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الحرب
بعناوين ُمضّللة

محّمد بالطيب 

رايس،  أحضان  في  شلقم  دموع   ،2011 العام  من  مارس  في  ليبيا  على  للحرب  رهيًبا  التحشيد  كان 
وقرارت دولّية متسارعة، وتقارير إعالمّية موّجهة، وحملة التضامن الكبير مع »الجزيرة« وهي تعلن أّن ليبيا 
بـ«القصف  مأخوذا  العالمي حينها  المزاج  كان  »خلف مستشفى في طرابلس«.  بجهاز  البث  عليها  تشّوش 
اإلعالمي« الكبير الذي يستهدف ليبيا، صور لهواة بهواتف نّقالة ومظاهرات صغيرة في عواصم أوروبّية 
تضّخم بعدسات الكاميرا، تكديس ُمبهر للمفردات الكبيرة »حقوق اإلنسان« »المنظمات الّدولية« »حماية 
المدنيين« »سحق بنغازي« وخطابات مصاغة ببالغات جميلة عن الحرّية والّدكتاتورّية والقمع وعن »الطاغية 
وانقسم  والمتناقضة  الفائرة  المشاعر  وانفعاالت  الّضجيج  وسط  الحقائق  وتاهت  شعبه«...  يقتل  الذي 

،،الجميع إلى خندقين كان الوقوف بينهما ضربا من الهذيان المضحك.

في ذكرى هجوم التحالف الّدولي ضد ليبيا..
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حرب الصورة والمصطلحات المضلّلة:

الّشرطة  مراكز  المتظاهرون  واقتحم  الّدولة  سيطرة  عن  بنغازي  مدينة  خرجت  حين 
الّدولة  ضد  حرب  إلى  االحتجاجات  وتحّولت  السالح  ورفعوا  الجيش  وثكنات  األمن  ومخافر 
الليبي نحو الّشرق الستعادة ثاني كبرى  ومؤسساتها، تحّركت القوافل العسكرّية للجيش 
الطرفين  من  الضحايا  وصراخ  والّدماء  المعارك  غبار  عن  بعيًدا  وحينها،  البالد،  مدن 
الكبيرة، وبعيًدا عن خطوط  »الثائرين« المضّمخة بالشعارات  الخائفين وهتاف  وارتعاشات 
هاتف الالسكي العسكرّية، ودعاء األمهات ألبنائها في الساحات، هناك بعيًدا وفي صالونات 
التحليل اإلعالمي المكّيفة، كانت الوجوه المجّملة بالماكياج واإلضاءة والمساحيق البيضاء 
تناقش مواضيع »أكبر«: مفاهيم الّدولة والّديمقراطّية والحرّية والّثورة واالستبداد والّشعب 
والوطن واالستقالل، كانت لعبة المصطلحات حاسمة ألقصى الحدود، الّدولة الليبّية ُكثِّفت 
واختزلت كّلها في شخص معّمر القّذافي، وقنوات إعالمّية )بان الحقا انخراطها في اللعبة 
هم  المسلحون  المحتجون  حاسم.  بشكل  وموّجهة  مبتكرة  مصطلحات  تبنت  الكاملة( 
»الثّوار« الذي يحملون القضّية العادلة، قضّية التحّرر من االستبداد والّدكتاتورّية وبناء ليبيا 
العرب«،  »سويسرا  إلى  »الطاغية«  رحيل  بعد  ستتحول  أنها  حينها  قالوا  التي  الّديمقراطّية 
لكل نماذج  والحامل  القّذافي«  »كتائب  الّنظامي فقد أصبح بكل بساطة  الليبي  الجيش  أّما 
ويسرق  بالطائرات  األعزل  الّشعب  ويقصف  الّنساء  يغتصب  الذي  فهو  المدّمرة،  الّشرور 
البيوت ويحرق المزارع. كان »الثّوار« يمثلون الخضرة والّربيع في سياق »الربيع العربي«، أّما 

