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البعثة األممية
في مرمى االنتقادات
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8 سنوات من الفوضى في ليبيا..اإلعالم الغربي والملف الليبي:

 »الثورة« تأكل مثّقفيهاالدعاية أشد وطأة من السالح
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مجلة »المرصد« 

ليبيا،  الماضي عهدة بعثته األممية إىل  الّدويل األسبوع  مّدد مجلس األمن 
برئاسة اللبناين غسان سالمة، مّدة عام آخر حتى الـ15 من سبتمبر 2020. هذا 
القرار كان متوقعا بحكم ما تمر به ليبيا من أحداث عسكرية وسياسية وسط 
قلق دويل متزايد من توتر األوضاع يف البالد وتعّطل لغة الحوار السياسي 

وتصاعد للمواجهات وحرص كل طرف على حسم الصراع عسكريا.

عهدة جديدة للبعثة األممية يف ليبيا.. االفتتاحية

غسان سالمة يستفتح 
بتصريحات مثيرة!
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يف الحقيقة يأيت هذا القرار، يف قلب توترات محلّية ليبية، لم تكن البعثة األممية 
زاد  فرنسّية  لصحيفة  تصريحات  ففي  عنها.  بعيًدا  سالمة  غّسان  رئيسها  وال 
سالمة من حّدة التوتّر يف البالد من خالل حديثه عن شروط وضعها القائد العام 
العاصمة  معارك  من  محتمل  انسحاب  أجل  من  حفتر  خليفة  الليبي  للجيش 

طرابلس.
اإلسالميين  من  المقربة  اإلعالم  وسائل  تلقفتها  التي  التصريحات  هذه 
والمنحازة ضد الجيش الليبي، محليا ودوليا، خاصة التركية والقطرية، ووضعتها 
يف  جًدا  غاضبة  أفعال  ردود  فّجرت  األوىل،  وصفحاتها  اإلخبارية  نشراتها  عنوانًا 
المؤقتة.  والحكومة  والبرلمان  الليبي  الجيش  عند  وخاصة  المقابل  ّصف  ال 

النسحاب  نية  أي  وجود  بنفي  سارعت  التي  األخيرة  هذه 
لتتواىل بعدها  بدونها  أو  الجيش من معركة طرابلس بشروط 
القادة عسكريين  الفكرة من  المؤكّدة على نفس  التصريحات 

ونواب ومسؤولين حكوميين.
ولم تجد البعثة وسط التّطور السريع لردود األفعال الواسعة 
الذي  المتكرر  »التحريف  أسمته  مما  بداية  التنبيه  غير  جًدا، 
يقدم عليه البعض لتصريحات رئيس البعثة والممثل الخاص 
إىل  يومها  لها  تدوينة  البعثة يف  أشارت  العام«. حيث  لألمين 
ليبيراسيون  صحيفة  مع  سالمة  غسان  أجراه  الذي  الحوار 
نقل  يف  المهنية  المناقبية  من  »مزيد  اىل  داعية  الفرنسية، 

الوقائع والتصريحات«.
األممية،  البعثة  داخل  من  مصادر  فندت  ذلك  بعد  لتفدند 
إنها  قالت  تصريحات  من  تداول  ما  نفسه،  اليوم  مساء 
»نسبت« إىل المبعوث األممي لدى ليبيا غسان سالمة، حول 
خليفة  الليبي  للجيش  العام  للقائد  »ضمانات«  اشتراطات 

حفتر لالنسحاب من العاصمة طرابلس.
 وقالت المصادر األممية يف تصريحات خاصة لـ«بوابة افريقيا 
المبعوث  بها  أدىل  التي  التصريحات  إن  يومها،  اإلخبارية« 
تم  الفرنسية،  ليبيراسون  صحيفة  مع  مقابلة  خالل  األممي 

قلب  في  األمن  مجلس  قرار  يأتي 
تكن  لم  ليبية،  محليّة  توترات 
غّسان  رئيسها  وال  األممية  البعثة 
سالمة بعيًدا عنها. ففي تصريحات 
من  سالمة  زاد  فرنسيّة  لصحيفة 
خالل  من  البالد  في  التوتّر  حّدة 
القائد  وضعها  شروط  عن  حديثه 
خليفة  الليبي  للجيش  العام 
محتمل  انسحاب  أجل  من  حفتر 

من معارك العاصمة طرابلس.
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اجتزائها وتحريفها من قبل بعض الوسائل اإلعالمية، الفتة إىل أن النص األصلي 
للمقابلة ليس به أي مشاكل.

** رغم ادعاءات التزييف.. غسان سالمة في دائرة االتهام باالنحياز: 

وليست هذه المرة األوىل التي يواجه فيها غسان سالمة مثل هذه المواقف 
المرة  وليست  بـ«المنحازة«،  وصفت  له  تصريحات  على  فعل  كرّدة  المتشنجة 
األوىل التي يجد فيها نفسه كذلك مضطرا لتعديل تصريحاته أو ادعاء التزييف 

والتحريف لكالمه.
لهجوم  الجاري وجد غسان سالمة عرضة  العام  بداية  ففي 
قوي واتهامات بالفشل يف حل األزمة الليبية وطالب الكثيرون 
بمغادرته على خلفية احاطة له يف مجلس األمن، حاول تبريرها 
مع  لكن  فهمها  أسيء  تصريحاته  بعض  إن  بالقول  ذلك  بعد 
الليبي  الجيش  جهة  من  خاصة  للغضب  عرضة  بقي  ذلك 

والبرلمان والحكومة المؤقتة.
ونقلت اذاعة فرنسا الّدولية حينها تعليقا على القضّية التي 
أثارت لغًطا كبيرا أن تصريحاته تلك »أثارت موجة من انتقادات 
ُينتقد يف بعض األحيان بناء على  واسعة. لكن غسان سالمة 
معلومات ال أساس لها، مشوهة أو يساء فهمها. وبالتايل، فإنه 
ينتقد بسبب عدم دقته والوقوع يف أخطاء التقدير حول الوضع 
األمني واالقتصادي للبالد. وهو متهم قبل كل شيء بأنه قاض 

وخصم يف ليبيا وبالدفاع عن اإلسالميين«.
مجلس  رئيس  صالح،  عقيلة  أن  الفرنسية  االذاعة  وتابعت 
بقيادة  الرئاسي  المجلس  جانب  إىل  منحاز  يعتبرأنه  النواب، 
فايز السراج. يف حين نقلت عن المتحدث باسم البرلمان قوله 
أن المبعوث الخاص لألمم المتحدة قد تجاوز صالحياته. منددا 

التي  األولى  المرة  هذه  ليست 
مثل  سالمة  غسان  فيها  يواجه 
كرّدة  المتشنجة  المواقف  هذه 
وصفت  له  تصريحات  على  فعل 
المرة  وليست  بـ«المنحازة«، 
نفسه  فيها  يجد  التي  ــى  األول
كذلك مضطرا لتعديل تصريحاته 
والتحريف  التزييف  ادعــاء  أو 

لكالمه.
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موازية«  »حكومة  أنها  والمعروف  الشرق  من  المؤقتة  لحكومة  سالمة  باعتبار 
الليبيين، فان حكومة  أنه وبالنسبة ألكثر من نصف  المتحدة، يف حين  يف األمم 
الوفاق الوطنية يف طرابلس هي التي ليس قانونية. هذه الحكومة المدعومة من 

المجتمع الدويل، لم يقر البرلمان أبدا تعيينها.
األفعال  وردود  التصريحات  من  الصاخبة  الحفلة  هذه  ذلك  بعد  تواصلت 
والتحريف  وبالتزوير  باالنحياز  واالتهامات  النوايا  شرح  وإعادة  والتصحيحات 
والتزييف. حتى تحولت البعثة األممية، يف بعض عّدة أطراف ليبي، إىل وسيط 
جزء  إىل  والتشاور،  للتوافق  المتناحرة  األطراف  يدفع  مناسب  مناخ  خلق  دوره 
االنتقادات  تصاعد  كشفه  ما  وهو  الصراع  يف  وطرفا  الليبية  األزمة  من  رئيسى 

الموجهة له.
للجيش  العام  القائد  حفتر  خليفة  المشير  وجه  الجاري،  العام  ربيع  ففي 

مقابلة  يف  انتقادات  الليبي،  الوطني 
ديمانش«  دو  »لوجورنال  مع صحيفة 
المتحدة  األمم  مبعوث  إىل  الفرنسية، 
الخاص غسان سالمة، متهما إياه بأنه 
النزاع  يف  منحاز«  »وسيط  إىل  تحوَّل 

الليبي.
اإلدالء  سالمة  مواصلة  حفتر  وانتقد 
بما وصفه بـ«تصريحات غير مسؤولة«، 
قائالً:«لم يُكن هكذا من قبل، لقد تغّير 
أولئك  طريقة  بنفس  يتحدث  وأصبح 
أو  ليبيا  تقسيم  عن  يتحدثون  الذين 
أن الصراع قبلي«. لكنه شدد على أن 
»هذا التقسيم مستحيل، ألن الليبيين 
ليبيا  وستظل  موحدين،  سيظلون 

شعباً واحداً، البايق مجرد وهم«.
ليبيا  إىل  األممي  المبعوث  وكان 

تواصلت هذه الحفلة الصاخبة من التصريحات 
شرح  ــادة  وإع والتصحيحات  األفعال  وردود 
والتحريف  وبالتزوير  باالنحياز  واالتهامات  النوايا 
في  األممية،  البعثة  تحولت  حتى  والتزييف. 
بعض عّدة أطراف ليبي، إلى وسيط دوره خلق 
للتوافق  المتناحرة  األطراف  يدفع  مناسب  مناخ 
الليبية  األزمة  من  رئيسى  جزء  إلى  والتشاور، 
تصاعد  كشفه  ما  وهو  الصراع  في  وطرفا 

االنتقادات الموجهة له.
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قاب  باتت  ليبيا  إن  أن  األمن  بمجلس  له  إحاطة  يف  حينها   سالمة،قال  غسان 
بإمكانها أن تؤدي إىل تقسيم دائم  أهلية  االنزالق يف حرب  أو أدىن من  قوسين 
موضحا  سنوات  يستغرق  اآلن  إىل  حدث  الذي  الضرر  رأب  أن  مضيفا  للبالد 
باستقرار  يتمتعون  واألهايل  المتزايد،  األمن  بقدر من  تتمتع  كانت  طرابلس  أن 
ويعيشون تحسناً يف األفق االقتصادي كما كان المسار السياسي يمضي قدماً 

على الرغم من العديد من العقبات.
أبرزها  وكشفت احاطة سالمة بحسب مسؤولين ليبيين عن مغالطات كثيرة 
نفوذ  أن  حين  يف  المتزايد«،  األمن  من  بقدر  تتمتع  الليبية  »العاصمة  أن  قوله 
المليشيات تعاظم وتزايدت االنتهاكات وارتفع معدل الجريمة والسطو والقتل 
خارج سلطة القانون. كما تجاهل سالمة يف احاطته وجود مرتزقة أجانب وعناصر 
جانب  إىل  تقاتل  التي  الميليشيات  صفوف  بين  و«داعش«  »القاعدة«  من 
نوايا  حول  عديدة  تساؤالت  يضع  ما  الليبي،وهو  الجيش  ضد  الوفاق  حكومة 

المبعوث، بحسب المصادر ذاتها.
لحل  سالمة  من  محاولة  بأنها  كذلك،  الليبي،  الجيش  وصفها  سالمة  إحاطة 
مشكلة تنظيم »اإلخوان« يف ليبيا، بدال من حل مشكالت الليبيين، وعدم تطرقه 

للعصابات اإلجرامية التي نهبت ثروات الشعب الليبى. 
صّرح  حيث  للجدل،  المثيرة  تصريحاته  عن  سالمة  يتوقف  لم  ذلك  ومع 
النفطية لتسديد  الثروة  ليبيا بلد »يقدم على االنتحار« ويبدد  بعدذلك قائال إن 
الجاري،  العام  ربيع  نيويورك،  أبحاث مقره  مركز  وقال سالمة يف  الحرب.  كلفة 
إن هذه الدولة الواقعة يف شمال أفريقيا »مثال على التدخل األجنبي اليوم يف 
نزاعات محلية«. وقال إن الليبيين ليسوا بحاجة إىل مساعدة من الخارج لتأجيج 

النزاع، مضيفا »الحقيقة هي أن ليبيا يمكنها أن تدفع ثمن انتحارها«.
عند  التشاؤمية«  »النظرة  هذه  بأّن  القول  إىل  سياسية  تحاليل  وتذهب 
بأن  المتواصل  وإصراره  ليبيا  يف  للوضع  وتقييمه  قراءته  يف  األممي  المبعوث 
األمور تسير نحو المجهول، وأن ال حل يف األفق، تثير عّدة تساؤالت حول مدى 
قدرته على إدارة الملف الليبي وتقديمه لتصورات قادرة على إحداث توافق بين 

الفرقاء وإخراج هذا البلد الممزق من أزمته المتواصلة منذ العام 2011.
الحرب  أنهكته  لبلد  سبق،  ممما  أمال  كثر  أ الجديدة  عهدته  تكون  فهل 

واالنقسامات؟. 

