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العريبي: انصار النظام 
سيف اإلسالم القذافي: 

الجماهيري قوة شعبية 

المعادلة الصعبة في صراع 

االشراف: عبدالباسط غبارة  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

الداخل الليبي تعرضت للقمع والزالت
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االفتتـــاحيـــة

أنصار النظام الجماهيري..أنصار النظام الجماهيري..  
بحث عن العودةبحث عن العودة
أمال في التغييرأمال في التغيير

مع تفشي الفوضى 
وانقسام السلطة 
في ليبيا وانتشار الميليشيات 
المسلحة متعددة االنتماءات 
والوالءات وجمود التسوية 
السياسية، تتصاعد مؤشرات 
عودة أنصار النظام الجماهيري 
إلى الساحة الليبية، بعد أكثر 
من تسع سنوات من التدخل 
الغربي الذي أسقط نظام 
العقيد الراحل معمر القذافي 
وألقى البالد في غياهب 
الفوضى واالزمات وجعلها 
ساحة لألطماع الخارجية.

مجلة »المرصد«
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وعلى امتداد األيام الماضية، احتفل أنصار النظام الجماهيري بذكرى مرور 51 عامًا على 
الراحل معمر القذافي في األول من  التي قادها الزعيم  أيلول«،  الفاتح من سبتمبر/  »ثورة 
سبتمبر عام 1969.وخرج آالف اليبيون في عدد من المدن والقرى في أنحاء البالد احتفاال 

بالذكرى التي أوصلت الزعيم الراحل معمر القذافي إلى السلطة عام 1969.
وتأتي ذكر ثورة الفاتح بالتزامن مع استمرار المشهد الليبي المتأزم منذ سنوات، 
المعيشية؛  األوضاع  وسوء  واالنقسامات  الفساد  انتشار  مؤشرات  تصاعدت  حيث 
للمرتزقة  مرتع  الى  البالد  تحولت  فيما  واالقتصادي؛  السياسي  الضعف  نتيجة 
الثورة الضباط  التي أطاحت بها  القواعد األجنبية   واالرهابيين مع محاوالت إلعادة 

الوحودويين عام 1969.
النظام  أنصار  على  لالنفتاح  الدولي  التوجه  هو  العام  هذا  احتفاالت  في  الجديد 
األمم  بعثة  اعترفت   ،2011 العام  في  الليبية  األزمة  اندالع  منذ  مرة  فألول  الجماهيري، 
المتحدة صراحة بضرورة تشريك النظام السابق في المسار السياسي في ليبيا.وجاء ذلك 
اتفاق  فجوات  أبرز  أن  قالت  ،التي  ويليامز  ستيفاني  باالنابة  األممية  المبعوثة  لسان  على 
الصخيرات هو استبعاده أنصار النظام الجماهيري في ذلك االتفاق، مؤكدة أنهم مجموعة 

لديها وجود ملحوظ على األرض.
المتحدة  األمم  البعثة  رؤية  في  مهما  تحوال  يعتبر  ستيفاني  موقف  أن  مراقبون  واعتبر 
يتابع  الذي  األمريكي  الوقف  في  تحول  عن  يعبر  أنه  مرجحين   ، ليبيا  في  القوى  لموازين 
حضور  تصاعد  الى  اعالمية  تقاير  أشارت  فيما  الليبي،  المجتمع  داخل  التحركات  مختلف 
واألمنية  السياسية  األوضاع  وقع  على  الليبي  المشهد  في  الجماهيري  النظام  أنصار 

المتردية في البالد.
»اليوم  صحيفة  قالت   لها،  تقرير  وفي 
النظام  أنصار  إن  المصرية،  السابع« 
الجماهيري ومؤيدي الدكتور سيف اإلسالم 
على  رؤيتهم  فرض  في  نجحوا  القذافي 
الفادح  الخطأ  أدركت  التى  األممية  البعثة 
إلى  األسبق  األممي  المبعوث  ارتكبه  الذى 

تــأتــي ذكـــر ثـــورة الــفــاتــح بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار المشهد 

مــؤشــرات  تصاعدت  حيث  ســنــوات،  منذ  الــمــتــأزم  الليبي 

انتشار الفساد واالنقسامات وسوء األوضاع المعيشية؛ 

نتيجة الضعف السياسي واالقتصادي.
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الــجــديــد فـــي احـــتـــفـــاالت هــــذا الـــعـــام هـــو الــتــوجــه الــدولــي 

لالنفتاح على أنصار النظام الجماهيري، فألول مرة منذ 

اندالع األزمة الليبية في العام 2011، اعترفت بعثة األمم 

في  السابق  النظام  تشريك  بــضــرورة  صــراحــة  المتحدة 

المسار السياسي في ليبيا.

الموقع عام  اتفاق الصخيرات  الجماهيري عن  النظام  ليبيا مارتن كوبلر بتهميش أنصار 
2015

واعتبرت الصحيفة ، أن أنصار النظام الجماهيري باتوا طرًفا رئيسًيا وأساسًيا فى معادلة 
الحل السياسى بل والعسكرى في ليبيا، مشيرة  إلى أن الساحة الليبية شهدت خالل األشهر 
الماضية إرهاصات للتغير فى المشهد السياسى والعسكرى.وعّددت الصحيفة حجم وقوة 
أنصار النظام الجماهيري، مشيرة إلى أنهم يهيمنون على عدد من مدن المنطقة الغربية 
السياسية  الكيانات  بين  االشتباك  وفك  السياسية  المعادلة  تغيير  على  قدرة  ولديهم 

والعسكرية.
وتطرقت  الصحيفة المصرية إلى إجراء الممثلة الخاصة لألمين العام في ليبيا باإلنابة 
للقاهرة  األخيرة  زيارتها  خالل  الجماهيري  النظام  أنصار  مع  مشاورات  ويليامز  ستيفاني 
مشيرة إلى أنه جرى خالل  اللقاء التشاور حول تحركات البعثة الستئناف العملية السياسية 
تيار  عن  ممثلين  تضم  بحيث  السياسى  الحوار  في  المشاركة  دائرة  وتوسيع  جنيف  في 
في  رئيسيًا  جزءاً   باعتبارهم  الجماهيري  النظام  وأنصار  القذافي  اإلسالم  سيف  الدكتور 
بالترحيب  األممية  المبعوثة  تصريحات  وقوبلت  الليبية.  والعسكرية  السياسية  المعادلة 
لوضع جميع  ويليامز  دعا  القذافي،الذي  اإلسالم  الداعم لسيف  »رشحناك«  قبل حراك  من 
في  اإلسالم،  سيف  شخص  عن  والمدافعين  الجماهيري  النظام  أنصار  إلقحام  التدابير 
العملية السياسية؛ كونه مطلبا شعبيا ويمتلك قاعدة عريضة تم تجاهلها طيلة السنوات 
الماضية، مطالبا البعثة األممية بالتواصل مع أنصار الدكتور وجعلهم ضمن بنود التسوية 

السياسية في كل االجتماعات وجوالت المفاوضات لحل األزمة الليبية.
في  باإلسراع  البعثة  الحراك  طالب  كما 
تقديم تقريرها لألمم المتحدة بشأن إلغاء 
جميع القيود والعراقيل والمعوقات التي من 
ومنعه  أي مواطن  إقصاء وتهميش  شأنها 
العملية  في  بالمشاركة  حقوقه  مزاولة  من 
سيف  الدكتور  رأسهم  وعلى  االنتخابية، 
قاعدة  ويمتلك  ليبيا  اإلسالم كونه مواطنا 
للقانون  تطبيقا  إقصاءه  يحق  ال  شعبية 
العفو العام الصادر من قبل مجلس النواب 
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قبل  مــن  بالترحيب  األممية  المبعوثة  تصريحات  قوبلت 

حــراك »رشحناك« الداعم لسيف اإلســالم القذافي،الذي 

النظام  التدابير إلقحام أنصار  لوضع جميع  ويليامز  دعا 

في  اإلســـالم،  سيف  شخص  عــن  والمدافعين  الجماهيري 

العملية السياسية.

المعترف به دوليا والمساهمة في حل األزمة الليبية.
وتردد اسم المهندس سيف اإلسالم القّذافي َنجل الزَّعيم الليبّي الراحل بُقوٍَّة كأَحد أْبَرز 
خابات الرئاسّية الليبّية، منذ مطلع ديسمبر 2018، حين انطلقت 

ِ

الُمرشَّحين لَخوِض االنت
عليه،  المفروض  السياسي  الحظر  برفع  تنادي  أصوات  ارتفاع  مع  تزامنا   ، لدعمه  حمالت 
واستغالل الثقل القبلي الكبير الذي يستند عليه، لتمكينه من لعب دور رئيسي في العملية 

السياسية.
برئاسة  للظفر  وافرة  حظوظ  على  يتوفر  اإلسالم  سيف  أن  الليبيين  من  فريق  ويرى 
أن  اإلسالم،  سيف  بنجاح  المتنبِّئون  ويرى  اعتبارات.  لعدة  ذلك  ُمرِجعين  الجمهورية، 
الظرفية التي عاشتها ليبيا منذ سقوط نظام القذافي، وحالة الفوضى التي عاشتها طيلة 
هذه الفترة، من شأنها تعزيز شعبيته، خاصة بعد عدم توفُّق الفرقاء الحاليين في الخروج 

بالبالد من وضعها الصعب.
وتتعاظم فرص أنصار النظام الليبى السابق في ظل األوضاع المتردية في البالد التي 
االضطرابات  إن  األمريكية،  »بلومبيرغ«  وكالة  يطاق.وقالت  ال  جحيم  الى  حياتهم  حولت 
التي استمرت تسع سنوات في ليبيا والتي جعلت البالد في حالة يرثى لها، وأدت إلى إغالق 
الحقول النفطية، وانقطاع التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن كل ذلك دفع بعض الليبيين إلى 
التوق إلى استعادة حقبة النظام الجماهيري التي كان االستقرار واألمن واألمان من أهم 

سماتها.
أدت  ليبيا  في  المتتالية  األهلية  والحروب  الفوضى  أن  لها  تقرير  في  الوكالة  وأضافت 
بخيبة  يشعرون  أصبحوا  الليبيين  أن  مبينة  الجماهيري،  النظام  إلى  الشوق  تزايد  إلى 

الحنين  إلى  يقودهم  وهذا  كبيرة،  أمل 
بعض  فإن  الوكالة  الماضي.وبحسب  إلى 
الدبلوماسيين الغربيين اعتادوا إلى النظر 
لقادة النظام الجماهيري على أنهم العبون 
في المستقبل، منوهة عن قول أحدهم إنه 
في  القادة  هؤالء  استبعاد  الخطأ  من  كان 
الماضي من المحاوالت الدولية للجمع بين 

جميع األطراف.
النظام  أنصار  أن  مراقبون  ويؤكد 
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ــيـــة فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا أن  ــالــــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« األمـــريـــكـ قـــالـــت وكــ

إلــى  أدت  ليبيا  فــي  المتتالية  األهــلــيــة  والـــحـــروب  الــفــوضــى 

الليبيين  أن  مبينة  الجماهيري،  النظام  إلى  الشوق  تزايد 

إلى  يقودهم  وهــذا  كبيرة،  أمــل  بخيبة  يشعرون  أصبحوا 

الحنين إلى الماضي.

