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أنا الصخرة الصماء
ل �ي��وم أو ي��وم�ي�ن ح �ت��ى ي �ح �ص��ل على
موافقة فورية شفهية بالرحيل .وصار
ال �ت �ع��ام��ل ب�ي�ن ال �ض �ب ��اط والعناصر
بالكثير من العفوية.
يتسم ّ
ومع تسلم هذه القوات جبهة املواجهة،
أرسلت مع بعض املتطوعني من يخبر
امل �ق��ات �ل�ي�ن امل �ت �ح �م �س�ين ال �ح ��اج ��ة إلى
تنظيم صفوفهم اس�ت�ع��دادًا للمعارك

املقبلة ،وأن األمور لن تسير عشوائيًا،
وأن ع �ل �ي �ه��م امل � �س� ��اع� ��دة ف � ��ي خدمة
األس �ل �ح��ة وال ��وح ��دات امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وأن
على ك��ل مجموعة أن تختار قائدها
بنفسها وت��رس�ل��ه ال��ى ق �ي��ادة القوات
للتفاهم معه على أسلوب العمل .وهو
م��ا الق��ى ص��دى م�ب��اش�رًا ل��دى الشبان
املتطوعني ،فاختفت تقريبًا الرمايات

العشوائية ،التي تطلق عند ورود نبأ
مفرح أو محزن ،وتفرقت املجموعات
على محاور ومناطق مختلفة بعدما
ك� ��ان� ��ت ت �ح �ت �ش��د ف � ��ي ن �ق �ط ��ة واحدة
تقريبًا.
ومع تبدل الطقس بني حار صحراوي
وصقيعي وم��اط��ر وع��واص��ف رملية،
ّ
املندسني في
يعتقل الثوار املزيد من
صفوفهم من أعضاء اللجان الثورية
التابعة للقذافي .ويعاني ه��ؤالء عدم
التفات املجلس االنتقالي الى تنظيم
أوض� � ��اع ال �ل �ج��ان ل�ت�ص�ف�ي��ة أعمالها
وتوقيف أعضائها ،بينما عليهم أن
يأخذوا الحيطة من كل متطوع أثناء
عملهم على الجبهات لتنظيم صفوف
مقاتليهم .ففي العقيلة ،يخبرك أحد
ق��ادة ال�ث��وار ع��ن اعتقال  3م��ن أعضاء
اللجان واعترافهم بإرسال معلومات
الى ق��وات القذافي املرابطة في سرت،
وأن األمر يتكرر يوميًا.

النفط واالستقرار
من بديهيات األمور أن قوات القذافي
وأج � �ه� ��زة أم� �ن ��ه وط ��اق� �م ��ه السياسي
ك � �ل � �ه� ��م س � �ي � �خ � ��وض � ��ون أي معركة
م� �ت ��اح ��ة ،وس� �ي� �ط ��رق ��ون أي ب � ��اب في
س �ب �ي��ل االن � �ت � �ص� ��ار ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن
ال �ق��وى ال �ث��وري��ة تمكنت م��ن اإلمساك
بمعظم امل��راف��ق ال�ن�ف�ط�ي��ة ،م��ن حقول
ت�ص��دي��ر وم��راف��ئ م�خ�ت�ص��ة بتصدير
النفط الخام واستيراد النفط املعالج
ومشتقاته.
ف �ل �ي �ب �ي��ا ال � �ت ��ي ت �ن �ت��ج ال� �ن� �ف ��ط الخام
ال�خ�ف�ي��ف امل�ص�ن��ف م��ن ض�م��ن األغلى
في العالم ،تستورد املشتقات النفطية
من إيطاليا خصوصًا ،وتستهلك على
س�ب�ي��ل امل �ث��ال أن��واع��ًا م�ت��وس�ط��ة منه،
إذ ال ي�ت��واف��ر ف��ي ليبيا إال ب�ن��زي��ن 95
أوكتان ،وقس على ذلك من مشتقات،
ب �م��ا ف �ي �ه��ا األب � �س ��ط ك��ال �ن��اي �ل��ون ذي
النوعيات الرديئة.
وم� ��ع س �ي �ط��رة ال � �ث ��وار ع �ل��ى املناطق
ّ
ال�ن�ف�ط�ي��ة وامل ��راف ��ئ امل� �ص ��درة للنفط،
وانتشار قوات الجيش الثوري فيها،
وت ��أم �ي �ن �ه ��ا ،أص� �ب ��ح ب ��إم� �ك ��ان هؤالء
م� �ف ��اوض ��ة ال � �غ� ��رب م� ��ن م ��وق ��ع مريح
نسبيًا ،وتوقع الدعم الغربي لهم ،ولم
يعد ال�ح�ص��ول على ال�س�لاح الحديث

