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اإلحتجـاجـات فـي غـرب ليبيـا..

االشراف: عبدالباسط غبارة  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

دورها في ليبيا؟
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االحتجاجات في غرب ليبيا االفتتـــاحيـــة

ارتباكارتباك حكومي  حكومي 
وإصرار وإصرار شعبيشعبي

يبدو أن األوضاع في غرب ليبيا لن تستقر في ظل التطورات المتواصلة والتي تأتي في مقدمتها  االحتجاجات 
التي شهدتها وتشهدها العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي التي اندلعت للتنديد باألوضاع المعيشية 
واألمنية المتردية واحتجاجا على استشراء الفساد وانتشار المليشيات والمرتزقة،وامتدت التظاهرات لتصل 

إلى منزل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

مجلة »المرصد«
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شرارتها  اندالع  بعد  الليبي،  الغرب  مدن  في  الشعبية  االحتجاجات  وتيرة  وتصاعدت 
المعيشية  األوضاع  اليه  وصلت  بما  للتنديد  طرابلس،  غرب  الزاوية  مدينة  من  األولى 
لجماعة  وارتهانها  الوفاق  حكومة  بسياسة  تندد  شعارات  المتظاهرون  المنطقة.ورفع  في 
المحتجون  المظاهرات لتشمل مدن طرابلس ومصراتة وغيرها. وأغلق  اإلخوان،وامتدت 

الشوارع وأحرقوا اإلطارات وهتفوا ضد القوات األجنبية والمرتزقة.
ولم تتردد حكومة الوفاق في اغالق كافة المنافذ والطرقات المؤدية الى ميدان الشهداء 
في طرابلس لمنع المتظاهرين من الوصول اليه، وجاء ذلك عشية اعالن المجلس الرئاسي 
أيام متتالية،  اليوم، ولمدة 4  تام على مدار  التجول بشكل  قرارا يقضي بفرض حالة منع 

ويتم خاللها قفل الحدود اإلدارية للمدن ويمنع التنقل بينها.
ضد  المسلحة  الميليشيات  انتهجتها  التي  القمع  ومحاوالت  االعتداءات  تنجح  ولم 
من  مطالبهم  سقف  ورفع  االحتجاجية  تحركاتهم  مواصلة  عن  اثنائهم  في  المتظاهرين 
مكافحة الفساد وتوفير االحتياجات األساسية إلى المطالبة بإسقاط حكومة الوفاق.ووصل 
منددين  النوفليين،  بحي  السراج،  فايز  الرئاسي  المجلس  رئيس  منزل  الى  المتظاهرون 

باألوضاع المعيشية المتردية.
 وازداد حرج حكومة الوفاق مع اعالن بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء 
ما اعتبرته »استخداما مفرطا للقوة ضد متظاهرين في العاصمة طرابلس«.وقالت البعثة 
في بيان على موقعها اإللكتروني: »تشهد ليبيا تحوال الفتا في األحداث يؤكد الحاجة الملحة 
تمثله  إلى حكومة  الليبي  الشعب  تلبي تطلعات  أن  إلى عملية سياسية من شأنها  للعودة 
بشكل مالئم.. تحث بعثة األمم المتحدة على الهدوء وتطبيق سيادة القانون، والحفاظ على 

حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي 
عن آرائهم«.

تشهد  ليبيا،  أنحاء  كل  »في  وأضافت: 
انتهاكات  بشأن  التقارير  في  زيادة  البعثة 
االعتقال  ذلك  في  بما  اإلنسان،  حقوق 
المفروضة  والقيود  واالحتجاز  التعسفي 
الحق  وكذلك  والتعبير،  التنقل  حرية  على 

تصاعدت وتيرة االحتجاجات الشعبية في مدن الغرب 

الــلــيــبــي، بــعــد انــــدالع شــرارتــهــا األولــــى مــن مــديــنــة الــزاويــة 

غـــــرب طــــرابــــلــــس، لــلــتــنــديــد بـــمـــا وصـــلـــت الـــيـــه األوضــــــاع 

المعيشية في المنطقة.
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ــتــــداءات ومـــحـــاوالت الــقــمــع الــتــي انتهجتها  لـــم تــنــجــح االعــ

الميليشيات المسلحة ضد المتظاهرين في اثنائهم عن 

مطالبهم  سقف  ورفـــع  االحتجاجية  تحركاتهم  مــواصــلــة 

إلى  األساسية  االحتياجات  وتوفير  الفساد  مكافحة  مــن 

المطالبة بإسقاط حكومة الوفاق.

واالحتجاج«. السلمي  التجمع  في 
البعثة  يساور  طرابلس  »في  وتابعت: 
المفرطة  القوة  استخدام  إزاء  القلق 
االعتقال  وكذلك  المتظاهرين،  ضد 
كما  المدنيين.  من  لعدد  التعسفي 
التقارير  إزاء  قلقها  عن  البعثة  تعبر 
وتجاوزات  انتهاكات  عن  تتحدث  التي 

مستمرة لحقوق اإلنسان في سرت«.
وأصدر نشطاء »حراك 23 أغسطس« 
في ليبيا، بيانا أدانوا فيه قتل مجموعة 
المتظاهرين،  أحد  المشتركة  القوة 
في منطقة غوط الشعَّال في طرابلس.
وطالب »حراك 23 أغسطس«، المجلس 
للكتاب  أوامر  بـ«إصدار  الرئاسي، 
وذلك  المعتقلين«،  الشبان  إلطالق 
في  شاركوا  متظاهرين  اعتقال  بعد 
االحتجاجات التي خرجت في طرابلس.

التخفيض  الوفاق  حكومة  وحاولت 
من حدة االنتقادات التي طالتها، حيث 
أعلنت  التى   داخليتها  وزارة  سارعت 
ممن  المواطنين  لحماية  استعدادها 
يمثلون  ال  الذي  »الغوغاء«  سمتهم 
مجموعات الوفاق محذرة المساس بسالمة المتظاهرين مؤكدة معرفتها بتلك المجموعات 
المسلحة.كما حذرت الوزارة أيضا من محاوالت منع المتظاهرين من التجمهر والتعبير عن 
واألخالقي  القانوني  دورها  إطار  في  لحمايتهم  جاهزيتها  عن  معبرة  حرية  بكل  مواقفهم 
المجموعات  من  التنصل  فيه  حاولت  الذي  الوزارة  بيان  وجاء  زعمها.  حد  على  والوطني، 
المسلحة التي واجهت المتظاهرين في طرابلس باألعيرة النارية وباالختطاف وبث الذعر 
بين الناس، في أعقاب بيان سابق لها هددت فيه باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتظاهرين، 
وهو ما ألقى الضوء على ارتباك حكومة الوفاق وتخبطها وحجم الحرج الذي وقعت فيه جراء 

قمعها لالحتجاجات السلمية.
تخبط الوفاق ازداد وضوحا مع اشتعال الصراع واالتهامات بين رئيس المجلس الرئاسي 
وراء  بالوقوف  اتهم األخير »جهات رسمية«  السراج ووزير داخليته فتحي باشاآغا.حيث  فائز 
وقف  عن  ذلك  عقب  السراج  المتظاهرين.ليعلن  على  اعتدت  التي  المسلحة  المجموعات 
شهدتها  التي  االحتجاجات  معالجته  أسلوب  في  التحقيق  إلى  وإحالته  العمل  عن  باشاآغا 

العاصمة طرابلس أخيراً.
وزير  مع  التحقيق  »يتم  »فيسبوك«،  على  حسابها  عبر  الوفاق  حكومة  نشرته  بيان  وقال 
والبيانات  للمتظاهرين،  الالزم  وتوفير  واألذونات،  التصاريح  بشأن  المفوض  الداخلية 
طرابلس  مدينة  شهدتها  والتي  عنها،  الناجمة  واألحداث  المظاهرات  حيال  عنه  الصادرة 
وبعض المدن األخرى خالل أيام األسبوع الماضي، والتحقيق في أية تجاوزات ارتكبت بحق 
المتظاهرين«. وتواصل سقوط قيادات حكومة الوفاق على وقع االحتجاجات، فبعد ساعات 
حكومة  الداخلية،أعلنت  وزير  ايقاف  من 
تعيين  أغسطس/آب   29 السبت،  الوفاق 
وزير دفاع، ورئيس أركان للجيش جديدين.
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  وأعلن 
تكليف العقيد صالح الدين علي النمروش، 
وتعيين  المفوض،  الدفاع  وزير  مهام 
ألركان  رئيسًا  الحداد  محمد  أول  الفريق 

الجيش الليبي.
الصراع  حجم  واضحا  بدا  األثناء،  وفي 
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حــاولــت حكومة الــوفــاق التخفيض مــن حــدة االنــتــقــادات 

أعلنت  الــتــى   داخليتها  وزارة  ســارعــت  حيث  طالتها،  التي 

»الغوغاء«  سمتهم  ممن  المواطنين  لحماية  استعدادها 

الـــــذي ال يــمــثــلــون مــجــمــوعــات الــــوفــــاق مـــحـــذرة الــمــســاس 

بسالمة المتظاهرين. 

