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لكل ثورة شهداء ورجال أحياء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وائتمنوا 
واملباركة  املجيدة  فرباير   17 ثورة  أما  األبرار،  الشهداء  وصايا  عىل 
يف ليبيا االحرار فلها مدن بأكملها انطلقت منها واحتضنت رجالها 
واستأمنت عىل مساراتها حتى انترصت، وهي ُمدن ُملهمة للصامدين 
يف الساحات ويف مختلف ساحات املعارك معارك البناء، ومن بني تلك 
املدن التي تصدت للثورة املضادة وأساطينها وانتبهت ملرامي  الدولة 
الداخل والخارج، نذكر  العميقة ومخططاتها وكشفت داعميها يف 
الرشق  يف  عديدة  أخرى  ومدن  و"الزنتان"  و"ترهونة"  "مرصاتة" 
والغرب والجنوب وعىل رأسها مدينة "الزاوية"، والتي كانت فعليا 
الزاوية  تُراب  اعتدلت عىل  األخرية  الثورة وهذه  وعمليا رحى وقلب 
وُحسمت يف جوارها، وبها وعىل أرضها تم الحوار بني رجال الثورة 
وشبابها، وهي من اسقطت االنقالب عليها يف 2014، وبها عقدت 
الهدنة األخرية وبأبنائها تدعمت املُصالحات والحوارات والتفاهامت 
ومنها  حساب  وبدون  والعطاء  لإللهام  مصدرا  دامئا  وستكون 
ستنطلق املُبادرات كلام تطلب االمر رهانات وحلول واسرتاتيجيات ...

تجارية ومرىس  الفينيقيني كمحطة  أيام  الزاوية  نشأت  تاريخيا 
للسفن وعرفت قدميا باسم "أساريا" وإن كان موقع امليناء القديم 

قبالة ساحل ما يُعرف اليوم بقرية "الطويبية"..
واإلنتاج  الزراعة  عىل  األساس  يف  تاريخيا  املدينة  اعتمدت  وقد 
الحيواين والصيد البحري، وشكلت املنتجات الزراعية أساس تجارتهم 

مع الفينيقيني....
أنه جاء نسبة إىل كرثة "زوايا"  الحايل فاألرجح  املدينة  أما اسم 
تحفيظ القرآن الكريم، وكلمة "زاوية" مأخوذة من زاوية يف بيت الله 

مخصصة لتحفيظ وتدريس القرآن الكريم.....   
وقد كانت الزاوية يف عهد اإلدارة العثامنية قضاء من الدرجة الثانية 
يضم مناطق "العجيالت" و"زوارة" و"الحوض"، وقد تقرر يف سنة 
قضاء  وتشكل  و"العجيالت"،  بــ"زوارة"  ناحيتني  إنشاء   1879
الزاوية  اإليطالية ظل قضاء  اإلدارة  1876، ويف عهد  الحوض سنة 

تابعا للعاصمة طرابلس....
ثم  "محافظة"  املليك  الحكم  فرتة  يف  "الزاوية"  أصبحت  وقد 
فرباير   17 ثورة  بعد  رئيسة"  إدارية  "منطقة  اىل  لتتحول  "بلدية" 
2011، ومتتد حدودها عمليا من الحدود التونسية غربا )معرب "رأس 

اجدير"( إىل "جنزور" رشقا، وهي تضم عدة مدن داخل نطاقها... 
ولقد ُعدت قاعدة مهمة ملقاومة الليبيني للغزو اإليطايل بل ودارت 
الزاوية كانت  أن أحداث  الليبي، كام  الجهاد  عىل ترابها أكرب معارك 
هامة ومؤرشًا عىل سقوط الحكم الفردي أثناء ثورة 17 فرباير 2011 

....
وتفاوضيا  ميدانيا  ورئيسية  حاسمة  أدوارا  تلعب  اليوم  هي  وها 
الستكامل  رئييس  "مرفأ"  بل  مرىس  وهي  وطنية  مصالحة  لدعم 
مهام ثورة 17 فرباير وتحقيق الحد األدىن من أهدافها الرئيسية يف 
التحرر واالنعتاق لتتحول ليبيا فعليا إىل طرف إقليمي وازن مغاربيا 

وافريقيا ومتوسطيا...
والفاعلني يف الزاوية اكرث من أن يُحصوا أو يُعدوا لكرثة عطائهم 
ورمزيتهم التاريخية وأدوار بعضهم الراهنة يف حفظ األمن وتحقيق 
البناء ويعترب "محمد كامل بن مصطفى" )  التوافق ووضع أسس 
1897-1828 (، أحد أبرز علامء الدين يف تاريخ ليبيا الحديث، كام 
أن مفتي ليبيا "الشيخ الطاهر الزاوي هو أصيل املدينة، بينام يُعرَف 
املؤرخون  "محمد بك فرحات الزاوي" كأبرز أعالم الجهاد يف ليبيا 

خاصة وأنه توىل العديد من املناصب يف عهد الدولة العثامنية...
 واضافة اىل ما سبق ذكره من أعالم، يُعد الدكتور "رمضان الصغري 
ىف  املعامرية  الهندسة  علامء  ابرز  كأحد   )  -2015 عامر")1948 

ليبيا...
أما اليوم وليبيا تتطلب البناء واملصالحة والحوار والتآلف، فإن أبناء 
انضامم  الجسام عىل غرار  التضحيات  قدموا ويقدمون  قد  الزاوية 
2011، وهو أحد  الثوار سنة  للداخلية مبكرا لكتائب  الوزير األسبق 
املرحلة  أعباء  منذ سنتني  السابقني وتحمل  الجنايئ  البحث  ضباط 
الصعبة طبيعة الوضع األمني الهش وأيضا من حيث تعدد التجاذبات 
وسلوك "مليشيات االعتامدات" وتجاوزاتها التي ال تحىص وال تعد...

العظيم  البالء  وأبلت  املاضية  القرون  خالل  أعطت  الزاوية  ان   
والجسيم منذ عقود يف مختلف الحقبات )التحرير– امللكية(، إضافة 
محمد  الشيخ  نضال  غرار  عىل  الدكتاتورية  ضد  أبنائها  نضال  اىل 
اجل  من  مقتوال  فامت  والرتاجع  االنصياع  رفض  والذي  البشتي 
الحرية ومن اجل الدفاع عىل سنة نبينا محمد عليه الصالة والسالم ... 
ومدينة "الزاوية" اليوم تقود بالرشاكة مع مدن أخرى معركة البناء 
ويبذلون  بذلوا  كثريين  املدينة  أبناء  من  عاشور  أمثال  وإن  والوئام، 
أوقاتهم  ويسخرون  وسخروا  الوطن  أجل  من  والنفيس  الغايل 
وأموالهم وعلمهم من أجل ليبيا والليبيني حتى يهنأ الجميع مبوقع 
املدينة "املرفأ"  القليل حول  الحوار والوئام، وإن ذكرنا  يف مربعات 
للثورة، فإننا غيبنا الكثري من املحطات واألبطال واالعالم الذين سطروا 
التاريخ واملالحم الكبار كام سهونا بالتأكيد عىل انجازات أخرى يف 
مجاالت الثقافة والفن والتعليم وغريها من مجاالت الفعل الحضاري 
مجهودات  غرار  عىل  املجاالت،  كل  يف  بل  املدينة  وأعالم  ألهايل 
مجلس  وأعضاء  للمدينة  العسكري  املجلس  أعضاء  وتضحيات 
البلدي  املجلس  وآخرها  عضوا(،   70( والحكامء  واملشائخ  االعيان 
املنتخب )7 أعضاء(  وأيضا البد من ذكر  أعضاء اللجنة العسكرية 
لتجمع كتائب ورسايا الثوار )22 عضوا( وأيضا عدد من مؤسسات 
املجتمع املدين واملؤسسات الخريية واشهرها عىل االطالق مؤسسة 
الشيخ الطاهر الزاوي لألعامل الخريية،      إضافة اىل الفاعلني يف 
املؤسسات ألجامعية واملدارس، والبد من التأكيد اشعاع املدينة عىل 
ترابطت معها  التي  املدن  املجاورة، وهي  املدن  التآخي مع  و  الجوار 
يف الفعل والبناء واالنجاز،  ولعل التكامل والتواصل مع "مرصاتة" 
اللقاءات  تنظيم  خالل  من  و"طرابلس"  و"طرهونة"  و"الزنتان" 
وإدارة الحوارات ورسم االسرتاتيجيات خالل األشهر املاضية والتي 
كانت مقاهي ونوادي وبيوت الزاوية مقرات لها، وكل ذلك ساهمت 
فيه املدينة من أجل البناء والستكامل ما رُشع فيه منذ سنوات بل هو 
استكامل ملشاريع حلم بها أهايل الزاوية وكل الليبيني والليبيات منذ 
عقود وسنوات، حيث حلموا بدولة الشعب الليبي كبديل موضوعي 
للمحاوالت املتكررة لتكريس شعب الدولة بناء عىل سياسيات التفقري 
والتجهيل والتغييب واالقصاء التي ُمورست طوال اربع عقود ويريد 
البعض اليوم العودة لها بأشكال أخرى ناعمة وبصور جديدة ولكنها 

قدمية من حيث املرامي واألهداف....           

يعتبرها الجميع محورا رئيسيا للفعل 
والبناء والمبادرات والمصالحات 

الزاوية، أو أحد المرافئ اآلمنة لثورة 17 فبراير

كل اثنينكل اثنين 
أكذوبة "أنا مدعوم أجنبيا"

تغريدة األسبوع 

السياسيني  كذب  إشكالية  من  الليبي  املجتمع  يرح  مل  الفردية  الدكتاتورية  سقوط 
ومرض الزعامتية وترويج أسطوانات مرشوخة عىل غرار ترويج البعض الوهم بأساليب 
مختلفة همسا وملزا وحتى ترصيحا بطرق ملتوية عرب خطاب سيايس للداخل وخطاب 
ثان للخارج، عىل غرار ترديد قول "انا مدعوم أجنبيا"، ومرد ذلك يعود إلرث سيايس يف 
اإلقليم ذلك أن الديكتاتوريات وان اختفى ظلمها وسياساتها الثقافية الظاهرة )التأليه 
واملدح واالطراء وإبراز املحاسن وتجميل القبائح(، فان بقي ساكنا ثم عاد بألبسة جديدة  
وعرب نوافذ كثرية، أما ظله الثقايف فقد انتقل للبنية الفكرية والتنظيمية للمعارضات 
البنيوية  األمراض  أيضا  فحملت  الراديكالية  املعارضات  فيها  مبا  لألنظمة  السابقة 
الثالث  فالخاصيات  وتفكريه،  املعارض  سلوك  لتطال  االستبدادية  البيئة  كرستها  التي 
للشخصية الليبية التي كرسها نظام القذايف عرب مامرسات اجتامعية وثقافية ال زالت 
تحكم التنظيامت واألحزاب والتكتالت السياسية والتي مل تستطع يف بيئة دميقراطية 
ُمؤطرة بأجواء الحرية وروح املجتمع أن تتخلص من عقلية االنتامء القبيل والجهوي 
وتأثري "املدينة" االجتامعي، إضافة اىل حضور عاميل "الغلبة" و"الغنيمة" عىل السلوك 
اليومي وعىل الوقائعي لتؤطرا معا املواقف السياسية وطبيعة ردة الفعل السلوكية بني 
الفرد ومجتمعه... وبالعودة اىل اكذوبة "أنا مدعوم أجنبيا" فهو تأثر آيل بسلوك القذايف 
الشعوب"  من  مدعوم  "انه  به  ُمرصح  قول  ظاهرها  والتي  سنة   42 طوال  السيايس 
و"اللجان يف كل مكان"، بينام الثقافة الحقة املامرسة يف السلوك هي االستناد اىل دعم 
املعسكر الرشقي و البحث عن دعم مرص، وحتى أثناء األزمة منتصف العقد املايض بحث 
القذايف عن الدعم الخارجي عرب إرسال "معتصم" ملقابلة "هيالري كيلنتون" ثم مقابلته 
غري املعلنة مع "ديك تشيني" وحتى مع آخرين إضافة اىل طلبه الدعم من األمريكيني 