ببعيد أي�ض��ًا ،إذا أراد الليبيون ذلك،
واللطف الزائد الذي يظهره الغربيون
اآلن يرتكز دائمًا على حصول الثوار
على مفتاح القلوب :النفط.
وه� � ��ذا ال �س �ب��ب ن �ف �س��ه ال� � ��ذي سيدفع
ب��ال�ع�ق�ي��د ال �ق��ذاف��ي ال ��ى االستشراس
بالقتال حاملا يطمئن ال��ى أن جبهته
ال� �غ ��رب� �ي ��ة ،وخ� �ص ��وص ��ًا ف� ��ي الزاوية
والزنتان قد جرى تطهيرها من الثوار،
وسيتجه ش��رق��ًا ،لكن النفط ال يعني
ال �ك �ث �ي��ر ل �ض �ب��اط ال �ج �ي��ش املنضمني
الى الثوار ،وهم يقولون إن ممارسات
ال �ق��ذاف��ي ك�ل�ه��ا ك ��ان ي�م�ك��ن التغاضي
عنها ،وأن السرقات والنهب الرسمي
املنظم للموارد أمر معتاد في املنطقة
ال �ع��رب �ي��ة ،وأن ال �ق �م��ع ال� ��ذي يتعرض
ل ��ه أي م ��واط ��ن م �ع ��ارض أم ��ر ّ مألوف
ف��ي ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،س ��واء ق ��ل إجرام

المندسين
يعتقل الثوار الكثير من
ّ
في صفوفهم من أعضاء اللجان
الثورية التابعة للقذافي
ّ
ّ
ب�ع��ض ال�ح�ك��ام ال �ع��رب أو اش �ت��د ،لكن
ما ال يستطيع ضباط الجيش الليبي
قبوله هو إط�لاق النار عشوائيًا على
الشبان والصبايا واالستعانة بقوات
مرتزقة.
وم ��ن ه ��ذه ال �ن �ق �ط��ة ،ال �ت��ي ب� ��دأت أيام
الثامن عشر والتاسع عشر من شهر
ش� �ب ��اط ح �ت ��ى ال �ل �ح �ظ ��ة ،ت� ��راك� ��م لدى
ض�ب��اط الجيش وج �ن��وده م��ا يكفيهم
م��ن ك��راه �ي��ة ل�ل�ع�ق�ي��د ،م�ض��اف��ة ال ��ى ما
ّ
تجمع ل��دي�ه��م ،كما ل��دى أي م��ن أفراد
الشعب الليبي ،ليقسم معها الجنود
وض�ب��اط�ه��م ب ��أال ي �ع��ودوا ال ��ى ثكنهم
قبل ال��وص��ول ال��ى ط��راب�ل��س وإسقاط
العقيد .وهنا ال بد من اإلشارة الى أن
أهم الضباط وأعلى الرتب في القوات
النظامية ،التي تتقدم ال�ث��وار ،هم من
شرق ليبيا.
الغرب ال من ّ
وك��ل ي��وم يتكشف عامل جديد أسهم
ف��ي انتفاضة الليبيني على عقيدهم
األب ،ال��ذي خلف ف��ي ع�ق��ول الليبيني
عطبًا عميقًا .ويروي بعض املنتفضني
ع ��ن ال� �ي ��وم األول ح�ي�ن ت � �م ��ردوا على
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س�ل�ط��ة «األب ال �ق��ائ��د» واك�ت�ش�ف��وا في
أنفسهم الجرأة بعدما كانوا ال يرونها
إال ف��ي أط�ف��ال ال�ح�ج��ارة ف��ي فلسطني،
وف ��ي امل�ق��ات�ل�ين ف��ي ص �ف��وف املقاومة
اللبنانية ض��د اس��رائ�ي��ل .وف��ي لحظة
ال �ث��ورة ،اعتلى املنتفضون الدبابات
امل� �ح ��روق ��ة ،وص� ��رخ� ��وا ك �م��ا اعتادوا
أن ي�ص��رخ��وا «ت�ع�ي��ش ث ��ورة الفاتح»
قبل أن ينتبهوا ألنفسهم ويصرخوا
«الشعب يريد إسقاط النظام».
واليوم يخبرك التجار عن العطب الذي
أحدثه نظام حكم اللجان الشعبية في
املجتمع ال�ل�ي�ب��ي ،ح�ي��ث ك�ب��ار التجار
ورج��ال األعمال املتوسطون انضموا
م � ��ن ال �ل �ح �ظ ��ة األول � � � ��ى إل� � ��ى الثورة،
ّ
وأمدوها بكل ما تمكنوا من الحصول
عليه ،حتى إن بعضهم أصبح يقود
مجموعات من املتطوعني في امليادين،
وترك أعماله وبات يعمل على تنظيم
القوى وإمدادها بما يلزم.
ويخبرك أحد رج��ال األعمال املوجود
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ع�ق�ي�ل��ة أن أع �م��ال��ه كانت
تسير بخير ،لكن كل األعمال في ليبيا
ال تعرف االستقرار الضروري لألعمال،
إذ يكفي أن يغضب أحد أركان النظام
ّ
أو أعضاء اللجان الثورية على أي من
أق��رب��ائ��ك ،ح�ت��ى ت �ج� ّ�رد م��ن ك��ل شيء،
ك�م��ا أن ال �خ �ض��وع للسلطة ضروري
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ت�ل��زي�م��ات ومواصلة
النجاح في العمل ،كذلك فقدان كل ما
تملك ف��ي أي لحظة ه��و أم��ر طبيعي
ف��ي ليبيا ،وال ض��رورة لهدر امل��ال في
املحاكم ،إذ إن النتائج مبرمة سلفًا.
وال �ض��ري �ب��ة امل��رت �ف �ع��ة ف ��ي الخضوع
للنظام مرهقة بالنسة إل��ى كثير من
رج ��ال األع �م��ال ،إذ ال تنتهي مطالب
ال� �ل� �ج ��ان ال � �ث� ��وري� ��ة أب � � � �دًا ،ف� �ه ��ي تبدأ
ب��االن �ت �س��اب وت �ق��دي��م ت �ق��اري��ر دورية
�ان ع� ��ن أح � � � ��وال ك� ��ل املحيطني،
ل� �ل� �ج � ً
وص��وال ال��ى الخدمات املتعددة نوعًا
وك �ل �ف��ة .أض ��ف ال ��ى م ��ا ت �ق��دم أن روح
االن �ت �م��اء ال�ق�ب�ل��ي ال ت ��زال ت�ن�ب��ض في
ع� ��روق ال �ل �ي �ب �ي�ين ،وه ��ي ك��ان��ت دائمًا
تشير إل�ي�ه��م ب��أن األم ��ور ليست على
ما يرام ،وأن ظلمًا لحق بأبناء القبائل
املتنوعة في ه��ذه البالد الصحراوية
األج � ��ف واألش� � ��د ح� � ��رارة ع �ل��ى كوكب
األرض.