ــلـــى  ــة الــــــــــوفــــــــــاق عـ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ تــــــــواصــــــــل ســـــــقـــــــوط قــــــــــيــــــــــادات حــ

وقـــــــع االحـــــتـــــجـــــاجـــــات، فـــبـــعـــد ســـــاعـــــات مـــــن ايـــــقـــــاف وزيـــــر 

الداخلية،أعلنت حكومة الوفاق السبت، 29 أغسطس/

آب تعيين وزير دفاع، ورئيس أركان للجيش جديدين.

الدائر في أروقة حكومة الوفاق مع تحول 
حرب البيانات بين السراج ووزير داخليته 
الى استعراض للقوة بين الطرفين.فمن 
احتفلت  الرئاسي  المجلس  رئيس  جانب 
عدد من المليشيات بقرار إيقاف باشا أغا 
الهواء  في  الرصاص  وأطلقت  العمل  عن 
بميدان الشهداء،فيما أعلنت قوة حماية 
اياه  واصفة  للسراج  انحيازها  طرابلس 
يخص  فما  البالد  في  الشرعية  بالجهة 

ضبط األمن وحماية الوطن والمواطن.
»في  إنها  لها  بيان  في  القوة  وقالت 
من  الحبيبة  بالدنا  تشهده  ما  ظل 
المجلس  قرارات  أخرها  متسارعة  أحداث 
بالثواب  متمسكة  الجريئة«،  الرئاسي 
إال  تكون  لن  التي  ليبيا  وبوحدة  الوطنية 
دولة مدنية واحدة وعاصمتها طرابلس.
الليبي  الشعب  بيانها  في  القوة  وطالبت 
بمسؤوليه إلى محاربة الفساد والفاسدين 
.. مؤكدة التزامها بدورها »التاريخي« في 

حماية بالبالد ممن سمتها قوى الشر والطامعين.
وفي المقابل شهدت مدينة مصراتة تحركات احتجاجية دعما لوزير الداخلية الموقوف 
فتحي باشاغا.وردد المتظاهرون هتافات تضامن مع وزير الداخلية، كما طالبوا بفتح تحقيق 
أزمة  حكومة  بتشكيل  بيان  في  طالبوا  وراءه.كما  يقف  ومن  القرار  هذا  خلفيات  لمعرفة 

مصغرة وتغيير كل الوزراء، وبإخراج الحكومة من طرابلس إلى أي مدينة أخرى.
وظهر باشاآغا في موقف المتحدي لقرار الرئاسي من خالل االستعراض العسكري الذي 
رافق وصوله السبت إلى العاصمة الليبية قادما من تركيا، بحماية نحو 300 آلية عسكرية 
كانت قد توجهت إلى قاعدة معيتيقة الستقباله في مشهد طرح تساؤالت لعل أبرزها من 
الحاكم الفعلي في طرابلس؟ واعتبر البعض أن هذا الموقف يعكس حجم العجز الذي تعانيه 

حكومة السراج وزيف مزاعمها حول بسط النفوذ في مناطقها.
العمليات  ليبيا مازالت تتواصل بنسق سريع ولعل األخطر هو عودة  التطورات في غرب 
فترة  نوعه منذ  األول من  انتحاريا هو  تفجيرا  العاصمة طرابلس  االرهابية، حيث شهدت 
بعد قيام انتحاري بتفجير نفسه، قرب دورية أمنية بجزيرة الغيران المدخل الشرقي لجنزور.
وقالت تقارير اعالمية أن التفجير لم يسفر عن وقوع اصابات مرجعة ذلك الى كون االنتحاري 

أن  للدورية«، كما  الوصول  قبل  »فجر نفسه 
»الطريق لم يكن مزدحما بالمارة ألن الوقت 

التفجير كان مبكرا«.
عن  يسفر  لم  التفجير  أن  من  وبالرغم 
حول  الضوء  ألقى  أنه  اال  بشرية  خسائر 
ظل  في  بليبيا  يحدق  الذي  الكبير  الخطر 
تعصف  التي  والسياسية  األمنية  الفوضى 
عودة  أن  مراقبون  البالد.ويؤكد  بغرب 
كبير  بشكل  واردا  بات  االرهابية  العمليات 
والمرتزقة  المليشيات  انتشار  ظل  في 
أنقرة  بهم  دفعت  الذين  واالرهابيين 
أن  الى  هؤالء  الليبية.ويشير  األراضي  الى 
من  المزيد  سيؤجج  الوفاق  حكومة  عجز 
تكون  وقد  البالد  غرب  في  االحتجاجات 
المشهد  في  كبيرة  لتغيرات  مقدمة 

السياسي في ليبيا في الفترة القادمة.
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مخططمخطط 
تـركـيـاتـركـيـا  وحلفائهاوحلفائها

في  االحتجاجات  الندالع  رئيسية  أسبابا  الفساد  وانتشار  واألمنية  المعيشية  األوضاع  تردي  مثل 
المزرية.لكن  األوضاع  لتغيير  وللدعوة  عضبهم  عن  للتعبير  المتظاهرون  خرج  حيث  ليبيا  غرب 
هذه التحركات سرعان ما قوبلت بمحاوالت الفشالها من قبل حكومة الوفاق وحليفتها تركيا التي باتت بحسب 

الكثيرين الحاكم الفعلي في طرابلس منذ أشهر بعد أن فتحت لها حكومة السراج أبواب احتالل البالد.

رامي التلغ

إجهاض اإلحتجاجات الشعبية غرب ليبيا
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ليبيا منها  الليبيين في عدد من مدن غرب  الماضية مئات  القليلة  وتظاهر خالل األيام 
تدهور  من  غضبهم  عن  للتعبير  طرابلس،  الليبية  والعاصمة  وصرمان  والزاوية  صبراتة 
الظروف المعيشية والفساد في بالد تشهد نزاعات مسلحة منذ سنوات وللمطالبة باسقاط 
حكومة الوفاق التي حولت المنطقة الى قاعدة عسكرية تركية تنتشر فيها آالف المرتزقة 

واالرهابيين المولين ألنقرة عداك عن المليشيات المسلحة.
تردي  على  المواطنين  لدى  االحتقان  حالة  تصاعد  أعقاب  في  المظاهرات  هذه  وجاءت 
الوضع المعيشي وغالء األسعار وانعدام السيولة النقدية ونقص فرص العمل، إضافة إلى 
رفض إجراءات وزارة مالية حكومة الوفاق التي تقضي بخصم ربع رواتب العاملين في الدولة 
كإجراء تقشفي لمواجهة األزمة المالية التي تسبب فيها وقف تصدير النفط احتجاجا على 

استخدام عائداته في تمويل الحرب وتسديد أجور المرتزقة السوريين.
حكومة  رئاسة  مقر  إلى  المتردية،  باألوضاع  والمنددة  الغاضبة  االحتجاجات  ووصلت 
الوفاق ومنزل رئيسها فائز السراج.ونقلت وسائل اعالمية عن مصدر في حراك »همة شباب 
طرابلس«، إن المتظاهرين قطعوا اجتماعا للسراج عقده مع وفد دولي وصل لمقر الحكومة 

للتباحث مع السراج في آخر تطورات األوضاع في العاصمة الليبية.
ولم تتردد حكومة الوفاق في اغالق كافة المنافذ والطرقات المؤدية الى ميدان الشهداء 
في طرابلس لمنع المتظاهرين من الوصول اليه، وجاء ذلك عشية اعالن المجلس الرئاسي 
قرارا يقضي بفرض حالة منع التجول بشكل 
تام على مدار اليوم، ولمدة 4 أيام متتالية، 
للمدن  اإلدارية  الحدود  قفل  خاللها  ويتم 

ويمنع التنقل بينها.
الرئاسي  المجلس  عقد  ذلك،  وقبل 
،ناقش  اجتماعا  الوطني  الوفاق  لحكومة 
الوضع الراهن واإلجراءات والتدابير الواجب 
اتخاذها من قبل مؤسسات الدولة المختلفة 
تشكيل  المجلس  تداعياته.وقرر  لمواجهة 
غرفة لحفظ األمن واالستقرار في العاصمة 

تظاهر خالل األيام القليلة الماضية مئات الليبيين في 

عدد من مدن غرب ليبيا منها صبراتة والزاوية وصرمان 

من  غضبهم  عــن  للتعبير  طــرابــلــس،  الليبية  والــعــاصــمــة 

تـــدهـــور الـــظـــروف الــمــعــيــشــيــة والـــفـــســـاد فـــي بــــالد تشهد 

ــــات مــســلــحــة مـــنـــذ ســــنــــوات ولـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــاســـقـــاط  ــــزاعـ نـ

