14

األربعاء  14حزيران  2017العدد 3200

العالم

قضية
أحد لم يساعد في الوصول إلى حل سياسي ّ
مر نحو ست سنوات على نسيان ليبياٌ .
ّ
جدي،
ّوتحديدًا الدول الغربية .صراعات األطراف اإلقليمية من جهة أخرى ،أحرقت البالد ...التي يبدو
أنها تجد نفسها أمام عودة رجاالت «العقيد»

ليبيا :القذافي يعود
محمود مروة
عــاد «الـقــذافـ ّـيــون» إلــى تـصـ ّـدر املشهد
ال ـل ـي ـبــي .ل ــم ي ـعــد ف ــي األم ـ ــر م ــا يقبل
ال ـت ـش ـك ـي ــك .لـ ـك ــن ،اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إلـ ـ ــى أي
«ص ـف ـق ــات» ع ـ ــادت رمـ ــوزهـ ــم؟ س ــؤال
سـ ـ ـ ـ ــوف ي ـ ـب ـ ـقـ ــى رهـ ـ ـ ـ ــن الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــات
ّ
والـ ـق ــراءات ،وق ــد يـشــكــل لـغـزًا ُيـضــاف
إلى الئحة طويلة من األلغاز العربية
ُ
الـ ـ ـت ـ ــي مـ ـ ــا فـ ـتـ ـئ ــت ت ـ ـث ـ ـقـ ــل حـ ـي ــواتـ ـن ــا
السياسية.
مشهد «العودة» تتداخل فيه معطيات
ليبية محلية بطبيعة الحال ،والكثير
مــن املعطيات اإلقليمية .بخصوص
املعطيات األولــى ،فهي مفتوحة على
املساعدة على رسم
القراءة السياسية
ِ
ظ ــل الـسـيــاق
ـي
ـ
ف
ـن
ـ
ك
ص ــور امل ـش ـهــد .لـ
ّ
الـعــربــي ال ـحــالــي ،فـقــد يــوفــر الـصــراع
الخليجي ـ ـ الخليجي (أو بــاألحــرى

«نـشــر الغسيل الخليجي» املستمر)
بعض العناصر املساعدة على الفهم،
ّ
خـ ــاصـ ــة أن ل ـي ـب ـي ــا سـ ــاحـ ــة تـ ـص ــارع
مستمر بني تلك ُالقوى.
قـبــل أيـ ــام ،ح ــن أع ـل ــن (ف ـج ــأة) إخ ــاء
سبيل سيف اإلس ــام الـقــذافــي ،قــادت
ّ
عدة مؤشرات نحو افتراض أن دولة
اإلمــارات ،وعبر أدواتها ،لعبت الدور
ّ
األك ـ ـبـ ــر فـ ــي إخ ـ ــاء س ـب ـي ـل ــه .ق ـي ــل إن
هدفها (وهدف حليفتها ،السعودية)،
مواجهة النفوذ القطري ـ التركي في
ّ
لـيـبـيــا (األخـ ـب ــار ،ع ــدد  .)٣١٩٨ولـعــل
ّ ّ
م ــا ي ـعــزز ذل ــك ،ه ــو أن مــطـلـعــن على
«الوساطات الخليجية» القائمة نقلوا
ّ
أمــس أن قطر «قـ ّـدمــت ضـمــانــات ،وإن
محدودة ،تأخذ باالعتبار الهواجس
املصرية في ليبيا».
ال تزال هذه القراءة األقرب إلى املنطق،
ّ
رغم املعرفة املسبقة بأن ترجمة هذه

