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الجويلي يستعد لفرض نفسه
العبا أساسيا في ليبيا
تشققات سلطة حكومة الوفاق أعمق من خالف السراج وباشاغا

طرابل��س – أعل���ن أس���امة الجويلي،
آمر المنطقة العس���كرية الغربية التابع
لحكوم���ة الوف���اق ،رفض���ه التف���اق فتح
النفط الذي تم توقيعه في موس���كو بين
ممثلي الجيش الوطني برئاسة المشير
خليف���ة حفت���ر وأحم���د معيتي���ق نائب
رئيس المجلس الرئاسي ،في خطوة قال
مراقبون إن الهدف منها إظهار الجويلي
لنفس���ه العب���ا أساس���يا ف���ي المرحل���ة
القادمة.
وق���ال الجويل���ي ف���ي تصريح���ات
لفضائي���ة محلي���ة ليبية “نعل���ن بجالء
أي اتفاق
للداخ���ل والخ���ارج ب���أن (…) ّ
غير معل���ن س���يكون مصيره الفش���ل”،
وأن “م���ن يح���رص عل���ى وح���دة ليبيا
فليظهر تنازالته ،وليتع ّفف عن مصالحه
الش���خصية ف���ي الح���وارات الدولي���ة
القادمة”.
ول���م يس���تبعد المراقب���ون أن تكون
تل���ك التصريحات قد تمت بتنس���يق مع
األت���راك ألن تركي���ا منزعج���ة من موقف
فايز الس���راج بعد استقالة “مفاجئة” لم
تتماش مع خططها ،وألن مصداقية وزير
الداخلية فتحي باش���اغا عل���ى المحك،
وأن الجويلي يقدم نفسه على أنه القائد
العسكري الذي هزم خليفة حفتر.
ويعتقد هؤالء أن الجويلي ،الذي كان
له دور فع���ال في التطورات العس���كرية
التي قادت الجيش إل���ى االبتعاد خارج
طرابل���س ،يري���د االس���تفادة م���ن حالة
الص���راع بي���ن رؤوس حكوم���ة الوفاق
والخالف على المواقع وشبكة العالقات
الخارجية ،ليظهر كشخصية قوية يمكن
أن ت���وازن ص���ورة حفت���ر في الش���رق،
ويمك���ن للغ���رب الره���ان عليه���ا لتنفيذ
االتفاقي���ات التي يج���ري اإلعداد لها في
عدة مسارات ودول.
وق���د ال تمانع واش���نطن من صعود
شخصية عس���كرية طالما كانت ولحدود
ع���ام تؤيد خليف���ة حفتر الذي ش���جعته
عمليا عل���ى تحرير طرابل���س من خالل
مكالمة ش���خصية م���ن دونال���د ترامب،
أسامة الجويلي

ّ
أي اتفاق غير معلن
سيكون مصيره
الفشل

من يحتكر ورقة النفط
ولكنه���ا انقلب���ت علي���ه بع���د أن تع ّث���ر
هجومه إضاف���ة إلى تردده في زج قوات
أساس���ية في المعركة خصوصا القوات
الخاصة مما أتاح لتركيا الوقت إلرسال
مستشارين وأسلحة ومرتزقة تمكنوا من
قلب مسار المعركة.
ويظه���ر م���ا يج���ري أن تش���ققات
حكومة الوفاق أكبر من خالفات السراج
وباش���اغا ،وأن التفاهمات الهش���ة التي
أي لحظة
تجمعه���ا يمكن أن تنفج���ر في ّ
لفائ���دة الش���خصيات المرتبطة بش���كل
مباش���ر بالميليش���يات ،والت���ي قدم���ت
تسهيالت وخدمات وتنس���يقا أمنيا مع
دول خارجية ،وخاصة مع تركيا.
وعكس ظهور خليفة حفتر ،الجمعة،
إلعالن ق���رار فتح الباب أمام عودة تدفق
النفط ،أنه ما يزال الشخصية المحورية
في الش���رق ،وماسكا بالملفات الحيوية،
في رد واض���ح على محاوالت القفز عليه
لبناء تفاهم���ات مدعومة من هذه الدولة
أو تلك.
وقوب���ل الق���رار بمعارض���ة رئي���س
المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع
الله الذي قال إن رفع قيود القوة القاهرة