حكومة الوفاق.
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والمدن األخرى، والتنسيق بين الوحدات األمنية والعسكرية المختلفة.
من  ومنعها  االحتجاجات  قمع  لها  الموالية  المسلحة  المجموعات  حاولت  ذلك،  وقبل 
االستمرار.وتحدثت تقارير اعالمية نقال عن شهود عيان أن ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق 
أطلقت الرصاص لتفريق المتظاهرين في طرابلس، وتداول ناشطون على مواقع التواصل 

االجتماعي فيديوهات لعمليات اطالق الرصاص على المحتجين.
»تركنا  الوافي  أيمن  العشريني  المتظاهر  قال  فقد  اللندنية  »العرب«  صحيفة  وبحسب 
التظاهرة في ساحة الشهداء عندما سمعنا إطالق رصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين«.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي رجااًل بلباس عسكري 

يوجهون أسلحتهم تجاه المتظاهرين في أحد شوارع العاصمة.
وتواترت األنباء بشأن تنفيذ ميليشيا »النواصي« التابعة لوزارة الداخلية حملة اعتقاالت 
،قامتا  و«الردع«  »النواصي«  »العربية نت« أن ميليشيات  المحتجين،وأكدت  شملت عددا من 
بتفريق المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي، فيما داهمت منازل المتظاهرين بمحيط 
طرابلس.ونقلت عن مصادر  في ليبيا بأن تركيا ُتشرف على التعامل مع التظاهرات من غرفة 

عمليات بطرابلس، كما أن فريقا أمنيا تركيا وصل إلى ليبيا مع تصاعد حدة التظاهرات.
وأكد »حراك 23 أغسطس« من متظاهري العاصمة الليبية طرابلس أن تركيا تتدخل في 
الشأن الليبي إلفشال حراك الشباب الثائر في العاصمة طرابلس. وأوضح الحراك، في بيان 
له، أن زيارة القيادي اإلخواني خالد المشري ووزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشا أغا إلى 

تركيا دليل على عمق التبعية وانعدام السيادة الليبية.
المتظاهرين  يمنح  لم  أنه  إال  عنه  الصادرة  البيانات  رغم  أغا  باشا  أن  إلى  البيان  وأشار 

في  عنها  تحدث  التي  التظاهر  تصاريح 
بياناته، قائال: »وكأن سيناريو مذبحة غرغور 
صفحته  على  الحراك  األفق«.وقال  في  يلوح 
للتطورات  نظراً  قائال:«إنه  »فيسبوك«  على 
للمليشيات  واضح  احتقان  وبدء  المتسارعة 
فرق  لحظت  فلقد  الشارع  حراك  من  خوفًا 
المتابعة والرصد بالحراك تطور سلبي في 
اجتماعات  خالل  من  الداخلية  وزارة  دهاليز 

تصب في خانة كبح جماح الشباب«.

حــاولــت الــمــجــمــوعــات المسلحة لــقــوات الــوفــاق لــهــا قمع 

ــتـــمـــرار.وتـــحـــدثـــت تــقــاريــر  االحـــتـــجـــاجـــات ومــنــعــهــا مـــن االسـ

اعالمية نقال عن شهود عيان أن ميليشيات تابعة لحكومة 

الــــوفــــاق أطــلــقــت الــــرصــــاص لــتــفــريــق الــمــتــظــاهــريــن في 

طرابلس.
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وأشار الحراك في بيانه إلى أن االجتماعات أفضت إلى اختالق الذرائع لفض المظاهرات 
وهو ما يتماشى مع التدخل التركي المباشر على الخط والتي ظهرت نتائجه في مكتب باشا 

أغا.
وأعربت بريطانيا، األربعاء، عن قلقها البالغ إزاء إطالق النار على المتظاهرين في العاصمة 
الليبية طرابلس.وقال نائب المندوب البريطاني الدائم في األمم المتحدة السفير جوناثان 
آلين ، خالل جلسة المجلس حول ليبيا: »قلقون من تقارير عن إطالق النار على المتظاهرين 
في العاصمة الليبية طرابلس«.وأضاف أن المظاهرات التي خرجت مؤخًرا في طرابلس دليل 

على نفاد صبر الشعب الليبي ورغبته في السالم.
من جهتها،حذرت مبعوثة األمم المتحدة إلى ليبيا باإلنابة ستيفاني ويليامز، من الوضع 
في العاصمة طرابلس.وقالت إن« الوضع في طرابلس تحول إلى أزمة سياسية كبيرة عقب 
قرار إقالة وزير داخلية مليشيا الوفاق فتحي باشاأغا من منصبه.وأكدت ويليامز أن الليبيين 
تظاهروا في طرابلس ضد الفساد ونقص الحاجات األساسية، ودليل على نفاد صبر الشعب 
الليبي ورغبته في السالم، وتابعت »ال سبيل لتسوية الصراع الليبي إال عبر الحوار والتوافق 

على إجراء انتخابات«.
وكانت منظمة العفو الدولية،طالبت في وقت سابق بإجراء تحقيق »سريع وشامل ومستقل« 
باإلفراج  مطالبة  السلميين،  المتظاهرين  ضد  القوة  استخدام  عن  المسؤولين  ومحاسبة 
الفوري عن جميع المعتقلين.وأكدت المنظمة في بيان لها، ضرورة »أن توفر حكومة الوفاق، 

الحماية للمتظاهرين السلميين بمدن غرب ليبيا خصوصا في العاصمة طرابلس.
االحتجاج  في  للمواطنين  »الحق  الوفاق  حكومة  تكفل  أن  ضرورة  على  البيان  وشدد 

ممن  المتظاهرين  وحماية  السلمي، 
القضايا  ومعالجة  عليهم،  النار  يطلقون 
إلى  للنزول  الناس  دفعت  التي  األساسية 
الدولية  العفو  منظمة  الشوارع«.وأشارت 
مالبس  يرتدون  مجهولين  »رجاال  أن  إلى 
عسكرية مموهة، أطلقوا النار على الحشود 

دون سابق إنذار.

نقلت مصادر  في ليبيا بأن تركيا ُتشرف على التعامل مع 

التظاهرات من غرفة عمليات بطرابلس، كما أن فريقا 

أمنيا تركيا وصل إلى ليبيا مع تصاعد حدة التظاهرات.
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ونقلت المنظمة عن 3 مصادر، أنه جرى اختطاف 6 متظاهرين على األقل وال يزال مكانهم 
مجهوال، وُيعتقد أن ميليشيا النواصي تعتقلهم بشكل تعسفي في مكان قريب من طريق 
السراج، لم تجد منظمة  الرغم من تعليقات فايز  »على  أنه  إلى  المنظمة  الشاطئ.وأشارت 
الذين  المتظاهرين  أن  أو  المتظاهرين  بين  مسلحين  وجود  على  دليل  أي  الدولية  العفو 

سلكوا طريق الشاطئ كانوا يعرضون حياة اآلخرين للخطر.
من جهتها، أكدت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن حق التجمع السلمي واالحتجاج 
وحرية التعبير هو أحد الحقوق األساسية من حقوق اإلنسان، ويندرج ضمن التزامات ليبيا 
فوري  تحقيق  إجراء  إلى  بيان،  في  البعثة  اإلنسان.ودعت  لحقوق  الدولي  القانون  بموجب 
ما  الوفاق  لحكومة  الموالين  األمن  أفراد  جانب  من  للقوة  المفرط  االستخدام  في  وشامل 

أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين.
وقالت البعثة إن الدافع وراء هذه التظاهرات كان الشعور باإلحباط من استمرار الظروف 

المعيشية السيئة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد.
وتواجه المظاهرات السلمّية في العاصمة الليبية طرابلس،بالرصاص الحّي، السّيما إذا 
ما تجّرأت جموع المتظاهرين على المطالبة بإخراج جميع التشكيالت المسلحة غير الشرعية 
من العاصمة طرابلس.ويتعرض كل من يخالف المليشيات لإلختطاف أو اإلعتقال التعسفي 

أو القتل دون رادع في ظل ضعف الحكومة وعجزها عن فرض سيطرتها.
الليبي  النواب  مجلس  رئيس  واستنكر 
المنتخب عقيلة صالح ما حدث مع المحتجين 
في طرابلس.وقال في بيان إن ما حدث في 
طرابلس »اعتداء غير مبرر وإساءة إستعمال 
السلميين«. المتظاهرين  بحق  السلطة 
في  المواطن  حق  على  أؤكد  »إنني  وأضاف 
الفتا  رأيه«،  عن  والتعبير  السلمي  التظاهر 
كفلته  اإلنسان  حقوق  من  حق  ذلك  أن  إلى 
واألعراف  والمواثيق  اإلسالمية  الشريعة 
اإلضرار  عدم  شريطة  الدولية  والقوانين 