إلى  سياسية  تحاليل  تذهب 
»النظرة  ــذه  ه ــأّن  ب الــقــول 
المبعوث  عند  التشاؤمية« 
وتقييمه  قراءته  في  األممي 
ــراره  وإص ليبيا  في  للوضع 
تسير  ــور  األم بأن  المتواصل 
في  حل  ال  وأن  المجهول،  نحو 
حول  تساؤالت  عّدة  تثير  األفق، 
الملف  إدارة  على  قدرته  مدى 
لتصورات  وتقديمه  الليبي 
توافق  إحـــداث  على  قـــادرة 
البلد  هذا  وإخراج  الفرقاء  بين 
المتواصلة  أزمته  من  الممزق 

منذ العام 2011.
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عبدالباسط غبارة

بالغة  ظروف  ليبيا  على  تسيطر 
الخالفات  تعمق  ظل  يف  التعقيد 
الداخلية  النزاع  أطراف  بين  القائمة 
أجواء  ومع  وعسكريا  سياسياً 
تشهدها  التي  والتموضع  التحشيد 
العاصمة الليبية منذ أشهر، تنطلق 
محاولة  يف  األممية  المحاوالت 
وقت  يف  سياسي  حل  إليجاد 
التعنت  سياسة  فيه  تتواصل 
منذرة بجولة جديدة من الصراع يف 
دولة تعاين منذ سنوات من تداعيات 
االنقسامات على جميع المستويات.

بين االنتقادات والتحريف.. 

البعثة األممية
في مرمى حكومة 

الوفاق وحلفائها
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للتدخل  المتحدة  األمم  2011،  سارعت  العام  الليبية يف  األزمة  اندالع  ومنذ 
لحل النزاع الدائر يف البالد. ففي سبتمبر/أيلول من نفس العام،  أصدر مجلس 
األمن الدويل قراره الذي حمل رقم 2009 والذي نص على إنشاء بعثة للدعم 
يف ليبيا،  وإقرار أن تفويض تلك اللجنة هو مساعدة الليبيين يف استعادة األمن 
العام والنظام،  وتحسين دور القانون،  وتشجيع المصالحة الوطنية،  وتوسيع 
سلطة الدولة،  واستعادة الخدمات العامة،  وحماية حقوق اإلنسان وتحسينها،  

واتخاذ الخطوات الالزمة لتعايف الوضع االقتصادي.
كثر من  وخالل السنوات التي أعقبت اندالع األزمة فيها، تعاقب على ليبيا أ
الواقع  أثبته  بالفشل وهو ما  مبعوث أممي،  لكن أغلب تلك المساعي باءت 
والفوضى  الدامية،  األحداث  وتيرة  تصاعد  متزايد  وبشكل  ويؤكده  المعاش 
العارمة واالنعدام الكلى لألمن وغياب كل معالم الدولة يف ليبيا،  والذي دفع 
و ال زال يدفع ضريبته الشعب الليبي بكل شرائحه وىف مختلف المناطق، من 

موت و دمار و هجرة وتهجير ونزوح متواصل ومتضاعف.
آخر هؤالء المبعوثين األمميين كان اللبناين غسان سالمة الذي بدا واضحا أنه 
يسعى جاهدا إىل إبعاد شبهة التحيز لطرف ليبي على حساب آخر.حيث انخرط 
اجتماع  بإعالنه وعلى هامش  انتهت  داخلية وخارجية،   لقاءات ومشاورات  يف 

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
باسم  عرفت  خارطة  نيويورك،   يف 
سبتمبر/  20 يف  األممية«  »الخطة 
أيلول من العام 2017،  تستوعب يف 
لكنها  السياسي،   االتفاق  منها  جزء 
مسائل  يف  تتجاوزه  نفسه  الوقت  يف 
أخرى،  يف إعالن ضمني بفشل اتفاق 

الصخيرات.
على  الحرص  أن  المراقبون،   كد  وأ
دونما  األطراف  كافة  مع  التواصل 
يعد  ودولًيا،   وإقليمًيا  داخلًيا  تمييز،  

االزمة فيها،  اندالع  التي أعقبت  السنوات  خالل 
أممي،   مبعوث  من  أكثر  ليبيا  على  تعاقب 
بالفشل  بــاءت  المساعي  تلك  أغلب  لكن 
وبشكل  ويؤكده  المعاش  الواقع  أثبته  ما  وهو 
متزايد تصاعد وتيرة األحداث الدامية، والفوضى 

العارمة. 
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عمل  نمط  يف  التغيرات  أهم  أحد 
والية  ظل  يف  لليبيا  األممية  البعثة 
تواصل  بعد  خاصة  سالمة،   غسان 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  مبعوث 
جوالت  من  إقصاؤها  تم  أطراف  مع 
الحوار السابقة كأنصار النظام السابق،  
صياغة  إعادة  لمحاولة  يشير  ما  وهو 

دور األمم المتحدة يف ليبيا.
وتردي  الصراعات  اندالع  لكن 
الليبية  العاصمة  يف  األمنية  األوضع 
كبير  حكومي  عجز  وسط  طرابلس 
دفع  المليشيات،  نفوذ  تحجيم  عن 
سالمة  غسان  األممي  بالمبعوث 
جعله  ما  وهو  األوضاع،  هذه  النتقاد 
السياسية  االنتقادات  مرمى  يف 
لحكومة  المتكررة  واالتهامات 
السراج،  فائز  يترأسها  التي  الوفاق 

المتحالفة معها. والمليشيات 
المبعوث  بين  التوتر  بداية  وكانت 
وحلفائها،  الوفاق  وحكومة  األممي 
حين   ،2018 العام  من  أغسطس  يف 
ليبيا  يف  المتحدة  األمم  بعثة  صعدت 
الميليشيات  تجاه  الحادة  نبرتها  من 
العاصمة  يف  المتصارعة  المسلحة 
األوىل  للمرة  وجهت  حيث  طرابلس، 
الوفاق  لحكومة  ونادراً  علنياً  اتهاماً 
السراج  فائز  يرأسها  التي  الوطني 
هذه  مع  داخليتها  وزارة  عبر  بالتواطؤ 

والتخويف  العنف  الشديدة ألعمال  البعثة عن »إدانتها  وأعربت  الميليشيات. 
الميليشيات«،   رجال  قبل  من  الليبية  السيادية  المؤسسات  عمل  وعرقلة 
الوطني،   وفاق  مع  مقاربة  طرابلس«،  يف  بـ«كارتيل  يعرف  ما  يشكلون  الذين 
مؤكدة  فعال«،   بشكل  عملها  أداء  من  ويمنعونها  السيادية  المؤسسات 
أن«التدخل يف عمل المؤسسات السيادية ويف الثروة الوطنية الليبية أمر خطير 

ويجب أن يتوقف على الفور«.
التي  الميليشيات  هوية  تذكر  ولم  أسماء،   أي  بيانها  يف  البعثة  تحدد  ولم 
اتهمتها بالتدخل يف إدارة شؤون البالد،  لكنها دعت يف المقابل حكومة السراج 
إىل »اتخاذ الخطوات الالزمة لمقاضاة المسؤولين عن هذه األعمال اإلجرامية«. 
وأضافت،  أن »األمم المتحدة ستقّدم تقريراً بهذا الشأن إىل المجتمع الدويل،  
عقوبات  فرض  إمكانية  يف  للتحقيق  المختصة  السلطات  جميع  مع  وستعمل 
ضد أولئك الذين يتدخلون أو يهددون العمليات التي تضطلع بها أي مؤسسة 

سيادية تعمل لصالح ليبيا والشعب الليبي«.
الوفاق يف كبح  إعترافا مبطنا بفشل حكومة  البعثة  بيان  وإعتبر مراقبون،    
ميليشيات  تتبع  وظاهريًا،   شرعنتها.  حاولت  ايل  المسلحة  الجماعات  جماح 
طرابلس إىل وزارة داخلية حكومة الوفاق،  وتنفذ أوامرها وتدافع عنها من جهة،  
أو عرف  لقانون  اعتبار  من جهة آخرى تمارس كل ما يصب يف صالحها،  دون 
الشرعية  غير  التجارة  من  الميليشيات  هذه  نشاطات  وتبدأ  إنسان.  حقوق  أو 
التحكم  إىل  بهم،   والمتاجرة  المهاجرين  استعباد  إىل  الهوية  على  الخطف  إىل 
وحتى  السيادية  المؤسسات  وقرارات  البنوك  من  األموال  صرف  عمليات  يف 

وحكومة  األممي  المبعوث  بين  التوتر  بداية 
العام  من  أغسطس  في  وحلفائها،  الوفاق 
في  المتحدة  األمم  بعثة  صعدت  حين   ،2018
الميليشيات  تجاه  الحادة  نبرتها  من  ليبيا 

المسلحة المتصارعة في العاصمة طرابلس.
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ساعات وصول التيار الكهربايئ وطرح األحمال بالقوة.
2018، شن المبعوث األممي هجوما حادا على السياسيين يف  ويف سبتمبر 
ليبيا حيث قال يف كلمته أمام الدورة 39 لمجلس حقوق اإلنسان يف نيويورك،  
مجلسي  يشكلون  والذين   2014 و   2012 يف  انتخبوا  الذين  البرلمانيون  إن 
اآلبدين  أبد  إىل  مناصبهم  يف  البقاء  سوى  لشيء  يطمحون  ال  والنواب  الدولة 
المطلوب  المستوى  إىل  المعينة  الوطني  الوفاق  حكومة  أداء  يرتقي  ال  بينما 
وال تزال تصارع إلثبات وجودها بينما يسعى اآلخرون لسحقها ولكن دون طرح 

بديل مقنع.
 واستنكر مجلس الدولة التابع لحكومة الوفاق تصريحات سالمة هذه، وأفاد 
للحقيقة،   منافية  تعد  بشأنهم   سالمة  تصريحات  أن  له،  بيان  يف  المجلس،  
االتفاق  بدعم  المستمرة  مواقفه  يف  المجلس  حق  يذكره  ذلك  أن  إىل  مشيراً 
السياسي وتضمينه دستورياً واستعداده للتوافق مع مجلس النواب لتعديله 
وإلعادة تشكيل المجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية بما 
إىل  التوصل  تتوقف يف سبيل  لم  التي  المؤسسات ومساعيه  ازدواجية  ينهي 

