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العالم
أق ـ ــام ـ ــت م ـ ــأدب ـ ــة إف ـ ـط ـ ــار رم ـض ــان ـي ــة
جماعية لرموز النظام السابق الذين
كانوا معتقلني في سجن الهضبة مع
ذوي ـهــم وأقــارب ـهــم وأع ـي ــان قبائلهم،
وذلك في فندق املهاري في العاصمة
طرابلس» ،مضيفًا ّأن «مصدرًا ّ
مقربًا
مـ ــن أح ـ ــد امل ـع ـت ـق ـل ــن ق ـ ــال إن م ــأدب ــة
اإلفـ ـط ــار ح ـضــرهــا م ــدي ــر امل ـخ ــاب ــرات
األسبق عبدالله السنوسي ،وعبدالله
منصور ،والـســاعــدي معمر القذافي،
وال ـ ـب ـ ـغـ ــدادي املـ ـحـ ـم ــودي ،وأبـ ـ ــو زي ــد
دوردة ،وعــدد من املعتقلني اآلخرين،
ومشايخ وأعيان من قبائل املقارحة
وأوالد سليمان والـقــذاذفــة والنوايل
والرحيبات وذوو املعتقلني» .وأشار
ّ
آخرون إلى أن هيثم التاجوري (تاجر
األم ــن ف ــي طــراب ـلــس ،بـكــل م ــا للكلمة
ّ
من معنى) هو من نظم «اإلفطار» في
الفندق الذي يسيطر عليه.
ّ
نفى بعضهم الـخـبــر ،لـكــن األحــاديــث
عــن «رج ــاالت الـقــذافــي» باتت شائعة
ف ــي هـ ــذه األي ـ ـ ــام .وهـ ــي ت ـت ـكــاثــر بعد
«إخ ـ ــاء سـبـيــل س ـ ُيــف اإلسـ ـ ــام» يــوم
الجمعة املــاضــي .ذك ــر أيـضــا فــي هذا
ّ
ال ـس ـي ــاق أن م ــن ب ــن م ــن تـ ـ ّـم اإلف ـ ــراج
ً
ع ـن ـه ــم فـ ــي األيـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة ك ـ ــا مــن
«العميد ناجى مسعود حرير ،العميد
ال ـشــريــف مـحـمــد ب ــن نـ ـي ــران ،الـعـمـيــد
الـشــريــف بــن ن ـيــران غـمـيــض ،العقيد
فتحي إبراهيم مبروك ،العقيد محمد
عـبــد الــرحـيــم عـبــدالـلــه ،وامل ـقــدم سالم
اعويدات اعويدات».
ّ
إذا صـ ّـحــت أن ـب ــاء ك ـه ــذه ،فـ ــإن اسـ َـمــي
س ـي ــف اإلسـ ـ ـ ــام والـ ـسـ ـن ــوس ــي ،وه ــو
أحــد أشهر رجــال املخابرات العربية،
ق ــد ي ـك ـف ـيــان وح ــده ـم ــا ،ل ـب ـ ّـت «عـ ــودة
ّ
الـقــذافــي» .أحــد «الـخـبـثــاء» عــلــق على
األم ـ ـ ــر م ـ ــازح ـ ــا« :قـ ـ ــد ي ــرف ــد الـ ــروائـ ــي
ال ـجــزائــري ياسمينة خـضــرة روايـتــه
(لـيـلــة ال ـ ّ
ـري ــس األخ ـي ــرة) عــن الـقــذافــي
ب ـجــزء ث ــان ،يـتـمـحــور ح ــول عــودتــه».
ل ـيــس ال ــوق ــت ل ـل ـم ــزاح ربـ ـم ــا ،إذ هنا
ُ
أيضًا تستذكر مسرحية «امللك يلهو»
لفيكتور هوغو ،التي يشير فيها إلى
«املجنون الذي في حال أراد االنتقام،
ّ
فهل نكون أمام «مجنون
هز ّالعالم»ُ .
ً
ي ـ ـهـ ــز» ل ـي ـب ـي ــا املـ ـ ــدمـ ـ ــاة أص ـ ـ ـ ــا؟ عـنــد
ه ــذه األسـئـلــة ت ـحــدي ـدًا ،ينتقل األدب
(الـ ـسـ ـي ــاس ــي) ب ـس ــاس ــة إل ـ ــى خـشـبــة
السياسة الصرفة.

