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الليبيون بين ثورتين:

من الرفاه إلى الندرة
شريف زيتوني

2011، تأكد رسميا سقوط نظام  الثالث والعشرين من أكتوبر  في 
العقيد معّمر القذافي بعد أكثر من 40 سنة من حكم بلد جاء إليه عبر 
إلى  الليبيين  من  كبيرة  نسبة  أذهان  في  راسخة  ذكراها  مازالت  ثورة 
اليوم. ليست المسألة مواالة تامة للعقيد؛ كل األمور نسبية في تقييم 
أنظمة الحكم، وال أحد كان يصنف النظام الليبي في خانة الطهرية أو 
األنظمة التي ال تخطئ. لكن المؤكد أنه كان هناك انسجام شعبي على 
سياسات جعلت الغالبية راضية في وضع اجتماعي مريح بفضل قدرة 
باإلضافة  مناطقيا،  وتوحيدهم  الليبيين  تجميع  مواصلة  على  النظام 
الذي  االستهالكية  للمواد  اقتصاديا  الكبير  الدعم  عن  الرضى  إلى 

سهل حياة الناس، وساهمت فيه بالتأكيد العائدات المالية النفطية 
التي كانت تغطي ما يقارب 90 بالمئة من االحتياجات العامة للدولة.
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خرجت  النظام  سقوط  يوم  في 
فبراير«   17« في  منخرطة  أصوات 
حياة  ستغّير  جنة  إلى  ليبيا  تحول  معلنة 
نظام  منه  يحرمهم  كان  ثراء  إلى  الناس 
لم يثبت من  للنظام وقتها  القذافي، بتهم 
أغلبها شءي إلى اليوم. تصريحات المجلس 
تلك  »بالنصر«  النشوة  لحظة  في  االنتقالي 
تصوراتهم،  من  أكثر  لليبيين  أفاقا  فتحت 
االقتصادي  النهوض  شعارات  رافعة 
والحرية والديمقراطية وكأن المشكل فقط 
انتقاده،  الجميع  حق  من  نظام  إسقاط  في 
الليبيون  بها  صدم  التي  الحقيقة  لكن 
وكشف  أيضا،  تصوراتهم  من  أقسى  كانت 
األولى  اللحظة  منذ  له  مخططا  كان  ما 
»للثورة«، لتدخل البالد في أزمات اقتصادية 

واجتماعية مازال أثرها ظاهرا إلى اليوم.
 2011 قبل  بالدهم  أن  الليبيون  يعرف 
 150 يقارب  مالي  احتياطي  تمتلك  كانت 
البالد  محفظة  أن  ويعرفون  دوالر،  مليار 
لالستثمار كانت تستثمر مليارات الدوالرات 

حول العالم، كما يعرفون أن التجانس المجتمعي كان في أفضل حاله. لكن األمر تغّير تماما 
بمجّرد أن أطاح الناتو بالنظام. في تلك اللحظة بدأ االنتهاك الرسمي لسيادة البالد، كل من 
شارك في الحرب كان شرطه أخذ نصيب من الغنيمة، كان المشاركون فيها يدركون أنهم 
أمام فرصة االبتزاز وفرض الشروط أمام أطراف داخلية ضعيفة ال تملك سوى الخروج في 
وسائل إعالم شريكة في »الجريمة« لتبرر ما يقع في البالد بحجج تقليدية اكتشفت حقيقتها 
الحقا. كانت فرنسا غربيا وقطر إقليميا محركْي اللعبة في ما حصل؛ األولى كانت أطماعها 
سياسية في بلد كان دائما صعبا عليها رغم اإلغراءات االقتصادية التي لم تنل حظها منها 
لعشرات السنين على األقل مقارنة بجاراتها إيطاليا التي كانت صاحبة الحظوة األكبر. أما 
إلى دعم تيارات اإلسالم السياسي  الثانية فهي صاحبة مشروع سياسي باألساس يسعى 
أو المقربة منها، وقد نجح الطرفان في تحقيق جزء هام من أهدافهما  وخاصة اإلخوانية 

مدعومين بضغط دبلوماسي قوي وبدعاية إعالمية سخرت لها إمكانيات مادية ضخمة.
المركزي  المصرف  المالي،  احتياطيها  ثلثي  من  أكثر  ليبيا  خسرت  و2016   2011 بين 
الليبي قال إن البالد قد تعيش حالة إفالس لم تعرفها في تاريخها بسبب العجز الذي تعرفه 
الموازنة العامة للدولة حيث أشارت إحصائيات محلية إلى نسبة العجز سنة 2014 بلغت 35 
بالمئة مما فرض على الدولة اللجوء إلى صرف أكثر من 56 مليار دوالر من العملة األجنبية. 
العجز سببه الضغط الكبير في كلفة الدعم وارتفاع مخصصات الرواتب وخاصة إلى ارتفاع 
مؤشرات الفساد في ظل غياب أي منظومة رقابية تضبط المصاريف، يضاف إلى ذلك غياب 

السيولة الذي أصبح صداعا يوميا يؤرق الليبيين جميعا دون استثناء.
كما أن التراجع الكبير الذي عرفته السوق النفطية في ليبيا كان مساهما في انخفاض 
المؤشرات االقتصادية حيث نزلت قيمة الصادرات من مليون ونصف المليون برميل يوميا 
في 2010 إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا بعد 2011 بسبب األوضاع األمنية المضطربة 
وسيطرة المسلحين على الحقول الرئيسية المصّدرة في البالد، األمر الذي خلق اضطرابا 

بين قيمة العائدات المالية وبين قيمة المخصصات المحلية.
يضاف إلى ذلك اختفاء نسب هامة من األموال الليبية في الخارج وعدم اعتراف عدد من 
الدول الخارجية خاصة اإلفريقية منها ببعض الديون المودعة عندها وخاصة توقف عدد 
من االستثمارات التي ُدفعت فيها أموال كبيرة أيام النظام السابق دون أن تتم مراجعتها 

بعد »الثورة« في ظل غياب سياسات واضحة وانقسام سياسي داخلي حاد.
فككت  اللحظة  تلك  أن  هو  اإلشكال  فقط.  اقتصاديا  ليس  فبراير«   17« في  اإلشكال 
البنية الجغرافية واالجتماعية للبالد أيضا. مأساة تاورغاء اليوم يمكن أن تقّدم لنا صورة 

ــاء وقع  ــاورغ ــع فــي ت مــا وق
عرف  الذي  الجنوب  في  أيضا 
تشريد  في  تسببت  صراعات 
خاصة  المناطق  تلك  سكان 
وانتشار  فيها  للدولة  غياب  مع 
المواالة  مختلفة  عصابات 

واألهداف. 
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50 ألف مواطن  عن إنجازات »الثورة الليبية«. حوالي 
إليها  العودة  من  وممنوعون  ديارهم  من  مهجرون 

رغم  تتسعهم  لم  التي  البالد  أراضي  في  والجئون 
يعيشها  أن  يمكن  لحظة  أقسى  اتساعها. 

اإلنسان هو أن يهّجر من أرضه وبيته وهذا 
قدرهم  كان  تاورغاء.  لسكان  حصل  ما 

سببا  كانت  مليشيات  ضحية  يكونوا  أن 
بعد  بليبيا  مرت  التي  األزمات  كل  في 
ينخرطوا  لم  أنهم  وتهمتهم   ،2011
من  بمسارها  يقتنعوا  لم  أحداث  في 
صواب  على  هم  وكانوا  بدايتها 

وغيرهم مخطئون.
أيضا  وقع  تاورغاء  في  وقع  ما 
صراعات  عرف  الذي  الجنوب  في 
تلك  سكان  تشريد  في  تسببت 

المناطق خاصة مع غياب للدولة فيها 
المواالة  مختلفة  عصابات  وانتشار 

استراتيجية  منطقة  الجنوب  واألهداف. 
لهذا  واإلرهاب،  التهريب  مجال  في 

تكوين  فيها  االجتماعية  التشكيالت  اختارت 
أخذ  بهدف  بها  خاصة  مسلحة  مجموعات 

يتم  التي  أو  المحلية  سواء  الموارد  من  نصيبها 
تهريبها. الصراع في الجنوب بين 2011 و2016 عرف 

رغبة كل  تحوالت مختلفة. في بدايته كانت مناوشات حول 
إلى  ثم تطور في سنوات الحقة  الحدود،  على  السيطرة  في  طرف 

مواجهات مسلحة خلفت مئات القتلى، أخطرها ما وقع سنة 2015 في أوباري 
بين قبيلتي الطوارق والتبو مختلفتي »االنضباط السياسي« مخلفا أكثر من 300 قتيل في 

صراع مازالت تبعاته موجودة إلى اليوم رغم حدتها على ما كانت عليه في السابق.
سرت وبنغازي وطرابلس بدورها لم تكن بعيدة عن التحارب المجتمعي؛ األولى تسببت 
أيضا  لها  سرت  وغربا.  شرقا  البالد  مدن  إلى  سكانها  هروب  في  عليها  داعش  سيطرة 
رمزيتها التاريخية سياسيا، هي المدينة التي ينحدر منها العقيد معّمر القذافي لهذا كانت 
أعين قوى النفوذ الجديدة عليها وهو ما جعلها من المدن األكثر تخريبا رغم كونها من 
الحرب فيهما سياسية  أما بنغازي وطرابلس فكانت  أثر عمارا وحيوية.  التي كانت  المدن 
تبعاتها مسلحة. األطراف السياسية الجديدة ونظرا لكونها كسبت شرعيتها من البداية 
من خالل دعم خارجي وجدت نفسها مختلفة في رؤيتها للعملية السياسية )في الواقع لم 
تكن لها رؤية خارج األهواء الذاتية(، لهذا احتكمت إلى لغة السالح التي لم تنته إلى اليوم 

رغم دعوات التهدئة بدخول العملية السياسية وتجنب العنف.
ما وقع في ليبيا بعد 2011، ال يمكن أن نضعه إال في خانة النكسة الكبرى التي تحتاج 
إلى الترميم. ليست المسألة تجنيا على مسار »ثوري« يمكن تفّهم بعض أسبابه، بل القاعدة 
تقول »األمور بخواتيمها«، والخاتمة ليست خافية على أحد. تلك القاعدة نستطيع قلبها نحو 
لها  تتوفر  أن  يجب  الثورات  مآلها.  واضحا  كان  فبراير«   17« لحظة  من  ببداياتها«؛  »األمور 
شروطها الموضوعية لتنجح، في ليبيا لم تتوفر تلك الظروف مهما قلت على سلبيات داخل 
النتيجة الحاصلة اآلن، لكن عجلة  الليبية ستتضح له  »الثورة«  النظام. من يسترجع مراحل 

الزمن ال يمكنها العودة عند نقطتها األولى.
لم يعد المواطن الليبي يقّيم لحظة 17 فبراير سياسيا، ما هو سياسي التاريخ فقط كفيل 
بتقييمه، رغم يقين األغلبية أن تلك الفترة هي لحظة سيئة فاصلة في تاريخ الشعب الليبي، 
ما قبلها ليس هو ما بعدها. لكن تقييم الناس لها أصبح من خالل ما يعيشونه يوميا. منذ 
الحاالت في  أو في أحسن  الموالي  اليوم  يفّكر في ضمان حياته في  الجميع  2011، أصبح 

ضمان قوته.

الحرب  في  ــارك  ش من  كل 
من  نصيب  أخذ  شرطه  كان 
المشاركون  وكان  الغنيمة، 
فيها يدركون أنهم أمام فرصة 
أمام  الشروط  وفرض  االبتزاز 

أطراف داخلية ضعيفة
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الثورة التي هجرت شعبها:

17 فبراير 
وإعادة الهندسة 

الديمغرافية

حسين مفتاح

والنزوح   التهجير  موضوع  يكن  لم 
الشعب  عند  واردا  سنوات،  سبع  قبل 
وفي  األخبار،  نشرات  خالل  إال  الليبي، 
معاناة  تتناول  التي  الصحف  عناوين 
الحروب،  مآسي  عاشت  التي  الشعوب 
هذه  بمثل  عالقة  لليبيين  تكن  ولم 
إرسال  سبيل  على  إال  الموضوعات 
ضحايا  واستقبال  اإلغاثية،  الحمالت 
الجوار  دول  من  والمجاعات  الحروب 

األفريقي.
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وبالتزامن مع اندالع األحداث في فبراير سنة 2011، وانطالق أعمال العنف في عدة مدن 
ومناطق من ليبيا ضمن موجة الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة العربية، شهدت ليبيا 
موجة تهجير ونزوح ارتبطت بالمناطق التي دارت بها المواجهات العسكرية ال سيما تلك 
وزادت  الليبية،  المدن  معظم  فطالت  عليها،  السيطرة  المسلحة  المجموعات  فرضت  التي 
»المعارضة  تمكنت  عندما   2011 أغسطس  شهر  في   والتهجير،  النزوج  حاالت  وتعاظمت 
باشرت  حيث  طرابلس،  العاصمة  سقوط  بعد  تقريبا  البالد  على  السيطرة  من  المسلحة« 
النظام،  المليشيات والمجموعات في ممارسة سياسة االنتقام ضد كل من وقف في صف 
وكانت نتيجة ذلك ليس تصفية الحسابات مع المسؤولين وأفراد القوات المسلحة وغيرهم 
بشكل فردي، بل تمت ممارسة العقاب الجماعي، والذي كانت نتيجته تهجير سكان وأهالي 
مدن ومناطق بالكامل، في موجة نزوح وتهجير ضخمة لم يشهدها تاريخ ليبيا منذ الغزو 

اإليطالي في بداية القرن العشرين.

 تضارب في المعلومات واتفاق على كارثيتها
البالد  ينقسم التهجير إلى قسمين رئيسين يتمثالن في التهجير الخارجي، وهو مغادرة 
بالنزوح، وهو االنتقال من  الداخلي والمعروف  التهجير  أو  الجوار وغيرها،  إلى دول  واللجوء 
مدينة إلى أخرى داخل البالد، وفي ليبيا على الرغم من األعداد الكبيرة التي تأثرت بالحرب 
وانتقلت في موجات التهجير والنزوح بقيت المعلومات واإلحصائيات غير دقيقة في توثيق 
الدولة،  في  مستقرة  مركزية  مؤسسات  وجود  لعدم  وذلك  للمهجرين،  الحقيقي  العدد 
ولصعوبة عمل المنظمات اإلنسانية والحقوقية المحلية والدولية نظرا للظروف األمنية في 
األحمر  الهالل  تقديرات جمعية  السالح، وهناك  ظل سيطرة مجموعات غير منتظمة على 
الليبي، بالتطابق مع معلومات وبيانات  منظمات حقوقية محلية قدرت أعداد المهجرين في 

الداخل والخارج بما يزيد عن مليوني شخص منذ بداية أحداث فبراير 2011.
وأوردت جمعية الهالل األحمر الليبي في تقرير نشرته عقب اندالع األعمال المسلحة في 
»عدد  بأن  تفيد  وبيانات  2014، معلومات  السياسي سنة  االنقسام  ليبية عقب  عدة مدن 
المهجرين بالداخل والخارج ما بعد أحداث فبراير 2011 يقدر بمليون و270 ألف شخص، 
وكذلك هناك نازحون بالداخل جراء أحداث العنف التي اندلعت بطرابلس وبنغازي في مايو 
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2014 يقدر بـ410 أالف شخص موزعون على بنغازي ورشفانة وتاورغاء والمشاشية 
والطوارق  وجرمانة  جواد  بن  والنوفلية  الشاطئ  وبراك  واوباري  وككلة  والقواليش 

بغدامس«.

الكارثة بلغة األرقام
معاناة  حول  تقريرا  بليبيا  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  أصدرت   2015 سنة  في 
معلومات  عن  وكشفت  المتتالية،  التهجير  موجات  ضمن  ليبيا  في  والمهجرين  النازحين 
عدد  أن  التقرير  كشف  حيث  األوضاع،  تفاقم  من  وتحذر  األحوال،  خطورة  تؤكد  وبيانات 
النازحين والمشردين داخليًا جراء أحداث العنف التي اندلعت بعد سنة 2014 يقدر بحوالي 
519 ألف نسمة، بينما بلغت نسبة النازحين والمشردين داخليا بعد أحداث فبراير 2011 

مليونا و 256 ألفا.
ومن المعلومات التي أوردها التقرير أن نصف سكان ليبيا تقريبا تضرروا بشكل مباشر 
من األحداث، حيث بلغ إجمالي سكان ليبيا المتضررين من األزمة 3،8 مليون أي %49 من 
إجمالي سكان البالد، وأن %87 من النازحين يعانون االكتئاب والقلق والخوف واالضطراب 
المرتبطة  العضوية والنفسية، السيما تلك  النفسي والكوابيس، وتنتشر بينهم األمراض 

بظروف الحرب والهجرة والنزوح.
المنظمات  من  عدد  أعدتها  التي  التقارير  أغلب  واتفقت 
التهجير والنزوح شملت معظم  المحلية والدولية بأن حاالت 
المهجرين  عدد  ويبلغ  بنغازي  بينها  ومن  الليبية،  المدن 
وسرت  نسمة  أالف   7 ودرنة  نسمة  ألف   27 منها  والنازحين 
طرابلس  و  نسمة  أالف   8 وطمينة  والكراريم  عائلة،  الف   13
نسمة  الف   12 وككلة  نسمة  الف   260 وورشفانة  نسمة   10
والجرامنه  نسمة  مائة  وخمس  الف   4 بغدامس  والطوارق 
بدرج 3 الف 345 نسمة والمشاشية بالعوينية 18 الف نسمة 

والقواليش 3 الف نسمة.

قرارة القطف.. العقيلة الجديدة
وطريقة  العدد  حيث  من  استثناء  تاورغاء  مدينة  وتبقى   
 40 عن  يزيد  ما  يسكنها  مدينة  من  تحولت  حيث  التهجير، 
عقب  أهلها  كامل  تهجير  بعد  أشباح  مدينة  إلى  نسمة،  ألف 
منتصف  في  مصراتة  مدينة  من  مسلحة  مليشيات  هجوم 
شهر أغسطس 2011، قامت خالله بحملة اعتقاالت وتصفية 
األطفال  فيهم  بمن  األهالي  كل  ومالحقة  وطرد  ميدانية 

والنساء وكبار السن، ولم تكتف بذلك بل قامت أيضا بتدمير وحرق عدد كبير من البيوت 
ونهب وسرقة الممتلكات العامة والخاصة.

وتحول أبناء مدينة تاورغاء بالكامل إلى سجناء ومعتقلين، أو مهجرين ونازحين، ليستوطنوا 
مخيمات النزوح على أطراف المدن المختلفة في ظروف أقل ما توصف به أنها غير صالحة 
ونداءات  تاورغاء،  نازحو  يعيشه  الذي  الوضع  فداحة  من  الرغم  وعلى  اإلنسانية.  للحياة 
بل  سنوات  سبع  طيلة  معاناتهم  بقيت  والدولية،  المحلية  والحقوقية  اإلنسانية  المنظمات 
المنال،  بعيد  المدينة حلما  أهالي  وبقيت عودة  األحيان،  الكثير من  في  وازدادت سوءا 
النازحون من  القليلة الماضية خير دليل على ذلك، عندما بادر  ولعل ما شهدته األيام 
عدة مدن ومناطق بالعودة تنفيذا التفاق تم بين مسؤولي مدينتي مصراتة وتاورغاء، 
التي  لمصراتة  التابعة  المسلحة  المجموعات  بتعنت  فوجؤوا  الوفاق  حكومة  برعاية 
اعترضت قوافل العودة السلمية قبل الوصول إلى مدينة تاورغاء، ليبدأ فصل جديد من 
مأساة التهجير حيث أصر األهالي العائدون على البقاء في أقرب منطقة يمكنهم المكوث 
فيها انتظارا للعودة إلى ديارهم فكان اختيارهم منطقة »قراراة القطف« في الحدود اإلدارية 
بين بني وليد ومصراتة، لتتحول إلى عنوان جديد للمعاناة، يعرف الجميع متى بدأت وال 

أحد يتنبأ بموعد انتهائها، هذا ما لم تتحول إلى »مخيم العقيلة« الجديد.

تحول أبناء مدينة تاورغاء بالكامل إلى سجناء 
ليستوطنوا  ونازحين،  مهجرين  أو  ومعتقلين، 
المختلفة  المدن  أطراف  على  النزوح  مخيمات 
صالحة  غير  أنها  به  توصف  ما  أقل  ظروف  في 
فداحة  من  الرغم  وعلى  اإلنسانية.  للحياة 
ونداءات  تاورغاء،  نازحو  يعيشه  الذي  الوضع 
المحلية  والحقوقية  اإلنسانية  المنظمات 

والدولية، بقيت معاناتهم طيلة سبع سنوات.
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اآلثار النفسية واالجتماعية والصحية
وعلى  عام  بشكل  المجتمع  على  مباشرة  وغير  مباشرة  متعددة،  آثار  والنزوح  للتهجير 
آثارا  والنزوح  للتهجير  أن  على  والمهتمون  الباحثون  يتفق  إذ  خاص،  بشكل  المهجرين 
الممارسات  ونوعية  الزمنية،  الفترة  زادت  ما  كل  وعمقا  تعقيدا  وتزداد  بالمطلق،  سلبية 
واالجتماعية،  النفسية  اآلثار  على  وهنا سنركز  معاناة،  وما تصاحبه من  للنزوح،  أدت  التي 

ثم االقتصادية.
تحت عنوان »اآلثار النفسية واالجتماعية والصحية على ضحايا الحروب والنزاعات األهلية« 
المترتبة  إلى اآلثار والنتائج  الليبية »سليمة علي« ورقة بحثية تطرقت فيها  الباحثة  نشرت 
أن  الباحثة،  واعتبرت  علمية متخصصة.  دراسات  بعدة  والتهجير، مستشهدة  النزوح  عن 
للتهجير والنزوح آثارا نفسية واجتماعية وصحية تفوق اآلثار المادية وإعادة اإلعمار لما ينتج 
قائلة  العربي«،  بيع  »الر  أحداث  صاحبت  التي  الحروب  تناولت  حيث  دمار،  من  الحروب  من 

»للحروب وما حدث في بلدان الربيع العربي ومنها ليبيا، آثار نفسية واجتماعية 
كبير،  نفسي  تأهيل  وإعادة  طويلة  عالج  فترات  تحتاج  جدا  خطيرة 

أهمية عن  تقل  ال  اآلثار  دولي وحكومي محلي ألن هذه  ودعم 
اآلثار المادية وإعادة البناء وإنما تزيد عليها«.

