 
والثقافية  االجتماعية  الشرائح  كل  على  الواقع  أرض  على  للعمل  وانطالقا 
والشبابية البدء ىف عقد الملتقيات والتجمعات لدعم خطة الدكتور سيف اإلسالم 

اإلســالم  لسيف  محليون  خصوم  يتواجد 
أوساط  في  وبالتحديد  ليبيا،  غرب  في  خاصة 
المتشددة،  والمذهبية  الجهوية  المليشيات 
والمجلس  الدولة  مجلس  من  كل  أروقة  وفي 

الرئاسي. 
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ورؤيته إلنقاذ الوطن. وليكن شعارنا 2019 عام انقاذ الوطن بتطلعات أبن 
الوطن المجاهد الدكتور سيف«. 

ورغم ترحيب فئة كبيرة بعودة سيف اإلسالم اىل الحياة السياسية، فإن هناك 
فئة ثانية، ترفض رجوعه وال تتوقع له النجاح. وال تستوعب هذه الفئة فكرة عودة 
لون هذا النظام مسؤولية ما  قيادات النظام السابق إىل الحكم مجدداً؛ ألنهم يحمِّ

تعيشه البالد اليوم من فوضى. 
ويعتمد الصف المحلي المعارض لترّشح سيف اإلسالم القّذايف للرئاسة، على 
مشكلة محكمة الجنايات الّدولّية التي تطالب بتسليم نجل العقيد الليبي الراحل 
معّمر القّذايف على خلفية اتهامات تتعّلق بالحرب األهلية يف العام 2011، حيث 
بقانون  محليا  يتمّتع  أنه  من  بالرغم  ترشحه  لمعارضة  كأداة  توضيفها  يحاولون 
العفو التشريعي العام والذي يجعله حرا بشكل كامل ويسقط عنه كل التتبعات 

القضائية السابقة يف المحاكم الليبية. 
فمحمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لحركة اإلخوان 
األلمانية  األنباء  وكالة  مع  مقابلة  يف  الّدولّية  الجنايات  على  اعتمد  ليبيا،  ىف 

2018، حول إعالن  أ(، يف مايو  )د. ب. 
ممثلون  عبر  القذايف  اإلسالم  سيف 
»مواقفنا  قال:  حيث  الترشح،  نيته  له 
شروط  تطبيق  مع  نحن   … تتغير  ال 
الترشح، مع التأكيد على مدنية الدولة 

وانتفاء الموانع الجنائية«. 
المجلس األعلى  وبدوره، قال رئيس 
سيف  »إن  المشري،  خالد  للدولة، 
ِمن  يَكِفي  بِما  نَزيها«  »ليس  اإلسالم 
للرئاسة«،  ح  ليَترشَّ القانونّية  الناحية 
وأضاف يف َحديٍث لوكالة »سبوتنيك« 
»أنّه   ،2018 كتوبر  أ يف  الروسّية، 

تويلّ  ُشروط  أَهم  وِمن  الليبي،  وللَقضاء  الدولّية،  الجنايات  لمحكمة  َمطلوٌب 
ح نَزيها، األْمر الذي يَحول ُدوَن ترشيح نَجل  منصب رئيس الدولة أن يكون الُمَرشَّ

ابِق له«.  الرئيس الليبّي السَّ
جماعته  عن  العدائية  نفي  حاول  فقد  الصاليب«،  »علي  االخواين  القيادي  أما 
وإضهارها يف مظهر المتصالح، حيث قال يف كلمة له خالل منتدى الحوار بالجزائر، 
أنه »ال يمانع ترشح الدكتور سيف اإلسالم القذايف أو غيره من األسماء الفاعلة 

على الساحة الليبية لالنتخابات«. 
تصريحات الصاليب، بحسب الكثيرين تؤكد نهج »التلون وفق المصالح« الذي 
أن يكون مقربا  الذي سعى  اإلخوان. فالصاليب  تنظيم  الرجل، شأنه شأن  يتبناه 
، وكان ناشطا يف  القذايف ، سيف االسالم  الراحل معمر  الليبي  الزعيم  من نجل 
خطوة  يف  السابق  الليبي  النظام  جانب  إىل  واصطف  للتنمية،  القذايف  مؤسسة 
أخرى »ُمَحّرماً الخروج عليه«، سرعان ما تحول عقب ذلك اىل مفٍت للجماعات 
اإلرهابية التي حاربت ضد النظام وساهمت يف اسقاط ليبيا يف دوامة العنف يف 

العام 2011. 
وفتحت وسائل اإلعالم التابعة لجماعة االخوان المسلمين ىف ليبيا، النار على 
االنتخابات  ىف  للرئاسة  الترشح  نيته  من  تردد  ما  عقب  القذاىف  اإلسالم  سيف 
يحول  ما  القضايا  من  عدد  ىف  مدان  الراحل  العقيد  نجل  أن  موضحة  المرتقبة، 
ليبى  الذى يمنع أى مواطن  الليبى  الدستور  للرئاسة وفقا ألحكام  دون ترشحه 

من الترشح طالما صدرت بحقه أحكام أو تهم مخلة بالشرف. 
للمشير  منسوبة  تصريحات  نشر  حيث  ذلك،  من  أبعد  ذهب  اإلخواين  اإلعالم 
ابن  ترشح  عن  حديث  خلفية  على  القذايف  اإلسالم  لسيف  تسيء  حفتر  خليفة 
القذايف يف االنتخابات الرئاسية الليبية. وسارع المتحدث الرسمي باسم القيادة 

يعتمد الصف المحلي المعارض لترّشح سيف 
مشكلة  على  للرئاسة،  القّذافي  ــالم  اإلس
تطالب  التي  الّدوليّة  الجنايات  محكمة 
معّمر  الراحل  الليبي  العقيد  نجل  بتسليم 
بالحرب  تتعلّق  اتهامات  خلفية  على  القّذافي 

األهلية في العام 2011.
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العامة للجيش اليبي أحمد المسماري، لنفي هذه التصريحات مؤكدا على لسان 
المشير  إن سيف اإلسالم القذايف مواطن ليبي له ما له وعليه كما عليه. واتهم 

المسماري اإلخوان بالوقوف وراء هذه الفبركة »لتحقيق أهداف شيطانية«. 
يف  وبالتحديد  ليبيا،  غرب  يف  خاصة  اإلسالم  لسيف  محليون  خصوم  ويوجد 
مجلس  من  كل  أروقة  ويف  المتشددة،  والمذهبية  الجهوية  الميليشيات  أوساط 
الدولة والمجلس الرئاسي وهما مجلسان انبثقا عن اتفاق الصخيرات المدعوم 
المعادين  المتطرفين  على  محسوبة  شخصيات  ويضمان  المتحدة،  األمم  من 

لنجل القذايف والرافضين ألي محاولة لظهوره على المسرح السياسي. 
المتحفزين  من  الكثير  تكشير  إىل  الترشح  سيف  عزم  عن  أنباء  نشر  وأدى 
من  لمنعه  القذايف،  لعائلة  الوطني  والرقم  القيد  صرف  عرقلة  وجرى  ألنيابهم. 
الترشح، وذلك بالرغم من إصدار محمكة البيضاء االبتدائية بتاريخ الخامس عشر 
من فبراير 2018، أمرا بإلزام مصلحة األحوال المدنية والسجل المدين بالصحيفة 