الت���ي أوقف���ت ص���ادرات النف���ط يعتمد
على نزع الس�ل�اح من جميع المنش���آت
النفطية .وأضاف صنع الله في بيان “ما
يحدث من فوض���ى ومفاوضات بطريقة
غي���ر نظامية ال يمكنن���ا معها رفع القوة
القاهرة”.
م���ن جانب���ه ،نف���ى البن���ك المركزي
الليب���ي بش���كل قاطع صلت���ه بتفاهمات
تتعل���ق بتوزيع عائ���دات النفط ،ورفض
الزج به وبمحافظ���ه الصديق الكبير في
هذا الشأن.
وم���ن الواضح أن االتفاق على إعادة
تدفق النفط يج���د معارضة من الجهات
التي استثمرته في معارك لبناء تحالفات
شخصية محلية أو خارجية ،وتبحث عن
مخارج تجعلها دائما صاحب القرار.
وكشف بيان للمتحدث باسم الجيش
الليبي ،أحمد المس���ماري ،عن تفاصيل
اتص���االت مع أحمد معيتيق ،بمش���اركة
ش���يوخ قبائل ون���واب برلمانيين ،وأنه
تم االتفاق على التوزيع العادل لعائدات
النفط.
وأض���اف البي���ان أنهم اتفق���وا على
تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع

الخالف���ات ،وأن أول لقاء كان من المزمع
عق���ده ،الجمعة ،بمدينة س���رت ( 450كلم
ش���رق طرابلس) ،لكن ميليشيات حكومة
الوفاق ضغطت عل���ى معيتيق ،ومنعته
من زيارة سرت للمشاركة في االجتماع.
م���ن جانب���ه ،نش���ر معيتي���ق ،على
صفحته الرس���مية على موقع فيسبوك،
مس���ودة االتف���اق الذي توص���ل إليه مع
الجي���ش ،والمكون���ة من  7نق���اط أهمها
اس���تئناف إنت���اج النف���ط وتصدي���ره،
وتشكيل لجنة فنية مشتركة تشرف على
توزيع عائداته.
وبحس���ب بيان نش���ره معيتيق عبر
حسابه على “تويتر” ،فإنه جرى االتفاق
عل���ى “إلزام البنك المرك���زي -طرابلس،
بتغطي���ة المدفوعات الش���هرية أو الربع
أي
س���نوية ،المعتم���دة بالميزانية دون ّ
تأخير ،وبمجرد طلب اللجنة الفنية”.
وتضم���ن أيضا “تكوي���ن لجنة فنية
ّ
مش���تركة من األطراف التي ش���اركت في
المفاوضات ،تشرف على إيرادات النفط،
وعل���ى التوزيع العادل لتل���ك اإليرادات،
وفق أس���س منه���ا توزي���ع العوائد على
األقاليم الثالثة (برقة وطرابلس وفزان).