على  أكبر  بشكل  والنفسية  االجتماعية  اآلثار  وتبرز 
الضحية  يكونون  ما  عادة  الذين  والنساء  األطفال 

األكبر، عالوة على التصدع االجتماعي الذي يطر 
ظاهرة  وتنامي  تصاعد  مثل  المجتمع  أعلى 

الدولة على  العنيفة نتيجة عدم قدرة  الجرائم 
احتكار السالح وانتشاره بين الفئات المختلفة، 
المتمثلة  المجتمعي،  العنف  ظاهرة  وانتشار 
الخالفات  لحسم  العنف  إلى  االحتكام  في 
المجتمعية، وهو ما تترجمه الخالفات العائلية 

التي تتحول إلى اشتباكات مسلحة.

اآلثار االقتصادية
يتأثر االقتصاد الوطني ألي دولة مهما كانت 

يترتب  وما  الحروب  بنتائج  مباشر  وبشكل  قوته 
هذه  تحدث  حيث  ونزوح،  تهجير  حاالت  من  عنها 

توقف  بسبب  االقتصادية  العملية  في  خلال  الحاالت 
غياب  نتيجة  تنفيذها،  تعذر  بسبب  االنتاجية  األنشطة 

الحروب  عن  يترتب  الذي  الدمار  على  عالوة  البشري  العامل 
أصال.

في حاالت التهجير كما في الحالة الليبية، اضطرت معظم الكفاءات التي 
كانت تعتمد عليها الدولة في تسيير أمورها إلى مغادرة البالد هربا من بطش المليشيات، 
وهو ما نتج عنه تفريغ البالد من قدراتها المسؤولة عن تسيير وإدارة االقتصاد الوطني، 
وهذا يجعل من الخسارة مضاعفة ومزدوجة إذ تترتب عنها خسارة الكوادر البشرية لفرص 
وضعها  الستعادة  قيادتها  على  وقدرتها  إلنتاجها،  البالد  وخسارة  رزقها،  ومصدر  عملها 

الذي كانت عليه.
على الرغم من اتفاق الجميع على الصعيدين المحلي والدولي، بأن الحل في ليبيا يبدأ 
بملف المهجرين والنازحين، حتى أصبحت ال تخلو كلمة أو مباحثات بين الساسة الليبيين 
بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم إال وزج بهذا الملف فيها، ولكن ذلك ال يتجاوز كونه لزمة 
التهجير  أن ملف  أثرها وتأثيرها، بل  الذي جعلها تفقد  االبتذال  إلى حد  خطابية وصلت 
الساسة  يعمد  الذي  »البرستيج«  من  ونوع  بروتوكلية،  سياسية  ورقة  إلى  تحول  والنزوح 
وأثارها  الخسائر  تبقى  فيما  المكاسب،  لنيل  اإلعالم،  وسائل  وعبر  المحافل  في  إلظهاره 

يتكبدها ويعانيها المهجرون والنازحون.
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وطن مستباح..

17 فبراير
واالنهيار المديد 
للسيادة الليبية

عبد الباسط غبارة

في واقع ميزه االنفالت األمني وغياب سلطة الدولة المركزية، عاشت ليبيا منذ العام 2011، وضعا صعبا 
على جميع األصعدة سياسيا وعسكريا واقتصاديا. ولكن األسوأ من ذلك كان سقوط البالد ضحية لإلرهاب 
الذي استغل تلك الفوضى ليؤسس لنفسه موطئ قدم في البالد لتتحول ليبيا في ظل تلك الظروف إلى 

جحيم يعيشه أهلها وخطراً يخشاه جيرانها.
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من  كبير  عدد  البالد  في  األمور  مقاليد  على  سيطر  القاتم،  المشهد  هذا  ظل  وفي 
الميليشيات المسلحة، وهو األمر الذي قاد قوى خارجية إقليمية ودولية إلى الحراك والتدخل 
في ليبيا. وفي حين يعزو التدخل األجنبي تورطه في الساحة الليبية لمحاربة اإلرهاب، يرى 
المراقبون أن المصالح الغربية في ليبيا كونها دولة استراتيجية ال تبعد عن إيطاليا أكثر 
200 ميل بحري، تعد من األسباب الرئيسية لهذا التدخل وعلى رأس هذه المصالح  من 
تتربع الثروة النفطية.  وتتصارع أجندات القوى الكبرى فيها، فكل دولة لها رؤية مختلفة، 
لكن الهدف واحد وهو البحث عن تدعيم مصالحها في البالد خاصة تلك المتعلقة بمنابع 
النفط وموانئ تصديره، وهو ما أشار إليه المبعوث األممي غسان سالمة، في تصريحات 
الطبيعية،  ثرواتها  بسبب  اللعاب«  لها  »يسيل  بلد  ليبيا  أن  من  الخليج،  صحيفة  نقلتها 

وموقعها الجغرافي، وعمقها اإلفريقي، بما يجعل التنافس األوروبي قائمًا ومستمراً«. 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا  الواليات  الناتو مدعومة من  البداية كانت مع تدخل قوات 
البلد  هذا  في  واألمن  االستقرار  واغتيال  القذافي  معمر  الراحل  العقيد  نظام  إلسقاط 
مسلحة  حروب  إلى  الصراعات  هذه  وأفضت  السياسية  الصراعات  اندلعت  حيث  العربي. 
ودولية  إقليمية  المجال ألطراف  العسكرية، مما فسح  األذرع  بين فصائل مختلفة متعددة 
بالتدخل في الشؤون الليبية وإذكاء الصراعات الدائرة، وإعادة رسم خريطة التوازنات طبقًا 

لتقاطع المصالح بين الدول واألطراف التابعين لهم. 
فاألطماع الدولية والتدخالت الخارجية في ليبيا لم تتوقف يوما، وذلك لموقع ليبيا القريب 
البالد  بها  تزخر  التي  الكبيرة  والغازية  النفطية  الثروات  لحجم  أخرى  جهة  ومن  أوروبا  من 
المحاطة بالنيجر ونيجيريا والسودان. لكن هذه التدخالت أخذت شكال أكثر تعقيدا بعد 
وذلك  والعربية،  األوروبية  والدول  أمريكا  بين  السياسات  بتباين   ،2011 فبراير  أحداث 

بهدف تأمين مصالح كل طرف، وطمعا في الثروات دون مباالة بمعاناة الليبيين. 
األطماع األوروبية عكستها بصورة واضحة ردود الفعل اإليطالية على المبادرة الفرنسية 
حول األزمة الليبية في يوليو 2017، حيث تصاعدت حالة االمتعاض والسخط في األوساط 
اإليطالية عقب اإلعالن عن المبادر الفرنسية، وسارعت إيطاليا بالدفع باتجاه دخول قواتها 
البحر  عبر  المهاجرين  جماح  كبح  ذريعة  تحت  الليبية،  اإلقليمية  المياه  االيطالية  البحرية 
التدخل  خطة  اإليطالي  البرلمان  وأقر  الليبي،  السواحل  خفر  ودعم  المتوسط،  األبيض 

العسكري في المياه الليبية بناء على طلب من رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج. 
وفي 17 يناير 2018، وافق البرلمان اإليطالي، على زيادة عدد القوات العسكرية االيطالية 
في ليبيا في مؤشر على نزعتها االستعمارية ورغبتها في حماية مصالحها في مستعمرتها 
القديمة. ويجمع المراقبون على أن الهدف الحقيقي وراء اهتمام إيطاليا بليبيا هو حماية 
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ليبيا  داخل  النفط  تجارة  على  للسيطرة  بقائها  على  والحفاظ  النفطية  إيني  شركة 
بعيدا عن فرنسا وبريطانيا. 

الليبي منذ بداية األزمة وكانت  الداخل  أما فرنسا فقد سعت لمد نفوذها نحو 
تصريحات  أن  ورغم  والعسكرية.  السياسية  الساحة  على  واضحة  الفرنسي  الدور  أثار 
المسؤولين الغربيين تنفي أي تواجد عسكري في ليبيا، لكن صحيفة »لوموند«، نشرت في 
الليبي،  2016، تقريرا يفيد بوجود قوات خاصة فرنسية في الشرق  24 فبراير/شباط 
تقوم بعمليات سرية، مما استدعى قيام وزارة الدفاع الفرنسية بفتح تحقيق على خلفية 
يوليو/  20 في  هوالند،  فرنسوا  الرئيس  إعالن  جاء  ثم  عسكرية.   أسرار  إفشاء  شبهة 
تموز 2016، مقتل ثالثة جنود فرنسيين كانوا يقومون بعمليات استخباراتية في تحطم 
ليبيا،  في  فرنسية  قوات  بوجود  رسمي  إقرار  كأول  ليبيا،  شرقي  بنغازي  في  مروحيتهم 
وهو األمر الذي أكده في اليوم ذاته، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، بشأن 

وجود قوات خاصة لبالده هناك. 
بليبيا  الفرنسي  االهتمام  تصاعد  جديدا،  رئيسا  ماكرون  إيمانويل  انتخاب  أعقاب  وفي 
حيث اتخذ ماكرون القضية الليبية في صدارة جدول أعماله في مجال السياسة الخارجية. 
وبدا واضحا من خالل االتفاق الذي رعته في ربيع 2017 بعد اجتماع رئيس حكومة الوفاق 
وبحسب  المنطقة.  في  فقدته  نفوذ  عن  تبحث  أنها  حفتر،  خليفة  والمشير  السراج،  فايز 
المراقبين فإن فرنسا مأخوذة في ليبيا بمطامع تاريخية في الجنوب ويمثل تدخلها رغبة في 

الحصول على مزيد من المكاسب. 
أذرعها  لمد  أمريكا  سارعت  جهتها،  من 
رأس  على  كانت  حيث  الليبية،  الساحة  في 
في  ليبيا  قصفت  التي  الناتو  حلف  قوات 
باتت  فبراير،  أحداث  أعقاب  وفي   .2011
الساحة  الدولية حضورا في  القوى  أبرز  من 
الليبية على الصعيد العسكري. ففي مطلع 
القوات  شنت   ،2016 أغسطس  شهر 
وصفته  ما  على  جوية  هجمات  األمريكية 
بليبيا  سرت  في  »داعش«  تنظيم  بمعاقل 
الوطني  الوفاق  حكومة  من  رسمي  بطلب 
العسكرية  العمليات  تلك  لتكون  الليبية 
تنفيذها  يتم  التي  األولى  هي  األمريكية 

بالتنسيق »المعلن« مع حكومة الوفاق. 
وبالرغم من التزام اإلدارة األميركية، منذ 
البالد،  في  للرئاسة  ترامب  دونالد  وصول 

بعدم التدخل في ليبيا، فإن الغارات الجوية التي شنها سالح الجو األمريكي، في 17 نوفمبر 
بحسب  الليبية،  الصحراء  في  الدولة  تنظيم  عناصر  من  عددا  استهدفت  والتي   ،2017
القوات  قائد  والدهوسر،  توماس  الجنرال  تأكيد  على  عالوة  األميركية،  نيوز  فوكس  قناة 
»هناك قوات خاصة  إن   ،2017 24 مارس  أفريقيا، خالل مؤتمر صحفي، في  األميركية في 
أمريكية محدودة العدد في ليبيا، وتتولى عمليات استخباراتية بطائرات استطالع دون طيار 
انطالقا من قاعدة في تونس«، كشفت عن إصرار أمريكي على التواجد في الساحة الليبية. 
على صعيد آخر، مثل التحاق روسيا بالصراع الليبي منذ نهاية عام 2016، دافعا لمخاوف 
ليبيا ومحاوالت تأثيره على  الروسي في  الدور والحضور  غربية خاصة أميركية من طبيعة 
سير العملية السياسية والعسكرية في البالد. وكان المبعوث األممي، غسان سالمة، أشار 
الليبية ألنَّها كانت مصدًرا  السوق  إلى  العودة  ليبيا هو  إلى أن هدف روسيا األساسي في 
أساسيًّا للسالح، وتملك هناك عقوًدا بماليين الدوالرات، تعطلت منذ عهد معمر القذافي. 
تؤثر  األمريكّية  المتحدة  والواليات  روسيا  بين  السوية«  »غير  العالقات  أن  سالمة  وأكد 
أن رفضت روسيا،  ليبيا بعد  الروسي األميركي حول  الخالف  الليبي. وتصاعد  الوضع  على 
خلفًا  جديداً  أمميًا  مبعوثًا  ولكوكس  ريتشارد  بتعيين  أميركيًا  مقترحًا   ،2017 مارس  في 
األطراف  كل  من  وقبول  بتوافق  يتمتع  ال  الذي  كوبلر  مارتن  السابق  األممي  للمبعوث 
السياسية في ليبيا.  وكما كانت ليبيا مسرحا لتدخالت مباشرة من عدة دول، خيرت دول 

بداية  منذ  الليبي  الداخل  نحو  نفوذها  لمد  فرنسا  سعت 
السياسية  الساحة  على  واضحة  دورها  أثار  وكانت  األزمة 
الغربيين  المسؤولين  تصريحات  أن  ورغم  والعسكرية. 
تنفي أي تواجد عسكري في ليبيا، لكن صحيفة »لوموند«، 
نشرت في 24 فبراير/شباط 2016، تقريرا يفيد بوجود قوات 
سرية،  بعمليات  تقوم  الليبي،  الشرق  في  فرنسية  خاصة 
مما استدعى قيام وزارة الدفاع الفرنسية بفتح تحقيق على 

خلفية شبهة إفشاء أسرار عسكرية. 
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دعم  إلى  سارعت  التي  والسودان،  وقطر  تركيا  غرار  على  الستار،  خلف  من  التدخل  أخرى 
الجماعات اإلسالمية بالمال والسالح. وقالت تقارير إعالمية إن حجم التمويل الذي وصل من 
الدوحة إلى الجماعات منذ 2011 بلغ حوالي 750 مليون يورو. كما دعمت شخصيات عرف 
المسلمين  اإلخوان  جماعة  في  القيادي  الصالبي  كعلي  اإلسالمي  للتيار  بانتمائها  أغلبها 
التي يترأسها  الباسط غويلة وعبدالحكيم بالحاج كما وضعت يدها على دار اإلفتاء  وعبد 

المفتي المعزول الصادق الغرياني الذي عرف بفتاواه التحريضية ضد الجيش الوطني. 
من جهتها مثلت السودان ترانزيت لنقل عناصر الجماعات اإلسالمية المتطرفة. وكانت 
وكان  الجماعات.  هذه  بدعم  السودان  مرة  من  أكثر  في  اتهمت  قد  الليبي  الجيش  قيادة 
آخرها ما ساقه العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش، خالل مؤتمر صحفي عقده 
بمدينة بنغازي، في أغسطس 2017، حيث أكد إن لديهم »محاضر اجتماعات سرية لقيادات 
الجيش السوداني وبحضور البشير فيها تآمر واضح مع قطر وإيران لدعم اإلرهاب في ليبيا 
ومصر والسعودية. مضيفا أن هناك مصانع للسالح والذخيرة في السودان تملكها قطر 

وإيران ومنها يتم توريد السالح إلى الجماعات اإلرهابية في ليبيا ودول أخرى. 
أيضا أكدت وقائع وأدلة التورط التركي في دعم اإلرهاب حيث ظهرت التقارير المتعلقة 
من  صادرة  أسلحة  شحنات  عن  كشفت  عندما   ،2013 يناير  منذ  المتنامي  التركي  بالدور 
تحمل  التي  السفن  ضبط  مسلسل  وتواصل  متكررة.  مناسبات  في  ليبيا  باتجاه  تركيا 
األسلحة في طريقها من تركيا إلى ليبيا وآخرها كان في يناير الماضي، عندما ضبط خفر 

السواحل اليوناني، سفينة شحن تحمل مواد متفجرة خالل إبحارها من تركيا إلى ليبيا. 
ومؤخرا أدان رؤساء المجالس والبرلمانات العربية خالل المؤتمر الثالث للبرلمان العربي 
الذي عقد، بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، التدخل التركي في بعض 
األقطار العربية خاصة في ليبيا. وقوبلت هذه اإلدانة بتحفظ سوداني وقطري على كل ما 

يدين تركيا ويأتي هذا في إطار التقارب الثالثي الذي لم يعد خافيا. 
وفي ظل سنوات الفوضى والدم التي مرت عليها منذ أحداث العام 2011، يرى مراقبون 
العراقية  الشامل  الدمار  أسلحة  أكذوبة  عن  تقل  ال  كبيرة  أكذوبة  ضحية  كانت  ليبيا  أن 
أمنه واستقراره وثرواته  الثمن من  الذي دفع ومازال يدفع  الليبي هو  والشعب  المزعومة، 

النفطية الهائلة التي باتت في مرمى األطماع الخارجية. 
ال زال التدخل األجنبي في ليبيا يعقد مشهد الصراع بين القوى في الساحة ويطيل من 
أنه تدخل لم يحظ بتأييد ليبي شعبي بل يواجه معارضة واسعة وتنديًدا  أمده، وال شك 
قدرة  رهينة  االستقرار  إلى  الفوضى  من  ليبيا  انتقال  محاوالت  رهانات  وتبقى  مستمًرا، 
الليبيين على مواجهة التحديات والتصدي للتدخالت الخارجية الهدامة والتمسك بوحدة 
وسالمة التراب الليبي وتعزيز مؤسسات الدولة ومنها جيش وطني موحد قادر على استعادة 

السيادة الليبية. 
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»الجهاد على الطريقة األطلسية«..

 وصفة لتحويل ليبيا 
إلى »دولة فاشلة«

أحمد نظيف

كان العالم ينتظر موقف القذافي من األحداث التي انطلقت مساء 17 فبراير 2011. أخيراً تكلم العقيد. 
22 فبراير، قدم القذافي للعالم ولليبيين قراءته لما يحدث. تحدث عن مؤامرة  في خطابه الشهير ليلة 
ضد البالد وعن وجود جماعات دينية متطرفة تريد االستحواذ على ليبيا. وكأنه يرى في زجاجة المستقبل، 
أسهب بتفصيل، عما ينتظر مدينة درنة قائاًل، إنها ستتحول إلى إمارة إسالمية يقودها أمير ملتح يطلب 
من الناس البيعة والجزية ويأمر النساء بالمكوث في بيوتهن. لكن القذافي كان في واد والعالم والليبيون 

في واد ثان. 



14 الخميس 15 فبراير ٢٠١٨             العدد: 15 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

تلقف العالم خطاب العقيد الرؤيوي ساخراَ. كانت التعاليق السمجة مركزة على مالبسه 
الرثة وكلماته العامية الليبية الطريفة، لكن أحداَ لم ينتبه للتحليل الذي قدمه. مدفوعين 
ليبيون  انخرط  وباريس،  واشنطن  الغربية في  العربية ونظيرتها  اإلعالم  تبثه وسائل  بما 

كثيرون في تمكين الجماعات اإلرهابية من بالدهم.

ُسحب الثورة الحاجبة
المشهد  في  وجليًا  واضحًا  الجهادي  اإلسالمي  المكون  ظهر  لألحدث  األول  اليوم  منذ 
بالرغم  والكاميرات،  الناس  أعين  الحقيقية عن  الصورة  »الثورة« حجبت  لكن سحب  الليبي، 
من أن األخيرة كانت تغظ الطرف بوعي عن كل ذلك. فخالل الحرب وقبل سقوط العاصمة 
بن  عبيدة  »كتيبة  تسمى  إسالمية  إرهابية  جماعة  عمدت  المتمردين  أيدي  في  طرابلس 
القذافي،  1969 مع معمر  الفتاح يونس، أحد قادة ثورة سبتمبر  إلى تصفية عبد  الجراح« 
والذي انشق عنه بعد فبراير 2011، هي الجماعة ذاتها التي هاجمت مقر السفارة األمريكية 
في بنغازي في سبتمبر 2012 وقتلت السفير األمريكي »كريستوفر ستيفنز«، السفير نفسه 
الذي كان يسلح هذه الجماعات قبل عام واحد إلسقاط نظام العقيد القذافي. لكأنه مكر 

التاريخ الذي ال يرحم.
وتدعم  صفوفها  تنظم  للقاعدة  الموالية  الجهادية  الجماعات  كانت  األثناء  هذه  في 
مخازنها بالسالح المنهوب من الجيش الليبي والقادم عبر البواخر من الخارج وتفتح مراكز 
المجاورة  الدول  وبقية  ليبيا  من  المستقبل«  »مجاهدي  الستقبال  مكان  كل  في  التدريب 
المعارضة  إلى جانب  للقتال في سورية  الكثير من عناصرها  أرسلت  فيما  وخاصة تونس. 
الحالي،  طرابلس  بلدية  عميد  أبرزهم  لعل  األسد.  بشار  الرئيس،  نظام  ضد  المسلحة 
مهدي الحارثي، الذي كان يقود ميليشيا عسكرية تحت اسم »كتيبة ثوار طرابلس« موالية 
لرئيس حزب الوطن عبد الحكيم بالحاج. ومع انطالقة العمل العسكري في الساحة السورية، 
سافر الحاراتي إلى سورية لتشكيل مجموعة جهادية ضد النظام تحت اسم »جيش األمة«، 
وتتهم هذه المجموعة بتنفيذ جرائم ضد معسكرات جيش التحرير الفلسطيني في سورية، 
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أجنبي  عسكري  مصدر  وفق 
تكليف  تّم  المستوى  رفيع 
الحاراتي من قبل حلف شمال 
األطلسي بمهمة تقضي بأسر 
المتواجدين  الليبيين  القادة 
الفندق  في  سري  جناح  في 
في  السابق  النائب  وباغتيال 

الكونغرس األميركي.

التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
فندق  حاصرت  خاصة  عسكرية  فرقة  يقود   2011 العام  في  الحرب  خالل  الحارثي  كان 
ريكسوس في طرابلس في أغسطس 2011. ووفقًا لتقارير إعالمية، نشرتها شبكة فولتير 
الفرنسية، فقد كانت ترافقه مجموعة من المستشارين الفرنسيين. ووفق مصدر عسكري 
تقضي  بمهمة  األطلسي  شمال  حلف  قبل  من  الحاراتي  تكليف  تّم  المستوى  رفيع  أجنبي 
النائب السابق في  الفندق وباغتيال  المتواجدين في جناح سري في  الليبيين  القادة  بأسر 
الجنسية  الحاراتي  الكونغرس األميركي ومساعد مارتن لوثر كينغ والتر فانتروي. ويحمل 
األيرلندية ومتزوج من سيدة إيرلندية. ووفق ما أّكده رئيس الوزراء السابق خوسيه ماريا 
 11 أزنار ما زال مهدي الحاراتي مطلوبًا في إسبانيا بسبب توّرطه في هجمات مدريد في 

مارس 2004.

الفلم األمريكي نفسه
جديداً.  ليس  أنفسهم،  الليبيين  بأيدي  اليوم،  وحتى   2011 منذ  ليبيا  في  حدث  ما 
واسعة  ساحات  إلى  و«الشريرة«  المعادية  الدول  من  عدد  لتحويل  األمريكي  المشروع 
االجتماعية  بنيتها  في  حادة  شروخ  وإيقاع  وتشتيتها  تقسيمها  خالل  من  للفوضى، 
ويوغسالفيا  بفيتنام  مروراً  للعراق  وصواًل  الخمسينات  في  الكورية  الحرب  منذ  متواصل 
وتشيلي وأفغانستان، والله وحده العليم بما سيحدث. وما يجري في سوريا، ليس بعيداً 

عن كل هذا.
لكن الالفت أن مشاريع الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة العربية واإلسالمية تنفذ 
دائمًا بأدوات »إسالموية«. في كل التجارب، وليس بعضها، كانت البندقية الجهادية إحدى 
تلك  أو  لسياساتها  المعادية  الدول  وتفكيك  لتقسيم  االمبريالية  تعتمدها  التي  الوسائل 
التي تشكل خطراً على تمدد مشروعها في العالم، بل حتى الدول التي ترفض السير طوعًا 
مجتمعات  تسكنها  التي  تلك  أو  العربية  الدول  على  ذلك  ينسحب  االستعماري.  الركب  في 
التالعب به وتطويعه »طائفيًا« و »عرقيًا« و  أقليات، كمعطى موضوعي يتم  مسلمة، أو حتى 
»مذهبيًا«. إذ تكشف دروس التجربة التاريخية أن كل الساحات التي حضر فيها الجهاديون 
منذ ثمانينات القرن الماضي حتى اليوم كانت مستهدفة بمشاريع التقسيم األمريكية أو 
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مناطق لخوض معارك أمريكية بالوكالة.
اإلدارة  لتلتقط  أفغانستان،  إلى  السوفياتية  القوات  دخلت   ،1979 العام  نهاية 
استنزاف  إطار  في  و»اإليمان«  »اإللحاد«  بين  صراع  إلى  وتحوله  الحدث  األمريكية 
في  هزمها  مثلما  »المجاهدين«  على  باالعتماد  لتهزمه  السوفياتي  االتحاد  األول،  عدوها 
فيتنام ببنادق »الثوار«. في العام 1980 انطلقت الواليات المتحدة في تنفيذ المشروع بعد 

أن أقنعت دواًل عربية بدعمه سياسًا وإعالميًا وماليًا.
انتهت مرحلة »الجهاد األفغاني« المدعوم أمريكيًا والممول عربيًا بوطن مقطع األوصال 
وحرب أهلية. لم يعد هناك متسع من الوقت، فقد بدأت الماكينة االستعمارية في تفتيت 
بلد آخر طالما كان معاديًا للسياسات األمريكية ومساندا لقوى التحرر الوطني واالقتصادي. 
قرر الحلف األطلسي ومن خلفه اإلدارة األمريكية تقسيم يوغسالفيا إلى دويالت صغيرة على 
أساس عرقي وطائفي. تقسيم كان ثمنه حرب قذرة دعمتها واشنطن ومولها العرب وكان 
وقودها إلى جانب الشعوب الرثة، الجهاديون الذين زحفوا من كل فج عميق تحت عناوين 

عاطفية براقة من نوع »نصرة اإلسالم« والتصدي »للزحف الصليبي«.
حول  الكاذبة  الذرائع  قدمت  أن  بعد  العراق،  األمريكية  القوات  احتلت   ،2003 العام  في 
العراق،  األمريكي في  الوجود  الشامل. وطيلة  الدمار  امتالك نظام صدام حسين ألسلحة 
أبناء  البلد ذروة ما شهده في تاريخه من استقطاب طائفي، خلف مجازر دامية بين  شهد 
تنظيمًا  المقاومة  ذرائع  تحت  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  االحتالل،  زرع  الواحد.  الوطن 

»داعش«  يسمى  اليوم  أصبح  دمويا  جهاديًا 
من  كلها  تغذت  تطور  بمراحل  مر  أن  بعد 
العنف  وهذا  الطائفي.  الكراهية  خطاب 
طائفيًا  خطابًا  مواجهته  في  أفرز  الجهادي 
ميليشيات  عليه  وتأسست  كراهية  يقل  ال 
»حرب  البالد في  لتدخل  تقل عنه دموية،  ال 
بين  الواقع  أرض  على  والتقسيم  الطوائف« 
أحد  االحتالل  وليحقق  وشيعة،  وسنة  كرد 
المنطقة  إلى  أجلها  من  جاء  التي  األهداف 
بشعار  تدثرت  التي  الجهاديين  بنادق  عبر 

المقاومة.
في ليبيا حصل السيناريو نفسه، إذ عملت 
بنشاط  الغربية  التوسعية  األنظمة  ذات 
كبير على استصدار قرار من مجلس األمن، 
البالد،  في  األطلسي  شمال  حلف  لتدخل 
الطاغية  من  الليبي  الشعب  »إنقاذ  بدعوى 

إلى  ليبيا  لتقسيم  والتمهيد  والتمدد  السلطة  من  الجهاديين  حلفاءها  لتمكن  القذافي« 
ثالثة أقاليم بين برقة وطرابلس وفزان. ثم ما لبثت أن بدأت تصطادهم الواحد تلو األخر، 
فبدأت بسليم الرقيعي )أبو أنس الليبي( ثم ثنت بأبي ختالة، المتهم بقتل السفير الليبي 
في بنغازي، وقائمة المطلوبين من »ثوار الحرية والكرامة« مازالت مفتوحة على سفيان بن 

قمو وغيره. 
الخارجية  لوزير  اإللكترونية  الرسائل  من   2015 ماي  في  تسريبه  تم  ما  ذلك  ويؤكد 
المخابرات  بها  تقوم  مساع  إلى  الرسائل  إحدى  تشير  إذ  كلينتون،  هيالري  السابقة 
من  بداية  الليبي  الشرق  في  المتشددة  الجماعات  دعمت  )التي  والبريطانية  الفرنسية 
في  حرفيا  ورد  فقد  شرقًا.  مستقل  سياسي  كيان  وإقامة  ليبيا  لتقسيم   )2011 فيفري   17
الخارجي  لألمن  العامة  المديرية  »موظفين من  أن   2012 الثامن من مارس  بتاريخ  رسالة 
منتصف  بين  الفترة  في  عملوا   »SIS--MI-6« البريطانية  السرية  والمخابرات  الفرنسية 
جانفي 2012 إلى مارس 2012 على توطيد العالقات مع قيادات قبلية واجتماعية في شرق 
ليبيا، في محاولة لتشجيعهم على إقامة منطقة شبه مستقلة إدارًيا في إقليم برقة بتوجيه 
من الرئيس الفرنسي ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ونقلت الرسالة 
إقليم  »التحرك نحو  تنويان  والفرنسية كانتا  البريطانية  المخابرات  أن  عن مصادر مطلعة 

مستقل إدارًيا تحت حكم فيدرالي«.

الليبيين  بأيدي  اليوم،  وحتى   2011 منذ  ليبيا  في  حدث  ما 
أنفسهم، ليس جديدًا. المشروع األمريكي لتحويل عدد من 
الدول المعادية و«الشريرة« إلى ساحات واسعة للفوضى، 
من خالل تقسيمها وتشتيتها وإيقاع شروخ حادة في بنيتها 
الخمسينات  في  الكورية  الحرب  منذ  متواصل  االجتماعية 
وتشيلي  ويوغسالفيا  بفيتنام  ــرورًا  م للعراق  ــواًل  وص
وأفغانستان، واهلل وحده العليم بما سيحدث. وما يجري في 

سوريا، ليس بعيدًا عن كل هذا.



17 الخميس 15 فبراير ٢٠١٨             العدد: 15 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

17 فبراير
وكابوس دول

الجــــوار أيضـــًا
رمزي الزائري

تتصدر األزمة الليبية منذ سبع سنوات، محور المباحثات والتحركات الدبلوماسية، في المنطقة، لما لها 
من تداعيات مباشرة سواء على الدول األفريقية جنوب الصحراء أو على دور الجوار تونس ومصر والجزائر. 
أثار   ،2011 فبراير   17 في  ليبيا  في  الحرب  اندالع  فمع 
الثقيلة  المعدات  سيما  ال  كبير  بشكل  السالح  انتشار 
وأيضا مخاوف  الغربية  الدول  قلق  المتطورة،  واألسلحة 
تواجدها  برفع  المذكورة  الجوار  دول  ترجمته  إقليمية 
تلك  وصول  خشية  ليبيا،  مع  الحدود  على  العسكري 

األسلحة إلى بعض المنظمات اإلرهابية.
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ليبيا.. سوق 
سالح مفتوح

الليبي  السالح  انتشار  أدى 
العقيد  نظام  انهيار  بعد 
مناطق  تغذية  إلى  القذافي 
اإلقليمي،  الجوار  في  الصراع 
الداخلية  األوضاع  وتأزيم 
النزاعات  واستمرار  للبالد 
الحكومية  الجماعات  بين 
الذي  األمر  الحكومية،  وغير 
أمني  تحد  أمام  البالد  جعل 
مسلحة  تشكيالت  ظهور  مع 
والنظام  األمن  حفظ  بدعوى 
فقد  المحررة،  المناطق  في 

بدأت بمجموعات بسيطة ثم تنامت أعدادها حتى تجاوزت في مدينة بنغازي )45( مجموعة، 
البعض منها غير معروف العدد والسالح، وتجاوز عددها في العاصمة بعد تحريرها أكثر 
من )100( مجموعة وتحول البعض منها إلى مجموعات جهوية وأخرى تتبع أيديولوجيات 

معينة أو لغرض فرض السلطة والحصول على المال.
لقد أدى انهيار المؤسسة العسكرية واألمنية في ليبيا إلى وصول العامة للسالح بأنواعه 
»الخفيف-المتوسط-الثقيل والمتطور« في كافة مخازن الجيش والشرطة لالستعانة به في 
مواجهة النظام ثم نقله بعد ذلك إلى دول الجوار كمصر وتونس والجزائر ودول الساحل 
هذه  كل  وبسبب  فيه.  للتجارة  منظمة  مجموعات  في  السالح  تجار  ينشط  حيث  األفريقي، 
الظروف، تحولت األراضي الليبية إلى منطقة عبور وانطالق ألخطر أنواع الجريمة المنظمة 
»تجارة السالح« ما أثر سلبا على ليبيا وزيادة حدة اضطرابها األمني من جهة، وتهديد أمن 

واستقرار دول الجوار اإلقليمي من جهة ثانية.
ويمكن اعتبار مصر أكثر دول الجوار تأثراً بفوضى انتشار السالح على حدودها الغربية، 
الجريمة  تلك  أثارته  ما  مع   ،2015 بداية  ذبحًا  أبنائها  من   21 استهداف  مظاهره  وأخطر 
من ردود فعل شعبية قوية وضغوط على الحكومة من أجل الرد العسكري عليها. غير أن 
ما جعل القاهرة ُتحجم عن السير منفردة في خيار الضربات الجوية هو التحفظ الدولي عن 
المشاركة في تحالف واسع لضرب الميليشيات المسلحة في ليبيا، وظهر ذلك البرود خاصة 
في رفض الجزائر التجاوب مع موقف مصر الداعي العتماد الخيار العسكري وكذلك تحول 
موقفي روما وباريس، اللتين كانتا األكثر حماسة لالنخراط في تحالف دولي لشن غارات على 

مواقع »داعش« في ليبيا قبل أن تنتقال إلى الدعوة إلى حل سياسي. 
إلى  الجوار  دول  الحدود  وعلى  الليبية  المدن  داخل  المنفلتة  األمنية  األوضاع  ودفعت 
الجيش  بتعزيز وحدات  الجزائر،  أمنية مكثفة تحّسبا ألي طارئ، فقد قامت  إجراءات  اّتخاذ 
المرابطة على الحدود مع ليبيا بـ 5 آالف عسكري. فقد أصبحت الحدود الجنوبية بين ليبيا 
للتخطيط  مركزا  إجرامية  أو  إرهابية  جماعات  منها  تتخذ  مفتوحة  سوقا  والنيجر  ومالي 
خارج  المحدود  غير  العتاد  وتهريب  ونقل  وتخزين  عملياتها  وتنسيق  أنشطتها  وتنسيق 
ليبيا.  والخطورة ال تتوقف على انتشار السالح على األوضاع في ليبيا فقط، وإنما تمتد أيضا 
إلى الدول المجاورة لليبيا، حيث نشطت عصابات تهريب السالح عبر الحدود الصحراوية 
الممتدة لليبيا في الشرق مع مصر، والجنوب مع السودان، وتشاد، والنيجر، ومالي، والغرب 

مع الجزائر وتونس.
 كما توجد تخوفات من انتقال هذه األسلحة إلى تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي 
كما  الصحراء.  جنوب  أفريقيا  في  المتمردين  أو  والنيجر،  مالي  في  الطوارق  والمتمردين 
ذكرت مجموعة من التقارير اإلعالمية أن جماعة »بوكو حرام« المتشددة في شمال نيجيريا 
وجماعة القاعدة ومتمردو الطوارق، على كميات ال بأس بها من األسلحة المهربة من ليبيا، 
إضافة إلى النشاط التهريبي للسالح بمختلف أنواعه مع الحدود المصرية والتي تذهب إلى 
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مناطق الصعيد، حيث النزاعات القبلية بين القبائل وعائالت الصعيد، وعمليات الّثأر 
التي تستدعي ذلك.

ويعتبر االنتشار الواسع والكثيف لألسلحة في ليبيا، فاعال رئيسيا في استمرار وتأزم 
األوضاع األمنية فيها، من خالل سيطرة كل الفصائل السياسية والقوى الفاعلة فيها عليه، 
للثوار،  التابعة  والكتائب  الميليشيات  مختلف  في  أعضاء  لها  القوى  هذه  أن  وبالخصوص 
مسدسات،  من  والثقيل،  والمتوسط  منه  الخفيف  األنواع،  بمختلف  الكثير  السالح  وتمتلك 
وكالشينكوف، إلى مضادات الطيران التي يطلق عليها الليبيون م.ط. وراجمات الصواريخ 
األمن  باتت تهدد  التي  والمدمرة  الفتاكة  األسلحة  وغيرها من  والمورتر،  الهاون  ومدافع 
اإلنساني في ليبيا وجوارها، والسيطرة الكاملة على كل مخازن األسلحة والعتاد الموجودة 

في كل البالد، والتي كان يعززها القذافي طوال فترة ُحكمه.

ضعف دولة وحدود سائبة
والبحر،  البر  عبر  والمحروقات  الوقود  تهريب  شبكات  سنوات،  منذ  ليبيا  في  تنشط 
استفادت من تدهور الوضع األمني في البالد لتوسيع نشاطها إلى مالطا وصواًل إلى إيطاليا، 
وقد وقع تهريب حوالي 102 مليون لتر خالل األشهر األخيرة من سنة 2017، بما يعادل 20 
مليون لتر شهريًا. وسبق أن أكدت عدة مؤشرات أن ليبيا صارت أرضا خصبة للمافيا التي 

كافة  على  وتشتغل  المهربين  مع  تتعاون 
المستويات سواء في تهريب النفط والبشر 
والسالح في ظل اإلمكانيات الضعيفة لخفر 
التهريب  شركات  وتعمل  الليبي،  السواحل 
األوسط  الشرق  من  النفط  تصدير  على 
الوقود  شركات  إلى  وبيعه  إفريقيا  وشمال 
هذه  تغلق  ثم  تنافسية  بأسعار  العالمية 
التي  الدولة  الشركات. وتسببت حالة فشل 
تعيشها ليبيا، في عدم قدرتها على التحكم 
كافة  على  سيطرتها  وبسط  حدودها  في 
أراضيها، ما أوجد حالة من انسيابية الحدود 
وجعلها رخوة، مما ساهم في اإلضرار بأمن 
والجزائر،  وتونس  مصر  خاصة  الجوار  دول 
اإلرهابية  العناصر  انتقال  سهولة  من  بدءا 
انتقال  عمليات  جانب  إلى  ليبيا،  وإلى  من 

األسلحة والمواد المخدرة.
وإلى جانب ذلك تتسبب اإلدارة المزدوجة ألمن المناطق الحدودية في جعل حدود الدولة 
عدم  إلى  يؤدي  الحدود  أمن  تتولى  إدارة  أو  قوة  من  أكثر  فوجود  لالختراق،  وقابلة  رخوة 
التنسيق، فمثال توجد أكثر من قوة سياسية في ليبيا تخضع مناطق حدودية لسيطرتها، 
حيث تسيطر حكومة اإلنقاذ غير المعترف بها دوليا على مناطق واسعة شمال البالد، خاصة 
برئاسة  الوطني  الوفاق  حكومة  كذلك  التهريب،  عمليات  يسهل  ما  المتوسط  البحر  على 
فائز السراج تسيطر على بعض المناطق، ومثلها الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني 

تسيطر على مناطق شرق البالد.
التهريب  الحدود”، عبر عمليات  “اقتصادات  ومن مظاهر االنفالت األمني تزايد شبكات 
لتهريب  كاملة  عصابات  بوجود  ذلك  ويتضح  شرعية،  غير  موازية  تجارة  ونشوء  الواسعة 
والسالح  البضائع  تهريب  عمليات  جانب  إلى  الليبية،  السواحل  عبر  أوروبا  إلى  الالجئين 
الحدود  التي تسيطر على مناطق ومنافذ كاملة. وتسبب  المليشيات والعصابات  من قبل 
المشتركة لليبيا مع عدة دول تهديدات أمنية واستراتيجية، فطول حدودها مع مصر وليبيا 
فقط يتعدى ألف كيلومتر، بخالف حدودها مع تونس والجزائر والسودان وتشاد والنيجر، ما 
يسهل ليس فقط عمليات التهريب والتجارة غير الشرعية وإنما انتقال العناصر اإلرهابية 

من وإلى داخل هذه الدول.
وقد نبه تقرير لألمم المتحدة، مؤخرا إلى أن اإلرهابيين في ليبيا يحاولون االستفادة من 
شبكات التهريب، ألجل الحصول على موارد جديدة تتيح لهم العودة الستعادة موطئ قدم 

الليبيين  بأيدي  اليوم،  وحتى   2011 منذ  ليبيا  في  حدث  ما 
أنفسهم، ليس جديدًا. المشروع األمريكي لتحويل عدد من 
الدول المعادية و«الشريرة« إلى ساحات واسعة للفوضى، 
من خالل تقسيمها وتشتيتها وإيقاع شروخ حادة في بنيتها 
الخمسينات  في  الكورية  الحرب  منذ  متواصل  االجتماعية 
وتشيلي  ويوغسالفيا  بفيتنام  ــرورًا  م للعراق  ــواًل  وص
وأفغانستان، واهلل وحده العليم بما سيحدث. وما يجري في 