التنفيذية ليصبح ليصبح سند التنفيذ واجب التطبيق. 
وكان مكتب النائب العام قد طالب بإصدار رقم قيد وأرقام وطنية ألفراد عائلة 
العقيد الراحل معمر القذايف وإتمام اإلجراءات لهم، وذلك يف خطاب موجه لرئيس 
توقيع  حمل  المدنية  األحوال  مصلحة 
الصديق  التحقيقات  قسم  رئيس 
من  آذار  مارس/   20 بتاريخ  الصور 
المليشيات  ضغط  لكن   .2018 العام 
المسلحة وتنفذها يف أوساط القرار يف 

العاصمة حال دون تنفيذ األمر. 
الوطني،  الرقم  بطاقة  أزمة  وتشير 
القذايف سيواجه  إىل أن سيف االسالم 
ايل  وصوله  لمنع  ضروسا  حربا 
ومن  منافسيه،  جانب  من  الحكم 
والذين  الخارجية،  االجندات  أصحاب 
من  العديد  يضعوا  ان  المتوقع  من 
باستعادة  الحلم  وتحقيق  البالد  رئاسة  توليه  دون  للحيلولة  امامه  العراقيل 

وحدتها وإستقرارها. 
طرابلس  العاصمة  على  اإلخوان  لتنظيم  تابعة  مليشيات  وتسيطر 
ومدينة مصراتة، وعدد آخر من المدن بدعم تركي وقطري بالمال والسالح 
اآلونة  يف  وتصاعدت  هناك.  سيطرتهم  بسط  على  اإلرهابيين  لمساعدة 
ليبيا،  إىل  تركيا  من  القادمة  األسلحة  من  عمليات ضبط شحنات  األخيرة 
حالة  وإبقاء  لإلنتخابات  الذهاب  محاوالت  إلجهاض  نوايا  على  مؤشر  يف 

الفوضى السائدة. 
ومنذ العام 2011، انغمست ليبيا يف الفوضى والعنف فالميليشيات المدججة 
المتنازعة،  األطراف  يغذي  والنفط  ومفلسة،  منهارة  والدولة  تتحارب،  بالسالح 
والمجموعة الدولية عاجزة عن حل أزمة تتعقد يوما بعد يوم حتى أن مخاطرها 
اتسعت لتتحول إىل مصدر قلق إقليمي ودويل. ووسط كل هذه األوضاع المريرة 
صوت  لها  وكان  واالستقرار  بالسالم  تنعم  ليبيا  كانت  أيام  إىل  الحنين  يزداد 

مسموع على الساحة الدولية. 
ويشير العديد من المراقبين، إىل ان ترشح سيف اإلسالم القذايف لرئاسة ليبيا 
وتوافق االطياف الشعبية والسياسية عليه قد يكون مخرجا اساسيا إلنقاذ البالد 
اراضيها بدال من تظل نهبا  الراهن واستعادة وحدتها وسيادتها على  من مأزقها 
ان  بعد  خاصة  االرهابية،  واألخرى  المسلحة  والميلشيات  السياسية  للصراعات 
البالد  حماية  يف  ذريع  فشل  عن  األزمة  سنوات  طوال  العملية  التجربة  كشفت 
االنقسام  بسبب  الهاوية  شبه  البالد  وقادت  والخارجية  الداخلية  االطماع  من 

السياسي واالمني.

تسيطر مليشيات تابعة لتنظيم اإلخوان على 
آخر  وعدد  مصراتة،  ومدينة  طرابلس  العاصمة 
من المدن بدعم تركي وقطري بالمال والسالح 
سيطرتهم  بسط  على  اإلرهابيين  لمساعدة 

هناك.
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سيف اإلسالم القذافي.. 
األغصان اليابسة بجذور خضراء 

محمد بالطيب -المرصد 

كان التحشيد اإلعالمي الّدويل ضخًما لذلك »الّنجم« السياسي 
الصاعد يف العقد األّول من األلفّية الثالثة، وهو يفتح كّل الملفات 
العالية  الجدران  ويواجه  واحدة  دفعة  والحارقة  العالقة  الليبية 
للوجه  تماما  مغايرة  صورة  كان  وصلبة.  متصّلبة  عتيقة،  لدولة 
المرسوم لبالده يف أدبيات السياسة الغربية كأحد ركائز »ما وراء 
األمريكي  بالتوصيف   Beyond the Axis of Evil الشر«  محور 

،،وتقسيماته للعالم.
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الغربّية  بالقيم  المتشبع  اإلعالمي(  )بالمعنى  السياسي  »الّنجم«  ذلك 
اإلصالحية  باألفكار  طافحا  ومتقنة،  فخمة  إنجليزية  يتكلم  الذي  واالنفتاح، 
المشحونة بجرعة ليبرالية عالية، هو االبن األول للعقيد معمر القّذايف من زوجته 

الثانية صفية فركاش. 
كقائد  الكبير،  اإلعالمي  الزّخم  ذلك  وسط  يبرز  القّذايف  اإلسالم  السيف  كان 
منتظر ليبيا، تلك الّدولة النفطّية الثريّة، بموقعها الجغرايف المتميز وثرائها اإلثني 
والثقايف الكبير ومناخها الطبيعي المعتدل وتنوعها الجغرايف والطبيعي، وكانت 
الّدولية  وبمؤسسته  الغد«  »ليبيا  الكبير  بمشروعه  تحتفي  العالمّية  الصحافة 
الّدولّية والمحلّية وبدأ من خاللها  الملفات  العديد من  التي فتح عبرها  الخيريّة 
يف تصفية التركة الليبية الثقيلة يف الساحة الّدولّية، فتزايد احتفاء العالم به مع 
كّل خطوة يتقّدمها على سّلم اإلصالح يف بلٍد لم يكن الغرب، على كل حال، ينظر 

إليه بارتياح.
اتجاه  األب  القذايف  بدأه  جزيئ  انفتاح  مرحلة  مع  االبن  القّذايف  صعود  تزامن 
الغرب، ويف فترة بدأت فيها ليبيا بالعودة إىل الساحة الّدولية بعد سنوات طويلة 
ومرهقة من الحصار االقتصادي الثقيل، غير أّن دخول سيف اإلسالم على الخط 
يف  سريعة(،  )وخاصة  كبيرة  نقلة  كان 
العالقة  الملفات  كل  تصفية  اتجاه 
القديمة،  الدفاتر  على  الغبار  ونفض 

ففتح كّل شيء دفعة واحدة! 
والممرضات  لوكوريب  ملف 
السياسية  والمعارضة  البلغاريات 
الثقيل،  النووي  والملف  الداخلّية 
فرق  وشكّل  بالتوازي،  كلها  فتحها 
عمل كبيرة وفرض شخصيات جديدة، 
الحكومة  يف  المعارضة،  من  أغلبها 
والمؤتمرات الشعبّية، يف ما كان يشبه 
القديم  الحرس  ضد  الشرسة  الحرب 

بالمشروع  تحتفي  العالميّة  الصحافة  كانت 
الكبير لسيف اإلسالم »ليبيا الغد« وبمؤسسته 
من  العديد  عبرها  فتح  التي  الخيريّة  الّدولية 
التركة  تصفية  في  خاللها  من  وبدأ  الملفات 

الليبية الثقيلة داخليا وخارجيا.
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وحقوق  اإلصالح  بمفردات  خطابه  أشبع  كما  البيروقراطّية،  الّدولة  ومؤسسات 
الدويل  اإلعالم  يف  له  خاصة  صورة  رسم  على  حريصا  التعبير،  وحرية  اإلنسان 
ودوائر القرار السياسي الغريب مختلفة بشكل جذري عن الصورة التقليديّة لليبيا 