ّ
«القذافيون» ...نواة الوالء
ّإن تعريف «القذافيني» اليوم (وليس القذاذفة نسبة إلى القبيلة) «فيه شيء من الصعوبة،
نتيجة غياب املنهج إن َّ
صح التعبير» ،يجيب الكاتب الليبي مصطفى الفيتوري .يؤكد ّأن
ّ
«أنصاره القبليني واملوالني له على أسس قبلية هم الذين يشكلون نواة الوالء األقوى ،وهم
الذين ُي ِّ
عو ّل عليهم (سيف اإلسالم) في املستقبل» .يشرح الكاتب الليبي أن «االرتباط
ّ
ّ
ّ
القبلي يظل هو األقوى في ليبيا ،وهو لب التأييد للقذافي ،وأهميته تكمن في أن املكون
القبلي في الغالب ال يخضع للحسابات اآلنية التي تتصف بها املواقف السياسية ...وهذا
ما ُي ِّ
فسر أن القذافي جعل وقفته األخيرة في سرت حيث القبائل املوالية له ،في حني ّأن ابنه
(سيف) اختار بني وليد ليمضي فيها آخر أيام النظام ،وذلك القتناعه بأنه سيكون هناك
ً
في أمان ولن يطاله سوء ،وهذا ما حدث فعال» ،إذ ّإن اعتقاله ّتم كما قيل حني كان يحاول
مغادرة ليبيا عبر الصحراء.

«الصفقة» في ليبيا ال تــزال غامضة،
ّ
خ ــاص ــة أن س ـي ــف اإلس ـ ـ ــام وخـلـيـفــة
حـ ـفـ ـت ــر (ص ـ ــاح ـ ــب ال ـ ـن ـ ـفـ ــوذ الـ ــواسـ ــع
ف ــي الـ ـش ــرق والـ ـق ــري ــب س ـيــاس ـيــا مــن
مصر واإلم ـ ــارات) ،قــد ال يلتقيان في
ال ـس ـي ــاس ــة .ل ـك ــن ع ـل ــى أي حـ ـ ــال ،هــي
«لـعـنــة ال ـقــذافــي» الـتــي تــاحــق ليبيا.
طيفه يقترب من البالد التي أدمتها
الحروب على مدى ستة أعوام .حروب
فـيـهــا الـكـثـيــر مــن «حـ ــروب اآلخ ــري ــن ـ
األشقاء ،على أرضها».
الـكــاتــب الـلـيـبــي مصطفى الـفـيـتــوري
ي ـ ــرى األم ـ ـ ــور م ــن زاوي ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرى .هــو
ـأن ج ــدي ــة
يـ ـجـ ـي ــب ع ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ــؤال ب ـ ـش ـ ـ ّ
«ع ــودة الـقــذافـيــن» بــالـقــول إن ــه جرى
«إقصاؤهم من قبل الساسة املحليني
وال ـ ــدول اإلقـلـيـمـيــة وال ـ ــدول الـغــربـيــة،
فهذه األط ــراف اعتقدت منذ  2011أن
ال ـق ــذاف ــي ...انـتـهــى وأن ــه رج ــل منبوذ
من شعبه ويعتبر صفحة سوادء من
ّ
تــاريــخ لـيـبـيــا» ،مـسـتــدركــا ب ــأن هــؤالء
«ع ـ ــادوا واكـتـشـفــوا أن ـهــم كــانــوا على
خ ـطــأ ،واك ـت ـش ـفــوا أي ـضــا أن لـيـبـيــا ال
يمكن أن تكون ديموقراطية ومستقرة
وآمنة من دون أنصار القدافي» .هذا
ّ
ما يقوده إلى اعتبار أن «الذي سوف
يحدث ،وإن كان سيأخد وقتًا ،هو أن
األطراف العاقلة ،وخاصة األوروبيني،
س ـي ـط ـل ـبــون م ــن أنـ ـص ــار ال ـق ــذاف ــي أن
ي ـت ـقــدمــوا لـلـعــب دور ،ألن ال ـس ـنــوات
الـســت املــاضـيــة أثـبـتــت أن ــه ال مناص
من إشراكهم في رسم مستقبل ليبيا،
ّ
عالوة على أن هذا هو منطق األشياء
الطبيعي».

