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ــراف  ــن االط ــات ب ــل الخالف ــتمرار مسلس ــر واس ــرة التوت ــد وت ــع تصاع ــى وق ع

السياســية مــا جعــل الشــارع الليبــي يتحــرك يف احتجاجــات عارمــة تنديــدا 

باالوضــاع الصعبــة التــي يعيشــها املواطــن منــذ ســنوات،طفت عــى الســطح 

ــن  ــروج م ــة والخ ــدار االزم ــراق ج ــة الخ ــراف يف محاول ــدة أط ــن ع ــادرات م مب

ــاخن. ــح س ــى صفي ــالد ع ــل الب ــذي جع ــيايس ال ــداد الس ــازق االنس م

االفتتاحية

األزمة الليبية..مبادرات على وقع االحتجاجات



3 اخلميس 8  يوليو   2022  العدد : 221

املرشــح  القــذايف،  اإلســام  ســيف  ذلك،تقــدم  إلــى 
لانتخابــات الرئاســية الليبية،الثاثــاء املاضــي، مببــادرة 
ترمــي إلــى كســر اجلمــود حــول االنتخابــات املتعثــرة منــذ 
يقدمهــا  مبــادرة  ثانــي  اإلســام يف  اشــهر.ودعا ســيف 
ــى االنســحاب مــن  ــة إل حلــل األزمــة، الشــخصيات الليبي

الســاحة السياســية الليبيــة، مبــن فيهــم هــو نفســه.

أولهــا  خياريــن  اإلبن،مــن  القــذايف  مبــادرة  وتتألــف 
بــا  انتخابــات  ترتيبــات  لعمــل  محايــدة  جهــة  وضــع 
االحتمــال  بعيــد  اخليــار  هــذا  أن  إلــى  وتشــير  إقصــاء 
االنتخابــات  تأجيــل  عــن طريــق  الثانــي  حاليا.واخليــار 
الرئاســية وإجــراء االنتخابــات البرملانيــة بــدون تأخيــر، 
ودعــوة جميــع املرشــحني وهــو أولهــم إلــى االنســحاب مــن 

الترشــح والتوافــق علــى شــخصية وطنيــة تقــود البــاد يف 
االنتقاليــة. الفتــرة 

وأكــد ســيف االســام، بــأن ليبيــا يف حالــة اســتثنائية 
حرجــة ويجــب أن تتــم االنتخابــات الرئاســية والبرملانيــة 
الدماء.واتهــم جهــات  وهــذا هــو احلــل األخيــر حلقــن 
العمليــة  تعطيــل  علــى  بالعمــل  باخلارجيــة  وصفهــا 
السياســية يف ليبيــا قائــا:«مت وأد هــذا احلــل الســلمي 
بتدخــات خارجيــة وداخلّيــة كمــا هــو معــروف للجميــع 
ومت إجهــاض العمليــة االنتخابيــة برمتهــا األمــر الــذي أدى 
إلــى تدهــور أوضــاع البــاد والعبــاد حتــى وصلــت األمــور 

ــان«. ــه اآلن وهــو أمــر ال يخفــى عــن العي ــا هــي علي مل

للدولة،بلقاســم  األعلــى  املجلــس  عضــو  وأشــاد 

دعـــا ســـيف اإلســـام يف ثانـــي مبـــادرة يقدمهـــا حلـــل األزمة، 
الشـــخصيات الليبيـــة إلى االنســـحاب من الســـاحة السياســـية 

الليبيـــة، مبـــن فيهم هو نفســـه.
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بأنهــا  اياهــا  واصفــا  االســام،  ســيف  قزيط،مببــادرة 
»مبــادرة  تســتحق التقديــر وتنــم عــن روح  وطنيــة ورغبــة 
يف  قزيــط  أزمتها«.وأضــاف  ليبيــا  عبــور   يف  صادقــة 
»ونتمنــى  أفريقيــا اإلخباريــة«، قائــاً  لـ«بوابــة  تصريــح 
أن  حتتــذى )هــذه املبــادرة( مــن قبــل باقــي املرشــحني 
وفــق  االنتخابــات«  مســيرة  عطلــوا  الذيــن   اجلدليــني 

تعبيــره.

 وتأتــي مبــادرة ســيف االســام تزامنــا مــع مبــادرة 
الليبي،الــذي  الرئاســي  املجلــس  عنهــا  أعلــن  أخــرى 
االنســداد  حالــة  ملعاجلــة  خطــة  عــن  أعلن،الثاثــاء، 
السياســي يف البــاد، قــال إنهــا »تتوافــق مــع املطالــب 
املراحــل االنتقاليــة عبــر  إنهــاء  الشــعبية« وتقــوم علــى 
إجــراء االنتخابــات البرملانيــة والرئاســية.وأوضح يف بيــان 

لــه أنــه »أجــرى عــدداً مــن االجتماعــات بــني أعضائــه 
عــام  إطــار  حــول  التوافــق  إلــى  وخلصــت  باخلصــوص 

البــاد. السياســي يف  االنســداد  تعالــج  عمــل  خلطــة 

وأشــار املجلــس الــى أنــه »مت تكليــف عبــداهلل الــايف 
النائــب باملجلــس الرئاســي بإجــراء املشــاورات العاجلــة 
مــع األطــراف السياســية لتحقيــق التوافــق علــى تفاصيــل 
اخلطــة اجلديــدة وإطاقهــا فيمــا بعــد يف شــكل خارطــة 
املراحــل  ُتنهــي  واملعالــم،  املســارات  واضحــة  طريــق 
يف  والبرملانيــة  الرئاســية  االنتخابــات  عبــر  االنتقاليــة، 
وطنــي  توافــق  اجتــاه  يف  وتدفــع  محــدد،  زمنــي  إطــار 
حــول مشــروع التغييــر، الــذي يعــزز الثقــة بــني األطــراف 

السياســية كافــةً«.

أعلـــن املجلس الرئاســـي الليبي،عن خطة ملعاجلة حالة االنســـداد السياســـي 

يف البـــاد، قـــال إنهـــا »تتوافـــق مـــع املطالـــب الشـــعبية« وتقـــوم علـــى إنهـــاء 

املراحـــل االنتقاليـــة عبـــر إجـــراء االنتخابـــات البرملانية والرئاســـية.
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املبــادرات السياســية تأتــي علــى وقــع اســتياء شــعبي 
ــب  ــا احتجاجــات يف أغل ــث تشــهد ليبي ــر مســبوق حي غي
املــدن وذلــك عقــب فشــل اجتمــاع بــني رئيــس البرملــان 
للدولــة خالــد  املجلــس األعلــى  ورئيــس  عقيلــة صالــح 
ــة  ــف السويســرية يف وقــت ســابق برعاي املشــري يف جني
أمميــة يف التوصــل لتفاهمــات حــول القاعــدة الدســتورية 

التــي ســتجرى علــى أساســها االنتخابــات الليبيــة.

حكومتــني  وجــود  مــع  ليبيــا  يف  االنقســام  وتفاقــم 
اتفــاق  متنافســتني، األولــى يف طرابلــس وجــاءت وفــق 
سياســي قبــل عــام ونصــف العــام برئاســة عبداحلميــد 
ــة  ــى حكوم ــذي يرفــض تســليم الســلطة إال إل ــة ال الدبيب
منتخبــة، والثانيــة برئاســة فتحــي باشــاغا عينهــا البرملــان 
الشــهر  يف  الثقــة  ومنحهــا  املاضــي  فبراير/شــباط  يف 

التالــي )مــارس(، وتتخــذ مــن ســرت يف وســط البــاد 
مقــرا مؤقتــا لهــا، بعــد منعهــا مــن دخــول طرابلــس رغــم 

محاولتهــا ذلــك.