ابان أيامه األخرية )املايل عدد 28095 الخاص بهيالري كمثال للكر ال الحرص(...  
إقليميا  األجانب  لليبيا مع  االيجابية  العالقة  بدل  األجنبي  الدعم  البحث عن  ثقافة  ان 
ودوليا هي ثقافة موروثة يف ليبيا، وقد يقول قائل ان القذايف كان يحارب كل العامل 
وهذه سمفونية أخرى ومن أهم املغالطات التي كانت رائجة ومروجة من طرف األجهزة... 
وبعد ثورة فرباير حرضت عقلية االستناد للسند الشعبي واالحتكام لصاحب السيادة 
ذهنية  حرضت   2014 منذ  املتفاقمة  والعسكرية  السياسية  االزمة  مع  ولكن  األصلية، 
يُديرها  بالوكالة  إقليمية ودولية ليصبح الرصاع عمليا يف شكل حرب  الوكالة ألطراف 
العبون محليون ضيقي األفق، وأصبحت كواليس السياسة تسودها مقولة و"تيكة" ذلك 
مدعوم ايطاليا وذلك جواد رهان فرنيس وذلك ورقة أمريكا وهكذا دواليك، بل أن البعض 
يفرح برواج املعطى حوله من حيث دعم تلك الجهة الخارجية له وبني االتهام واصطناع 
االتهام تكرست العقلية من خالل البحث عن التموقع يف السلطة ويف الوزارات وأصبح 
التجاذب مدار ذلك االصطفاف، ولكن ما تم تغييبه أن القوى الدولية ال تصطف مع طرف 
أو زعيم واحد، ألنها باختصار غري مستعدة ان تضع كل أوراقها أو بيضها يف سلة واحدة، 
وال مُيكن لها أن ترهن مصالحها عىل فاعل سيايس لوحده ألنه قد يُقىص فجأة من 
الساحة أو قد ال يكون له القدرة عىل التموقع اذا ما سقط سيناريو من السيناريوهات، 
كام نيس أولئك ان الشعب والفعل الداخيل والقدرات الذاتية هي املدخل الحقيقي لصناعة 
الرمز السيايس والزعيم والحزب أو التنظيم أو التكتل السيايس، ولن يصعد إال من اكتسب 
الرباغامتية والواقعية ومن راهن عىل املجتمع و املواطنني واألنصار وخدمة البلد بينام 

العالقة بالخارج وباألجنبي عامل من بني عدة عوامل فقط ال غري....                   
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3ملف العدد

رغم االشتباكات والتجاذبات والصراعات الجانبية هنا وهناك في الشرق والغرب وأيضا في الجنوب الليبي ومضي البعثة األممية في التحرك في كل االتجاهات بناء على 
تنزيل هادئ ألجندات الخطة ب لمساعدة غسان سالم األمريكية ستيفان ويليامز، فإن األنظار تتجه لمؤتمر باليرمو المقرر ليومي 12-13 نوفمبر/تشرين األول القادم 
بل أن كل المتغيرات والتطورات ترتكز عمليا على عقلية االستباق لنتائج ذلك المؤتمر ومحالة البعض بطريق شتى فرض أجنداتهم بشكل غير مباشر على الجلسات 
ومقررات المؤتمر الذي تعتبره البعثة األممية ضمن مسار ثالث إضافة لمساري تغيير السلطة التنفيذية وتحقيق بناء أسس الدستورية ليمكن الحقا اجراء االستحقاقات 
االنتخابية، فما هي الرهانات المتعددة لهذا المؤتمر ولماذا تخشى بعض األطراف وتحذر من مآالته المنتظرة، وهل يمكن فعليا للبعض أن يبقى خارج اطار المؤتمر 
الدولي خاص اذا ما ثبت ان الرئيسين األمريكي والورسي سيكونان من بين الضيوف الرئيسيين على المؤتمر وهو أمر يتماهى عمليا مع أجندة االزمات المستقبلية المرتب 
لها منذ سنوات والتي يرى البعض أنها ستكون بعيدة نوعا ما على المنطقة شمال افريقية مما يعني ان ليبيا ستعرف بداية حقيقة لمسار االنتقال الديمقراطي تأسيا 

بالمثال التونسي خالل األشهر القادمة؟    
وبناء على ذلك اختار فريق التحرير لإلجابة على تلك األسئلة ولتأثيث ملف العدد 17 من رؤية ليبيا أن يقدم للقراء.... 

* أربع رؤى ليبية مختلفة من زوايا متباينة وعبر كتاب من مختلفي المشارب الفكرية 
* قراءتين تحليليتين أولى لكاتب ومحلل سياسي ليبي وثانية لمحلل سياسي تونسي مختص في الشؤون االفريقية...

* وجهة نظر لخبير وكاتب واعالمي متابع لتطورات الشأن الليبي نشرت في صحيفة القدس العربي...    

عقلية االستباق وفرض األجندات 
واالنتظار الحذر للمآالت 

ليبيا وتعدد الرهانات على مؤتمر باليرمو

  تتجه األنظار يف 31/21 نوفمرب القادم 
إىل مدينة بالريمو عاصمة مقاطعة صقلية 
اإليطالية، حيث سيعقد املؤمتر الدويل املتعلق 
يحظى  أن  إىل  إيطاليا  تسعى  والذي  بليبيا 

بحضور دويل وإقليمي واسع.
 يتساءل كثريون عام ميكن أن يقدمه هذا 
املؤمتر يف سبيل حل األزمة الليبية التي طال 

اإلجابة  محاولة  وقبل  تعقيدها،  وزاد  أمدها 
املشهد  استقراء  من  البد  التساؤل  هذا  عن 
فعىل  دولياً،  به  يتعلق  وما  محلياًّ،  الليبي 
املستوى املحيل بعد اشتباكات طرابلس بدأت 
بالحراك  العاجزة  وشبه  العاجزة  األجسام 
اإلصالحات  تفعيل  وتم  فعالياتها،  لتثبت 
بدأ  كام  األمنية،  والرتتيبات  االقتصادية 

النواب واملجلس األعىل  التقارب بني مجلس 
هيكلة  وإعادة  لتعديل  يسعى  والذي  للدولة 
النواب  الرئايس، كام سارع مجلس  املجلس 
مرشوع  عىل  االستفتاء  قانون  إقرار  إىل 
بآلية  دستوري  بتعديل  وتحصينه  الدستور 
هي محل إشكال قانوين، وكل هذا تم بضغط 
األممي غسان سالمة  املبعوث  كبري مارسه 
مع تغريرّ يف لهجته التي أصبحت أشد حزماً 

ورصامًة.
 وما أن هدأت العاصمة وبدأت الحياة فيها 
تعود إىل طبيعتها، حتى بدأت تظهر املناورات 
فالرساج  األطراف،  مختلف  من  السياسية 
يف خطوة استباقية لاللتفاف عىل محاولة 
غريرّ  الرئايس،  املجلس  وتعديل  هيكلة  إعادة 
يف تشكيلة حكومته وعنيرّ وزراء جدد يقول 
إنهم أكفأ وأقدر عىل تنفيذ ما تم االتفاق عليه 

فيام يخص اإلصالحات 
والرتتيبات  االقتصادية 
ترحيب  ورغم  األمنية، 
بأي  األممية  البعثة 
بني  وتوافق  تقارب 
مجلس النواب واملجلس 

حامساً  أكرث  كانت  أنها  إال  للدولة  األعىل 
وترحيباً بالتعديل الوزاري إلدراكها أنه أكرث ما 

الجديد في مؤتمر باليرمو
 رؤية أولى  

علي أبوزيد
/ كاتب ليبي
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ميكن تحقيقه لجعل السلطة التنفيذية أكرث 
النواب  بني  التوافق  صعوبة  ظل  يف  كفاءة 
مجلس  رئيس  وأن  خاصة  للدولة،  واألعىل 
النواب بدأ يرتاجع فيام يخص صحة الجلسة 
تم  وأنه  الدستوري  اإلعالن  فيها  ل  عدرّ التي 
التوقيع عىل وثيقة تفاهم بخصوص التعديل 
وهذا  اإلعالمي،  مستشاره  ح  رصرّ كام  فقط 
إىل  االستفتاء  قانون  إحالة  عدم  يفرسرّ  ما 
كثريون  ويرى  لالنتخابات،  العليا  املفوضية 
أن صالح يستخدم قانون االستفتاء والتعديل 
الدستوري كورقة ضغط ومساومة للمجلس 
للمجلس  رئيساً  يكون  يك  للدولة  األعىل 

الرئايس يف حال تم تعديله.
بدأت  التي  السيايس  الجمود  حالة   يف 
إيطاليا لتحشيد أكرب  تعود من جديد تسعى 
قدر ممكن من الدعم الدويل لها لتتوىل قيادة 
الليبي،  بامللف  يتعلق  فيام  الدويل  املجتمع 
وتربز فرنسا كعقبة كؤود أمامها الختالفهام 
عىل  بينهام  الكبري  وللتنافس  الحل  آلية  يف 
بني  الخالف  إىل  إضافة  ليبيا،  يف  املصالح 
الهجرة  سياسة  يف  يتعلق  فيام  الدولتني 
التي متثل إيطاليا البوابة الجنوبية الرئيسية 
للمهاجرين إىل أوروبا وأكرث املترضرين من 

هذا امللف.
 نجحت إيطاليا يف كسب الدعم األمرييك 
أن  واستطاعت  الجديد  توجهها  يف  لها 
ولكن  باريس،  لقاء  مخرجات  عىل  تقيض 
تدرك إيطاليا جيداً ما لفرنسا من نفوذ قوي 
املسيطر  حفرت  خليفة  الكرامة  قائد  عىل 
عىل املنطقة الرشقية، وال زالت الدبلوماسية 
النقطة  هذه  فرنسا  إلفقاد  تسعي  اإليطالية 
اإليطايل  الخارجية  وزير  فزيارة  القوية، 
للرجمة ولقائه بحفرت وزيارته للقاهرة وما 
مع  وتفاهم  تقارب  اللقاء من  هذا  ظهر يف 
األمني  بالجانب  يتعلق  فيام  خاصة  مرص 
باريس،  مبخرجات  القاهرة  ترحيب  وعدم 
كل هذا مل يكن كافياً لضامن انخراط حفرت 
ما  وهو  اإليطايل،  التوجه  يف  فعال  بشكل 
الرحال  يشد  اإليطايل  الخارجية  وزير  جعل 
مع  جيدة  عالقة  تربطها  التي  موسكو  نحو 
روسيا  بسعي  تفيد  تقارير  وهناك  حفرت، 
إىل أن يكون لها تواجد عسكري يف الرشق 
الناتو  ينفرد  أن  تريد  ال  وأنها  الليبي، خاصة 
املتوسط،  األبيض  للبحر  الدولية  املياه  بإدارة 
ويبدو أن روسيا ستميل إىل الجانب اإليطايل 
خاصًة وأن وزير الخارجية اإليطايل بدا يف 
الجانب  عىل  تركيزاً  أكرث  األخرية  ترصيحاته 
األمني وهو ما يهم مرص وروسيا اللذان قد 
يشكالن ضغطاً كافيا إلقناع حفرت باالنخراط 

الجاد يف التوجه اإليطايل.
املقال  أول  يف  التساؤل  إىل   وبالعودة 
يعيد  لن  بالريمو  مؤمتر  إن  القول  فيمكن 
بحلول  يأيت  ولن  جديد،  من  العجلة  اخرتاع 
املخرج من  أن  يدرك  فالكل  جوهرية جديدة، 
األزمة يكمن يف إجراء انتخابات عامة، ولكن 
إليه  الوصول  يف  إيطاليا  تأمل  الذي  الجديد 
ُملزم  دويل  إجامع  تحقيق  هو  ليبيا  بشأن 
لكافة األطراف يتمثل يف االتفاق عىل خارطة 
ومعقولة  محددة  ومبواعيد  واقعية  طريق 
خالل  من  األمني  االستقرار  حالة  لتحقيق 
توحيد املؤسسات وإقرار مرجعية دستورية 
من شأنها أن تصل بليبيا إىل انتخابات يسلم 
االنقسام  حالة  وتنهي  بنتائجها  الجميع 

والفوىض.....