سوريا، ليس بعيدًا عن كل هذا.
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في البالد.  وأورد التقرير الذي جرى تقديمه لمجلس األمن الدولي، مطلع فبراير 2018، أن 
اإلرهابيين التكفيريين أوفدوا مبعوثين مع مبالغ نقدية مهمة، ألجل تعزيز عالقاتهم في 
التهريب،  يقيموا عالقات مع شبكات  أن  اإلرهابية  الجماعة  الجنوب، وحاول موفدو  منطقة 

حتى يقدم اإلرهابيون حماية مدفوعة األجر للمهربين.
الفرار  من  األجانب،  من  وأغلبهم  اإلرهابيين  آالف  تمكن  الجهود،  كل  من  الرغم  وعلى 
والتجمع في مناطق صحراوية خارجة عن سيطرة الدولة، وبقوا يحاولون العثور على مصادر 
دخل، ونبه التقرير إلى تزايد نشاط االتجار في البشر داخل ليبيا، على الرغم من الجهود 

المبذولة لتطويق الظاهرة، مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان.
وأنفق االتحاد األوروبي، في يوليو من العام الماضي، 46 مليون يورو على مشروعات لكبح 
وتيرة الهجرة عن طريق ليبيا، كما دفعت السلطات اإليطالية ماليين الدوالرات للمهربين 
حتى يوقفوا نشاطهم. وأحرزت الخطط نجاحا ملموسا، ذلك أن وتيرة الهجرة تراجعت بـ67 

في المئة، ما بين يونيو ونوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.
إلى  العبور  ألجل  ليبيا  إلى  المهاجرين  من  الكثير  م 

ِ

قد القذافي  معمر  حكم  فترة  ومنذ 
النظام في  أنه بعد سقوط  إلّا  القليل،  إال  للعمل ولم يغادر منهم  أوروبا، لكنهم بقوا فيها 
لوقف  البالد  حدود  على  سيطرتها  بسط  المتعاقبة  الحكومات  من  أي  تستطع  لم   ،2011
تدفق لمهاجرين وأخفقت في تأمين الشواطئ لمنع مرورهم إلى أوروبا حتى تحّولت البالد 

إلى ما يشبه سوقا للتهريب واالتجار بالبشر.
ما يمكن الخالصة إليه أن المرحلة المقبلة من تاريخ الدولة الليبية ما تزال غير واضحة 
المعالم، لعدم وجود قوة عسكرية ليبية منظمة واضحة الوالء، أو وجود ترتيبات سياسية 
قانونية جدية لمرحلة ما بعد القذافي، خاصة فيما يتعلق بشكل النظام السياسي المقبل، 
وهو ما يجعل الوضع في ليبيا مرشحا لعدم االستقرار، وهو ما يستدعي بالضرورة تضافر 

الجهود المغاربية واإلفريقية الحتواء األزمة الليبية.
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محمد بالطيب 

القنابل  بأصوات  وصارًخا  بالّدماء  مضّمخا  ولد  الذي  الجديد  عهدها  في  ليبيا  على  تمر  سنوات  سبع 
والّرصاص، بعد مخاض حرب أهلّية عسيرة وطويلة، خسرت فيها البالد ماليين الدوالرات وآالف الضحايا، 

ولم تجن منها إلى اليوم إاّل مزيًدا من الدماء والرصاص والخراب.

ليبيا بعد سبع سنوات..

 أفول المواطنة

وانفجار الُهِوّيات 
الصغيرة
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والحرّية  بالّديمقراطّية  الكبيرة  فاألحالم  أبًدا،  اليوم جمياًل  ليبيا  في  المشهد  يبدو  فال 
17 فبراير«، لم يتحّقق منها شءي  والرفاه االقتصادي وهي العناوين التي بّشرت بها »ثورة 
بالّنفط،  بلٍد غني جًدا  طيلة سبع سنوات، فالوضع االقتصادي يسير دوما نحو األسوأ في 
والعصابات  الميليشيات  تنتشر  حيث  األمني،  الصعيد  على  السوء  من  أخرى  حالة  توازيه 
سياسّية  وحالة  فاعليتها،  وضعف  األمنية  المؤسسات  وانهيار  واالختطاف  القتل  وعمليات 

لست أقل سوء تحت يافطة التفّكك واالنقسام وغياب أي سلطة مركزّية فاعلة.
حصاد سبع سنوات في ليبيا، يمكن تكثيفه في ألبوم صغير من الصور المتنّوعة: طوابير 
مزدحمة  قوارب  المحلّية،  العملة  أسعار  وانهيار  السيولة  وغياب  المصارف  أمام  طويلة 
المدن  على  تسيطر  ميليشيات  الطويلة،  البالد  شواطئ  على  وجثث  األفارقة  بالمهاجرين 

والمؤسسات، ومتطّرفون يعدمون المدنيين والعسكريين بالّرصاص في وضح الّنهار.
كبيرة،  بثروات  استراتيجي  موقع  في  لبلد  ومؤسًفا،  قاتًما،  يبدو  الذي  المشهد  هذا 
تحّولت به ليبيا الى مصدر قلق لكل جيرانها وبؤرة خطرة للتطّرف والهجرة في فضاءها 
أطماع  وتغّذيه  الّدولّية  واألجندات  األجنبّية  التدخالت  تعقيًدا  يزيده  مشهد  اإلقليمي، 

سياسّية واقتصادية حّولت ليبيا إلى ما يشبه حلبة للقتال.
مع ذلك يرى المراقبون أن هذه المشاكل االقتصادية واألمنية خاصة مرتبطة بالوضع 
ليبيا يعتبر نتيجة لغياب االستقرار السياسي  الوضع الذي تعيشه  السياسي أساسا، فهذا 
للحل بمجّرد تركيز أسس دولة عصرّية بمؤسسات موّحدة وقوّية  وأّنها قابلة  باألساس، 
التي ستخّلفها هذه  أّن األخطر في نظر المراقبين هو األضرار االجتماعية  ومركزّية، غير 
السنوات من التقاتل والفوضى، فقد انفجرت على هامش »ثورة 17 فبراير« أزمات اجتماعية 

ومجتمعّية كبيرة وأخطرها التمّزق القبلي والطائفي والجهوي.
هذا التمّزق المجتمعي هو األخطر في نظر المراقبين، فالثارات القبلّية وعقلّية االنقسام 
والتقسيم، واألزمات المرتبطة باالقتتال المناطقي والقبلي، وتقّيح الجروح الطائفّية والقبلية 
يلزمها الكثير من العمل وإرادة التغيير على عّدة مستويات التشريعّية والسياسّية وخاصة 
الثقافّية وهي أشياء تستلزم سنوات طويلة لتعطي نتائج مثمرة، هذا فضاًل عن غياب هذه 

اإلرادة أصاًل، على األقل في الفترة الحالّية.
***

ينام المئات من نازحي مدينة تاورغاء، هذه األّيام، في العراء تحت خيام رّثة بعد أن تّم 
منعهم من العودة من العودة الى مدينتهم من قبل مجموعات مسلحة من مدينة مصراتة، 
فرغم االتفاق المبرم بين المدينتين برعاية المجلس الرئاسي ومباركة األمم المّتحدة، لم 

يتمكن نازحو تاورغاء من العودة الى مدينتهم الخاوية على عروشها منذ سبع سنوات.
وتبدو مأساة تاورغاء كأحد أبشع المشاهد في لوحة »17 فبراير« فقد تّم تهجير سكان 
مدينة بأكملها وارتكبت في حقهم أبشع الجرائم، وتم تشريدهم في مخيمات اللجوء في 

ليبيا،  في  سنوات  سبع  حصاد 
ألبوم  في  تكثيفه  يمكن 
المتنّوعة:  الصور  من  صغير 
المصارف  أمام  طويلة  طوابير 
أسعار  وانهيار  السيولة  وغياب 
ــوارب  ق المحليّة،  العملة 
األفارقة  بالمهاجرين  مزدحمة 
البالد  شواطئ  على  وجثث 
تسيطر  ميليشيات  الطويلة، 
والمؤسسات،  المدن  على 
ومتطرّفون يعدمون المدنيين 
في  بالرّصاص  والعسكريين 

وضح النّهار.
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مختلف مدن البالد في ظروف إنسانّية قاسية وصعبة جًدا، فضال عن االعتقاالت 
واالنتهاك الجسيمة التي تعّرض أهالي المدينة من قبل مجموعات مسّلحة من 

مدينة مصراتة.
تعود المأساة الى أواخر العام 2011 مع سقوط نظام العقيد معّمر القّذافي، حيث بدأت 
عمليات التهجير واالعتداءات تحت عناوين »الثأر« و«االنتقام« وبتبريرات انحياز المدينة إلى 
صف النّظام والجيش الليبي طيلة الحرب، ومشاركتها في الهجوم على مدينة مصراتة أحد 

أهم معاقل »ثورة 17 فبراير« في ليبيا.
محاوالت  كل  ورغم  مأساوّية،  يزداد  والمشهد  تتعّمق  األزمة  ظلت  سنوات  سبع  وطيلة 
الحقوقية  المنظمات  معظم  إليها  ودعت  عّدة  أطراف  رعتها  التي  الطرفين  بين  التقريب 
الّدولية والمحلّية، ورغم تواصل بيانات اإلدانة والشجب لما يتعّرض له أهالي تاورغاء، ورغم 
الطرفين  والتعويضات لكال  بالعودة  اتفاق يقضي  الجانبين من  له مسؤول من  ما توّصل 
وبرعاية من حكومة الوفاق الوطني المدعومة أممًيا، إاّل أن المأساة ظّلت على حالها، ولم 

يجن التاورغيون إاّل مزيدا من العذابات والتهجير.
هذا التناحر المناطقي ال يتوّقف عند حدود مشكلة تاورغاء ومصراتة، بل تفّجرت أيًضا 
البالد،  في  المناطق  من  عدد  بين  األخرى  األزمات  عشرات  فبراير«   17 »ثورة  هامش  على 
وصار التقاتل على الهوّية والحروب تحت عناوين مناطقّية شيئا مألوفا طيلة سبع سنوات، 
ورغم جهود المصالحة التي بدأت تعطي أكلها بشكل تدريجي وبطءي، فإّن هذا المشاكل 

يلزمها الكثير من العمل واإلرادة لتصفية تأثيراتها 
ونتائجها الحالية وعلى المستوى البعيد.

الصغيرة«  »الُهوّيات  في  الكبير  االنفجار  هذا 
ليبيا  يضع  والذي  والمناطقّية  القبلّية  بعناوينها 
األكثر  بالتعريفات  عالقة  في  حقيقّية  أزمة  في 
مناطق  كل  في  يظهر  المواطنة،  لمعنى  االختزالية 
يشبه  ما  الى  تحّول  )مثال(  الليبي  فالجنوب  البالد، 
العرقّية  واألزمات  بالحروب  يغلي  الذي  الكبير  القدر 
بابا  فتح  ما  للّدولة،  تام  شبه  غياب  ظّل  في  والقبلّية 
واسًعا للتّدخالت األجنبّية لحل هذه األزمات وهي في 
لها  هدف  ال  مخاتلة  شعار  تحت  تدّخالت  معظمها 
في النهاية إاّل مصالح اقتصادية وسياسّية وتحركها 
الغني  الجنوب  نفوذ  عن  للبحث  واضحة  أطماع 
ومفتوحة  كبيرة  كبوابة  وموقعه  الباطنّية  بالثروات 

للهجرة من إفريقيا.
مشكلة أخرى ظهرت في ليبيا، وتبدو األكثر خطورة 
البالد،  في  السلمي  والتعايش  بالمقّدس  لعالقتها 

وهي مشكلة الطائفّية الّدينّية وانتشار التطّرف وظهور تنظيمات إرهابّية منتشرة في مختلف 
أبناء  بين  المشترك  التعايش  أسس  يضرب  وتبديعي  تكفيري  خطاب  واستشراء  المدن، 
الّشعب وينسف قيمة المواطنة من جذورها ويزرع بذرات من الكراهية ال تخّلف إال مزيدا من 

االنقسام وترّكز لمنطق »الهوّيات الصغيرة« بديال عن الهوّية الوطنّية الجامعة والموّحدة.
الماضي  العام  ليبيا  في  انفجرت  والزوايا  واألضرحة  المساجد  على  االعتداءات  فبخالف 
مشكلة سببتها فتوى صادرة عن اللجنة العليا لإلفتاء التابعة للحكومة المؤقتة شرق البالد 
جاء فيها أّن »اإلباضية فرقة منحرفة ضالة، وهم من الباطنة الخوارج ولديهم عقائد كفرية، 
كعقيدتهم بأن القرآن مخلوق وعقيدتهم في إنكار الرؤية،  فال ُيصّلى خلفهم وال كرامة«، 
الجماعية  اإلبادة  على  صريحا  »تحريضا  ليبيا  في  لألمازيغ  األعلى  المجلس  اعتبره  ما  وهو 
لألمازيغ في ليبيا، وانتهاكا صارخا للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبّثا للفتن بين الليبيين،  

وتهديدا للسلم االجتماعي في البالد«.
أمام هذا  السؤال األكثر حرقة والمطروح بشّدة  لذلك، وبعد سبع سنوات كاملة، يبدو 
 17 »ثورة  فّجرتها  التي  )والخطيرة(  العميقة  المجتمعّية  باألزمات  الملّطخ  القاتم  المشهد 
ترميم نسيجها  لتعيد  أخرى  ليبيا من سنوات  يلزم  انفجرت على هامشها: كم  أو  فبراير« 
االجتماعي وكم من سنوات تلزم لتعيد للمواطنة معناها األصيل في ليبيا »وطنّية موّحدة 

وجامعة«؟.
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المكالمة التي لم يسمعها الليبيون...

الكالم الباهي في 
وقته باهي... والباب 

المسدود بال قفل!

مصطفى الفيتوري

اإلسالم  سيف  بين  المكالمة  هذه  جرت 
معمر القذافي وعضو الكونجرس األمريكي 
يومها، الديمقراطي دينيس ج. كوسينيتش 
 2011 مايو  في   ،  )Dennis J. Kucinich(
 2015 عام  يناير  في  إال  المكالمة  تبث  ولم 
جفري  كتبها  أجزاء(   3( مطولة  مقالة  ضمن 
واشنطن  صحيفة  ونشرتها  شابيرو  سكوت 
هلري  أكاذيب  الكاتب  فيها  يفضح  تايمز 
وتبريرها  ــ  يومها  الخارجية  وزيرة  ــ  كلنتن 

المزور للحرب على ليبيا.
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ليس واضحا من المكالمة من الذي اتصل باألخر أوال؟ وإن كان يبدو أن عضو الكونجرس 
كان ينتظر االتصال من خالل الطريقة التي ردت بها مساعدته وهي تحيل إليه المكالمة 
]الثانية 32 [. وقد يبدو أيضا للوهلة األولى أن سيف اإلسالم هو المتصل وعلى رقم هاتف 
عام لعضو الكونجرس وذلك من الطريقة التي تكلم بها محمد اسماعيل مع السكرتيرة 

ايمي ]الثانية 24[.
وتأخر نشر المكالمة يعود في اعتقادي لسببين: األول ربما ممانعة الطرف األمريكي على 
نشرها والسبب الثاني ربما أراد من نشرها استخدامها لتحقيق أكبر مكسب منها )الكالم 
الباهي في وقته باهي( وعلينا أن نتذكر أن نشرها جاء قبل فترة قصيرة من إعالن هلري 
الجمهوريين  المكالمة سالحا قويا ضدها من قبل  للرئاسة وبهذا تعتبر  كلنتن ترشحها 
ستيف  وهو  ترمب  فوز  مهندسي  بأحد  قوية  عالقة  على  الكاتب  أن  هنا  نتذكر  أن  وعلينا 
بانون وهنا يستحق من اختاره لتسريب المكالمة الثناء عليه لحسن االختيار! وأعتقد أن من 
سربها للنشر هو السيد محمد اسماعيل صديق ومساعد سيف اإلسالم. المكالمة حوالي 
أكثر  الكونجرس مستمعا  فيه عضو  يبدو  بين طرفيها  يدور حوار قصير  وفيها  دقائق   6
منه محاورا ولكن شديد االهتمام بما يقوله محدثه. وعلينا أن نتذكر أيضا بعض النقاط 

المهمة التي تشكل خلفية المكالمة قبل تحليلها، وأهمها:
-1 أن عضو الكونجرس المذكور كان أحد المشككين بقوة في رواية كلنتن حول مبررات 
التدخل في ليبيا )وهو ليس الوحيد( بل انه كان أقوى منتقديها )مع انه من نفس الحزب( 
الحرب  الدفاع جيتس معترضا عن  اوباما وإلى وزير  وكّذب روايتها عالنية وكتب للرئيس 

ومطالبا باالستماع للحكومة الليبية.
اتصاال  وأجرى  البروتكول  اخترق  انه  لدرجة  كلنتن  لرواية  رفضه  في  الرجل  تمادى   2-
بسيف اإلسالم )أو استقبل اتصاله( دون علم وال إذن وال موافقة الخارجية األمريكية. وهي 

سابقة من نوعها في اإلدارة األمريكية.
-3 كان موقفه واضحا بضرورة تصحيح خطأ الحرب بعد أن وقعت بضرورة إيقافها في 

أقرب وقت ممكن حقنا للدماء ولفهم الحقيقة.
-4 كاتب المقال عاد وأكد المكالمة عبر سؤال طرفيها وسؤال أطراف أخرى وكلها أكدت 

حدوثها وهذا ينفي التشكيك فيها.
المالحظة األبرز على المكالمة هي أن سيف اإلسالم يبدو متابعا للشأن األمريكي رغم 

جيدا  يدرك  االسالم  سيف  كان 
قد  حينها  اإلستراتيجية  ان 
اتخذت منحى أخر مختلفا كليا 
النظام  إسقاط  ضرورة  وهو 
من  نفسه  والــده  وإنهاء  بل 
مبرر  من  فليس  واال  الوجود 
شكلت  التي  أيضا  للحرب 
للتخلص  للغرب  ذهبية  فرصة 
ليسمح  كان  ما  والغرب  منه 
لها أن تفلت منه بعد أن أنتظر 

مثيال لها لعقود خلت.
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ما يحيط به حينها )في مايو 2011 والحرب على أشدها( ويبدو على دراية بمن 
يمكن الحديث معه هناك ووجد في عضو الكونجرس ضالته إذ ان الرجل أيضا 
يريد أن يستمع وقد أنصت بشكل كبير لكل كلمة وسأل السؤال المهم وهو ما 

هو موقف الدولة الليبية الرسمي تجاه األحداث حينها وما هي روايتها لها.
وركز سيف اإلسالم على أن ما يجري في ليبيا جاء في سياقه الطبيعي وهو موجة الربيع 
العربي وهذا حقيقة ولكن هذا التركيز جاء على حساب حقيقة مهمة أخرى وهي أن ليبيا 
القاعدة  ثارات عندها منها  إرهابية لها  تتميز أيضا بكونها مستهدفة من قبل منظمات 
ومن   .  ]3 الدقيقة  من  ]بداية  سريعا  مرورا  عليه  مر  ما  وهو  المقاتلة  الليبية  والجماعة 
المعروف أن الدولة الليبية كانت أول دولة في العالم تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق أسامة 

بن الدن عندما كان يحظى بدعم دول عظمى على رأسها الواليات المتحدة نفسها.
أنه قد تحّصل على ما يريد  الكونجرس اهتماما كبيرا وأنصت جيدا وبدا  أبدى عضو 
على  الحرب  بتأييد  اندفعوا  ممن  زمالئه  بقية  إلى  لينقلها  يجري  عما  واقعية  صورة  وهو 
ليبيا وهم غافلون عن الحقيقة إال التي قدمتها لهم الخارجية بأوامر من كلنتن وهذه طبعا 

معلومات غير دقيقة أبدا.
موقف  يعرف  أن  ويريد  الحقيقة  عن  يبحث  أنه  التأكيد  على  الكونجرس  عضو  وحرص 
الحكومة الليبية نتيجة الشكوك التي تدور في خلده حول ما تقوم به زميلته وزيرة الخارجية 
يومها هلرى كلنتن ]الدقيق1:30[ وأشار، بشكل مبطن، إلى أن أعضاء الحكومة األمريكية 
أيضا قد يجري تضليلهم نتيجة ما تقوله الخارجية ]الدقيقة 1[ كما أكد على نقطة مهمة 

المعلومات  تكون  ان  يريد  أنه  وهي  جدا 
والحكومة  الكونجرس  إلى  تصل  التي 
موحدة ]الدقيقة 1:20[ وقد تبث الحقا أن 
هلري كلنتن كانت تختار ما تريده أن يصل 
النواب  ومجلس  الحكومة  في  اآلخرين  إلى 
كما  المعلومات.  من  سواه  وتمنع  والشيوخ 
أوامرها  أصدرت  أنها  أيضا  الحقا  تبث 
بعدم  أيضا  الدفاع  ولوزارة  لموظفيها 
طريقة  بأي  الليبية  الحكومة  مع  التواصل 
بمن  يمثلونها  وسطاء  أي  مع  وال  كانت 

فيهم األمريكيون.
ولم يدخر سيف اإلسالم جهدا في طرق 
المسمار مباشرة على رأسه )تعبير أمريكي 
الوقائع كما هي ومباشرة(  شائع يعني نقل 
ووصفهم  الدولة  يقاتلون  الذين  فسمى 
]الدقيقة  يبثونها  التي  المواد  خالل  من 

2 من  1 من الجزء  3[ وسمى أيضا أهم رعاتهم من الدول األخرى وخاصة قطر ]الدقيقة 
المكالمة[ كما أنه ركز على ذكر الحقائق كما عرفها العالم يومها حول جملة من األكاذيب 
الليبية  المسلحة  القوات  يد  اآلالف منهم على  المدنيين في طرابلس ومقتل  منها قصف 
]الدقيقة2 [ وهنا أراد الرجل أن يقول للطرف اآلخر )بما يعزز شكوكه الموجدة أصال( أن 

كثيرا مما تقوله الخارجية عندكم كذب.
ويطرح سيف سؤال محرج على عضو الكونجرس قائال: »هل لك أن تتخيل أن دولة مثل 
الواليات المتحدة تنسى 6 مليون ليبي وتدعم ألف إرهابي وعضو عصابة« وكان قد حدد 
الرجل  أراد  هنا  عصابات.  وأعضاء  إرهابيون  كلهم  فرد  ألف  بقرابة  حينها  يقاتلون  من 
أن  الحرب. ال شك  لوقف  الداعي  إليه من حيث موقفه  وبذكاء دغدغة مشاعر من يستمع 
سيف اإلسالم كان يعرف أن هذه مبالغة ألن الكثير من الليبيين البسطاء تم استغفالهم 
)أو برغبتهم( والزج بهم في الحرب ولكن عذره في هذا انه إنما يقول األهم وما يسمح به 
وقت المكالمة التي ربما لم تكن سهلة أصال. ويعزز سيف اإلسالم كالمه باإلشارة الي أن 
التي يبثها  هذا الكالم ال يقوله هو إنما هو يأخذه من المواد اإلعالمية بما فيها المرئية 
الكونجرس على  4[ مشجعا عضو  ]الدقيقة  أعمالهم  أنفسهم وعن  المقاتلون عن  هوالء 
الكبير إعالميا على  التركيز  إذ ساد حينها نوع من  النت. وهذه حقيقة أخرى  اإلطالع على 
أعمال »الثوار« وهم يحررون التراب الليبي شبرا شبرا و »يمشطونه« الحقا بيتا بيتا ــ سوى أن 

تلك المواد أظهرت أيضا ما ال يريدونه أن يظهر وهو ما عناه سيف اإلسالم.