وتعانــي ليبيــا مــن تــرد كبيــر علــى مســتوى اخلدمــات، 
منــذ  تفاقمــت  التــي  الكهربــاء  قطــاع  رأســها  علــى 
أســبوعني بعــد دخــول فصــل الصيــف وانقطــاع التيــار 
الكهربائــي علــى املواطنــني، ملــدة وصلــت ألكثــر مــن 12 
ســاعة يومًيا.وأقــر رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة يف 
ــه يف معاجلــة  ــد الدبيبة،بفشــل حكومت ــد احلمي ــا عب ليبي
ــة يف  ــرارات خاطئ ــا اتخــذت ق ــال إنه ــاء وق ــة الكهرب أزم
إدارة األزمــة، معتبــرا أّن املشــكلة حتتــاج وقتــا أكثــر ممــا 

كان يعتقــد.

تشـــهد ليبيـــا احتجاجات يف أغلب املـــدن وذلك عقب فشـــل اجتماع بني رئيس 
البرملـــان عقيلة صالح ورئيس املجلس األعلى للدولة خالد املشـــري يف جنيف 

السويســـرية يف التوصل لتفاهمات حول القاعدة الدستورية.
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كمــا تعانــي ليبيــا مــن أزمــات يف الغــذاء والســيولة 
عــدة  عوامــل  عــن  ناجــم  وتضخــم  االســعار  وارتفــاع 
أهمهــا االنقســام السياســي والفســاد،ناهيك عــن انتشــار 
املليشــيات واســتمرار التدخــات اخلارجيــة وعلــى راســها 
التدخــل التركــي الــذي مــازال يصــر علــى تــأزمي االوضــاع 
يف البــاد حيــث مــدد البرملــان التركــي منــذ أســابيع قليلــة 
مهــام القــوات التركيــة يف ليبيــا 18 شــهرا،ضاربا عــرض 
الوجــود  النهــاء  والدوليــة  املحليــة  الدعــوات  احلائــط 

االجنبــي يف البــاد.

وتعكــس االحتجاجــات الشــعبية يف ليبيــا، اإلحبــاط 
املتزايــد لــدى الليبيــني مــن الفصائــل التــي يــدور بينهــا 
ــذ ســنوات يف شــرق البــاد وغربهــا، فضــا  ــال من االقتت
عــن االنقســام السياســي الــذي جتــدد قبــل أشــهر، وقســم 

الســلطة إلــى حكومتــني متنافســتني، الســيما بعــد انهيــار 
ديســمبر  يف  مقــررة  كانــت  التــي  الليبيــة  االنتخابــات 

املاضــي.

عاشــت ليبيــا منــذ العــام 2011،وضعــا صعبــا علــى 
واقتصاديا،ورغــم  وعســكريا  األصعــدة سياســيا  جميــع 
التطــورات التــي شــهدتها يف الفتــرة املاضيــة والتوافقــات 
ــق  ــت تعي ــان اخلافــات السياســية مازال ــت ف ــي حصل الت
املبــادرات  جنــاح  مراقبــون،أن  الشــامل.ويرى  احلــل 
السياســية رهــني توافــق االطــراف وقبولهــم بنتائجهــا كمــا 
أن انهــاء التدخــات اخلارجيــة بــات ضروريــا الخــراج من 
البــاد مــن أزماتهــا وحتقيــق مطالــب املواطنــني واحتــواء 

ــد. الغضــب الشــعبي املتزاي

احلميـــد  عبـــد  ليبيـــا  يف  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  أقـــر 
الدبيبة،بفشـــل حكومتـــه يف معاجلة أزمة الكهربـــاء وقال إنها اتخذت 

قـــرارات خاطئـــة يف إدارة األزمـــة.
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شريف الزيتوني

ــة  ــة بالتزامــن محتجــة عــى األوضــاع السياســية واالجتامعي أن تتحــرك كــرى املــدن الليبي

ــى  ــا. حت ــكوت بعهده ــدة ال س ــة معق ــت مرحل ــد بلغ ــور ق ــي أن األم ــة، فيعن واالقتصادي

االتهامــات التــي تطلــق هنــاك وهنــاك عــن مخربــن أو منتمــن لجامعــات سياســية معينــة 

تحــرّك املظاهــرات هــي تريــرات للهــروب مــن حقيقــة أن األوضــاع مل تعــد تعجــب ســواء 

يف رشق البــالد أو يف غربهــا ولزامــا عــى املاســكن بالســلطة بالقــوة أو بســلطة األمــر 

ــالد إىل  ــت الب ــد أوصل ــخصية ق ــم الش ــوا أن أطامعه ــهم ويقتنع ــوا أنفس ــع أن يراجع الواق

ــور. ــه األم ــت إلي ــام وصل ــؤولية في ــون املس ــم يتحمل ــة وجميعه ــة الهاوي حاف

 احلراك الشـــعبي يف ليبيا بشعار:

 ارحلوا كلكم
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املظاهــرات لــم تســتثن أي مدينــة كبيرة مــن الباد وكلها 
ترفــع شــعرات متشــابهة تســتهدف الوجــوه التــي »جثمــت« 
علــى املشــهد خــال ســنوات، وأكــد املحتجــون فيهــا »علــى 
خــروج جميــع القــوات األجنبيــة واملرتزقــة مــن األراضــي 
الليبيــة بشــكل كامــل ونهائــي، وتفويــض املجلــس الرئاســي 
ــي  ــة الطــوارئ، وحــل األجســام السياســية الت إلعــان حال
»بإجــراء  مطالبــني  االنتخابــات«،  إلــى  الوصــول  تعرقــل 
ــة،  ــدن الليبي ــة امل ــة يف كاف ــات الرئاســية والبرملاني االنتخاب
وحــل أزمــة الكهربــاء وإلغــاء قــرار الدبيبــة برفــع الدعــم عــن 

املحروقــات، وتعديــل حجــم وســعر رغيــف اخلبــز«. 

طرابلــس، عاصمــة البــاد واملركــز الرســمي للســلطة 

التنفيذيــة، كانــت مســرحا حلالــة مــن الغضــب علــى تــردي 
اخلدمــات يف شــبكة الكهربــاء فرضــت خــروج املئــات إلــى 
الكهربــاء  بتوفيــر  مطالبــة  شــعارات  رافعــني  الســاحات 
منتقــدة بشــدة حكومتــي الدبيبــة وباشــاغا اللتــني تعتبــران 
والطموحــات  السياســي  الفشــل  علــى  واضحــا  دليــا 
الشــخصية. وتعتبــر مشــكلة الكهربــاء يف ليبيــا مــن أعقــد 
املشــاكل، حيــث تؤثــر االنقســامات علــى خدماتهــا رغــم مــا 
تقّدمــت بــه حكومــة الدبيبــة مــن وعــود عند اســتام مهامها 
ــاء ســيكون مــن أولوياتهــا يف العمــل، لكــن اليــوم  أن الكهرب
ال هــي حافظــت علــى موقعهــا املريــح بعــد التصويــت علــى 
حكومــة جديــدة وال جنحــت خــال الفتــرة التــي قضتهــا يف 
توفيــر أبســط الضروريــات للنــاس الذيــن ال يهتمــون كثيــرا 

مـــا حصـــل يـــوم اجلمعـــة 1 يوليـــو، ســـيكون بداية لسلســـلة من 
االحتجاجـــات التـــي ضـــد املســـؤولني قـــد تشـــهد زخما أكبـــر كلما 
تقّدمـــت األيـــام وســـاء املشـــهد الـــذي تراقبـــه األجســـام املذكورة 

بنـــوع مـــن التعالي واالســـتهزاء.
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أن تتحرك كبرى املدن الليبية بالتزامن محتجة على األوضاع السياســـية واالجتماعية واالقتصادية، 
فيعنـــي أن األمـــور قـــد بلغـــت مرحلـــة معقـــدة ال ســـكوت بعهدها. حتـــى االتهامـــات التي تطلـــق هناك 
وهنـــاك عـــن مخربـــني أو منتمـــني جلماعات سياســـية معينة حتـــرّك املظاهـــرات هي تبريـــرات للهروب 

مـــن حقيقـــة أن األوضـــاع لم تعد تعجب ســـواء يف شـــرق البـــاد أو يف غربها.