مناورة من باسيل
لرفع الحرج عن حزب الله
بشأن حقيبة المالية
بي��روت – ق����دم جبران باس����يل رئيس
التي����ار الوطني الح����ر ،وصه����ر الرئيس
ميشال عون ،اقتراحا إلنهاء الخالف حول
وزارة المالي����ة بع����رض فكرة الم����داورة،
أي من����ح الحقيبة لغير الثنائي الش����يعي،
وتسليمها إلى إحدى الطوائف الصغيرة،
في خطوة قالت أوساط لبنانية إن الهدف
منها ه����و المناورة والبح����ث عن مخارج
لرفع الحرج عن حزب الله.
وإل����ى اآلن ي����دور خالف ش����ديد حول
منص����ب وزي����ر المالية ما يعرقل إس����راع
رئي����س الحكومة المكل����ف مصطفى أديب
بتقدي����م تش����كيله الحكوم����ي ،ف����ي ضوء
خط����وط حم����راء م����ن فرنس����ا والواليات
أي شخصية محسوبة على
المتحدة أمام ّ
حزب الله أو تلعب دورا في خدمته.
وكان وزي����ر الخارجية األميركي مايك
بومبيو قد ح ّذر فرنس����ا م����ن أن جهودها
لحل األزمة في لبنان قد تضيع س����دى إذا
لم يتم التعامل على الفور مع مسألة تس ّلح
جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
وي����دور االقتراح ال����ذي قدم����ه التيار
الوطن����ي الح����ر ،الس����بت ،ح����ول إس����ناد
الوزارات الرئيس����ية إل����ى طوائف أصغر
ف����ي البلد الذي يتقاس����م فيه المس����لمون
والمسيحيون السلطة.
واقت����رح زعي����م حزب التي����ار الوطني
الح����ر ال����ذي أسس����ه ع����ون ويتحالف مع
جماعة حزب الله الشيعية “القيام بتجربة
توزي����ع ال����وزارات المعروفة بالس����يادية
عل����ى الطوائ����ف األق����ل ع����ددا وبالتحديد
على الدروز والعلويين واألرمن واألقليات
المسيحية”.
وص����در البي����ان بعدما ت����رأس جبران
باس����يل زعي����م الح����زب اجتماع����ا للهيئة
السياسية للحزب.
وقال مسؤول في التيار الوطني الحر
إن الحزب لم يناقش فكرة توزيع الوزارات
م����ع ح����زب الل����ه أو حركة أم����ل .وأضاف
المس����ؤول “نقت����رح اس����تراتيجية خروج
للعالقين على شجرة دون س ّلم”.
واعتبرت األوس����اط اللبنانية ،س����الفة
الذك����ر ،أن جب����ران باس����يل ،ال����ذي رب����ط
مصيره السياس����ي بحزب الله ،يعمل على
إيجاد ش����خصية ظاهريا تكون مس����تقلة
ومدافع����ة عن الطائفة الت����ي تنتمي إليها،
لكن في الحقيقة يتم البحث عن ش����خصية
متعاون����ة تكون أقرب إل����ى التيار الوطني

الح����ر أو إلى ح����زب الل����ه ،وربم����ا توفر
مخرجا لحزب الله من خالل التمويه على
حساباته وتعامالته المالية.
وأش����ارت األوس����اط إل����ى أن باس����يل
س����بق أن اقت����رح فك����رة الم����داورة ،من����ذ
أيام ،وتقضي بعدم احت����كار المجموعات
الطائفي����ة المعروفة للوزارات الس����يادية،
لك ّنها لفتت إلى أن باسيل يعرف مسبقا أنّ
أي جهة إذا لم تكن
هذه الفكرة ال تقبل من ّ
خادم����ة لخططها ،وخاصة بالنس����بة إلى
الثنائي الشيعي؛ حركة أمل وحزب الله.
ول����م يصدر بع ُد ر ّد عن مس����ؤولين في
فصائل شيعية تص ّر على أن تختار هي من
يش����غل العديد من المناصب .لكنّ مصدرا
سياس����يا مطلع����ا على تفكي����ر الجماعات
الشيعية المهيمنة قال إن الفكرة لن يكتب
لها النجاح على األرجح.
وتري����د الجماعت����ان الش����يعيتان
الرئيسيتان في لبنان اختيار الشخصيات
التي ستشغل عددا من المناصب من بينها
وزي����ر المالية وهو منص����ب كبير عادة ما
يطلق عليه وزارة “سيادية”.
ويرغ����ب رئي����س ال����وزراء المكل����ف
���ني وفق����ا لنظام
مصطف����ى أديب ،وهو س� ّ
المحاصصة الطائفية في لبنان ،في تغيير
ش����امل لقيادة ال����وزارات التي ظلت حكرا
على الطوائف نفسها لسنوات.
وس����يكون لوزير المالي����ة دور حيوي
بينم����ا يرزح لبنان تحت وطأة ديون ثقيلة
ويصيب الشلل مصارفه ومع سعي البالد
الس����تئناف محادثات متعثرة مع صندوق
النق����د الدول����ي وهو ما يمث����ل أول خطوة
وفقا لخارطة طريق وضعتها فرنسا.
ولم تثمر جهود لبنان لتشكيل حكومة
جديدة سريعا عن شيء بسبب خالف على
كيفية اختيار ال����وزراء في بلد تتحدّد فيه
الوالءات السياسية على أسس طائفية.
وانقض���ت في الـ 15من س���بتمبر مهلة
تم االتفاق بش���أنها مع فرنس���ا لتش���كيل
الحكومة .وتقود باريس جهود إنقاذ لبنان
من االنهيار االقتصادي وع ّبرت عن غضبها
ونصحت الفرقاء بالتحرك السريع.
ويش����ترط المجتمع الدولي على لبنان
إنج����از إصالح����ات جدية وطارئ����ة لدعمه
مالي���� ًا على الخ����روج من دوام����ة االنهيار
االقتصادي المتس����ارع الذي يش����هده منذ
نحو عام وفاقم����ه انفجار مرفأ بيروت في
الرابع من أغسطس الماضي.