الجيش الليبي أو »كتائب القذافي« فكانوا الجراد الذي يخّلف الّرماد والسواد والخراب.
كانت التقارير اإلعالمية كّلها تكّرر األشياء نفسها وترّدد التهم نفسها، سمع العالم كّله عن 
مرتزقة أفارقة يجلبهم القّذافي لـ«قتال شعبه« ولكن ال أحد أثبت ذلك بالّدليل وال أحد صّور 
مرتزًقا واحدا »يقتل الّشعب الليبي«، كان تعبير »مرتزقة من إفريقيا« حفرا بغيضا في مخيال 
األفارقة  حيث  التاريخ  من  المترسبة  العنصرّية  لمشاهد  جًدا  بشع  استدعاء  كامل،  ثقافي 
المهام  في  لتوّظف  بشرية  قوافل  في  بالمال  وتشترى  تباع  ذوات  من  أكثر  ليسوا  السود 
الوضيعة التي يتعالى عنها »الّرجل األبيض« إّنها استدعاء بشع )رّبما واٍع ومدروس( لثنائية 
ُيستعار  أفريقيا دوما كهامش  التي تصّور  المريضة  بالمركزيات  والعبيد مشبعًة  األسياد 

المجّملة  ــوه  ــوج ال كــانــت 
ــاءة  ــ ــاج واإلضـ ــي ــاك ــم ــال ب
تناقش  البيضاء  والمساحيق 
مفاهيم  »أكــبــر«:  مواضيع 
والحريّة  والّديمقراطيّة  الّدولة 
والّشعب  واالستبداد  والثّورة 
كانت  واالستقالل،  والوطن 
حاسمة  المصطلحات  لعبة 
ألقصى الحدود، الّدولة الليبيّة 
في  كلّها  واختزلت  ُكثِّفت 

شخص معّمر القّذافي.
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في صورة العبد األسود الوضيع. هذه التقارير في النهاية هي التي خّلفت مشهد تعليق 
)غرب  العجيالت  مدينة  من  شوشان  هشام  يدعى  بنغازي  في  البشرة  أسود  ليبي  جندي 
البالد( وتقطيعه وسلخ جلده تحت عدسات الهواتف النقالة ووسائل اإلعالم، حيث قالت قناة 
الجزيرة حينها في نشرة إخبارية لها بصوت نوران ساّلم أّنه »واحد من المرتزقة الذين تّم 

القبض عليهم أثناء قيامهم بإطالق النار على المتظاهرين«.
هي  جدا،  عالية  وتحريضّية  عنصرّية  بجرعات  المشحونة  نفسها  الُمضّللة  التقارير  هذه 
التي خّلفت بعد ذلك )وإلى اليوم( مأساة بشعة أخرى، هي معاناة أهالي تاورغاء وتهجيرهم 
من مدينتهم بالكامل، وتشريدهم في مختلف مدن البالد ومنعهم من العودة إلى ديارهم 
وحصرهم في مخيمات تفتقر ألبسط مقاومات العيش، في حين يقبع المئات منهم اليوم 
في عراء الصحراء بـ«قرارة القطف« قرب بني وليد، بعد اعتراضهم بقّوة السالح في الّطريقة 
المجلس  رعاه  للعودة  اتفاق  توقيع  رغم  منذ 7 سنوات،  الخاوية  المدينة  في  منازلهم  نحو 

الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، وباركته األمم المتحدة.
التوظيف  الّنظر عن  فبغض  كّل هذا،  بمعزل عن  أيضا  الصورة  تكن  لم  الحرب،  في هذه 
الموّجه للمقاطع المصورة من هواة في غالبها )وكثير منها مزّور(، فإّن هناك نقطة أخرى 
حاول المعسكر المنحاز لـ«الثورة« كانت تحرص على رسم صورة »غربية« لـ«الثّوار« فالتقارير 
ويتكّلمون  الغربي  الطراز  على  رؤوسهم  يلحقون  الذين  الشباب  عن  ببراعة  االنتقائية 
اإلنجليزية بطالقة، كان األسلوب األنجع لتشتيت األنظار عن المقاتلين الجهاديين الذين 
يحاربون ضد الّجيش الليبي والمنتمين في معظمهم الى جماعات »إرهابية« بتصنيف الغرب 
تريد  التقارير  تلك  كانت  الجبهات،  في  كذلك  وتأثيًرا  حضورا  األكثر  كانوا  والذين  نفسه 
القول أّن هؤوالء الشباب، والذين كانوا بال وزن فعليا في المشهد، هم صورة ليبيا الجديدة، 
وهكذا ستكون بعد القّذافي، وطمأنة الجميع أّن كالم الّدولة الليبية والعقيد معّمر القّذافي 
على  المعاكسة  الحرب  من  وجزء  تشويهات  هي  وقاعدة  وجهاديين  إسالمّية  إمارات  عن 

»الّثورة«. 