ظل  في  للحل  رؤية  يحملون  الجماهيري 
منسق  البالد.واعتبر  تعيشها  التي  األزمات 
عمران  ليبيا  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
الصغير أن عودة أنصار القذافي هي نتيجة 
»كل  أن  موضحا  جماهيري،  شعبي  مطلب 
بناء  يريدون   2011 العام  بعد  الليبيين 
ليبيا ويحتاجون إلى مصالحة وطنية شاملة 
أناس  من  ُتحل  أن  يحب  مشاكل  وهذه 
استبعاد  تم  وإن  الخارج،  من  ال  وطنيين 

هؤالء لسنوات«.
ونقل موقع »ارم نيوز« االخباري عن عمران 
قوله  أنه »في ليبيا اليوم هناك حكومتان في 
جاءت  الوفاق  وحكومة  الغرب،  وفي  الشرق 
بناء على اتفاق الصخيرات الذي كان ينص 
حصل  ما  لكن  انتخابات  ستجري  أنه  على 
يجري  ما  يتابع  العالم  أن  سنوات   5 بعد 
وخراب  ونهب  وقتل  حرائق  من  ليبيا  في 

والشعب الليبي ال أمان له وال استقرار«.
في  ليبيا  انغمست   ،2011 العام  ومنذ 
المدججة  فالميليشيات  والعنف  الفوضى 
بالسالح تتحارب، والدولة منهارة ومفلسة، 
المتنازعة،  األطراف  يغذي  والنفط 
أزمة  حل  عن  عاجزة  الدولية  والمجموعة 
مخاطرها  أن  حتى  يوم  بعد  يوما  تتعقد 
إقليمي  قلق  مصدر  إلى  لتتحول  اتسعت 
المريرة  األوضاع  هذه  كل  ووسط  ودولي. 
تنعم  ليبيا  كانت  أيام  إلى  الحنين  يزداد 
صوت  لها  وكان  واالستقرار  بالسالم 

مسموع على الساحة الدولية.
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عودة أنصار النظام الجماهيري في ليبيا..

ارتماءة في 
الماضيالماضي

أم مشروع بناء جديدجديد
يوم الفاتح من سبتمبر الجاري، خرجت شابة ليبية في شوارع طرابلس رافعة العلم األخضر الذي 
كان معتمدا قبل العام 2011، باإلضافة إلى شعارات تذّكر بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، 
اإلسالم  ولمجموعات  المسلحة  المليشيات  على  حكرا  سنوات  منذ  أصبح  مكان  من  استثنائي  مشهد  في 

كبيرا  تثبت غضبا  أولى  رؤيتين  تحمل  رسالة جديدة  كانت هناك  السياسي ومن خالله 
على الوضع الراهن وأخرى تقّدم مؤشرا أن النظام السابق مازال يمتلك أنصارا 

جريئين قادرين على اإلصداح بمواقفهم في قلب عاصمة تعيش تحت سلطة 
تعادي كل من له عالقة بالقذافي ونظامه.

شريف الزيتوني

؟؟
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صورة الفتاة الليبية تخرج أمام المئات من األشخاص وفي ظروف صعبة تعيشها 
متبّني  أن  مؤشرا  تقّدم  الوفاق،  قوات  من  قاسية  أمنية  قبضة  ووسط  العاصمة 
الفكر الجماهيري مازالوا موجودين، ومواصلة إقصائهم هي مضيعة للوقت سواء 
مصالحة  عن  يبحث  الذي  الليبي  الشعب  إلى  بالنسبة  أو  خصومهم  إلى  بالنسبة 
السنوات  تجربة  ألن  دولتهم  في  حق  ذا  يكون  أن  في  للجميع  الحق  تمنح  شاملة 
نتائجه مدّمرة بل منح فرصة ألصحاب  أن اإلقصاء كانت  أثبتت  الماضية  العشر 
الفكرة المتطرفة الواحدة بأن يحددوا مصير شعب يقصون من شاؤوا ويسمحون 

بالنشاط لمن شاؤوا.
ليبيا  في  النظام  عن  الحديث  فإن  خلفه،  الذي  والجدل  المتداول  الفيديو  عن  وبعيدا 
يعيد إلى األذهان سنوات من التهجير والظلم والحرمان من الوطن باإلضافة إلى الجرائم 
التي ُتوّقع كسجّل بشع في وجه »الثوار« الذي قدموا بمفاهيم جديدة للثورة شعارها القتل 
التضييقات بأن  التي نشأت في قلب  الحركات  إلى األذهان  والفوضى واإلرهاب، كما يعيد 
الذي  »رشحناك«  الليبيين، من أهمها حراك  يتبناه جزء كبير من  السابق هو فكرة  النظام 
يعود هذه األيام إلى الواجهة معبرا عن موقٍف واضح بأن »سيف اإلسالم القذافي« هو الحل 
قيادة  له  تخول  التي  السياسية  الخبرة  من  وله  جامعة  شخصية  باعتباره  لليبيين  األفضل 

المرحلة المقبلة بعيدا عن صراعات ال أفق لنهايتها بين الشرق والغرب.
هناك  تكون  أن  اليوم  الطبيعي  من 
أسباب للقلق في الداخل الليبي. األوضاع 
القلق  االقتصادية،  الحالة  األمنية، 
كلها  السياسي،  التصحر  االجتماعي، 
أسباب تؤّدي إلى الغضب. وأمام كل فراغ 
ينبت  ما  تحركا  أن  المؤكد  من  خلل  أو 
وربما  الحل  هو  يكون  ربما  األزمة  داخل 
يسعى إليه، و«رشحناك« قد يكون في ذلك 
اإلطار، رغم المواقف المختلفة حوله بزعم 

الحديث عن النظام في ليبيا يعيد إلى األذهان سنوات 

مــن التهجير والــظــلــم والــحــرمــان مــن الــوطــن باإلضافة 

إلــى الــجــرائــم الــتــي ُتــوّقــع كسجّل بشع فــي وجــه »الــثــوار« 

القتل  شعارها  للثورة  جــديــدة  بمفاهيم  قــدمــوا  الــذيــن 

والفوضى واإلرهاب.
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تشبثه بمقوالت قديمة لم تعد منسجمة 
مع واقع البالد بعد تحوالت 2011.

في  تأسس  الذي  رشحناك  وحراك 
على  نفسه  يعرف   ،2018 العام  تونس 
سيف  ترشح  يدعم  وطني  »حراك  أنه 
عملية  )أي  القادمة  لالنتخابات  اإلسالم 
وطنية  كفاءات  يضم  قادمة(،  سياسية 
واجبة  الوطن كهدف سام  تضع مصلحة 
ويهدف  تحقيقه«،  سبيل  في  التضحية 
وتنظيم  قوانين،  وسن  دستور  وضع  إلى 
من  للبالد  والخارجية  الداخلية  الشؤون 

أجل مستقبل للجميع.
الحراك ربما يبدو للبعض حالة غاضبة 
واقع  أمر  اليوم  لكنه  كذلك،  فعال  وهو 
من  التقليل  له  المعادون  حاول  مهما 
القبائل  أغلب  من  مساندة  ويلقى  قيمته 
يجد  تأسيسه  من  سنتين  فبعد  الليبية. 
نفسه اليوم في واجهة األحداث من خالل 
البالد  شرق  في  المسيرات  في  المشاركة 
الوضع  حول  البيانات  ويصوغ  وغربها 
لفرقاء  الرسائل  ويوجه  للبالد،  الحالي 

ــو »حـــــــراك وطـــنـــي يـــدعـــم تـــرشـــح ســيــف  »رشــــحــــنــــاك هــ

اإلســــــالم لــالنــتــخــابــات الـــقـــادمـــة )أي عــمــلــيــة ســيــاســيــة 

الوطن  مصلحة  تضع  وطنية  كفاءات  يضم  قادمة(، 

كــهــدف ســــام واجـــبـــة الــتــضــحــيــة فـــي ســبــيــل تــحــقــيــقــه«، 

ــتــــور وســـــن قــــوانــــيــــن، وتــنــظــيــم  ــهــــدف إلـــــى وضـــــع دســ ويــ

ــــن أجـــل  ــة لـــلـــبـــالد مـ ــيــ ــارجــ ــيــــة والــــخــ ــلــ الـــــشـــــؤون الــــداخــ

مستقبل للجميع.