زياد ّ
تقي الدين من باكستان والسعودية إلى ليبيا
باريس ــ ّبسام الطيارة
خ ��رج زي� ��اد ت �ق��ي ال��دي��ن م��ن باكستان
والسعودية ،ووصل إلى ليبيا قبل أن
ّ
بالطبع،
�ط ف��ي م�ط��ار ل��وب��ورج�ي��هّ .
ي�ح� ّ
امل�ح��ط�ت��ان األول� ��ى وال�ث��ان�ي��ة تتعلقان
ب �ع �ق��ود ت �س �ل �ي��ح ض �خ �م��ة ب�ي�ن فرنسا
وهاتني الدولتني ،كان فيها لتقي الدين
دور ّكبير وربح ماليني ال��دوالرات .أما
املحطة األخيرة ،فلم تكشف بعد األيام
ع� ��ن س �ب ��ب وج � � ��وده ف� ��ي «ع � ��ز الثورة
ال �ل �ي �ب �ي��ة» ف ��ي م ��راب � ّ�ع ال �ق ��ذاف ��ي .ك ��ل ما
ت �س��رب ح�ت��ى اآلن ،أن ت��اج��ر األسلحة
ال�ل�ب�ن��ان��ي وص ��ل ي ��وم ال�س�ب��ت املاضي
إل��ى مطار لوبورجيه على منت طائرة
خ��اص��ة ،مستأجرة م��ن العقيد ،برفقة
الصحافي م��ن صحيفة «ج��ورن��ال دو
ديمانش» الفرنسية رودريغ فالديغيه