للخافــات السياســية بقــدر اهمامهــم مبــن ســيوفر لهــم من 
ــه. يحتاجون

العشــرات  أيضــا  خــرج  مفاجــئ،  وبشــكل  طبــرق  يف 
أمــام مجلــس النــواب أيــن أشــعلوا يف البدايــة العجــات 
املطاطيــة، ثــم تطــورات األوضــاع حلــرق جــزء مــن واجهتــه، 
األمــر الــذي فــرض رّدة فعــل مــن عقيلــة صالــح، الــذي 
ــي  ــة الغضــب الت ــا حال ــب متفهم حــّذر ممــا ســماه التخري
ــى الرغــم مــن أن  ــة. وعل ــرة طويل ــذ فت يعيشــها الشــارع من
بعــض األطــراف املنتفعــة مــن الوضــع الراهــن تريــد ربــط 
مــا يحصــل مبجموعــات معينــة، لكــن هــذا ال يغيــر مــن 
الواقــع علــى األرض شــيئا وهــو أن الشــعب الليبــي فقــد 

الثقــة يف اجلميــع دون اســتثناء، حتــى البرملــان الــذي يعتبــر 
مقارنــة باألجســام األخــرى صاحــب الــدور األصغــر فيمــا 
هــو تنفيــذي، بشــكل جعــل بعــض الشــبان يقتحمــون مدخلــه 

ويحطمــون بعــض محتوياتــه.

ــا بعــض التحــركات  ــا عرفت ــازي بدورهم ــة وبنغ مصرات
الغاضبــة علــى نفــس املطالــب، حيــث ذكــرت مواقــع أن 
مقــر بلديــة مصراتــة كان مســتهدفا بالعجــات املطاطيــة، 
ــا يف بعــض املــدن األخــرى، مــا بعــث  واحلــال نفســه تقريب
حالــة مــن القلــق لــدى النخــب السياســية التــي تفاجــأت 
بدورهــا بتزامــن االحتجاجــات ويف مــدن عرفــت هــدوءا 

نســبيا يف الســابق.
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اجلنــوب الليبــي بــدوره عــرف حالــة مــن الغضــب علــى 
حالــة »النســيان« التــي متارســها ضده احلكومــات املتعاقبة، 
ــه  ــل كل طــرف في ــث يحم ــه حي ــى داخل ــا حت ــق قلق ــا خل م
املســؤولية يف عــدم القيــام بالــدور. كمــا أن بعــض نشــطائه 
يتهمــون عناصــر مــن اجليــش باســتهداف مؤمتــر نســائي 
يبحــث يف األزمــة األمــر الــذي جعــل قيادتــه يف حــرج، وهــذا 
حاولــت التخفيــف منــه بتبريــر االحتجاجــات الاحقــة، 
بالقــول إن »احلــراك الشــعبي الــذي تشــهده ليبيــا، يعبــر عن 
مطالبــه املشــروعة يف ظــل تفاقــم األزمــة الليبيــة، وانغــاق 
للمواطــن«.  واملعيشــي  املســتوى اخلدمــي  وتدنــي  األفــق 
وتأييدهــا  الشــعبية،  اإلرادة  مــع  التــام  »وقوفهــا  مؤكــدة 

ملطالــب املواطنــني، انطاقــا مــن دورهــا يف حمايــة األمــن 
القومــي للبــاد، وحرصــا منهــا علــى رعايــة الشــعب وحماية 
اســتقراره، الــذي انتزعــه بعــد معركــة طويلــة مــع اإلرهــاب«.

وعلــى غيــر عادتــه يف التعامــل مــع التطــورات التــي 
شــهدتها الشــوارع الليبيــة، أعلــن املجلــس الرئاســي أنــه 
يف حالــة انعقــاد دائــم، »حتــى تتحقــق إرادة الليبيــني يف 
التغييــر، وإنتــاج ســلطة منتخبــة يرضــى عنهــا الليبيــون ولــن 
يخيــب آمــال، وإرادة الشــعب بالعيــش يف دولــة تنعــم باألمــن 
واالســتقرار الدائــم«، وهــذه مــن املــرات القائــل التي تخرج 
نبــرة غاضبــة عــن مكتــب املنفــي الــذي ُيعتقــد أنــه يبحــث 

ــر »الفوضــى« السياســية. ــارات مســتعجلة لتغيي عــن خي

املظاهـــرات لـــم تســـتثن أي مدينـــة كبيـــرة مـــن البـــاد وكلهـــا ترفـــع شـــعرات متشـــابهة 
تســـتهدف الوجـــوه التـــي »جثمـــت« علـــى املشـــهد خـــال ســـنوات.

وعلـــى غيـــر عادتـــه يف التعامـــل مـــع التطـــورات التي شـــهدتها الشـــوارع الليبيـــة، أعلن 
املجلـــس الرئاســـي أنـــه يف حالـــة انعقاد دائـــم، »حتى تتحقـــق إرادة الليبيـــني يف التغيير، 
وإنتـــاج ســـلطة منتخبة يرضـــى عنها الليبيون ولـــن يخيب آمال، وإرادة الشـــعب بالعيش 

يف دولـــة تنعم باألمـــن واالســـتقرار الدائم«.
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الحقــة،  مرحلــة  يف  التحــق  بــدوره  املجلــس  لكــن 
مــن  عــدد  احتــج  أن  بعــد  عليهــا  املغضــوب  باألجســام 
ــه  ــن أن ــه مــع مطالبهــم معتبري ــى عــدم جتاوب الشــباب عل
يتهــرب مــن تبنــي حقيقــة االحتقــان التــي يعيشــها الشــارع 
وتتطلــب إجــراءات حازمــة يتــم عبرهــا احلســم يف كل 
عــن  وتعبيــرا  اســتثناء.  دون  مــن  السياســية  األجســام 
الغضــب علــى الرئاســي قــال املحتجــون »قررنــا جتــاوز 
الرئاســي بالكامــل، وتصعيــد ســقف املطالــب  املجلــس 
اخلــروج  واســتمرار  الشــبابي  احلشــد  يف  واالســتمرار 

والتظاهــر يف كامــل مــدن وشــوارع ليبيــا«.

يف جانــب آخــر تقــول مصــادر مختلفــة أن مــا حصــل 

مــن  لسلســلة  بدايــة  ســيكون  يوليــو،   1 اجلمعــة  يــوم 

االحتجاجــات التــي ضــد املســؤولني قــد تشــهد زخمــا 

أكبــر كلمــا تقّدمــت األيــام وســاء املشــهد الــذي تراقبــه 

ــي واالســتهزاء، لكــن  ــوع مــن التعال ــورة بن األجســام املذك

بــأن  للبعــض  عبــرة  تعطــي  مــا  عــادة  التاريــخ  دروس 

حلظــات االنفجــار لــو بــدأت لــن يكــون لهــا راد مهمــا 

أنفســهم وعلــى اجلميــع  الدفــاع عــن  كانــت إمكانيــات 

أن يتلقــف الرســالة وينصــت إلــى صــوت الشــارع قبــل 

ــة  ــون أنفســهم خــارج اللعب أن يفــوت األوان ويجــد املتعنت

حتــى دون رغبتهــم وهــذا األقــرب.