ستيفاني  بــاإلنــابــة  ليبيا  إلــى  المتحدة  األمـــم  مبعوثة  قــالــت 

ويليامز: أن »الليبيين تظاهروا في طرابلس ضد الفساد 

ــيــــل عـــلـــى نـــفـــاد صــبــر  ــة، ودلــ ــيــ ــاســ ونـــقـــص الــــحــــاجــــات األســ

الــشــعــب الــلــيــبــي ورغــبــتــه فـــي الــــســــالم«، وتــابــعــت »ال سبيل 

لــتــســويــة الـــصـــراع الــلــيــبــي إال عــبــر الـــحـــوار والـــتـــوافـــق على 

إجراء انتخابات.
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بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة«.
ولعل أشهر شواهد قمع االحتجاجات 
محليا  يعرف  ما  المليشيات  طرف  من 
في  وقعت  التي  غرغور«  بـ«مجزرة 
 ،2013 الثاني  نوفمبر/تشرين   15
في  المسلحة  المليشيات  وارتكبتها 
ما  المدنيين،  ضد  طرابلس  العاصمة 
أسفر عن 47 قتيال وإصابة 518 آخرين 

من بينهم شوخ وأطفال ونساء.
قد  المصلين  من  عدد  وكان 
القدس  مسجد  أمام  سلمًيا  اجتمعوا 
  15 الجمعة  طرابلس  العاصمة  بوسط 
المؤتمر  قرار  لتنفيد   2013 نوفمبر 
من  الليبي  التشريعي  )المجلس  العام 
إلى أغسطس 2014(  أغسطس 2012 
رقم 27 الذي ينص على إفراغ العاصمة 
المظاهر  كافة  من  طرابلس  الليبية 

والتشكيالت المسلحة.
وبعد هذا التجمع انطلق المتظاهرون السلميون إلى منطقة غرغور حيت تتواجد إحدى 
على  شفقة  أو  رحمة  دون  نيرانها  المليشيات  فتحت  اقترابهم  وعند  المسلحة  المليشيات 
طرابلس  أهالي  بين  مسلح  الشتباك  يتحول  االمر  جعل  الذي  األمر  العزل  المتظاهرين 

ومليشيات مصراتة ومليشيات »درع الوسطى«.بحسب تقارير اعالمية.
وبالتزامن مع االحتجاجات األخيرة تصاعدت وتيرة الصراعات داخل حكومة الوفاق حيث 
واحالته  باشآغا  فتحي  داخليته  وزير  اقالة  عن  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  أعلن 
قام  المتحدي حين  األخير في موقف  للمظاهرات فيما بدأ  للتحقيق حول أسلوب معالجته 
باستعراض قوة عبر عدد من المليشيات المسلحة التي كانت في استقباله بعد عودته من 

تركيا
من جهة أخرى، عادت العمليات االرهابية من جديد حيث قام  انتحاري بتفجير نفسه، قرب 
دورية أمنية بجزيرة الغيران المدخل الشرقي لجنزور.وقالت تقارير اعالمية أن التفجير لم 
يسفر عن وقوع اصابات مرجعة ذلك الى كون االنتحاري »فجر نفسه قبل الوصول للدورية«، 

كما أن »الطريق لم يكن مزدحما بالمارة ألن الوقت التفجير كان مبكرا«.
واعتبر الكثيرون أن عودة العمليات االرهابية خاصة في غرب ليبيا بات أمرا طبيعيا في 
الليبية.ونقلت  األراضي  الى  أرسلتهم تركيا  الذين  واالرهابيين  المرتزقة  آالف  انتشار  ظل 
»العين االخبارية« عن الخبير األمني إبراهيم النوفلي،قوله إن التنظيمات اإلرهابية أكدت أن 
واالغتياالت  والتفخيخ  التفجيرات  األعلى وستستمر فصول  الليبي هي  الغرب  في  سلطتها 

وقد تطال قيادات كبيرة من المليشيات الليبية غير المؤدلجة دينًيا.
وأضاف النوفلي، أن الهدف هو تأكيد غلبة محور الشر المتمثل في اإلخوان المسلمين 
لتوغل  حد  وضع  أيًضا  ويهدف  أردوغان  قبل  من  المجلوبين  ومرتزقتهم  ومليشياتهم 
أغا.ولفت  باشا  فتحي  الداخلية  وزير  ضد  السراج  فايز  مع  المتحالفة  القبلية  المليشيات 
الخبير األمني الليبي إلى أن تركيا أدخلت شحنات كبيرة من األسلحة والمتفجرات لمدينتي 

مصراتة وطرابلس لدعم متطرفيها.
لتنفيذ  ليبيا  الى  واالرهابيين  المرتزقة  بآالف  الماضية  األشهر  خالل  تركيا  ودفعت 

وقف  اتفاق  البالد.ورغم  في  مخططاتها 
يواصل  الليبيين  الفرقاء  بين  النار  اطالق 
النظام التركي تحركاته المشبوهة في ليبيا 
ليبيا،  إلى  المتحدة  األمم  مبعوثة  ،وقالت 
ستيفاني وليامز، األربعاء، إن عمليات تهريب 
جارية،  تزال  ال  ليبيا  إلى  والمرتزقة  السالح 

داعية األطراف الليبية لوقف أي تصعيد.

خاصة  االرهــابــيــة  العمليات  عــودة  أن  الكثيرون  اعتبر 

فــي غــرب ليبيا بــات أمــرا طبيعيا فــي ظــل انتشار آالف 

الـــمـــرتـــزقـــة واالرهـــابـــيـــيـــن الــــذيــــن أرســـلـــتـــهـــم تـــركـــيـــا الـــى 

األراضي الليبية.
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نجاة فقيري

الليبي  بعد ثماني سنوات من الحرب و الصراعات واالنهيار الحاد المتواصل ألحالم الشعب   
الشارع  إلى  جديد  من  الليبي  الغرب  شباب  هب  إنسانيا،  وحتى  وأمنيا  واجتماعيا  اقتصاديا 
الليبي إلى أبسط مقومات العيش الكريم  إليه الوضع من ترد يفتقر فيه المواطن  تنديدا بما آل 
المتواصلة. وضع انفجر يوم 23  المليشيات وانتهاكاتها  مع تفشي الفساد وطغيان 
أغسطس باحتجاجات حاشدة جابت شوارع العاصمة طرابلس و مدن الغرب الليبي 

في صيحة واحدة »اكتفينا«.

شرارة  تحت رماد 
المعاناةالمعاناة  لسنوات

إحتجاجات الغرب الليبي.. 
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يمثل  بات  الذي   19 كوفيد  وباء  انتشار  ورغم   ، أغسطس  شهر  في  الحر  شدة  رغم 
التصدي  الليبي في غياب بنية صحية تحتية قادرة على  المواطن  تهديدا حقيقيا لصحة 
له حيث صنفت ليبيا في المرتبة األخيرة عالميا حسب نسب الشفاء نظرا للضعف الشديد 
لعدد حاالت التعافي من الفيروس،خرج مئات من الشباب اليبي األحد 23 أغسطس 2020، 
إلى شوارع العاصمة الليبية طرابلس للتعبير عن غضبهم في حراك شعبي القى مساندة 
ودعما من مدن الغرب الليبي ألن المعاناة واحدة حسب ما وصفها مواطن ليبي من قلب 
اإلحتجاجات مرددا في إحدى مقاطع الفيديو األكثر مشاهدة »نحن نعاني داءا أخطر من 

الكورونا«.
»نريد  إعالمي  تصريح  في  بطرابلس  زراعي  مهندس  المتظاهرين،  فتحي،أحد  يقول 
فقراء«  ماء...نحن  بال كهرباء وال  وننطفءي  نحترق  والسيولة، نحن  والمال  والماء  الكهرباء 
مضيفا أنه بسبب الحرب والصراعات ،أحيل على البطالة جراء إغالق شركة استيراد البذور 
األطفال، حسب تصريحاته.  زوجته طبيبة  وابنتاه على دخل  ويعيش هو  فيها  يعمل  التي 
وقال مصطفى وهو أب لخمسة أطفال،فقد وظيفته أيضا »ال يمكننا تحمل األمر بعد اآلن 
فالوضع ال يطاق في طرابلس وفي جميع أنحاء البالد«،وأيضا تعيش عائلته على دخل زوجته 

الوحيد.
معاناة مدن الغرب الليبي تحولت من مجرد افتقار لألساسيات إلى أزمة »إنسانية« حادة 
تتطلب حلوال عاجلة خاصة مع اإلنقطاع المتواصل للكهرباء الذي يتواصل أحيانا كثيرة 
كوارث  في  اإلنقطاع  هذا  يتسبب  كما  والحر  الظالم  بين  كاملة  أحياءا  فتغرق  ساعة   20
إنسانية تزيد صعوبة الوضع خاصة داخل 

المستشفيات والمرافق الحياتية.
الليبيون  ظل  الحرب  اندالع  فمنذ   
ارتفاع  ومع  باهضا،  الثمن  يدفعون 
اإلحتمال  فوق  الوضع  بات  الصيف  حرارة 
على  أحيانا  اإلعتماد  إلى  يضطرهم  ما 
لحاالتهم  الثمن  باهظة  المولدات 
اإلستعجالية وأشغالهم اليومية، فاستفحلت 
في  يوم  بعد  يوما  الكهرباء  أزمة  بذلك 

ــــد 23 أغــســطــس  ــئـــات مــــن الـــشـــبـــاب الـــيـــبـــي األحــ ــــرج مـ خـ

للتعبير  طرابلس  الليبية  العاصمة  شــوارع  إلــى   ،2020

عن غضبهم في حــراك شعبي القــى مساندة ودعما من 

مدن الغرب الليبي ألن المعاناة واحدة حسب ما وصفها 

مواطن ليبي من قلب اإلحتجاجات.
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بلد »يغمره النفط« حسب الخبراء، فيما تقف الشركة الوطنية للكهرباء عاجزة أمام كثرة 
األعطال والتخريب والسرقات.