وم �ص��ور امل� ينّج�ل��ة .وع�ن��د تفتيش متاع
املسافرين تب أن إحدى حقائب تقي
الدين تحوي «مليونًا ونصف مليون
ي� � ��ورو ن � �ق � �دًا» ،م� ��ا اس� �ت ��دع ��ى توقيفه
وم �ص ��ادرة امل�ب�ل��غ وف �ت��ح تحقيق معه
ب �ت �ه �م��ة «ع � � ��دم ال �ت �ص ��ري ��ح للجمارك
ع ��ن أم � � ��وال م �ن �ق��ول��ة وت �ه ��ري ��ب أموال
ل�ت�ب�ي�ي�ض�ه��ا» .وت �ح � ّ�دث م �ص��در ّ
مقرب
م��ن التحقيق ع��ن إم�ك��ان�ي��ة ات �ه��ام تقي
الدين بتهريب أم��وال العقيد املتحفظ
عليها بموجب قرار من األمم املتحدة.
إال أن وج � ��ود ص �ح��اف �ي�ي�ن ،ن� �ش ��را في
اليوم الثاني تحقيقًا مصورًا ومقابلة
م ��ع ال ��دي �ك �ت ��ات ��ور امل� �ح ��اص ��ر ف ��ي باب
العزيزية ،فتح أب��واب التكهنات حول
م��ا إذا ك��ان تقي ال��دي��ن ق��د «قبض ثمن
فتح قنوات فرنسية» للعقيد القذافي
وتسهيل امل�ق��اب�ل��ة ،وه��ي ال��رواي��ة التي

تعتقد م �ص��ادر ال �ش��رط��ة أن �ه��ا األقرب
إلى الحقيقة .لكن الصحافي فالديغيه
أكد أن «جورنال دو ديمانش» لم تدفع
قرشًا واح� �دًا للحصول على املقابلة،
واستطرد بالقول «هناك  ٢٠٠صحافي
في فندق ريكسو في طرابلس عرضوا
ك �ل �ه��م إج � � ��راء م �ق��اب �ل��ة م ��ع القذافي»،
وبالتالي «من الحمق أن يدفع القذافي
إلج � � � ��راء م � �ق ��اب � �ل ��ة» .إال أن ع� � � ��ددًا من
صحافيي املجلة قرروا طرح هذا األمر
على مجلس التحرير ،الذي من املنتظر
أن ينعقد يوم االثنني لتوضيح «عالقة
امل �ج �ل��ة ب �ت��اج��ر ال� �س�ل�اح» ،وخصوصًا
أن �ه��ا أج� ��رت م �ع��ه ل �ق��اء ي��ن خ�ل�ال سنة
واح ��دة ل�ي��داف��ع ع��ن نفسه ف��ي قضيتي
ع �ق��د «أغ��وس �ت��ا» ل�ب�ي��ع غ ��واص ��ات إلى
ب��اك �س �ت��ان ،و«س� � ��واري  »٢ل�ب�ي��ع نظام
أمني متكامل إلى السعودية.

وت��دور رواي��ة أخ��رى ،تبدو أق��رب إلى
ال ��واق ��ع ،م�ب�ن� ّ�ي��ة ع �ل��ى رغ �ب��ة القذافي
باستغالل عالقات تقي الدين القوية
بأوساط أمنية فرنسية عالية ،منها

القذافي أراد استغالل عالقات تقي
الدين بأوساط أمنية فرنسية عالية
لتأليف جماعة ضغط مع الغرب
«الوزيران الحالي والسابق للداخلية،
ك � �ل ��ود غ � �ي ��ان وب� ��ري� ��س هورتوفو»
ب �ح �س��ب ص �ح �ي �ف��ة «ليبراسيون»،
ل�ت�ك��وي��ن ن ��وع م��ن ج�م��اع��ات الضغط
لتسهيل أموره مع الغرب ،وخصوصًا
ّ
أن ت �ق��ي ال��دي��ن أدى دورًا ك �ب �ي �رًا في
اإلف � ��راج ع��ن امل �م��رض��ات البلغاريات

ع� � ��ام ّ ٢٠٠٧ب ��ال � �ت � �ع ��اون م � ��ع غيان.
واستغلت الصحف قضية ت� ّ
�ورط تقي
الدين في ليبيا ،لتكشف املزيد عن دوره
في قضيتي «أغوستا» و«س��واري .»٢
«إكسبريس» الفرنسية
وذك��رت مجلة
ّ
أمس ،أن تقي الدين نفذ «مونتاجًا ماليًا
ّ
م �ع��ق �دًا» ل�ق�ب��ض ع �م��والت الصفقتني،
وذلك عبر شركة في الجنة الضرائبية
ف � ��ادوز ( )Vaduzس� ّ�ج �ل �ه��ا ت �ح��ت اسم
« »Rabor Ansaltف��ي ع��ام  ،١٩٩٣وهي
السنة التي ك��ان فيها أص��دق��اء رئيس
الوزراء السابق إدوار بالدور «يهتمون
بهذه العقود» .وقد جرى «إفالس هذه
الشركة» في  ٩تشرين األول عام ،٢٠٠٨
بالتوازي مع التحقيق في مسألة قبض
عموالت لحملة بالدور الرئاسية ،التي
كان الرئيس الحالي نيكوال ساركوزي
مديرًا لها.