يــعــود حــــراك »رّشـــحـــنـــاك« هـــذه األيـــــام إلـــى الــواجــهــة 

معبرا عن موقٍف واضح بأن »سيف اإلسالم القذافي« 

هو الحل األفضل لليبيين باعتباره شخصية جامعة 

ــه قـــيـــادة  ــبـــرة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تـــخـــول لــ ولـــــه مــــن الـــخـ

المرحلة المقبلة بعيدا عن صراعات ال أفق لنهايتها 

بين الشرق والغرب.
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األزمة في ليبيا من أجل إنهاء حالة الصراع.
مظاهرات  في  مشاركته  تبّين  التي  المواقف  أول  وفي 
حكومة  لرئيس  موجها  بيانا  الحراك  أصدر  طرابلس، 
الوفاق معلنا فيه أنه لم يخلق من أجل رفض أحد أو 
من  ومحددة  واضحة  أهداف  له  بل  ألحد،  التبعية 
أجل بناء ليبيا الجديدة وإعادة اعمارها واستكمال 
مشاريع ليبيا الغد التي توقفت طيلة السنوات 
ومن  الليبي  الشعب  ملك  كونها  الماضية 
حقه التمتع بحقوقه وحقوق األجيال القادمة، 
انتخابات  بإجراء  مطالبته  إلى  باإلضافة 
الحل  مفتاح  باعتبارها  ورئاسية  برلمانية 

السياسي لألزمة الليبية.
األوضح  الصورة  طرابلس  تكون  ربما 
على المظاهرات الغاضبة من السراج والتي 
المدن  بعض  لكن  فيها،  دور  للحراك  كان 
األخرى أيضا تشهد تحركات سلمية مطالبة 
بالتغيير السياسي متبنية شعارات »رشحناك«، 
أيضا  قوبلت  وقد  وسرت  بنغازي  في  خاصة 
المشاركين  بعدم الرضى وتم اعتقال عدد من 
سيف  صور  أو  األخضر  العلم  رفعوا  ممن  فيها 
يفسرها  مختلفة  تبريرات  وسط  ووالده،  اإلسالم 
السياسي  التموقع  على  خفي  صراع  أنها  على  البعض 
على  اإلسالم  سيف  شعبية  تزداد  أن  من  وتخوف  مستقبال 

حساب شخصيات أخرى تسعى للعب دور في قاد األيام.
اليوم لم يعد خاف في ليبيا أن أنصار النظام السابق يحافظون على 
األولى،  الفترات  في  القتل  والمنع وحتى  واإلقصاء  النفي  رغم محاوالت  تواجدهم، 
لكن اإلصرار على الوفاء لمرحلة القذافي كان أقوى من رافضيه. كيانات سياسية رغم 
النظام  أنصار  منح  إلى  اليوم  يدعون  عاديون  مواطنون  شبابية،  تشكيالت  اختالفها، 
السابق الحق في العمل السياسي بعيدا عن اإلقصاء، لكن السؤال الذي ُيطرح، هل يعتبر 
المجموعات  من  وغيره  »رشحناك«  حراك 
مازالت  القديمة  المقوالت  أن  المؤيدة 
سارية إلى اليوم؟ وهل يفكر أصال الحراك 
حراك  أنه  أم  القديم،  المنطق  بنفس 
نقدي منسجم مع التطورات التي حصلت 

في السنوات األخيرة داخليا وخارجيا؟
هي أسئلة يسألها كل متابع للشأن الليبي 
الوحيد  الرأي  لها.  حاسمة  إجابة  ال  لكن 
الجميع  ليبيا،  في  تتحرك  ما  رماال  أن  فيها 
رؤية  يحمل  والجميع  تجاوزها،  امتحان  أمام 
للحل لكن كاّل في برجه العاجي وهنا مفصل 
أن  يمكن  ال  الواحد  التفكير  ألن  المشكل، 
يتقّدم بالبالد ومنطق إقصاء النظام السابق 
أعداؤه  حاول  مهما  نفعا  يجدي  يعد  لم 
أنصاره  ُيمنح  أن  المنطقي  ومن  مواجهته، 
للحياة  العودة  فرصة  الليبيين  من  كغيرهم 
السياسية من أجل بناء دولة جامعة ال إقصاء 
تصاغ  ال  التي  القوانين  تحكمها  ألحد  فيها 
انتخابي يضمن شرعية  استحقاق  إال ضمن 

شعبية لم تكن موجودة في السابق.

لـــم يــعــد خــــاف فـــي لــيــبــيــا أن أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق 

ــاوالت الــنــفــي  ــــم مــــحــ يـــحـــافـــظـــون عـــلـــى تــــواجــــدهــــم، رغـ

واإلقـــصـــاء والــمــنــع وحــتــى الــقــتــل فــي الــفــتــرات األولــــى، 

لكن اإلصرار على الوفاء لمرحلة القذافي كان أقوى 

من رافضيه.

التفكير الواحد ال يمكن أن يتقّدم بالبالد ومنطق إقصاء 

النظام السابق لم يعد يجدي نفعا مهما حاول أعداؤه 

من  كغيرهم  أنــصــاره  ُيمنح  أن  المنطقي  ومــن  مواجهته، 

بناء  أجل  من  السياسية  للحياة  العودة  فرصة  الليبيين 

دولة جامعة ال إقصاء فيها ألحد تحكمها القوانين التي 

ال تــصــاغ إال ضــمــن اســتــحــقــاق انــتــخــابــي يــضــمــن شــرعــيــة 

شعبية لم تكن موجودة في السابق.



11 الخميس  ١٣  اغسطس  ٢0٢0             العدد: ١٢٩ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

أنصار النظام 
الجماهيريالجماهيري

سنوات من التجاهل 

واإلقصاءواإلقصاء
المتحدة  األمم  مبعوثة  أكدت 
باإلنابة  ليبيا  في  للدعم 
الماضي،  ويليامز،األسبوع  ستيفاني 
الفجوات  من  العديد  هناك  أن 
إبعاد  منها  الصخيرات  اتفاق  شابت 
عن  الجماهيري  النظام  أنصار 
مؤكدة  الليبي،  السياسي  اإلطار 
»أنهم مجموعة لديها قاعدة شعبية 
وكان  الواقع«.  أرض  على  عريضة 
اجتماع مع مبعوث أممي، غسان  أول 
الجماهيري  النظام  بأنصار  سالمة، 
حيث   ،2018 أغسطس  في  تم  قد 
تماما«  »مستبعدين  ذلك  قبل  كانوا 

عن الحياة السياسية في ليبيا.

نجاة فقيري
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أرسى  الذي  القذافي  معمر  الراحل  الليبي  بالزعيم  اإلطاحة  وإثر   ،2011 أحداث  بعد 
المتحدة  الواليات  غزو  بعد  انه  حينها  روسي  تقرير  أكد  بليبيا،  الجماهري  النظام 
وبريطانيا لطرابلس ألقي القبض على عشرات اآلالف من أنصار النظام وأعدم المئات 

منهم دون محاكمة.
واألمنية  واالجتماعية  السياسية  والمطبات  المنعرجات  فوضى  في  البالد  لتدخل   
المختلفة  التيارات  وتشرذم  مع تشتت  األصعدة  على جميع  متردية  أوضاع  والمعيشية، 
اإلسالم  برز  الليبية  الدولة  تداعي  فمع  الجماهيري.  النظام  أنصار  وخاصة  بالبالد 
للبالد محاولة  العام  المشهد  على  التي طغت  الدموية  المتطرفة  والجماعات  السياسي 
بذلك السيطرة والظهور من خالل التسلل إلى تضاريس المشهد السياسي المتزعزع 

في ليبيا.
 ففي مارس 2012 شكل عضو جماعة اإلخوان المسلمين محمد صوان حزب العدالة 
إنه على  الليبية والتي قيل  إقامة الخالفة اإلسالمية  إلى  والبناء وهو حزب سياسي سعى 

غرار حزب الحرية والعدالة الذي انبثق عن جماعة اإلخوان المسلمين في مصر.
 وبعد ثالثة أشهر احتل حزب العدالة والبناء المركز الثاني في أول انتخابات برلمانية 
ليبية، إذ حصل على 34 من أصل 200 مقعد في يوليو 2012 في حين لم يكن أنصار 

النظام الجماهيري في المشهد خوفا من بطش المتطرفين.
ومنذ دخول حزب العدالة والبناء التابع لإلخوان إلى البرلمان شكل تحالفات استراتيجية 
العلماني  الوطني  التحالف  على  السياسي  نفوذهم  لزيادة  مقاعد مستقلين  مع أصحاب 
في البالد المعروف بتحالف القوى الوطنية، حيث سرعان ما نما الحزب اإلخواني ليصبح 

الكتلة األكثر نفوذا في البرلمان.
 وبحلول مايو 2013 تمكن حزب العدالة 
والبناء من المضي قدما في تطبيق قانون 
العزل السياسي الذي منع المسؤولين في 
النظام  في  المشاركة  من  القذافي  عهد 
السياسي الليبي على مدى السنوات العشر 
القادمة، و بذلك أقام أسس العقبة األقوى 

أمام عودة أنصار النظام الجماهيري.
الوظائف  السياسي  العزل  قانون  حدد 

ثر اإلطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي 

أرسى النظام الجماهري بليبيا، أكد تقرير روسي حينها 

انـــه بــعــد غـــزو الـــواليـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا لطرابلس 

ألــقــي الــقــبــض عــلــى عـــشـــرات اآلالف مـــن أنـــصـــار الــنــظــام 

وأعدم المئات منهم دون محاكمة.
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المسؤوليات  السابق، كما حدد  النظام  العزل من توالها في  التي يشمل  والمسؤوليات 
القيادية التي يمنع عليهم توليها في الدولة الجديدة. وبمقتضى القانون نفسه، ال يحق 
للمشمولين تولي المسؤوليات القيادية في الوظائف التنفيذية، بدءا من وظيفة رئيس 
المحلي  أو  الوطني،  المستوى  على  إدارة  مدير  وظيفة  وحتى  الحكومة،  رئيس  أو  الدولة 
أو  الرقابية،  أو  التشريعية،  الهيئات  وعضوية  ورئاسة  الدولة،  في  السيادية  الوظائف  و 

التأسيسية، على مستوى الدولة، أو المستوى المحلي.
 ورئاسة وعضوية مجالس اإلدارة، والوظائف اإلدارية أو التنفيذية أو الرقابية، من وظيفة 
مدير إدارة فما فوق في الهيئات والمؤسسات والمصارف والشركات العامة واالستثمارية، 

المملوكة كليا أو جزئيا للدولة الليبية، أو إحدى مؤسساتها بالداخل والخارج.
في  القيادية  والوظائف  القضائية،  الهيئات  من  أي  عضوية  من  منعهم  إلى  إضافة 
وعضوية  ورئاسة  الدبلوماسية،  الهيئات  في  والعمل  والعسكرية،  األمنية  المؤسسات 
الهيئات القيادية في األحزاب، أو المؤسسات، أو الهيئات ذات الصبغة السياسية، وكذلك 