الكونجرس  عضو  على  محرج  سؤاال  االسالم  سيف  يطرح 
المتحدة  الواليات  مثل  دولة  أن  تتخيل  أن  لك  »هل  قائال: 
عصابة«  وعضو  إرهابي  ألف  وتدعم  ليبي  مليون   6 تنسى 
كلهم  فرد  ألف  بقرابة  حينها  يقاتلون  من  حدد  قد  وكان 

إرهابيون وأعضاء عصابات.
من  إليه  يستمع  من  مشاعر  دغدغة  وبذكاء  الرجل  أراد  هنا 

حيث موقفه الداعي لوقف الحرب.
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هل كان سيف اإلسالم يعتقد أن مكالمته تلك ستغير الموقف يومها؟ ال أظن ذلك فالحرب 
يومها دخلت شهرها الثاني وحينها كان المجلس الوطني االنتقالي قد رفض ثالث مبادرات 
النظام إجراء أي حوار ألن في ذلك  النار كما رفضت فرنسا وأمريكا محاوالت  لوقف إطالق 
قبول للنظام بما يخرجه من خانة الشياطين ويضعه في خانة األنس الذين يمكن التحدث 

معهم.
بل أن سيف اإلسالم وال شك كان يدرك جيدا ان اإلستراتيجية حينها قد اتخذت منحى 
أخر مختلفا كليا وهو ضرورة إسقاط النظام بل وإنهاء والده نفسه من الوجود واال فليس 
من مبرر للحرب أيضا التي شكلت فرصة ذهبية للغرب للتخلص منه والغرب ما كان ليسمح 
 .1989 عام  لوكربي  منذ  وخاصة  خلت  لعقود  لها  مثيال  أنتظر  أن  بعد  منه  تفلت  أن  لها 
وبدأت الصورة يومها ولحظتها كالتالي: عدم إسقاط القذافي وإنهاء وجوده يعني فضح 
مبررات التدخل أصال وإسقاطها تماما كما ُتسقط عودة اهالي تاورغاء مبررات كثيرة ليس 

فقط مبررات تهجيرها بل مبررات القتال ضد الدولة أصال ألنها كاذبة!
ولكن القراءة األمينة للمكالمة تؤكد شيئا آخر ذا أهمية وهو أن طرفيها سعيا معا إلى 

وقف الحرب حقنا للدماء وتجنبا للمزيد من الدمار للبلد وبنيانها االجتماعي.
)أو  الليبية  الدولة  تأخرت  لماذا  ومهم:  جوهري  وهو  عليه  لتجيب  لأليام  سؤال  ويظل 
أو أعضاء الكونجرس؟ صحيح أن  التواصل مع الحكومة األمريكية  سيف اإلسالم مثال( في 
عسكريين أمريكيين تواصلوا مع نظرائهم الليبيين حينها وصحيح أن هلري كلنتن حّرمت 
موارب  باب خلفي  دائما هناك  والدبلوماسية  السياسة  في  ولكن  الليبية  بالدولة  االتصال 

أو مسدود ولكنه غالبا بال قفل وأقول هذا عن تجربة إذ ولجت هكذا باب ذات مرة في زمن خال.

سياقه  في  جاء  ليبيا  في  يجري  ما  أن  على  اإلســالم  سيف  ركز 
الطبيعي وهو موجة الربيع العربي وهذا حقيقة ولكن هذا التركيز 
أيضا  تتميز  ليبيا  أن  وهي  أخرى  مهمة  حقيقة  حساب  على  جاء 
بكونها مستهدفة من قبل منظمات إرهابية لها ثارات عندها منها 

القاعدة والجماعة الليبية المقاتلة.
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الدكتور مصطفى الفيتوري:

من ذكرياتي مع فبراير 
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تموت...  اللي  الناس  البلد...  هم  يقتلني 
التدخل األجنبي الذي سيحطم ليبيا... كل هذا 

أضاف إلى عمري عشرين عاما. 

هل لي أن آخذ رأيك...ثم أتركه ألندم الحقا؟
16 فبراير كنت في مكتبي عندما رن هاتفي األرضي وإذا بالمتصل  صبيحة 
لحساسية  نظرا  المكتب  عن  بعيدا  ولكن  أراك  أن  أريد  قالت  كثيرا.  أحترمها  سيدة 
كانت  وصلت  حين  تريد.  ما  لقول  آمنا  رأته  مكان  في  موعدا  لي  وضربت  الموضوع، 
متوترة وتكاد ترتجف ولألمانة أنا أيضا كنت متوترا، حيث لم أستطع أن أخمن ماذا تريد 

واستغربت أكثر أنها رفضت المجءي إلى المكتب.
ما أن جلست حتى سألتها:

- إن شاء الله خير؟ حيرتيني؟
الخروج  تنوي  الصحفيين  نقابة  والدوران:  اللف  تحب  ال  مباشر  أنك  بما  ولكن  خير.   -
في مظاهرة اليوم ضد النظام وأنوي االنضمام إليها وأردت أن آخذ رأيك. أعرف أنك لن 

تنصحني بما يضرني.
- ولماذا تخرجين معهم؟ أنت لست صحفية؟ ثم ماذا يريدون؟

- الموضوع اآلن يهم كل الناس ليس فقط الصحفيين... لماذا ال تأتي أنت ايضا؟
المعلومات  هي  ما  شيئا:  لك  أقول  دعيني  ولكن  )هههه(  الدعوة  على  شكرا  أنا؟   -
المتوفرة لديك عن الموضوع كله؟ عما جرى في تونس وفي مصر وعما قد يجري هنا؟ 
أملك  ال  شخصيا  أنا  معين؟  حد  عند  ستقف  تبعاته  كانت  وإن  األمر  حدود  تعرفين  هل 
تصورا له ولكنني على يقين أنها مصيبة وقد أكون مخطئا ولكن يصعب ذلك في ظل ما 

أراه... ليبيا حالة قريبة من الشذوذ منها إلى الطبيعية.
الالزم.  من  أكثر  دكتور  يا  األمور  تفلسف  ال  الفاسد...  النظام  إلنهاء  شعبية  ثورة   -

الموضوع واضح.
- إذا كان كذلك لماذا جئت تطلبين نصيحتي؟ أم تراك أردت دعوتي للمشاركة؟

وما  روحك  أرخي  أمزح...  أنما  أدعوك  وال  رأيك  في  أثق  ألنني  نصيحتك  أطلب  أنا  ال.   -
تكونش ديما جديات!

حتى  الغموض  يكتنفه  أمر  في  تتورطي  أال  نصحيتي   -
اآلن... وأعدك إن تغير تقديري لألمر بأن أخبرك في حينه.

األصدقاء...أخبروني  قبل  من  للوم  سأتعرض  أنا  بس   -
ويعولون علّي.

- صليني بهم إن رغبت وأنا سوف أتحدث معهم. ال أريد 
أن أثنيهم ولكن أن أفهم ما يفهمون أوال.

حيرني  وجهته.  إلى  كل  غادرنا  تم  أخرى  لبرهة  تحدثنا 
أمرها وال أدري هل قبلت نصيحتي أم ال؟ أخشى عليها فهي 
بعدها  انشغلت  أطفال..  عن  مسؤولة  بل  وحدها  ليست 
ونسيت أمرها. بعد أيام اتصلت بها ألعرف ماذا حدث فلم 

ترد. نسيت األمر وغرقت في دوامة البلد... وبعد قرابة شهر ونصف وذات يوم في تونس 
المقهى  إلى  بالدخول  أهم  وكنت  هناك  شخصا  أللتقي  صباحا  البحيرة  منطقة  في  كنت 
كانت  باتجاهي!  تسير  ألجدها  فالتفت  خلفي  من  يناديني  بصوت  فإذا  موعدي  حيث 
مفاجأة! أجلت الموعد هاتفيا مستأذنا من الرجل الذي لم يصل بعد. وجلست معها بناء 
في  دققت  معي..  األسرة  وهل  تونس  في  أفعل  وماذا  المجاملة  أسئلة  بعد  طلبها.  على 

مالمحي وقالت:

- وكأنك كبرت عشر سنوات منذ لقائنا األخير في طرابلس؟
- يقتلني هم البلد... الناس اللي تموت... التدخل األجنبي الذي سيحطم ليبيا... كل 

هذا أضاف إلى عمري عشرين عاما.
- يا راجل والله إنك طيب... خلك منهم... خلي يموتوا كم مليون بالك ينضاف الشعب 

والبلد..واللي يبقى يبني ليبيا جديدة.
- ماذا بشأنك؟ هل أنت هنا منذ فترة؟ ماذا تفعلين؟ هل شاركت في المظاهرة يومها؟

لم أتحصل على جواب حقيقي عدا المظاهرة فلقد تخلت عن الفكرة وأنها هنا وأسرتها 
منه  أفهم  لم  غامض...  كالمها  ولكن  يجري  ما  لترى  هنا  جاءت  أنها  إلى  ألمحت  معها.. 
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التي  الهاتفية  المكالمة 
بصفته  دورده  بوزيد  أجراها 
الخارجي مع  رئيس جهاز األمن 
بصفته  شلقم  عبدالرحمان 
ــم  األم ــدي  ل ليبيا  ــدوب  ــن م
ــ  المستقيل لتوه  ــ  المتحدة 
تستحق   2011 مارس   14 يوم 
ألهميتها  ــراءة  ــق ال ــادة  إعـ
كوثيقة تاريخية اوال ولألثر الذي 
تركته على مواقف آخرين كثر 
وثالثا  ثانيا،  االنشقاق  اختاروا 
تاريخية  لحظة  في  أتت  ألنها 
وما  ليبيا  تاريخ  في  عصيبة 
سابقة  وشكلت  فيها  حدث 
إذ  العالمي  المستوى  على 
لم يسبق أن طلب ممثل دولة 

التدخل ضدها وهو يمثلها.

إنها  لي  لتقول  اتصلت  التالي  اليوم  وفي  الوقت  لبعض  حديثنا  استمر  الكثير... 
هم  في  أنا  وغرقت  األيام  تسارعت  ستتصل.  تعود  وحالما  الجنوب  إلى  ستذهب 
في  الفرنسية  المدرسة  في  االمتحانات  أبواب  على  معي  كانوا  الذين  األوالد  وهم  البلد 
العاصمة. نسيت أمرها في خضم األيام... توارت كطيف بعيد... وكلما خطرت بذهني 
إلى  أيضا. عدت  والشتم  له  الذم  النظام وكثيرة  أنها ال تحب  أعرف  أسأل ماذا حل بها؟ 

طرابلس واتصلت بها ولكن بال رد.. نسيتها.
في العام 2015 وفجأة وأنا في طرابلس اتصلت بي... كانت المكالمة طويلة ومؤلمة... 

تقطر مرارة وحزنا وندما... التقتني بعدها وروت بقية القصة فقالت موجزة:
اللي  وأنا  الكلب  أوالد  بنتي  أنت...خطفوا  بيتهم...أفتكيت  يخرب  هالزبالة...الله  »شن 
..وين  هذا  بيتهم..شن  يخرب  البلد...الله  وضيعوا  ضيعونا  رجاله..  نحاسبهم  أيدتهم 

ماشيين؟ هذي معاش بالد..ضحكوا علينا«.
فاض كال منا بمرارته أمام اآلخر... وانتهينا إلى حيث ال ندري... ال نحن في عام 2011 
الذي نعرفه وال نحن في عام 2015 الذي توقعه بعضنا... حالة من التيه يعيشها الجميع!
تأسفت... وعدت إلى البيت ولم أقل لنفسي وال لها » ألم أقل لك؟« المطمئن أن محنة 
طفلتها لم تطل كثيرا... شيئا ما شفع لها فعادت الطفلة بسرعة من عملية خطف نصف 

فاشلة ونصف ناجحة إال أن آثارها بقيت وستبقى بال شك.

عندما غّرد بوزيد في سرب شلقم؟
مع  الخارجي  األمن  جهاز  رئيس  بصفته  دورده  بوزيد  أجراها  التي  الهاتفية  المكالمة 
عبدالرحمان شلقم بصفته مندوب ليبيا لدي األمم المتحدة ــ المستقيل لتوه ــ يوم 14 
مارس 2011 تستحق إعادة القراءة ألهميتها كوثيقة تاريخية اوال ولألثر الذي تركته على 
مواقف آخرين كثر اختاروا االنشقاق ثانيا، وثالثا ألنها أتت في لحظة تاريخية عصيبة في 
أن طلب  لم يسبق  إذ  العالمي  المستوى  ليبيا وما حدث فيها وشكلت سابقة على  تاريخ 

ممثل دولة التدخل ضدها وهو يمثلها.
في  استقالته  شلقم  إعالن  وبعد   1973 القرار  صدور  قبل  أيام  ثالثة  المكالمة  جرت 
أن بوزيد أجرى  جلسة متوترة وحائرة في مجلس األمن قبل ذلك بيوم. وال شك عندي 
أن  أظن  وال  القذافي  الراحل  ــ من  المكالمة  في  ذلك  يعلن  ــ وهو  مباشر  بأمر  المكالمة 
بوزيد )وأقر هنا أنني ال أعرف الرجل ألحكم علي سلوكه!( كان سيتصل لوال هذا وال شك 
عندي أيضا أن المكالمة تم تسجيلها وبثها لهذا السبب من أسباب أخرى ليس أقلها أن 
نتيجتها  يريد  الدولة ومن  ليس مجرد موظفين عاديين في  المكالمة وطرفيها  توقيت 
هو رأس الدولة نفسه وال أحد غيره. وال أظن أن أحدا يشكك اليوم في حقيقة المكالمة 
وحقيقة أطرافها وأن كان كثيرون قد شككوا فيها حين تم بثها في أبريل )تقريبا( عام 
الجماهيرية  تلفزيون  بثها تم عبر  أن  ــ  للمفارقة  يا  ــ  التشكيك  2011 والسبب في ذلك 
الجماهيرية جهاز مطموس الصوت عالوة  يومها وهذا خطأ إعالمي كبير ألن تلفزيون 
على فقدانه للمصداقية لدى العالم ولدى أغلبية الليبيين وكان معروفا بـ)جعيره( الكثير 

وكالمه القليل!
بوزيد كان واضحا من البداية وكان يريد أن ينقل ما ٌطلب منه بأمانة بعد أن يضعه 
في إطاره الصحيح من حيث الخلفيات وما جرى ولماذا معززا كالمه بسرد بعض األحداث. 
كان الرجل يؤدي عمله على أكمل وجه ويبرئ نفسه اجتماعيا )ولهذا حرص على حضور 
الدكتور مفتاح ] يذكره في الدقيقة 7 وهو شقيق شلقم حسب مصادري الخاصة[( من 
ــ أراد لنفسه أن يكون في سرب آخر اختاره هو ولم يختره  زميل ــ شلقم في هذه الحالة 
بوزيد مع أن بوزيد اختار أن يغرد في نفس السرب عسى زميله المغّرد ضمن الفوج األول 

منه أن يستمع إليه ولكنه أبى مستنكرا ال مستوضحا وال متبينا وال سائال.
صافية  بنية  لالستماع  ُمتهيَّئا  يكن  لم  البداية  ومنذ  شلقم  أن  المكالمة  في  الملفت 
قبل  هو  له  يشهد  مطلع  رجل  من  األمور  استيضاح  وربما  أخبار  من  وصله  ما  لتصحيح 
غيره بوطنيته وحرصه ودقته. على العكس كان شلقم يقارع بوزيد بال حجة بل بترديد 
ما سمعه من اإلعالم ــ وهذا سبب البالء األول ــ ولهذا لم يتورع بوزيد عن سؤاله شاكيا: 
ألوضاع  انتقاداته  على  وعالوة   )16 )الدقيقة  أنا«  تصدقني  وال  اآلخرين  تصدق  لماذا 
إشارة  أي  يبد شلقم  لم  ــ  اإلعالم  ــ اطالعه كان عبر  هو غير مطلع عليها من مصادرها 
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يريد  من  منطق  طبيعة  مع  متسقا  يكن  لم  شلقم  كالم 
ومن  يستمع  حال  يريد  فمن  الحقيقة.  عن  يبحث  ومن  حال 
وقائع  عن  أكثر  ويسأل  أكثر  يستمع  الحقيقة  عن  يبحث 

بعينها وهذا ما لم يفعله الرجل.