كية القديم. المواجهة ودعم المنظمات الثورية االنفصالية وصوت االشترا
كان يبحث عن رسم مشروع متكامل، أو هكذا كان يريد أن يقول، بين السياسي 
)قائما على االنفتاح( واالقتصادي )قائما على قيم السوق وتحرير المبادرة ورفع 
يد الدولة عن االقتصاد( واالجتماعي )مشاريع تنموية وسكنية كبيرة( والحقويق 
جديد  دستور  مشروع  على  االشتغال  وبدأ  اإلنسان(،  وحقوق  الصحافة  )حرية 
مؤشرات  وكانت  البالد،  يف  السياسي  النظام  وشكل  لطبيعة  أخرى  بتصورات 
ليبيا  قادم  كزعيم  ودوليا  قويّة محليا  كورقة  يترّسخ  وبدأ  تدريجي،  تظهر بشكل 

..«ليبيا الغد« ! 
سياف  أيب  جماعة  عند  مختطفين  سراح  إلطالق  الفلبين  يف  مفاوضات 
يف  والقابعين  الحرب  بؤر  من  العائدين  الجهاديين  اإلسالميين  مع  ومراجعات 
السجون، وحوارات مع معارضين، وحتى أرشيفات حرب تشاد المنسية، ونشاط 
عّدة  على  يشتغل  االبن  القذايف  كان  هكذا  وخارجًيا،  داخليا  الجبهات  كل  على 

جبهات مّرة واحدة، ومع ذلك فقد كان 
بها  يقود  إعالمية  لمؤسسات  محتاجا 
معركته ضد الحرس القديم ويمهد بها 
مجموعة  فظهرت  الجديد،  لمشروعه 
)قنوات  اإلعالمية  الوسائل  من 
تقطع  جديدة  بروح  ومواقع(  وصحف 
المحلي  الليبي  اإلعالمي  السائد  مع 

التقليدي جدا حّد الملل والرتابة.
هكذا، إذا، كان سيف اإلسالم القّذايف 
السياسة  ساحة  يف  صاعًدا  »نجما« 
الّدولّية. ومن المؤكّد،فعال، أنه قد أتقن 
سياسته االتصالّية ورسم صورة خاصٍة 
بل  الغربّية،  النخب  مجامع  يف  له 

انفتاح  مرحلة  مع  االبن  القّذافي  صعود  تزامن 
وفي  الغرب،  اتجاه  األب  القذافي  بدأه  جزئي 
الساحة  إلى  بالعودة  ليبيا  فيها  بدأت  فترة 
من  ومرهقة  طويلة  سنوات  بعد  الّدولية 

الحصار االقتصادي الثقيل.
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وحتى على النقيض منها تماما عند النخب الّدينّية العربّية التي هرولت مسرعة 
لدعم مشروع المراجعات مع الجماعات الجهادية يف ليبيا وتبنته ودافعت عليه 
وشاركت فيه بكل حماسة، وقد يبدو اآلن وبعد سنوات حماسها مفهوما كما ُيفهم 
تماما -اآلن- حماس قناة الجزيرة )القطرية( مثال يف تغطيتها لملف المراجعات 

بشكل خاص، وهو شيء لم يكن قابال للفهم يف تلك السنوات البعيدة.
ووسط كل هذا كان العالم يرى سيف اإلسالم كوجه مشرق لليبيا، شاب يافع 
ومتحمس لإلصالح، متشبع بالقيم الغربية متحصل على الدكتوراه من بريطانيا، 
حد  على  والتنويرية  )الّدينية  العربية  والنخب  الغربية،  النخب  إلعجاب  ومثيرا 
أفكاره يجمع حوله طيفا متنوعا من الشخصيات والتيارات  السواء(، معتدال يف 
التقليدي  العسكر  مع  القوية  الداخلية  المواجهة  رغم  أحيانا(،  )المتناقضة 

وبيروقراطية الّدولة الصلبة.
يف العام 2011 ومع بداية موجات »الربيع العريب« إقليميا ثّم مع أحداث »17 
األحداث  تلك  وتحّول  ليبيا  يف  فبراير« 
إىل حرب أهلّية طاحنة، تغّير كل شيء، 
التغيير  للواء  الحامل  الشاب  ذلك 
بإعجاب  الغرب  إليه  ينظر  والذي 
كبيرة  شعبية  داخليا  كم  را والذي 
الثقة  من  سميكة  بطيقات  مرفودة 
لمحكمة  مطلوبا  صار  ونخبويا،  شعبيا 
الجنايات الّدولّية بتهم ارتكاب »مجازر 
حرب«، وعند انتهاء الحرب وجد نفسه 
بلد  يف  باإلعدام  عليه  ومحكوما  أسيرا 
دولة  أو  قائمة  فيه مؤسسات  تبق  لم 

بأبسط المفاهيم المدرسّية للّدولة.
وّقعت عقودها  التي  المشاريع  تلك 

تغيّر  فبراير«،   17« أحداث  مع   2011 العام  في 
التغيير  الحامل للواء  كل شيء. ذلك الشاب 
مطلوبا  صار  بإعجاب  الغرب  إليه  ينظر  والذي 
ارتكاب  بتهم  الّدوليّة  الجنايات  لمحكمة 
ومحكوما  أسيرا  نفسه  ووجد  حرب«،  »مجازر 

عليه باإلعدام.
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بكل  االنتهاء،  وشك  على  كان  وبعضها  الدوالرات  من  الماليين  بمئات 
أو  البالد،  إىل  أعادها  التي  السياسّية  النخب  تلك  الحرب،  دّمرتها  بساطٍة 
تلك التي أدخلها إىل أروقة السياسة والحكم وزرعها يف مفاصل الّدولة التنفيذيّة 
الحرب ضّده،  المقابل وخوض  الصف  االصطفاف يف  كّلها  اختارت  والتشريعّية، 
الواسع به تحّول إىل حفالت  النخبوي  الغريب واالحتفاء  التحشيد اإلعالمي  ذلك 
العام  خريف  من  الباردة  الليلة  تلك  يف  وبدا  والشيطنة،  التشنيع  من  مفتوحة 
2011 وهو يتحّدُث إىل معتقليه يف قرية الزنتان الجبلّية رجالً مغدوًرا، لكنه مكابُر، 
حكيم،  بدوٍي  كشيخ  رؤيويا  كالمه  كان  سّجانيه،  على  ليلقيها  الحكمة  يعتصر 
والجهوية  القبلية  التوازنات  واد هم صاعدوه، عن  العائد من  وهو  يحّدثهم،  كان 
وااليديولوجية يف ليبيا وعن عصارة تجربته وعن مرارة الخيانة، ليقفوا بعد سنوات 

طويلة على كّل ما قالُه مفصالً وحرفيا تماما !
لم يظهر سيف اإلسالم القّذايف بعدها كثيًرا، مرات قليلة يف محاكمات متلفزة، 

لم  محلية  لقناة  تقرير  يف  يتيم  وظهور 
يقل فيه شيًئا، مّرت على ليبيا بعدها 
الميليشيات  حروب  من  أربع  سنوات 
والمنافذ  والسلطة  المال  كعكة  حول 
الهجرة  وتجارة  والمطارات  والمعابر 
والعبيد والسالح والتهريب والصفقات 
المتلفزة  والديمقراطّية  واالعتمادات 
وجائع  بائس  شعب  واقع  فوق 
مع  االنقسام  جاء  ثّم  وخائف،  ومهّجر 
يف  الكرامة  وعملّية  ليبيا  فجر  حرب 
إىل  البالد  وانقسمت   ،2014 العام 
من  بعًضا  شقٍّ  كل  وهضم  شّقين، 
وخفت  الخضراء«  »الكتلة  أطراف 
خنديق  حول  القديم  التمترس  قليال 
المشهد  وصار  و«فبراير«  »الفاتح« 