رئاسة المؤسسات التعليمية, والوظائف القيادية في مختلف وسائل اإلعالم.
العزل السياسي، بما  إقراره, قال ناشطون إنهم سيطعنون في قانون  ومباشرة بعد 
أنه لم يحّصن بحكم قضائي على الفور.كما انتقدت األمم المتحدة هذا القانون حيث 
قال مبعوثها الخاص حينها إلى ليبيا طارق متري » نعتقد أن الكثير من معايير االستبعاد 
تعسفية وواسعة النطاق وغامضة في بعض األحيان وتنتهك على األرجح الحقوق المدنية 

والسياسية لعدد كبير من األفراد«.
وفي انتخابات عام 2014 تشكل تحالف 
جماعة  منهم  الخاسرين،  من  سياسي 
اإلخوان، تحت اسم المؤتمر الوطني العام 
الجديد حيث يدعم هذا التحالف جماعات 
مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة وتسمي 
أحد  التشكيل  وهذا  ليبيا«  »فجر  نفسها 
أهم أطراف الحرب األهلية في ليبيا، حيث 
سيطر هذا التحالف على العاصمة الليبية 
طرابلس، في أيلول 2014، وأنشأ المؤتمر 

تمكن حزب العدالة والبناء من المضي قدما في تطبيق 

الـــذي منع المسؤولين فــي عهد  الــعــزل السياسي  قــانــون 

الـــقـــذافـــي مـــن الــمــشــاركــة فـــي الــنــظــام الــســيــاســي الليبي 

على مدى السنوات العشر القادمة، و بذلك أقام أسس 

العقبة األقوى أمام عودة أنصار النظام الجماهيري.
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الوطني العام هيئة حكومية خاصة به وهي حكومة اإلنقاذ الوطني.
الحكومة  وأنشأ  طبرق  إلى  طرابلس  في  السابق  البرلمان  انتقل  نفسه  الوقت  وفي   
الليبية المعترف بها دوليا في مايو 2014، حيث كلف مجلس النواب ومقره طبرق اللواء 
عملية  حفتر  وأطلق  طرابلس.  في  ليبيا  فجر  ميليشيات  تحالف  بمكافحة  حفتر  خليفة 

الكرامة في محاولة لسحق تحالف فجر ليبيا وغيره من الجماعات اإلسالمية المسلحة.
الجيش  تقدم  أمام  سيطرته  يفقد  اإلخوان  تنظيم  وبدأ  المواجهات  بذلك  اندلعت 
الليبي، إلى أن عقد اتفاق الصخيرات السياسي الليبي، وهو اتفاق شمل أطراف الصراع 
في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة األمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب 
الحرب  إلنهاء  كوبلر  مارتن  األممي  المبعوث  بإشراف    ،2015 األول  كانون   17 بتاريخ 
أنه شابته  ويليامز،  قالت عنه ستيفاني  الذي  االتفاق  المندلعة منذ 2014 وهو  الليبية 

فجوات باستبعاد أنصار النظام الجمهوري.
باإلفراج عن  والمطالبة  والتحرك  بالظهور  الجماهيري  النظام  أنصار  وفي 2016 بدأ 
سيف اإلسالم القذافي إذ أكدت مصادر ليبية ان الجنوب الليبي، ومحافظة فزان على وجه 
التحديد، تحّولت الى »لوحة خضراء« ترتفع على بيوتها ومؤسساتها العلم االخضر، وبدأ 
انصار النظام الجماهيري يتجولون في شوارع سبها والكفرة بأسلحتهم وسياراتهم التي 

ترفع اعالم النظام السابق، ويضعون العصبة الخضراء على جباههم.
شنوا  كما  سيطرتهم  تحت  باتت  ليبيا  من  كثيرة  مناطق  ان  المصادر  ذات  وأضافت   
يساعد  ما  ان  أخرى  ليبية  تقارير  وقالت  والدواعش.  االرهابيين  ضد  مكثفة  هجمات 
الى  الجماهيري  النظام  أنصار  عودة 
الواجهة هو تزايد اعداد الساخطين على 
تحقيق  في  وفشلها  الجديدة  االنظمة 
سالح  ونزع  الضرورية،  والخدمات  االمن 

الميليشيات.
ومع إطالق سراح سيف اإلسالم القذافي 
في يونيو 2017، بعد مضي ست سنوات 

مع إطالق سراح سيف اإلسالم القذافي في يونيو 2017، 

بعد مضي ست سنوات من اعتقاله في سجن »الزنتان« 

)جبل نفوسة(، استمد أنصار النظام الجماهيري مزيدا 

من القوة والثقة. 
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من اعتقاله في سجن »الزنتان« )جبل نفوسة(، استمد أنصار النظام الجماهيري مزيدا 
المتحدة حينها غسان سالمة إهتمامه بأنصار  إذا أبدى مبعوث األمم  القوة والثقة  من 
أممي، حسب  اإلطالق مع مبعوث  لقاء على  أول  واجتمع بهم، في  السابق  الليبى  النظام 
على  الدكتور  الليبية،   الوطنية  والقوى  الجماهيري  النظام  أنصار  لمؤتمر  العام  األمين 

األحول في أغسطس 2018.
 كما أكد غسان سالمة أن االنتخابات البرلمانية والرئاسية مفتوحة للجميع وأضاف في 
تصريح له عقب اللقاء،  أن »العملية السياسية ليست خاصة بهذا أو ذاك، بل يمكن أن 
تشمل أيضا تشريك سيف اإلسالم القذافي، ومؤيدي النظام السابق الذين استقبلتهم 

عالنية في مكتبي«.
وفي  البالد  في  تأثيرا  األكثر  الجماهيري  للنظام  الموالية  الليبية  القبائل  وتعتبر   
  ،2015 في  تحريره  قبل  القذافي،  اإلسالم  سيف  أعلنت  والتي  الحالي  الليبي  المشهد 
قائدا لمجلسها األعلى ما يجعل سيف اإلسالم على مقربة من الفاعلين األساسيين في 
الحياة السياسية في بلد تتمتع فيه المؤسسات القبلية بثقل اجتماعي هام بغض النظر 
عما إذا كان هذا الثقل رسميا أو غير رسمي، فهو يكتسي أهمية، كما أنه عامل فاعل في 

استقرار البالد.
ومع اندالع مظاهرات  »حراك رشحناك من أجل ليبيا اخترناك« الداعم لسيف اإلسالم 
ومع اندالع مظاهرات طرابلس والغرب الليبي المنددة بالفساد والمطالبة برحيل حكومة 

السراج في انتفاضة شعبية شبابية أضناها 
سوء الوضع العام وغياب أبسط أساسيات 
العيش واألمن، إضافة إلى بداية مفاوضات 
األممي  اإلعتراف  ومع  النار  إطالق  وقف 
الجماهيري الذي  النظام  الضمني بأنصار 
فإن  هامة  شعبية  وقاعدة  بدعم  يحظى 
يمكن  الجديد  الليبي  السياسي  المشهد 
كل  بذلك  ويتجاوز  كثيرة  أوجه  يحمل  أن 

التوقعات والحسابات والصراعات.

تعتبر القبائل الليبية الموالية للنظام الجماهيري األكثر 

تأثيرا في البالد وفي المشهد الليبي الحالي والتي أعلنت 

سيف اإلســـالم الــقــذافــي، قبل تحريره فــي 2015،  قائدا 

لمجلسها األعلى ما يجعل سيف اإلسالم على مقربة من 

الفاعلين األساسيين في الحياة السياسية. 
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ليبيا منذ 2011 

 رامي التلغ

تعيش ليبيا منذ تسع سنوات على وقع اضطراب سياسي وأمني خطير، تمددت رقعته مع 
توسع العمليات العسكرية وفشل كل التسويات السياسية لحل األزمة.

 إذ أصبحت ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، بلدا 
أو فصائل تخوض صراعا  متنافسة مدعومة من مجموعات  قوى  فيه عدة  تنتشر  مفتتا 

محتدما للسيطرة على البالد.

مسار دولةمسار دولة  فاشلةفاشلة 
عّمق منعّمق من معاناةمعاناة 
المواطنينالمواطنين
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ولكن  الشعب،  توحيد  على  قادرة  حكومة  تشكيل  في  ليبيا  فشلت   2011 فمنذ 
للمنظمات  السلطة، وبؤرة  السياسية على  بداًل من ذلك أصبحت مسرحًا للصراعات 
المحلية واألجنبية وكل هؤالء تصارعوا  البشر والعصابات  المتعددة، وتجار  اإلرهابية 

للسيطرة على الموارد الطبيعية الغنية للبالد.
وتسّبب التدّخل الغربي في ليبيا في إنتشار السالح و الميليشيات المسّلحة و إنعدام 

األمن، إضافة إلى تفجير حرب أهلية تدور ُرحاها منذ 2013.
حيث  أصبحت ليبيا منذ العام 2011 تعاني من اإلنتشار المستمر لألسلحة وتوسع 
راح  كبيرة  حرب  ساحة   الى  الليبية  المدن  حولت  التي  اإلسالمية  المليشيات  نفوذ 
الليبية  األراضي  في  »داعش«اإلرهابي  تنظيم  تمدد  إلى  وصواًل  المدنيون،  ضحيتها 
مستفيداً من انعدام االستقرار في دول الجوار، فيما انقسمت البالد سياسيًا وعسكريًا 

على وقع حكومتين في طبرق وطرابلس.
وانتهز تنظيم »داعش« فرصة الفوضى ليتسلل إلى البالد حيث احتل سرت، مسقط 
رأس القذافي، ألشهر قبل أن يطرد منها في ديسمبر 2016، ولكن حتى بعد إضعافهم 

ما زال المتشددون ينتشرون في الصحراء ويشكلون تهديدا قائما.
المجموعات  مكنت  التي  هي  ليبيا   في  الناتو  ضربات  أن  مراقبون  ذلك،يرى  من 
الهائلة  السالح  مخازن  على  فاستولت  جاورها،  وما  ليبيا  في  التمدد  من  اإلسالمية 
الليبية  الجماعة  وخاصة  القاعدة،  تنظيم  مقاتلي  من  الجبهات،  مختلف  على  ووزعتها 

المقاتلة المرتبطة بـ»القاعدة«، وهذا ما ثبت فيما بعد.
وبدأ هذا التهديد يّتضح بشكل جلي  في سبتمبر 2012 عندما هاجم جهاديون، 
بنغازي،  الدبلوماسي األمريكي في  المجمع  الشريعة،  أنصار  لتنظيم  ينتمي  بعضهم 