مؤشرات «العودة»
م ـ ـسـ ــاء أول م ـ ــن أم ـ ـ ـ ــس ،ذك ـ ـ ــر م ــوق ــع
ّ
إخـ ـب ــاري أن «كـتـيـبــة ثـ ــوار طــرابـلــس

األحاديث عن «رجاالت القذافي» ،باتت شائعة في هذه األيام (عن الويب)

مصر

ّ
البرلمان ملكي أكثر من الحكومة :بيع الجزيرتين
أحالت «اللجنة التشريعية
والدستورية» في البرلمان
«اتفاقية تيران وصنافير»
إلى هيئته العامة ،التي
ستحيلها بدورها إلى لجنة
الدفاع ،والتي ُيتوقع
أن تناقشها وترفعها
مجددًا إلى الهيئة العامة
كخطوة نهائية لتمرير
االتفاقية في البرلمان،
وقد يتم كل ذلك في
يوم واحد!
ٍ

القاهرة ــ جالل خيرت
ّ
مررت اللجنة التشريعية في البرملان
امل ـصــري ،فــي جلسة تــرأسـهــا رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ع ـل ــي ع ـب ــد الـ ـع ــال،
ات ـفــاق ـيــة تــرس ـيــم الـ ـح ــدود الـبـحــريــة
ب ــن مـصــر وال ـس ـعــوديــة ،ي ــوم أم ــس،
وه ـ ــي الـ ـت ــي س ـي ـتــم ب ـمــوج ـب ـهــا نـقــل
تـبـعـيــة ج ــزي ــرت ــي تـ ـي ــران وصـنــافـيــر
ُ
إلــى الــريــاض ،على أن تـعــرض أيضًا
عـلــى «لـجـنــة الــدفــاع األم ــن الـقــومــي»
في البرملان نفسه .ومن غير الواضح
الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـت ــي س ـت ـس ـت ـغــرق ـهــا لـجـنــة
ال ــدف ــاع إلعـ ـ ــداد ت ـقــريــرهــا ال ـن ـهــائــي،
ولكن ثمة مـصــادر برملانية تحدثت
عــن امـكــانـيــة الـقـيــام بــذلــك فــي الـيــوم
نـفـســه ،ف ــي ح ــال كــانــت ك ــل الــوثــائــق
مـسـتــوفــاة ،وإال ستعرض االتفاقية
عـلــى الـهـيـئــة ال ـعــامــة فــي اجتماعها
املقبل .إال أنــه يـبــدو واضـحــا أن ثمة
إصـ ـ ـ ــرار ع ـل ــى ت ـس ــري ــع اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات،
ولــذلــك فمن غير املستبعد أن تنهي
لجنة الدفاع عملها بسرعة قياسية.
في غضون ذلك ،دخل أمس ،عشرات
ال ـص ـحــاف ـيــن ف ــي اع ـت ـص ــام ف ــي مقر
نـقــابــة الـصـحــافـيــن امل ـصــريــة وســط

ال ـقــاهــرة للمطالبة بــرفــض الـبــرملــان
ت ـمــريــر االت ـف ــاق ـي ــة ،وهـ ــو االع ـت ـصــام
الـ ــذي شـ ــارك ف ـيــه امل ــرش ــح الــرئــاســي
الـســابــق حمدين صـبــاحــي ،ويتوقع
أن يشهد انطالق تظاهرات عــدة من
مقر النقابة خــال الساعات املقبلة،
فيما أعـلــن نقيب الصحافيني ،عبد
املـحـســن ســامــة ،ال ــذي يشغل أيضًا
منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة
«األه ـ ـ ـ ــرام» ،رف ـض ــه وجـ ــود اعـتـصــام
داخل النقابة.
تــزام ـنــا ،نـشــر نــاش ـطــون عـبــر مــواقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي أرق ــام أعضاء
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ع ـب ــر «ف ــاي ـس ـب ــوك»
و«تويتر» إلرسال رسائل واالتصال
بـ ـ ـه ـ ــم م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــط ع ـل ـي ـه ــم
لتغيير موقفهم ومطالبتهم برفض
االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة ،فـ ـيـ ـم ــا أطـ ـلـ ـق ــت ق ــوائ ــم
«ال ـعــار» للنواب املــؤيــديــن لالتفاقية
وتمريرها .ويشار إلى أن استطالعًا
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــرأي أج ـ ـ ـ ـ ـ ــراه «املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز امل ـ ـصـ ــري
لـ ـبـ ـح ــوث ال ـ ـ ـ ــرأى ال ـ ـعـ ــام ـ ـ ـ ب ـص ـي ــرة»
حــول االتـفــاقـيــة ،أظـهــر أن  %47ممن
شملهم االسـتـطــاع ي ــرون أن الجزر
مصرية مقابل  %11فقط يرون أنهما
س ـع ــودي ـت ــان ،ف ـي ـمــا ل ــم ي ـح ــدد %42