كثر بانورامّية وظهرت شخصيات جديدة على ساحة وكتل أخرى وتوزعت من  أ
كز القّوة يف البالد. جديد مرا

وسط هذه االنقسامات والخلطة الجديدة لألوراق وتغّيرات الوعي السياسي، 
التوازن  وضغوطات  الواقع  وضرورات  الحسابات  وتداخل  المشهد  وتحوالت 
السياسي واالجتماعي، حصل سيف اإلسالم القّذايف على عفو عام، ضمن قانون 
العفو الذي أقّره البرلمان الليبي المتتخب يف مدينة طبرق، وأعلن بعد ذلك عن 
إطالق سراحه رسميا من محبسه يف مدينة الزنتان غرب البالد، ليطلق مشروعه 
متذبذب  بشكل  ذلك  بعد  يعلن  ثّم  ليبيا«  لتحرير  الشعبية  »الجبهة  السياسي 
ترّشحه للرئاسة )االنتخابات المنتظرة يف 2019(، وبدأ من مقر إقامته المجهول 
بترتيب عالقات خارجّية بحثا عن دعم دويل لعودته السياسّية خاصة بالتواصل 
التي تلعب  العوامل  العديد  أيًضا العمل محليا مستفيدا من  مع روسيا، ولكن 
الشخصية  هو  القذايف وصورته  لزمن  الشعبي  والحنين  القبائل  كورقة  لصالحه، 
كشخص جامع ووسطي وإصالحي وذو شعبية كبيرة قّدرها سبر آراء أخير )ولو 
من   90% من  بأكثر  العالمية،  اإلعالم  وسائل  تناقلته  فيه(  مبالغا  يبدو  بشكل 

نوايا التصويت.
هكذا يبدو سيف اإلسالم القّذايف، كشجرة يّبستها محن الحرب وسنوات االعتقال 
ولكن  الثقيلة،  والشخصّية  العائلية  والمحن  القاسية  التجارب  وجففتها  الطويلة، 
مع ذلك تبدو الجذور خضراء وطريّة، يف تربة تهّيئها السياقات الحالّية والمناخات 
الحّية  الخضراء  الجذور  هذه  جديد،  من  للحياة  -ربّما-  لتعود  الجديدة  الّدولّية 
الشعبي  الحنين  يغّذي  ليبي  بواقع  ومدعومة  مميز،  شخصي  بتاريخ  مرتبطة 

لزمن القّذايف القديم.. فهل تزهر هذه األغصان اليابسة من جديد؟ 

يبّستها  كشجرة  القّذافي،  اإلسالم  سيف  يبدو 
الطويلة،  االعتقال  وسنوات  الحرب  محن 
العائلية  والمحن  القاسية  التجارب  وجففتها 
والشخصيّة الثقيلة، ولكن مع ذلك تبدو الجذور 
السياقات  تهيّئها  تربة  في  وطريّة،  خضراء 
لتعود  الجديدة  الّدوليّة  والمناخات  الحاليّة 

-ربّما- للحياة من جديد.
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ماٍض لن يعود
ومستقبل لن يأتي

أحمد نظيف

ـ23 مارس 2010، دخل كل من أمير الجماعة الليبية  صباح الـ 
هللا  عبد  »أبو  باسم  المعروف  بالحاج،  الحكيم  عبد  المقاتلة، 
الساعدي،  سامي  للجماعة،  الشرعي  والمسؤول  الصادق«، 
العسكري  والمسؤول  الساعدي«،  منذر  »أبو  باسم  المعروف 
المؤتمرات يف فندق  واألمني للجماعة، خالد الشريف، إىل قاعة 
الودان بطرابلس، أين جلسوا أمام مراسلي وكاالت األنباء األجنبية 

والسفراء وكاميرات التصوير.

سيف اإلسالم القذافي واإلسالميون:

،،
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كان سيف اإلسالم القذايف يجلس هو اآلخر ليس بعيداً. كانت المناسبة هي إطالق 
705 عناصر جهادية تابعة للجماعة المقاتلة بعد حوار مع  كثر من  سراحهم وسراح أ
خالد  كان  الصحفي.  المؤتمر  انطلق  زائفة.  أنها  بعد  فيما  اتضح  ومراجعات،  الدولة 
اللباس  ولبسوا  األفغانية  الجالبيب  عنهم  ونزعوا  الذقون  حليقي  ورفاقه  الشريف 
العقيد  بالحاج من  الحكيم  الجماعة، عبد  أمير  اعتذر  المؤتمر  الليبي. خالل  التقليدي 
القذايف قائالً »ننتهز هذه الفرصة لنكرر لكم اعتذارنا عن كل ما صدر منا بحقكم ابتداء 

ويف حق من أخطأنا فيه من أبناء شعبنا«.
لم يمض عام واحد على الواقعة، حتى تحول القذايف من »ويل أمر شرعي ال يجوز 
الخروج عليه بالسالح«، وفقاً للمراجعات التي نشرتها الجماعة المقاتلة، إىل »طاغية 
يجب قتاله وقتل بأبشع الطرق«. عام واحد كان كفيالً باختبار مدى صدق المراجعات 

التي انتقل بها »الجهاديون الليبيون« من ساحات القتل والدم إىل المجتمع.
كثر من تهمة ازدواجية الخطاب وتبدل  ليس ثمة تهمة تالحق الجماعات اإلسالمية، أ
المواقف من االشخاص واألحداث، وتنسحب هذه التهمة على تاريخ عالقة الجماعة 
بالدولة وباألنظمة الحاكمة منذ تشكلها يف عشرينات القرن الماضي يف غالب األحيان، 
يف  أنه  غير  اهلها  لدى  ومتواتر  ومفهوم  وعادي  طبيعي  أمر  السياسة  حقل  يف  هذا 
حقل الدين واألخالق يسمى »نفاقا« والحكم هنا شرعي باألساس، والجماعة تحسب 
االوجه  تعدد  يحتمل  ال  انه  أي  بــ«االسالمي«  هي  تسميه  سياسي  خط  على  نفسها 

وازدواجية الخطاب.
 2011 فبراير  من  عشر  السابع  عشية  اندلع  الذي  الليبي  الحراك  يفاجأ  لم 

العقيد القذايف وحده بل فاجأ خصومه 
قد  كانوا  فقد  بعد  فيما  اإلسالميون 
الترتيبات  إنهاء  من  لتوهم  فرغوا 
حتى،  والفكرية  والقانونية  السياسية 
بعد  لسلطته  الوالء  صف  إىل  للعودة 
السجن  بين  لسنوات  دامت  قطيعة 
 2010 العام  كان  فقد  والمنفى 
االخوانية  والنوايا  بالتصريحات  حافال 
والجهادية المادحة للنظام، ومن جانبه 
كان النظام قد أنهى إطالق سراح أخر 
يف  اإلسالميين  المعتقلين  دفعات 