دروس التاريـــخ عـــادة مـــا تعطي عبـــرة للبعض بأن حلظـــات االنفجـــار لو بدأت 
لـــن يكـــون لهـــا راد مهمـــا كانـــت إمكانيـــات الدفاع عـــن أنفســـهم وعلـــى اجلميع 
أن يتلقـــف الرســـالة وينصـــت إلـــى صـــوت الشـــارع قبـــل أن يفـــوت األوان ويجد 

املتعنتـــون أنفســـهم خـــارج اللعبـــة حتـــى دون رغبتهم وهـــذا األقرب.
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ما هي األجسام السياسية التي يطالب 
املحتجون يف ليبيا بانهائها؟

ــد  ــة يف عدي ــا، احتجاجــات شــعبية متزامن ــد لألوضــاع يف ليبي انفجــار جدي

املــدن تأّججــت الجمعــة 1 يوليــو 2022، مطالبــة أساســا برحيــل كل 

األجســام السياســية الحــارضة يف املشــهد الليبــي الــذي يــزداد تأزمــا وتعقيدا 

يومــا بعــد يــوم طيلــة »عرشيــة ســوداء قامتــة« يف تاريــخ البــالد. شــهدت 

خاللهــا كل املــؤرشات السياســية واإلقتصاديــة واألمنيــة، ومقومــات العيــش 

ــي هبوطــا حــادا إىل أدىن املســتويات. ــم للمواطــن الليب الكري

جناة فقيري
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ــاد،  ــن الب ــة م صــوت واحــد عــا يف مناطــق متفرق
العــام  األمــني  مستشــارة  إعــان  عقــب  واحــدا  يومــا 
تعثــر  وليامــز عــن  ليبيــا ســتيفاني  املتحــدة يف  لــأمم 
صالــح  عقيلــة  النــواب  مجلــس  رئيــس  بــني  االتفــاق 
قاعــدة  علــى  املشــري  خالــد  الدولــة  مجلــس  ورئيــس 
دســتورية تفضــي النتخابــات، يطالــب بلفــظ كل األجســام 
ــة أساســا يف مجلســي النــواب  ــة املمثل السياســية احلالي
األعلــى  املجلــس  وتفويــض  واحلكومتــني،  والدولــة 
القضــاء أو املجلــس الرئاســي يف حلهــا جميعــا، وإعــان 
حالــة الطــوارئ والتعجيــل باالنتخابــات، وإخــراج جميــع 
القــوات األجنبيــة واملرتزقــة، ورفــض العســكرة وتســلط 
التفعيــل احلقيقــي ملؤسســتي اجليــش  مــع  املليشــيات، 

الكهربــاء اخلانقــة،  أزمــة  باإلضافــة حلــل  والشــرطة، 
وتعديــل  املحروقــات،  رفــع دعــم  قــرار  وإلغــاء مقتــرح 

حجــم وســعر رغيــف اخلبــز.

فبرايــر  أحــداث  ومنــذ  ســنوات   10 امتــداد  علــى 
التــي أطاحــت بنظــام العقيــد الراحــل معمــر القــذايف 
واإلرهــاب  الفوضــى  مــن  دوامــة  يف  ليبيــا  دخلــت 
ترابيــا  البــاد  وانقســمت  اخلارجيــة  والتدخــات 
ــة باســم  ــرت الوجــوه املتحدث ــا وكث ومؤسســاتيا وحكومّي
الليبــي »دون تفويــض« رســمي موثــق وتتالــت  الشــعب 
حبــرا  ظلــت  التــي  مبخرجاتهــا  »الفاشــلة«  احلــوارات 

ســوءا. يــزداد  البــاد  الوضــع يف  بينمــا  ورق  علــى 

صـــوت واحـــد عا يف مناطق متفرقـــة من الباد..يطالـــب بلفظ  كل 	 
األجســـام السياسية احلالية املمثلة أساسا يف مجلسي النواب والدولة 

واحلكومتني
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ال  أنهــا  املحللــون  يقــول  التــي  املظاهــرات  هــذه 
ــاط  ــع النق ــة م ــة خاّص ــة عفوي توحــي بانتفاضــة فوضوي
يف  ورفعهــا  صياغتهــا  مت  التــي  الواضحــة  واملطالــب 
شــعارات«جيدة اإلخــراج« و«ســترات صفــراء« تعبــر عــن 
الغضــب والنظــام يف آن، بــدأت ســلمية وتطــورت حلــرق 
والطرقــات  األحيــاء  بعــض  يف  املطاطيــة  للعجــات 
وتعطيــل حركــة املــرور وحــرق جــزء مــن مجلــس النــواب 

البلديــة. املقــرات  وبعــض 

احتجاجــات امتــدت مــن طرابلــس إلــى ومصراتــة، 
والبيضــاء،  وطبــرق،  وســبها،  وليــد،  وبنــي  وســرت، 

بشــعارات  وهتفــت   ، وغيرهــم  واجدابيــا،  وبنغــازي، 
عديــدة أبرزهــا »مللنــا، مللنــا، الشــعب يريــد إســقاط 
مــن  متتاليــة  ســنوات  الكهربــاء«،  نريــد  احلكومــات، 
»العتمــة واإلنقطــاع املتواصــل للكهربــاء« ومعانــاة مريــرة 
عجــزت  عيشــه  وســائل  أبســط  يف  الليبــي  للمواطــن 
ومؤسســتي  ونــواب  رئاســي  ومجلســني  حكومتــني 
منقســمة  كثيــرة  ومؤسســات  مركزيــني  وبنكــني  نفــط 
عــن التوافــق وتقــدمي املصلحــة العامــة علــى املصالــح 
الشــخصية الضيقــة أو حتــى إيجــاد حــل مشــترك ينهــي 

الليبــني. معانــاة 

 علـــى امتـــداد 10 ســـنوات ومنـــذ أحـــداث فبرايـــر التـــي أطاحت بنظـــام العقيد 	 
الراحـــل معمـــر القذايف دخلت ليبيا يف دوامة من الفوضـــى واإلرهاب والتدخات 
اخلارجية وانقســـمت الباد ترابيا ومؤسساتيا وحكومّيا وكثرت الوجوه املتحدثة 
باســـم الشـــعب الليبي »دون تفويض« رســـمي موثق وتتالت احلوارات »الفاشـــلة«
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يتصــدر مجلســي النــواب والدولــة املشــهد السياســي 
الليبــي ويعتبــران إلــى حــد مــا أبــرز أســباب احتقانــه 
حيــث  تشــريعي«.  قــرار  »ســلطتي  وأنهمــا  خاصــة 
ــع ســنوات  ــّدة أرب ــواب يف 2014، مل انتخــب مجلــس الن
لإلشــراف علــى االنتقــال إلــى دســتور جديــد تصيغــه 
ــة. لكــن املجلــس التشــريعي الســابق شــكك  ــة منتخب هيئ
يف هــذه اإلنتخابــات ومتّســك بالســلطة، ورغــم االتفــاق 
السياســي املبــرم يف 2015 والــذي نــال مبوجبــه مجلس 
ــاره البرملــان الشــرعي، إال  ــا باعتب النــواب اعترافــا دولي
ــا  ــزال قائمــا إلــى يومن أن جــدل الشــرعية الشــعبية ال ي

ــى. هــذا خاصــة مــع انقضــاء مــّدة التفويــض األول

ــة فهــو أول برملــان ليبــي  ــى للدول أمــا  املجلــس األعل
مؤقــت، انتخــب عــام 2012، وقــد رفــض االعتــراف 
باملجلــس اجلديــد الــذي أفضــت عنــه انتخابــات 2014 
ومتســك بالســلطة منــذ ذلــك احلــني. ومبوجــب االتفــاق 
املبــرم عــام 2015 يعتبــر املجلــس  الليبــي  السياســي 
للبرملــان  االستشــارية  الثانيــة  الغرفــة  للدولــة  األعلــى 
الدســتور  يف  كبيــرة  تعديــات  وأي  استشــاري،  ودوره 
أو تشــكيل حكومــات جديــدة تتطلــب موافقــة املجلســني 

للحصــول علــى الدعــم الدولــي.

مــن األجســام السياســية الهامــة واملؤثــرة يف املشــهد 

حتجاجات امتدت من طرابلس إلى ومصراتة، وســـرت، وبني وليد، وســـبها، وطبرق، 	 
والبيضـــاء، وبنغـــازي، واجدابيا، وغيرهم ، وهتفت بشـــعارات عديـــدة أبرزها »مللنا، 

مللنا، الشـــعب يريد إســـقاط احلكومات، نريد الكهرباء«،

هـــذه املظاهـــرات التي يقـــول املحللون أنهـــا ال توحـــي بانتفاضة فوضويـــة عفوية 	 
خاصّـــة مع النقـــاط واملطالب الواضحة التي مت صياغتها ورفعها يف شـــعارات«جيدة 

اإلخـــراج« و«ســـترات صفـــراء« تعبر عن الغضـــب والنظام يف آن
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همــا  حكومتــني،  املجلســني  جانــب  إلــى  الليبــي جنــد، 
حكومــة عبــد احلميــد الدبيبــة وحكومــة فتحــي باشــاغا. 
إطــاق  وقــف  إثــر هدنــة  األولــى فتشــكلت علــى  أمــا 
النــار مبقتضــى اتفــاق جنيــف وكان مــن املزمــع أن تكــون 
يف  ليبيــة  انتخابــات  بتنظيــم  واليتهــا  تنتهــي  مؤقتــة 
24 ديســمبر/كانون األول 2021. لكــن حكومــة عبــد 
التقّيــد بخارطــة  الدبيبــة فشــلت بدورهــا يف  احلميــد 
ــزال  ــا ال ت ــان كم ــر األم ــى ب ــاد إل ــق وإيصــال الب الطري
متشــبثة بالســلطة رغــم تعيــني حكومــة جديــدة مــن قبــل 

مجلــس النــواب الليبــي. 