موقفهم .كذلك فإن  %47ممن شملهم
االسـتـطــاع أك ــدوا أنـهــم لــن يــوافـقــوا
على تسليم الجزيرتني.
وبــال ـعــودة إل ــى مـجــريــات مناقشات
ّ
اللجنة أمس ،فإن الشاهدة الوحيدة
التي استعانت بها من نظام حسني
مبارك هي الدكتورة هايدي فــاروق،
وقد كانت مستشار قضايا الحدود

أعلن ممثل الجيش أنه
لم تسل نقطة دم مصرية
واحدة على الجزيرتين
والسيادة الدولية والثروات العابرة
لـ ـلـ ـح ــدود .وق ــال ــت خ ـ ــال ش ـهــادت ـهــا
إن مــديــر امل ـخــابــرات الـعــامــة السابق
عمر سليمان ،ووزير الدفاع السابق
املـ ـشـ ـي ــر م ـح ـم ــد حـ ـس ــن طـ ـنـ ـط ــاوي،
ّ
كــلـفــاهــا بالبحث فــي اتـفــاقـيــة تـيــران
وص ـنــاف ـيــر م ــا ب ــن ع ــام  2006حتى
 ،2010مشيرة إلى أنها جمعت سبعة
صـنــاديــق مــن املـسـتـنــدات ،وذل ــك من
األرشيف البريطاني واألميركي ،ثم
خلصت إلى أن جميع األوراق تثبت

«مصرية الجزيرتني».
لكن فــاروق ،بعدما أدلت بشهاداتها
كــام ـلــة ،خــرجــت م ــن ال ـقــاعــة مـنـهــارة
بـ ــال ـ ـب ـ ـكـ ــاء ب ـ ـس ـ ـبـ ــب الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــك ف ــي
وطـنـيـتـهــا ،األم ــر ال ــذي ق ــاده النائب
م ــرتـ ـض ــى مـ ـنـ ـص ــور ض ـ ــده ـ ــا ،ف ـي ـمــا
ً
قالت إن لديها طفال رضيعًا ترغب
ف ــي تــرب ـي ـتــه ،ورف ـض ــت ال ـحــديــث مع
ّ
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام .ك ــذل ــك ع ــل ــق وزي ــر
شــؤون مجلس الـنــواب ،عمر مــروان،
على حديث فاروق ،بأن الوثائق التي
تمتلكها الـحـكــومــة تــؤكــد عـكــس ما
شهدت به فاروق.
وفـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارة ،ورد
أن وثـ ــائـ ــق األرشـ ـ ـي ـ ــف ال ـب ــري ـط ــان ــي
واألم ـيــركــي تــؤكــد أن الـجــزيــرتــن لم
تتبعا يومًا لجزيرة العرب ،كذلك فإن
«الجمعية املصرية للقانون الدولي
أع ـ ـ ّـدت م ــذك ــرة ت ـحــدثــت ع ــن مـصــريــة
تيران وصنافير» .ولفتت إلى ترجمة
لألرشيف األميركي ضمن  75وثيقة
ه ــي م ــراس ــات ب ــن امل ـلــك الـسـعــودي
ال ــراح ــل ف ـي ـصــل ،وواشـ ـنـ ـط ــن ،أشـيــر
فيها إلى «مصرية تيران وصنافير»،
لـكــن عـبــد ال ـعــال رف ــض طـلــب ف ــاروق
إخ ـ ـ ـ ــراج اإلع ـ ـ ـ ــام مـ ــن الـ ـق ــاع ــة حـتــى