سجون البالد.
على  تنطبق  لم  الحقل  حسابات 

اإلسالمية،  الجماعات  تالحق  تهمة  ثمة  ليس 
وتبدل  الخطاب  ازدواجــيــة  تهمة  من  أكثر 
وتنسحب  واألحداث،  االشخاص  من  المواقف 
هذه التهمة على تاريخ عالقة الجماعة بالدولة 
وباألنظمة الحاكمة منذ تشكلها في عشرينات 

القرن الماضي في غالب األحيان.
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الجميع  سبق  قد  بعد،  فيما  سمي  كما  العريب«،  »الربيع  فطوفان  البيدر،  حسابات 
ومهما اختلفت التحليالت حول دوافع هذا »الربيع« ومن يحركه فان النتيجة واحدة، 
القوى  وخاصة  الليبي  السياسي  الطيف  مكونات  التي صعقت جميع  المفاجأة  هي 
رياح  العقيد حتى هبت  نظام  الماضي مع  فتئت تضمد جراحات  ما  التي  اإلسالمية 
»الثورة« فتقرحت الجروح من جديد ،فاإلخوان المسلمون وزعيمهم »علي الصاليب« 
قد سارعوا إىل مباركة »الثورة« من شاشة الجزيرة يف العاصمة القطرية الدوحة أما 
الجهاديين فقد صمتوا حتى تبنى مجلس األمن قرار الحظر الجوي وترافقت ثورتهم 
مع  انطالقة غارات حلف الناتو على المدن  الليبية لتنتهي »أيام الوصال »القصيرة 

مع النظام.
***

ليبيا أصبحت  الحزبية يف  والذي يجرم   1972 لعام   71 رقم  القانون  بعد صدور 
وقياداتها  أعضائها  وأضحى  البالد  يف  محظورا  تنظيما  المسلمين  اإلخوان  جماعة 
النضال  سالح  الجماعة  تتخذ  لم  اإلعدام.  وحتى  بل  والمنايف  لالعتقال  عرضة 
الجماعات  ككل  الدينية  خلفيتها  إىل  عمدت  بل  النظام  وجه  يف  سبيال  السياسي 
اإلسالمية و أطلقت حمالت التكفير ضد النظام والمنتسبين اليه وحتى للعاملين 
خرجت  ثم  كـــ«طواغيت«  الدولة  يف 
اإلسالمية  الجماعات  بقية  عباءتها  من 
الشرعية  األحكام  أن  غير  الراديكالية 
 – الحكام  ضد  اإلخوان  يطلقها  التي 
كل  لدى  متواترة  اخوانية  عادة  وهذه 
فروع الجماعة يف الوطن العريب– ليست 
أحكاما ثابتة تحكمها نصوص واضحة بل 
أحكام مزاجية تحكمها ظروف سياسية 
المقدس  الديني  بين  واضح  خلط  يف 
المتحول  والسياسي  الجوهري  الثابت 
من  القذايف  سيتحول  ففجأة  العرضي، 
إىل  الزنديق«  الكافر  »الطاغوت  ذلك 

»قائد الثورة واألخ الكبير«.
حين   1999 العام  أواخر  حتى  النظام  مع  والفكرية  السياسية  القطيعة  تواصلت   
خالل  من  ذلك  و  المتحدة  األمم  يف  ليبيا  مندوب  مع  الحوار   إرهاصات  أوىل  بدأت 
ابتداًء، ثم و بعد تعثر  اللقاء  ،وهنالك حدث  الليبية  بالجالية  الذي كان يلتقي  برنامج 
دام لسنوات توطدت العالقة بين نجل العقيد القذايف سيف اإلسالم و الزعيم اإلخواين 
علي الصاليب الذي تم تعينه  عضوا بمجلس أمانة مؤسسة القذايف العالمية للجمعيات 
الخيرية والتنمية عام 2003، لتنطلق مرحلة جديدة من العالقات بين اإلخوان و النظام 
بطريقة غير مباشرة من خالل »نجل الزعيم« ومشروعه »الليبرايل الجديد« يف البالد 

والذي كان محل معارضة من »الحرس القديم« يف صفوف قادة ثورة سبتمبر.
اإلسالم  سيف  مع  العمل  بجدوى  االخوانية  الجماعة  قادة  إقناع  الصاليب  استطاع 
لسيف  المستقبل  أن  معتبرا  النظام  داخل  القوة  كز  مرا مواجهة  يف  مشروعه  ودعم 
اإلسالم قائدا للدولة يف القادمات من األيام ليعلن قادة اإلخوان يف أواخر العام 2009 
الليبية  الجماعة  وقيادات  ليبيا،  داخل  السابقين  المسلمين  اإلخوان  قادة  بينهم 
المقاتلة، »تأييدهم لمشروع سيف اإلسالم القذايف، المعروف بمشروع »ليبيا الغد«، 
ودعمهم له، مشددين يف الوقت نفسه على أن اإلصالح الذي يقوده نجل قائد الثورة 
الليبية معمر القذايف، من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات، مهمة شاقة ال يمكن 

تحقيقها إال بتضافر جميع القوى اإلصالحية الوطنية المخلصة«.
اإلخوان  قادة  جميع  »أن  حينذاك،  نشرت  صحفية  تصريحات  يف  الصاليب  كد  وأ
لإلخوان  السابق  العام  المراقب  رأسهم  وعلى  قابلهم،  ممن  البالد،  داخل  السابقين 
الدكتور عبد هللا عز الدين، والذي كان محكوما عليه باإلعدام، والدكتور عبد هللا شامية 
اللطيف كرموس )مؤبد( وغيرهم، يؤيدون مشروع  بالمؤبد(، والدكتور عبد  )محكوما 

لم يفاجأ الحراك الليبي الذي اندلع عشية السابع 
بل  وحده  القذافي  العقيد   2011 فبراير  من  عشر 
كانوا  فقد  بعد  فيما  اإلسالميون  خصومه  فاجأ 
السياسية  الترتيبات  إنهاء  من  لتوهم  فرغوا  قد 
صف  إلى  للعودة  حتى،  والفكرية  والقانونية 

الوالء لسلطته بعد قطيعة دامت لسنوات.
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»ليبيا الغد«، ويدعمونه بقوة، ويعلنون استعدادهم للمشاركة يف إنجاحه مع 
بقية أبناء وطنهم. وذكر الصاليب أن قادة اإلخوان أبلغوه بأنهم ممتنون لجهود 
الدكتور سيف اإلسالم، التي بذلها لطي ملفهم، بدءا من إخراجهم من المعتقالت رغم 
وانتهاء  أغلبهم،  حق  يف  المؤبد  والسجن  اإلعدام  بين  تراوحت  التي  العالية  األحكام 

بجهوده يف إرجاعهم للجامعات ووظائفهم وتعويضهم، كما قال«. 
***

القيادات  استمالة  محاوال  انبرى  اإلخوان  رفاقه  من  الصاليب  علي  فرغ  أن  بعد   
الجهادية من أجل »دعم مشروع سيف اإلسالم القذايف« وقد وجد يف قادة الجماعة 
وبتشكيل  باإلرهاب  متهمين  النظام  سجون  يف  كانوا  فهؤالء  ضالته،  المقاتلة  الليبية 
جماعة مسلحة بل بعضهم قد قبضت عليه المخابرات األمريكية خارج البالد مقاتال يف 
السرية  المفاوضات  لتنطلق  الدولية  الجهادية  المجاميع  القاعدة وغيرها من  صفوف 
بمراجعات  وتنتهي  للتنمية  القذايف  مؤسسة  برعاية  السجون  يف  الجماعة  قادة  مع 
فكرية على الطريقة »المصرية« كما كان الحال بالنسبة لجماعة »الجهاد« و«الجماعة 