مشاريع إعالمية صغيرة تفقد أردوغان أعصابه
نجاح اإلعالم المعارض يدفع أنقرة إلنشاء وحدة إعالمية لمواجهة {التضليل}
أنق��رة  -قال����ت الرئاس����ة التركية إنها
ش����كلت إدارة جديدة لمكافح����ة محاوالت
“التالع����ب والتضلي����ل” الت����ي تس����تهدف
البالد ،ف����ي إش����ارة إلى عجز الس����لطات
التركي����ة ع����ن مواجهة مش����اريع إعالمية
صغيرة لج����أ إليها الصحافي����ون األتراك
لمواجهة القبضة الحديدية للرئيس رجب
طيب أردوغان.
وذك����رت الرئاس����ة التركي����ة ،الجمعة،
أن واجب����ات الوح����دة اإلعالمي����ة كش����ف
“العمليات النفس����ية والدعاي����ة وعمليات
تشويه المفاهيم الموجهة ضد تركيا”.
وقال����ت أوس����اط إعالمي����ة تركي����ة إن
أي ص����وت
الس����لطات ل����م تع����د تحتم����ل ّ
معارض يمكن أن يكش����ف مساوئ النظام
التركي وهي كثيرة جدا ،لذلك تس����عى عن
طريق الوحدة الجديدة إلى االستخبار عن
الصحافيي����ن المعارضين وعن مش����اريع

إعالمي����ة صغي����رة ناجح����ة مث����ل موق����ع
“أحوال” في ظ� ّ
���ل إقب����ال المتل ّقين األتراك
عليه����ا ،في وقت تقف فيه ماكينة أردوغان
عاجزة عن إقناع الناس وتبرير سياس����ات
الرئيس التركي.
واس����تبعدت الس����لطات عش����رات
الصحافيي����ن م����ن العمل في مؤسس����ات
إعالمية تركية وه����م اليوم حاضرون على
مواقع التواصل مثل يوتيوب وفيس����بوك
ويربحون م����اال أكثر نتيج����ة اإلقبال على
م����ا يقول����ون ،وامتالكهم معطي����ات قابلة
مبني
للتصدي����ق في مقابل إعالم رس����مي
ّ
على الكذب والمزايدة.
وم����ن المفارق����ات أنّ س����معة نظ����ام
أردوغ����ان خارج تركي����ا أفضل لدى بعض
الع����رب واإلس��ل�اميين المنبهرين بخطاب
الغزو والتم����دد العس����كري ،فيما هي في
أسوأ حاالتها داخل البالد.