الّشحن الّديني وتوظيف المقّدس في الحرب:

كان كّل شءٍي في هذه الحرب مشروعا، من توظيف العنصرية، إلى التقارير اإلعالمية المزورة، 
إلى اإلشاعات والتشويهات، ولكن الّدين أيًضا، بما هو المقّدس األكبر في المجتمع الليبي، 
وأحد أهم عناصر الوعي، بل وأهمها على اإلطالق، كان عامال مؤثرا جدا للّشحن والتجييش 
والحشد والتعبئة، فيوسف القرضاوي الذي ظّل لسنوات يراكم حول صورته إبهارات »المرجع 

الجماعيّة  ــرة  ــّذاك ال ــت  الزال
العربيّة،  وحــتــى  الليبية 
المشاهد  أكثر  بأحد  تحتفظ 
في  لخطيب  كاريكاتوريّة 
بنغازي في خطبة جمعة وهو 
حلف  عن  المصلّين  يحّدث 
من  هالة  عليه  ويمسح  الناتو 
قد  أنّه  حتى  الّدينيّة  القداسة 
أّن  شديد  بحماس  لهم  أّكــد 
اهلل  )صلّى  نفسه  الــرّســول 
حلف  عاصر  لو  وسلّم(  عليه 

الناتو لتحالف معه.
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السني« األّول في العالم العربي وخلفه آلة الّدعاية القطرّية واإلخوانّية التي ترسم 
بدّقة بالغة وبنفس طويل هذه الّصورة المرجعّية، وبعد نجاحه في اختراق الوعي 
تأثيرا.  وأشّدهم  الّدين  رجال  أكبر  أحد  إلى  وَتحوُّله  الجزيرة  شاشة  عبر  العربي  الجماعي 
االستثمار  هذا  مرابيح  لتوظيف  المناسبة  الفرصة  وكأنها  ليبيا  على  الحرب  لحظة  بدت 
من  مسحة  وإصباغه  وتكفيره  القّذافي  معّمر  دم  بتحليل  الّشهيرة  فتواه  فأعلن  الّطويل، 
القداسة الّدينّية على هذه الحرب األهلية التي خّلفت آالف القتلى وماليين الدوالرات من 
الخسائر وخرابا سياسيا اقتصاديا واجتماعيا عميقا، تعجز ألف فتوى أخرى من القرضاوي، 

اليوم، عن تجاوزه أو إنهائه.
الغد«،  »ليبيا  برنامج  في  اإلصالحي  المشروع  أعمدة  الغرياني،  والصادق  الصالبي  علي 
اكتشفت  اإلسالم،  سيف  ونجله  القّذافي  مع  عملت  طالما  التي  المحلّية  الّدينية  والرموز 
بدورها )وفجأة( أّنه »طاغية« متناسية عن كل إسهاماتها )هي نفسها( في مشروعه لترويض 
الّدولة  كانت خاضتها معهم  التي  المراجعات  في  الكبير  ودورهما  الجهاديين في سجونه 
يسّميانه  كانا  اللذين  القّذافي  صورة  تحت  مشهور  مؤتمر  في  النهاية  في  خرجت  والتي 
بـ«األخ القائد«، كان لهما أيًضا اإلسهام »الّديني« الكبير في إذكاء نيران الحرب وتوجيهها 
مستقبلهم  من  عقود(  )وربما  وسنوات  الليبيين  آالف  جماجم  على  ولو  واضحة  وجهة  نحو 

ومستقبل أجيالهم القادمة.
المشاهد كاريكاتورّية  أكثر  بأحد  العربّية، تحتفظ  الليبية وحتى  الجماعّية  الّذاكرة  الزالت 
لخطيب في بنغازي في خطبة جمعة وهو يحّدث المصّلين عن حلف الناتو ويمسح عليه هالة 
الله  الّرسول نفسه )صّلى  أّن  أّنه قد أّكد لهم بحماس شديد  الّدينّية حتى  من القداسة 