اإلسالمية« يف مصر يف »مبادرة وقف العنف« و«وثيقة ترشيد العمل الجهادي«.
الجهاد  من  من خمسة عشر سنة  كثر  أ المقاتلة  الليبية  الجماعة  خاضت  أن  فبعد 

القذايف  العقيد  نظام  ضد  المسلح 
معتبرة  مرة  كثر  أ يف  اغتياله  وحاولت 
أنزل  بما  يحكم  ال  طاغوتيا  »حاكما  إياه 
وأصدرت  فجأة  الجماعة  انقلبت  هللا« 
مراجعاتها الشرعية ليصبح القذايف »األخ 
سبتمبر  من  الفاتح  )ثورة  الثورة‹‹  قائد 
وليس 17 فبراير(، لتطوي الدولة الليبية 
والجماعة المقاتلة صفحة الماضي بظهور 
»الدراسات التصحيحية« صفحة الصراع 
يف  شارك  قد  ،و  النظام  و  الجماعة  بين 
صياغة هذه المراجعات القيادي السابق 

بريطانيا  يف  التطرف  لمكافحة  كوليام  مؤسسة  رئيس  عثمان  بن  نعمان  الجماعة  يف 
الحكيم  عبد  وأميرها  الساعدي  سامي  مفتيها  بينهم  السجون  يف  الجماعة  وقيادات 
بالحاج المكني بأيب عيد هللا الصادق، ليخرج قادة الجماعة عي الشاشات الفضائية 
وبمباركة  الصاليب  وعلي  الغرياين  الصادق  الحايل  المفتي  رفقة  صحايف  مؤتمر  يف 
بالشيخ اإلخواين يوسف القرضاوي معلنين بأن »معر القذايف ويل أمر شرعي ال يجوز 
الخروج عليه، وأن الخروج على والة األمر بالسالح أمر محرم شرعا«، وانطلقت بعدها 
التيار اإلسالمي بطيفيه »اإلخواين«  الليبية يف إخالء السجون من معتقلي  السلطات 

و«الجهادي«.
***

مع بداية اندالع الشرارة األوىل للحراك يف الشارع الليبي يف 17 فبراير 2011 خرج 
الخيرية  للجمعيات  العالمية  القذايف  مؤسسة  عضو  الصاليب،  علي  اإلخواين  القيادي 
بات  الليبي هو من  أن »الشعب  الدوحة معلنا  الجزيرة يف  قناة  والتنمية من شاشة 
على  االنشقاق  إىل  الليبي  األمن  و  الجيش  داعيا  أبنائه  و  القذايف  وليس  ليبيا  يحكم 
النظام و اتخاذ »صفقة مع هللا » بدل من صفقة مع »سيف اإلسالم« معتبرا حكما 

القذايف الذي كان يف السابق »األخ قائد الثورة« بــ »الغزو«.
تنخرطوا  ولم  الصمت  لزموا  فقد  المقاتلة«  »الجماعة  وقيادات  الجهاديون  أما 
أواخر  حدود  وإىل  أنصارها  دعت  قد  الجماعة  ان  بل  الحراك  يف  األوىل  اللحظة  منذ 
2011 إىل التزام الحياد تجاه ما سمى آنذاك بالثورة ،و لكن مع انطالق  شهر مارس 
الضربات األوىل لحلف الناتو على ليبيا بعد تبني قرار المجلس األمن القاضي بالحظر 
انخرطت رسميا يف  المقاتلة و  الجماعة  المدنيين تغير خطاب  الجوي بدواعي حماية 
النزاع المسلح ضد النظام وبذلك خرج عبد الحكيم بالحاج أمير الجماعة إىل الخارج 
و  الجزيرة  قناة  كاميرا  تالحقه  العزيزية«  »باب  إىل   2011 أغسطس  أواخر  ،ليعود يف 

بين  المقارنة  يقيم  أن  اإلسالم  لسيف  يمكن 
ما حققه اإلسالميون خالل ثماني سنوات من 
نظام الفوضى في ليبيا، وبين ما كانت عليه 
البالد قبل 2011 ويمكن له أيضًا أن يستفيد من 

ذلك كثيرًا.
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قبل  عليه  كان  ما  إىل  القذايف  ليعود  القطرية،  الخاصة  القوات  ضباط  من  عدد  خلفه 
الخروج عليه  :«حاكما طاغوتا يجوز  المقاتلة و قياداتها  الجماعة  2010 يف نظر  العام 
بقوة السالح » ولتتبخر مائتا الصفحات التي خطتها أيادي قادة الجماعة و«علمائها 
»يف السجون التي نظرت لفكرة واحدة »األخ قائد الثورة ،حاكم شرعي ال يجوز الخروج 
الجماعة  عن  تصدر  التي  والزئبقية«  »الهالمية  الشرعية  األحكام  لتنكشف  عليه« 
السياسية المتدثرة بالدين والعودة إىل القاعدة السالفة: خطورة الخلط بين »الديني 

المقدس الثابت الجوهري« و«السياسي المتحول العرضي«.
***

كثر من أي وقت مضى تعيش ليبيا، حالًة من التحلل على كل المستويات. الدولة  أ
التي شيدها األجداد واالباء، نراها تنهار على أيدي حفنة من األحفاد العصاة تساعدهم 
أي  من  كثر  وأ نعيش.  التي  الالدولة«  »حالة  يف  مصلحة  تجد  وإقليمية  دولية  قوى 
السياسية  الخلفيات  ومن مختلف  المناطق  الليبيون يف مختلف  يشعر  وقت مضى 

واالجتماعية بحنين جارف إىل الماضي القريب.
هذا الحنين هو رأس المال الرمزي هو الذي ينطلق منه أنصار سيف اإلسالم القذايف، 
وهو المحرك الذي، الذي سيبني عليه الرجل برنامجه السياسي. الذي سيعيد، ويف 
الحنين إىل  ترجمة هذا  يعيد جوهر  لفظة 
قبل  عليه  كانت  ما  إىل  ليبيا  يعيد  واقع. 
17 فبراير 2011 أمنة، سيدة على أرضها، 
متحكمة يف ثرواتها، لكن مع فارق تفرضه 
مزيد  منح  وهو  التاريخ  وحركة  الوقائع 
من حريات ثقافية واجتماعية وسياسية.