منتصف  يف  صقلية  مؤمتر  بأن  تنبئ  املؤرشات  كل   
السيايس  املرشوع  انطالق  صفارة  سيمثل  القادم  نوفمرب 
الدويل القادم يف ليبيا، فكل ما قبله يظهر كأنه متهيد له. 
االنطالق يحتاج – بحسب نظرة صناعه – إىل تفاعل  هذا 
مؤسسات  قبل  من  وخاصة  الليبية  املكونات  كل  من  كبري 
أهدافه.  تحقيق  وتدعم  خطواته  مع  تتامهى  ليك  الدولة 
ولكن الواضح أن ال مجلس النواب وال مجلس الدولة الحاليني 
قادران – يف نظر املجتمع الدويل – عىل مواكبة هذا التحول 
الخاص  للممثل  املتكرر  والكالم  النقالت.  الرتم كثري  رسيع 

بالخصوص واضح يف إثبات عدم استطاعتهام املواكبة.
 هذه الرسالة وصلت بعد جهد جهيد للمجلسني فأخذ كل 
منهام اآلن يعمل بكل قوة – يف الوقت الضائع رمبا – إلثبات 
الذات من أجل البقاء. أما الربملان فقد أخذ يسعى للتفاهم مع 
املجلس األعىل للدولة )العدو الرشيك( إلصدار قرارات رسيعة 
بتقليص حجمه  الرئايس،  املجلس  لتغيري شكل ومضمون 
وتغيري أعضائه مبا فيهم الرئيس نفسه، أما املجلس الرئايس 
حكومته  يف  تعديالت  إجراء  نحو  انطلق  فقد  املقابل  يف 
متنحه  عساها  قوية  شخصيات  بإحالل  وذلك  التنفيذية 
القوة لريتكز عليها يف ترنحه. فتحول بذلك املشهد املحيل 

للمجلسني إىل أشبه بأن يكون تسابقا من أجل البقاء.
متتد  متشاكسني  رشكاء  من  داخله  يف  يتكون   الربملان 

خيوط أكرثهم يف خارجه إىل رشكاء كانوا متحالفني أيام 
الحرب وبدأوا يتشاكسون اليوم مع تحول املشهد الليبي من 
العسكري إىل السيايس، وهذا التشاكس يف داخل وخارج 
الرئايس  خطوة  أما  طويل.  بتامسك  يبرش  ال  رمبا  الربملان 
واملواكبة  الفعل  عىل  قادرة  بشخصيات  لحكومته  الداعمه 
رمبا أعطاه نفسا لتجاوز املختنق الحايل، غري أن حكومته 
هذه مهام كانت قوية ستحتاج حتام يف خطوات قريبة بعد 
ذلك إىل مجلس رئايس قوي ومتامسك يدعمها ويستوعب 
حراكها، وعدم توفر ذلك رمبا سريجع بالرئايس اىل املربع 

األول من جديد.
املكونات  اليوم عىل جميع  الضاغطة  الدولية   التحوالت 
العسكري   – كله  املوجود  تهز  بدأت  والتي  الوطنية 
واالجتامعي والسيايس – تتسم برسعة كبرية متزايدة. هذه 
قدرة  عدم  بسبب  الجميع  عىل  خطرا  تشكل  رمبا  الرسعة 
شخصياتنا الوطنية من كل االتجاهات عىل مواكبتها مهام 
آليات  أن يساعد يف ذلك باستحداث  الدويل  املجتمع  حاول 
وتشكيل مؤسسات ودعم شخصيات ملواكبته.  وأخوف ما 
انهيارات وطنية  الرسعة يف  بالغ  التحول  أن يسبب  أخاف 
غري محسوبة يف نتائجها – ال دوليا من قبل صناع املرشوع، 
وال محليا من قبل املواكبني له – فتنشأ بذلك حالة واسعة من 
التشتت والفراغات الهادمة بدل أن يتكون املرشوع السيايس 

الذي بدأ الليبيون يتطلعون إليه بوعود 
دولية كأنه الفردوس املنشود.

التامسك  إىل  بقوة  أدعو  إنني 
املرشوع  هذا  الستيعاب  الوطني 
يفرض  أخذ  الذي  الضاغط  الدويل 

أهدافه  من  لنا  الصالح  يحقق  مبا  وتوجيهه  بقوة،  نفسه 
املمكنة.  الخسائر  بأقل  وظروفنا  واقعنا  مع  يتناسب  ومبا 
إنني أرجو من كل قلبي أن نسعى بأرسع ما ميكن إىل إحداث 
توافق وطني كاف ننطلق منه إلحداث هذا التامسك املطلوب، 
لحالة  الجامعي  االستيعاب  األهم هو  أن يكون هدفه  عىل 

التحول الوطني ال أن يكون الحفاظ الفردي عىل الذات.

 تحتضن مدينة بالريمو اإليطالية منتصف الشهر القادم 
املؤمتر  يف  وسيشارك  الليبية،  األزمة  لبحث  دوليا  مؤمترا 
عدد من الدول العربية والدول األوربية واألفريقية والدول 
جامعة  إىل  باالضافة  األمن  مجلس  يف  العضوية  الدامئة 

الدول العربية ومنظمة الوحدة األفريقية.  
الخارجية  وزير  ترصيحات  حسب  املؤمتر   يهدف 
متهيدا  مرحليا  األزمة  لتسوية  سبيل  إيجاد  إىل  االيطايل 
انتخابات  تنظيم  عىل  يساعد  االستقرار  من  قدر  لتحقيق 
تفرز سلطة رشعية قادرة عىل تحمل مسؤولية القيادة يف 

ليبيا.
سيشارك يف املؤمتر أغلب األطراف السياسية والعسكرية 
املتصارعة يف ليبيا، وستعمل الدول املشاركة عىل تسهيل 
التفاوض بينها من أجل التوصل لتسوية سياسية من خالل 
حكومة  عنه  تنتج  جديد  اتفاق  عرب  أو  الصخريات  اتفاق 
املؤسسات  توحيد  وتتوىل  الفرقاء  كافة  تضم  توافقية 
املنقسمة وبسط األمن حتى يتسنى العبور إىل اإلنتخابات.

اختيار مدينة بالريمو عاصمة جزيرة صقلية اإليطالية 
مكانا النعقاد املؤمتر يوجه رسالة لكل األطراف املنخرطة 

قريبة  إيطاليا  أن  مفادها،  بفرنسا  بداية  الليبي  النزاع  يف 
جدا من ليبيا وبالتايل فهي األكرث تأثرا مبا يجري فيها من 

رصاع. 
إىل  يهدف  أنه  مؤكد  املؤمتر  لعقد  اإليطايل  الحامس 
ضامن مساعدة دولية لتحقيق االستقرار يف ليبيا بالنظر 
إىل املصالح االقتصادية الضخمة إليطاليا يف ليبيا، وكذلك 
رغبتها يف الحد من الهجرة عرب البحر انطالقا من الشاطئ 
فرنسا  محاولة  بعد  تضاعف  الحامس  هذا  أن  غري  الليبي، 
قيادة الحل يف ليبيا من خالل املؤمتر الدويل الذي عقد يف 
باريس يف مايو املايض ونتج عنه بيان غري ملزم لألطراف 

املشاركة وكان مآله الفشل.
للمؤمتر  النجاح  من  ماميكن  أقىص  تحقيق  أجل   من 
أمريكية  مشاركة  عىل  اإليطالية  الدبلوماسية  تعول 
أيضا ملشاركة فاعلة من روسيا،  املستوى، وتسعى  رفيعة 
املؤمتر  أن  إيطاليا  والستاملة فرنسا رصح وزير خارجية 
سيؤكد عىل ماجاء يف بيان باريس، ولكن من دون وضع 
التنافس  ليبيا.   يف  املقبلة  لالستحقاقات  محددة  آجال 
الفرنيس االيطايل حول ليبيا زاد من تعقيد األوضاع وفاقم 
التنافس مبا سيتحقق  حالة الرصاع، وستظهر حدود هذا 
عىل  ايجابا  أو  سلبا  سينعكس  ما  وهو  بينهام  توافق  من 
املشاركة  فمستوى  الليبيني،  الفرقاء  بني  التوافق  حالة 
الفرنسية باملؤمتر ستكشف املدى املتحقق من التفاهامت 
املتشعبة  مصالحهام  للبلدين  تضمن  اإليطالية،  الفرنسية 
ليبيا. فضال عن هدف مشرتك وهو وضع  واملتشابكة يف 

حد للهجرة غري القانونية. 
الرئيس  من  وعد  انتزاع  يف  نجحت  اإليطالية  الحكومة 
الوعد  هذا  عىل  وبناء  ليبيا،  يف  موقفها  بدعم  األمرييك 
أو  املؤمتر  يف  شخصيا  األمرييك  الرئيس  مشاركة  ترتقب 
مساندة  دون  فمن  الخارجية،  وزير  مشاركة  األقل  عىل 

ضامن  إليطاليا  ميكن  ال  أمريكية 
نجاح املؤمتر يف التوصل إىل تسوية 
ودوليا.   وإقليميا  محليا  مقبولة 
مؤمترات ولقاءات عديدة نظمت من 
أجل وضع حد لحالة عدم االستقرار 
أنها  غري  فرباير،  ثورة  بعد  ليبيا  يف 

مل تحقق الهدف املنشود، حتى االتفاق السيايس املربم يف 
األطراف  بعض  عمدت   ،5102 نهاية  املغربية  الصخريات 
املحلية واإلقليمية عىل إفشاله، فهل سينجح لقاء بالريمو 

يف الوصول إىل تسوية مقبولة من كل األطراف؟ 
فالخالفات  متيرسة  السؤال  هذا  عىل  اإلجابة  تبدو  ال 
األوربية  الخالفات  عن  فضال  الليبية  األطراف  بني  عميقة 
واإلقليمية، ولكن اقتناع الجميع بأن الرصاع لن يحسم إال 
توافق  إىل  التوصل  به يف  بأس  ال  أمال  باالنتخابات مينح 

ميهد الطريق لها. 
قبل  اإليطالية  الحكومة  سيواجه  الذي  األكرب  التحدي 
مجلس  بني  اتفاق  إىل  التوصل  احتامل  هو  املؤمتر  موعد 
النواب واملجلس األعىل للدولة حول تشكيل مجلس رئايس 
جديد، ففي هذه الحالة رمبا يزداد تعقد املشهد ألن األمور 
الرئايس  املجلس  قبول  جهة  عىل  بسالسة  متيض  لن 
تبني  وإيطاليا  الجديد،  للمجلس  السلطة  بتسليم  الحايل 
املجلس  مقاس  عىل  ليبيا  يف  وخططها  اسرتاتيجيتها 
التطور  هذا  ماوقع  وإذا  دوليا،  املدعوم  الحايل  الرئايس 
هل  كبرية.  اشكالية  اإليطالية  الدبلوماسية  ستواجه 
للمجلس  الحضور  دعوة  وتوجه  التغيري  بهذا  ستعرتف 
املشكل حديثا؟ أم ستدعو املجلس الحايل وتتجاهل الجديد؟ 
يعني مشكلة إضافية جديدة  املجلسني معا ما  أم ستدعو 
يف صندوق األزمات الليبية؟ األيام املقبلة قبل موعد انعقاد 

املؤمتر ستكشف الكثري من الغموض والتساؤالت....

مؤتمر صقلية ومشروع دولي جديد في ليبيا

مؤتمر إيطاليا الدولي حول ليبيا

رؤية ثانية  

رؤية ثالثة  

عماد البناني/ 
ناشط سياسي ليبي

عبد اهلل الكبير / 
كاتب ليبي
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منذ  ليبيا  إىل  األممي  املبعوث  انتهج 
نهًجا  عام  من  أكرث  قبل  مهامه  استالمه 
محاولة  عىل  اعتمد  مركزًا  دبلوماسيًّا 
السياسية، خاصة  األطراف  إرضاء جميع 
مجلس  وهام:  األساسيني  األزمة  طريف 
مبتغيا  للدولة،  األعىل  واملجلس  النواب 
بالعملية  الدفع  النهج  هذا  خالل  من 
السياسية يف طريق الحل كمقدمة إلذابة 
واالجتامعية  االقتصادية  األزمات  باقي 
بعد  خاصة  بالبالد،  تعصف  التي  الحادة 
الصخريات  يف  املوقع  السيايس  االتفاق 
برعاية األمم املتحدة، والذي كان لسابقيه 
واألملاين  ليون،  برناردينيو  “اإلسباين 
الوصول  يف  األكرب  الجهد  كوبلر”  مارثن 
إليه. غري أن هذا النهج مل يستمر طويال، 
فقد شهدت إحاطة سالمة التي قدمها يف 
املايض،  يوليو  يف  األمن  مجلس  جلسة 
تغريًا واضًحا يف نهجه الدبلومايس، حيث 
النواب  مجلس  رئيس  أن  رصاحة  أعلن 
إصدار  يف  بوعده  يِف  مل  صالح  عقيلة 
الدستور،  مرشوع  عىل  االستفتاء  قانون 
ال املسؤولية لصالح يف عدم الدعوة  محمرّ
وقيادته  النواب  مجلس  جلسات  لعقد 
حدة  زادت  بشهرين  بعدها  ذلك.  نحو 
هذه  مهدًدا  األممي  املبعوث  ترصيحات 
بتبني سبٍل  النواب  إن استمر إخفاق  املرة 
جديدة للتغيري “دون تردد وبكل حامس”، 
ليشمل بعدها املجلس األعىل للدولة قائال 
 2012 يف  انتخبوا  الذين  الربملانيني  “إن 
للبقاء  سوى  ليشء  يطمحون  ال  و2014 

يف مناصبهم إىل أبد اآلبدين”.
التحول  هذا  يكون  أن  ميكن  ال  بالطبع 
مغزى  بدون  الترصيحات  يف  الجذري 

خاصة  الدبلوماسية  فاألعراف  هدف،  وال 
إن  تقول  الغربية  السياسة  دوائر  يف 
التلميحات يف حديث املسؤولني أو إدالئهم 
التأويل يعترب مقدمة  بترصيحات تحتمل 
يعني  ما  األرض،  عىل  املواقف  يف  لتغري 
أن املبعوث األممي إىل ليبيا لديه ما يشبه 
الجسمني  هذين  بتجاوز  األخرض  الضوء 
الذي يسري  التعنت  استمررّا يف هذا  ما  إذا 
جنبا إىل جنب مع سري البالد إىل مزيد من 