السفير  ستيفينز،  كريستفور  وقتلوا 
زمالءه   من  وثالثة  ليبيا،  في  األمريكي 
المتحدة بشكل رسمي  أعلنت األمم  كما 
إرهابية  الشريعة«منظمة  »أنصار  تنظيم 
في  القاعدة  بتنظيم  صلتها  بسبب 

المغرب اإلسالمي.
للهجرة  معبرا  ليبيا  أصبحت  كما 
السرية، وتتهم باستمرار بإساءة معاملة 

يـــرى مــراقــبــون أن ضــربــات الــنــاتــو فــي ليبيا  هــي التي 

مكنت الــمــجــمــوعــات اإلســالمــيــة مــن الــتــمــدد فــي ليبيا 

الهائلة  ومــا جــاورهــا، فاستولت على مخازن السالح 

ووزعتها على مختلف الجبهات.
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واستغالل مئات اآلالف من المهاجرين القادمين خصوصا من أفريقيا جنوب الصحراء 
بهدف محاولة عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

في ذات الصدد،يقول مدير مكتب صحيفة »واشنطن بوست«في القاهرة سودارسان 
اعتداء  تركها  التي  األعراض،  من  بعد  تتعاف  لم  ليبيا  إن  تقاريره،  أحد  في  راغافان، 
الليبي  الزعيم  انبثق عنه من تبعات تمثلت في قتل  الناتو في مارس/آذار 2011، وما 

معمر القذافي.
ووفقا لسودارسان، فإن ليبيا أصبحت »مركزا مزدهرا لتجارة البشر«حيث يأتي إليها 
السفر  القادرين على دفع تكاليف  المهاجرون غير  أفريقيا،  من كل حدب وصوب في 
للشركات غير القانونية، ليتحولوا إلى عمال عبيد مقابل صحن حساء، هذا إضافة إلى 

تعرضهم للتعذيب. أما النساء فيجبرن على ممارسة الدعارة..
ازداد،  قد  ليبيا  يغادرون  الذين  المهاجرين،  عدد  أن  أيضا  سودارسان  ويالحظ 
وارتفع عددهم بنسبة 28% خالل عام واحد؛ مشيرا إلى فشل الجهود الدبلوماسية 
البالد،  في  االستقرار  لتحقيق  وحلفاؤها  المتحدة  الواليات  بذلتها  التي  والعسكرية، 
بحيث أن الليبيين فقدوا أي أمل في االنفراج. كما يعتقد معظمهم أن »األسوأ لم يأت 

بعد«.
على الصعيد السياسي، تتنازع سلطتان الحكم ولم تنجح اي منهما في احالل النظام 

بالكامل في االراضي التي تؤكد انها تسيطر عليها.
األزمة الليبية لم تتخذ طابًعا أمنيا فقط إذ كانت لها إمتدادات سياسية عّززت حالة 
الفوضى المستشرية،إذ أدار المجلس الوطني االنتقالي،المرحلة اإلنتقالية  بداية من 
27فبراير 2011، برئاسة الوزير السابق في نظام القذافي، مصطفى عبدالجليل، حتى 
تسليمه السلطة للمؤتمر الوطني العام، المنتخب في أغسطس  2012 قبل أن يقوم 

المجلس بحّل نفسه.
أثره  للحكم  اإلسالميين  لصعود  وكان 
قاموا  فقد  البالد،  استقرار  في  السلبي 
المسلحة  المتطرفة  الجماعات  بتشجيع 
ليكونوا  الليبية،  األراضي  في  بالتواجد 
إرادتهم  لفرض  العسكرية،  أذرعهم 
على الشعب، أو لتحميهم من أّية تقلبات 

كـــان لــصــعــود اإلســالمــيــيــن لــلــحــكــم أثــــره الــســلــبــي في 

اســـتـــقـــرار الــــبــــالد، فـــقـــد قــــامــــوا بــتــشــجــيــع الــجــمــاعــات 

الليبية،  األراضـــي  في  بالتواجد  المسلحة  المتطرفة 

ليكونوا أذرعهم العسكرية.
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النواب، وهي أعلى  انتخابات مجلس  سياسية، استمر اإلخوان في الحكم إلى أن تمت 
سلطة تشريعية في البالد، والتي كان من المفترض أن تعّين حكومة جديدة.

خسرت جماعة اإلخوان هذه االنتخابات، ممثلة في حزب »العدالة والبناء«، المسيطر 
بالحكم،  وتمّسكوا  االنتخابات،  لنتائج  رفضهم  فأعلنوا  العام،  الوطني  المؤتمر  على 
واستخدم اإلخوان المسلمون جماعات متطرفة، مثل: غرفة عمليات ثوار ليبيا، ودرع 
إذ  أغسطس،  أواخر  في  وذلك  طرابلس،  العاصمة  على  للسيطرة  المسلحَتين،  ليبيا، 
أعلنت هذه المليشيات المتحالفة مع اإلخوان؛ أّن المؤتمر الوطني العام هو البرلمان 

الوطني، وأرادت فرض كلمتها بقوة السالح.
من ذلك أعلن مجلس النواب المنتخب تكوين حكومة جديدة، برئاسة عبد الله الثني، 
واتخذ مقراً مؤقتًا له في طبرق وهنا أعلن المشير خليفة حفتر انحيازه لمجلس النواب 

المنتخب حماية للمسار الديمقراطي ورفض وصاية الجماعات المتطرفة المسلحة.
أصبح بالتالي  في ليبيا حكومتان؛ األولى في طرابلس يؤيدها اإلخوان والجماعات 

المتشددة المسلحة، والحكومة الثانية في طبرق، ويؤيدها الجيش الوطني الليبي.
استمّر الصراع بين الحكومتين، من 2014 حتى عام 2015، عندما تّم التوقيع على 
اتفاقية الصخيرات بالمغرب، بتاريخ 17 كانون األول )ديسمبر( 2015، وتحت إشراف 
على  وّقع  بموقعها،  المتحدة  األمم  أعلنته  ما  بحسب  كوبلر،  مارتن  األممي،  المبعوث 
هذا االتفاق 22 برلمانيًا ليبيًا، ووّقع عن طرف المؤتمر الوطني العام الجديد، صالح 

محمد المخزوم، وعن طرف مجلس النواب الليبي، محمد علي شعيب.
 ونّص االتفاق على تكوين حكومة وفاق وطني تدير المرحلة االنتقالية لمدة ثمانية 
الوطني،  الوفاق  الحكومة لمجلس رئاسة حكومة  عشر شهراً، ومنح صالحيات رئيس 
النواب، وفي حال  االعتراف بمجلس  المسلحة، مع  والقوات  الجيش  قيادة  أهمها  ومن 
عدم انتهاء الحكومة من مهامها، يتم تمديد الفترة ستة أشهر إضافية، ونّص االتفاق 

األعلى  المجلس  تشكيل  على  أيضًا 
للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام 
لحكومة  المهام  تسليم  وتّم  الجديد، 

الوفاق، في 1 أبريل 2016.
تنتهي  أن  المفترض  من  كان  حيث 
في  الوفاق  لحكومة  االنتقالية  الفترة 
أكتوبر 2017، ومع التمديد ستة أشهر، 

ليبيا في تشكيل حكومة قــادرة على  منذ 2011 فشلت 

تــوحــيــد الــشــعــب، ولــكــن بـــداًل مــن ذلـــك أصــبــحــت مسرحًا 

للصراعات السياسية على السلطة، وبــؤرة للمنظمات 

اإلرهابية المتعددة.



20 الخميس  ١٣  اغسطس  ٢0٢0             العدد: ١٢٩ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

يكون انتهاء المرحلة االنتقالية، في أبريل 2018، وكان على حكومة الوفاق أن تقوم 
بسّن قوانين تقّلص وجود الجماعات المتطرفة.

 إلّا أن تمسك حكومة الوفاق بمنصبها أدخلها في حالة الّلاشرعية التي أقرها إتفاق 
الصخيرات جعل من الوضع الميداني يتغّير ليتحّرك الجيش الليبي في إتجاه تصحيح 

المسار أمام تعّنت الوفاق التي يزداد غرقها في أوحال صراعات المواقع الداخلية.
عدم اإلستقرار السياسي و حالة الضعف و الترّهل التي تعيشها الدولة منذ 2011 
بنسق متصاعد قوبلت بحالة غضب و إحتقان شعبية .إذ يعتبر تردي األوضاع المعيشية 
واألمنية وانتشار الفساد من األسباب الرئيسية الندالع االحتجاجات في غرب ليبيا حيث 

خرج المتظاهرون للتعبير عن غضبهم وللدعوة لتغيير األوضاع المزرية.
الليبيين في عدد من مدن غرب ليبيا  القليلة الماضية مئات  وتظاهر خالل األيام 
غضبهم  عن  للتعبير  طرابلس،  الليبية  والعاصمة  وصرمان  والزاوية  صبراتة  منها 
من تدهور الظروف المعيشية والفساد في بالد تشهد نزاعات مسلحة منذ سنوات 
تركية  عسكرية  قاعدة  الى  المنطقة  حولت  التي  الوفاق  حكومة  باسقاط  وللمطالبة 
المليشيات  عن  عداك  ألنقرة  المولين  واالرهابيين  المرتزقة  آالف  فيها  تنتشر 

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

احتجاجا على استخدام عائداته في تمويل الحرب وتسديد أجور المرتزقة السوريين.
إلى ذلك،يرى مراقبون أن التوّجه اإلحتجاجي هو مسار حتمي نظًرا لحالة العبث بمقّدرات 
الشعب الذي طالت و تعّمقت معاناته أمام 
أو  النهاية  يعرف  لم  عبثي  سياسي  صراع 
التسوية مما يجعل الحل األوحد هو التمّرد 
على سلطة تعيش في ظل حماية جماعات 
مسلحة ال تعترف بالدولة و تسّير من خارج 

حدود البلد.

عدم اإلستقرار السياسي و حالة الضعف و الترّهل التي 

تعيشها الدولة منذ 2011 بنسق متصاعد قوبل بحالة 

غضب و إحتقان شعبية.  
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رمزي الزائري

في 3 أغسطس )آب( 2020 خرجت حركة أطلقت على نفسها اسم »حراك رشحناك« مكونة من أنصار سيف 
سيف  لدعم  أغسطس   20 يوم  تظاهرات  بخروج  ،وطالبت  الرئاسة  لمنصب  بترشحه  للمطالبة  اإلسالم 
اإلسالم بشكل مباشر للترشح لمنصب الرئاسة ،ولم تكن هذه المبادرة لدعمه لترشيح سيف اإلسالم كقيادة 

سياسية في ليبيا ،األولى من نوعها ،فقد سبقتها عّدة مبادرات.