عهد «االنتقام»؟

ّ
في الظاهر ،إن معظم األطراف الليبية
أعـ ـلـ ـن ــت ص ـ ــراح ـ ــة رفـ ـضـ ـه ــا ل ـع ـم ـل ـيــة
«إخالء سبيل» سيف اإلســام .األكيد

مسألة وقت
تعرض املستندات الرسمية.
وبــن رواي ــة الحكومة والـبــرملــان من
جـ ـه ــة ،وروايـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــاروق وم ـع ــارض ــي
االتـ ـف ــاقـ ـي ــة م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ن ــأى
الجيش عبر ممثل القوات املسلحة،
اللواء مجد الدين بركات ،بنفسه عن
ً
املشهد ،قائال إن األخيرة لم تتدخل
في اتفاقية تعيني الـحــدود البحرية
مع السعودية «مــن قريب أو بعيد...
إال مــن الناحية الفنية» ،مضيفًا أن
الجيش «لم ولن يفرط في ذرة تراب
من األرض املصرية» .وأشــار بركات
إلــى أن جميع امل ــواد فــي االتفاقية ال
ت ـت ـحــدث ع ــن ج ــزي ــرة ،ب ــل ع ــن نـقــاط
أس ــاسـ ـي ــة ،وهـ ـن ــاك آل ـي ـت ــان لـتـعـيــن
الـ ـ ـح ـ ــدود الـ ـبـ ـح ــري ــة« ،وطـ ـنـ ـي ــة عـبــر
التشريع الوطني الــذي يحدد نقاط
األس ــاس ،ودولـيــة عبر اتفاقية األمم
املتحدة لقانون البحار».
وق ـ ــال مـمـثــل ال ـج ـيــش إن ــه «ل ــم تسل
ن ـق ـطــة دم ـ ــاء م ـص ــري ــة واحـ ـ ـ ــدة عـلــى
الـجــزيــرتــن ،ول ــدى ال ـقــوات املسلحة
توثيق كامل بجميع الشهداء وأماكن
وجودهم على مستوى الجمهورية».
وحـ ــول األثـ ــر ال ـقــانــونــي لـلـخـطــابــات
املـتـبــادلــة وامل ـف ــاوض ــات مــع الـجــانــب

الـسـعــودي التي مثلت بذاتها نقطة
اختالف ،ذكر أنه بالعودة إلى أحكام
مـحـكـمــة ال ـع ــدل ال ــدول ـي ــة ف ــي قضية
«جــريـنــانــد الـشــرقـيــة» بــن النرويج
والــدن ـمــارك ،نـجــد أن وزي ــر خارجية
الـ ـن ــروي ــج صـ ـ ـ ّـرح ب ـ ــأن الـ ـج ــزر تـتـبــع
الــدنـمــارك ،وحينما دخـلــوا تحكيمًا
دوليًا جاء القرار بأن تصريح الوزير
ّ
يعتد به دون أي إجراء آخر.
على الضفة املقابلة ،وبينما أعلنت
أح ـ ـ ـ ــزاب «ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور» و«ال ـ ـكـ ــرامـ ــة»
و«ال ـت ـح ــال ــف ال ـش ـع ـبــي» و«املـ ـص ــري
الـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــي» و«اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
والتنمية» مواقف رافضة لالتفاقية
كـ ـلـ ـي ــا ،تـ ــأرج ـ ـحـ ــت م ـ ــواق ـ ــف أح ـ ـ ــزاب
ال ـغــال ـب ـيــة ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،م ـث ــل «ال ــوف ــد»
و«املصريني األح ــرار» ،وذلــك متصل
ب ـت ـب ــاي ــن مـ ــواقـ ــف أع ـ ـضـ ــاء األح ـ ـ ــزاب
الذين تؤيد غالبيتهم أن الجزيرتني
سعوديتان .كذلك فإن «الوفد» الذي
ص ـ ـ ـ ّـوت رئـ ـي ــس ك ـت ـل ـتــه ال ـب ــرمل ــان ـي ــة،
ب ـهــاء أب ــو ش ـقــة ،ع ـلــى امل ــواف ـق ــة على
«س ـع ــودي ــة ت ـي ــران وص ـن ــاف ـي ــر» ،هو
الـحــزب نفسه ال ــذي أع ـ ّـد تـقــريـرًا قبل
أسابيع يؤكد مصرية الجزيرتني.
بعد ذلــك ،أعلن رئيس البرملان إحالة