إلــى جانبهــا جنــد املجلــس الرئاســي الليبــي »الســلطة 

االتفــاق  بنــود  مبوجــب  تشــكيلها  مت  التــي  التنفيذيــة« 
املتحــدة.  األمم  برعايــة   2015 الليبــي يف  السياســي 
ومتــت إعــادة تشــكيله وفــق خريطــة الطريــق يف 2020، 
الليبيــة  األقاليــم  مــن  املجلــس  أعضــاء  انتخــاب  ومت 
الرئيســية الثاثــة يف الغــرب والشــرق واجلنــوب، لكــن 
املجلــس الرئاســي لــم يحــدث تقدمــا يذكــر يف حلحلــة 
األزمــات الليبيــة املتراكمــة، وفــق اخلبــراء واملحللــني.

مــن جانــب آخــر جنــد حكومــة فتحــي باشــاغا التــي 
عّينهــا مجلــس النــواب الليبــي، معلنــا بذلــك أن حكومــة 
قــد   الدبيبــة  برئاســة عبــد احلميــد  الوطنيــة  الوحــدة 
ديســمبر  األول/  كانــون   24 يــوم  تفويضهــا  انتهــى 

- يتصدر مجلســـي النواب والدولة املشـــهد السياسي 
الليبـــي ويعتبـــران إلـــى حد ما أبـــرز أســـباب احتقانه 

خاصـــة وأنهما »ســـلطتي قرار تشـــريعي«.

 أمـــا  املجلـــس األعلى للدولـــة فهو أول برملـــان ليبي مؤقت، 
انتخـــب عـــام 2012، وقـــد رفـــض االعتـــراف باملجلـــس 
اجلديـــد الـــذي أفضـــت عنـــه انتخابات 2014 ومتســـك 

بالســـلطة منذ ذلـــك احلني. 

ورغـــم االتفاق السياســـي املبـــرم يف 2015 والذي نـــال مبوجبه 
مجلـــس النـــواب اعترافا دوليـــا باعتبـــاره البرملان الشـــرعي، إال أن 
جدل الشـــرعية الشـــعبية ال يزال قائما إلى يومنـــا هذا خاصة مع 

انقضـــاء مّدة التفويـــض األولى.
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أّجــج اإلنقســام  مــا  بعــد تأجيــل االنتخابــات،   2021
ــق حكومتــني متوازيتــني خاصــة  ــد بالبــاد وخل مــن جدي
ــام  ــة مه ــس ومزاول ــع باشــاغا مــن دخــول طرابل ــد من بع

حكومتــه مــا أعــاد البــاد فعليــا إلــى نقطــة الصفــر.

ــى الرغــم مــن أن هــذه األجســام السياســية قــد  وعل
أظهــرت تضامنهــا مــع الشــباب الليبــي املحتــج إال أن 
التنحــي  عــن  إقدامهــم  يســتبعدون  واخلبــراء  املحللــني 
عــن الســلطة اســتجابة للشــعارات املرفوعــة. يف هــذا 
الســياق أصــدر املجلــس الرئاســي الليبــي بيانــا، أكــد 
التــراب  كامــل  علــى  األخيــرة  لأحــداث  متابعتــه  فيــه 
ــم  ــة انعقــاد مســتمر ودائ ــي، و »أن املجلــس يف حال الليب
حتــى تتحقــق إرادة الليبيــني يف التغييــر وإنتــاِج ســلطة 
ــب آمــال وإرادة الشــعب  ــن يخّي ــه ل ــة.« مضيفــا أن منتخب

ــة تنعــم باألمــن واالســتقرار الدائــم.«  يف العيــش يف دول
الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  رئيــس  أعلــن  جانبــه  مــن 
املنتهيــة واليتهــا عبــد احلميــد دبيبــة دعمــه للمتظاهريــن 
قائــا إنــه يوافــق علــى رحيــل جميــع املؤسســات مبــا يف 
ــات هــي احلــل  ــى أن االنتخاب ــة مشــيرا إل ــك احلكوم ذل

الوحيــد إلنهــاء األزمــة يف ليبيــا.

ــون« وســط انســداد  ــة ســئمها الليبي ــات طمأن »خطاب
أفــق احلــوار والتشــاور مــن أجــل املصلحــة العامــة وحــل 
ليبــي ليبــي دائــم لأزمــة وانتخابــات نزيهــة تفضــي إلــى 
حكومــة واحــد تســّير البــاد وتنقــذ املواطــن الليبــي مــن 
ــي باتــت تهــدد قــوت يومــه  ــن األزمــات اخلانقــة الت براث
وحتــى حياتــه يف غيــاب اســتقرار سياســي واقتصــادي 

وأمنــي.

- مـــن األجســـام السياســـية الهامـــة واملؤثـــرة 
يف املشـــهد الليبي جنـــد، إلى جانب املجلســـني 
حكومتني، هما حكومـــة عبد احلميد الدبيبة 

وحكومـــة فتحي باشـــاغا
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رامي التلغ

االحتجاجات املتصاعدة يف ليبيا ... إجماع حول شرعية 
املطالب و الدعوة إلى ضرورة إرساء االستقرار

ــب بإســقاط  ــي تطال ــة، و التظاهــرات الت ــرة االحتجاجــات املتواصل تصاعــدت وت

»كافــة النخــب السياســية«، واتهامــات للسياســين بالتمســك بالســلطة عى حســاب 

»املصلحــة الشــعبية«، هكــذا يف ليبيــا خــالل األيــام املاضيــة، وســط مخــاوف مــن 

انــزالق البــالد إىل مرحلــة جديــدة مــن عــدم االســتقرار.
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ومنـــذ يـــوم اجلمعـــة، تشـــهد عـــدة مناطـــق يف ليبيا 
عـــن  النـــاجت  اإلحبـــاط  نتيجـــة  مســـتمرة  مظاهـــرات 
انقطاع الكهرباء، ومشـــكات البنية األساســـية، يف ظل 
إخفاقـــات مســـتمرة للمؤسســـات السياســـية يف الباد.

ويف أكبـــر احتجـــاج منـــذ ســـنوات يف ليبيـــا، تظاهر 
مئـــات يف ســـاحة الشـــهداء يف طرابلـــس، ويف طبـــرق 
اقتحـــم محتجـــون مقـــر البرملـــان وأضرمـــوا النـــار يف 
أجـــزاء منـــه، وأغلـــق املتظاهـــرون الطـــرق يف بنغـــازي 
ومصراتـــة وأضرمـــوا النـــار يف مبان حكومية يف ســـبها 

بوللي. والقـــره 

يف  املتســـارعة  األحـــداث  هـــذه  افـــرزت  وقـــد 
الشـــارع الليبـــي ردود أفعـــال مختلفـــة ســـواء داخليـــا 
أو خارجيا،حيـــث كشـــفت القيـــادة العامـــة للجيـــش عن 