حلول تقود إىل إنهاء المراحل االنتقالية والوصول إىل المرحلة الدستورية.
وإحالته  الدستور  على  لالستفتاء  قانون  بإصدار  بادر  أنه  المجلس،   وأوضح 
االنتقال  أو  االنتقالية  المرحلة  ،  معبرا عن رفضه الستمرار  النواب  إىل مجلس 
معرقالً  طرفاً  يوماً  يكن  لم  أنه  المجلس،   الدائمة.وأشار  المرحلة  إىل  بالبالد 
السياسي ولذلك فإنه  االتفاق  لتنفيذ 
يرفض ما ذهب إليه رئيس البعثة يف 

تصريحه لمنافاته لحقيقة مواقفه.
ويف الرابع من أبريل/نيسان 2019، 
اندلعت المعارك على تخوم العاصمة 
اللليبية طرابلس بعد أن أطلق الجيش 
الوطني الليبي عملية عسكرية بهدف 
المسلحة  المليشيات  نفوذ  انهاء 
المعركة  هذه  المدينة.وفتحت  يف 

الحرص على التواصل مع كافة األطراف دونما 
أهم  أحد  يعد  ودولًيا،   وإقليمًيا  داخلًيا  تمييز،  
لليبيا  األممية  البعثة  عمل  نمط  في  التغيرات 

في ظل والية غسان سالمة.
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المليشيات  من  العديد  أمام  الباب 
لالنضمام  ودوليا  محليا  والمطلوبين 
حدة  من  مازاد  الوفاق  لحكومة 
المبعوث  ودفع  والجرائم  االنتهاكات 
لحكومة  انتقاداته  توجيه  اىل  األممي 

السراج.
فخالل احاطته التي قدمها إىل مجلس 
كد  أ  ،2019 يوليو   29 الدويل، يف  األمن 
بعثتها  ورئيس  المتحدة  األمم  مبعوث 
»أن  سالمة،  غسان  ليبيا  يف  للدعم 
انتهاكات محتملة لحقوق اإلنسان ربما  
قوات  اجتياح  أثناء  وقعت  قد  تكون 
حكومة الوفاق لمدينة غريان التي كان 
يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي«.
مشيرا اىل »إن حرب طرابلس تسببت 
كثر من 1000 شخص بينهم  يف مقتل أ

106 مدنيين«.
المدينة  يف  »السلطات  سالمة  ودعا 
مطار  يف  العسكرية  األعمال  وقف  إىل 
استخدام  إىل  إشارة  يف  معيتيقة«،  
ألغراض  المطار  الوفاق  حكومة 
قبل  من  مستهدفاً  يجعله  ما  عسكرية 
طائرات الجيش ويعرقل حركة المالحة 
إىل  إحاطته  يف  أشار  فيه.كما  الجوية 
األغذية  الرقابة  مركز  مدير  اختطاف 
واألدوية يف طرابلس من قبل مسّلحين 

للفدية. طلباً 
الدورية  إحاطته  خالل  سالمة  ودان 

الوفاق  لحكومة  المؤيدين  النواب  محاولة  ليبيا،   يف  األوضاع  تطورات  حول 
المتدخلة  الخارجية  »القوى  أن  إىل  يف طرابلس،  مشيراً  موازٍ  برلمان  تأسيس 
يف ليبيا،  لها دور كبير يف تحديد مستقبل البالد«. ورأى أن توافق هذه القوى 
شرط لبدء مفاوضات لوضع ترتيبات سياسية وأمنية جديدة بين أطراف األزمة 

يف ليبيا«.
وأثارت احاطة سالمة غضب حكومة الوفاق التي سارع رئيسها فائز السراج 
اىل استدعاء المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة،  وتسليمه مذكرة 
تتضمن احتجاجاً على ما وصفه ب«مغالطات يف إحاطته لمجلس األمن حول 
الوضع يف ليبيا«.فيما وصف عضو مجلس النواب الموازي يف طرابلس سليمان 

الفقيه إحاطة سالمة أمام مجلس األمن بانها »مخّيبة لآلمال«.
لآلمال  مخّيبة  كانت  األمن  مجلس  أمام  سالمة  »إحاطة  إن  الفقيه  وقال 
يف  سالمة  عمل  أن  وذكر  حفتر«.  بأفعال  وصفه  بما  تبرر  البعثة  وكأن  وبدت 
البعثة األممية لدى ليبيا أصبح يّتسم »بانحياز غير مقبول وتمرد على االتفاق 
السياسي ومخالفته لقرارات مجلس األمن«،  متسائالً »لو أن حكومة الوفاق 
من  هذا  هل  حفتر،   خليفة  المشير  من  لتحريرها  بنغازي  على  هجوماً  شّنت 

حقها؟ وهل سيلتزم سالمة الصمت؟«.
أن  يوليو/تموز،   30 الثالثاء  االستشاري  الدولة  مجلس  أعلن  جهته،   ومن 
قدمها  التي  اإلحاطة  المجلس  يف  الدائمة  اللجان  رؤساء  مع  تدارست  رئاسته 
سالمة لمجلس األمن حول الوضع يف ليبيا، موضحاً يف بيان صحايف »أنه يعمل 
األمن  األعضاء يف مجلس  والدول  العام  األمين  إىل  ُيقدم  كتايب  رد  إعداد  على 

وصف عضو مجلس الدولة االستشاري،  
إبراهيم صهد،  المطالب التي اشترطها 

خليفة حفتر،  إلنهاء الحرب في طرابلس وما 
حولها،  بـ«الهدف الرخيص«
الذي تزهق األرواح من أجله.
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تقييم  بخصوص  بـ«المغالطات«  وصفها  مما  اإلحاطة  هذه  يف  جاء  ما  يبين 
الوضع يف ليبيا«.

بأن  األممي  المبعوث  للسراج،   التابعة  الجيش،   أركان  رئاسة  تحدتت  كما 
قواتها،   صفوف  ضمن  يقاتلون  إنهم  قال  الذين  بالمتطرفين،   قائمة  يقدم 
لمنع  اإلجراءات  جميع  اتخذت  أنها  إىل  مشيرة  قانونياً،   بمالحقته  وتوعدت 
التحاق أي إرهايب،  أو متطرف بتصنيف دويل بعناصرها.وتابعت يف بيان لها »ال 
نعلم ما الشيء الذي اعتمد عليه سالمة يف إحاطته،  إال إذا كان معتمدا على ما 
يرد على لسان مسؤويل القوات المعتدية على الحكومة الشرعية والعاصمة،  

الذين وصل بهم األمر إىل اتهام السراج نفسه باإلرهاب والتطرف«.
من  حذرت  إحاطته،   يف  ورد  لما  الكاملة  المسؤولية  سالمة  حملت  وبعدما 
األمم  تصنيف  حسب  واإلرهابيين،   المتطرفين  قوائم  تقديم  عدم  حال  يف  أنه 
المتحدة،  فإنها ستعتبر ما ورد يف إحاطته »محاولة لتشويه الجيش«،  التابع 

لحكومة السراج.
من  استغرابها  عن  الوفاق  بحكومة  المواصالت  وزارة  أعربت  وبدورها 
عسكرية،   ألغراض  معيتيقة  مطار  تستخدم  الحكومة  بأن  سالمة  تصريحات 
وليست  المدنية،   الجوية  المالحة  لحركة  يستخدم  المطار  إن  بيان  يف  وقالت 
تعرض  كدت  أ وبعدما  العسكرية. 
حذرت  متكررة،   الستهدافات  المطار 
على  وخطرها  تداعياتها  من  الوزارة 
القطاع،   يف  والعاملين  الركاب  سالمة 

فضال عن األضرار الجسيمة.
بحكومة  الداخلية  وزارة  واتهمت 
ما  بوضع  األممي  المبعوث  الوفاق 
وغير  مغلوطة  بـ«معلومات  وصفته 
يف  كدت  وأ إحاطته«،   يف  صحيحة 
لتوازنات  »انحازت  أنها  لها  بيان 
سياسية على حساب كشف الحقيقة 

الوفاق  حكومة  اتخذته  الذي  العدائي  الموقف 
يكتف  لم  األممي  المبعوث  من  وحلفائها 
بل  المتكررة  واالتهمات  المنددة  بالتصريحات 
تجاوز لك ليصل حد تحريف تصريحاته بهدف بث 
على  مصالحها  يخدم  بما  البالد  في  الشائعات 

األرض.
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والموضوعية،  وسجلت إخفاقا من البعثة األممية«،  على حد تعبيرها.
اتهم  حيث  سالمة  النتقاد  بدورها  انبرت  االخوانية  والقيادات  المليشيات 
احميدة الجرو،  الناطق الرسمي باسم مليشيا »لواء الصمود« التابع لحكومة 
ليبيا  إىل  األممي  المبعوث  بادي،  صالح  دوليا  المطلوب  يقوده  الذي  الوفاق 
الغرياين،  الصادق  المعزول  االخواين  المفتي  شن  بالتحيز.فيما  سالمة،  غسان 
سيادة  على  للمحافظة  ليبيا،   عن  برحيله  مطالبا  سالمة،  على  شرسا  هجوما 
ويتحالف مع  بأموالها  ليبيا  نعيم  يتقّلب يف  أن سالمة  وكرامته،  مضيفا  البلد 
وحكم  الكريمة  والحياة  االستقرار  يف  شعبها  تطّلعات  على  للقضاء  أعدائها 

القانون،  على حد زعمه.
كما طالبت ميليشيات مسلحة ُتطلق على نفسها »القوة المساندة طرابلس«،  
غسان  األممي  المبعوث  إخراج  بضرورة  الوفاق،   حكومة  أركان  لرئاسة  تابعة 
سالمة من ليبيا.وقالت القوة يف بيان نشرته عبر صفحتها على »فيسبوك«: إن 
»المدعو غسان سالمة أصبح جزًءا رئيسًيا من أزمة ليبيا الحالية.. لو كان فيه 

خير لقام بحل األزمة يف بالده لبنان«.
وبين  والباطل«  »الحق  بين  يفرق  لم  األممي  المبعوث  أن  القوة  وأضافت 

يف  عليه«  والمعتدى  »المعتدي 
حول  األمن  مجلس  أمام  إحاطته 
البيان  طرابلس.وأشار  يف  الوضع 
هناك  بأن  ذكر  سالمة  غسان  أن  إىل 
الوفاق،   متطرفين يحاربون مع قوات 
بينما حسب البيان فإن »عملية بركان 
الغضب« هي عملية »ضد المتطرفين 
مسمياتهم«. بجميع  الطرق  وقطاع 
يف  المسلحة  المجموعة  كدت  وأ
بقاء غسان سالمة يف  أن  بيانها  ختام 
العاصمة طرابلس »هو طعن يف ظهور 

محاوالت  أن  الى  الليبي  للشأن  متابعون  يشير 
لها  الموالية  والمليشيات  الوفاق  حكومة 
المتكررة  األممي  المبعوث  تصريحات  تحريف 
تندرج تحت باب الحرب االعالمية ومحاولة تحقيق 

انتصارات معنوية عبر تشويه الخصم.
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الرجال وخيانة لدماء قتالهم«،  مطالبة جهات االختصاص بـ«التدخل فوًرا قبل 
فوات األوان«.