أنه أشارا  إلى رغبته في إيجاد مخرج حقيقي لألزمة في بداياتها رغم  جادة تشير 
إلى ضرورة إيجاد حل أكثر من مرة وأشار ]الدقيقة 14[ إلى استعداده المشروط 

للعودة عن استقالته.
كالم شلقم لم يكن متسقا مع طبيعة منطق من يريد حال ومن يبحث عن الحقيقة. فمن 
يريد حال يستمع ومن يبحث عن الحقيقة يستمع أكثر ويسأل أكثر عن وقائع بعينها وهذا 
الرجل بل مضى يعدد ما يعتبره حقائق. وهذا ربما مبرره بسيط وهو أن  ما لم يفعله 
شلقم أراد ــ هو أيضا ــ أن يبرئ نفسه سياسيا بالقول أنا قلت لكم ولم تسمعوني وأمام 
زميله بأن عبر له عن انزعاجه من وجوده ــ اي بوزيد ــ في صف آخرين أقل منه مستوى 
ومكانة حين قال له » والله انا أتأسف أن يكون بوزيد دورده صافيا اآلن مع خالد كعيم ومع 
يوسف شاكير ومع ميالد الفقهي ]الدقيقة 11[ » وأراد أيضا بهذا الرد على كالم بوزيد له 
]الدقيقة 11 وبضع ثواني[ حين قال »... هذا كالم ال يليق بعبد الرحمن شلقم ..اآلخرين 

شي وأنت شءي آخر.
ومما يعزز الشك بأن شلقم لم يكن صافي النوايا في المكالمة قوله ]الدقيقة 23[ »... 
تبوني نساعدكم في خروج آمن والله لن يحاسبكم أحد...« وهذا عرض مباشر وصريح 
بضمان  كفيل  وهو  فرصة  أقرب  في  ليبيا  من  للفرار  نفسه  القذافي  ورائه  ومن  لبوزيد 
أمنهم وعدم محاسبتهم! فال يمكن أن يكون هذا منطق من يبحث عن حل ومن يتكلم 

بنوايا صادقة تهدف للحل وليس لغيره.
شلقم  ثني  محاولته  في  بوزيد  ويمضي 
سرب  في  يبتعد  يراه  وهو  تغريده  عن 
أن  ناهيك  فيه  يكون  أن  يجب  ال  غريب 
أمثلة  فيعطيه  األول  فوجه  في  يكون 
ولديهم  النفاق  يمارسون  ممن  لتحذيره 
فيقول  زرتي  قبيل  من  المواقف  ازدواجية 
اللي  ]زرتي[  هو  امال  أنت  وراسك   ...« له 
هو  اال  يحلها  لم  معينة  مالية  مشاكل  حل 
...]الدقيقة 21[« وهنا يشتظ شلقم غضبا 

يظهر في كالمه ولهجته وكأنه أكتشف نفاق المعني ]زرتي[ للمرة األولى!
ويبدو شلقم في حديثه منطلقا من مسلمة يؤمن بها وهي أن النظام فقد شرعيته 
وهذا كالم عالوة على أنه معيب من دبلوماسي وسياسي عريق مثله هو أيضا غير قانوني 
بمنطق القانون الدولي يومها إذ أن النظام حينها كان اليزال على رأس السلطة وال يزال 
قوله  على  شلقم  يسبغ  ولكي  به  المتحدة  األمم  ومنظمة  العالم  اعتراف  بشرعية  يتمتع 
مسحة من المصداقية قال »... توا كنت في مجلس األمن وفي األمم المتحدة، اآلن النظام 

كله يعتبر غير شرعي...]الدقيقة 15[«
وهو عكس محدثه من طرابلس. فبوزيد ينطلق من حقائق مؤمنا بها وموثقة وتبث 
صدقها بعد أن انتهى األمر ــ والزالت الوثائق التي تخرج في الغرب تؤكد هذا ــ في حين 
شلقم يردد كالما مبهما ولم يثبت صدق الوقائع التي سردها من قبيل قوله بنبش القبور 
 ] ]الدقيقة15  وضربهم  اعتقالهم  تم  الصحفيين  بأن  وقوله   ] ]الدقيقة14  الزاوية  في 
يذكر  لم  لماذا  أستغرب  هنا  وأنا  بقليل[.  الدقيقة14  ]بعد  المرتزقة  باستجالب  وقوله 

قصة االغتصاب؟ وأعتقد أنه لم يكن يصدقها ولكنه صدق ما سلف.
وفي نهاية المكالمة يبدو بوزيد مرتاحا لما قال ومرتاحا للحقائق التي سردها ــ يبدو 
ذلك في خبو حماسته التي بدأ بها المكالمة ــ وهو ما عزز اعتقادا ساد لديه ــ في لهجته 
ــ مفاده ان حالة شلقم ميؤوس منها وأن سربه الذي غّرد فيه كان  على طول المكالمة 
إلى سرب يعرفه  الغريب  أمام بوزيد اال أن يغادر السرب  ابتعد كثيرا جدا ولم يعد  قد 
جيدا ويعرف اتجاهه. وبعدها آل األمر كله إلى صاحب األمر ــ القذافي نفسه ــ ليقرر ما 
يراه في شأن شلقم وهذا كان قد اتخد قراره ويعرف نتائجه مسبقا إال أنه على عكس 
الكثير من السوء في رجل كان سببا  شلقم لم يقل فيه كلمة سيئة في حين قال شلقم 
فيما وصل اليه بالرغم من تعهده في المكالمة بأن ال يتعرض لشخص ولي نعمته وال 

ألسرته بسوء.
الملفت للنظر أن أيا من وسائل اإلعالم التي التقت شلقم وهي كثيرة جدا ومختلفة ــ 
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بما فيها الليبية ــ لم تسأله مرة واحدة عن المكالمة )حسب علمي( وما دار فيها 
وهذا طبعا وراؤه سببان اثنان: إن بث المكالمة ــ كنت أسلفت في بداية المقال 
ــ جاء عبر تلفزيون ال يسمعه أحد )الجماهيرية( وإن سمعه أحد فهو ال يصدقه والسبب 
الثاني: قصور وفشل )اإلعالميين( ممن التقوا شلقم وحاوروه بمن فيهم أساطين الجزيرة 

صاحبة الفضل األول في تغريد شلقم في سرب غريب!
إعادة قراءة المكالمة بهدوء تنبئ بحقيقة يصعب إثباتها إال بظروفها ولكن يستحيل 

نفيها وهي: شلقم لم يفعل ما فعل بوازع وطني مبدئي مهما جادل في ذلك وحاجج.
وختاما: ال يكفي اتهام شلقم بالخيانة وال وصف بوزيد بالبطولة فهذا للتاريخ وللشعب 
قراءة  ما حدث وهذه  قراءة  الحياد في  الشعب البد من  ويعي  التاريخ  يحكم  لكي  ولكن 
لمعرفة  المتأنية  القراءة  يستحق  بما  غنية  تزال  ال  كانت  وإن  الحاسمة  للمكالمة  جزئية 

الحقيقة أو بعضها على األقل وهو أضعف اإليمان.
يوم أن أشتاق معمر إلى شافيز..وكدت أنا أن أصبح »فبرايريا«

مساء اليوم الذي أعلن فيه وزير خارجية بريطانيا عن هروب معمر القذافي كنت في 
الخبر  أسمع  ولم  البيت  إلى  الطريق 
إحد  سفير  بي  اتصل  وصلت  وحالما 
الدول الغربية )وهي صديقة( وسألتني 
لم  وألنني  بالخبر.  علمت  قد  كنت  إن 
لماذا  تعرف  أن  أصرت  الخبر  أصدق 
أنا ال  فالدنيا كلها تصدقه؟ فقلت لها: 
ولكنني  شخصيا  القذافي  معمر  أعرف 
ال  رجل  هذا  بعد  عن  به  معرفتي  ومن 
قد  العمل.  هذا  على  يقدم  أن  يمكن 
يكون مشتاقا لصديقه شافيز ولكن ال 
زيارته قريبا! وسألتني لماذا  أظنه ينوي 
أحد  أعرفك  »...أنا  مضيفة  أنضم  لم 
لم  أنك  النظام واستغرب  أشد منتقدي 
ال  انا  ثورة؟  أي  فأجبتها:  للثورة«  تنضم 
أرى ثورة وإنما مصيبة ال أستطيع تصور 
على  أبدا  لست  ولكنني  اآلن  نتائجها 
يقين مما يجري ولهذا أجد صعوبة في 
االنضمام إليها. كيف أشارك في فعل ال 
أملك أي نسبة من اليقين حوله؟ وانتهت 

المكالمة بيننا هنا.
في شهر أبريل 2011 كنت في تونس 
ألرسل  مقهى  إلى  فدلفت  وجيزة  لفترة 
للنشر  النت  عبر  باالنجليزية  مقالة 
وأثناء خروجي فاجأني أحد الليبيين وهو 

شخص أعرفه جيدا وان لم نكن أصدقاء ودعاني للجلوس ففعلت وبنية صافية ولم أكن 
اعرف أنه من »الثوار« وبعد حديث قصير دار بيننا الحديث التالي:

- انا نقلت اسمك من القائمات.
- أي قوائم؟ ومن الذي يعدها؟

- قوائم نعدها نحن لمحاكمتكم.
- ومن أنتم؟

- نحن »الثوار«
- ولماذا أنا في القائمات؟

- ألنك ساعدت على إطالة عمر النظام؟
- أنا؟ انت تعرفني جيدا ولهذا أستغرب هذا الكالم منك وأنا جلست معك عن حسن 

نية ولكن ماذا فعلت أنا؟
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- أنت كنت صديقا لفالن وتكتب مؤيدا للنظام.
- وهل تريدني أن أنسى عالقاتي بالناس وأنسلخ عنهم؟ ولكن فالنا هذا أنت 
كنت تعمل معه موظفا في حين أنا لم أكن اال صديقه منذ سنين طويلة. عموما أنا أطلب 
منك أن تعيد اسمي للقوائم وسيأتي يوم يا صديقي وستعرف من منا كان على حق وأنا 

أريدك أن تعيد النظر في موقفك ولك الحق في شتم النظام كما تريد.
العديد من أصدقائي  إلى طرابلس. وسط شكوك  أيام عدت  المقهي وبعد  وغادرت 

وبعضهم كان جازما بأنني فبرايريا قحا!!
في العام 2014 وفي أحد الدول العربية دعتني نفس السفيرة للغداء وتناقشنا كثيرا 
ثم قالت »..كنت مصيبا في عدم انضمامك...أنا نفسي ال أحب القذافي ولكنني ال أؤيد 
ما حدث« وسألتني »ولكن كيف تسنى لك أال تكون معهم وأنت لست مستفيدا من النظام 
وال تعمل فيه وال تعمل حتى في الدولة وعشت أغلب حياتك خارج ليبيا ...كيف نجوت من 
الهجمة اإلعالمية التي غّيبت الوعي وأرهبت الناس بل وزعزعت الثقة حتى في المسلمات؟«

فأنت  حظ  وبعضه  للوقائع  قراءة  بعضه  ولكن  مني  ذكاء  كله  األمر  »ليس  لها:  فقلت 
تعرفين ان الحملة اإلعالمية كانت قاسية لدرجة يصعب معها تمييز ما يجري حتى بين 
أفراد اآلسرة الواحدة ثم إن التدخل الغربي لم يتأخر فانكشف حتى ما لم ندركه يومها« 
وفي طريقنا إلى المطار أللحق برحلتي إلى باريس قالت لي »..كما تعرف أنا أعرف ليبيين 
»ربما كنا على خطأ  لها  أخر« فقلت  أنت وشخص  كثيرين وكلهم تقريبا انضموا وبقيت 

ولكن األيام أثبتت أننا على صواب أو بعض الصواب.
وبعد ذلك بأشهر وفي طرابلس التقيت ذلك الليبي الذي التقيته في تونس عام 2011 
ومرة أخرى في مقهى ذات مساء صيفي حار ورطب. كان اللقاء صدفة فأنا لم أكن أتردد 

الثانية  المرة  هي  وتلك  كثيرا  هناك  إلى 
المقهي  ذلك  إلى  فيها  آذهب  التي  تقريبا 
وكان هو يجلس إلى طاولة خلفي ولم أنتبه 
نهض  فجأة  ثم  آخرون.  معي  كان  إذ  إليه 
الوقت  لبعض  معا  وتحدثنا  الينا  وأنضم 

وسألته:

- عسى أحوالك طيبة؟
كارثة  العظيم  والله  ربي  يجيبها   -
وأنا  تعرف  ما  زي  مهجرين  وخالص...أحنا 

انت كنت على  والله  الحال...  قاعدين غادي وهاك تشبح في  والعيلة  قاعد في طرابلس 
صواب لما تالقينا في تونس ...بس نصيحتي معاش تجي للبالد.

كانت تلك المرة األولى التي ألتقي فيها أحد »النادمين« قبل أن يتحولوا إلى أغلبية عززت 
اعتقادي أنني لم أخطئ حين لم أصبح فبرايريا!

عبدالله أبو مهارة: ميت يمشي على قدمين ...ويناضل رغم »الهراوكه«!
في أبريل 2011 كنت في تونس وعرفت بالصدفة أن عبدالله أبومهاره هناك فاتصلت 
به ألراه وكان تقريبا يوم أحد. لم أره منذ سنين. عالقتي بعبدالله طبيعية وعفوية وغريبة 
قليال: فهو ليس من جيلي وهو يعرفني ويعرف أهلي وأنا شببت وانا أعرفه وأعرف اخوته 
واخواته وأقاربه...كانت ألسرتنا عالقة خاصة بأسرتهم من دون بقية آل مهارة...وارتبطت 
به بشكل خاص منذ أن كان في الجامعة وأنا في اإلعدادية تقريبا...كنت احترمه وأنظر 

اليه كأخ وعندما كنت صغيرا كنت أخشاه كأخي األكبر مع انني لم أكن أراه اال نادرا.
منا  لكل  الفرصة  لتتاح  أدرس هناك  أن  األقدار  اليونان كسفير شاءت  وأثناء عمله في 
ليعرف اآلخر جديا: فأنا ما عدت ذلك الفتى الصغير وهو ما عاد الطالب الجامعي فتوطدت 
عالقتي به وبأسرته وخاصة طفله الصغير المشاكس حينها. اكتشف هو فّي حينها نهما 
مازالت  أنني  مع  باهتمام  إلي  يستمع  فكان  األمريكية  وخاصة  للسياسة  كبيرين  وفهما 
أثينا وأراد  العربي في  الدبلوماسي  الكالم بال ضرورة. ذات مرة كان عميد السلك  قليل 
في أحد االجتماعات طرح موضوع رواية »آيات شيطانية« التي كانت تمأل الدنيا ضجيجا 
اليونان. ولم يعثر على أي مادة حقيقية عدا ما  في عام 1989 تقريبا بهدف منعها في 
تناقله اإلعالم عنها فوجدها عندي ألنني كنت يومها قد تحصلت على الرواية ووضعت 

نفس  دعتني  العربية  الدول  أحد  وفي   2014 العام  في 
مصيبا  »..كنت  قالت  ثم  كثيرا  وتناقشنا  للغداء  السفيرة 
في عدم انضمامك...أنا نفسي ال أحب القذافي ولكنني 
ال أؤيد ما حدث« وسألتني »ولكن كيف تسنى لك أال تكون 

معهم وأنت لست مستفيدا من النظام.
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فأخد  بعده(  كثيرون  منه  واستفاد  الوحيد  العربي  الملخص  )وهو  ملخصا  لها 
مرة  وفي  اليونان!  في  الرواية  منع  وتم  األمر  العرب  السفراء  وتداول  منه  نسخة 
أخرى وكنت أصدر مجلة بسيطة المني ألن غالف المجلة كان صورة كاريكاتورية 
للراحل الملك حسين ومقالة قاسية عنه فكان ان اتصل به صديقه السفير األردني الئما. 
لوم عبدالله لي لم يكن اال من باب المجاملة للسفير فهو في قرارة نفسه كان مقتنعا بما 

فعلت والسفير يستحق المجاملة ألنه عكس ملكه.
أين  أعرف  وال  تونس  أعرف  ال  وأنا  بتونس  المرسى  منطقة  في  كان  به  اتصلت  حين 
تقع المرسى فحياتي في أوربا جعلتني ال أهتم كثيرا بتونس أو غيرها من الدول العربية. 
إلى  ومنها  جربة  إلى  اليوم  مسافر  ألنني  داعي  ال  فقال  تاكسي  استقل  أن  عليه  اقترحت 

طرابلس »فتعالى إلى مطار تونس ونلتقي هناك« وهكذا كان.
أثناء انتظاري له في المطار لم أجد كرسيا في المقهى الصغير فكان ان استندت إلى 
عمود رخامي ضخم فتناهي إلى مسمعي صوت ليبي يأتي من الجهة األخرى للعمود وكان 
إلى  يتحدث  المتكلم  ان  فهمت  الحديث.  نظري  فلفت  الهاتف.  على  أحدهم  مع  يتكلم 
شخص خارج ليبيا عن ضابط كبير داخل ليبيا يريد أن ينشق ويهرب ويريد ضمانات. لم 
أسمع األسماء عدى االسم األول للضابط. بدافع الفضول تركت مكاني مبتعدا ومتظاهرا 
بأنني أتكلم على الهاتف وسرت حول العمود من بعيد ألرى من المتكلم. فكان نزار كعوان 
الذي ال أعرفه وإن كنت قد رأيته قبلها على التلفزيون. كانت المكالمة تدور حول ترتيب 
خروج الضابط ووصوله بالبحر إلى تونس ومن ثمة »يجيكم غادي تاني يوم« ولم أستشف 
من الحديث اين تقع »غادي«؟ فضولي الصحفي ال يتركني أحيانا وحساسية الموضوع في 

عز الحرب أثارت األسئلة في رأسي وحيرتني.
الذهول  فأصابني  عبدالله  وصل 
أٌصيب  أن  منذ  ألتقيه  لم  رأيته!  عندما 
إلهي  يا  واحدة!  مرة  إال  بالسرطان 
وكدت  أعرفه  الذي  عبدالله  ليس  هذا 
كان  يمشي!  ميت  رجل  هذا  أبكي.  أن 
جسده  وجعل  منه  تمكن  قد  المرض 
تبادلنا  أن  وبعد  لها.  ٌيرثى  حالة  في 
طاولة  على  تحصلنا  الحديث  أطراف 
كنت  جربة.  إلى  رحلته  بانتظار  فجلسنا 
عن  سألته  قد  الهاتفية  المكالمة  في 
صديق مشترك لنا سمعت أنه انشق في 

بروكسل فروى لي األمر وكيف أنه ورغم مرضه استقل القطار من ألمانيا إلى بروكسل 
ليقنع صديقه بعدم جدوى انشقاقه وأن هذا فعل ٌيسيئ اليه اال انه وبعد ان وصل 
بروكسل كان األمر قد انتهى ولم يستقبله صديقه كعادته! كان مكسورا من موقف 
مستوضحا  واحد  بيوم  انشقاقه  قبل  الرجل  بذلك  اتصلت  قد  انا  كنت  صديقه! 
فأفهمني أنه لن يفعل أبدا وانه على تواصل مع عبدالله في ألمانيا. ثم سألت عبدالله 
عن قصة منشق آخر أقل شأنا في دولة أوربية أخرى فأكتفي بالقول »هذا واحد هرواك« 

وأضاف »كلمته لكن ما يفهمش«.
ــ الذي كان قد  تم أعدت عليه الواقعة التي جرت قبل قليل وأومأت مشيرا إلى كعوان 
ــ وسألت عبدالله ان كان يعرفه فأجاب أن ال.  البعيد  جلس إلى طاولة في ركن المقهى 
فأخبرته من يكون فما كان منه اال ان أصر على التحدث اليه فمنعته وهنا اخرج هاتفه من 
جيبه وألتقط له عددا من الصور وظل يسألني عن اسم الضابط المعني ولكنني لم أعرف 
إال االسم األول فقط. غادر عبدالله إلى جربه واختفى كعوان وغادرت أنا عائدا إلى المدينة 
وأنا أسأل نفسي: هذا رجل حاربته الخارجية الليبية أكثر مما حاربت أمريكا وحاربه شلقم 

وهو في حالة موت حقيقي ومع هذا لم ينشق رغم كل شئ.
في مساء نفس اليوم علمت بأمر مكالمة بوزيد مع شلقم وفيها يورد بوزيد كيف أن 
عبدالله تعرض للضغط من قبل الفرنسيين لينشق إال أنه أبى رغم العرض المغري الذي 
قدموه له... الرجل كان في حكم الميت ومع هذا استمر حتى الرمق األخير يناضل ويسخر 

من »الهراوكه« كبارا وصغارا! رحمه الله.

في أبريل 2011 كنت في تونس وعرفت بالصدفة أن عبداهلل 
أبومهاره هناك فاتصلت به ألراه وكان تقريبا يوم أحد. لم أره 
منذ سنين. عالقتي بعبداهلل طبيعية وعفوية وغريبة قليال: 
فهو ليس من جيلي وهو يعرفني ويعرف أهلي وأنا شببت 

وانا أعرفه وأعرف اخوته واخواته وأقاربه.
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إيمان العبيدي..

 من صدارة الثورة
إلى  غياهب السجون

الحبيب االسود 

« بهذه  الليبية  الثورة  العبيدي رمز  إيمان  « و»  العبيدي عنوان ثورتنا  إيمان  « و»  العبيدي  إيمان  » كلنا 
الشعارات وغيرها علت الرايات وإرتفعت األصوات في مناطق التمرد ضد نظام العقيد معمر القذافي بعد 
حادثة 26 مارس 2011 عندما   فاجأت العبيدي الصحفيين األجانب في فندق  الريكسوس بطرابلس 
بصراخها ، وإدعائها أنها تعرضت لالغتصاب، وأنها احتجزت لدى مؤيدي القذافي طوال يومين وأن 15 

رجاًل منهم تناوبوا على اغتصابها.
بعد ذلك تم إحتجاز العبيدي لساعات قليلة قبل أطالق سراحها ،قبل أن تجد  طريقها بعد أيام  الى 
تونس لتقود حربها ضد النظام مدعومة بتأييد الناشطين في مناطق التمرد وبتضخيم صورتها من 

قبل اإلعالم األجنبي الذي وجد في قضيتها دافعا لمزيد التحامل على القيادة الليبية في تلك الفترة.
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2011 أعلنت  إنها تمكنت من مغادرة البالد والفرار إلى  في السادس من ابريل 
إنها  ان”  ان  “سي  موقع  ذكر  حسبما  العبيدي  وقالت  سالمتها.  على  حفاظًا  تونس 
إلى  فر  الليبي،  النظام  عن  منشق  ضابط  بمساعدة  وذلك   ، ليبيا  خارج  الفرار  من  تمكنت 

تونس مع عائلتهم، واصطحبها معه. 
ووصفت العبيدي الرحلة من طرابلس إلى معبر الذهيبة بأنها “متعبة للغاية”، وأضافت 
أنها عبرت من المعبر إلى األراضي التونسية وهي “متنكرة بزي محلي” ولم يعترضها أحد. 
ولفتت إلى أن السيارة التي كانت تستقلها توقفت أكثر من مرة عند نقاط تفتيش أمنية، 
ولكن الضابط المنشق الذي كان يقودها كان يبرز على الدوام أوراق مروره العسكرية التي 

تسمح له بالتنقل، مضيفة أنها من جانبها استخدمت وثائق لجوء لتدخل تونس. 
ومن معبر الذهبية، قام دبلوماسيون فرنسيون باصطحابها بسيارتهم عارضين عليها 
“ال أعرف ما  “تدرس الخيارات” حول مستقبلها، وأضافت:  مكانًا آمنًا، وأضافت أنها ما زالت 

الذي سأفعله، ولكن بالتأكيد أرغب في رؤية عائلتي”. 
وقيدوا  للخلف  يداي  أوثقوا   « قالت  حيث  لقصتها  سيناريو  تضع  أن  العبيدي  إستطاعت 
رجلّي وبدأوا في ضربي وعضي في كافة أنحاء جسمي.. صبوا الكحول في عيني حتى ال أرى.. 