 أزمة خانقة  تعانيها أيضا خطوط النهر الصناعي، ما يتسبب في انقطاع المياه لفترات 
طويلة عن كثير من المدن والمناطق على خلفية ما تتعرض له  شبكة األنابيب هي األخرى 
من تخريب وسرقة ما دفع عددا كبير من المواطنين في بلدات عدة بغرب ليبيا إلى حفر 
الممتدة  الماء  انقطاعات  لمواجهة  مزارعهم  من  بالقرب  أو  منازلهم،  بجوار  للمياه  آبار 

لفترات طويلة »جدا«.
يصعب  ما  أحيانا  وانعدامها  بل  السيولة  نقص  مع  خاصة  الليبي  الغرب  معاناة  تزداد 
يستطيع  فال  ويثقلها  األزمات  باقي 
أو  البدائل  إقتناء  بذلك  الليبيون 
في  مباشرة  يجعلهم  ما  توفيرها، 
الرواتب  صرف  تأخر  ومع  مرماها 
كانت  اآلخر  تلو  الشهر  يتكرر  الذي 
تتأجج تحت  الشعبي  الغضب  جمرات 

رماد ساخن.
عودة  تأججا  المشهد  زاد  ومما   
مع  التوتر  إلى  األمني  الوضع 
للمليشيات  جديد«متجدد«  انفالت 
إعالمية  مصادر  فحسب  والمرتزقة، 
ليبية فإن المليشيات تعيث فسادا في 
الفدية والقتل  اليومية واالختطاف مقابل  الفوضى والجرائم  انتشرت  أين  الغربية  المدن 
واإلخفاء القسري وابتزاز المواطنين واقتحام منازلهم واالستيالء على ممتلكاتهم الخاصة.
مجازر وانتهاكات يتعرض لها الليبيون يوميا تزيد من أزمتهم المعيشية و تجعلهم ضحايا 

حرب لم يكونوا أبدا طرفا فيها.

مـــعـــانـــاة مـــــدن الــــغــــرب الــلــيــبــي تـــحـــولـــت مــــن مــجــرد 

ــة »إنـــســـانـــيـــة« حـــادة  ــ افـــتـــقـــار لــأســاســيــات إلــــى أزمـ

ــاع  ــقــــطــ ــع اإلنــ ــ ــة مــ ــ ــــاصـ ــة خـ ــلــ ــاجــ ــــوال عــ ــلـ ــ ــلـــب حـ ــتـــطـ تـ

المتواصل للكهرباء الذي يتواصل أحيانا كثيرة 

20 ساعة مغرقا أحياءا كاملة بين الظالم والحر.
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المتحدة  األمم  أعربت  وقد 
انتهاكات  حيال  قلقها  عن  مرارا 
لحكومة  الموالية  الميليشيات 
وتنفيذ  اإلنسان  لحقوق  الوفاق 
المدنيين  بحق  انتقامية  أعمال 
مختلفوا  مرتزقة  ليبيا،  غرب 
تركيا  بهم  تدجج  األجناس 
الحائط كل  البالد ضاربة بعرض 
القوانين الدولية التي تمنع تجنيد 
في  ليبيا  بذلك  لتغرق  المرتزقة 
وترويعهم  انتهاكاتهم  ظالم 
الليبيين،  للمواطنين  المتواصل 
دولية  منظمات  تتهم  حيث 
األتراك  المرتزقة  و  المليشيات 
من  العديد  بارتكاب  ليبيا  غربي 
جرائم الحرب، وعلى رأسها قصف 
باإلضافة  وتهجيرهم،  المدنيين 
جرائم  و  األطفال  تجنيد  إلى 
مع  القسري،  واالختفاء  االختطاف 

إخفاء الجثث في مقابر جماعية.
وقد شملت احتجاجات الليبيين 
ومصراتة  والزاوية  بطرابلس 
بهاته  تندد  شعارات  وغيرهم 
لها  يتعرضون  التي  االنتهاكات 
والمرتزقة،  المليشيات  من طرف 
الذي  الفساد  الى  مشيرين 
ومطالبين  الوفاق  حكومة  ينخر 
تحذيرات  وسط  برحيليها، 
منظمات دولية ومحلية من كارثة 
على  وأمنية  واقتصادية  معيشية 
الغربية  بالمنطقة  اإلنفجار  وشك 
إيجاد حلول  الليبية في حال عدم 

جادة وعاجلة.
إحتجاجات اندلعت منذ األحد 
شعبي  بغضب  مرفوقة  الفارط 

إلى  طرابلس  العاصمة  من  امتد  كبير 
بذلك  لينفض  الليبي  الغرب  مدن  باقي 
غبار الصمت والقمع الذي تحمله الليبيون 
لسنوات ويدخل المنطقة في منعرج جديد 
خاصة بعدما طفت االنشقاقات والخالفات 
هي  قسمها  مما  الوفاق  حكومة  داخل 
يستعرض  كل  شقين،  إلى  وميليشياتها 
قوته ويدعي حمايته للمتظاهرين ويتبرأ 
إطالق  حد  وصلت  التي  اإلعتداءات  من 
النار عليهم، لكن الالفتة األبرز التي رفعت 
الالفتات  جانب  إلى  المظاهرات  في  عاليا 
بناء  يمكن  »ال  كانت  بالفساد  المنددة 
ارحلوا... قديم  بخشب  جديدة  سفينة 

جميعا«.

ما زاد المشهد تأججا عودة الوضع األمني إلى التوتر مع 

فحسب  والمرتزقة،  للمليشيات  جديد«متجدد«  انفالت 

مصادر إعالمية ليبية فإن المليشيات تعيث فسادا في 

المدن الغربية أين انتشرت الفوضى والجرائم اليومية 

واالختطاف مقابل الفدية والقتل واإلخفاء القسري.

اإلحــتــجــاجــات فــي الــغــرب الــلــيــبــي تــنــفــض غــبــار الصمت 

والقمع الذي تحمله الليبيون لسنوات وتدخل المنطقة 

فـــي مــنــعــرج جـــديـــد خـــاصـــة بــعــدمــا طــفــت االنــشــقــاقــات 

والخالفات داخل حكومة الوفاق.
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شريف الزيتوني

أروقة  كانت  القذافي،  معمر  العقيد  إسقاط  بهدف   2011 في  ليبيا  على  الناتو  حملة  بدأت  عندما 
األمم المتحدة خاليا للتنسيق والقرارات والضغوطات. المنظمة األممية في ذلك الوقت كانت واجهة 
كل القوى التي »تهاوشت« على ليبيا على حد عبارة األمير القطري الذي كان رأس حربة في مشروع إسقاط 
المباشرة  الفترة صورته  »التهاوش« الذي كان على ليبيا في تلك  الليبية.  النظام ومن بعده إسقاط الدولة 
هي األمم المتحدة، ومنذ ذلك الوقت وخالل السنوات التي تقارب عن العشر بقيت محركة كل التطورات عبر 
بعثتها التي تغيرت كتغّير قطع »الدومينو« بهدف إيجاد حل يخرج البالد من فوضى كانت هي والضاغطين 

عليها سببا فيها.