واالجتماعية  السياسية  الحركات  إن 
االستحقاقات  أغلب  كسبت  التي 
السنوات  خالل  العالم  يف  االنتخابية 
سرديتها  شيدت  حركان  هي  األخيرة، 
إىل  »الحنين  وهي  بسيطة  فكرة  على 
لبناء  الحنين  هذا  واستغلت  الماضي« 
دولها  أوضاع  أن  مع  والناخبين،  األنصار  من  الماليين  لحشد  فكرة  أو  انتخايب  برنامج 

ليست كارثية كما هو الحال اليوم يف ليبيا، ومع ذلك وصلت بسهولة إىل السلطة.
يف أمريكا كانت الفكرة التي سوقها ترامب وهزم بها هيالري وحزبها هي »إعادة مجد 
الطبقة  من  األصوات  ماليين  إليه  ليجذب  األمريكي«  المحلي  واالقتصاد  الصناعات 
الوسطى البيضاء التي تضررت من برنامج تصدير الوظائف الذي طبقه أوباما ووجدت 
نفسها خارج دائرة اإلنتاج. لذلك وعدها ترامب بإعادة األمور كما كانت يف الماضي. يف 
ألمانيا والمجر وبولونيا أيضاً صعد اليمين المتطرف ألنه وعد ناخبيه بإعادة أمجاد هذه 

الدول بعد أن ذابت يف مستنقع االتحاد األورويب وانهارت اقتصاداتها المحلية.
ويف روسيا يقف الماليين إىل جانب بوتين ألنهم يرون فيه ببساطة الرجل الذي أعادة 
أعاد  الذي  الرجل  المذلة وهو  التسعينات ويلتسين  هيبة روسيا وعزتها بعد سنوات 
روسيا إىل حلبة الصراع العالمي من الباب الكبير بعد أن كان المواطن الروسي يقف 
لساعات طويلة يف طوابير الخبز والمكرونة خالل عهد يلتسين الذي نصبه األمريكيون.
الليبيون يف طوابير طويلة أمام المصارف والمخابز والمستشفيات. بل  اليوم يقف 
باردة يف  لبيين وجبات  لمنح مواطنين  العالمي  الغذاء  برنامج  إىل تدخل  األمر  وصل 
البراميل من  دولة تصدر ماليين  االستقالل ويف  أجل  األالف من  فيها  استشهد  دولة 

النفط يومياً وتملك صندوق سيادي ضخم ورصيد هائل من الذهب.
من  الماضي  على  اليوم  يتحسرون  فبراير(  مع  وقفوا  الذين  )حتى  الليبيون  هؤالء 
األمل.  فقدان  وخاصة  والصحة  واألمان  المال  فقدان  لواقعهم.  بسيطة  مقارنة  خالل 
ثماين  خالل  اإلسالميون  حققه  ما  بين  المقارنة  يقيم  أن  اإلسالم  لسيف  يمكن  وهنا 
2011 ويمكن له  سنوات من نظام الفوضى يف ليبيا، وبين ما كانت عليه البالد قبل 

أيضاً أن يستفيد من ذلك كثيراً.

بعد أن خاضت الجماعة الليبية المقاتلة أكثر من 
خمسة عشر سنة من الجهاد المسلح ضد نظام 
مرة  أكثر  في  اغتياله  وحاولت  القذافي  العقيد 
أنزل  بما  يحكم  ال  طاغوتيا  »حاكما  إياه  معتبرة 
اهلل« انقلبت الجماعة فجأة وأصدرت مراجعاتها 

الشرعية ليصبح القذافي »األخ قائد الثورة‹‹.
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سيف االسالم القذافي...

،،
رمزي زائري

دعمها  حرب  يف  بوالده  اإلطاحة  على  سنوات  سبع  مرور  بعد 
حلف شمال األطلسي )ناتو(، صعد اسم سيف االسالم القذايف 
ظل  يف  الليبية  السياسية  الساحة  ليتصّدر  مجّددا،  سنة(   46  (
الجهود المبذولة إلحالل السالم يف هذا البلد الممزق، حيث يرى 
الليبية،  متابعون أن سيكون رقما صعبا يف المعادلة السياسية 
بالنظر إىل الثقل الرمزي الموروث من سنوات ما قبل »فبراير«.

الحاضر الغائب
في المشهد الليبي
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لم  سنوات  منذ  األنظار  عن  المتوارٍ  القذايف  االسالم  سيف  أن  ورغم 
مباشر  بشكل  يظهر  ولم  الجديد،  السياسي  مشروعه  عن  بعُد،  يتحّدث 
لإلعالن عن خططه االنتخابية المقبلة، منذ اطالق سراحه يف يونيو/حزيران 
العاصمة  جنوب  الزنتان  مدينة  يف  احتجازه  سنوات  بعد   ،2017 عام  من 
طرابلس، لكّن محاميه وأنصاره أعلنوا رسميا ترشحه لالنتخابات الرئاسية 
وذلك ببرنامج انتخايب قالوا إنه »يهدف إىل استعادة الدولة الليبية وجعلها 

للجميع«.

ترشيح سيف االسالم للرئاسة
 

يف مارس 2018 أعلن أيمن بوراس المكلف بالبرنامج السياسي لنجل 
صحفي  مؤتمر  خالل  القذايف، 
عن  التونسية،  العاصمة  يف  عقده، 
ترشح »سيف االسالم« لالنتخابات 
انتخايب  ببرنامج  وذلك  الرئاسية، 
قال إنه »يهدف إىل استعادة الدولة 

الليبية وجعلها للجميع«.
اإلسالم  سيف  أن  بوراس  كد  وأ
ترشحه  خالل  من  القذايف 
إىل  يطمح  الرئاسية  لالنتخابات 
أياديه  أن  مضيفاً  بالده،  إنقاذ 
لليبيا  الخير  يريد  من  لكل  ممدودة 
متوقعاً  ودولياً،  وإقليمياً  محلياً 
على  ويفوز  االنتخابات  يكتسح  أن 
منافسيه ألنه يحظى بدعم كبير من 

الذين  القذافي  اإلسالم  سيف  أنصار  يعّول 
بكثافة،  االنتخابات  في  للمشاركة  سجلوا 
على مرشحهم الذي يتمتع بشعبية كبيرة، من 
حمالت  بدأت  حيث  السلطة،  إلى  العودة  أجل 
وذلك  وخارجها،   ليبيا  داخل  فترة  منذ  التعبئة 

بالرغم من أنّه ال يزال مختفيا إلى اليوم.
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القبائل الليبية ومن أبناء وطنه.
وبخصوص البرنامج اإلصالحي الذي سيدخل به سيف اإلسالم للتنافس 
القذايف،  لنجل  السياسي  بالبرنامج  المكلف  قال  الرئاسة،  كرسي  على 
إىل  تهدف  لليبيا،  متكاملة  واجتماعية  وأمنية  سياسية  رؤية  يتضمن  إنه 
الهوية  على  والحفاظ  والقرار،  السيادة  كاملة  الوطنية  الدولة  »استعادة 
العربية واإلفريقية واإلسالمية وحماية الحريات العامة والخاصة، والقضاء 
على اإلرهاب بكافة أشكاله، وتجفيف منابعه مع إعادة مؤسسات الدولة 

األمنية والعسكرية«.
وأضاف أن رؤية سيف اإلسالم القذايف »عصرية منفتحة على كل الدول 
ولم  الشاملة  الليبية  المصالحة  إىل  تسعى  لليبيا،  والصديقة  الشقيقة 
للشباب  سيكون  كما  بينهم،  المساواة  وتعزيز  جديد  من  الليبيين  شمل 
مكانه فيها من خالل دعوته للقيام بدوره يف بناء الوطن وتشجيع مبادراته، 

مع إعادة إعمار ليبيا بمساعدة دول الجوار.
بشكل  الليبيين  سيخاطب  القذايف،  اإلسالم  سيف  أن  بوراس،  وكشف 

مباشر لإلعالن عن خططه االنتخابية المقبلة الرامية إلعادة بناء الدولة.
ليبيا  “سنصنع  قوله:  حد  على  اإلسالم،  سيف  عن  نقاًل  بوراس  وبين 

رؤية مؤسسة على  المستقبل عبر 
المرجوة،  للغايات  واقع  إدراك 
والتجارب  السابقة  والخبرات 
القابلة  واإلمكانات  الواعدة 
التي قد تحول  والعوائق  للتحقيق، 
التي  الرؤى  ألن  تحقيقها؛  دون 
موضوعي  استقراء  على  تنهض 
ومحلًيا،  عالمًيا  الراهن  للوضع 
الظرف  تحكم  التي  وللقوى 
المنافسة  واالستحقاقات  التاريخي 
فيه، ففي غيابه قد بتم الخالص إىل 
المعاش  الواقع  تقيم  ال  تصورات 

العتبار الالزم”.