الدمار والفوىض.
 وإذا ما نظرنا مبوضوعية إىل التصعيد 
يف ترصيحات سالمة نجد أن هناك شيئا 

يف  الواقعية  من 
ومضمونها،  لغتها 
فُجلرّ السيناريوهات 
لحل  املطروحة 
تتطلب  األزمة 

موافقة مجلس النواب، أو مجلس الدولة، 
السيايس،  االتفاق  “تعديل  كليهام:  أو 
تعديل اإلعالن الدستوري ومرحلة انتقالية 
تعديل  الدستور،  عىل  االستفتاء  ثالثة، 
عن  الحكومة  وانفصال  الرئايس  املجلس 
ما   ،”.. السيادية  املناصب  املجلس، تعيني 
الجسمني  تجاه  يجعل من موقف سالمة 
أن  قلنا  لو  ضري  وال  وواقعيا،  منطقيا 
أو  انتقالية  كانت  سواء  القادمة  املرحلة 
دامئة، يجب أن تكون خالية من الجسمني 

إلنقاذ ليبيا من مزيد املآيس.
سالمة  يتجه  أن  يعني  ال  ذلك  أن  غري 
ما  وهو  ومغامرًة،  تعقيداً  أكرث  حلٍّ  إىل 
الجامع”  الوطني  “املؤمتر  عليه  أطلق 
املبعوث األممي يف خارطته  الذي عرضه 

أمام مجلس األمن بعد استالمه ملهمته، 
“الزعالنني”  فيهم  مبن  الجميع  ليرشك 
املؤمتر  أن  فرغم  وصفه-،  -حسب 
كل  لضم  جيدا  خيارا  يعترب  الجامع 
أنصار  فيهم  مبن  السياسية  األطياف 
كل  لقبول  ووسيلة  السابق،  النظام 

األطراف لبعضها البعض وعدم إقصاء أيرّ 
أحد، ولكن ال ميكن االعتامد عليه يف إدارة 
ليبيا وعدم  مرحلة معقدة كالتي متر بها 
الثقة متجذرة بني هذه األطراف، إال أن هذا 
واألسوأ  الخيال،  من  رضبا  يعترب  الطرح 
فيها  تتحرك  مساحات  توفر  هو  ذلك  من 
الدول الخارجية أكرث ويكون ومبقدورهم 
التحكم أكرث يف مخرجات املؤمتر وصناعة 

املشهد القادم.
وميكن يف هذا السياق التذكري باتفاق 
يف  كرازاي  بحكومة  أىت  الذي  بون 
أفغانستان ووضع مهلة ستة أشهر لعقد 
باملؤمتر  شبيه  -وهو  اللوياجريكا  مؤمتر 
فقد  سالمة-،  إليه  يدعوا  الذي  الجامع 
املتحدة  األمم  بتحديد  األفغانيون  تفاجأ 
أسامء اللجنة التي تُحدد أسامء املشاركني 

يف اللوياجريكا، لينتهي به إىل الفشل.
هذه  يف  ليبيا  أن  إليه  الوصول  أريد  ما 
لوجود  الحاجة  أمسرّ  الحرجة يف  املرحلة 
ذكرنا-  –كام  خاصة  املتحدة  األمم  بعثة 
يف ظل انعدام الثقة بني مختلف األطراف، 
ليبيا  يف  الخاص  ممثلها  عىل  يفرض  ما 
السري  يف  واستغالله  األمر  هذا  إدراك 
نحو حل واقعي وغري منحاز لطرف، ولو 
بالسعي إىل مزيد من الضغط عىل هذين 
الجسمني حتى يتم إنجاز متطلبات التهيئة 
لالنتخابات وخلق األرضية الصلبة ملرحلة 
دستورية  مبرجعية  ومستقرة  دامئة 
سياسية  جبهة  بفتح  فاملغامرة  واضحة، 
لألجسام  حاسم  إنهاء  دون  جديدة 
لدائرة  توسيع  إال  يكون  لن  املوجودة 

الفوىض السياسية.

  بدأت روما يف التعبئة للملتقى الدويل الخاص بتدارس األزمة الليبية 
عقده  املقرر  االجتامع  وهو  وآثارها،  مظاهرها  ينهي  حل  عن  والبحث 
خالل النصف األول من الشهر املقبل. هذا ليس االجتامع األول الذي ينعقد 
يف إيطاليا لبحث األزمة الليبية، لكنه يتمتع بخصوصية كونه يأيت بعد 
املبادرة  لحجب  كمسعى  ينعقد  وألنه  محموم  فرنيس  ـ  إيطايل  تنافس 
الفرنسية عن التأثري والتي كان مضمونها عقد انتخابات عامة قبل نهاية 
العام الجاري.  وإن صح التحليل، فإن هذا العامل يف حد ذاته يشكل تحديا 
ومخاطرة، فالتحدي من جهة أن باريس لن ترىض برتاتيب إيطالية تضعف 
من حضورها يف املشهد الليبي، واملخاطرة هي التخوف من أن يُفرَض حل 
يزيد الوضع الصعب صعوبة.  يف اعتقادي أن املجتمع الدويل والعواصم 
الغربية الفاعلة تركت للحكومات املتعاقبة بعد الثورة الرباح الذي تحتاجه 
ومل يقع تدخل ملحوظ يف ما يتعلق بإدارة مرحلة ما بعد فرباير 2012م، 
واقترص الدور الغريب عىل تقديم الدعم الفني املتعلق باالنتقال الدميقراطي 
اإلدارة  منه  تستفد  مل  ما  وهو  واألمنية  السياسية  املؤسسات  وببناء 
الحكومية الليبية بكفاءة. التدخل املبارش واملؤثر وقع بعد الصدام املسلح 
ليبيا، فقد أدى  الفعل عليها بعملية فجر  الكرامة وردة  إثر إطالق عملية 
تفجر الرصاع إىل انقسام حاد برش بتداعيات خطرية سياسية واقتصادية 
وأمنية نراها اليوم واقعا متجذرا ملمحه تفكيك البنية االجتامعية وتعميق 
األزمة االقتصادية وتهديد مصالح الدول الغربية. ومعلوم أن االجتامعات 
الدولية التي تنعقد ملعالجة أزمة يف بلد ما تدلل عىل أن األزمة مل تعد محلية 
ليس يف تداعياتها فقط بل يف مقاربة حلها، وليبيا مثال حي عىل ذلك، 
وبالقطع فإن العواصم الفاعلة التي لها غايات خاصة بتدخلها يف الشأن 

الليبي ستسعى لتحقيق هذه الغايات بكل السبل املتاحة.

روما وباريس وليبيا
اليوم  الليبية  األزمة  إدارة  وباريس حول  التنافس بني روما  بات  لقد 
مفضوحا، لكن الساسة الغربيني، األوروبيني تحديدا، يدركون أن الحلول 
الحدية التي تقود إىل معادلة الغالب واملغلوب باتت غري مقبولة وذلك منذ 

أي رؤية  فإن  وبالتايل  الثانية،  العاملية  الحرب 
للحل ينبغي أن يتوافر فيها قدر من الرتايض. 
الرتايض ال يعني التساوي بحال، فروما ميكن 
أن تحتج بأن ليبيا مجال نفوذ إيطايل مبنطق 
ذلك  إىل  يضاف  املبارشة،  واملصالح  التاريخ 

الدور األمرييك الذي له حضور مبارش عرب نائبة رئيس البعثة األممية 
أثقل مام هو ظاهر بالدعم  والذي يأيت يف صالح إيطاليا، فوزن روما 
الذي تحوزه من قبل واشنطن يف الشأن الليبي. الحلقة األضعف يف تلك 
التوافقات الدولية دامئا يكون الوطن واملواطن، ويتحمل الساسة الليبيون 
جزءا كبريا من املسؤولية يف الوصول لهذا املأزق، وتأيت بالتبع الكتائب 
املسلحة التي صارت مصالحها الضيقة جدا والكبرية حجام عىل حساب 

القضية وأصحابها.

تراكم األخطاء
بفعل  تراكم  إمنا  السيايس  الوضع  يف  نشهده  الذي  االنسداد 
أخطاء الساسة، والرتق الذي أعجز الراقع إمنا اتسع بفعل تناقضات 
األطراف املحلية املتنازعة وفشلها يف منع األزمة من التفاقم لتصل 
امللف  انتقال  وليصبح  صعبا  املحيل  الحل  معها  بات  مستوى  إىل 
برمته إىل عواصم الغرب رشا ال بد منه بل مربرا عند قطاع واسع من 
الليبيني. مل تتضح بعد مالمح أجندة االجتامع، ومن املحتمل أن يتم 
االتفاق عىل مرحلة انتقالية جديدة يطالب فيها األطراف املتنازعون 
بتمرير مقاربة التعديل عىل املجلس الرئايس، وتعيني رئيس لحكومة 
أساسية  مهام  لتنفيذ  الالزم  الدعم  املجتمعون  لها  يكفل  مصغرة 
االقتصادية  اإلصالحات  ودعم  األمني  الوضع  ترتيب  حول  تتمحور 
والتمهيد النتخابات عامة يف فرتة ال تتعدى العام. ما ميكن أن يكون 
يف  الليبيون  الفرقاء  فشل  ما  إنجاز  هو  الدويل  امللتقى  يف  فارقا 
إنجازه وهو تحديد أعضاء املجلس الرئايس وتسمية رئيس الحكومة، 
فهنا يقف قطار املسار السيايس، وهنا يطل علينا النزاع بعواصفه 
من  واالختيار  املرشحني  أسامء  مسألة  بحث  يتعذر  رمبا  الهوجاء. 
لكن  مكشوف،  وبشكل  دويل  مؤمتر  يف  يقع  ال  هذا  فمثل  بينهم، 
التفويض املتوقع ال بد وأن يُستغل للفصل يف هذه الجزئية املهمة، 
ظل  ويف  العصيبة  املرحلة  هذه  يف  االجتامع  هذا  مثل  جدوى  وما 
وفق  الجمود  تكرس  ملقاربة  يؤسس  مل  إذا  محموم  أورويب  تنافس 

معادلة الرتايض اإليطايل الفرنيس؟!

ستكون  القادمة  الفرتة  خالل  الليبي  الوضع  ترتبات  أن  شك  ال   
حاسمة قبل وبعد موعد  املؤمتر الدويل يف "بالريمو" اإليطالية )12-

13 نوفمرب/ترشين األول املقبل(، بل أن تلك الرتتبات قد تغري املشهد 
السيايس يف عدد من دول الجوار وبعض الدول العربية كام ستكون 
القارة  جنوب  يف  املتوسطية  الدول  بعض  عىل  متعددة  مؤثراتها 
التغيري  بعد   - اليوم  واألسايس  األهم  السؤال  أن  باعتبار  األوروبية 
البعثة  لعمل  الثالث  املسارات  استكامل  انتظار  ويف  األخري  الحكومي 
األممية- ما هي أجندات مختلف األطراف يف املؤمتر وبناء عىل نتائجه، 
يف ظل وجود زعامات سياسية محلية ضيقة األفق االسرتاتيجي إضافة 
اىل بعض أطراف إقليمية ودولية ال ترى يف تكاتف الليبيني ووحدتهم 

بعني الرضا؟ 

حددات مواقف األطراف االقليمية والدولية 
ُ

•م
الدولية ترغب يف نجاح الحكومة املقبلة وستسعى  القوى   •أغلب 
لدعمها بغض النظر عىل اختالف القوى الدولية فيام بينها عىل األجندات 
املستقبلية يف ليبيا أو تفاصيل برامجها أو مدى الرضا عن حجم تواجد 

اإلسالميني يف السلطتني التنفيذية والترشيعية…
الدعم الكيل للحكومة املقبلة   الدول األوروبية حسمت أمرها يف   •
باعتبارها سيكون مرضيا عنها من طرف جميع الليبيني، وذلك بهدف 
أن تتحكم فعليا يف الهجرة غري الرشعية ومدى قدرتها عىل املعالجة 

الشاملة للظاهرة اإلرهابية واإلجرامية من عدمه...
ليبيا  يف  االوضاع  استقرار  يف  حاسام  الجزائري  الدور  •سيبقى 
بل وستكون الجزائر حصنا منيعا ضد أي إرباك للمسارات املستقبلية 

للدول املغاربية، ألن ذلك جزء من اسرتاتيجيا 
لعدم  أساسيا  ولقاحا  الخارجية  سياساتها 

زعزعة استقرارها الداخيل …
النظر  بغض  التونسية  التجربة  •ألهمت 
عىل نسبية نجاحها يف تحقيق أهداف ثورتها 
والتي مل تستكمل مهامها بعد، القوى الدولية 
والفاعلني السياسيني يف ليبيا وخارجها أنه 

يف  االنتخابات  نتائج  عىل  مبني  وتوافقي  تشاريك  حكم  بناء  ميكن 
البلدان العربية وخاصة املغاربية بالذات….