موقفهـــا من االحتجاجات الشـــعبية التي تشـــهدها ليبيا 
حاليـــاً، يف بيان، أعلنت فيه »تأييدها احلراك الشـــعبي 
املطالـــب بالتغييـــر، الذي يعبـــر عن مطالب مشـــروعة، 
يف ظـــل تفاقم األزمـــة الليبية وتدني املســـتوى اخلدمي 
واملعيشـــي الذي يقـــدم للمواطن«. وقالـــت إنه »انطاقاً 
مـــن دورها يف حماية األمـــن القومي للباد، ترى أن من 
واجبهـــا الوطني أن تخاطب الشـــعب مباشـــرة، وتدعوه 
إلى عـــدم املســـاس باملرافق العامـــة واخلاصة«، ودعت 
الشـــعب الليبـــي إلـــى »تنظيـــم تظاهـــره املشـــروع، وإلى 
حـــراك مدنـــي ســـلمي منظـــم، لوضـــع خريطـــة لطريق 
اخلـــاص مـــن الواقـــع املرير والعبـــث القائـــم، والتوجه 
نحـــو بنـــاء الدولـــة املدنيـــة بإرادتـــه احلـــرة مـــن دون 
نيابـــة أو وصايـــة مـــن أحـــد«، وهـــددت بأنها »ســـتتخذ 
اإلجـــراءات الواجبـــة لصيانة اســـتقال القـــرار الليبي، 

تشـــهد عدة مناطق يف ليبيا مظاهرات مســـتمرة نتيجة اإلحباط الناجت عن انقطاع الكهرباء، ومشـــكات 
البنية األساســـية، يف ظل إخفاقات مستمرة للمؤسسات السياسية يف الباد
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إذا مـــا حـــاول أي طـــرف االنفـــراد بـــه متاشـــياً مع أي 
إرادة خارجيـــة تســـعى لفرض مشـــاريعها وقرارها على 

. لليبيني« ا

ويف ذات الصـــدد، أكـــد 31 حزباً سياســـياً ليبياً يف 
بيان مشـــترك، الســـبت، »ضرورة احترام إرادة الشـــعب 
الليبـــي وتنفيـــذ مطالبه بإجـــراء االنتخابات الرئاســـية 
والتشـــريعية يف أســـرع وقت«، معتبرين أن »جتاهل هذه 
اإلرادة أو االســـتهانة بهـــا مبثابة خيانـــة وطنية وجرمية 
تاريخيـــة ال تغتفر«. وأكدت األحزاب »وقوفها مع جميع 
املواطنـــني بحقهـــم يف التظاهر واالعتصـــام واالحتجاج 
الســـلمي املنظـــم واملتواصـــل، وإعان العصيـــان املدني 
بإجـــراء  إرادتهـــم  وحتقيـــق  مطالبهـــم،  تنفيـــذ  حتـــى 
االنتخابـــات واختيـــار ســـلطتهم التشـــريعية والتنفيذيـــة 
وحتقيـــق املســـتوى الكـــرمي مـــن احليـــاة الائقـــة بهم«، 
وحمـــل البيـــان، »مجلـــس النـــواب والدولـــة املســـؤولية 
التاريخيـــة والقانونيـــة كاملة عن الفشـــل الـــذي انتهينا 
إليـــه، بعجزهما عـــن إقرار قاعـــدة دســـتورية واالتفاق 

الرئاســـية  االنتخابـــات  إلجـــراء  محـــدد  موعـــد  علـــى 
والتشـــريعية«، ورفضـــت األحزاب »التدخـــات الدولية 
الســـلبية يف األزمة الليبية، ال ســـيما محاوالت اإلماء، 

وإن جـــاءت يف شـــكل تصريحـــات أو مقترحات«.

مـــن ناحيـــة أخرى،أعلن املجلـــس الرئاســـي الليبي، 
الثاثـــاء، عن خطة ملعاجلة حالة االنســـداد السياســـي 
يف البـــاد، قـــال إنهـــا »تتوافـــق مـــع املطالب الشـــعبية« 
وتقـــوم علـــى إنهـــاء املراحـــل االنتقاليـــة عبـــر إجـــراء 

االنتخابـــات البرملانيـــة والرئاســـية.

وقـــال املجلـــس يف بيـــان، إنـــه »اســـتجابة للمطالـــب 
املشـــروعة ألبناء الشـــعب الليبـــي، وحتقيقـــاً لتطلعاتهم 
مـــن  عـــدداً  الرئاســـي  املجلـــس  أجـــرى  للتغييـــر، 
االجتماعـــات بني أعضائـــه، خلصت إلـــى التوافق حول 
إطـــار عام خلطـــة عمل تعالج االنســـداد السياســـي يف 

. » لباد ا

وأضـــاف املجلـــس أنـــه »مت تكليف عبـــد اهلل الايف، 

كشـــفت القيادة العامة للجيش عن تأييدها احلراك الشـــعبي املطالب بالتغيير، 
الذي يعبر عن مطالب مشـــروعة، يف ظل تفاقم األزمة الليبية وتدني املستوى 

اخلدمي واملعيشي 
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نشـــر منظمو املظاهرات الغاضبة التي انطلقت يف عدة مدن ليبية اجلمعة، بياناً أكدوا فيه اســـتمرارهم 
يف االحتجـــاج ســـلمياً حتـــى حتقيـــق أهدافهـــم، مؤكديـــن أن صبرهم نفـــد، موضحني أنهم قـــد يتجهون 

للعصيـــان املدني حال لـــم تتحقق املطالب

املشـــاورات  بإجـــراء  الرئاســـي،  املجلـــس  يف  النائـــب 
العاجلـــة مـــع األطـــراف السياســـية، لتحقيـــق التوافـــق 
علـــى تفاصيلهـــا، وإطاقهـــا فيمـــا بعد لتشـــكل خارطة 
املراحـــل  ُتنهـــي  واملعالـــم،  املســـارات  واضحـــة  طريـــق 
االنتقاليـــة، عبـــر االنتخابـــات الرئاســـية والبرملانية يف 
إطـــار زمنـــي محـــدد، وتدفـــع يف اجتـــاه توافـــق وطنـــي 
حول مشـــروع التغييـــر، الذي يعّزز الثقـــة بني األطراف 

كافة«. السياســـية 

وتنـــص خطـــة الرئاســـي علـــى احلفاظ علـــى وحدة 
الباد، وإنهاء شـــبح احلـــرب وإنهاء االنقســـام، وتعزيز 
حالـــة الســـام القائـــم وجتنـــب الفوضـــى، واحلـــد من 

التدخـــل األجنبـــي والدفـــع يف اجتاه حـــل وطني.

ونشـــر منظمو املظاهـــرات الغاضبة التي انطلقت يف 
عـــدة مدن ليبية اجلمعـــة، بياناً أكدوا فيه اســـتمرارهم 
يف االحتجـــاج ســـلمياً حتـــى حتقيق أهدافهـــم، مؤكدين 
أن صبرهـــم نفد، موضحني أنهم قـــد يتجهون للعصيان 

املدنـــي حال لم تتحقـــق املطالب.

وأكـــد البيان اســـتمرار تيـــار »بالتريـــس«يف مواصلة 
مشـــوار التظاهـــر الســـلمي إلى حـــني حتقيـــق أهدافه، 
وأنهـــم لـــن يرضـــوا باملســـاومة أو االســـتغال لتغييـــر 
مســـار هـــذه االنتفاضـــة الشـــبابية، كمـــا شـــددوا على 
 رفضهـــم القاطـــع ملحاولـــة تســـييس تعبيرهـــم الســـلمي 

ومطالبتهـــم بحقوقهـــم ألجـــل غايـــات سياســـية.

فيمـــا قالـــت رئاســـة مجلـــس النـــواب يف بيـــان لهـــا 
الســـلمي  التظاهـــر  املواطنـــني  حـــق  مـــن  إن  الســـبت، 
والتعبيـــر عـــن مطالبهم ســـلمياً، مدينـــة يف الوقت ذاته 
قيـــام البعـــض بأعمـــال تخريـــب وحـــرق مقـــار الدولـــة 
والعبـــث مبقـــدرات الشـــعب الليبـــي، مشـــددة علـــى أن 
مثـــل هـــذه جرائـــم ُيعاقـــب عليهـــا القانـــون وال متثـــل 
املتظاهريـــن الســـلميني املطالبـــني بحقوقهم الشـــرعية.