هلهل تعيد تطورات األيام 
األخيرة لألمم المتحدة 

؟؟ دورها في ليبيا

بعد أشهر على الهامش
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بعد عشر سنوات من »تحمل المسؤولية« أصبح صوتها خافتا. منذ غادر غسان سالمة 
بها  تقوم  قليلة  وزيارات  بالغات  مجّرد  المنظمة.  دور  اختفى  هاربا،  أو  مقاال  أو  مستقيال 
تأثير  أي  لكن دون  أجل غير مسمى،  إلى  المعوضة لسالمة  أنها  ويبدو  بالنيابة،  المبعوثة 
أو أخذ في االعتبار من الجميع. أصبحت األمم المتحدة اليوم هي الحلقة األضعف في صراع 
القوى على ليبيا، ال أحد يعير لها اهتماما وكل يتعامل مع األزمة وفق ما يخدم مصالحه أمنيا 

واقتصاديا.
في مارس 2020، أعلن اللبناني غسان سالمة استقالته من منصبه مبعوثا لألمم المتحدة 
في ليبيا. الرجل في نص استقالته أرجع األمر إلى أسباب صحية، وقد يكون جزء من الكالم 
صحيحا، لكن هناك إشارة أخرى قد تجعل االستقالة ضرورة أو اعترافا بالعجز على تقديم 
حل لألزمة. اإلشارة كانت حول الهدنة التي سعى إليها بين الطرفين المتحاربين، )الجيش 
والوفاق( حيث استبعد أي توجه إليقاف الحرب وحتى الهدنة التي أعلنت وقتها بعد مؤتمر 

برلين »انهارت تقريًبا« حسب قوله وعادت األوضاع للتوتر.
الدبلوماسي  الليبية.  األزمة  مستقبل  حول  سلبيا،  مؤشرا  سالمة،  غسان  استقالة  كانت 
على  االعتماد  حاول  السابقين،  بنظرائه  مقاربة  األطول  وهي  فترته  كامل  خالل  اللبناني 
خبرته الطويلة ومعرفته بالواقع العربي أن يحّرك الملفات المعّقدة، ورغم أن البالد وقتها 
مازالت تحت أثار تنظيم داعش بعد طرده ووسط أزمة سياسية تسببت في انقسام السلطة 

بين حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في 
للحل،  مبادرات  طرح  في  بدأ  لكنه  الغرب، 
على  مفاوضات  قاد  حيث  تونس  في  أولها 
إيجابية  إشارات  عبرها  وأرسلت  مرحلتين 
الليبيون  أراد  كما  النهاية  تكن  لم  لكن 
بسبب الخالفات الكبيرة وتعنت المتحاورين 

حول عدة نقاط.
يبحث  سالمة  بقي  لحقت  اللتي  السنوات 
مسترسلة  لقاءات  عبر  لألزمة،  مخارج  عن 
خارجية  حتى  لقاءات  وتنظيم  الفرقاء،  بين 
أمال في أن تساهم بعض القوى الكبرى في 

لــيــبــيــا فــــي 2011، كــانــت  ــلـــى  ــــان عـ ــــاوش« الـــــــذي كــ ــهـ ــ ــتـ ــ »الـ

ــــم الــمــتــحــدة، ومـــنـــذ ذلــــك الــوقــت  صـــورتـــه الــمــبــاشــرة األمـ

محركة  بقيت  العشر  عن  تقارب  التي  السنوات  وخــالل 

كـــل الـــتـــطـــورات عــبــر بــعــثــتــهــا الـــتـــي تــغــيــرت كــتــغــّيــر قطع 

»الــدومــيــنــو« بــهــدف إيــجــاد حــل يــخــرج الــبــالد مــن فوضى 

كانت هي والضاغطين عليها سببا فيها.
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الضغط، وتقديم إفادات دائمة إلى مجلس األمن لكن ذلك لم يتقّدم بالعملية السياسية. 
النتخابات  جدول  يعقبه  غدامس  في  بحوار  البعض  واستبشار  المتكررة  محاوالته  ورغم 
تشريعية ورئاسية، لكن تلك النقطة األقرب أنها كانت المفصل في دور سالمة ودور البعثة 
لألمم  دور  أي  أنهت  التي   )2019 )أفريل  طرابلس  حرب  ذلك  بعد  اندلعت  حيث  األممية، 
اتفاق  إال قبل فترة قصيرة بعد  تنته  لم  البالد في مرحلة دموية  المتحدة وبعثتها ودخلت 
ديمومته،  ثابتة  غير  النار  إطالق  وقف  على 
قرار  حين  إلى  يتراجع  البعثة  دور  وبدأ 
وتعويضه  منصبه  مغادرة  سالمة  غسان 
بوليامز التي تبدو في موقع المخرج الفاشل 
نص  له  يكون  أن  دون  ركحه  يجّهز  الذي 
اجتماعي  بدور  اكتفت  حيث  ممثلون،  أو 
المستوى  في  واضح  دور  أي  دون  وخدمي 

السياسي.
ال  مجهود  بعد  منصبه  سالمة  غادر 
ينكر في أزمة متشابكة. االستقالة اعتبرها 
البعض، انتكاسة حقيقية لعملية المصالحة 
كان  الفترات  بعض  في  ليبيا.  في  والسالم 
خطوات  بعد  على  اللبناني  الدبلوماسي 
لكن  األقل(،  على  )الوقتية  الحلول  من 
ليبية،  ليبية  دائما  ليست  القرارات  وألن 
فكانت  تبدأ،  حيث  من  تعود  المشاكل  فإن 
بانتهاء  ضمني  اعتراف  وفيها  المغادرة 
الدور  بضعف  حتى  وربما  الشخصي  الدور 
األممي في حد ذاته خاصة بعد صعود دور 
جديد لقوى إقليمية ودولية تعتبر أن األزمة 

الليبية جزءا من أمنها القومي.
المتحدة  األمم  تخلت  هل  هنا؛  واألسئلة 

بعد عشر سنوات من »تحمل المسؤولية« أصبح صوتها 

خافتا. منذ غادر غسان سالمة مستقيال أو مقاال أو هاربا، 

اختفى دور المنظمة. مجّرد بالغات وزيارات قليلة تقوم 

بها المبعوثة بالنيابة، ويبدو أنها المعوضة لسالمة إلى 

أجل غير مسمى، لكن دون أي تأثير أو أخذ في االعتبار 

من الجميع.

فـــي مــســتــوى الــتــخــلــي ال ُيــعــتــقــد أن الــمــنــظــمــة تــخــلــت عن 

ــــورات األحـــــــــداث ودخــــــــول األطـــــــراف  ــــطـ دورهـــــــــا، لـــكـــن تـ

خارجية بقوة جعالها على الهامش، وحتى عجزها عن 

توفير بديل لسالمة يقّدم إشارة على هروب الخيط من 

يديها، وقد تكون قريبا في الواجهة بعد إعــالن طرفي 

ــنــــزاع عـــن وقــــف إلطـــــالق الـــنـــار وإصـــــــدار بــيــانــيــن حــول  الــ

االستعداد للذهاب نحو عملية سياسية.
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هل  ليبيا،  في  دورها  عن 
القوى  خيارات  تجاوزتها 
أن  يمكن  هل  المتصارعة، 
في  وتساهم  موقعها  تستعيد 
أي مسار مرتقب خالل المرحلة 
اإلجابة  أن  مؤكد  المقبلة؟ 
المنظمة  نسبية.  ذلك  كل  عن 
تدخلها  بداية  منذ  األممية 
في ليبيا لم تكن طرفا محايدا، 
من  جزءا  نفسها  وضعت 
اليوم  هي  ذلك  وعلى  المشكل 
ثقة،  محل  ليست  داخليا  حتى 
يعتبرون  مازالوا  ممن  خاصة 
يعط  لم  رئيسيا،  ليبيا  طرفا 
أو  قربه  بحجة  لسنوات  حّقه 

والئه للنظام السابق.
ال  التخلي  مستوى  في 
ُيعتقد أن المنظمة تخلت عن 
دورها، لكن تطورات األحداث 
ودخول األطراف خارجية بقوة 
وحتى  الهامش،  على  جعالها 
بديل  توفير  عن  عجزها 
على  إشارة  يقّدم  لسالمة 
هروب الخيط من يديها، وقد 
الواجهة بعد  تكون قريبا في 
وقف  عن  النزاع  طرفي  إعالن 
بيانين  وإصدار  النار  إلطالق 
نحو  للذهاب  االستعداد  حول 
من  حيث  سياسية،  عملية 
جديد  من  ُتمنح  أن  المتوقع 
غياب  ظل  في  المسار  قيادة 
الصراع  أطراف  بين  الثقة 
لكن  خارجيا  أو  داخليا  سواء 
على  يكون  لن  بالتأكيد  ذلك 

يد ستيفاني وليامز التي يبدو أنها ليست في مستوى قيادة بعثة أممية في دولة عمق 
الصراع يحتم شخصية أقوى وأقدر ولها من الخبرة ما يجعلها تؤثر في أطراف النزاع.

منعرجا  تدخل  اليوم  الليبية  األزمة 
الخالفات  كثيرة،  العالقة  الملفات  حاسما. 
ملفت  الداخلي  االجتماعي  القلق  عميقة، 
هو  التقّدم  على  أمال  يعطي  ما  لكن  أيضا، 
البناء  يمكن  مفصل  وهو  االقتتال  ووقف 
تنتهي  فعلية  سياسية  مبادرة  نحو  عليه 
في  الليبيين  لكل  الحق  يمنح  بانتخابات 
ال  المسؤولية  وهذه  إقصاء،  دون  دخولها 
أحد على األقل في هذه المرحلة قادرا على 
التي  وبعثتها  المتحدة،  األمم  غير  تحملها 
تبحث اليوم عن شخصية مؤثرة ومحل ثقة 
القادمة  المرحلة  قائدة  تكون  الجميع  من 

وتعقيداتها.