الموقف العدايئ الذي اتخذته حكومة الوفاق وحلفائها من المبعوث األممي 
ليصل حد  لك  تجاوز  بل  المتكررة  واالتهمات  المنددة  بالتصريحات  يكتفي  لم 
على  مصالحها  يخدم  بما  البالد  يف  الشائعات  بث  بهدف  تصريحاته  تحريف 
األرض.وآخرها كان الحديث المزعوم عن انسحاب الجيش الوطني الليبي من 

معركة تحرير العاصمة الليبية طرابلس.
على  وأخرى محسوبة  الوفاق  لحكومة  موالية  اعالمية  نشرت وسائل  حيث 
تصريحات  عن  نقال  للسراج،  الرئيسي  الحليف  المسلمين  »اإلخوان«  جماعة 
حفتر  المشير  أن  فيها  كد  أ فرنسية،   صحيفة  إىل  األممي  المبعوث  بها  أدىل 
اشترط الحصول على مناصب سيادية مقابل انسحاب محتمل لقواته جنوب 
المبعوث  اعتبار  نقلت  طرابلس.كما 
إهانة  بأنه  حفتر،   هجوم  سالمة 
لألمم  العام  ولألمين  شخصيا  له 
كون  غوتيريش،   أنطونيو  المتحدة 
زيارة  مع  تزامنا  جاء  الحرب  اندالع 
من  كثر  أ قبل  طرابلس  إىل  غوتيريش 

خمسة أشهر.
البعثة  داخل  من  مصادر  لكن 
خاصة  تصريحات  يف  كدت  أ األممية، 
إن  اإلخبارية«،   افريقيا  لـ«بوابة 
المبعوث  بها  أدىل  التي  التصريحات 
صحيفة  مع  مقابلة  خالل  األممي 
اجتزاؤها  تم  الفرنسية،   ليبيراسون 
الوسائل  بعض  قبل  من  وتحريفها 
اإلعالمية،  الفتة إىل أن النص األصلي 

للمقابلة ليس به أي مشاكل.
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  كدت  وأ
يف ليبيا،  تحريف تصريحات المبعوث 
الخاص غسان سالمة،  بشأن شروط 
قوات  قائد  حفتر  خليفة  المشير 
الحرب  لوقف  الوطني«  »الجيش 
طرابلس.وأوضحت  العاصمة  جنوب 
عبر  تغريده  يف  األممية،   البعثة 
اإلجتماعي  التواصل  بموقع  حسابها 
التحريف  »من  تحذر  أنها  )تويتر(،  
الخاص  والممثل  البعثة  رئيس  لتصريحات  البعض  عليه  يقدم  الذي  المتكرر 
لألمين العام كما حصل مجددا اليوم«.ودعت بعثة األمم المتحدة،  الجميع إىل 

مزيد من المهنية يف نقل الوقائع والتصريحات.
المتعمد  التحريف  وراء  بالوقوف  »االخوان«  جماعة  الليبي  الجيش  واتهم 
أن  الكرامة،   عمليات  لغرفة  اإلعالمي  المركز  كد  أ حيث  سالمة،   لتصريحات 
يعمل  والتي  الفرنسية  ليبراسيون  لصحيفة  سالمة  غسان  تصريحات   حقيقة 
ُتضيف  أنها  موضًحا  لهم،   كارثة  هي  توظيفها  على  اإلرهايب  اإلخوان  تنظيم 
المؤسسة األممية.  الكذب حتى على  لملفات كذبهم وتدليسهم نوعا آخر من 
وأضاف المركز،  أن سالمة قال بوضوح إن قائد الجيش خليفة حفتر،  يشترط 
»ويقول  ُمستدركًا:  الدولة،   هيكلة سلطة  إعادة  ويشترط  الميليشيات،   نهاية 
سالمة إن المعسكر المقابل لحفتر ال يمتلك تصوًرا واضًحا،  وليس كما اّدعوا«.
اللواء أحمد المسماري،  المتحدث باسم الجيش الوطني  ومن جانبه،  نفى 
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الليبي،  وجود أي مفاوضات بشأن انسحاب الجيش مؤكدا استمراره يف حرب 
تحرير العاصمة. وقال المسماري،  إنه تم تحريف تصريحات المبعوث األممي 
الجيش  قائد  بين  المفاوضات  عن  فيها  تحدث  التي  سالمة،   غسان  ليبيا  إىل 

الليبي المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني.
وأضاف عبر صفحته يف »فيسبوك«: »القائد العام للقوات المسلحة العربية 
به  يقوم  فما  على منصب،   يوما  يفاوض  ولن  لم  خليفة حفتر  المشير  الليبية 
سيادته،  وضباط،  وضباط صف،  وجنود والقوى المساندة،  أسمى وأرىق من اَي 
منصب«.مؤكدا أن »القوات المسلحة ماضية يف حربها على االٍرهاب والجريمة 
ويمارسون  واألمان  باألمن  أهلنا  وينعم  الغايل  الوطن  تراب  كل  يتحرر  أن  إىل 

حقهم الديمقراطي يف بيئة آمنة وحياة مستقرة اقتصاديا واجتماعيا«.
التي  األوىل  المرة  هذه  وليست 
االعالمية  »االخوان«  آلة  فيها  تسعى 
المبعوث األممي  الستغالل تصريحات 
لنشر الشائعات خدمة لمصالحها وأبرز 
هذه الشائعات كانت وفاة القائد العام 
أبريل  يف  حفتر،  خليفة  الليبي  للجيش 
سالمة  غسان  اتصال  أن  إال   ،2018
جعل  لكنه  شائعاتهم،  نسف  بحفتر 
تحريف  مرمى  يف  األممي  المبعوث 

االخوان وانتقاداتهم.
القناة  وهي  النبأ  موقع  نشر  حيث 
الليبية  للجماعة  التابعة  الفضائية 
ويمولها  تركيا  من  تبث  التي  المقاتلة 
على  والمصنف  بلحاج،   الحكيم  عبد 
فيه  ذكرت  تقرير  اإلرهاب،   قوائم 
وإن  الضغط،   تحت  وقع  سالمة  »إن 
غير  لحفتر  مكالمته  بشأن  تصريحاته 
وفرنسا  اإلمارات  أن  وادعت  منطقية،  
المبعوث  على  ضغطوا  وإيطاليا،  

األممي ليعلن أن حفتر ال يزال حيا.
كمل الموقع المدرج على الكيانات  وأ
الـ13  يف  وتحديدا  أيام  »قبل  االرهابية، 

حفتر  بحياة  وأحاطت  األخبار  تكاثفت  بعدما  الضائع  بدل  الوقت  إبريل يف  من 
ليبيا غسان سالمة وأشهر  المبعوث األممي إىل  بوفاته،  تدخل  وكادت تقطع 
لـ النبأ يف  لإلعالم عبر تغريدة له،  تواصله مع قائد المليشيات،  وصرح بعدئذ 
محادثة بريدية مع مراسلة النبأ،  بأن مكالمته مع الرجل استمرت عشر دقائق،  
العاجل  مضمون  لها  ونفت  القناة  مع  مكتبها  عبر  الحقا  البعثة  وتواصلت 
النبأ  من  وطلبت  دقائق،   عشر  حفتر  مع  سالمة  مكالمة  باستمرار  المتعلق 
سحبه من صفحتها وااللتزام بالمنشور يف حسابها الرسمي،  غير أنها تراجعت 
لديه نسخة مكتوبة  بأن  القناة يف طرابلس  أخبرها مكتب  عن مطالبتها عندما 

من المراسلة مع المبعوث األممي.
واستمرت سلسلة التصريحات الهجومية على غسان سالمة سواء بالنفي أو 
العرادي،  الرزاق  والبناء عبد  العدالة  القيادي يف حزب  كد  أ فيه حيث  التشكيك 
على صفحته بموقع فيسبوك، » إن ما حدث مع حفتر  قد يكون مسرحية محبوكة 
بإخراج إقليمي وسيدفع حفتر فاتورة هذه المسرحية وهذا الخداع لشعبه،  وأما 

مكالمة سالمة فال تخرج عن كونها إما أنه صادق أو ضحية أو مغامر«.
 ونشرت صحيفة عريب 21 الملوكة لقطر تقريرا بعنوان »غضب من تصريحات 
»إن  كدت  أ حيث  احتجاجية«،   وقفة  لالحتجاج  ودعوات  سالمة..  غسان 
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أعلنت عن عزمها تنظيم وقفة  مؤسسات مجتمع مدين وشخصيات عامة قد 
العاصمة طرابلس،   األممية يف منطقة جنزور غرب  البعثة  أمام مقر  احتجاجية 
المتقاعد  اللواء  بين  اتصال  بإجراء  األممية  البعثة  تصريحات  على  احتجاجا 
خليفة حفتر الذي يتلقى العالج يف باريس ورئيس البعثة غسان سالمة«،  ولم 

تذكر الصحيفة أسماء تلك المنظمات أو موعد االحتجاجات التي ذكرتها.
ويشير متابعون للشأن الليبي اىل أن محاوالت حكومة الوفاق والمليشيات 
باب  تحت  تندرج  المتكررة  األممي  المبعوث  تصريحات  تحريف  لها  الموالية 
الخصم. تشويه  عبر  معنوية  انتصارات  تحقيق  ومحاولة  االعالمية  الحرب 
فالحديث األخير عن استعداد حفتر النسحاب محتمل من الحرب واشتراطه 
رسمها  التي  األهداف  يف  للتشكيك  محاولة  هو  الدولة،  يف  مناصب  فقط 
دولة  لبناء  يمهد  ما  الميليشيات  العاصمة من  تطهير  للمعركة وهي  الجيش 
التسلح  مظاهر  من  الخالية  القانون 

الفوضوي.
أهداف  يف  التشكيك  محاولة 
تصريحات  كشفتها  الليبي  الجيش 
الوفاق  حكومة  يف  المسؤولين 
التصريحات  استغالل  حاولت  التي 
األممي،  للمبعوث  المزعومة 
الدولة  مجلس  عضو  وصف  حيث 
صهد،   إبراهيم  االستشاري،  
المطالب التي اشترطها خليفة حفتر،  
إلنهاء الحرب يف طرابلس وما حولها،  
تزهق  الذي  الرخيص«  بـ«الهدف 

األرواح من أجله.
وقال صهد،  بحسب تغريدة له على 
»تويتر«،   االجتماعي  التواصل  موقع 
المبعوث  نقلها  التي  الشروط  إن 
سالمة،   غسان  ليبيا،   لدى  األممي 
ضمانات  لقاء  حفتر،   النسحاب 
على  مناصب  بالحصول  ومطالب 
األخير  بمثابة هدف  مهمة يف  الدولة،  
العاصمة.واعتبر  على  حربه  لشن 
صهد،  أن هذه المطالب هدف وصفه 
األرواح  أن  إىل  مشيًرا  بـ«الرخيص«،  
الغالية تزهق،  وتهدم المدن،  وُيشرد الناس،  وترتكب االنتهاكات من أجله.على 
حد زعمه. ومنذ انطالق العمليات العسكرية يف طرابلس تجندت وسائل االعالم 
الموالية لالخوان يف محاولة لتشويه الجيش الليبي.وكان الناطق الرسمي باسم 
قوات الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري،  وجه يف أبريل الماضي،  
نداء لليبيين ألخذ الحيطة والحذر من حملة تضليل إعالمي على وسائل إعالم 
معادية تابعة لجماعة اإلخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة،  تستهدف 

تشويه عملية طرابلس وقلب الحقائق على األرض.
ومنذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي،  أطلق الجيش الليبي عملية عسكرية 
زالت  وما  اإلرهابية.  والمجموعات  الميليشيات  من  طرابلس  تحرير  إىل  تهدف 
إن  يقولون  مراقبين  لكن  مكانها،   تراوح  أشهر  خمسة  من  كثر  أ بعد  المعركة 
الجيش قادر على حسم المعركة مشيرين اىل أن التحالفات القائمة يف طرابلس 
يف طريقها اىل التفكك خاصة مع الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها المليشيات 
البلبلة يف صفوف  أمال يف بث  الشائعات  لبث  ما دعاها  لالخوان وهو  الموالية 

الجيش بما يعطل دخوله للعاصمة.
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عندما تكون الدعاية 
أشـــد وطــــأة

من السالح

اإلعالم الغربي والملف الليبي..