عليه وسّلم( لو عاصر حلف الناتو لتحالف معه.
على  اللعب  وكان  الحرب  هذه  في  حاسًما  المقّدس  توظيف  كان 

جًدا،  مؤثرا  والعربي،  الليبي  الشعبي  الوعي  في  حساسة  أوتار 
القّذافي«  »كفر  لتثبيت  متكاملة  دعائية  آالت  تجّندت  حيث 

المعسكر  ورصِّ  أنصاره،  وتكفير  النقاش،  تقبل  ال  كحقيقة 
من  والمبهرة  المقّدسة  الّدينية  األلقاب  بكل  المقابل 
»شهداء« و«مجاهدين« وخطاب مشبع بالمفردات الّدينية 
والخطباء  الّدين  رجال  وصور  بالحساسّية  المشحونة 
رمضان  شهر  طقوس  حول  والتقارير  الصالة  ومشاهد 
حول  طويلة  فقهية  نقاشات  وفتح  القتال،  جبهات  في 
حكم الصيام للمقاتلين، فتحّول األمر إلى ما يشبه حرًبا 

مقّدسة بين الكّفار والمسلمين. 

للحرب عناوين أخرى... كثيرة:

يرسم  أن  المقابل،  في  ألحٍد  يمكن  ال 
أو  الجّنة،  صورة  القّذافي  عهد  في  لليبيا 
األفالطونية  المدينة  إخراجها في مشهد 
حق  سحب  أبًدا  يمكن  وال  الفاضلة، 
الشباب الليبي المشبع بمكتسبات العصر 

بنغازي  مدينة  خرجت  حين 
واقتحم  الّدولة  سيطرة  عن 
الّشرطة  مراكز  المتظاهرون 
الجيش  وثكنات  األمن  ومخافر 
وتحّولت  الــســالح  ــوا  ــع ورف
ضد  حــرب  إلــى  االحتجاجات 
تحرّكت  ومؤسساتها،  الّدولة 
للجيش  العسكريّة  القوافل 
الستعادة  الّشرق  نحو  الليبي 

ثاني كبرى مدن البالد.

،،
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الكوني الجديد وإفرازات العولمة وانهيار الحدود بين الّدول والثقافات، وفي زمن التغيرات 
الجوهرّية في كّل المفاهيم القديمة، والتغّير الكبير في طبيعة المجتمعات البشرّية كلها 
)وليبيا جزء منها( وفي عصر االستهالك والّسرعة والمعاني الخفيفة والحرّية وقيم الفردانية 
والّديمقراطّية، ال يمكن أبًدا سحب حقهم في أن يطالبوا بالحرّية والتنّظم السياسي وحرية 

الصحافة والتعبير.
العتيقة  السياسية  لألنظمة  ومتآكلة  قديمة  بأشكال  يسمح  يعد  لم  كّله  العالمي  فالسياق 
والسياقات  العصر  روح  مع  يتماشى  بما  تشغيلها«  »أنظمة  تحيين  في  مترّددة  ظّلت  التي 
الغربي  المعسكر  وانتصار  السوفياتي  االتحاد  سقوط  أفرزها  التي  الجديدة،  الّدولية 

الليبرالي بنموذجيه األوروبي واألمريكي.
لم يكن، الوعي الجديد للشباب الليبي الذي فتح أعينه في عصر االنترنت وأزمنة السرعة 
واالستهالك، قابال فعال للتعايش مع شكل نظام الحكم في ليبيا، الذي بقي متكلسا حول 
الّدولة،  ودور  المجتمع  ولالقتصاد وطبيعة  للسلطة  بتمثله  مفاهيم قديمة جدا في عالقة 
والعشرين  الواحد  القرن  من  األّول  العقد  منتصف  في  برزت  التي  المتأّخرة  المحاولة  رغم 
تحت عنوان »مشروع ليبيا الغد« والتي انخرط فيها الجميع بمن فيهم قادة »الثورة« أنفسهم.