  المعادلةالمعادلة  الصعبةالصعبة  
في صراع الداخل في صراع الداخل 

الليبيالليبي

سيف اإلسالم القذافي
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وتطرح هذه التطورات العديد من نقاط االستفهام ،من باب هل ينوي حقا سيف اإلسالم 
الترشح لمنصب قيادي ؟ هل هو قادر بعد سنوات االقصاء على فرض نفسه ؟ هل هناك ما 

يكفي من رأي عام في ليبيا لكي يدعم ظهور سيف اإلسالم مرة أخرى في الداخل الليبي ؟
أنصار سيف االسالم طرف أساسي في معادلة الحل السياسى

االستبعاد  و  االقصاء  سنوات  بعد  و  تمكنوا  ،قد  القذافى  اإلسالم  سيف  أنصار  أن  يبدو 
،من فرض رؤيتهم على البعثة األممية التى أدركت الخطأ الفادح الذى ارتكبه مارتن كوبلر 
أنصار  وبات   ،2015 عام  الموقع  الصخيرات  اتفاق  عن  السابق  النظام  أنصار  بتهميش 

النظام السابق طرفا رئيسيا وأساسيا فى معادلة الحل السياسى بل والعسكرى في ليبيا.
األمم  بعثة  دعم  عن  القذافي  اإلسالم  سيف  من  مقربة  ليبية  مصادر  كشفت  فقد 
مدينة  في  عقدها  المزمع  السياسي  الحوار  جلسات  في  عنه  ممثلين  مشاركة  المتحدة 
تيار سيف اإلسالم ستكون األولى  المصادر، أن مشاركة  السويسرية قريبا. وأكدت  جنيف 
الحوار  البعثة األممية على توسيع دائرة  الحوار، في ظل عمل  من نوعها بصفة رئيسة في 
السياسي، الفتة إلى أن البعثة تشاورت مع عدد من األطراف السياسية، بينهم ممثلون عن 
تيار سيف اإلسالم، وستتم محاورتهم  السابق، وتتواصل مع األطراف كافة، خاصة  النظام 

مجدداً خالل األسبوع المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن تيار سيف اإلسالم قّدم رؤيته للحل السياسي بعد فشل المرحلة 
االنتقالية الحالية وامتدادها لسنوات، مشيرة إلى أن الرؤية تتمثل في عقد مؤتمر تأسيسي 
على غرار التجربة التونسية، ويتم وضع خريطة طريق للحل، تسمح بتمثيل كافة المناطق 
والثقافية.  واالجتماعية  السياسية  الرموز  وبعض  والقبائل  البلدية  والمجالس  الجغرافية 
ولفتت المصادر إلى طرح مرحلة انتقالية بحد أقصى عام واحد، وذلك قبيل إجراء االنتخابات 
االنتقال  يتم  أن  على  والتشريعية  الرئاسية 
االنتخابات،  إجراء  بعد  الوطنية  للمصالحة 
مؤكدة أن الهدف هو إنهاء عملية الصراع 

على الشرعية.

الشعب  أمل  اإلسالم  سيف 
الليبي

منذ أغسطس )آب( تشهد مدينة سرت، 
التي ولد فيها القذافي ثم توفي فيها بعد 

يبدو أن أنصار سيف اإلسالم القذافى ،قد تمكنوا و بعد 

ســنــوات االقــصــاء و االســتــبــعــاد ،مـــن فـــرض رؤيــتــهــم على 

البعثة األممية التى أدركت الخطأ الفادح الذى ارتكبه 

مارتن كوبلر بتهميش أنصار النظام السابق عن اتفاق 

الصخيرات. 
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التي دعمها  الحرب  أثناء  69 سنة 
حلف الناتو إلطاحته، خروج المئات 
يحملون  وهم  له  المؤيدين  من 

رايتهم الخضراء المفضلة.
في  المشاركة  حجم  ويعكس 
أعوام  تسعة  أن  كيف  التظاهرات 
في  البالد  تركت  الفوضى  من 
حالة يرثى لها حيث أُغلقت حقول 
انقطاع  المدن من  وعانت  النفط 
الكهرباء، ما جعل بعض الليبيين 
اتسم  عهد  الستعادة  يحّنون 

باالستقرار النسبي.
شبكة  كشفت  لها  تقرير  وفي 
أركان  أن  األميركية  »بلومبيرغ« 
العودة  يحاولون  السابق  النظام 
التقرير  ويقول  ليبيا.  حكم  إلى 
ليبيا  في  الحرب  تقترب  بينما  إنه 
أصبحت  مستقرة،  غير  هدنة  من 
األمامية  الخطوط  على  المدينة 
إعادة  إلى  تسعى  لحركة  مركزاً 

نظام القذافي.
اإلسالم  سيف  لخالفته،  يستعد  كان  الذي  القذافي،  نجل  أن  التقرير،  بحسب  ويبدو، 
ثورة عام 2011،  بلعب دور في قمع  تتهمه  التي  الدولية  الجنائية  المحكمة  المطلوب من 
ينشط للعودة إلى السلطة وُيرّكز في أولوياته على اإلفراج عن إخوته والمسؤولين في عهد 

والده، بحسب أشرف عبد الفتاح، الذي يقود الحملة من أجل عودة النظام السابق.
أن برأته  السجن بعد  الذي ال يزال في  القذافي  الساعدي  المعتقلين شقيقه  ومن بين 

محكمة قبل عامين من تهمة قتل مدرب كرة قدم.
ويقول تقرير »بلومبيرغ«، إن سيف اإلسالم يمكنه االعتماد على الدعم في سرت وبقية 

المدن حيث القبائل الكبيرة وأبرزها قبيلته »القذاذفة«.
يرون  باتوا  الغربيين  الدبلوماسيين  بعض  إن  بالقول  تقريرها  »بلومبيرغ«  واختتمت 
دوراً لرموز النظام السابق في مستقبل ليبيا. وقال أحد الدبلوماسيين إنه كان من الخطأ 
استبعادهم من المحاوالت الدولية للجمع بين مختلف األطراف، بينما قال آخر إنهم األغلبية 

الصامتة.
مازالت  بدوية  قبائل  عدة  أن  إلى  بالنظر  الشعبية،  تنقصه  ال  القذافي،  اإلسالم  فسيف 
خرجت  فقد  والطوارق،  والصيعان  والمقارحة  وورفلة  والقذاذفة  ورشفانة  مثل  تدعمه 
مسيرات في عدة مدن ليبية تطالب بترشيح سيف اإلسالم القذافي في االنتخابات الرئاسية
ليبيا«،الداعي  أجل  من  »رشحناك  حراك  لنداء  استجابة  المسيرات  هذه  وانطلقت 
لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت والداعم بشكل رئيسي لسيف القذافي 
،وجرى تنظيم المسيرات في أغلب مدن ومناطق ليبيا، مثل سرت ودرنة وبنغازي، وبني 

وليد، وفي المنطقة الجنوبية أيضا، حيث غات وسبها والكفرة، وغيرها.
القذافي  معمر  العقيد  نجل  أنصار  ويرى 
يمزقها  التى  لليبيا  مستقبليا  رئيسا  فيه 
القيادي  ،وقال  وعسكري  سياسي  صراع 
رمضان  ليبيا،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  في 
لسيف  الداعمة  »التظاهرات  إن  قرين،  أبو 
سنوات  منذ  تنقطع  لم  القذافي  اإلسالم 

لكنها كانت بشكل رمزي«.
رسالة  بعثت  »المسيرات  أن  إلى  وأشار 
قوية من كل أنصار سيف اإلسالم والنظام 

منذ أغسطس /آب، تشهد مدينة سرت، التي ولد فيها 

الــقــذافــي ثـــم تــوفــي فــيــهــا بــعــد 69 ســنــة أثـــنـــاء الــحــرب 

ــتـــه، خـــــروج الــمــئــات  الـــتـــي دعــمــهــا حــلــف الـــنـــاتـــو إلطـــاحـ

مـــن الــمــؤيــديــن لـــه وهــــم يــحــمــلــون رايــتــهــم الــخــضــراء 

المفضلة.



24 الخميس  ١٣  اغسطس  ٢0٢0             العدد: ١٢٩ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

لها  وكان  والخارج  للداخل  الجماهيري 
خمس  من  أكثر  استمرت  إرهاصات 
سنوات تطالب بوجود سيف اإلسالم في 
المشهد السياسي لخروج ليبيا من هذا 

النفق المظلم«.
يعتبر  الشعبي  »الخروج  أن  واعتبر 
الذي  السلمي  العمل  في  نوعية  نقلة 
الصورة  هذه  لتكون  عليه  نشجع 
بدون  ليبيا  في  والحقيقية  المثلى 
بندقية أو رصاص بمطالبات ومسيرات 
الذي  »الحقيقة  أن  على  سلمية«،مشّددا 
يجب أن يعيها السياسيون في العالم أن 
سيف اإلسالم هو الحل وليس المشكلة 
جماهيرية  شعبية  قوة  من  يمتلكه  بما 

تخرج ليبيا من مأزقها«.
من جانبه قال محمد الرميح، مؤسس 
حراك  »دعوات  إن  رشحناك،  حراك 
أسبوعين  أكثر من  رشحناك كانت منذ 
تناولت الخروج لالحتفال باليوم الوطني 
للشباب الليبي«.وذكر أن »هذه الدعوات 
تأتي ضمن إقحام الشباب وأيصال صوتهم الذي تم تهميشه في السنوات الماضية تحت 

ظل الحكومات المتصارعة على السلطة«.
وأضاف إن »حراك رشحناك له أهداف وطنية على رأسها التمسك بالحل السياسي واالنتقال 

السلمي للسلطة والتمسك بالدكتور سيف االسالم كقائد للمصالحة الوطنية«.