رامي التلغ

شهدت ليبيا إثر أحداث العام 
2011 طفرة إعالمية غير 
مسبوقة، فظهرت الصحف 
المطبوعة يف كل نقطة من 
ليبيا، وولدت المحطات 
اإلذاعية والتلفزيونية 
على اختالف توجهاتها 
واهتماماتها.
 إذ بدأ المشهد اإلعالمي يف 
ليبيا يشهد تحوالت فعلية، 
فبرزت المؤسسات التي 
يقف وراءها رجال األعمال 
الذين انخرطوا بدورهم يف 
الشأن السياسي من مواقع 
مختلفة.
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أصبحت  ألنها  نتيجة  الليبي  بالملف  الدويل  اإلعالم  إهتمام  زاد 
 2011 دولة تعيش أزمة مزمنة منذ إسقاط النظام سنة 
تركيز نظام سياسي مستقر مما  العجز عن  و 
التي  المستمرة  الفوضى  لحالة  أدى 

البالد. تعيشها 
مع  الغريب  اإلعالم  تعاطي  أن  إال 
بالحيادية  دائما  يكن  لم  الليبي  الملف 
إذ  الصحفي  العمل  ميثاق  يفترضها  التي 
المؤسسات  هذه  إنحياز  رصد  السهل  من 

التي عرف بعراقتها.
من  الراهنة  الحلقة  بداية  منذ  دأبت  حيث 
منحازة  مواقف  تبني  على  ليبيا،  يف  الصراع 
وبأكثر  مباشر  غير  نحو  على  وإن  بوضوح، 

الوسائل ذكاًء.

** مواقف االنحياز اإلعالمي:
ضد  استعماله  تم  سالح  أخطر  أن  بالذكر  فجدير 
النظام الليبي السابق، هو اإلعالم الذي قام بدور مهم 
يف تهيئة الظروف للتدخل الخارجي ولدعم المتمردين 
بمن فيهم قادة الجماعات اإلرهابية الذين تم تقديمهم 
يجري  كان  ما  ضمن  الحرية،  عن  مدافعون  أنهم  على 
أن  خافيا  وليس  العريب،  الربيع  ثورات  من  له  التسويق 
عبدالجليل  مصطفى  فيهم  بمن  المرحلة  تلك  زعماء 
ترويجه  تم  ما  أغلب  بأن  اليوم  يعترفون  جبريل،  ومحمود 
عبر وسائل اإلعالم لم يكن صحيحا، وأنه كان جزءا من معركة 
الدعاية ضد النظام الذي كان عاجزا عن الرد لفقدانه األدوات 

التي تمكنه من ذلك.
اإلعالم  وسائل  أغلب  أن  ا  جليًّ بدا   ،2011 بعد  مرحلة  ففي 
أنها  على  ليبيا  يف  الجديدة  السياسية  النخبة  نحو  تتجه  بوصلتها  كانت  الدولية 
نخبة التبشير بالحرية، وكان أغلبها من رموز اإلسالم السياسي مثل عبدالحكيم 
بالحاج الذي تم تقديمه على أنه محّرر طرابلس، وجماعة اإلخوان التي تم تضخيم 
إىل  باإلسالميين  الدفع  إىل  يهدف  كان  ودويل  إقليمي  مشروع  ضمن  حضورها 
سدة الحكم، ومجالس الثوار التي رغم سيطرة المتشددين عليها، فإنها تحولت 

إعالميا إىل عناوين لمرحلة التحرير والقضاء على بقايا النظام السابق.

** اإلعالم الغربي في خدمة الفوضى واالرهاب والتطرّف:
اإلعالم  على  اعتمدوا   2011 بعد  المشهد  على  المسيطرين  أن  واضحا  كان 
بشكل كبير يف شيطنة كل من يختلف 
ما  وهو  والموقف،  الرأي  يف  معهم 
على  المتشددة  الجماعات  ساعد 
واالعتقال  التصفية  حمالت  قيادة 
والتهجير القسري يف كافة أرجاء البالد.
حيث عانت مهنة اإلعالم وممتهنوها 
خالل السنوات األزمة الماضية عمليات 
وبات  وممنهجة،  متصاعدة  تضييق 
حراب  تهديد  تحت  يئنون  الصحفيون 
االغتيال  عمليات  وطالتهم  البنادق، 
مما  القسري،  والتغييب  والخطف 

الليبي  بالملف  الدولي  اإلعالم  إهتمام  زاد 
نتيجة ألنها أصبحت دولة تعيش أزمة مزمنة منذ 
تركيز  عن  العجز  و   ٢٠١١ سنة  النظام  إسقاط 
نظام سياسي مستقر مما أدى لحالة الفوضى 

المستمرة التي تعيشها البالد.
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االنسحاب  على  منهم  الكثير  أجبر 
من المشهد.

أفادت   ،2017 سنة  تقرير  ويف 
ووتش  رايتس  هيومن  منظمة 
ناشطين  بتعرض  اإلنسان  لحقوق 
الجسدي  لالعتداء  وحقوقيين 
واإلخفاء  والمضايقات  واالحتجاز 
على يد مجموعات مسّلحة »بعضها 
الحكومية،  السلطات  إىل  ينتمي 
غرب  أخرى  أماكن  طرابلس  ويف  يف 

البالد«.
على  المسيطرين  أن  واضحا  كان 
على  اعتمدوا   2011 بعد  المشهد 
اإلعالم بشكل كبير يف شيطنة كل من 
والموقف،  الرأي  يف  معهم  يختلف 
المتشددة  الجماعات  ساعد  ما  وهو 
التصفية  حمالت  قيادة  على 
واالعتقال والتهجير القسري يف كافة 

أرجاء البالد.
على  المسيطرين  أن  واضحا  كان 
على  اعتمدوا   2011 بعد  المشهد 
اإلعالم بشكل كبير يف شيطنة كل من 
والموقف،  الرأي  يف  معهم  يختلف 
المتشددة  الجماعات  ساعد  ما  وهو 
التصفية  حمالت  قيادة  على 
واالعتقال والتهجير القسري يف كافة 

أرجاء البالد.
على  المؤسسات  هذه  ودأبت 
الليبي  الوطني  الجيش  تسمة 
خليفة  المتقاعد  اللواء  ب«قوات 
مجموعة  أنها  إىل  إشارة  يف  حفتر« 
مسلحة خارجة عن الدولة يف المقابل 
حكومة  توصيف  على  تصّر  فإنها 

الوفاق ب«المعترف بها دولًيا«.
فن الواضح  أن وجهة نظر خصوم 

الجيش الوطني الليبي هي األكثر تمثيالً يف التغطية اإلعالمية لمجريات الصراع، 
وقد ُيقال إنه ربما لم ُيسمح لها بتغطية ما يجري من الجانب اآلخر.

فضال عن التكييف المغلوط للصراع على لسان خصوم الجيش الوطني الليبي، 
الوفاق  »حكومة  تمثلها  التي  الديمقراطية  المدنية  الدولة  بين  صراع  أنه  على 
الوطني« وأنصارها، والدولة العسكرية التي يمثلها الجيش الوطني، ويرتبط بهذا 
القوُل بأن الصراع إنما يدور بين الشرعية ممثلة بحكومة الوفاق وبين العسكر.

أن  على  الصراع  لمجريات  تغطيتها  يف  المؤسسات  هذه  تلح  آخر،  جانب  من 
لدعم  أدىن ذكر  الليبي، دون  الوطني  الجيش  التي تدعم  بعينها هي  عربية  دوالً 
تركيا وقطر للمليشيات اإلرهابية يف طرابلس، وهو دعم افتضح أمره غير ما مرة 
باكتشاف السلطات الليبية سفناً تهرب األسلحة من تركيا لتلك المليشيات يف 

انتهاك واضح لقرار مجلس األمن الدويل.
اليوم اإلثنين قد نشرت  مؤخرا،كانت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية يف عددها 
حوارا مع المبعوث األممي إىل ليبيا حول مستجدا األوضاع يف البالد وعن تطورات 

تغطيتها  في  المؤسسات  هذه  تلح 
عربية  دواًل  أن  على  الصراع  لمجريات 
الوطني  الجيش  تدعم  التي  هي  بعينها 
وقطر  تركيا  لدعم  ذكر  أدنى  دون  الليبي، 
دعم  وهو  طرابلس،  في  اإلرهابية  للمليشيات 
السلطات  باكتشاف  مرة  ما  غير  أمره  افتضح 
لتلك  تركيا  من  األسلحة  تهرب  سفنًا  الليبية 
مجلس  لقرار  واضح  انتهاك  في  المليشيات 

األمن الدولي.
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الحرب يف طرابلس وعن عمل البعثة وخطتها للسالم يف ليبيا.
ونقلت الصحيفة عن غسان سالمة قوله إنّه وقبل ثالثة أشهر ، كانت الظروف 

السياسية مغلقة تماًما.
 ، حفتر  السيد  فكر  ناحية،  من  متناقضة.  مواقف  نواجه  »كنا  بالقول:  وضيًفا 
واالستقرار  طرابلس  دخول  محاولة  أي  عمله،  مواصلة  يف   ، يفكر  يزال  ال  وربما 
فيها. ومن ناحية أخرى وضعت العديد المجموعات التي تمثلها حكومة الوحدة 
اتجاه  يف  منهم  تطلبا  األكثر  وتقول  لقواته.  حفتر  السيد  سحب  كشرط  الوطنية 

الرجمة ، وهذا يعني لمقره ، إىل الشرق«.
المبعوث  إىل  نسبت  تصريحات  من  تداول  ما  فندت  األممية  البعثة  أن  إال 
العام  للقائد  »ضمانات«  اشتراطات  حول  سالمة،  غسان  ليبيا  لدى  األممي 

للجيش الليبي خليفة حفتر لالنسحاب من العاصمة طرابلس.
أرمان  االجتماع  عالما  يقول  االتصال«  نظريات  »تاريخ  كتاب  يف  ختاما، 
وميشال ماتالر، إن الحرب أظهرت أن وسائل االتصال )اإلعالم( صارت أدوات 
بالرأي  األمر  تعلق  سواء  الحكومات،  طرف  من  العام  الرأي  إدارة  يف  ضرورية 
العام الموجود يف الدول الحليفة أم يف الدول المعادية، لكون الدعاية اإلعالمية 
يف  المجتمعات  داخل  والوالء  االنتماء  وتعزيز  خلق  يف  الوحيدة  الوسيلة  تمثل 
زمن الحرب، كما يمكن استخدامها على الجانب اآلخر من أجل تكثيف التحفيز 
العصبي عند جماهير المعارضة يف الدول المناوئة من أجل خلق حراك فوضوي 
عنيف يتصاعد ضمن الخطة المرسومة المبنية على علم التوجيه والتحكم من 

الخارج.
الركيزة  يمثل  اإلعالم  فإن  باتايل 
الحروب،  صناع  إىل  بالنسبة  األساس 
غزو  يتذكر  العريب  الشارع  يزال  وال 
أمريكي  إعالمي  غطاء  تحت  العراق 
أسلحة  وجود  ترويج  على  عمل 
يف  شامل  دمار  وأسلحة  كيماوية 
العراق، وبعد أن تحولت بالد الرافدين 
إىل خراب، اعترف اإلعالم والمسؤولون 
األمريكيون أن المصادر اإلعالمية التي 

استندوا إليها كانت كاذبة.