•من ُيريد عدم توصل المؤتمر الدولي لنتائج ملموسة؟
عديدة هي االطراف التي تسعى جاهدة كام بينا اعاله إلرباك الوضع 

الليبي وإعاقة تنزيل نتائج املؤمتر الدويل أو حتى ارباك أشغاله:
أطراف دولية 

حكومة  تشكيل  اتجاه  يف  أمرها  حسمت  الدولية  القوى  أن  رغم 
انتقالية ذات صالحيات واسعة، إال أن عوامل وتطورات الحقة قد تجعلها 
ترتاخى يف الدعم، أو يف االنجرار وراء قوى إقليمية تسعى إلرباك ليبيا 
مجددا يف حد أدىن وهو أمر وارد بناء عىل تجارب سابقة خالل العقود 
املاضية أو من خالل استقراء السياسات الدولية يف التجربتني العراقية 
والسورية، بل ومن خالل استقراء  مسارات التفاعل مع األوضاع اليمنية 
رغم اختالف املحددات والخصائص الجيو- سياسية يف الحالة الليبية، 
العبان  عمليا  وهام  والروس  اإليرانيني  مواقف  ستبقى  لذلك  إضافة 
جديدان منذ أكرث من سنوات ثالث يف امللف الليبي حيث أن سياساتهام 

سالمة ومغامرة المؤتمر الجامع
ايطاليا والبحث عن حل لألزمة الليبية

ما هي أجندات مختلف األطراف المحلية واإلقليمية 
والدولية قبل وبعد مؤتمر باليرمو؟

رؤية رابعة

السنوسي 
بسيكري/ محلل 

سياسي ليبي

علي عبداللطيف 
الالفي

كاتب ومحلل 
سياسي تونسي 

مختص في الشؤون 
االفريقية

قراءات تحليلية 
 قراءة أولى 

قراءة ثانية

 المبروك الهريش/ 
كاتب ليبي



ملف العدد 6
عن  النظر  بغض  الغموض  من  نوع  يكتسيها  امللف  تجاه 
الترصيحات الدبلوماسية أمام كامريات القنوات والشبكات 

التلفزية....

أطراف إقليمية 
عديدة هي األطراف اإلقليمية التي تسعى إلرباك االوضاع 
الدبلوماسية  مواقفها  عن  النظر  بغض  مجددا  ليبيا  يف 

املعلنة:
بقيادة  املرصي  النظام  يكون  املرصي:  لن  +النظام 
املشري عبد الفتاح السييس ُمرتاحا لنجاح املؤمتر الدويل 
رغم تراجعات مواقفه االخرية، خاصة أن الحكومة الجديدة 
لن تكون تحت رعايته ولن تحتاج لدعمه اللوجستي و ولن 
يستأثر بعطايا برامجها وخاصة االقتصادية منها، خاصة 
بعد تراجع دور اللواء املتقاعد خليفة حفرت والذي سيكون 
موجودا كالعب يف املشهد املقبل  ولكن برشوط اآلخرين 

وليس برشوطه...  
 +اإلمارتيون:  يعترب اإلماراتيون ثاين األطراف التي لن 
تكون مرتاحة لتوافق الليبيني وتقدم الحكومة التوافقية 
يف بسط هيمنتها، ورغم أن االمارتيني لن يكونوا معارضني 
لن  فإنهم  واألوروبية،  األمريكية  للسياسات  واضحني 
إسالميو  تواجد  بسبب  الحكومة  لنجاح  مرتاحني  يكونوا 
ليبيا يف تركيبتها، ولن تكون رؤيتهم للتعامل معها بعيدة 

عن رؤيتهم للحكومات التونسية ما بعد 2014  ...
هو  بالقطريني"  "األتراك  ربط  واألتراك:  القطريني   +
والذي  واالقتصادي  السيايس  لتحالفهم  موضوعي  ربط 
بلغ درجة من التحالف االسرتاتيجي، و هذا التحالف املُعلن 
تراجع دوره منذ 2015  يف امللف الليبي وهو تحالف  يتحرك 
عىل  وسيعمل  القادمة  الحكومة  واقعيا  وسيسند  بهدوء 
نجاحها نتاج حسابات إقليمية وطبيعة قراءاته لألوضاع 

الدولية الراهنة.... 

أنصار القذافي 
 أوال، ال ميكن الجزم أن أنصار القذايف يف ليبيا حاليا 
هم وحدة متكاملة من حيث الرؤى والتوجه والوالء أو من 
خالل رؤيتهم ملستقبل ليبيا، وبعض أنصار القذايف يرون 
يف قراءتهم للوضع الحايل أنه ميكن ترتيب األمور لصالح 
ينقسم  بالذات  النقطة  هذه  ويف  القذايف،  اإلسالم  سيف 
أنصار القذايف إىل طرفني، األول يرى يف سيف منقذا للبالد 
والطرف الثاين يرى يف ذلك تكتيكا أوليا يف طريق عودة 
نظام القذايف باعتبار أن الغرب يف تحليلهم طبعا ليس له 
بل هو ورقة غربية قدمية،  اإلسالم  إشكال مع سيف  أي 
نجاح  يف  يرى  فهو  القذايف  أنصار  من  الثالث  الطرف  أم 
الحكومة القادمة سبيال أن تسرتد بعض قبائل محسوبة 
عليهم حقها وانه ال يجب معاملتها بناء عىل قربها السابق 
من الزعيم الليبي السابق معمر القذايف، وهؤالء يرون أن 
املايض،   آالم  يدفن  جديد  بناء  يف  هي  الحقيقة  املصالحة 
والخالصة أن أنصار القذايف ُمشتتون وُمختلفون وقوتهم 
برشية ومادية لوجستية، وأنه ال أمل ألنصار القذايف يف 
إفشال التوافق الليبي رغم هامش قوة مقتدر ولكنه نسبي 
واألكيد  "بالريمو"،  مؤمتر  بعد  ما  الحكومة  إرباك  عىل 
أيضا أن قطاعات واسعة من أنصار القذايف مؤمنة حاليا 
عبدالله  القذايف  عهد  يف  القوي  املخابرات  رجل  قاله  مبا 
"عهد  سجنه  يف   2015 سنة  املقارحة  لقبيلة  السنويس 
بذلك  القبول  وعليكم  يعود  ولن  ووىل  انتهى  القذايف 

واملشاركة يف املسارات الجديدة"...

بعض مكونات طرفي الصراع 
إن كل من طريف الرصاع ليس وحدة متكاملة كام يعتقد 
نجاح  يف  ترى  ال  مكونات  يضم  منها  كُل  ولكن  البعض 

مؤمتر "بالريمو" تحقيقا ألهدافها
املؤقتة:  وهي  بالحكومة  يعرف  ما  مكونات   +

ظاهر  بعضها  مكونات،  خمس  حوايل  مكونات  تشمل 
حفرت،  بقيادة  الكرامة"  و"مجموعة  كـــ"الفيدراليني" 
وأنصار تلك الحكومة سابقا يف الجهة الغربية )وهم أيضا 
يف  تظهر  وال  تُرى   ال  وأطراف  متكاملة(،  وحدة  ليسوا 
الصورة، ومنهم مكونات سياسية ليربالية وطبعا قيادات 
نظام القذايف التي مل تكن معلومة يف عهده من عسكريني 
هذه  بعض  وطبعا  والداخيل،  الخارجي  األمن  ورجاالت 
بأهمية  وإميانها  للتطورات  رؤيتها  يف  تختلف  املكونات 
واقعيا  مستحيل  العسكري  االحسم  "أن  ويقينها  التوافق 
وميدانيا و أنه ال سبيل إال بتشكيل حكومة لكل الليبيني"….

+ مكونات حكومة الوفاق الوطني: سيسعى اإلسالميون 
والفرباريون  وحلفائهم(  والبناء  العدالة  )الوطن-  خاصة 
التونسية  بالحالة  شبيه  توافق  عن  البحث  اىل  عامة، 
للنأي بالتجربة الليبية من السقوط يف براثن االستئصال 
واالقصاء، وهذه الرؤية تتبناها أيضا اطراف ليبريالية مبا 
فيها حزب "الجبهة الوطنية" و"تجمع الوطنيون األحرار" 
التغيري"،   "حزب  غرار  عىل  صغرية  أخرى  أحزاب  وبعض 
وبعض قوى يف "حزب تحالف القوى الوطنية" )أنظر نص 
قرادة مثاال(، وأيضا أغلب وزراء الرساج الحاليني والفاعلني 
وأركان  والعسكريني  والسياسيني واألمنيني  االقتصاديني 

املؤسسات السيادية....
 

•أي مستقبل لتطور األوضاع في ليبيا 
في أفق المؤتمر الدولي؟ 

بالنسبة  املهمة  وصعوبة  التجاذبات  عن  النظر  بغض 
االنتقالية،  الحكومة  رأس  عىل  سيخلفه  من  أو  للرساج 
الليبي  املشهد  تفاصيل  وتعقد  األممية  للبعثة  وبالنسبة 
ومفرداته العديدة واملتعددة يف أفق عقد املؤمتر الدويل،  
أمر  الليبي  التوافق  نجاح  أن  عىل  التأكيد  ميكن  فإنه 
عدة  صعوبات  سيعرف  الحكومة  عمل  بينام  محسوم 

ومزالق عديدة وتحديات كربى وعوائق ال تحىص ستسعى 
يف  أطراف  إىل  إضافة  دولية  ورمبا  إقليمية  عدة  أطراف 
الداخل الليبي، إىل العمل عىل توسيعها وتضخيمها، حيث 
أن تلك األطراف ستلعب كل ما بقي لها من أوراق إلفساد 
املشهد الجديد غداة املؤمتر الدويل وخلط األوراق و إعادة 
األمور للنقطة الصفر، أو رمبا أعقد مام كان عليه الوضع 
أن تطورات  أيضا  األكيد  .... ولكن من  يف صائفة 2014 
لليبيا  سيايس   – الجغرا  املوقع  وطبيعة  اإلقليمي  املشهد 
التحديات  وطبيعة  األوربية  السواحل  ومن  وقربها 
نحو  الجميع  ستدفع  الليبي  الجوار  دول  يف  االقتصادية 
الدفع إلنجاح عمل حكومة ما بعد مؤمتر "بالريمو" بل 
تغلق  انتخابات  وإجراء  برامجها  تنفيذ  يف  ومساعدتها 
السلطة  ولكن  والعسكرية…   امليدانية  الرصاعات  باب 
ستكون  أنها  بل  ستجد  الجديدة  واالنتقالية  التنفيذية 
أمام تحديات جسيمة عىل املستوى األمني وبناء وقيادة 
مع  الحدود  وترتيبات  والعسكرية  السياسية  املؤسسات 
الجنوب  يف  الرصاع  إنهاء  عىل  والعمل  املجاورة  الدول 
)أساسا بني التبو والطوارق(، ولكن أمل الرشكات العابرة 
العواصم  عديد  ورغبة  ليبيا  يف  االستثامر  يف  للقارات 
من  طرابلس  يف  لسفاراتها  النشاط  إعادة  يف  الكربى 
أجل الظفر بعقود لكربى رشكاتها يف املستقبل ...   ويف 
األول  بعد 13 نوفمرب/ترشين  ليبيا  األخري فان مستقبل 
الليبيني  بني  الوئام  عودة  أجل  من  واعدا  سيكون  املقبل 
حتى يتمكنوا من إجراء مصالحة شاملة وعادلة تدفن آالم 
املايض وتوقي الصعاب عرب تشكيل سلطة تنفيذية جديدة 
دميقراطية  انتخابات  بإجراء  االنتقالية  املرحلة  تنهي 
وتكون  والخارج  الداخل  يف  الجميع  تقنع  وشفافة 
يهنأ  وحتى  الدستورية  املؤسسات  بناء  إلعادة  منطلقا 
وقبائلهم  أحزابهم  النظر عن  بغض  الليبيني  كل  الليبيون 