السؤال األهم..لماذا ال يظهر؟
منذ إعالن سيف اإلسالم القذافي ترشحه في مارس من العام الماضي للسباق الرئاسي 
المقبل في ليبيا عبر مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسمه »أيمن بوراس« من تونس؛ ثار 
الجدل وتطايرت األسئلة حول مكان وجود سيف اإلسالم.. أين هو، لماذا ال يظهر في وسائل 
اإلعالم ولماذا ال يوجه خطابًا ولو صوتيًا ألنصاره ومؤيديه ولماذا ال توجد أي مؤشرات حول 

مكان وجوده؟
لماذا  القذافي، هو  اختفاء سيف اإلسالم  المهتمون بقضية  الذي يطرحه  األول  السؤال 
ال يظهر الرجل في أي تسجيل مرئي أو حتى صوتي، ليوجه رسائل لمؤيديه المتعطشين 
لكلمة منه؟ ولماذا لم تظهر حتى صورة واحدة له منذ إطالق سراحه في الحادي عشر من 

يونيو من العام 2017 أي قبل 3 أعوام بالتمام والكمال.
المتسائلون عن سبب انعدام التسجيالت والصور لسيف اإلسالم زادت حدة حيرتهم 
وسيل أسئلتهم عندما تمر مناسبة تستحق دون أن يظهر فيها ويقول شيئًا ما فيها، مثل 
ذكرى تولي القذافي للحكم في األول من سبتمبر من كل عام. ثالث ذكريات مرت لـ«الفاتح 

من سبتمبر« منذ إطالق سراحه دون أن يقول شيئًا أو يصرح بكلمة واحدة.
السؤال الثاني المهم الذي يطرحه المهتمون بقضية سيف اإلسالم القذافي يدور حول 
بحجم  لرجل  يمكن  وكيف  إقامته،  مكان 
وأهمية سيف اإلسالم أن يخفي مكان وجوده 
عن األعين المتربصة والباحثة عنه بشغف، 
في  الدرجة  بهذه  التخفي  من  يتمكن  كيف 
زمن تطورت فيه أدوات المخابرات مستفيدة 
من التطور التكنولوجي في مجالي االنترنت 
والمراقبة من الجو، كيف يمكن مع كل هذه 
المعطيات أال تظهر حتى شائعة حول مكان 

وجوده.

منذ إعالن سيف اإلسالم القذافي ترشحه في مارس من 

عبر  ليبيا  فــي  المقبل  الــرئــاســي  للسباق  الماضي  الــعــام 

بــوراس«  »أيــمــن  باسمه  المتحدث  عقده  صحفي  مؤتمر 

مــن تــونــس؛ ثـــار الــجــدل وتــطــايــرت األســئــلــة حـــول مكان 

وجود سيف اإلسالم.
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عثمان بركة:

تقرير/ همسة يونس

من جديد، عادت وتعالت 
األصوات المنادية بعودة 
أنصار النظام السابق للمشهد 
الليبي وعلى رأسهم سيف اإلسالم 
نجل الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافي، إلنقاذ الوطن من حالة 
التشتت واالنقسام التي يعانيها 
منذ 2011، فخرجت خالل 
األسابيع الماضية في بعض 
المدن الليبية، مظاهرات مؤيدة 
لترشح سيف اإلسالم القذافي، 
لرئاسة الدولة.
وللحديث بشكل أكثر تفصيال 
حول دور سيف اإلسالم في 
المشهد الليبي وفرص نجاحه، 
كان لـ«بوابة إفريقيا اإلخبارية« هذا 
الحوار مع منسق الجبهة الشعبية 
لتحرير ليبيا/ مكتب مصر، عثمان 
بركة، وإلى نص الحوار:

سيف اإلسالم ليس سيف اإلسالم ليس 
في حاجةفي حاجة  لدعايةلدعاية  

انتخابيةانتخابية
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بداية.. ما هو دور سيف االسالم القذافي في المشهد الليبي؟.
دور سيف اإلسالم هو دور وطني إنساني منطلق من مشروع إعادة بناء الدولة وفق 
لكافة  المتساوية  الحقوق  يضمن  دستور  وفق  القانون  يحكمها  مؤسساتي  منهج 

فئات المجتمع.

ما داللة تصاعد المطالب بترشيح سيف االسالم؟.
سيف اإلسالم ليس في حاجة لدعاية انتخابية فهو معروف من خالل تجربة عملية، 
قاد مشروع إصالحي بنائي يخدم فيه العامة وخاصة الشباب تحديد ال يشغلنا كثير 
أمر الترشيح بقدر ما يشغلنا حال الوطن والمواطن، وبدون شك وصلت عامة الناس 

لحقيقة حجم المأساة التي يعانيها الوطن طيلة عشر سنوات.

هل يمكن رفع القيود والعراقيل أمام عودة سيف االسالم إلى الحياة السياسية؟.
يمكن أن ترفع وهي ليست أول حالة، ويمكن أن تظل عامل ضغط على المهندس 
القوة  مواجهة  في  السياسي  نضالنا  من  جزء  وهذا  أنصاره،  وعلى  اإلسالم  سيف 

الظالمة التي لديها أطماع في وطننا وتعتقد بأن وجود سيف اإلسالم عائق لها.

لماذا فشل الساسة الجدد في تحقيق االستقرار في ليبيا؟.
وال  االستعمار،  صنيعة  فهم  وعليه  االستعمار  بوابة  من  جاءوا  الجدد  الساسة 
يستطيعون أن يكونوا حالة وطنية وأن أدعوا ذلك، الوطن يريد سياسيين وطنيين 
بامتياز وهذا ليس متوفر في الموجودين بالمشهد، بل هم لديهم هاجس واحد 
وهو سرقة المال العام، والصراع على االمتيازات ليس أكثر، وأغلبهم ال يفقهون في 

السياسة ال علم وال ممارسة، الوطن يشهد مرحلة عبثية مقصودة.

ما هو موقف األطراف الليبية من عودة سيف االسالم؟.
ال أفهم كلمة األطراف فإذا كان المقصد منها »وفاق وكرامة« فهؤالء ليسوا أطراف، 
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دوامة  في  الوطن  أدخلوا  لدرجه  والمناصب،  المصالح  قسمتهم  فبراير  هم  بل 
من الصراع الدموي وال عالقة لسيف اإلسالم بهم، وال يعنينا موقفهم كثير ألن 

هؤالء جاءوا نتاج غزو الناتو للبالد فالقرار والحديث مع أسيادهم وليس هم.

 وماذا عن موقف المجتمع الدولي؟.
الموقف الدولي سءي للغاية فحتى اآلن ال توجد أي جدية من المجتمع الدولي لحل 
األزمة الليبية، بل كل من يأتي يتفنن في إدارة األزمة، ولنقول إن المجتمع الدولي 

هو أساس األزمة.

القادمة وماهي  هل يمكن أن يكون لسيف االسالم دور في االستحقاقات 
فرص نجاحه؟.

نعم مع تيار سيف اإلسالم ومع كل من يحب وطنه وتياره يتوسع ليستوعب كل 
الوطنيين في مواجهة الال وطنيين، وإذا ترك األمر لليبيين فبدون شك سيختارون 
التيار الوطني الذي على رأسه سيف اإلسالم والذي يجمع الكل بدون إقصاء أو 

تهميش، مشروع الكل مع الكل باستثناء الخونة والعمالء أعداء الوطن.
ونحن  الله،  عند  من  اال  توفيقنا  فما  الله،  عند  من  أمر  فهذا  النجاح  فرص  اما   
نقوم بواجبنا وما يمليه علينا ضميرنا الوطني والتوفيق من عند الله، نحن ندعوا 
لالنتخابات على أن تكون نزيهة بعيدة عن الدوالر الفاسد واأليديولوجية وبعيدا 
عن االنتهازيين من كل األطراف وتطهير الصفوف مسؤولية الجميع. نحن نثق 

في مشروعنا الوطني وصادقون العزم على أن تنهض ليبيا رغم كل الجراح.
سيف اإلسالم ليس في حاجة لدعاية انتخابية فهو معروف من خالل تجربة 
الشباب  وخاصة  العامة  فيه  يخدم  بنائي  إصالحي  مشروع  قاد  عملية، 

تحديدا. 
الموجودين  في  متوفر  ليس  وهذا  بامتياز  وطنيين  سياسيين  يريد  الوطن 
العام، والصراع على  المال  بالمشهد، بل هم لديهم هاجس واحد وهو سرقة 

االمتيازات ليس أكثر.
تيار سيف اإلسالم ومع كل من يحب وطنه وتياره يتوسع ليستوعب كل الوطنيين 
التيار  لليبيين فبدون شك سيختارون  األمر  وإذا ترك  الال وطنيين،  في مواجهة 

الوطني الذي على رأسه سيف اإلسالم. 
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فايز العريبي:

تقرير/سوزان الغيطاني 

أكد اإلعالمي والكاتب السياسي الليبي فايز العريبي أن »أنصار النظام الجماهيري« قوة شعبية 
عبرت عن نفسها بالخروج في مظاهرات ضد تدخل الناتو في ليبيا عام 2011 مضيفا في مقابلة 
مع صحيفة المرصد أنهم تعرضوا للقمع والمطاردة إال أن القوة الشعبية لهذا التيار أجبرت المجتمع 

الدولي على أن يقر بوجوده.

»أنصار النظام« »أنصار النظام« 
الجماهيريالجماهيري  قوة قوة 
شعبية تعرضت للقمع شعبية تعرضت للقمع 
والزالت تفرض نفسهاوالزالت تفرض نفسها
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النظام  أنصار  عودة  تتابع  كيف 
الجماهيري للمشهد الليبي؟.