المشهد  على  المسيطرين  أن  واضحا  كان 
كبير  بشكل  اإلعالم  على  اعتمدوا   ٢٠١١ بعد 
الرأي  في  معهم  يختلف  من  كل  شيطنة  في 
المتشددة  الجماعات  ساعد  ما  وهو  والموقف، 
على قيادة حمالت التصفية واالعتقال والتهجير 

القسري في كافة أرجاء البالد.
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همسة يونس

اعتمد مجلس األمن الدويل، مؤخرا القرار رقم 2486 الذي مدد 
بموجبه والية بعثة األمم المتحدة للدعم يف ليبيا،

حتى الخامس عشر من سبتمبر 2020، تحت قيادة
 الممثل الخاص لألمين العام، غسان سالمة.

التمديد لغسان سالمة.. 
وردود فعل ليبية متباينة
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وأيرلندا  لبريطانيا  المتحدة  المملكة  بمشروعه  تقدمت  الذي  القرار  وأوضح 
تماما  يتفق  وبما  بعثة سياسية متكاملة،  بوصفها  البعثة ستتوىل  أن  الشمالية، 
الوساطة  ممارسة  الوطني،  الصعيد  على  األمور  بمقاليد  اإلمساك  مبادئ  مع 
سياسية  عملية  إجراء  وهي  خمس،  قضايا  لدعم  الحميدة  المساعي  وبذل 
وحوار أمني واقتصادي شاملين للجميع؛ االستمرار يف تنفيذ االتفاق السياسي 
بالحوكمة  يتعلق  فيما  الوفاق  حكومة  اتخذتها  التي  الترتيبات  توطيد  الليبي؛ 
واألمن والشؤون االقتصادية، بما يف ذلك دعم اإلصالح االقتصادي بالتعاون مع 
المؤسسات المالية الدولية؛ إمكانية وقف إطالق النار؛ سير المراحل الالحقة من 

العملية االنتقالية الليبية، بما يف ذلك العملية الدستورية وتنظيم االنتخابات.

** حيثيات القرار
التشغيلية  القيود  حدود  البعثة، يف  تقوم  أن  أيضا  األمن  أعضاء مجلس  وقرر 
على  بناء  الدعم،  وتقديم  الرئيسية؛  الليبية  المؤسسات  »دعم  بمهام  واألمنية، 
اإلنسانية،  المساعدات  وإيصال  األساسية  الخدمات  توفير  أجل  من  الطلب، 
وتقديم  عنها؛  واإلبالغ  اإلنسان  حقوق  حالة  ورصد  اإلنسانية؛  للمبادئ  وفقا 
ومكافحة  للمراقبة  الخاضعة  غير  بها  المتصل  والعتاد  األسلحة  لتأمين  الدعم 
انتشارها؛ وتنسيق المساعدة الدولية وتقديم المشورة والمساعدة دعما للجهود 
المناطق  يف  االستقرار  تحقيق  سيبل  يف  الوطني  الوفاق  حكومة  تقودها  التي 
داعش«. تنظيم  قبضة  من  المحررة  المناطق  فيها  بما  النزاع،  من   الخارجة 
يف  وجودها  استعادة  يف  البعثة  تحرزه  الذي  بالتقدم  األمن  مجلس  ورحب 
كما  األمنية  الظروف  تسمح  حسبما  ليبيا،  من  أخرى  وأجزاء  وبنغازي  طرابلس 
والتنسيق  التكامل  وزيادة  شاملة  استراتيجية  وضع  يف  المحرز  بالتقدم  رحب 
ووكاالت  البعثة  بين  االستراتيجي 
األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها يف 
تقودها  التي  الجهود  دعم  بهدف  ليبيا 
سبيل  يف  الوطني  الوفاق  حكومة 
مشجعا  ليبيا،  يف  االستقرار  تحقيق 
ذلك. سبيل  يف  العمل  مواصلة   على 

** ردود األفعال:
مجّلة  معكم  وتستعرض  هذا 
األفعال  ردود  من  بعض  »المرصد«  
الصادرة حول هذا القرار والتي نسردها 

أحد أعيان ووجهاء الزنتان محي الدين الكافالي: 
يسمى  ما  أهداف  من  وتدويلها  األزمة  إطالة  إن 
بالمجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى، حيث 
إنهاء  بعد  ليبيا  عليه  ستكون  الذي  الشكل  أن 
الليبية  العربية  المسلحة  القوات  بين  االقتتال 

والمؤدلجين بمختلف توجهاتهم.
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يف السطور التالية: 
المشهد  من  متوقع  هو  كما  الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رد  جاء 
بعثة  عمل  تمديد  بشأن  األمن  مجلس  بقرار  ترحيبه  عن  أعرب  حيث  الليبي، 
ضرورة  على  تأكيده  أصدره،  بيان  يف  مجددا  ليبيا،  يف  للدعم  المتحدة  األمم 
بجدية  ستعمل  الوفاق  حكومة  أن  إىل  الفتا  طرابلس،  يف  االشتباكات  وقف 
الدولة  مؤسسات  جميع  توحيد  على  المختصة  الدولية  الخبرات  مع  بالتعاون 
االتفاق  يف  الواردة  األمنية  الترتيبات  وتطبيق  واألمنية  والعسكرية  المدنية 
وأمنية  عسكرية  قوات  وتفعيل  لبناء  مشروعها  واستكمال  السياسي، 
المجال. هذا  يف  الدولية  والخبرات  المدنية  السلطة  تحت  ومدربة   محترفة 
األخير حول  األمن  بقرار مجلس  طرابلس  الموازي يف  النواب  رحب مجلس  كما 
توجيهات  وضع  يف  واإلسراع  جهودها  بمضاعفة  األممية  البعثة  مطالبا  ليبيا، 

المجلس قيد التنفيذ.
من جانبه رأى أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، مصطفى 
الزائدي، أن من أسباب فشل البعثة األممية إىل ليبيا هو اعتمادها على موظفين 
األممي  المبعوث  داعيا  ليبيا،  أجندات خاصة يف  لديهم  الدول  صغار من بعض 
نفوذ  من  التخلص  ضرورة  إىل  وليامز  ستيفاين  ونائبته  سالمة  غسان  ليبيا  إىل 
المستشارين الغرضيين والموظفين الفاسدين إذا كانوا راغبين يف تحقيق نجاح 

يف حل األزمة الليبية.
 يف الوقت ذاته قال أحد أعيان ووجهاء الزنتان محي الدين الكافايل، يف تصريح 
خاص لـ »بوابة إفريقيا اإلخبارية«، »إن إطالة األزمة الليبية وتدويلها من أهداف 
ما يسمى بالمجتمع الدويل وخاصة الدول الكبرى، حيث أن الشكل الذي ستكون 
الليبية والمؤدلجين  القوات المسلحة العربية  إنهاء االقتتال بين  عليه ليبيا بعد 

بمختلف توجهاتهم، مازال محل خالف 
اما  الجوانب،  كل  يف  الدول  تلك  بين 
أفضل  فهو  فترة غسان سالمة  تمديد 
نائبة  وجود  بعد  خاصة  لديهم،  المتاح 
وجهة  حسب  تعتبر  والتي  له  أمريكية 
وأن  الرسمي،  المبعوث  هي  نظري 
أمريكا  رأي  توصيل  دوره  سالمة 

وحلفاءها«، بحسب تعبيره.
مجلس  عضو  رأى   فيما 
أن  السعيدي،  علي  النواب 
األممية  البعثة  عمل  انتهاء  موعد 

قرر أعضاء مجلس األمن أيضا أن تقوم البعثة، 
بمهام  واألمنية،  التشغيلية  القيود  حدود  في 
وتقديم  الرئيسية؛  الليبية  المؤسسات  »دعم 
توفير  أجل  من  الطلب،  على  بناء  الدعم، 
المساعدات  وإيصال  األساسية  الخدمات 

اإلنسانية، وفقا للمبادئ اإلنسانية.



24 الخميس  ١٩  سبتمبر  ٢٠١٩             العدد: ٨٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

البالد. يف  العسكرية  العمليات  تنتهي  عندما  سيأيت  ليبيا   يف 
على  رد  يف  اإلخبارية«،  إفريقيا  »بوابة  لـ  خاص  تصريح  يف  السعيدي  وقال 
األمم  بعثة  والية  بتمديد  الدويل  األمن  مجلس  قرارا  إزاء  موقفه  حول  سؤالنا 
»بخصوص   ،2020 سبتمبر   15 حتى  عام  لمدة  ليبيا  يف  للدعم  المتحدة 
يف  العسكرية  العمليات  إنهاء  انتظار  يف  نحن  ليبيا  يف  االممية  البعثة  تمديد 
وعليه  ليبيا،  يف  والتطرف  اإلرهاب  إلنهاء  الوطن  كل  يف  وكذلك  البلد  غرب 
ليبيا«.  يف  األممية  البعثة  عمل  ينتهي  العسكرية  العمليات  تنتهي   عندما 
ومن ناحيته قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، يف تصريح خاص لـ »بوابة 
لعدة  يل،  بالنسبة  متوقعا  كان  البعثة  عمل  تمدید  قرار  إن  اإلخبارية«،  إفريقيا 
المسألة  التعامل مع  بشأن  يزال منقسما  ال  الدويل  المجتمع  أن  أهمها  أسباب 
سيبقى  الوضع  أن  يعني  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  على  وإبقائه  الليبية 

على ماهو عليه«.
وتابع الدرسي، »أن من أهم أسباب التمديد لسالمة هو موقفه المجامل للقوى 
الكبرى داخل مجلس األمن، وعدم اتخاذه مواقف حادة وقوية قد تحرج بعض 
المجمل فأن سالمة  الجميع، ويف  أعضاء مجلس األمن ما جعله محل رضا من 
جديد،  أي  يقدم  لم  عمله  محصلة  يف 
المبعوثين  من  سبقه  ما  على  عطفا 
يف  السياسية  العملية  تتقدم  ولم 
الوضع  زاد  بل  أنملة،  قيد  عهده 
األزمات  وزادت  وانقساما  تعقيدا 
إذا  اال  ليبيا  يف  والجهوية  االقتصادية 
الجامع«. المؤتمر  عن  كالمه   استثنينا 
النواب  مجلس  عضو  اتهم  بينما 
األممي  المبعوث  امغيب،  سعيد 
بمحاولة  سالمة  غسان  ليبيا  لدى 
الجامع.  غدامس  مؤتمر   استنساخ 

الشاطر: ليس أمام البعثة األممية اال طريق واحد 
لقاء  كل  في  الطلب  ليبيا  في  االستقرار  لدعم 
جنودهم  وسحب  عن  الكف  الشر  محور  بدول 
أمام  وليس  االستقرار.  تزعزع  التي  وآلياتهم 
باالسم  ويطالبهم  عز  وقفة  يقف  أن  اال  السراج 

بالكف عن قتل مواطنيه.
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بوابة  خص  تصريح  يف  امغيب،  وقال 
إن   « منه،  بنسخة  اإلخبارية  إفريقيا 
يحاول  األممي غسان سالمة  المبعوث 
غدامس  مؤتمر  استنساخ  أخرى  مرة 
إىل  بالدعوة  يسميه،  كان  كما  الجامع 
واضحة  أجندة  ال  حيث  برلين،  اجتماع 
لهذا المؤتمر المرتقب وال إجابات ألسئلة 