الملفات  حاسما.  منعرجا  تدخل  الــيــوم  الليبية  األزمـــة 

الــعــالــقــة كــثــيــرة، الــخــالفــات عــمــيــقــة، الــقــلــق االجــتــمــاعــي 

الداخلي ملفت أيضا، لكن ما يعطي أمال على التقّدم 

ــو مــفــصــل يــمــكــن الـــبـــنـــاء عليه  ــــف االقـــتـــتـــال وهــ هـــو ووقـ

ــبـــادرة ســيــاســيــة فــعــلــيــة تــنــتــهــي بــانــتــخــابــات يمنح  نــحــو مـ

الــحــق لكل الليبيين فــي دخــولــهــا دون إقــصــاء، وهــذه 

المسؤولية ال أحــد على األقــل في هــذه المرحلة قــادرا 

على تحملها غير األمم المتحدة.
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المريمي:

المجلس الرئاسي المجلس الرئاسي 
سيسقطسيسقط

في المستقبل القريبفي المستقبل القريب

أكد المستشار اإلعالمي 
لرئاسة مجلس النواب فتحي 
عبدالكريم المريمي أن 
المجلس الرئاسي سيسقط 
في المستقبل القريب إما عن 
طريق االحتجاجات الشعبية 
أو من خالل المفاوضات بين 
الليبيين الذين ضاقوا ذرعا من 
المجلس الرئاسي الحالي وبين 
المريمي في مقابلة مع صحيفة 
المرصد أن الليبيين يطمحون 
لتأسيس مجلس رئاسي آخر 
وحكومة وحدة وطنية توحد 
المؤسسات وتنهي النزاع 
وتنتهي معاناة المواطن.

تقرير/ سوزان الغيطاني
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كيف تتابع االحتجاجات الشعبية في المنطقة الغربية؟
نتابعها باهتمام بالغ على اعتبار أن المنطقة الغربية وخاصة العاصمة طرابلس 

تهم كل الليبيين وما يجري فيها يجري في كل ليبيا. 

برأيك ما أسباب هذه االحتجاجات؟ وماهي أهم مطالب المحتجين؟ 
المظاهرات هي نتاج األوضاع السيئة التي يعيشها المواطنين في طرابلس بسبب 
الكهربائي لساعات  التيار  وانقطاع  الدينار  وانخفاض قيمة  المالية  السيولة  نقص 
المرتبات ونقص مياه  الغذائية والدوائية وتأخر  المواد  طويلة إضافة لغالء أسعار 
الشرب ناهيك عن المشكالت األمنية األخرى الناتجة عن توغل المليشيات المسلحة 

في العاصمة طرابلس.
المليشيات  من  محتلة  طرابلس  ألن  بواجبها  القيام  تستطيع  ال  الوفاق  فحكومة   
اإلرهابية ما جعلها غير خاضعة للقانون ولكن بالتأكيد ستتحرر العاصمة من هذه 

المليشيات وتستقر األوضاع.
كما أن حكومة الوفاق تنفق أمواال طائلة على المرتزقة فكيف يأخذ المرتزق أموال 

ليبيا فيما يعيش المواطن حالة من العوز.

هل ترى أن هذه االحتجاجات ستتواصل أم أنها تعبير مؤقت عن االستياء 
وستنتهي؟

التظاهرات  لهذه  المنظمين  ورأي  العام  والموقف  المحيطة  للظروف  يرجع  هذا 
كل  في  لكنها  توقفها  أو  االحتجاجات  استمرار  سواء  متوقع  شئ  كل  فإن  وعموما 
األحوال عبرت عن سوء األوضاع في طرابلس سواء بالنسبة للمواطن أو الحكومة 

التي لم تستطع فعل شئ للمواطن 

هل يمكن تحقيق مطالب المحتجين؟.
ال أعتقد أن حكومة الوفاق تستطيع فعل شئ خاصة وأنها عاجزة منذ البداية 
ينهبون  الذين  والمرتزقة  وتركيا  اإلرهابية  المليشيات  لسيطرة  وخاضعة 
األموال ويصرفونها على المرتزقة والمصارف التركية فيما يعيش المواطن 
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في طرابلس ظروفا صعبة.

االحتجاجات  قمع  أسقط  هل 
الديمقراطية  حماية  شعارات 

والدولة المدنية؟. 
تعمل  لم  بدايتها  منذ  الوفاق  حكومة 
بالجماعات  استعانت  فقد  بديمقراطية 
تعرف  ال  والتي  والمسلحة  اإلرهابية 
تعرف  وإنما  المدنية  أو  الديمقراطية 
استخدام القوة والقيام بالعمليات اإلجرامية 
العاصمة  في  المتظاهرين  قمع  بدليل 

طرابلس.

باشاغا  بين  الخالف  طغى  هل 
والسراج على االحتجاجات؟.

المجلس  رئيس  بين  الخالف  يطغى  لم  ال 
فتحي  داخليته  ووزير  السراج  فائز  الرئاسي 
مازالت  التي  االحتجاجات  على  باشاغا 
مستمرة وتنادي بإسقاط حكومة الوفاق كما 
تطالب بخروج المليشيات والمرتزقة الذين 
المصارف  من  بالدوالر  أموالهم  يتقاضون 
الليبية وبالتأكيد الزال الخالف مستمر بين 
السراج وباشاغا حول االحتجاجات وحول من 

سيكون حاكما لطرابلس.

هذه  حماية  يمكن  كيف 
االحتجاجات خاصة في ظل وعيد 
المليشيات ومخططات األتراك؟.
يستطيع  وال  الفوضى  من  تعاني  طرابلس 
األسلحة  بدليل  المتظاهرين  حماية  أحد 
طرابلس  العاصمة  في  المنتشرة  الثقيلة 
األمم  دور  يبرز  وهنا  المحتجين  لقمع 
المنطقة  في  والعقالء  والحكماء  المتحدة 
في  األزمة  هذه  لحل  دور  للعب  الغربية 
المجلس  على  يتوجب  كما  طرابلس 

الرئاسي الرحيل وترك الحكم لليبيين.

هل تطيح االحتجاجات 
بمخططات اإلخوان؟.

استمرار االحتجاجات يطيح بكل المخططات 
الذين  ألن  ليبيا  في  الخارجية  والتدخالت 
ينادون  ليبيين  مواطنين  هم  خرجوا 

بحقوقهم وبطرد المرتزقة من ليبيا.

الرئاسي  المجلس  ما هو مصير 
برأيك؟

المستقبل  في  سيسقط  الرئاسي  المجلس 
أو  االحتجاجات  هذه  طريق  عن  إما  القريب 
الذين  الليبيين  بين  المفاوضات  خالل  من 
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ضاقوا ذرعا من المجلس الرئاسي الحالي ويطمحون لتأسيس مجلس آخر وحكومة 
وحدة وطنية توحد المؤسسات وينتهي النزاع وتنتهي معاناة المواطن الذي يعاني 

أوضاعا معيشية متردية .

ما الموقف الذي يمكن أن يتخذه مجلس النواب في هذا الصدد؟
المظاهرات  قمع  تستنكر  بيانات  عدة  وأصدر  ذلك  استنكر  النواب  مجلس 
هناك  الداخلية  وزارة  من  طالب  صالح  عقيلة  المجلس  رئيس  أن  كما 
قمع  تجاه  مسؤوليته  بتحمل  العام  النائب  طالب  كما  المتظاهرين  بحماية 

المتظاهرين.
المظاهرات هي نتاج األوضاع السيئة التي يعيشها المواطنين في طرابلس ناهيك 
عن المشكالت األمنية األخرى الناتجة عن توغل المليشيات المسلحة في العاصمة 

طرابلس.
المليشيات اإلرهابية وتركيا  البداية وخاضعة لسيطرة  الوفاق عاجزة منذ  حكومة 

والمرتزقة الذين ينهبون األموال ويصرفونها على المرتزقة والمصارف التركية .
طرابلس تعاني من الفوضى وال يستطيع أحد حماية المتظاهرين بدليل األسلحة 

الثقيلة المنتشرة في العاصمة طرابلس لقمع المحتجين. 
المجلس الرئاسي سيسقط في المستقبل القريب إما عن طريق هذه االحتجاجات 
الرئاسي  المجلس  من  ذرعا  ضاقوا  الذين  الليبيين  بين  المفاوضات  خالل  أومن 

الحالي.
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الدغاري يقدم 
قراءته قراءته حول موقف 

البعثة األممية من 
األزمةاألزمة في ليبيا

األزمة  المتحدة في حل  األمم  أن أسباب فشل  الدغاري،  .د. خليفه  النواب  رأى عضو مجلس 
الليبية يعود لعاملين أحداهما داخلي واألخر خارجي.