أنصار النظام الجماهيري لم يغادروا 
القوة  تلك  فهم  الليبي  المشهد 
نفسها  عن  عبرت  التي  الجماهيرية 
الناتو  حلف  عدوان  ضد  بالخروج 
البيعة  أعلنت  ضخمة  مسيرات  في 
والتي  القذافي  معمر  الراحل  للزعيم 

رأيناها في أغلب مدن ليبيا.
مورس  التي  هي  الحشود  فهذه   
قبل  من  واإلرهاب  القمع  عليها 
المتآمرين مع حلف الناتو وقد اتضح 
خالل السنوات العشر الماضية مدى 
له  تعرض  الذي  والتنكيل  القمع 
باإلضافة  الجماهيري  النظام  أنصار 

لتهجير الماليين من ليبيا.
 فكل هذه األسباب جعلت من أنصار 
النظام الجماهيري وهج تحت الرماد 

أضاف له الدكتور سيف اإلسالم القذافي بعدا آخر لتعبر القوى الجماهيرية التي كانت 
تشكل األغلبية الصامتة عن نفسها بعد كل هذا االنهيار والتداعي في الحياة اليومية 

للمواطن الليبي وليبيا.
 فكل هذه العوامل ساعدت في تفجير كل هذه المواقف إضافة لتصاعد وبروز أهمية 
الكثير  الليبي والدولي خاصة وأن  الدكتور سيف اإلسالم في المشهد السياسي  دور 
من الدول الكبرى شهدت بقدرته على إعادة بناء ليبيا من جديد ورأت فيه شخصية 

وطنية لها حضورها الجماهيري ويتمتع بتأييد أنصار النظام الجماهيري دون غيره. 
ورغم تعرض أنصار النظام الجماهيري للقمع إال أنهم عبروا عن وجودهم القوي وهو 
بعدما  به  يستهان  ال  شعبي  عمل  يوجد  فاآلن  لذلك  الدولي  المجتمع  انتباه  أثار  ما 
تجاوزت الجماهير حاجز الخوف وبدأت تعبر عن وجودها بقوة وتواجه القمع واإلرهاب.

 والبد من اإلشارة إلى أن القوى التي سيطرت على المشهد السياسي خالل السنوات 
أو  العشر الماضية ليس لها قاعدة شعبية سواء إخوان مسلمين أو قاعدة أو داعش 
التي  القوى  أو  القديمة  والتيارات  األحزاب  أتباع  من  الهشة  القوى  أو  الشريعة  أنصار 
ترفع شعار المجتمعات المدنية والتي تتسم بالهشاشة وعدم القدرة على االنصهار 
عاجية  أبراج  من  السياسي  العمل  تمارس  وإنما  عنه  والتعبير  الجماهيري  الواقع  في 
والسياسي  المالي  الفساد  في  تورط  منهم  كثيرا  إن  بل  المواطنين  واقع  عن  بعيدا 

واالرتباط واالتهامان لألجنبي.   

من كان يقف وراء محاوالت استبعاد أنصار النظام الجماهيري؟.
ال شك أن كل القوى السياسية والفكرية واأليديولوجية التي جمعها الناتو تحت أجنحة 
الناتو من إسقاط الدولة  ملياراته والتي تناقضت فيما بينها بعد ذلك بعدما انتهى 
بناء  في  فشلت  فبراير  مظلة  تحت  جمعت  التي  القوى  فكل  الراحل  الزعيم  واغتيال 
والتهجير  القتل  الجماهيري من خالل  النظام  أنصار  دولة فشاركوا بقوة في استبعاد 

والمطاردة والزال الكثير من أنصار النظام الجماهيري خلف القضبان. 
 

لماذا فشلت محاوالت استبعاد أنصار النظام الجماهيري عن السلطة؟.
تحدث  المؤامرة  أثناء  ففي  ومشروع  رؤية  ويملك  حقيقي  إرث  يملك  التيار  هذا  ألن 
الزعيم الراحل عن مستقبل ليبيا حال سقوط الدولة الوطنية وقد تأكد ما قاله القائد 
وكذلك تحدث الدكتور سيف اإلسالم عما ستؤول إليه ليبيا برؤية استراتيجية لتحليل 

أبعاد المؤامرة وكشفها وتعريتها.
الجماهيري عندما برهنت قوى  النظام  أعطت مصداقية ألنصار  العوامل   فكل هذا 
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فبراير على حقيقة ما قالته الرؤية الجماهيرية وتأكدت كواقع معاش يومي فكل هذه المعطيات أهلت 
هذا التيار على كل التيارات المضادة وقد تبينت كل الحقائق للشعب الليبي وهو ما أدى لفشل محاوالت 

كل القوى المرتهنة للعدو في أن تبعد أو تحيد هذا التيار من المعركة الوطنية 

ماهي دالالت االعتراف الدولي بدور أنصار النظام الجماهيري؟.
الوقائع هي التي أجبرت المجتمع الدولي ألن يقر بحقيقة وجود هذا التيار على األرض ويقر بفاعليته 
احتواء  ومحاولة  قمع  من  حدث  ما  يراقب  الدولي  المجتمع  أن  كما  وانتشاره  جماهيريته  وبحقيقة 
ومحاصرة إرادة الشعب الليبي باالعتقال والسجن كما لم يتاح للكثير من المناطق التعبير عن نفسها 
أنهم قوة أساسية تم مصادرة  الجماهيري على  النظام  أنصار  القمعية وبذلك برهن  القبضة  بسبب 

صوتها طيلة عشر سنوات. 
واالعتراف الدولي سيسهم في أن يلعب أنصار النظام الجماهيري دورا أكثر مرونة وحركة وتطلع على 
لسان  على  أقر  الدولي  المجتمع  وأن  خاصة  والدولية  واإلقليمية  والقارية  المحلية  المستويات  جميع 
أقدموا على  الذين  أوروبا  ليبيا كان خطأ استراتيجيا كبيرا واتضح أن ساسة  ساسته أن ما حدث في 
مشكالت  أحدث  الذي  الشرك  لهذا  االستعمارية  نزعتهم  قادتهم  النظر  قاصري  ليبيا  على  االعتداء 

عديده في أوروبا على جميع األصعدة .
الليبية باإلضافة  الناتو نتيجة صراع أعضائه على المشكلة  فبسبب ليبيا بدأ يحدث تصدع في حلف 
إلى أن ليبيا أصبحت مالذا لإلرهاب العالمي كما خسر األوروبيون الشراكات االقتصادية مع ليبيا كما 
خسروا المشاريع الواعدة التي كانت ضمن مشروع ليبيا الغد بقيمة 250 مليار بتوجيه من الدكتور 
سيف اإلسالم معمر القذافي كما أن أوروبا أصبحت تعاني جراء تسلل اإلرهاب إليها تحت مظلة الهجرة 

أي دور منتظر من أنصار النظام الجماهيري في المشهد القادم؟.
وسيادة  بحرية  العيش  في  أبنائها  وحق  ليبيا  سيادة  يحفظ  الذي  الوطني  الدور  إال  يكون  لن  الدور 
الحياة  مقومات  كل  له  وتتوفر  مستقرا  آمنا  بكرامة  ويعيش  بالده  بخيرات  الشعب  يتمتع  وأن 
هو  الغد«  »ليبيا  اإلسالم  سيف  الدكتور  قدمه  الذي  التنموي  المشروع  أن  وأعتقد  الكريمة 
ذلك المشروع الذي سيحقق تلك اآلمال والطموحات في أن يجد المواطن دولة آمنة تحميه.
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المصالحة  على  يحث  الذي  الوطني  الدور  إال  الجماهيري  النظام  ألنصار  يكون  ولن   
النظام الجماهيري وطنيون ويفرقون بين  الحقوق فأنصار  الوطنية وجبر الضرر ورد 
وسوف  تطلعات  من  البسيط  المواطن  عنه  يعبر  كان  وما  التآمر  رأس  على  كان  من 

يتمكن الليبيون من قول كلمتهم دون إرهاب أو قمع 

األمنية  الفوضى  دوامة  البالد  دخلت   1102 عام  لليبيا  الناتو  إسقاط  بعد 
والسياسية.. لماذا برأيك؟.

بالفعل البالد دخلت في الفوضى على كل المستويات وجرى تدمير كل مقدرات البالد 
واستهداف أمن وكرامة المواطن وانتهاك حق المواطن في التعليم واألمن حيث جرى 
التآمر على ليبيا الدولة االستراتيجية المحورية والتي أثر سقوطها على أوروبا وأيضا 
تركز  حيث  اإلفريقي  الصحراوي  والعمق  العربي  والمغرب  والصحراء  الساحل  دول 

اإلرهاب في الحزام الخلفي لشمال إفريقيا.
عندما قال القائد نحن أجدر بليبيا ظن الكثير من السطحيين أنه يعني الحكم بينما 
النظام الجماهيري برمته الذي كان عماده المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية كان 
يؤمن ليبيا ففي كل منطقة مؤتمرات شعبية وغرف ومربعات أمنية وقوى ثورية تحمي 
الصحيح  المنهج  ليبيا 42 سنة هو  الذي حافظ على  المنهج  البالد وقد ثبت أن هذا 

والضامن للمجال الحيوي الذي يدور حول ليبيا. 
اإلسالم  سيف  الدكتور  بقيادة  صاعدة  قوة  الجماهيري  النظام  أنصار  فإن  وختاما 
القذافي الشخصية الوطنية التي تتمحور حولها اآلمال في غد ينتظره الليبيون بعدما 
إرادته ويجمع شتاته  المهشم وأن يوحد  الكيان  يتمكن سيف اإلسالم من جمع هذا 

ويوحد قواه الوطنية والمجتمعية.
 أنصار النظام الجماهيري لم يغادروا المشهد الليبي فهم تلك القوة الجماهيرية التي 
عبرت عن نفسها بالخروج ضد عدوان حلف الناتو في مسيرات ضخمة أعلنت البيعة 

للزعيم الراحل معمر القذافي.

رغم تعرض أنصار النظام الجماهيري للقمع إال أنهم عبروا عن وجودهم القوي 
وهو  ما أثار انتباه المجتمع الدولي لذلك؟.

مرونة  أكثر  دورا  الجماهيري  النظام  أنصار  يلعب  أن  في  سيسهم  الدولي  االعتراف 
وحركة وتطلع على جميع المستويات المحلية والقارية واإلقليمية والدولية.  

أنـــصـــار الــنــظــام الــجــمــاهــيــري وهــج 

تـــحـــت الــــرمــــاد أضــــــاف لــــه الـــدكـــتـــور 

ســيــف اإلســــالم الــقــذافــي بــعــدا آخــر 

لــتــعــبــر الــــقــــوى الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــتــي 

كـــانـــت تــشــكــل األغـــلـــبـــيـــة الــصــامــتــة 

عــن نفسها بــعــد كــل هـــذا االنــهــيــار 

ــيـــة  ــيـــومـ ــــاة الـ ــيـ ــ ــــحـ ــي الـ ــ ــــي فــ ــــداعــ ــتــ ــ والــ

للمواطن الليبي وليبيا.