ملحة عند غسان سالمة«. 
وتابع امغيب، »هذا المؤتمر الغامض 
أعتقد أنه مقترح من قبل حكومات نفس 
الدول التي ورطتنا يف اتفاق الصخيرات، 
والتي منحت مخرجاته الشرعية الدولية، 
منح  دويل  اعتراف  النتيجة  فكانت 
لمجلس رئاسي لحكومة سميت تجاوزاً 
حكومة الوفاق، التي لم تقدم للوطن إال 
والتشظي  االنقسام  من  ومزيد  الدمار 
والعبث بالسيادة الوطنية ونهب وإهدار 
مقدرات  وكل  العام  المال  من  الكثير 
الشعب الليبي، ولم يجد منها المواطن 

إال استمرار عمل  الذي ال يهمه  والعوز... غسان سالمة  الفقر  إال  البسيط  الليبي 
بعثته اشترط على هذه الدول تمديد عمل البعثة مقابل اتمام هذه المهمة التي 
اجزم إنها لن تنجح، ها هو اليوم بعد أن تحصل على التمديد الذي يريد يحشد 
 اآلن لمؤتمر برلين الذي لن يقدم أي جديد ولن يراعي إال مصالح هذه الدول«. 
ويف السياق قال عضو المجلس األعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر، »بعد تمديد 
حلقة  يف  الدوران  يواصل  ال  أن  سالمة  غسان  على  أتمنى  أخرى،  سنة  مهمته 
مفرغة. الحل ليس يف تقاسم السلطة ألن أحدا ال يملك الحق يف امتالك ليبيا.. 
فقط  جديدا،  تشريعيا  مجلسا  لينتخب  الليبي  للشعب  األمانة  إعادة  ضرورة 

مهمته إعادة تشكيل المشهد السياسي«.
االستقرار  لدعم  واحد  طريق  اال  األممية  البعثة  أمام  »ليس  الشاطر،  وتابع 
جنودهم  وسحب  عن  الكف  الشر  محور  بدول  لقاء  كل  يف  الطلب  ليبيا  يف 
وقفة  يقف  أن  اال  السراج  أمام  وليس  االستقرار.  تزعزع  التي  وآلياتهم 
حل«. يوجد  ال  ذلك  غير  مواطنيه.  قتل  عن  بالكف  باالسم  ويطالبهم   عز 
 المتخصص ىف شؤون مكافحة اإلرهاب الدويل د. محمد ابوراس الشريف، رأى 
أن األمم المتحدة ال تزال تمارس دور الوصاية على ليبيا من خالل البعثة التى 
الليبي، قائال إن  النهايئ للملف  القوى وعدم الحسم  تلعب دور رئيس ىف توازن 
تعقيدا، وتجديد  األمر  ويزيد  للحل  أي مسار  يؤثر ىف  أمر سلبي  يعد  األمر  »هذا 
تطوير  نحو  يتجه  الذي  الدويل  الموقف  أمر طبيعي بسبب  البعثة  وتمديد مهام 
وتطويع األطراف الليبية سياسيا من خالل المؤتمر الذي سيعقد ىف ألمانيا خالل 

القادمة، والذي سيطرح خمس  الفترة 
وأهمها:  الخمس  المسارات  أو  نقاط 
وتمكين  المليشيات،  من  السالح  نزع 
الثكنات  على  السيطرة  من  الجيش 
السالح،  حظر  وتفعيل  والحدود، 
تورطه  يثبت  عنصر  أي  واستبعاد 
وهذا  اإلرهابية  المجموعات  دعم  ىف 
الدول  من  الكثير  يعجب  ال  قد  الطرح 

مثل قطر«.

هو  لسالمة  التمديد  أسباب  أهم  من  الدرسي: 
مجلس  داخل  الكبرى  للقوى  المجامل  موقفه 
تحرج  قد  وقوية  حادة  مواقف  اتخاذه  وعدم  األمن، 
بعض أعضاء مجلس األمن ما جعله محل رضا من 

الجميع.
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عبد الحكيم  معتوق..

هناك انقسام حاد في نظرة 
المجتمع الدولي لليبيا

حوار: سوزان الغيطاين

االستفهام  عالمات  من  العديد  ليبيا  يف  األممية  البعثة  دور  أثار 
كد فيها أن  خاصة بعد تصريحات مبعوثها غسان سالمة التي أ
إال أن  كثر واقعية  أ بليبيا أصبحت  المواقف بين أطراف الخالف 
التصريحات  تيار اإلخوان حرفت  المحسوبة على  اإلعالم  وسائل 

وزعمت أن قائد الجيش خليفة حفتر يبحث عن منصب.
التقينا  الراهن  المشهد  يف  األممية  البعثة  دور  حول  وللحديث 

المحلل السياسي والكاتب الصحفي عبد الحكيم معتوق. 
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** كيف تتابع دور بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا؟
دور البعثة األممية يف ليبيا ناتج عن تدخلها يف البالد عام 2011 وتبنيها 
مهمة  إسناد  مزعومة حيث سارعت يف  تقارير  إىل  الليبية مستندة  للحالة 
التدخل يف  »الناتو« بشأن  أطلس  الذي نسق مع حلف شمال  األمن  لمجلس 
إىل  األمميين  بالمبعوثين  لما عرف  تواجد  الوقت أصبح هناك  ليبيا ومنذ ذلك 

ليبيا الذين ال يسعون لحل األزمة الليبية وإنما إدارتها.

لحل  يسعون  ال  األمميين  المبعوثين  أن  ترى  لماذا   **
الليبية؟ األزمة 

لو أرادت البعثة األممية حل األزمة الليبية لفعلت 
بواسطة مندوب لها أو أثنين لكنها تريد تدويرها 
حاول  الذي  المبعوث  حتى  فقط 
ليون  برناردينو  هنا  وأقصد  حلها 
وساوى  الخصوم  الحل  يف  أشرك 
بين الجالد والضحية )تيار اإلخوان( 
رأي  لهم  يكن  لم  الليبيين  أن  كما 
البالد  شؤون  يدير  من  اختيار  يف 
اإلخوان  تيار  يف  األمر  اختزال  وجرى 
مجلس  على  انقلب  الذي  المسلمين 

النواب ورفض تسليمه السلطة.

** لكن تيار اإلخوان موجود في 
في  إشراكه  ويفترض  الساحة 

الحوار مثل غيره من التيارات؟
نعم يحق للجميع النقاش ولكن دون 
استخدام السالح فجماعة اإلخوان تلجأ 
انتخابات  نتذكر  وهنا  للسلطة  للوصول  للعنف 
أوصلت  التي   2012 عام  الوطني  المؤتمر 
على  يسيطرون  وجعلتهم  الحكم  لسدة  اإلخوان 
البالد  الدولة وكانت أوىل قراراتهم تفريغ  مفاصل 
والذي  السياسي  العزل  قانون  عبر  قدراتها  من 
كان بمثابة اجتثاث لكل من ال يدين لهم بالوالء ثم 
االعتداء  بموجبه  الذي جرى   7 رقم  بالقانون  ألحقوه 
السياسي  أنهو وجودهم  بذلك  وليد  بني  على مدينة 
خرجت  ألنفسهم  يمددوا  أن  أرادوا  وعندما  والشعبي 
مواجهتها  فتم  للتمديد  ال  تقول   2013 عام  مظاهرات 
بالسالح وبعد انتهاء واليتهم رفضوا تسليم السلطة لمجلس النواب الذي اضطر 

للعمل يف المنطقة الشرقية.

** كيف تابعت تصريحات سالمة األخيرة التي أكد فيها 
تماما  مغلقة  السياسية  الظروف  كانت  أشهر  قبل  أنه 

أما اآلن فأصبحت المواقف أكثر واقعية؟
إنها تصريحات لالستهالك فقط فالمبعوث األممي غسان سالمة يف كل 
ظل  يف  ليبيا  يف  األمر  أن  وأعتقد  حرفت  تصريحاته  إن  ويقول  يصرح  مرة 
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طرابلس  بالعاصمة  القائم  االقتتال 
دخل مرحلة مفصلية يف معركة كسر 
المتحدة  األمم  أن  وأعتقد  العظم 

تنتظر نتيجة المعركة.

قرأت  سياق  أي  في   **
تحريف وسائل اإلعالم 
تيار  على  المحسوبة 
لتصريحات  اإلخوان 

سالمة؟
جاء  التصريحات  تحريف 
اإلخوان  تيار  لشعور  نتيجة 
عسكريا  والضعف  والحرج  بالضيق 
دورهم  اهتزاز  إىل  باإلضافة 
السياسي لذلك يبحثون عن مخرج 
محترفون  فهم  األخبار  فبركة  عبر 
بدأوا  أنهم  حيث  الحقائق  قلب  يف 
انتهوا  ثم  الناس  أدمغة  بغسل 

بقتلهم والسير يف جنائزهم.

الذي  الدور  ما   **
تلعبه  أن  يفترض 

البعثة األممية؟
يفترض  األممي  المبعوث 

يف  الجدية  طريق  عن  الليبية  األزمة  حل  يمكن  أنه  كما  مقيما  يكون  أن 
سوى  تنفيذ  يتم  لم  أنه  الواقع  لكن  ليبيا  بشأن  األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ 
قرارين فقط من قرارات مجلس األمن األول الذي كان بدعوى حماية المدنيين 
حصن  الذي  والثاين  شعبها  وتشريد  زعيمها  وقتل  ليبيا  اسقاط  إىل  وأدى 
المجلس الرئاسي وفرضه على الليبيين رغم أنه لم يحصل على ثقة مجلس 
النواب المنتخب من الشعب كما أن االتفاق السياسي لم يضمن يف اإلعالن 

الدستوري.

** كيف تنظر إلى الموقف الدولي من ليبيا؟ 
قوى  صراع  فهناك  لليبيا  الدويل  المجتمع  نظرة  يف  حاد  انقسام  هناك 
وتوزيع أدوار بين مختلف الدول كما أن ليبيا أصبحت سوق للسالح ويجري 
النفط  من  تستفيد  دول  هناك  أن  إىل  باإلضافة  إليها  مسلحة  مجموعات  نقل 
الليبي بأسعار رخيصة وأخرى لديها أحالم تريد أن تنفذها يف البالد وهنا البد من 
يف  إيجايب  دور  للعب  تسعى  الجوار  دول  فبعض  والتدخل  الدور  بين  التفريق 
ليبيا نظرا ألهميتها وتأثيرها عليهم ولكن هناك دول أخرى مثل تركيا تتدخل يف 

الشأن الليبي بإرسال جنود ومعدات يف انتهاك صارخ لسيادة الدولة.

** برأيك هل مازال للبعثة األممية دور منتظر في ليبيا؟
ال أتصور ذلك فالبعثة األممية تحركها الدول دائمة العضوية يف مجلس 

األمن التي تتصارع لتحقيق مصالحها يف ليبيا.



29 الخميس  ١٩  سبتمبر  ٢٠١٩             العدد: ٨٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

8 سنوات من الفوضى في ليبيا.. 

»الثورة« تأكل مثّقفيها
شريف الزيتوين 

يف تصريح للكاتب الليبي مصطفى 
الشاملي لموقع »العربّية نت« يف 
2014، حول واقع الثقافة الليبية 
بعد أحداث فبراير 2011، قال إن 
»الفوضى تولد فوضى يف التفكير 
ويف السلوك لدى المواطن، وال قيمة 
لألعمال األدبية أو الثقافية لدى الناس 
المنصرفين أصال إىل مسائل األمن 
واالستقرار، ومطالب الحياة اليومية 
التي يصعب عليه تأمينها«، بمعنى 
أن الحالة التي عليها البالد بعد تلك 
التحوالت أصبحت حاجزا أمام المثّقف 
سواء يف مستوى قيمته االعتباريّة 
سواء يف مستوى حياته، التي أصبحت 
مهددة يف ظل وجود مجموعات رافضة 

للعمل الثقايف من أساسه.