الّطرفين،  بين  القراءات  وتنّوع  الخارجّية،  األسباب  وبين  للحرب  الّداخلية  األسباب  وبين 
بعقالنية  األشياء  تحليل  إعادة  وضرورة  الحقيقة«  »نسبية  حول  اجتماع  ألي  تام  غياب  وفي 
وموضوعية وبتعاٍل كبير عن الّذاتي والّشخصي والفئوي، تبقى حقيقة التضليل الكبير الذي 
رافق هذه الحرب من أهم المباحث التي سيكون على المؤرخين كشفها والبحث والتنقيب 

فيها مستقبال.
في النهاية، لو كان ُيمكن إختزال مشروع الفيلسوف األلماني كارل ماركس كّله في شيئين 
فهو أّن تاريخ العالم كّله هو تاريخ الصراع والعنف، وأّن من أراد أن يحّلل أي شءي فعليه دوما 
أن ينظر الى العامل االقتصادي )نمط وعالقات اإلنتاج(، والحرب على ليبيا نفسها، لم تشّذ 

أبدا عن هذه القاعدة: قاعدة الصراع العنف وقاعدة االقتصاد... وذلك موضوع آخر.

كلّها  اإلعالمية  التقارير  كانت 
وترّدد  نفسها  األشياء  تكرّر 
العالم  سمع  نفسها،  التهم 
كلّه عن مرتزقة أفارقة يجلبهم 
شعبه«  لـ«قتال  القّذافي 
ولكن ال أحد أثبت ذلك بالّدليل 

وال أحد صّور مرتزًقا واحدا.
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القرار 1973..
حين اتفق الجميع

على إزاحة القذافي
رمزي زائري

بحث  االتحاد  إن  األوروبي،  االتحاد  خارجية  وزيرة  اشتون،  كاثرين  قالت   ،2011 فبراير   27 في 
فرض إجراءات مقيدة على ليبيا، تشمل منع السفر وفرض منطقة حظر طيران على ليبيا، بسبب 
في  الوزيرة  وذكرت  الحكومية،  القوات  طرف  من  للمحتجين  العنيف  القمع  اعتبر  وما  االضطرابات 
الوضع في  بالمجر، حيث كان يجتمع وزراء دفاع االتحاد األوربي لمناقشة  مؤتمر صحفي في جودو 
ليبيا »إن أي شءي نقرره يجب أن يكون فعااًل، خالل إطار زمني قصير للغاية، إذا ما أردنا أن نمارس 

،،ضغطًا مباشراً في محاولة لوقف العنف في هذه البالد.«
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بدأ التدخل منذ الوهلة األولى أكثر جدية وبتهديد واضح وصريح العبارة، وكأنما الدول 
التي تنوي التدخل كانت تنتظر هذه الفرصة ولحظة اتخاذ القرار، وكان الرئيس األمريكي 
باراك أوباما قد سبق هذه التصريحات بتحذير للقيادة الليبية بوقف العنف في ليبيا، قائال 

إن الرئيس معمر القذافي فقد شرعية القيادة.
القذافي  معمر  الراحل  الزعيم  بخصوص  مذكرة  الدولي  البوليس  أصدر  مارس   4 وفي 
وأربعة عشر شخصا من المقربين منه، مشيرا إلى أنه وضع معلومات عن أسماء المطلوبين 

وأرصدتهم وجميع بياناتهم في جميع منافذ البالد.
 وفي 17 مارس 2011، أصدر مجلس األمن القرار 197٣ بخصوص األزمة الليبية. فرض 
هجمات  بتنفيذ  وسمح  المدنيين  قصف  من  القذافي  طائرات  لمنع  جويًا  حظراً  بموجبه 
الخطوات  كافة  »اتخاذ  على  أيضًا  القرار  ونص  لتعطيله.  الليبي  الجو  سالح  ضد  مسّلحة 
الضرورية لحماية المدنيين، حتى لو تطلب األمر تدخاًل عسكريًا«، وهدد القذافي بقصف 

قواته إن لم تلتزم بوقف إطالق النار.
نظام  إسقاط  أجل  من  األوربيون  وحلفاؤها  المتحدة  الواليات  استندت  القرار  هذا  على 
القذافي وتم تحييد أي تدخل روسي من شأنه حماية القذافي رغم أن روسيا كانت تريد أن 

ينسق الحلفاء معها أّي خطة مماثلة قبل تنفيذها ما اعتبرته بعد ذلك خدعة وقعت فيها.