ومدنهم وانتامءاتهم الفكرية واملذهبية والسياسية…

يحتُد الرصاع يوما بعد يوم بني الفرنسيني وااليطاليني عىل تقاسم الكعكة الليبية، 
ما فسح املجال أمام قوى أخرى، أبرزها روسيا، للعمل من أجل استعادة املوقع الذي 
كانت موسكو تتمتع به عىل أيام النظام السابق. وإذ يحشد االيطاليون قوى ليبية 
من الرشق والغرب للمشاركة يف املؤمتر، الذي يعتزمون عقده يف روما الشهر املقبل، 
يسعى الفرنسيون إىل معاودة تقويم األوضاع وبلورة خطة سياسية جديدة، بعدما 
استطاع ُغرماؤهم إسقاط خريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس إميانويل ماكرون، 
بحضور أبرز الفرقاء الليبيني. وكانت تلك الوثيقة تقيض بإجراء استفتاء عىل الدستور 
وانتخابات رئاسية وبرملانية يف العارش من كانون األول/ديسمرب املقبل، بعد وضع 
مرجعية قانونية لالنتخابات، يف غياب مثل تلك املرجعية حاليا. ومن اآلثار الجانبية 
البارزة للرصاع الفرنيس االيطايل تداعياتُُه الكبرية عىل املوقفني الرويس واألمرييك، 
فاألمريكيون ابتعدوا عن امللعب الليبي بسبب تعقيده الشديد، وكاد تدخلهم يقترص 
عىل “الرضبات الجراحية” الجوية التي يستهدفون من خاللها عنارص مصنفة عىل 
لوائح اإلرهاب، بعد رصد تحركاتها داخل األرايض الليبية. ومنحت واشنطن بشكل 
رصيح وعلني وكالة لاليطاليني إلدارة امللف الليبي بعدما قررت االنسحاب من هذا 
البلد، يف أعقاب اغتيال سفريها كريستوفر ستيفنز يف مقر القنصلية األمريكية يف 
بنغازي، والذي اعتربته خبرية الشؤون الليبية كالوديا غازيني، عنرصا حاسام يف 
تعاطي اإلدارات األمريكية املتعاقبة مع امللف الليبي بعد 2102. باملقابل زاد االهتامم 
الرويس بالشأن الليبي مع تزايد االهتامم باملنطقة املتوسطية، وخاصة رشق املتوسط، 
وسار هذا االقرتاب من ليبيا يف خط مواز لتعاظم دور موسكو يف امللف السوري. 
وعىل الرغم من أن صحيفة “صن” الربيطانية، أكدت أخريا أن رؤساء أجهزة املخابرات 
الربيطانية حذروا رئيسة الحكومة ترييزا ماي من “التهديد الرويس الجديد يف ليبيا، 
ألنه يرتبط ارتباطًا وثيًقا باألمن القومي الربيطاين”، وحضوها عىل اتخاذ إجراءات 
يف  الرويس  التمُدد  بحذر ألن  املعلومات  تلك  مع  يجدُر التعاطي  ملواجهته،  عاجلة 
املناطق التي يسيطر عليها القائد العسكري خليفة حفرت، قديٌم وُمستنٌد عىل اتفاقات 
بني الجانبني. وقالت الصحيفة كذلك إن روسيا بصدد نقل قوات وصواريخ إىل ليبيا، 
من بينها أنظمة صواريخ الدفاع الجوي 003S، وهذا أيضا ليس جديدا ألن موسكو 
خرباء  ويتوىل  مثنها،  اإلمارات  تسدد  فيام  حفرت،  لقوات  السالح  ترسل  التي  هي 
مرصيون تدريب العنارص الليبية عىل استخدامها. غري أن الجديد يف تقرير “صن” 
هو الحديث عن وجود قاعدتني عسكريتني روسيتني يف كل من بنغازي وطربق 
)رشق(، تحت غطاء مجموعة “فاغرن”، وهي رشكة عسكرية روسية خاصة. وإذا 
صحت تلك املعلومات ستكون ليبيا ثاين بلد متوسطي، بعد سوريا، متلك فيه روسيا 

حضورا عسكريا وتسهيالت بهذا املستوى. واألرجح أن حفرت هو من أعطى الضوء 
األخرض ملوسكو، التي زارها مرات عدة، لنرش قوات روسية يف الرشق الليبي، يف 
محاولة للتقليل من النفوذ األورويب، وال سيام االيطايل، الذي يعتربه داعام لخصومه 
يف حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز الرساج. وميكن القول إن حفرت هو النقطة 
التي يلتقي عندها املوقفان الفرنيس والرويس، ففرنسا دعمت، ورمبا ما زالت، اللواء 
أمام متُدد  أهم سد  أنه يشكل  اعتقادا منها  العسكريني،  بالخرباء واملدربني  حفرت 
الجامعات األصولية يف الرشق الليبي، وهو الخطاب الذي اعتمدته روسيا أيضا لتربير 
تدخلها يف كل من ليبيا وسوريا، ُمتعللة بالحرب عىل اإلرهاب. ويسعى حفرت يف هذا 
اإلطار للحصول عىل ضوء أخرض للسيطرة عىل الغرب الليبي والتخلص من املجلس 
األعىل للدولة وحكومة الوفاق املنبثقة منه، التي يعتربها خاضعة لتأثري جامعات 
مسلحة. من الصعب القول أن األمور يف ليبيا تسري طبقا لخطوط مرسومة ودقيقة، 
فالفوىض هي السمة الطاغية عىل األوضاع رشقا وغربا، ويعرُسُ إيجاد رابط منطقي 
بني املواقف واألحداث، يف ظل شلل تام ملؤسسات الدولة، أو ما تبقى منها. ويُلقي 
هذا الوضع املتدهور بظالل سميكة عىل حياة املواطن اليومية، حيث السيولة غري 
متوافرة يف املصارف وانقطاعات الكهرباء أطول من اشتغالها ولهيب األسعار ما فتئ 
يتصاعد، وسط عجز الدولة عن احتواء هذه األوضاع. ولعل من مظاهر هذا الوضع 
الرسيايل الحجُم املتزايُد لالقتصاد املوازي، الذي يديره أمراء شبكات التهريب وقادة 
امليليشيات. ويُقدر خرباء حجم االقتصاد املوازي بـ04 يف املئة من االقتصاد الليبي. 
أما خرباء البنك الدويل فُيقدرون تراجع دخل الفرد يف ليبيا بنسبة تتجاوز 56 يف املئة 
وارتفاع متوسط التضخم بأكرث من 9 يف املئة بسبب ارتفاع أسعار االغذية. وكشفت 
تقارير حديثة أن للميليشيات دورا كبريا يف استنزاف االقتصاد الليبي، إذ تقوم سبعون 
ناقلة عىل ملك ميليشيات مسيطرة عىل بعض آبار النفط، بتهريب النفط الخام إىل 
إيطاليا عرب مالطا، حيث يتم تكريرُه وضُخُه يف شبكة التوزيع العادية. ويُشكل هذا 
النفط املُهرب 9 يف املئة من النفط املستهلك يف إيطاليا حسب الخرباء. باملقابل يُضطر 
الليبيون بحكم محدودية قدرتهم عىل تكرير نفطهم الخام، إىل استرياد املحروقات 
من إيطاليا ما يُكلف املوازنة 3.3 مليار دوالر سنويا. وبالرغم من العقوبات التي أقرتها 
األمم املتحدة والواليات املتحدة بحق جامعات مورطة يف تهريب النفط الليبي، ما زالت 
األخرية تعمل طليقة األيدي، بينام مؤسسة النفط الليبية )قطاع عام( غري قادرة عىل 
منعها من ذلك. وميكن إرجاع أسباب هذا الوضع إىل كون املؤسسات التي تدير البلد 
حاليا، يف الرشق كام يف الغرب، غري رشعية، سواء حكومة الوفاق، التي تجاوزت 
الفرتة املحددة لها يف اتفاق الصخريات، أم القائد العسكري خليفة حفرت، الذي بوأه 

برملاٌن منتهي الصالحية منصب القائد العام للجيش الليبي. 
وهذا الفراغ هو أحد الدوافع الرئيسية إىل إجراء انتخابات 
عامة، حرة وشفافة، الختيار قادة جدد للبلد. يُضاف إىل 
ذلك أن حكومة الوفاق املعرتف بها دوليا، والتي يتم التعاطي 
معها بوصفها متلك غطاء رشعيا، غري منبثقة من صناديق 
االقرتاع، ما يستوجب العودة إىل حالة طبيعية تُنهي الوضع 

الشاذ الراهن. كام أن انقسام البلد إىل غرب تُديره حكومة الوفاق، مع امليليشيات أو 
عربها، ورشق يحكُمُه حفرت بقبضة من حديد، إضافة إىل جنوب منفلت، تسيطر 
عليه الجامعات القبلية وعصابات التهريب، هو وضع ال ميكن أن يستمر ملا فيه من 
مخاطر كبرية، ليس فقط عىل ليبيا، وإمنا أيضا عىل بلدان الجوار، التي ترى يف 
جارتها ليبيا قنبلة موقوتة وتهديدا كبريا ألمنها وحدودها. لكن عليها أن تكون معنية 
أكرث مام هي اآلن بإنضاج رشوط الحل يف ليبيا، فهذا الحُل سيايٌس أو ال يكون، 
وهي أقدر من األوروبيني عىل مخاطبة الليبيني، وإقناعهم بالتخيل عن الخيارات 
العسكرية، إذ ال أحد من القوى املتصارعة ميلك القوة الكافية لحسم الرصاع. وإذا 
ما استمَر الوضع الراهن ستبقى ليبيا أكرب خزان لألسلحة السائبة وستظل حدودها 
مفتوحة للمسلحني الداخلني والخارجني من جميع األطياف، بال أي رقيب أو رادع. 
بهذا املعنى يشكل استمرار الحرب األهلية يف ليبيا تهديدا مبارشا لألمن القومي لكل 
بلد من بلدان الجوار، مع العلم أن ما ميكن فعلُُه اليوم ال ميكن بالرضورة فعلُه غدا 
لتقريب الشقة بني اإلخوة األعداء وحملهم عىل الجلوس إىل مائدة الحوار. لكن األكيد 
أن ما استطاعت أن تُنجزه باريس، وإن مل تبق منه سوى الصور التلفزيونية، أو روما 

الشهر املقبل، تستطيع أن تُحقق مثله بلدان الجوار العربية وأكرث.

 بين أيدي الفرنسيين وااليطاليين
ٌ

المصيُر الليبُي رهينة
وجهة نظر   

رشيد خشانة/ 
كاتب تونسي
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7إقتصادي  و اجتماعي

 املتابع لحال النفط سواء الخام بأنواعه أو مشتقاته يعلم أنه 
مثة رشاهة لدى املشرتين للحفاظ عىل مشرتياتهم، فالنفط فنياً 
هو صاعد ال محال مستهدفا مستويات 112.36 ثم $123.21. وألنه 
ال ميكن إال أن يكون برتو دوالر فيجب أن نراعي الدواعي السياسية 
فعىل الصعيد السيايس ال ميكن لصناع القرار يف الواليات املتحدة 
األمريكية ترك املجال للذهب األسود أن يشطح بعيدا دون تدخل كُل 

غرماء الواليات املتحدة ميلكون هذا الذهب.... 

من  سيستفيد  حتام  االقتصادية  باملشاكل  املثقلة  فنزويال:   *
تصدر  حيث  النفط  مصدري  أبرز  أحد  تعترب  حيث  النفط  صعود 
رفع  اتفاق  إىل  باإلضافة  برميل  مليون   1.5 عن  يقل  ماال  يوميا 

صادراتها إىل الصني بواقع مليون برميل يوميا. 
املتحدة  الواليات  حلفاء  أحد  السعودية:  العربية  *اململكة 
األمريكية والبقرة الحلوب كام يصفها دونالد ترامب باتت صادراتها 
ترتاجع مع زيادة االسعار وهذا يضع خطة تجفيف منابع ثروات 
اوقعها  من  فهي  املتحدة،  الواليات  قبل  من  املتخذة  الحرمني  بالد 

أرهق  الذي  الضحل  اليمن  مستنقع  يف 
كاهل اململكة لسنوات واستنزف مواردها، 
النفط  اسعار  ارتفاع  أن  إىل  باإلضافة 
جعل اململكة ترتاجع عن قرار طرح أسهم 
ارامكو لالكتتاب يف اسواق البورصة وهذا 

أيضا لصالح اململكة.... 
* إيران: رغم إلغاء االتفاق النووي من الجانب األمرييك وتأثر 
هو  اإليجاب  ملحة  يعطي  ما  لكن  القرار  بهذا  اإليرانية  الجمهورية 
والهند  الصني  كذلك  القرار  هذا  لتنفيذ  األورويب  الجانب  رفض 
وتركيا مام سيجعل هذه األطراف لبحث طرق بديلة بعيدة عن سلطة 
الواليات املتحدة األمريكية كتسعري الصادرات باليورو وغريه........ 
* روسيا: رغم نقص صادرات النفط خالل هذا العام فهو ليس 
االتحاد  داخل  النفط  تكرير  إىل  الحاجة  زيادة  بسبب  إمنا  سلبيا 

الرويس...
غياب  مع  الفرتة  هذه  يف  بالغريم  ليست  كونها  رغم  ليبيا:   *
القيادة التي تقول )طز( يف وجه الواليات املتحدة وغياب املجنون 
و)السييس(  و)كيم(  )ترامب(  من  األضواء  سيخطف  كان  الذي 
لكن قوة النفط ستؤجل دخول الدولة الليبية يف مرحلة االقرتاض 
من البنك الدويل وال تلغيها! ومن املعلوم بالرضورة أن كل ما سبق 
يعد النفط أحد أهم مصادر دخله وال ميكن محاربته إال من خالل 
يف  املنهكة  السعودية  العربية  اململكة  وخصوصا  النفط  اسعار 
وتركيا  اليمنية ومع قطر  البقعة  وإيران يف  الحوثيني  مع  حربها 
من جهة أخرى ومع املعارضة الداخلية والخارجية وخطط اإلصالح 
والتنمية الغري مدروسة. كل هذا يظل مجرد تكهنات لكن يدعمها 
الصديق  نحو  املتحدة  الواليات  بسياسات  املسبقة  واملعرفة  الواقع 

قبل العدو...