نواب تكتل « 25ـ  »30إلى «لجنة القيم»
بـعــد اشـتـبــاكـهــم لفظيًا وب ــاألي ــدي مع
زمالئهم داخل القاعة أثناء املناقشات،
علمًا بــأن عبد الـعــال لــم يسمح سوى
ب ـع ــرض وج ـه ــة ن ـظــر واحـ ـ ــدة ،وسـمــح
بالسخرية من أولئك النواب واإلساءة
ل ـ ـهـ ــم م ـ ـقـ ــابـ ــل الـ ـ ـت ـ ــرص ـ ــد والـ ـتـ ـه ــدي ــد
بالتحقيق معهم .وج ــراء ذلــك ،طلبت
النائب في التكتل نفسه ،نادية هنري،
من زمالئها تقديم استقالة مسببة من
البرملان والنزول إلى الشارع من أجل
املطالبة برفض تمرير االتفاقية ،وهي
الـجـهــود الـتــي استمر التنسيق فيها
حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.
كــذلــك ،أطـلــق ن ــواب « 25ـ ـ  »30حملة
من أجل الضغط على رئيس البرملان
ل ـي ـك ــون ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى االت ـفــاق ـيــة
فــي الجلسة العامة ّ(ال ـيــوم) بالنداء
واالســم ،وهو ما تبناه النائب هيثم
الحريري ،مطالبًا بالتزام عبد العال
نــص امل ــادة  325مــن الئـحــة املجلس،
بعدما الحــظ تالعب األمــانــة العامة
بطلبه الحصول على نموذج لجمع
تــوقـيـعــات ال ـنــواب إلل ــزام عـبــد الـعــال
ب ـت ـط ـب ـيــق هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــادة ت ـح ــت حـجــة
طباعة نماذج جديدة.

ٍّ
ّ
أن هناك من «ال ُيجاهر باقتناعه بحل
ع ـبــر س ـيــف اإلسـ ـ ـ ــام» .ل ـك ــن ،ه ــل هو
ً
يفتح فعال الباب أمام «حل»؟
ّ
يـفـتــرض الـبـعــض ال ـيــوم أن األط ــراف
الـغــربـيــة الـتــي يمكن لـهــا الـتــأثـيــر في
لـيـبـيــا (الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،فــرن ـســا،
ُ
إيـطــالـيــا ،بــريـطــانـيــا) تـ ــدرك أن ــه بــات
مــن الـصـعــب الـتــوصــل إل ــى حــل ليبي
ّ
داخ ـلــي ،وإن مــا يهمهم بــات مسائل
محددة على عالقة بضبط «موجات
«داعش».
الهجرة» إلى أوروبا
وبملف ّ
ً
«ربما هم ال يريدون حال» ،يعقب أحد
امل ـتــاب ـعــن .وتـتـقــاطــع ه ــذه الـفــرضـيــة
ّ
مـ ــع االع ـ ـت ـ ـقـ ــاد بـ ـ ـ ــأن سـ ـي ــف اإلسـ ـ ــام
ً
ّ
ُ
ُيشكل بديال من خليفة حفتر ،يمكن
التوصل معه إلــى حل سياسي (رغم
أنـ ــه م ــاح ــق م ــن امل ـح ـك ـمــة الـجـنــائـيــة
الــدولـيــة ومحكوم عليه بــاإلعــدام في
 2015من قبل محكمة في طرابلس).
ً
لكن ملاذا يكون «بديال من حفتر»؟
ال ـبــاحــث ال ـج ــزائ ــري حـسـنــي عـبـيــدي
ُيجيب صــراحــة لــدى ّســؤالــه ،بالقول:
ّإن خليفة حفتر ُ
«يمثل رجل مرحلة،
ولـ ـي ــس رجـ ـ ــل ل ـي ـب ـي ــا (املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل)».

ّ
قيل إن السنوسي وعددًا
آخر من رموز القذافيين ظهروا
علنًا في طرابلس
ّ
يضيف أن شخصية سيف اإلسالم قد
تـكــون مقبولة أكـثــر لــدى اإلسالميني
م ـق ــارن ــة ب ـح ـف ـتــر ،وذل ـ ــك ل ـعــاق ـتــه مع
ّ
بـعــض مـنـهــا ف ــي م ــا قـبــل  .2011لـكــن
عبيدي يـسـتــدرك بــأنــه ،فــي األس ــاس،
مـ ــن غ ـي ــر امل ـ ـعـ ــروف إذا ك ـ ــان لـسـيــف
اإلس ــام مـشــروع حاليًا« ،خــاصــة أنه
ـدل بتصريح بـعــد» (حـتــى مساء
لــم ي ـ
أمس)ّ ِ .
ويلمح الباحث الجزائري إلى
ّ
أن حفتر نفسه يـبــدو كــأنــه لــم يتخذ
ّ
قـ ــرارًا ب ـعــد ،ألن بـعـضــا مــن فــريـقــه قد
«يرون في التحالف مع سيف اإلسالم
مخاطرة».
ً
قليال ،والقول
التفصيل
من
هنا ال بد
ً
ّ
إن حـفـتــر ال يـمـثــل حـقـيـقــة شخصية
«قــذاف ـيــة» .هــو ربـمــا «م ـشــروع قذافي
جديد» ،كما يصفه معارضوه .املاضي
أيضًا ال يجمعه مع «القذافيني» .فهو
حــاول فــي نهاية الثمانينيات قيادة
ان ـقــاب ضــد مـعـمــر ال ـقــذافــي ،قـبــل أن
ي ـت ـح ـ ّـول «فـ ــي وقـ ــت الحـ ــق إلـ ــى رجــل
السي آي إيه بعد لجوئه إلى الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة» ،ك ـم ــا يـ ـق ــول دب ـل ــوم ــاس ــي
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عربي .وهنا أيضًا ،ال بد من اإلشارة
ّ
إلى أن حديثًا يدور بني أوساط معينة
ّ
ّ
أن حفتر ونجله خالد أسسا قبل مدة
شركة في اإلمــارات ،تسعى إلى جني
أرب ــاح مــاديــة لسببني« :تـمــويــل جــزء
من معاركهم ،وتعزيز ثروة شخصية
خشية إزاحتهم من املشهد في ظرف
مــا» .هــذه أحــاديــث ال يمكن تأكيدها.
ّ
لكن هل يمكن القول إن خروج سيف
اإلسـ ــام و«رج ــاالت ــه» ي ـهــدد مـشــروع
ح ـف ـتــر؟ أو ف ــي أقـ ــل ت ـق ــدي ــر ،يـ ّ
ـؤســس
ً
أصال ملشروع بديل؟