ومنذ االنقالب الفاشل في صائفة 2016
فتح الرئي����س التركي حربا ش����عواء على
اإلعالميين س����واء بالطرد من المؤسسات
والدفع بهم خارج البالد ،أو باالعتقاالت.
وكشف تقرير رسمي أن أعداد الصحف
والمجالت في تركيا تراجع خالل عام 2019
بنح����و  8في المئ����ة ،باإلضافة إلى حدوث
تراجع كبير في مبيعاتها وصل إلى  50في
المئة خالل الس����نوات العشر األخيرة ،في
ظل ضغوط تمارسها الحكومة.
وف���ي الع���ام الماض���ي ق���ال معه���د
الصحاف���ة الدول���ي إن أكث���ر م���ن 120
صحافيا محتجزون في الس���جون التركية
وإن الوضع لم يتحس���ن من���ذ إنهاء حالة
الطوارئ التي استمرت عامين بعد محاولة
االنقالب الفاشلة التي وقعت في عام .2016
وق����ال معه����د الصحاف����ة الدول����ي إن
مئات الصحافيين حوكم����وا منذ محاولة

االنقالب بتهم تتصل أساسا باإلرهاب.
ووجه����ت الس����لطات اتهام����ات إل����ى
كثي����ر من األتراك بس����بب منش����ورات لهم
على مواق����ع التواص����ل االجتماعي قالت
إنها تضمنت إهان����ات ألردوغان وأعضاء
حكومت����ه وهجوما على أس����لوب مواجهة
جائحة فايروس كورونا.
وبينما يواصل النظام التركي مالحقة
الصحافيين األتراك واألجانب والتضييق
السبل ،ت ّم الكشف عن إلغاء
عليهم بش����تى ُ
الس����لطات التركية نهاية الع����ام الماضي
تراخيص نح����و  685صحافي���� ًا عامال في
البالد ،بحجة تهديد األمن القومي.
وال يزال ع����دد الصحافيين المعتقلين
ف����ي تركيا ه����و األعل����ى عالمي ًا ،بحس����ب
المعهد الدول����ي للصحافة ،مع بقاء وضع
اإلعالم ف����ي تراجع مس����تم ّر منذ االنقالب
الفاشل في .2016

يُذكر أ ّنه وبموجب إجراءات دستورية
جدي����دة ،فق����د ت���� ّم رب����ط اإلدارة العام����ة
للصحافة والمعلومات بمؤسسة الرئاسة
التركي����ة الت����ي أصبحت المخول����ة بمنح
التصاريح للصحافيين بممارس����ة المهنة،
وذلك وفق���� ًا للنظام الرئاس����ي الذي أعقب
انتخابات .2018
وبه����ذا ال يحص����ل الصحافي����ون على
البطاق����ة الصف����راء أو تجديده����ا إذا ل����م
توافق الرئاسة التركية.
وق����ال المعه����د الدول����ي للصحافة إنّ
ع����ددا قياس����يا م����ن الصحافيين م����ا زال
{أيلول األسود}
بعد نصف قرن..
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مس����جونا في تركيا ،كما أنّ وضع اإلعالم
يتحس����ن رغم إنهاء حالة
في هذا البلد لم
ّ
الطوارئ بعد استمرارها عامين.
وذكر المعهد أنه منذ محاولة االنقالب
واجه المئات م����ن الصحافيين محاكمات
ج ّراء تهم معظمها مرتبط باإلرهاب ،وقال
في تقرير له “وراء هذه األرقام تكمن قصة
االنتهاكات الجس����يمة للحقوق األساسية،
ويُحتجز العشرات من الصحافيين لشهور
وأحيانا لسنوات قيد المحاكمة في أخطر
التهم ذات الصلة باإلرهاب ،وفي كثير من
القضايا دون اتهام رسمي”.
وأض����اف التقري����ر أن الصحافيي����ن
يُس����جنون “نتيج����ة لحمل����ة مطولة وذات
دوافع سياسة ضد اإلعالم” ،مشيرا إلى أن
تركيا هي “أكثر دولة س����جنا للصحافيين
(ف����ي العال����م) بال منازع” عل����ى مدى نحو
عشر سنوات.
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