سيف اإلسالم هو عنصر أساسي في المشهد 
ومعه  تجاهله  ومحاولة  الليبي  السياسي 
العكس  على  بل  تُفيد  لن  السابق  النظام 
عبد  الليبي  السياسي  المحلل  دعمه«  يجب 

العزيز أغنية.
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وأشار بوراس إىل أن ليبيا تسير من الخارج ومن خالل أجندات تتعامل 
مع مجموعات مسلحة، ولكن مع وجود رئيس واحد وحكومة واحدة سيتم 

القضاء على الميليشيات وجمع السالح المنتشر يف ليبيا.
موكله  إن  القذايف،  اإلسالم  سيف  محامي  الغويل  خالد  كد  أ بدروه، 
»للشعب  وقال:  التسجيل.  قوائم  فتح  عند  رسميا  ترشحه  سيسجل 
وأضاف  االختيار«.  حق  الليبي 
أن  الصحفية،  الندوة  الغويل، خالل 
تعمل  الدولية،   الجنايات  محكمة 
معّبراً  الدولية،  الشرعية  خارج 
مالحقتها  عدم  من  استغرابه  عن 
تمارس  التي  المجازر  مرتكبي 
وتدمير  الليبي  الشعب  حق  يف 
على  إصرارها  مقابل  مقدراته، 
مالحقة سيف اإلسالم القذايف الذي 
وشمله  الليبي  القضاء  أمام  حوكم 

العفو العام.

حراك »رشحناك..من أجل ليبيا 
اخترناك«

 
أعلن   ،2016 العام  أواخر 
المستشار اإلعالمي محمد الرميح، 

المستقبل  ليبيا  اإلسالم:“سنصنع  سيف 
للغايات  واقع  إدراك  على  مؤسسة  رؤية  عبر 
المرجوة، والخبرات السابقة والتجارب الواعدة 
التي  والعوائق  للتحقيق،  القابلة  واإلمكانات 
قد تحول دون تحقيقها؛ ألن الرؤى التي تنهض 
الراهن  للوضع  موضوعي  استقراء  على 
الظرف  تحكم  التي  وللقوى  ومحلًيا،  عالمًيا 
ففي  فيه،  المنافسة  واالستحقاقات  التاريخي 
تقيم  ال  تصورات  إلى  الخالص  بتم  قد  غيابه 

الواقع المعاش العتبار الالزم”.
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سيف  الدكتور  لترشح  الداعم  »رشحناك«  حراك  تأسيس  عن 
»من  شعار  تحت  المقبلة  الرئاسية  اإلنتخابات  يف  القذايف  اإلسالم 

أجل ليبيا اخترناك«. 
االستعدادات  مع  يتزامن  الحراك  تأسيس  توقيت  أن  الرميح،  وأوضح 
الرئاسية والتي هي  التي تجري اآلن مع أطراف األزمة إلجراء االنتخابات 
وسيادة  هيبة  واسترجاع  والمواطن  الوطن  إلنقاذ  الوحيد  األمل  بمثابة 

الدولة وكرامة الدولة الليبية. 
ويرى الرميح أن »سيف اإلسالم رجل سياسي مارس الحياة السياسية 
إىل  باإلضافة  خارجياً،  أو  داخلياً  سواء  القضايا  من  الكثير  حل  يف  وساهم 
2005 ولوال أحداث  تنفيذه عام  بدأ  الذي  الغد’  ‘ليبيا  أنه صاحب مشروع 
المجاالت  شتى  يف  نوعية  نقلة  ليبيا  لَنَقل  تنفيذه  أوقفت  التي  فبراير، 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية«.
األقوى  السياسي  »المرشح  هو  الراحل  الليبي  الزعيم  ابن  أن  ويعتبر 
لما يتمتع به من شعبية واسعة، وأنصاره ومؤيدوه وأعضاء حراك  حالياً 

لخوض  يتلهفون  ‘رشحناك’ 
تكون  أن  نأمل  التي  االنتخابات 
مرشحنا  فوز  نضمن  حتى  نزيهة 

الذي سيعيد إعمار ليبيا«.
االنتخابات  تأجيل  احتمال  وعن 
»أتوقع  الرميح:  يقول  الرئاسية، 
أن المبعوث األممي غسان سالمة 
حرصاً  كثر  أ المرة  هذه  سيكون 
موعدها  يف  االنتخابات  عقد  على 

المحدد«.
إطالق  »رشحناك«  حملة  وتنوي 
من  عدد  وإدارة  لها  رسمي  موقع 
ليبيا  داخل  اإلعالمية  البرامج 
دولية  بزيارات  القيام  إىل  باإلضافة 

للترويج لفكرة أن سيف اإلسالم قادر على إجراء مصالحة وطنية وهو رجل 
السياسية األول يف ليبيا وسينقذ ليبيا من الفوضى.

وكشف الرميح، عن إنطالق راديو ليبيا الغد الذي سيبث علي اإلنترنت 
تتنطلق  مباشرة  مساحات  خالل  من  الوطن  أنصار  مع  لتواصل  ويهدف 
سيفنا  »يا  بعنوان  غنايئ  عمل  تجهيز  ايل  باإلضافة  هذا  المقبلة  األيام  يف 
وتصويره  األسبوع  هذا  خالل  له  اإلعداد  يف  البدء  المحتمل  من  نبوك« 
ال  إنطالقا من مقولة »الشعوب  العمل  إنتاج هذا  ويأيت  القادمة  األيام  يف 

تنسجم اال مع فنونها وتراثها .«
االنضمام  والخارج  الداخل  يف  الليبي  الشعب  أبناء  كافة  الرميح،  ودعا 
للحملة المليونية لترشيح الدكتور سيف اإلسالم القذايف قائدا للمصالحة 
ليبيا  أجل  من  »رشحناك  شعار  تحت  الغد  لليبيا  ومهندسا  الوطنية 

اخترناك”.
وافرة  حظوظ  على  يتوفر  اإلسالم  سيف  أن  الليبيين  من  فريق  ويرى 
الظرفية  منها  اعتبارات.،  لعدة  ذلك  ُمرِجعين  الجمهورية،  برئاسة  للظفر 
التي  »الفوضى«  وحالة  القذايف،  نظام  سقوط  منذ  ليبيا  عاشتها  التي 
عدم  بعد  خاصة  شعبيته،  »تعزيز«  شأنها  من  الفترة،  هذه  طيلة  عاشتها 
برعاية  إليها  التوصل  تم  التي  االتفاقات  تنفيذ  يف  الحاليين  الفرقاء  توفُّق 
أممية، والتي كان آخرها اتفاق الصخيرات، الموقَّع يف المملكة المغربية، 

بعد جوالت طويلة من الحوار بين طريف النزاع.

و  خاصة  القذافي،  اإلسالم  سيف  مصير  يثير 
التوقيف  مذكرة  تحت  الساعة  حتى  زال  ما  أنه 
عدة  الدولية،  الجنائية  محكمة  عن  الصادرة 
كون  حول  كبيرة  شكوكا  و  استفهام،  نقاط 
حريته هي أولى خطواته نحو زعامة ليبيا في 

الفترة المقبلة.
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كاريكاتير

محمد قجوم