وأوضحـــت، يف بيـــان نشـــره الناطـــق الرســـمي عبد 
اهلل بليحـــق، أنهـــا تقـــدر حجـــم املعانـــاة التـــي يعيشـــها 
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املواطـــن يف حياتـــه اليومية وحقه املشـــروع يف املطالبة 
بإجـــراء االنتخابـــات الرئاســـية والبرملانيـــة يف أقـــرب 
اآلجـــال، وهذا ما يبـــذل مجلس النـــواب قصارى جهده 
لتحقيقـــه لعـــودة األمانـــة إلـــى الشـــعب الليبـــي صاحب 

احلـــق واإلرادة يف ذلك.

دولًيا،توالـــت املواقـــف مـــن التطـــورات احلاليـــة يف 
ليبيـــا واالنتفاضـــة الشـــعبية علـــى األوضـــاع القائمـــة، 
ودعمـــت غالبيتهـــا حـــق الشـــعب يف التظاهر الســـلمي 
يف  اجلـــدي  بالنظـــر  السياســـية  الســـلطات  وطالبـــت 
مطالبـــه. وقالـــت املبعوثـــة األمميـــة يف ليبيا ســـتيفاني 
وليامـــز، »أمتنى أن يســـتمع اآلن الفاعلون السياســـيون 
يف ليبيـــا، فهـــذه االحتجاجـــات دعـــوة صريحـــة للطبقة 
السياســـية لتنحية خافاتهم جانبـــاً وإجراء االنتخابات 
التـــي يريدها الشـــعب الليبـــي«، لكنها شـــددت على أن 
كاقتحـــام مقـــر مجلـــس  والتخريـــب  الشـــغب  »أعمـــال 

اإلطـــاق«.  علـــى  مقبولـــة  غيـــر  طبـــرق،  يف  النـــواب 
أضافـــت، »من الضـــروري للغاية احلفـــاظ على الهدوء 
وتعامـــل القيـــادة الليبية مبســـؤولية جتـــاه االحتجاجات 

النفس«. وممارســـة اجلميـــع لضبـــط 

ورأى املبعـــوث اإليطالـــي اخلـــاص إلى ليبيـــا نيكوال 
أورالنـــدو أن »التظاهـــرات التي خرجـــت يف ليبيا دعوة 
لليقظـــة موجهة للطبقـــة السياســـية بأكملها«. ونوه إلى 
»أهميـــة توقـــف االنقســـامات التـــي تؤثـــر على معيشـــة 
املواطنـــني، وكذلك إغاق املنشـــآت النفطية والنزاعات 
السياســـية التي تؤخـــر االنتخابات، كمـــا يجب أن تظل 
التظاهـــرات املعبـــرة عـــن إرادة الناس ســـلمية من دون 

معوقات«.

مـــن جانبه، أكد وزير خارجية مصر ســـامح شـــكرى 
أن االضطرابـــات يف ليبيـــا مؤشـــر لعـــدم رضا الشـــعب 
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عـــن االنســـداد الراهـــن. ودعا خـــال مؤمتـــر صحفى 
مشـــترك مـــع نظيـــره النمســـاوي ألكســـندر شـــالنبيرج 
األطـــراف الليبيـــة إلى جتـــاوز اخلافـــات للوصول إلى 
إجـــراء االنتخابـــات وبني أن هنـــاك قطاعـــات عريضة 

ليبيـــة غيـــر راضيـــة عن اســـتمرار األزمـــة احلالية.

وأشـــار شـــكري إلـــى أن بـــاده تدفـــع دائمـــاً حلـــل 
األزمـــة بحـــل ليبـــى ليبى وشـــدد علـــى رفضـــه للحلول 
العســـكرية، وأن احلـــوار هـــو الســـبيل الوحيـــد إلجراء 
مبـــا  وقـــت  أقـــرب  وتشـــريعية يف  رئاســـية  انتخابـــات 

يتوافـــق مـــع مصالـــح ليبيـــا وســـيادتها.

إلـــى ذلك،يـــرى مراقبـــون أن الداللـــة األبـــرز التـــي 
عكســـتها االحتجاجـــات تتمحـــور حـــول حالة الســـخط 
بـــكل النخـــب واألطيـــاف السياســـية التي تســـيطر على 
املشهد،فالرســـالة التي أراد املحتجـــون إيصالها للجميع 
تتعلـــق بتحميـــل التناحـــر السياســـي احلالي مســـؤولية 
مـــا وصلـــت إليـــه األمـــور من تدنـــي على كل املســـارات 
معّبريـــن عـــن حالـــة غضـــب جتـــاه التناحر الـــذي  كان 
الســـبب الرئيســـي يف إحـــداث الوقيعـــة والفتنـــة بـــني 
أبنـــاء البلـــد الواحد، الذي انقســـم إلـــى دولتني، واحدة 

يف الشـــرق واآلخـــرى يف الغرب.

قالـــت املبعوثـــة األممية يف ليبيا ســـتيفاني وليامـــز، »أمتنى أن يســـتمع اآلن الفاعلون 
السياســـيون يف ليبيا، فهـــذه االحتجاجات دعـــوة صريحة للطبقة السياســـية لتنحية 

خافاتهـــم جانباً وإجـــراء االنتخابات 
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أكــد عضــو لجنــة خارطــة الطريــق 
مبجلــس النــواب الليبــي مفتــاح 
الكرتيحــي أن الفســاد اســترشى 
الليبيــة  الدولــة  مفاصــل  كل  يف 
اندلعــت  التــي  املظاهــرات  وأن 
الجمعــة يف مختلــف املــدن الليبية 
مــن  انطلقــت  متزامــن  بشــكل 
واقــع معانــاة الشــعب وأعــرب يف 
مقابلــة مــع صحيفــة املرصــد عــن 
ــم  ــعبي املنظ ــراك الش ــه للح دعم
للتغيــر  والوطنــي  والحقيقــي 
ــات يف أجــل  والوصــول إىل االنتخاب
قريــب جــداً بعيــداً عــن أي مظهــر 
مــن مظاهــر الغوغائيــة والفــوىض 
املســاس  عــن  أيضــا  وبعيــدا 
مبقــدرات الدولــة وقواتها املســلحة 

ــا. وأمنه
إىل نص الحوار:

الكرتيحي:
 الفساد استشرى 

واملظاهرات انطلقت 
من معاناة الشعب

حوار: سوزان الغيطاني
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يف أي ســـياق قـــرأمت يف مجلـــس أعيـــان ليبيا 
للمصاحلـــة مبـــادرة الرئاســـي بشـــأن املصاحلة؟

نحـــن نرحـــب بأي مبـــادرة تدفـــع باجتـــاه املصاحلة 
والتوافـــق ونعتبـــر ذلـــك تقـــدم إيجابـــي حتـــى لـــو كان 

مجـــرد التصريـــح بذلـــك مـــن يف وســـائل اعام.

إلـــى أي مـــدى يوجـــد تواصـــل بينكـــم وبـــن 
الرئاســـي يف هـــذا الشـــأن؟

املجلـــس الرئاســـي تواصل مع عدد مـــن األعيان يف 
أكثـــر مـــن مناســـبه واســـتمع إلـــى وجهة نظـــر اجلانب 

االجتماعـــي يف موضـــوع املصاحلة .

اخلطـــوات  مـــا  يرأيـــك  محـــددة..  نقـــاط  يف 
املصاحلـــة؟ مشـــروع  لنجـــاح  املطلوبـــة 

اعتقـــد أوال يجـــب أن تكـــون ليبيـــا كلهـــا حتت إدارة 
واحـــدة يف اجلهـــات التنفيذية، وثانيـــا التزام األطراف 
بالتهدئـــة، وثالثا يفتح احلوار على القضايا والشـــواغل 
التـــي وضعـــت منها الهويـــة والثروة واخلافـــات البينيه 
وإدارة الدولـــة للوصـــول إلـــى توافقات واقعيـــة ممكنه، 

ثم تأتـــي باقي اخلطـــوات تباعا .