اغتصبوني من الخلف باستخدام بنادقهم ورفضوا السماح لنا بالذهاب للحمام.«
وتابعت: »تناوبوا في القيام بذلك.. يقضي 
العبيدي  اآلخر.«وقالت  ويأتي  حاجته  أحدهم 
إن امرأة أخرى كانت محتجزة نجحت في فك 
وثاقها ما أتاح لها الهرب.وأضافت« هددوني 
إذا  مطلقًا  السجن  أغادر  لن  وبأنني  بالقتل 
توجهت للصحفيين أو أطلعتهم على أي من 

ما جرى في طرابلس.« 
وحول فترة اختفائها بعد جرها من الفندق، 
على  للتحقيق  أخضعت  إنها  إيمان  قالت 
كاميرات  أمام  انتزاعها  تلت  ساعة   72 مدى 
خاللها  قام  الفندق،  بهو  من  الصحفيين 
وإلقاء  وجهها  على  المياه  بصب  المحققون 
االستجواب  جلسات  تنته  ولم  عليها،  الطعام 
االختبارات تعرضها  تأكيد  المتواصلة وحتى 

لالغتصاب.
التي  النتائج  »بظهور  بالقول:  وأضافت 
أثبتت تعرضي لالغتصاب عندها تم اإلفراج 

عني.
الليبيين  المسؤولين  بتصريحات  ونددت 
التي  طرابلس  في  الرسمية  اإلعالم  ووسائل 

وصفتها بـ«المختلة عقليا« و«الثملة« و«العاهرة« قائلة بإنها دمرت سمعتها، مضيفة: »لم تتح 
لي فرص الرد عليها.«

الموالية للقذافي ثالث مرات: األولى  القوات  أنها اختطفت من قبل  إلى  العبيدي  ولفتت 
الماضي،  األسبوع  تونس  إلى  للهرب  محاولتها  عند  والثانية  الفندق،  بهو  من  جرها  عند 

واألخيرة األحد الفائت ورافقها تهديد بعدم رفع شكواها إلى وحدة التحقيقات بالشرطة.
التمرد  سياق  في  القاعدة  تنظيم  لوجود  مبكرا  إنتبهت  العبيدي  أن  األمر  في  والغريب 
العسكزي ضد النظام حيث  أكدت  أن أكثر ما يهمها هو إيصال صوتها للعالم، واختتمت 
ولسنا  مسالم  شعب  نحن  أمريكا،  في  يشاهدنا  من  كل  إلى  كلمة  أوجه  أن  »أريد  بالقول: 
أعضاء في تنظيم القاعدة.. نحن شعب بسيط لسنا متطرفون ال نطلب شيئًا سوى حريتنا 

وكرامتنا وأبسط حقوق اإلنسان التي حرمنا منها.«
سارع  محنتها،حيث  أثناء  العبيدي  إيمان  على  بالمئات  انهالت  الزواج  دعوات  كانت  و 
العديد من الليبيين من المناوئين للقذافي إلى التعبير عن رغبتهم في الزواج منها لسترها 
و التضامن و معها و مكافأتها على جرأتها و شجاعتها في فضح ما فعلته بها كتائب القذافي 

،وفق التعبير السائد أنذاك 
ماذا  خطأ..  لها  يحدث  »ما  قائاًل:  ابنته  نجدة  الدولية  األسرة  والدها  ناشد  جانبه  ومن 

الجليل  عبد  مصطفى 
طرد  في  دور  أي  ينفي 
العبيدي من الدوحة
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عساني أن أفعل؟ ال حول وال قوة لي.. أناشد منظمات حقوق اإلنسان وكل الحركات 
الحقوقية الدولية التدخل ومساعدتنا.«

تم  حيث   ، الدوحة  الى  العبيدي  إيمان  إتجهت  تونس  الى  وصولها  من  أيام  ثالثة  بعد 
بها  إلتحق  كما   ، القطري  النظام  قبل  من  المدعومة  فبراير   17 لثورة  كرمز  إستقبالها 
 2011 يونيو  من  الثاني  في  ولكن   ، الدوحة  سلطات  ضيافة  في  جميعا  لينزولو  والداها 
صرحت العبيدي بأنها تعرضت للضرب في قطر وتم تقييدها باألصفاد، ثم أجبرت على 
الصعود إلى الطائرة العسكرية التي نقلتها الى بنغازي وأضافت أنه تمت مصادرة كل شءي 

منها ومن والديها، بما في ذلك الهواتف الخلوية والكمبيوتر المحمول وبعض األموال.
واتهمت العبيدي المجلس الوطني االنتقالي باستغاللها، غير أن األخير نفى ذلك، إال أن 

وجودها في قطر على ما يبدو أصبح أمراً مربكًا ومحرجًا للمجلس االنتقالي.
العبيدي،  نانسي هولوهان )صديقة  األمريكية عن  »واشنطن بوست«   ونقلت  صحيفة 

وهي أميركية من مدينة سان فرانسيسكو( إنها كانت خائفة من العودة إلى ليبيا.
بالدها،  إلى  تعود  كي  الثوار  من  لضغوط  تعرضت  العبيدي  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 

وإنها تعرضت لالنتقاد بسبب قولها إنها لم تلق الدعم المطلوب منهم 
الشمام.  محمود  الدوحة  في  اإلعالمي  المسؤول  من  وخصوصًا 

مدينة  ثوار  مجلس  في  المسؤول  علي،  محمد  عن  ونقلت 
مصراتة والمقيم حاليًا في الدوحة، إنها لقيت »وقتًا صعبًا« 

بسبب  محمود لشمام، أحد رموز ثورة 17 فبراير 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول آخر رفض أن يكشف 

من  طلبوا  الثوار  إن  الموضوع  لحساسية  اسمه 
السلطات القطرية ترحيلها إلى بالدها. وأوردت 

أن قطر منحتها في البدء هبة مالية لتصرفها 
على التبضع، لكن المزايا التي تمتعت بها تم 
العبيدي  وصارت  األخيرة  األيام  في  سحبها 
الفندق  تقضي معظم وقتها في غرفتها في 
غرفة  باستخدام  لها  ُيسمح  يعد  ولم 
كان  الذي  الحارس  سحب  تم  كما  الرياضة، 

يحمي غرفتها.
إنها  الدولية  الالجئين  مفوضية  وأبرزت  

القطرية  للسلطات  عديدة  بطلبات  تقدمت 
فينسنت  العبيدي.وقال  إيمان  إبعاد  لعدم 

الدولية  المنظمة  مكتب  في  المسؤول  كوشتل، 
الليل منع نقلها من قطر،  إنه حاول طوال  بواشنطن 

من  أمراً  تلقت  إنها  قالت  القطرية  السلطات  أن  غير 
المحكمة وأن تأشيرتها انتهت، ثم تجاهلت السلطات أقوال 

المنظمة بأن العبيدي تتمتع بوضعية الجئ، كما أن المنظمة لم 
تتلق أي توضيح ألسباب اإلبعاد المفاجئ للعبيدي.

وكانت العبيدي  أكدت  قبل إبعادها بوقت قصير إن حراسًا مسلحين متواجدين 
خارج غرفتها ويمنعون ممثل مفوضية الالجئين من مساعدتها ، وقالت المنظمة إن مثل 

هذا اإلبعاد يعد أمراً غير قانوني بحكم القانون الدولي.
جيرانها  أرعاج  في  تسببت  قد  كانت  العبيدي  أن  قالت  اإلطالع  وثيقة  مصادر  ولكن 
ولما   ، األمن  أجهزة  إبالغ  فتم   ، السكر  على  وإدمانها  ليال  زوارها  كثرة  بسبب  القطريين 
أغضبت  وقد   ، إغتصابها  ومحاولة  بها  بالتحرش  إتهمت عناصرها  بابها  الشرطة  طرقت 
بسلوكها هذا وغيره   أطرافا من األسرة الحاكمة وأحرجت بعض الليبيين المقيمين آنذاك 
، وأوكلت المهمة الى جهاز المخابرات الذي  البالد  ، فتم اإلتفاق على طردها من  في قطر 

تعامل معها كإمرأة غير سوّية 
ووصفت منظمة »هيومان رايتس ووتش«  قيام السلطات القطرية بترحيل الليبية إيمان 
عن  ونقلت   الدولية«.  القوانين  ينتهك  الذي  القاسي،  »األمر  بـ  بليبيا،  بنغازي  إلى  العبيدي 
الفندق   في  غرفتها  من  العبيدي  اصطحبوا  قطريين  مسؤولين  إن  قولهم:  عيان  شهود 

مكنت  كلينتون  هيالري 
اللجوء  من  العبيدي 
بالواليات المتحدة
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كانا  اللذين  ووالديها  وأجبروها 
على  السفر  على  بزيارتها  يقومان 

طائرة متجهة إلى بنغازي.
لرئيس  العبيدي  شكت  للمعلومات  ووفقا 
المجلس اإلنتقالي مصطفى عبد الجليل من 
القطرية  السلطات  من  لمضايقات  تعرضها 
بنغازي.  إلى  وبالقوة  قسرا  ترحيلها  خالل 
ونفت العبيدي أن تكون قد وجهت أي اتهام 
غير  المعاملة  عن  االنتقالي  المجلس  إلى 
القطرية  السلطات  من  تلقتها  التي  الالئقة 
إلى  إساءة  أي  تكون قد وجهت  أن  نفت  كما 

المجلس االنتقالي.
الـ»فيس  صفحات  على  الليبيون  وانقسم 
بشأن  اإلنترنت  شبكة  عبر  و»تويتر«  بوك« 
اعتبر  حيث  إيمان  وقضية  القطري  الموقف 
الطبيعي هو في بنغازي  بعضهم أن مكانها 
عاب  بينما  المنتظر،  وزوجها  أسرتها  حيث 
استخدام  القطرية  السلطات  على  البعض 

القوة إلبعاد العبيدي إلى بنغازي. وانتقدت منظمات حقوقية ودولية إبعاد العبيدي وقالت 
إنها بصدد طلب توضيحات رسمية من السلطات القطرية والمجلس االنتقالي الليبي الذي 

لم يعلق رسميا بعد على هذه التطورات.
ورفض مسؤولون قطريون وليبيون التعليق على هذه المعلومات، فيما نقل الليبي فرج 
المنبي الذي تقدم للزواج من العبيدي بعد ذيوع قصة اغتصابها قولها إنها تأمل في أن 
تتعافى من الظروف التي أحاطت بعملية ترحيلها المفاجئة من الدوحة إلى بنغازي في وقت 
قريب. وقال المنبي البالغ من العمر 34 عاما ويعمل في التجارة واألعمال الحرة في اتصال 
هاتفي مع صحيفة  »الشرق األوسط« من بنغازي إن العبيدي ليست في حالة تسمح لها حاليا 
االثنين،  بين  القران  عقد  وتم  للغاية.  سيئة  نفسية  بمرحلة  تمر  أنها  إلى  مشيرا  بالكالم، 

وهما اآلن في انتظار إتمام إجراءات زواجهما.
المقام أخيرا في منزل شقيقتها  التي استقر بها  العبيدي  المنبي أن  وشرح 

لإلجحاف  تعرضها  من  تشكو  بنغازي  مدينة  في  رأسها  بمسقط 
المجلس  في  القيادية  العناصر  بعض  قبل  من  السيئة  والمعاملة 

الوطني االنتقالي .  وقال إنه عندما وصلت إيمان إلى قطر عن 
االنتقالي  المجلس  من  مجموعة  استقبلها  تونس  طريق 

اإلعالمية  الشؤون  مسؤول  شمام  محمود  رأسهم  على 
قناة  خالل  من  إعالميا  للخروج  لها  ونسقوا  بالمجلس، 

تمثل  التي  األحرار«  »ليبيا  قناة  عبر  والحقا  »الجزيرة« 
العاصمة  من  أيضا  إرسالها  وتبث  الثوار  نظر  وجهة 
القطرية الدوحة. وأضاف: هي تساءلت فور وصولها 
مخصصة  برامج  هناك  وهل  منها  المطلوب  عن 
إعالميا لها لشرح قضيتها أم ال وتقريبا حصل خالف 
مع شمام ووقعت مشادة كالمية بين الطرفين. ونفى 
أو  آدمية  معاملة  تلقت  قد  إيمان  تكون  أن  المنبي 

ذهبت إلى طبيب أو مستشفى رغم إصابتها الواضحة 
طريق  عن  جسمها  في  وجروح  وجهها  في  بكدمات 

الشرطة، مشيرا إلى أن الرحلة كانت شاقة.
وقال مصدر دبلوماسي إن معارضين ليبيين مقيمين في 

قطر طلبوا من الحكومة القطرية إعادتها إلى شرق ليبيا حيث 
المصدر  وأضاف  القذافي.  قوات  ضد  المسلح  صراعهم  يحتدم 

الذي طلب عدم ذكر اسمه »ما كان للقطريين أن يفعلوا ذلك من دون 

بالسجن  ايداع  بطاقة 
في الواليات المتحدة
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أن يطلب منهم«.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية مارك تونر »إن الواليات المتحدة 
تحدثت مع قطر مرارا بشأن قضية العبيدي وإنها تشعر بخيبة أمل جراء طردها«. وأضاف 
يخرق  ذلك  أن  ونعتقد  العودة  على  إجبارها  تجاه  أمل  بخيبة  »نشعر  صحافي  مؤتمر  في 

األعراف اإلنسانية«.
وقال: »حياتها كانت في خطر واضح في ليبيا ولهذا السبب غادرت إلى قطر«، مشيرا إلى 
مع  نتحدث  »لم  تونر:  وأضاف  سالمتها.  ضمان  على  المسلحة  المعارضة  حثت  بالده  أن 
اآلنسة العبيدي منذ أن غادرت قطر، ولكننا على اتصال مع كبار المسؤولين في المجلس 

الوطني االنتقالي في بنغازي، وأوضحنا اهتمام الواليات المتحدة بقضية العبيدي«.
وجاء االنتقاد األميركي على خلفية األنباء التي أشارت إلى أن العبيدي تعرضت للضرب 
حيث كشفت الناشطة في حقوق اإلنسان، ناشا دواجي، وهي أميركية من أصل ليبي، التقت 
العبيدي، وجود كدمة سوداء حول عينها، تشير إلى أنها ربما تكون قد تعرضت للكمة، 

إلى سحجات على رجليها وخدوش على  إضافة 
يديها.

من  واحد  يوم  بعد 
تم   ، بنغازي  الى  وصولها 

ووالديها  العبيدي  نقل 
الى مالطا ، ومنها إلى 

مخصص  مركز 
اللجوء  لطالبي 

رومانيا  في 
عبارة  هو 
محطة  عن  
عبرها  يمكن 

باللجوء  للراغب 
وجهته  تحديد 

عملية  في  النهائية، 
عدة  تستغرق  قد 

أسابيع.
العبيدي   وكانت 

الدكتورة فاطمة 
حمروش فضحت 

الحكاية
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أعلنت قبل ذلك  أنها ترغب في أن تستقر بالواليات المتحدة.بينما قالت  الخارجية 
األمريكية  أن العبيدي ستتوجه في نهاية المطاف إلى مركز للمعالجة في أوروبا، قبل 

أن تغادره متوجهة الى وجهتها النهائية.
و بعد 45 يومًا قضتها في مرفق لالجئين في رومانيا، وصلت   العبيدي يوم 29 يوليو 2011  
إلى نيويورك  لتستقر  في الواليات المتحدة األمريكية ،وعبرت  عن سعادتها لوجودها في 
الواليات المتحدة، وشكرت الحكومة األمريكية، ووزيرة خارجيتها هيالري كلينتون، مضيفة 

أنها ستكون سعيدة إن تمكنت من مقابلتها في يوم من األيام.
وبعد حصولها على اللجوء ، كشفت العبيدي في سبتمبر 2011  أنها تعيش ظروفًا مادية 
وهي  إليها  وصلت  حيث   ، األمريكية  المتحدة  الواليات  إلى  وصولها  بعد  صعبة  وإنسانية 

التملك في جيبها سوى 40 دوالرا.
نحو  تذكرتها  ثمن  اقترضت  إنها  األمريكية  إن”  إن  “سي  قناة  مع  مقابلة  في  قالت  و 
واشنطن،بعد أن تم ترحيلها من قطر نحو بنغازي بالقوة على متن طائرة عسكرية بحسب 

أسرتها،و بامر من الشيخة موزة زوجة أمير البالد.
وعبرت العبيدي  عن شعورها باإلحباط واليأس بعد رحلة شاقة للبحث 

عن عمل، وبعد انتقالها من بلد آلخر ليستقر بها الحال أخيراً في 
واشنطن،مشتكية من ما أسمتها المعاملة السيئة التي القتها 

طرابلس  في  تواجدها  أثناء  الليبية  األطراف  بعض  من 
ونظرات االحتقار التي كانت تطاردها كلما كشفت عن 

هويتها لجهات حكومية بهدف البحث عن شغل.
و بينت إيمان أنها تعيش حاليا على المساعدات 

المالية المتواضعة التي يرسلها لها أهلها والتي 
ال تتعدى 300 دوالر في الشهر، لكنها أنقذتها 
عن  المقابل  في  وعبرت   ، والجوع  التشرد  من 
استعدادها للعودة إلى موطنها في حال وفرت 
كرامتها  يصون  عمال  الليبية  الحكومة  لها 

ويحميها من العوز والحاجة إلى اآلخرين.
المرأة  »فضائح  عنوان  وتحت   2014 في 
صحيفة  كشفت  القذافي«،  عرش  هزت  التي 

المخالفات  من  عددا  األمريكية  كاميرا«  »ديلي 
الواليات  في  »العبيدي«  ارتكبتها  التي  األخالقية 

أيقونة  دخلت   إثرها  وعلى  األمريكية،  المتحدة 
األمريكية  »بولدر«  بمقاطعة  السجن  الليبية   الثورة 

فبعد 3 سنوات، قضتها كالجئة سياسية في أمريكا، تم 
إلقاء القبض  عليها 3 مرات 

وأوضحت الصحيفة أن األمور بالنسبة للعبيدي  ال تسير على 
شهري  براتب  فيها  تعيش  كانت  التي  كولورادو  والية  في  يرام  ما 

األمريكية  الخدمات  بهيئة  والتحقت  الليبية،  السفارة  من  دوالر   1800
لالجئين والهجرة في الوالية للحصول على مساعدات.