ليبيا  في  المرتفع  الصوت  يكون  أن  عوض 
الصوت  أصبح  الشاعر،  أو  الفنان  صوت  هو 
وصار  والرصاص،  القنابل  صوت  هو  المرتفع 
قيمة  أكثر  السالح  ورافعو  المليشيات  زعماء 
في  عمره  سنين  قضى  الذي  المثقف  من 

اإلبداع وتقديم صورة جميلة عن بالده.
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عن  بمقال  القطري  الجزيرة  موقع  خرج  النظام،  إسقاط  تم  أن  بعد  مباشرة 
مستقبل الثقافة بعد القّذايف. الموقع الذي كان متجانسا مع الموقف الرسمي 
لجنة  وفتحا  القّذايف،  فترة  كان يف  ما  كل  بشيطنة  واضحا  اختار خطا  القطري، 
ستخرج  التي  المتحررة  الجديدة  الثقافة  شعارات  تحت  للمثقفين  جديدة 
المثقف الليبي من الظلمات إىل الّنور، لكن كل ما قالته الجزيرة يف إطار دعايتها 
المكشوفة كّذبته األحداث التي تلك رحيل القذايف، ودخول البالد يف حالة من 

عدم االستقرار والفوضى لم تخرج منهما إىل اليوم.
بعد  ليبيا  عاشته  كامل  مسار  عن  حديث  هو  هنا  الفوضى  عن  الحديث 
إسقاط الناتو لنظام العقيد معّمر القذايف. فالحالة التي عاشتها ليبيا بعد تلك 
الدولة.  أشكال  كل  فيها  تغيب   ،2015 العام  حدود  إىل  االقل  على  السنوات، 
المرتفع  الصوت  يكون  أن  وعوض 
الشاعر،  أو  الفنان  صوت  هو  ليبيا  يف 
صوت  هو  المرتفع  الصوت  أصبح 
زعماء  وصار  والرصاص،  القنابل 
كثر قيمة  المليشيات ورافعو السالح أ
من المثقف الذي قضى سنين عمره 
عن  جميلة  صورة  وتقديم  اإلبداع  يف 

بالده.
معاناة المثقف الليبي بعد »الثورة« 
تتحمله  قسم  قسمين؛  إىل  تنقسم 
تلك  بعد  قامت  التي  الهّشة  الدولة 
للثقافة  إهمالها  خالل  من  التحوالت، 
العمل  يف  عليها  المشرفين  وانخراط 
المواقع  صراع  سياق  يف  السياسي 
فأصبح  الليبي،  المشهد  ضرب  الذي 
يف  الخارطة،  هامش  على  المثقف 

تنقسم  »الثورة«  بعد  الليبي  المثقف  معاناة 
إلى قسمين؛ قسم تتحمله الدولة الهّشة التي 
إهمالها  خالل  من  التحوالت،  تلك  بعد  قامت 
العمل  في  عليها  المشرفين  وانخراط  للثقافة 
السياسي في سياق صراع المواقع الذي ضرب 
أفكار  صعود  وهو  ثان  وقسم  الليبي،  المشهد 
تبريرات  تحت  ثقافة،  ماهي  لكل  أصال  رافضة 
دينيّة تحرّم كل ما هو إبداع، بل تهدد وتصّفي 

كل من ال يسير في صّفها.
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مستوى توفير الفضاءات التي تسمح له بالنشاط، ويف مستوى احترامه ماديا 
حيث غابت كل أشكال الدعم التي تحفظ للمبدعين كرامتهم. أما القسم الثاين 
تبريرات  تحت  ثقافة،  ماهي  لكل  أصال  رافضة  أفكار  صعود  وهو  األخطر،  وهو 

تهدد  بل  إبداع،  هو  ما  كل  تحّرم  دينّية 
وتصّفي كل من ال يسير يف صّفها.

أُخذت  المذكور،  نت«  »العربية  مقال  يف 
قريرة،  الناجم  الليبي  لألديب  أخرى  شهادة 
قال فيها إن الثقافة اغتيلت »يف عاصمتيها 
التحديد،  ودرنة على وجه  بنغازي  الليبيتين 
أو  أديب  أو  لشاعر  اإلطالق  على  يمكن  فال 
العمل يف مدن يسطر عليها سافكو  مثقف 
الدماء«. فمعلوم أن درنة قبل 2011، مكانا 
خاص  فضاء  وهي  المثقفون،  فيه  يجتمع 
بمثابة  الجغرايف كان  اإلبداع، مكانها  لمحبي 
لكن  اإلبداع،  وهواة  المبدعين  لكل  الملهم 
أنها   2011 تحوالت  بعد  المدينة  حظ  لسوء 
الجهادية  للتنظيمات  سريعا  هدفا  كانت 
جديدا  نظاما  منشئة  فيها  تمركزت  التي 
شعاره األساسي اإلرهاب والترهيب، وكانت 

أهم أهدافه الثقافة.
أوىل تصفيات اإلسالم الجهادي للمثقفين 
كان من بنغازي يف العام 2014، عبر اغتيال 
بالرصاص  رميا  بوزيد  مفتاح  الصحفي 
لإلسالم  الرافضة  مواقفه  على  منه  انتقاما 
اغتيلت  كما  وممارساته.  السياسي 
يف  بوقعيقيص  سلوى  والناشطة  المحامية 
بنغازي من طرف مجموعات متطّرفة رافضة 
والغريب  العام.  الشأن  يف  النسايئ  للتمثيل 
مساندة  كانت  أنها  بوقعيقيص  اغتيال  يف 
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المتنفذة يف  اإلرهابية  الجماعات  رأي  لكن  فبراير«،   17 لما يسمى »ثوار  بقّوة 
بنغازي آنذاك كان مختلفا.

يف  اإلرهابيين  من  أرحم  تكن  لم  ليبيا،  يف  »الثورة«  بعد  الرسمّية  السلطات 
وفّنانون  فيه شعراء  وجد  »الحريّة«،  المثقفين. فعصر  الكثير من  مع  تعاملها 
أولئك  أن  سوى  تهم  من  هناك  ليس  مختلفة.  بحجج  السجون  يف  أنفسهم 
فترة  يف  وأبدعوا  عاشوا  المثقفون 
كأن  القذايف.  معّمر  العقيد  حكم 
بمنع  حتى  الغيرة  أخذتهم  »بالثوار« 
يف  كان  ألنه  ليبيا  يف  جميل  هو  ما 
عددا  أن  المؤسف  ترضيهم.  ال  فترة 
لإلهانة  تعرّض  المبدعين  أولئك  من 
هللا  عبد  الشاعر  مثل  والتعذيب 
المليشيات  تأخذ  لم  حيث  منصور، 
قّدمه  ما  اعتباره  ليبيا يف  الصاعدة يف 

الرجل للثقافة والفن الليبيين.
الراحل محمد حسن،  الليبي  الفنان 
أغانيه،  كاتب  من  حظا  أفضل  ليس 
لكن  رسمّيا،  يسجن  لم  أنه  فرغم 
بيته  حبيس  جعلته  »الثورة«  سنوات 
فيها  تراع  لم  التي  الجديدة،  الدولة  مسؤويل  من  عليه  مغضوبا  طويلة،  لفترة 
قيمة الرجل وال تاريخه الكبير يف األغنية الليبية، بل يكاد يكون السفير الثقايف 

كبر عواصم العالم. األكبر واألقدر، الذي دوى صوته يف أ
الذي  الوحيد  ليس  حسن  محمد 
شعراء  وجد  حيث  »الثورة«،  أهانته 
وفّنانون كثيرون أنفسهم على هامش 
فمنهم  الجديدة،  السياسّية  الخارطة 
بما  راضيا  البالد  يف  البقاء  اختار  من 
من  ومنهم  الظروف،  عليه  فرضته 
لم  كرامة  عن  باحثا  وغربا  غادر شرقا 

تضمنها له بالده.
حسن  الوفاق  ثقافة  وزير  أن  ورغم 
بوابة  مع  حوار  يف  قال  قد  أونيس 
 ،2017 سنة  أجري  اإلخبارية  إفريقيا 

 ،٢٠١١ تحوالت  بعد  ليبيا  عليها  التي  الحالة 
مستوى  في  سواء  المثّقف  أمام  حاجزا  أصبحت 
قيمته االعتباريّة، سواء في مستوى حياته، التي 
أصبحت مهددة في ظل وجود مجموعات رافضة 

للعمل الثقافي من أساسه.
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إنه اتخذ اجراءات لفائدة المبدعين الليبيين الذي ظلمتهم الفوضى، من خالل 
مطالبته باإلفراج عّمن سجن منهم، أو دعم من حرمته من األحداث من نشاطه، 
يف  الدخول  ودون  الواقع.  أرض  على  لها  قيمة  ال  شعارات  مجّرد  بقيت  لكنها 
النوايا الحقيقية الونّيس، لكن وجوده يف حكومة تحت سطوة اإلخوان، يؤكّد أن 
التيارات  أن  معروف  حيث  الحلم،  من  نوع  هو  اإلبداع  أو  الثقافة  عن  الحديث 
للثقافة  األصل  يف  معادية  إنها  بل  الثقافة،  هو  به  تهتم  ما  آخر  اإلسالمّية 

كارا بعيدة عن أفكارهم. والمثقفين باعتبارهم دائما يحملون أ
ال  ليبيا،  يف  السياسّية  التحوالت  تنصفهم  لم  الذين  المثقفين  عن  الحديث 
يقتصر على الشعراء والفنانين فحسب، فمبدعون آخرون يف األدب والصحافة 
وطنهم يف ظل  ديارهم، محرومين من  خارج  اليوم مهجرين  يعيشون  بدورهم 

وجود واقع سياسي يجعلهم إىل اليوم 
ألنهم  فقط  عليهم،  المغضوب  من 
كانوا يف فترة من الزمن ضد المشاريع 
التي  التخريبية  والداخلية  الخارجية 

تضرب بالدهم.
تحوالت  بعد  الليبية  الثقافة  تأثر 
المتابعين.  أمام كل  باديا  كان   ،2011
فالدولة التي اختريت عاصمته لتكون 
 ،2014 العام  العربية  للثقافة  عاصمة 
لم تستطع أن تبرمج أي نشاط ثقايف 
المهرجانات  واقتصرت  وجامع،  مهم 
فيها  تتحكم  قليلة  مناسبات  على 
تنجح  لم  كما  األمنّية،  الظروف  دائما 
البالد  لمثقفي  تعيد  أن  يف  الدولة 
عاجلة  إجراءات  خالل  من  اعتبارهم 
وجدوا  التي  الركود  حالة  توقف 

أنفسهم فيها لسنوات.

تنصفهم  لم  الذين  المثقفين  عن  حديث 
على  يقتصر  ال  ليبيا،  في  السياسيّة  التحوالت 
آخرون  فمبدعون  فحسب،  والفنانين  الشعراء 
اليوم  يعيشون  بدورهم  والصحافة  األدب  في 
وطنهم  من  محرومين  ديارهم،  خارج  مهجرين 
من  يجعلهم  سياسي  واقــع  وجــود  ظل  في 
فترة  في  كانوا  ألنهم  فقط  عليهم،  المغضوب 
والداخلية  الخارجية  المشاريع  ضد  الزمن  من 

التخريبية التي تضرب بالدهم.
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