برأيك مـــع من يفتـــرض أن تكـــون املصاحلة؟ 
أو  السياســـي  أو  القبلـــي  املســـتوى  علـــى  ســـواء 

العســـكري؟

هناك من يستغل هذا احلراك الشرعي لتنفيذ بعض املصالح، 
لكنني متأكد أن الليبيني أرقى من هذا املشهد وأكثر وعيا.
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املصاحلـــة أو التوافقـــات يجب أن يســـبقها عفو عام 
يف القضايـــا العامـــه إذا كنـــا نريـــد إنقاذ مـــا تبقى من 
ليبيا واألمر ليس مســـتحيا لكن ليس بســـيط وقد قام 
الكثيـــر مـــن األكادمييـــني املهتمـــني مبوضـــوع املصاحلة 
بوضـــع الرؤيـــة التـــي أعلن عنهـــا الرئاســـي وهي خطة 

ممتـــازه إذا وجدت اإلرادة والقـــدرة لتطبيقها .

مـــا الذي مييـــز هـــذا املشـــروع عن غيـــره من 
خـــال  إطاقهـــا  مت  التـــي  املصاحلـــة  مبـــادرات 

املاضيـــة؟ الســـنوات 

الـــذي مييز هـــذه املبادرة أنه اشـــترك فيهـــا العديد 
مـــن الباحثـــني من عـــدة جامعات اســـتمعوا لـــكل فئات 

املجتمـــع ومت اإلعـــداد لها بشـــكل جيد.

ســـتواجه  التـــي  العقبـــات  أبـــرز  مـــا  برأيـــك 
الواقـــع؟ أرض  علـــى  املشـــروع  تطبيـــق 

أبـــرز العقبات التدخـــل اخلارجي ومحاولة تشـــكيل 
تشـــتت  وأيضـــا  املتضاربـــه  مصاحلـــة  وفـــق  املشـــهدا 
البـــاد ووجـــود املجلـــس الرئاســـي بهـــذه الصاحيات 
وانتشـــار  واســـتمرار  ونفـــوذه  ســـلطاته  ومحدوديـــة 
الســـاح الغيـــر منضبـــط مـــن أهـــم العقبـــات للوصول 

. ومصاحلـــة حقيقيـــة  لتوافقـــات 

ما هي توصياتكم يف هذا الشأن؟

بـــدون تنظيـــم حـــوار حقيقـــي وواقعي بـــني أطراف 
الصـــراع السياســـي لن نصـــل للمصاحلة املنشـــوده وال 

النتخابـــات وال الســـتقرار .

لهذاعلينـــا جميعـــا حتمل مســـؤوليتنا جتـــاه ما تبقى 
مـــن الوطن واحتـــرام بعضنـــا واختافنـــا واالبتعاد عن 

محاولـــه إقصـــاء اآلخر دون مبـــرر حقيقي.

بعض املندسني  استغلوا هذا احلراك الشعبي احلقيقي لينحرف 
عن شرعيته ومطالبه احلقيقية والواجبة.

التدخل اخلارجي كان له دور فعلي فيما يجري، حيث أن ما تقوم به البعثة 
األممية مؤسف وهو عبارة عن مسرحيات هزلية واضحه جداً كل هدفها 

إطالة أمد األزمة والوصول بالبلد إلى الفوضى واخلراب.
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املهدوي: احلراك يستطيع إحداث تغيير 
إذا مت توحيد صفوفه

شــهدت مــدن ليبيــا األيــام املاضيــة، خــروج آالف املتظاهريــن الغاضبــن 

مــن األوضــاع املعيشــية واالقتصاديــة املزريــة يف البــالد، مطالبــن بتنحــي 

جميــع األطــراف السياســية الحاكمــة.

وردد املحتجــون شــعارات مناهضــة للنخــب السياســية املتناحــرة، كــام 

ــاٍن  ــار يف مب ــوا الن ــة، وأرضم ــازي ومرصات ــوا الطــرق يف بنغ ــوا بأغلق قام

ــاع  ــورات األوض ــى تط ــوف ع ــي. وللوق ــره بول ــبها والق ــة يف س حكومي

يف الســاحة الليبيــة كان لـ«بوابــة إفريقيــا اإلخباريــة« هــذا الحــوار مــع 

ــل الســيايس أحمــد املهــدوي، وإىل نــص الحــوار:  املحل

حوار: همسة يونس
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بدايـــة كيـــف تابعتـــم احلـــراك الشـــعبي يف 
ودالالتـــه؟ أســـبابه  ليبيـــا.. 

اعتقـــد أن املظاهـــرات التـــي شـــهدتها الباد جاءت 
الســـيئة  واالقتصاديـــة  السياســـية  لأوضـــاع  نتجيـــة 
التـــي تشـــهدها ليبيا، وحالـــة عدم االســـتقرار والرغبة 
املعيشـــية  األوضـــاع  احلكومـــة يف حتســـني  قبـــل  مـــن 
واالقتصاديـــة للمواطـــن، أيضـــا التجاذبات السياســـية 
بـــني مجلســـني النـــواب والدولة كل هذا ســـاهم بشـــكل 
عـــام يف تـــأزم األوضـــاع مـــا أدى إلـــى ســـخط شـــعبي 
لـــه مطالـــب مشـــروعة لتغيـــر وحتســـني األوضـــاع لكن 
خـــروج هـــذه املظاهـــرات عن مســـارها وســـلكها العنف 
غيـــر املبـــرر من حـــرق للمؤسســـات احلكوميـــة وإغاق 

الطريـــق جاء بســـبب اختراق بعض اجلهات السياســـية 
للمتظاهريـــن لفـــرض ســـيناريو ما. 

التوقيت؟ برأيك ما سر 

التوقيـــت جـــاء ردا على بعض اجلهـــات التي تطالب 
باالســـتمرار بالســـلطة التوقيـــت جـــاء بعـــد أيـــام مـــن 
انتهـــاء املـــدة القانونيـــة التفاق جنيف وفشـــل املحدثات 

التـــي أجراها مجلـــس النـــواب والدولة.

املحتجون بشكل عام؟  ما مطالب 

املطالـــب التـــي خـــرج مـــن أجلهـــا الشـــعب إســـقاط 
احلكومـــة ومجلـــس النـــواب ومجلس الدولة والرئاســـي 

السياســـية  لألوضـــاع  نتجيـــة  جـــاءت  املظاهـــرات   
ليبيـــا تشـــهدها  التـــي  الســـيئة  واالقتصاديـــة 
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وبرملانيـــة  رئاســـية  انتخابـــات  إجـــراء  إلـــى  والدعـــوة 
وخـــروج القـــوات األجنبيـــة مـــن الباد. 

حـــل  وهـــو  مطلـــب  أهـــم  غيـــاب  الحظنـــا  ولكـــن 
امليليشـــيات املســـلحة وجمـــع الســـاح ألن أزمـــة الوطن 
احلقيقـــة تكمـــن يف ســـطوة امليليشـــيات علـــى مفاصـــل 

الدولـــة.

من هي األطراف املستفيدة واخلاسرة؟

املســـتفيد مـــن احلـــراك الشـــعبي هـــو املواطـــن يف 
حـــال حتقق املطالـــب دون القفز على تلـــك املطالب من 

قبـــل بعـــض النخـــب السياســـية أو املليشـــاوية لتحقيـــق 
أجنـــدة معينة، واخلاســـرين هم من يتشـــبثون بالســـلطة 

الرحيل.  يريـــدون  وال 

برأيـــك.. مـــا مدى قـــدرة احلـــراك الشـــعبي 
علـــى إحـــداث التغييـــر؟

يســـتطيع احلـــراك أن يحـــدث التغيـــر لـــو مت توحيد 
الصفـــوف وعـــدم الســـماح للمخربـــني الدخـــول وســـط 
املتظاهريـــن واالســـتمرار والتصعيـــد بالطرق الســـلمية 
واملنظمـــة بعدهـــا ســـيرضخ اجلميـــع لصوت الشـــعب. 

ســـطوة 	  يف  تكمـــن  احلقيقـــة  الوطـــن  أزمـــة 
الدولـــة. مفاصـــل  علـــى  امليليشـــيات 

 املســـتفيد من احلراك الشـــعبي هـــو املواطن يف 	 
حال حتقـــق املطالب
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كــــركــــاتيــــر