األمرييك  الدوالر  رصف  سعر  انخفض    
املوازية  السوق  يف  الليبي  الدينار  أمام 
»السوداء« أمس األحد 07 أكتوبر، حيث وصل 
إىل  أمس  أول  إغالق سوق  عند  الرصف  سعر 
»5,270« دينار ليبي فيام انخفض قليالً عند 
بدء التعامالت األسبوعية يف السوق السوداء 
وبلغ سعر الدوالر اليوم »5,260« دينار ليبي. 
مقابل  األورويب  اليورو  سعر  وسجل  هذا 
الدينار الليبي انخفاضاً طفيفاً مع بدء تعامالت 
 »6,060« اليوم  سعره  وبلغ  املوازي  السوق 

اإلغالق  عند   »6.090« بـ  مقارنة  ليبي  دينار 
باألمس، حيث تعرضت العملة األوروبية يف 
منتصف شهر يناير من هذه السنة إىل هبوط 
وارتفع  عام.  من  أكرث  منذ  تشهده  مل  قايس 
سعر الجنيه االسرتليني مقابل الدينار الليبي 
اليوم وبلغ سعره »6,740« دينار ليبي مقارنة 
أن  ويُذكر  باألمس،  اإلغالق  عند   »6,640« بـ 
الباوند ايضاً قد خرس منذ منتصف شهر يناير 
الكثري من قيمته. هذا وارتفعت أسعار الذهب 
يف  التعامالت  بدء  مع  ليبيا،  يف  األحد  اليوم 
يف  األسعار  سجلت  حيث  املوازي،  السوق 

كرس  سعر  وبلغ  ارتفاعها  السوداء  السوق 
الذهب من عيار 18للجرام »145« دينار ليبي 
بفارق 1 دينار عن سعر اإلغالق امس والذي 
لكرس  بالنسبة  أما  ليبي.  دينار  بلغ»144« 
بسعره  مقارنة  اليوم  انخفض  فقد  الفضة 
عن إغالق سوق األمس، حيث بلغ سعره يف 
فيام  دينار   »1,960« اليوم  املوازي  السوق 
كان سعره عند إغالق االمس »1,970« دينار.   
الدوالر  العمالت  أسعار  مفتاحية:  كلامت 
أسعار  أيضا  اقرأ  اليورو  الذهب  األمرييك 
العمالت األجنبية تنخفض أمام الدينار الليبي 
6 ماليني سائح  أكرث من  املوازي  السوق  يف 
العام  من  سبتمرب  شهر  حتى  تونس  زاروا 
الجاري حسني يب لـ »عني ليبيا«: مل نتحصل 
املركزي!!  املرصف  من  اعتامد  أي  عىل  بعد 

»بلومربغ« تتنبأ بنهاية عرص الدوالر...

ها الرسمي  أصدرت املؤسسة الوطنية للنفط الثالثاء املايض، ردرّ
ديوان  أوردها  والتي  بالخاطئة  وصفتها  والتي  االدعاءات  عىل 
عمليات  بخصوص  املايض،  مايو  يف  الصادر  تقريره  يف  املحاسبة 

وموظفيها. املؤسسة 
وذلك  التقرير،  دقة  عدم  عىل  تحفظها  عن  املؤسسة،   وأعربت 
19 يونيو  عن طريق رسالة موجهة إىل رئيس ديوان املحاسبة يف 
ها الكامل عىل التقرير اآلن،  املايض، مشرية إىل أنها قررت إعالن ردرّ
جاءت  التي  االدعاءات  بتصحيح  املحاسبة  ديوان  قيام  عدم  نتيجة 

البداية. التقرير علنا، كام طلبت املؤسسة منذ  يف 
ذلك  كان  سواء  ساهم،  الديوان  “تقرير  إن  املؤسسة:   وقالت 
غري  نحو  وعىل  كاذبة،  ادعاءات  خلق  يف  أخرى،  لغايات  أو  عمدا 
والغاز  النفط  لقطاع  السليمة  واإلدارة  املؤسسة  بشأن  مسؤول، 

بليبيا”، بحسب ما نرشت عىل موقعها اإللكرتوين.

انتشار  يف  تسبب  قد  التضليل  هذا  مثل  أن  املؤسسة،   وأضافت 
منشآت  تعررّض  يفرسرّ  ما  وهو  لها،  املعادية  الروايات  من  العديد 
والهجومات  املتواصلة  للتهديدات  وقياداتها  وموظفيها  املؤسسة 

بالبالد.  الوطنية  الوحدة  رة، ويزعزع  املتكررّ

  أعلنت "الرشكة الليبية للربيد واالتصاالت وتقنية املعلومات القابضة"، أنها ستتخذ كافة 
املوازية  للحكومة  التابع  لالتصاالت  العامة  الهيئة  رئيس  ضد  الالزمة  القانونية  اإلجراءات 
يف البيضاء مراد الشكري، والتوجه للقضاء والجهات الرقابية ملحاسبة املخالفني للقانون، 
وقالت الرشكة يف بيان لها منذ أيام، إن “مجلس إدارة الرشكة الحظ قيام من يدعي صفة 
رئيس الهيئة العامة لالتصاالت مراد الشكري، بإصدار قرار باطل وغري قانوين بإعادة تشكيل 

هيئة املراقبة للرشكة وإيقاف رئيس مجلس اإلدارة عن العمل مؤقتاً....
   

ملحقاته،  بكافة  كهربايئ  محول  املايض،  الخميس  البحري  طرابلس  ميناء  إىل  وصل 
والذي جرى صيانته برتكيا، بقدرة إنتاجية تصل إىل 210 ميجا فولت أمبري. وسيكون جاهزا 
للرتكيب يف أي وحدة إنتاجية بأحد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية العاملة يف ليبيا، يف 

حال تعرض أي محول لخلل فني...
  

املحيل  الناتج  يف  منواً  العامل  دول  أرسع  ليبيا  تكون  أن  الدويل  النقد  صندوق  توقع 
اإلجاميل بتحقيقها نسبة منو متوقعة تبلغ %16.4 خالل العام الحايل، وأوضح الصندوق 
أن السبب يعود إىل رفع معدالت إنتاج ليبيا من النفط مبا يزيد اإليرادات النفطية %80 عام 
2018 بقيمة 24 مليار دوالر، مقارنة بالعام املايض الذي بلغت فيه اإليرادات 13 مليار دوالر.

 وكان البنك الدويل توقع يف أبريل/نيسان املايض أن يتعاىف النمو إىل نحو %15 عام 
2018، وأن يصل يف املتوسط إىل %7.6 يف الفرتة بني عامي 2019 و2020.

 أعلن مرصف ليبيا املركزي، أن املنظومة النقد األجنبي ألغراض فتح االعتامدات املستندية 
الجاري،  أكتوبر   01 اإلثنني  يوم  من  اعتبارا  للعمل  جاهزة  والعالج،  والدراسة  والشخصية 
وطالب املرصف، يف رسالته املوجهة إىل املدراء العامني للمصارف واملدير عام رشكة معامالت 
للخدمات املالية، مبوافاته باإلجراءات املتخذة من قبل املصارف العامة لتطبيق قرارات املركزي 
بشأن استعامل النقد األجنبي لتلك األغراض، يف غضون نهاية عمل يوم الثالثاء 02 أكتوبر 
الحايل، ومعلوم أن املجلس الرئايس لحكومة الوفاق الوطني، قد أعلن يف 12 سبتمرب املايض 
عن اعتامد برنامج اإلصالحات االقتصادية، وذلك يف خطوة هامة لرفع املعاناة عن املواطن 

وإنعاش االقتصاد يف البالد....
 

شكرّل وزير املالية املفوض بحكومة الوفاق الوطني أسامة حامد، اللجنة املالية إلعداد 
الجفال،  محمد  أبوبكر  الوزارة  وكيل  برئاسة   ،2019 لسنة  للدولة  العامة  امليزانية  مرشوع 
ونص قرار وزير املالية الصادر اإلثنني 01 أكتوبر، عىل تويل هذه اللجنة املشكلة إعداد مقرتح 
مرشوع امليزانية العامة للسنة املالية 2019، وستضم اللجنة يف عضويتها كالً من مديري 
إدارات امليزانية، واملتابعة، واملوارد املالية، واملراقبني املاليني، والحسابات، باإلضافة إىل مدير 

مركز املعلومات والتوثيق، ومدير عام مصلحة الجامرك والرضائب....

انشغل خرباء االقتصاد ووسائل اإلعالم الليبية ببيانات صادرة عن صندوق النقد الدويل 
حول أرسع منو اقتصادي يف العامل. إذ أورد الصندوق أن ليبيا احتلت املرتبة األوىل يف املؤرش 
بنمو نسبته %16.4 يف عام 2018، ويف حني دافع البعض عن هذا الرقم، أكد خرباء آخرون 
أن هذا الرقم يفتقد للدقة، عىل اعتبار أن الصندوق ركز عىل منو إنتاج النفط، من دون األخذ 
يف االعتبار انكامش القطاعات اإلنتاجية، من زراعة وصناعة وخدمات، منذ عام 2016 حتى 
اليوم، وتوقرّع صندوق النقد الدويل أن تكون ليبيا أرسع دول العامل منواً يف الناتج املحيل 

اإلجاميل، خالل العام الحايل.... 

Tat-  أعلنت املؤسسة الوطنية للنفط يف طرابلس، استئناف عمل رشكة “تاتنفت”
رئيس   ،2007 عام  الطرفني  بني  موقرّعة  اتفاقية  إىل  استناداً  ليبيا،  يف  الروسية   neft
املؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قال إنه سيسهل إجراءات عودة الرشكة 
للعمل، مشددا عىل أهمية الدور الذي تلعبه الرشكات الروسية يف تطوير قطاع النفط 
والغاز يف ليبيا، ومشيدا مبوقفها الواضح تجاه احرتام القانون والرشعي، وجاء ذلك 
مساء  مينيخانوف،  رستم  "تاتنفت"،  لرئيس  األول  والنائب  الله  صنع  بني  لقاء  خالل 
الخميس 04 أكتوبر الحايل، عىل هامش األسبوع الرويس للطاقة، ويف سياق متصل، 
وعد وزير الطاقة الرويس، ألكسندر نوفاك، بفتح تحقيق مع رشكات روسية حاولت 
النفط  ملؤسسة  الكامل  دعمه  إىل  مشرياً  مرشوعة،  غري  بطرق  الليبي  النفط  رشاء 

الليبية....