وبين الدغاري، أن العامل الداخلي ينحصر في صراع األطراف المختلفة على السلطة وعدم تغليب 
التي  السلبية  العربية  التدخالت  مقدمته  في  فيأتي  الخارجي  العامل  اما  للوطن،  العليا  المصلحة 
استعانت بقوى خارجية بداية من العراق، وسوريا، واليمن، وليبيا، خدمة وتلبية ألجندات تآمريه 

على الوطن العربي بأكمله.

تقرير/ همسة يونس
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ما رؤيتكم وتحليلكم للموقف األممي تجاه الملف الليبي خالل اآلونة األخيرة؟
بداية المسألة الليبية أصبحت معقدة للغاية، وخاصة بعد االستقطاب الداخلي 
أطراف  االستعانة بهم من  بعد  الخارجي  والتدخل  الداخلي  االنقسام  وحالة  الحاد، 

النزاع الداخلي مما أدى للتحول من خالف سياسي إلى صراع مسلح.
وهناك رغبة جامحة لدى الليبيين لوقف الحرب والعودة للسالم واستئناف العملية 
ويهيمن  لها  محاورا  المسارات  بقية  وتكون  المسارات  أعلى  باعتبارها  السياسية 

عليها المسار السياسي.
ويأتي تحقيق ذلك من خالل مخرجات برلين مع االستفادة من مقترحات القاهرة 
بروز  مع  خاصة  المتحدة  األمم  عليه  تعمل  ما  وهو  الصخيرات،  مؤتمر  ومخرجات 
الدور األمريكي على السطح بشكل واضح بعد مؤتمر برلين، وذلك اذا ما استمرت 

اإلدارة األمريكية الحالية لدورة قادمة ومارست هذا بكل شفافية.

برأيك هل تراجع دور األمم المتحدة في الملف الليبي؟
أن تراجع دور األمم المتحدة خاصة بعد مؤتمر برلين والتدخل التركي بمباركة 
أمريكية وتولي السيدة ستيفاني وليامز تسيير البعثة في ليبيا والنشاط الدبلوماسي 
االفريكوم  قيادة  ليبيا وال ننسى دور  األمريكي في  السفير  األمريكي خاصة حراك 
في أفريقيا التي تراقب كافه التحركات العسكرية عن كثب، تجعل الكثير من الدول 

تراجع حساباتها مما انعكس على بعثة األمم المتحدة وأسفر عن انكماش دورها.

ما أسباب تأخر تعيين مبعوث أممي جديد؟
التوافق على شخصية توافقية  إلى عدم  يرجع عدم تعيين مبعوث أممي جديد 
الواليات  مقدمتها  وفي  النزاع  ألطراف  المساندة  الكبرى  الدول  قبل  من  وخاصة 

المتحدة األمريكية خاصة وأن السيدة ستيفاني لم يبقى لها الكثير من الوقت.

كيف تأثر الدور األممي في ليبيا بالتدخالت الخارجية؟
األجنبية دور سلبي  ثم  العربية  الدول  بداية من  الخارجية  للتدخالت  كان والزال 
مما يهدد  الليبية،  الساحة  إلى  المصالح  ونقل صراعات  الحرب  إذكاء  على  بالعمل 
ويقع  السياسي،  ليبيا  ومستقبل  ومواردهم  الليبيين  حساب  على  دولي  بصراع 
جلبوا  فقد  والسلطة  النفوذ  أجل  من  ليبيا   في  الصراع  رموز  على  اللوم  كل  اللوم 
االستعمار للبالد متمثال في القوات األجنبية والمرتزقة في سبيل تحقيق هذه الغاية 
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الطوفان«،  »أنا وبعدي  العليا للوطن، ولسان حال كل منهم  دون مراعاة للمصلحة 
الناس في نظري  أحقر  »أن  الشديد  الشهيرة لألسف  وينطبق عليهم مقولة هتلر 

هم من ساعدوني في استعمار بلدانهم«.

ماذا عن الزيارات األخيرة للمبعوثة األممية باإلنابة إلى المغرب ومصر؟
فيما يتعلق بزيارة المبعوثة األممية لكل من مصر والمغرب فهي تأتي في إطار 
التشاور مع المغرب التي احتضنت مؤتمر الصخيرات وزارها الكثير من الساسة في 
ليبيا. اما مصر فلها دائما دور محوري في القضايا العربية وكان لها دور في كافة 
المحطات التي سبقت مؤتمر برلين ولما لها من تأثير معنوي على أطراف الصراع 
وسالمة  وحدة  على  بالحرص  األطراف  لجميع  نيتها  حسن  أثبتت  بعدما  ليبيا،  في 
األراضي الليبية، ووقف إطالق النار، وخروج كافة القوى والمرتزقة األجانب، والعودة 

للعملية السياسية.

ما سر الصمت األممي أمام االنتهاكات التركية المتواصلة؟
كما هو معلوم ضمنا أن التدخل التركي في ليبيا جاء بمباركة أمريكية للحد من 
النفوذ الروسي في ليبيا والشمال األفريقي -مناطق النفوذ التاريخية لها ولحلفائها- 
األدوار  بقية  يضعف  أن  شأنه  من  المواجهة  خط  على  الكبار  دخول  فإن  وبالتالي 

األخرى سواء إقليمية أو دولية.

كيف تصف موقف األمم المتحدة من االحتجاجات الشعبية األخيرة؟
لم يكن للبعثة األممية أي دور حيال التعامل باستخدام القوة المفرطة أو القبضة 
ناهيك  الكريم،  العيش  في  حقوقه  بأبسط  يطالب  الذي  الشعب  على  الحديدية 
عن حقه في التعبير عن مطالبه السياسية، والذي يقابل بالعنف واالخفاء القسري، 
ذاقت  والتي  السكان  من   %  70 حوالي  تمثل  التي  الشباب  شريحة  هنا  ونخص 
والرشوة،  والفساد،  البطالة،  وتفشي  االقتصادية،  وتداعياتها  الحرب  من  األمرين 
وانعكاسات كل  واألوبئة،  األمراض  وتفشي  الخدمات،  وتدني  البالد،  ثروات  ونهب 

ذلك على أخالقيات المجتمع التي يصعب عالجها.
والتطلع  اإلنسانية  المأساة  لهذه  نهاية  وضع  هو  إليه  الشباب  يطمح  الذي  أن 
شمولي  حكم  بعد  والقانون  الدستور  دولة  المؤسسات  دولة  في  الكريم  للعيش 

استمر لعدة قرون.

من وجهة نظركم لماذا فشلت األمم المتحدة في حل األزمة الليبية طيلة 
السنوات الماضية؟

ترجع أسباب فشل األمم المتحدة في حل األزمة الليبية لعاملين، أحداهما داخلي 
للوطن  العليا  المصلحة  وليس  المختلفة  األطراف  بين  السلطة  على  الصراع  وهو 

كشعار ترفعه أطراف الصراع والمعنى في بطن الشاعر كما يقال.
اما العامل الخارجي وفي مقدمته التدخالت العربية السلبية التي لها تاريخ مظلم 
في تدمير واختفاء دول عربية بعيدا عن الحكمة ورأب الصدع بين األشقاء بالطرق 
وليبيا  واليمن  وسوريا  العراق  من  بداية  خارجية  بقوى  ذلك  في  مستعينة  السلمية 

والحبل على الجرار خدمة ألجندات تآمريه على الوطن العربي.
المسألة الليبية أصبحت معقدة للغاية، وخاصة بعد االستقطاب الداخلي الحاد، 
النزاع  أطراف  االستعانة بهم من  الخارجي بعد  والتدخل  الداخلي  االنقسام  وحالة 

الداخلي مما أدى للتحول من خالف سياسي إلى صراع مسلح.
بمباركة  التركي  والتدخل  برلين  مؤتمر  بعد  خاصة  المتحدة  األمم  دور  تراجع 
والنشاط  ليبيا  في  البعثة  تسيير  وليامز  ستيفاني  السيدة  وتولي  أمريكية 

الدبلوماسي األمريكي خاصة حراك السفير األمريكي في ليبيا. 
لم يكن للبعثة األممية أي دور حيال التعامل باستخدام القوة المفرطة أو القبضة 
الحديدية على الشعب الذي يطالب بأبسط حقوقه في العيش الكريم، ناهيك عن 

حقه في التعبير عن مطالبه السياسية، والذي يقابل بالعنف واالخفاء القسري.

ــــدى  ــة لـ ــ ــــحـ ــامـ ــ وهـــــــنـــــــاك رغــــــبــــــة جـ

الـــــلـــــيـــــبـــــيـــــيـــــن لـــــــــوقـــــــــف الـــــــحـــــــرب 

ــنـــاف  ــئـ ــتـ والــــــعــــــودة لـــلـــســـالم واسـ

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــاعــتــبــارهــا 

أعـــلـــى الـــمـــســـارات وتـــكـــون بقية 

ويهيمن  لها  مــحــاورا  المسارات 

عليها المسار السياسي.
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