وتم القبض على »العبيدي« ثالث مرات في مقاطعة بولدر منذ عام 2013 ففي يناير عام 
2013، ألقي القبض على »العبيدي« بتهمة السلوك غير القانوني واالعتداء على الممتلكات 

العامة وهي في حالة سكر، ورفضت هذه القضية في وقت الحق. 
وفي أغسطس  من العام ذاته ، اعتدت على ضباط في دورية وهي في حالة »سكر«، وفقا 
إدانتها وأنها مذنبة وحكم عليها بالسجن  المحكمة  أثبتت  المحكمة. وفي سبتمبر،  لوثائق 

لمدة سنة واحدة.
وفي الوقت الذي كانت ال تزال فيه  تحت المراقبة في قضية االعتداء على الضابط، ألقي 
للخمور  بار  صاحبة  على  االعتداء  في  لالشتباه    2014 فبراير  في  أخرى  مرة  عليها  القبض 
في الوالية ، وجاء في التحقيقات أنها واجهتاثنتين من الزبائن في حانة بوسط بولدر، حيث 

سكبت البيرة الخاصة بها على واحدة، ثم رشقت األخرى بالكأس، مما أسفر عن جرحها.
سنوات   6 العبيدي  إيمان  الليبية  بسجن  أمريكية  محكمة  قضت    2015 سبتمبر  وفي 

في  الثورة  بطلة 
مسيرات  مقدمة 

17 فبراير
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إلدانتها باالعتداء على سيدتين في حانة بوالية كولورادو.
وأصدر أندرو ماكدونالد القاضي بمحكمة مقاطعة بولدر بالوالية حكمه بالسجن 
6 سنوات رغم أن العقوبة قد تصل إلى 16 سنة، بعد طلب من ممثل االدعاء جوناثان مارتن 
»جرحت  أنها  مضيفا  حرب،  ساحة  من  هربت  كالجئة  تاريخها  مراعاة  يجب  إنه  قال  الذي 

سيدتين بشكل عنيف ولذلك يجب معاقبتها ولكن بالحد األدنى«.
واليوم وبينما ال تزال إيمان العبيدي تقبع خلف القضبان ، لم يعد هناك من يذكر سيرتها 
المجلس  حكومة  في  الصحة  وزيرة  حمروش  فاطمة  الدكتورة  كشفت  بينما   ، بالدها  في 

الوطني االنتقالي عن واقعة ما سمي  في أواخر مارس 2011 بإغتصاب إيمان العبيدي 
تقول حمروش  » بمناسبة الشريط المقزز الذي بثته إذاعة من طرابلس التصال إلحدى 
قوات  اغتصبتها  قد  أختها  إبنة  بأن  مصرحة   ،2014 عام  الكرامة  عملية  بداية  في  البنات  
التي  العصيبة  األيام  تلك  أتذكر  أن  إال  استطع  لم  المذيع،  بكاء  ثم  بنغازي  في  الجيش 
خرجت فيها سهام سرقيوة علينا عبر شاشات التلفاز، لتعلن بأن أكثر من ألف ليبية قد تم 
الذرائع  الكثيرون صّدقوها، وكان تصريحها إحدى  الليبي..  الجيش  أيادي  اغتصابهن على 
الليبي.،  الجيش  على  الغارات  شن  لتبرير  الناتو  و  المتحدة  األمم  هيئة  استخدمتها   التي 

وتدمير آلياته وقتل المئات من رجاله في اعتداء صريح وسافر على دولة حرة مستقلة.
لجنة  بإرسال  المتحدة  األمم  قامت  فقد 
سرقيوة  السيدة  تصريحات  من  للتحقق 
حماية  بحجة  القصف  مبررات  لتوثيق  وذلك 
إذ  حنين،  بخفي  مقرها  إلى  لترجع  المدنيين، 
واحدة،  لحالة  حتى  توثيقا  لديها  يجدوا  لم 

وتبّين كذبها. 
إثبات  من  البد  كان   « حمروش  وأضافت 
العسكري  الهجوم  لتقنين  بالخصوص  شئ 
إيمان  المدعّوة  فقامت  ليبيا،  على  المقرر 
العبيدي بالدور، والذي انطلى على الكثيرين 
، أذكر جيدا أني شخصيا لم أصدق كلمة من 
اإلندفاع  من  حذرت  حين  ولكني  كلماتها، 
وراء أقوالها، تم اتهامي من جهات عّدة بأني 
عليهن،  الواقع  والظلم  النساء  مع  أتعاطف  ال 
دليل  أي  بدون  خاسرة  معركتي  أن  وعرفت 
أستند عليه، فالتزمت الصمت والمتابعة، إلى 

أن اتضحت الحقيقة المخزية للجميع..
المخزية  بالخلفية  علمنا  رغم   « وتابعت 
اإلغتصاب  وقصة  ليبيا،  من  بها  خرجت  التي 
الجيش  من  جندي  عشر   15 ل  المزعومة 

الليبي لها، والتي لفتت بها نظر العالم، وحيث أنه، ومن ناحية الطبية، من يغتصبها 15 رجال 
تكون على حافة القبر إن لم تكن في عداد األموات أصاًل، فكيف بالله يمكنها بعد ذلك أن 
تقتحم جميع البوابات وتمر من خالل كل الحراسات حينها في ركسوس، وبتلك القوة وبذلك 

الصوت المرتفع، ثم تستلمها قطر لتنقلها تحت حمايتها إلى دولة قطر!!
تال ذلك أحداثًا أثارت المزيد من الزوبعة اإلعالمية المضللة أيضًا، فبعد وصولها الى قطر، 
طلبت مسكنا خاصا بها، وانتهى بها المطاف بقبض الشرطة_القطرية عليها بعد أن اشتكى 

الجيران من كثرة عدد زوار الليل لها!
قامت بعد ذلك باتهام الشرطة القطرية بالتحرش بها، فما كان من قطر إال أن  طردتها ، 
وانتهى بها المطاف في الواليات المتحدة األمريكية، ولكن بدون الكثير التغطية اإلعالمية، 

وذلك تحاشيا لتكّشف الحقيقة.
تلك قصة إيمان العبيدي ، التي كانت قد فرت من شرق البالد الى غربها لتعيش حياتها 
بالتفاصيل التي ال تختلف كثيرا عن أسباب سجنها في الواليات المتحدة ، وتم تحويلها الى 
، لينتهي بها  رمز للثورة بعد مسرحية أراد العالم أن يصدقها في إطار حرب إعالمية قذرة 

المطاف خلف القضبان بتهمة السكر والعربدة والعنف. 

العبيدي وصرخة 

أمام الكاميرا
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حــرب الغـــاز
وثـــورة فبـــرايــــر 

تونس الحبيب األسود 

هل كانت حرب الغاز في المنطقة دافعا أصيال من دوافع ثورة 17 فبراير 2011 في ليبيا ؟ وما عالقة 
فرنسا وقطر بذلك ؟ 

بينما أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر،  إن قطر أطاحت بنظام الزعيم 
الراحل معمر القذافي ليس من أجل عيون الليبيين وإنما من أجل هدف آخر وهو أن ال تنافسها ليبيا 
في سوق الغاز العالمي، أوضح  نائب رئيس  الحكومة المؤقتة لشؤون الخدمات عبدالسالم البدري 
النظام  عهد  أثناء  حاولت  و  ليبيا،  ثروات  في  طامعة  قطر  أن  والغاز،   النفط  قطاعي  عن  المسؤول 
السابق االستحواذ على الغاز الليبي لكنها فشلت ،مشيرا  إلى أن قطر نفذت إلى ليبيا خاصة في مجال 
االستخراجات البترولية والغاز، من خالل شركة جلنكور التي تملك فيها الدوحة أسهًما كبيرة، موضحا 
النفط  لسوق  تدخل  كادت  روسية  شركة  أن 
الليبي، وتبّين فيما بعد أن قطر تملك أسهًما 

كبيرة فيها لذلك تم رفضها. 
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المغربي،  ناجى  المؤقتة  للحكومة  التابع  الليبية  للنفط  الوطنية  المؤسسة  مدير  وقال 
فشلت  ولكن  الليبي،  للغاز  مؤسسة  تأسيس  ليبيا  في  رجالها  طريق  عن  قطر  حاولت  إن 
محاوالتها، في محاولة واضحة للسيطرة على العصب االقتصادي الليبي، حيث أن الغاز يمثل 

%85، من إنتاج ليبيا من الثروات الطبيعية
من جانبه، اتهم عضو مجلس النواب صالح إفحيمة، قطر بقيامها بعرقلة الحل في ليبيا 
لإلستفادة من منع عودتها لتصدير النفط، ووضع يدها على مخزون الغاز الليبي وهو سبب 
ليبيا مخزون  القطري، حيث تملك  للغاز  2011 ألنه منافس أساسي  ليبيا عام  الحرب على 

ضخم من الغاز والبترول.
أن  البداية  الجدي  رمزي  الليبي  االقتصادي  الخبير  يقول  ؟  البداية  كانت  كيف  ولكن 
كانت  في كيوتو – اليابان بتاريخ 11ديسمبر 1999 حين وقعت الدول الصناعية الكبرى، 
على اتفاقية خفض االنبعاث الحراري للغازات في الغالف الجوي، والذي سبب في فقدان جزء 

كبير من طبقة األوزون, وتضرر العديد من الدول نتيجة الخلل المناخي.
النفط.  و  من  بداًل  الغاز  على  االعتماد  إلى  الكبرى  الدول  اتجهت  االتفاقية  هذه   ووفق 
ألزم اإلتحاد األوروبي نفسه باتفاقية “كيوتو” وأصبح التحول إلي الغاز بديال  للنفط واقعا 
مفروض ،لكن  مشكلة أوروبا  كانت  في روسيا صاحبة  اكبر احتياطي غاز في العالم ، فبعد 
شركة  أصبحت  أسهمها  ،  سوق  بتحرير   2005 ديسمبر   23 في  مرسوم  بوتن  وقع  ان 
من  البد  كان  و  لروسيا,،  الفعلي  الحاكم  العالم  في  للغاز  احتياطي  اكبر  غازبروم  صاحبة 
الغاز  أنابيب  لتمديد  اإلستراتيجية  الخطط  لوضع  االوروبين  البديل.  فاتجه  عن  البحث 
كخيار استراتيجي للحد من هيمنة روسيا على سوق الغاز األوروبي بمرور الغاز عبر أنابيب 
من خالل مشروع ُعرف باسم مشروع ) نابوكو( الذي حرك الحرب في سوريا ، حيث ظهر 
افشل  قزوين  بحر  على  المطلة  الدول  بين  الحل  على  مستعص  قانوني  سياسي  خالف 
أنابيب عبر بحر قزوين وبالتالي اختفى المصدر األساسي للغاز  مشروع نابوكو لمد خط 

لمشروع نابوكو.

نابوكو المشروع الذي لم ير النور 
  في تلك األثناء ، بدأت قطر تسييل الغاز للسوق األوروبية لمنافسة الغاز الروسي و لكن 
عن طريق النقل البحري ، وبتوقيع اتفاقية فى 6 يوليو 2006 أضحت شركة  توتال  الفرنسية 
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الغاز  من  مكعب  متر  طن  مليون  ب2.5  األوروبية  السوق  بتزويد  تقوم  سنويا 
المسال  المنتج من مشروع قطر غاز2 الذي  يعد المشروع األكبر عالميًا إلنتاج الغاز 
الطبيعي المسال،  و في 29 مارس 2007 وصلت أول ناقلة غاز مسال قطرية؛ وهي 
»أم الباب«، والتي كانت تحمل 145 الف طن متري من الغاز المسال، مدشنة بذلك انطالقة 
العمل بمعاهدة تصدير الغاز القطري الى شركة ديستريغاز بنحو مليوني طن سنويا لمدة 
عشرين عاما. و كان هذا المشروع سيجعل من قطر أحد أهم مصادر الغاز المسال الذي 
يصل إلى أوروبا ، لوال اكتشاف حقل NC7 في ليبيا و شراء شركة غازبروم الروسيا حقوق 

تسويق الغاز في نيجيريا.
 ومع تيقن مخططي المشروع من استحالته، اتجه التفكير في 2008 إلى مصادر بديلة ، و 
في 13 يوليو 2009 أبرمت تركيا ودول في االتحاد األوروبي اتفاقا إلجازة مشروع خط أنابيب 
جديد لمشروع نابوكو الذي سيمد أوروبا بالغاز من الشرق األوسط عبر تركيا ،وقد وقع 
رؤساء وزراء كل من تركيا والنمسا وبلغاريا ورومانيا والمجر على االتفاق الذي يسمح للخط 
بالمرور عبر أراضيها وبتنفيذ تحالف من الشركات الخاصة خالل قمة نابوكو التي عقدت في 

العاصمة التركية أنقرة هدفه جمع غاز المنطقة في تركيا ليصدر الحقا إلى أوروبا.
 وخالل تلك القمة  صرح أردوغان إن قطر سوف تلعب دورا مهما في المشروع عن طريق 
وحدة الغاز الطبيعي المسال في تركيا، وقال أن بالده تأمل  أن يعمل مشروع نابوكو على 
اصبح  ان  بعد  و   ، للطاقة  مركزا  تكون  أن  على  العمل  خالل  من  أوروبيا  مكانتها  ترسيخ 
منها   ، حمد  بن  تميم  القطري  األمير  مع  مشتركة  اتفاقية   15 أبرم  لتركيا  رئيسا  ادوغان 
اتفاق لتصدير الغاز إلى أنقرة، و كذلك شراء الشركة العامة لخطوط ونقل البترول التركية، 

الغاز الطبيعي المسال، من الشركة القطرية الوطنية للبترول.
وردا على قمة نابوكو سارعت  غاز بروم  الروسية باإلعالن عن توقيعها  اتفاًقًا مع نيجيريا 
بناء  إلى  يهدف  دوالر  مليار   2,5 بقيمة  العالم،  في  الغاز  من  احتياطي  أكبر  تاسع  صاحبة 
مصافي غاز ضخمة ، وأنابيب نقل ومحطات توليد طاقة فيها، وذلك بهدف تصدير الغاز 
نحو أوروبا بواسطة خط أنابيب يمّر عبر ليبيا وصوًلا إلى أوروبا ، و هنا برز صراع من نوع 
آخر للتحّكم في الغاز من خالل التحّكم بمرور أنابيبه  العابرة القاّرات، وهذه األنابيب صارت 
بروم  غاز  قامت  لذلك  أوروبا.  غرب  لدول  وبخاصة  الدول  من  للعديد  الشرايين  بمثابة 

الروسية باالستحواذ على نصف حصة شركة ايني اإليطالية في ليبيا.
وإستمرت المستجدات في عرقلة مشروع نابوكو ، حيث  اكتشفت  توتال الفرنسية  قبل 
يحتوي  والذي  غدامس،  حوض  في   )NC7( ليبيا  في  العمالق  الطبيعي  الغاز  حقل  سنوات 
المؤسسة  مع  وإتفقت   ، عاما   30 لمدة  أوروبا  حاجيات  لضمان  تكفي  إحتياطات  على 
وتم  يورو،  مليون   140 بقيمة  الحقل  في  االمتياز  حقوق  شراء  الليبية  للنفط  على 
توقيع  بروتوكول االتفاق في أغسطس من العام 2009 من قبل رئيس توتال كريستوف دو 

مارجيري، والرئيس السابق للشركة الوطنية الليبية للنفط شكري غانم
سنة  في  وقع  الذي  غاز  قطر  و  توتال  بين  الشراكة  اتفاق  هذا  االتفاق  ليعيق  جاء  وقد 
2006 , بعد ان اشترطت ليبيا عدم دخول شريك ثالث في االتفاقية،  إال أن األمر تغير بعد 
الليبي مع  االنتقالي  المجلس  وّقعه  إلى عقد سّرٍي  ليتحول   2011 العام  الحرب في  اندالع 

السلطات الفرنسية،  
و  الليبي  النفط  غانم  وزير  شكري  من  كل  اغتيال  تم  أن  لإلستغراب  مثيرا  كان  قد  و 
كريستوفر مارجيري  مدير شركة توتال الذين وقعا على االتفاق االول 2009 ،و الذي كان 
الفرنسية في تلك  الشركة  أال يدخل أي طرف ثالت مع  ،وهو  الوحيد  ليبيا  يتضمن شرط 
29/ابريل/2012 على جثة شكري مرمية في  النمساوية في  الحقوق، فقد عثرت الشرطة 
غانم  شكري  على  عثر  أنه  النمساوية  األنباء  وكالة  ذكرت  سابق  وقت  وفي  الدانوب،  نهر 
متوفيا في شقته إثر نوبة قلبية على ما يبدو. كما اعلن عن  مصرع كريستوفر دي مارجيري 
إقالعها من  2014  بعد تحّطم طائرته، لحظة  توتال في روسيا في  اكتوبر  رئيس شركة 
صفحة  تطوى  بذلك  و  لالستثمار،  مخصص  اجتماع  بعد  موسكو  قرب  فنوكوفو  مطار 
اتفاق  NC7 لتحل محله اتفاقية جديدة و بشروط جديدة وقع عليها المجلس األنتقالي 

الذي كان خاضعا ألوامر النظام القطري
2013 فجرت القناة الفرنسية الشهيرة »كنال بالس« قنبلة إعالمية، بكشفها  في مارس 
 2009 إلى  يعود  الذي  فيه،  القطري  والدور  العربي«  »الربيع  عن  خطيرة  ومعطيات  حقائق 

مجلس  عــضــو  ــم  ــه ات  
إفحيمة،  صالح  النواب 
بعرقلة  بقيامها  قطر 
الحل في ليبيا لإلستفادة 
لتصدير  عودتها  منع  من 
النفط، ووضع يدها على 
الليبي وهو  الغاز  مخزون 
ليبيا  على  الحرب  سبب 
منافس  ألنه   2011 عام 
القطري،  للغاز  أساسي 
مخزون  ليبيا  تملك  حيث 
ضخم من الغاز والبترول.
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بداًل من 2010 ويبدأ من ليبيا وليس من تونس.
وقال البرنامج الشهير على القناة »تحقيقات خاصة« اعتماداً على شهادات لرجال 
تقي  زياد  مثل  وسياسيين  وأعمال  مال  ووسطاء  والبريطانية  الفرنسية  المخابرات  من 
الدين رجل فرنسا في ليبيا السابق، وخبراء عسكريين وإعالميين، إن قطر أرادت اإلطاحة 
التاريخ  ذلك  منذ  نظامه  هّز  عن  عجزت  وأنها   ،  2009 منذ  القذافي  معمر  العقيد  بنظام 
حتى انطالق االحداث في تونس، عندها انخرطت قطر في لعبة دعم »الربيع العربي« باسم 

الديموقراطية والحرية.
أويل  غلوبال  »نورث  حصة  على  كان  الحصول  قطر  دافع  إن  البرنامج  شهود  وقال 
طرابلس،  وهي  جنوب  شرق  الواقع   ”NC7“ الضخم  الغازي  الحقل  في  كومباني«  غاز 
الحصة  التي منحها القذافي لصديقه المشترك مع ساركوزي زياد تقي الدين صاحب نورث 
غلوبال، بمناسبة زيارة العقيد التاريخية الى فرنسا في 2007، وكان تقي الدين باع الحصة 

إلى شركة توتال 
شركة  و  ليبيا  بين  رسميا  منحى  اتخذت  قد  المفاوضات  كانت   2009 سنة  نهاية  في  و 
توتال ، غير أن القطريين حاولوا  التموقع في ليبيا من خالل شراء نسبة من حقوق استغالل 

حقل NC7 من شركة توتال. و لكن عندما علم الليبيون باألمر ثارت ثائرتهم.
وفي هذا السياق قال زياد تقي الدين: لقد علم الليبيون بأن القطريين لهم علم بهذه 
الصفقة وهم يريدون بشدة الدخول فيها فأعلم الليبيون شركة توتال أن القطريين لن 
يكون لهم نصيب في هذه الصفقة. و لكن توتال لم يكن لها من القوة  ما يساعدها على 
إقناع قطر فأعلمت  حكام الدوحة  ان العقيد ال يريدهم و ال يريد دخولهم فيها بأي شكل 

من األشكال. و لكن األمير لم يستوعب و لم يقبل أن يتم استبعاده بهذا الشكل. 
وأضاف  تقي الدين:  »أمام انسداد األفق أمام القطريين و استحالة المفاوضات ، لجأوا إلى 
اختالق فكرة الحرب على العقيد و إلى فكرة انه ديكتاتور ، ولجأ نظام الدوحة  حتى إلى تحريض 
فرنسا على إعالن الحرب على ليبيا من اجل استغالل الغاز الليبي فيما بعد«بينما أوضح  ميشال 
، ان تحريض قطر لفرنسا على شن  البترول  و  الغاز  كولون وهو صحفي مختص في قضايا 
الحرب على ليبيا أمر منطقي جدا بحكم ان لدى ليبيا مصادر طاقة هامة و من هذا المنطلق 

فان طريقة الحصول على هذه المصادر ُيسمح فيها بكل الوسائل، وفق تعبيره .
استغالل  حقوق  بخصوص  ليبيا  و  توتال  بين  المفاوضات  توقفت   2010 سبتمبر  في  و 
حقل NC7 . و من هنا بدأ سيناريو التخطيط لإلطاحة بالعقيد من خالل وضع خطة حربية 
منطقية و مقبولة. و بتاريخ 21 أكتوبر 2010 قدم مسؤول ليبي كبير خلسة إلى فرنسا و 
استقر بجناح في نزل كونكورد في باريس وهو نوري مسماري  الذراع األيمن للعقيد معمر 

القذافي و رئيس البروتوكول الرئاسي.
على  للّضغط  لقطر  مميزة  فرصة  مثلت  تونس  في  األحداث  معدو  البرنامج  إن  وقال 
ليبيا، التي رفضت مناقشة أي حضور قطري في حقولها النفطية والغازية، ورفض العقيد أي 
مبلغ يعرض عليه،  فكان أن سعت قطر إلى تطويقه عن طريق تونس ثم مصر التي بدأت 

فيها االحداث مباشرة بعد تونس.
وكشف البرنامج أيضا أن قطر مّولت خططًا إلسقاط القذافي حتى قبل قيام الثورة دون 
تحقيق نجاح كبير. أما عن التحالف مع باريس فإنه يعود القتناع  فرنسا  بالسيطرة على أكثر 
من %35 من كل النفط والغاز الليبي بمساعدة قطرية، األمر الذي حدث فعاًل بعد سقوط 

القذافي وتوقيع اتفاقية مع المجلس الوطني االنتقالي الليبي.  
 وشرح الخبراء العسكريون الذين أدلوا بشهاداتهم في البرنامج، أن فرنسا وبريطانيا 
2010، أي قبل   األحداث في تونس  بدأتا في التخطيط للسيطرة على ليبيا منذ نوفمبر 
بشهرين، باإلعالن عن مناورة مشتركة بين الجيشين، وبدعم قطري، بين 21 و25 مارس 
2011، وهو ما حصل فعاًل ولكن على شكل حرب،  إذ بدأ القصف على ليبيا في ذلك التاريخ 

ولكن بغطاء دولي هذه المرة.
أن   – السرية  غطاء  تحت   – الفرنسية  المخابرات  من  وأعضاء  العسكريون  الخبراء  وأكد 
التعليمات أعطيت قبل ذلك التاريخ بكثير، فانتشر الجواسيس والعسكريون في ليبيا إلعداد 
األرضية المناسبة للتحرك ، وأكد كل الخبراء العسكريين من جانبهم أنه من المستحيل أن 
تتمكن فرنسا وبريطانيا من الدخول في حرب مثل التي جرت في ليبيا قبل اإلعداد العسكري 

والمخابراتي واللوجستي والمادي الذي يمتد على األقل بين 6 و8 أشهر في أسرع الحاالت.

 شرح الخبراء العسكريون 
بشهاداتهم  أدلوا  الذين 
فرنسا  أن  البرنامج،  في 
في  بــدأتــا  وبريطانيا 
التخطيط للسيطرة على 
 ،2010 نوفمبر  منذ  ليبيا 
في  األحـــداث  قبل    أي 
باإلعالن  بشهرين،  تونس 
بين  مشتركة  مناورة  عن 
الجيشين، وبدعم قطري، 
بين 21 و 25 مارس 2011، 
وهو ما حصل فعاًل ولكن 
حــرب،  إذ  شكل  على 
ليبيا  على  القصف  بدأ 
ولكن  التاريخ  ذلك  في 
بغطاء دولي هذه المرة.