 االقتصاد الليبي في أسبوع 

بين االرتفاع واالنخفاض، العمالت األجنبية 
تتخبط في السوق الليبية

قرر الرد على ديوان المحاسبة  
ُ

مؤسسة النفط ت

وجهة نظر  

تقارير 

ً
النفط، والسياسة أوال

-  ثريا بن محمد

 : وكاالت
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مصطفى شقلوف 
)محلل فني لسوق 

األوراق المالية(  
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تعترب مدينة         
التي  الكربى"  "لبدة 
من  كيلومرتا  وعرشين  مائة  بعد  عىل  تقع 
العاصمة طرابلس من املواقع األثرية بالغة 
األهمية يف ليبيا. وقد أُدرجت ضمن قامئة 
اليونسكو للرتاث العاملي، بسبب تفردها من 
األثرية  املدينة  بأنها  العاملية  اآلثار  كل  بني 
بكامل  تحتفظ  التي  الوحيدة  الرومانية 
متكاملة  مدينة  فهي  ومكوناتها،  مرافقها 
اليوم  أضحت  أن  بعد  أصابها  الذي  كل  رغم 
ُعرضة للتهديد والتخريب والنهب والتدمري. 
يف  مدهش  رقمي  إخراج  ضمن  وستشارك 
انطالًقا  باريس  يف  العريب  العامل  معهد 
وسيتيح  الجاري.  أكتوبر  من  العارش  من 
التكنولوجيات  بفضل  للزائر  املعرض 
بني  التجوال  فرصَة  الحديثة،  الرقمية 
التي  األثرية  واملواقع  املعامرية  الرصوح 
بسورية،  وحلب  تدمر  ومنها  سيعرضها، 
ليبيا  يف  الكربى  ولبدة  بالعراق،  واملوصل 
العاملي  اإلنساين  للرتاث  رمزًا  تُعترب  والتي 
والتاريخ املتعدد الثقافات للحضارات الرشق 
معهد  وزرّعها  نرشة  وفق  وذلك  أوسطية، 

العامل العريب للثقافة.
رشكة  مع  بالتعاون  املعرض  وسينظم 
يويب  ورشكة  اليونسكو  ومنظمة   Iconem
الفيديو،  ألعاب  ميدان  يف  الرائدة  سوفت 
بعضها  يصل  عمالقة  مساقط  وسيتضمن 

ووثائق  افرتاضية  ومشاهد  درجة  لـ360 
وصوًرا أرشيفية وأفالم فيديو ومقابالت مع 
سكرّان املواقع. ويسعى معهد العامل العريب 
بفضل  العتيقة  املدن  لهذه  إحيائه  بإعادة 
التقنيات الرقمية، لتوعية الجمهور العريض 
بالرهانات الحاسمة املرتبطة بصون الرتاث 

وإعادة تأهيله.
سيسمح  العمالقة  املساقط  بفضل  وإنه 
الراهنة  الحالة  باكتشاف  للزائر  املعرض 
للاميض  به  سيعود  كام  املعنية،  للمواقع 
افرتاضية  تشكيل  إعادة  عملية  بفضل 
والرصوح  واملساكن  للمباين  الدقرّة  عالية 
األثرية؛ فيشعر الزائر وكأنه يتجول فعالً يف 
أرجائها. ويف كل قاعة ميكن للزائر االطالع 
واملقابالت  املعلومات  من  مجموعة  عىل 
تاريخ  بفهم  له  تسمح  التي  والنصوص 
الصعبة  والظروف  العريقة  املواقع  هذه 
التي تعررّضت لها مؤخًرا، مع الرتكيز بشكل 
خاص عىل كالم كل من يعمل عىل حامية 

أماكن العيش هذه وكنوزها املعامرية.
واقعة  من  الفعالية  هذه  منظمو  ينطلق 
أن لحامية الرتاث يف هذه املواقع الحساسة 
الوقت  يف  يتعلق  هنا  فاألمر  بالغة،  أهمية 

ذاته بأمرين هام: 
أوال: صون الرثاء املعامري واألثري الفريد 

الذي تتميز به هذه املواقع. 
ثانيا: النظر لهذه املدن عىل كونها أماكن 
الصمود  عىل  مذهلة  قدرة  ذات  للعيش 

واالستمرار.
"روما  املسامة  الكربى"  "لبدة  تعترب 
املواقع  بني  من  الوحيد  املوقع  األفريقية"، 
يتعررّض  مل  الذي  املعرض  يف  األربعة 

للتخريب عىل الرغم من النزاع الذي يهزرّ ليبيا 
الرومانية  املدينة  هذه  وتُعترب   ،2011 منذ 
آثاًرا  وتضم  األكمل،  املواقع  من  القدمية 
معامرية استثنائية منها املعابد والبازيليكا 

مات.  والساحة العامة واملدررّج، والحامرّ
عالية  الفعالية  هذه  مع  وقفة  لنا  ولكن 
التقنية ال من حيث تقييمها تقنيا ومعرفيا، 
مهامت  سياق  يف  داللتها  حيث  من  بل 
املعهد العريب الذي نشأ يف فرنسا منذ أكرث 
ولتمرير  محددة،  لغايات  عاما  ثالثني  من 
ومبادئه.  فلسفته  حددتها  واضحة  رسالة 
سيتوىل  الذي  هو  العريب  املعهد  دام  ما  إذ 
بنا  يجدر  فإنه  املبادرة،  بهذه  االضطالع 
بأنه تأسس يف باريس منذ عقود،  التذكري 
والتكامل  التقارب  عنارص  ترسيخ  بهدف 
العريب األورويب عرب مدخل الثقافة والفكر 
واالقتصاد.. إلخ، متهيدا ألمناط ومستويات 
األمم  بني  والتقارب  التكامل  من  أخرى 
األوروبية واألمة العربية، إال أنه مع ذلك ما 
فتئ يركز يف اختياراته ويف فعالياته التي 
املايض،  ينظمها، عىل قضايا معظمها من 
للقضايا  وامللموس  الفعال  التطرق  دون 
املعارصة التي من شأن التطرق لها والرتكيز 
أُنِْشَئ  عليها تحقيق الغايات واألهداف التي 

ألجلها. 
إىل  والتفاعل  التقارب  عنارص  سحب  إن 
الجمعي  العقل  يف  خ  يرسِّ دامئا،  املايض 
املستهدفني،  والعريب  األورويب  للطرفني 
يستدعي  ما  وجود  عدم  مفادها  قناعة 
فكأن  وبالتايل  الحارض،  يف  التقارب  هذا 
راح  هو  فيام  غاية،  لتحقيق  نشأ  املعهد 
املضاد  االتجاه  يف  تعمل  بفعاليات  يتحرك 

لتحقيقها، ألن معظم االختيارات التاريخية 
التجاذب  عالقات  من  تحريرها  ميكن  ال 
والحروب  واالحتالل  واالستعامر  والتناحر 
العالقة  تشهدها  كانت  التي  والرصاعات 
يجد  سوف  ما  وهو  املتوسط.  ضفتي  بني 
حالة  عرب  الجمعي  العقل  عىل  انعكاساته 
غري  قناعة  ستستوطنها  التي  الالوعي 
معلنة باستحالة هذا التقارب ما دام املعهد 
به  يثبت  ما  يجد  ال  لتحقيقه  تأسس  الذي 
املايض  من  أمور  سوى  التقارب  مسوغات 
وهو  أال  للتقارب  الضد  االتجاه  يف  تعمل 

التنافر، مهام تم ادعاء غري ذلك.
تقارب  إن من يحرص عىل خلق عنارص 
يُفرتض  الذي  النوع  من  إيجابية  وتفاعل 
إنشاؤه  تم  باريس  يف  العريب  املركز  أن 
ألجلها، عرب االقتصار عىل املايض، والتاريخ 
واآلثار.. إلخ، وعدم اإلكثار من موجبات هذا 
التقارب يف الوقت الراهن، عرب الرتكيز عىل 
العالقات االقتصادية، وعىل الهجرات، وعىل 
رسالة  يفقد  إمنا  إلخ،  الثقايف..  االندماج 
املركز جوهرها وغايتها، وهو ما يدفعنا إىل 

التي  أهدافه  خدمة  يف  فشله  عىل  التأكيد 
نشأ ألجلها، بعد ما ال يقل عن ثالثني عاما 

مرت من عمره.
مطوال  التوقف  تجنب  ميكننا  ال  إنه  ثم 
عىل اختيارات املعهد التي اقترصت إما عىل 
تقريبا  بالكامل  تدمريها  تم  ومواقع  مدن 
بسبب الرصاعات الراهنة، مثل تدمر وحلب 
واملوصل، وإما عىل مدن ومواقع موجودة 
لبدة  مثل  أيضا  هي  تدمريها  يتم  بلدان  يف 
ال  التوقيت  هذا  يف  االختيار  هذا  إن  بليبيا. 
الربيئة.  السياسية غري  املعاين  ينفصل عن 
التقني  الجانب  عىل  الرتكيز  فإن  وأخريا 
وعىل عنارص اإلبهار البرصي، عرب التشارك 
هذا  يف  متطورة  تقنية  مؤسسات  مع 
تأكيدنا عىل واقعة  املجال، يصب يف خانة 
واستحالب  واملتعة  للرتفيه  نزوع  هناك  أن 
االنبهار البرصي أكرث بكثري من الرتكيز عىل 
هو  يعترب  الذي  والتفاعل  التقارب  جانب 
املهمة األساس لفعاليات املعهد العريب كام 

كان يفرتض.   
* كاتب أردين

قراءات:

املايض  األربعاء  يوم  ليبيا  شاركت 
يف   2018 أكتوبر  من  الثالث  املوافق 
مهرجان  من  والثالثني  الرابعة  الدورة 
التي  الدويل  السيناميئ  اإلسكندرية 
نادية  املرصية  الفنانة  اسم  تحمل 
لطفي. وخالل املهرجان تم تكريم اثنني 
أصول  من  اليونانية  السينام  رواد  من 
"نيكوس  وهام  إسكندرية،  مرصية 
والكاتب  واملخرج  املنتج  براكس" 
و"جورج  مرصي،  أصل  من  اليوناين 
السيناميئ  املركز  مدير  بابليوس"، 
أصل  من  يوناين  أيضا  وهو  السابق، 
املهرجان  فعاليات  مرصي. وقد شملت 
البانوراما  قسم  يف  أفالم   4 استعراض 
التي  العربية  الدولة  أما  اليوناين، 
ويف  املغرب.  فهي  رشف  ضيف  كانت 
املغربية  النجمة  تكريم  تم  اإلطار  هذا 
يف  أفالم   4 وعرض  مغريب،  راوية 
شاركت  وقد  املغربية.  البانوراما  قسم 
فيام  دولة،   25 املهرجان  فعاليات  يف 
اليونان، وفرنسا،  85 فيلام، من  شارك 
وكرواتيا،  وسلوفينيا،  وألبانيا، 
وإسبانيا،  ومالطة،  ومونتينيغرو، 

ومرص،  وقربص،  والبوسنة،  وإيطاليا، 
واملغرب،  والجزائر،  وتونس،  وليبيا، 
واألردن،  وفلسطني،  ولبنان،  وسوريا، 
والربتغال،  والبحرين،  واإلمارات، 

وسويرسا، والسويد.
فيلم  االفتتاح  حفل  يف  ُعرِض  وقد 
دمشق حلب، يف عرض عاملي أول، وهو 
من إخراج باسل الخطيب، ويشارك يف 
جزائري،  صباح  لحام،  دريد  بطولته، 
عاميري،  عبداملنعم  املرصي،  سلمى 
"تلدة  لـ  سيناريو  من  وهو  حنا،  كندة 

الخطيب".
وقد تم يف املهرجان تكريم الفنانني 
و"أنا  إيطاليا،  من  نريو"  "فرانك 
موجالليس" من فرنسا، و"سباستيان 
تم  سوريا  ومن  إسبانيا،  من  هارو" 
تكريم "عباس النوري"، ومن فلسطني 
كُرَِّم املخرج "رشيد مشهراوي"، واملنتج 
"حسني القال". أما من مرص فقد كُرَِّم 
الفيشاوي"،  "فاروق  الفنان  من  كل 
واملخرج "أحمد يحيى"، ومدير التصوير 
"عمر  واملوسيقار  رايض"،  "ماهر 

خريت"، والناقدة "ماجدة موريس".

عرض تجمع تاناروت لإلبداع الليبي أول أمس السبت املوافق 6 أكتوبر، الفيلم 
اإليطايل »Dogman« أو "مريب الكالب"، وهو من إنتاج عام 2018، وذلك مبقر 
الفيلم  العرض.  بعد  الفيلم  التجمع  أعضاء  وناقش  بنغازي،  مبدينة  التجمع 
للمخرج "ماتيو غاروين"، وهو من تأليفه أيًضا، وكان أحد أفضل األفالم التي 
وأحداث  شخصيات  إىل  ويستند   ،71 الـ  "كان"  مهرجان  مسابقة  يف  عرضت 
حقيقية وقعت يف روما عام 1980. شارك يف الفيلم كل من املمثلني "إدواردو 
بييس"، و"فرانشيسكو أكوارويل"، و"نونزيا شيانو"، وأاليدا بالداري كاالبريا"، 

و"أنيلو أرينا"، و"مارسيلو فونت".

األدباء  رابطة  رئيس  أصدر 

حواس"  "خليفة  الليبيني  والكتَّاب 

"رامز  الشاعر  بتكليف  قراًرا 

برئاسة تحرير  النويرصي"  رمضان 

لتعود  األربعة"،  "الفصول  مجلة 

سنوات  دام  غياب  بعد  جديد  من 

املرة. وتضم  إلكرتونية هذه  كمجلة 

الشاعر  من  كالً  املجلة  تحرير  هيئة 

"عوض  والقاص  درويش"،  "خالد 

"عبدالرحمن  والقاص  الشاعري"، 

جامعة"، والكاتب "عيل املقرحي"، 

وسيكون املسؤول عن الجانب الفني 

يف املجلة "جمعة الرتهوين"، وفًقا 

ومجلة  للرابطة.  اإلعالمي  للمكتب 

فصلية  مجلة  هي  األربعة  الفصول 

جامعة تهتم باألدب والفكر، أسسها 

الكاتب الراحل خليفة التلييس

ثقافة

- بقلم الدكتور
 أسامة عكنان*

أخبار ثقافية  

                  المدينة الرومانية "لبدة" في معرض افتراضي يطلقه معهد العالم العربي في باريس.. لماذا؟!

الكالب" ليبيا ومشاركتها في مهرجان اإلسكندرية السينمائي •فيلم "مربي 
على شاشة تاناروت في بنغازي

الفصول  •مجلة 
األربعة تعود في 

نسخة إلكترونية