خلط األوراق

ال ـس ـن ــوس ــي ُي ـ ـشـ ــارك فـ ــي إف ـ ـطـ ــار فــي
طرابلس نفسها ،بعد ثالثة أيام على
خـ ـ ــروج س ـي ــف اإلس ـ ـ ــام م ــن سـجـنــه؛
ال ـح ــدث ض ـخ ــم! مـ ــاذا ب ـقــي م ــن «إرث
ّ
 »2011الليبي؟ ّ
صح الخبر أو ال ،فإن
أمرًا كبيرًا حصل في ليبيا.
ال تفسير واضحًا .الباحث التونسي
يـ ــوسـ ــف الـ ـش ــري ــف ي ـ ـبـ ــدي اعـ ـتـ ـق ــاده
ّ
بـ ــأن «تـ ـس ــارع األح ـ ـ ــداث ،أي الـتــدخــل
املـصــري وتــدنــي ال ــدور الـقـطــري ،دفع
بمجموعات على األرض إلــى تعديل
رأي ـهــا» .ووس ــط تـشــديــده ،فــي حديث
ّ
ســريــع ،عـلــى أن عملية إخ ــاء سبيل
سيف اإلسالم «ال تزال غامضة» ،فإنه
ً
ّ
يــوضــح أن «ال ـن ـظــام ال ـســابــق ،ممثال
ُ
بسيف اإلسالم وغيره ،يمكن أن يكون
م ـض ــادًا مـنــاسـبــا لـحـفـتــر وجـمــاعـتــه،
أو ع ـلــى األقـ ــل عــامــل تـقـسـيــم للكتلة
امل ـهـ ّـددة لـقــوات طرابلس ومـصــراتــة».
يواصل الباحث التونسي القريب من
ّ
امللف الليبي مستطردًا« :إن إخراجهم
مــن السجن والـتـفــاوض معهم يمكن
أن يترك لجماعة طرابلس ومصراتة
ّ
مــت ـس ـعــا ل ـل ـم ـشــاركــة ال ـس ـيــاس ـيــة فــي
املستقبل( ،وذلك) في حال عادوا إلى
املشهد بقوة ،أي إن من غير املستبعد
أن نـ ـ ــرى ت ـح ــال ـف ــا ب ـ ــن اإلس ــامـ ـي ــن
والـقــذافـيــن (ض ــد حـفـتــر) ،عـلــى غــرار
م ــا ح ـصــل ف ــي ت ــون ــس ب ــن الـنـهـضــة
وال ـت ـجـ ّـمــع (حـ ــزب ب ــن ع ـلــي امل ـن ـحــل)،
وفــي سنوات الـثــورة املصرية األولــى
بني اإلخوان والجيش».
كثيرة هي تعقيدات الساحة الليبية
راهـ ـن ــا .وح ــده ــم م ــن ي ـتــاب ـعــون املـلــف
الليبي يراهنون على الوقت ملحاولة
فهم ما يبدو أنــه خلط ل ــأوراق ...أما
األح ــداث فكأنها تأخذ أقصى سرعة
ل ـه ــا م ـن ــذ م ـق ـتــل م ـع ـمــر الـ ـق ــذاف ــي فــي
سرت في تشرين األول  ،2011وانتهاء
نحو  42عامًا من حكمه لبالد يعود
رجاالته ـ سياسيًا ـ اليوم إليها.

 47في المئة ممن شملهم
استطالع رأي أكدوا أنهم لن يوافقوا
على «التسليم» (األناضول)