المواقف العربية

عقدت الجامعة العربية اجتماع وزراء خارجيتها الخاص باألزمة الليبية في 12 مارس 2011 
وبما  األمن،  لمجلس  تقديمه  يتم  االقتراح بفرض حظر جوي  تأييد  إلى  بالقاهرة، خلص 
لعب  فقد  الدورة،  تلك  في  الدولي  األمن  بمجلس  الوحيد  العربي  الممثل  كان  لبنان  أن 
دور الممثل للجامعة العربية، وتقدم مندوبه الدائم في األمم المتحدة نواف سالم بطلبه 
األمن  لمجلس  بطلب   ،2011 مارس   14 يوم  في  العربية  الجامعة  اجتماع  بعد  مباشرة 
الدولي لعقد جلسة طارئة في أقرب وقت ممكن، لطرح القرار الذي توصلت إليه الجامعة 
الجوي،  بالحظر  يتعلق  فيما  خصوصًا  ليبيا،  على  المفروضة  العقوبات  بخصوص  العربية 
وقد رحبت دولتا فرنسا والواليات المتحدة األمريكية بهذا االقتراح، كما أعلن حلف الناتو 

قالت كاثرين اشتون، وزيرة 
خارجية االتحاد األوروبي، إن 
االتحاد بحث فرض إجراءات 
تشمل  ليبيا،  على  مقيدة 
منع السفر وفرض منطقة 
ليبيا  على  طيران  حظر 
العنيف  القمع  اعتبر  وما 
طرف  ــن  م للمحتجين 

القوات الحكومية.
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سيكون  العربية  الدول  تأييد  أن 
هامًا وأساسيًا جداً لتصعيد الحظر 

الجوي.
فرنسا  قدمت  األحداث  هذه  ضوء  على 
جنبًا إلى جنب مع مؤيدْيها لبنان وبريطانيا 
يطالب  األمن،  مجلس  إلى  القرار  مشروع 
فرض حظر جوي على ليبيا، وفي تلك األثناء 
كانت فرنسا عبر وزير خارجيتها ألن جوبيه، 
األعضاء  الدول  إقناع  في  كبير  بدور  تقوم 

بالموافقة على اتخاذ قرار الحظر الجوي.
في يوم 17 مارس 2011 بدأ مجلس األمن 
وزير  ابتدر  حيث  العضوية،  إجراءات  في 
الحديث  جوبيه  آالن  الفرنسي  الخارجية 
الليبي  الشعب  مساندة  ضرورة  حول 
القرار وتنفيذه. بالموافقة على   والتصويت 

وامتناع  باإلجماع  المجلس  صوت  وهكذا 
دون  التصويت  عن  أعضائه  من  خمس 
من  الفيتو  حق  استخدام  ودون  االعتراض 
من  كانتا  اللتين  والصين  روسيا  جانب 
التصويت،   عن  الممتنعة  الدول  ضمن 

وهكذا بدا واضحا أن الجامعة العربية هي التي أخذت االقتراح بالتدخل في ليبيا، وتقديمها 
الحظر  قرار  للبنان، لمشروع  الدائم  المندوب  األمن  العربية في مجلس  الدول  عبر ممثل 

الجوي على ليبيا. 
لها  كانت  العربية  الدول  أغلب  أن  عباس،  الخليفة  صالح  النذير  األستاذ  الباحث  رأي  وفي 
المواقف  بعض  بسبب  القذافي  معمر  الراحل  الليبي  الزعيم  نظام  مع  حسنة  غير  عالقات 
كان  ولذلك  الليبية،  للجماهيرية  حكمه  عقود  خالل  بها  قام  التي  والشخصية  السياسية 
موقف الدول العربية سريعًا وحاسمًا في إقرار مشروع الحظر الجوي والتدخل العسكري في 

ليبيا، باإلضافة إلى الموقف اإلنساني الحاد بين قوات القذافي والثوار المسلحين في ليبيا.
لتحمل  جهودها  من  الكثير  صرف  على  قادرة  تونس  تكن  لم  الجيران  مستوى  على 
تحّمل  على  لها  طاقة  ال  مثلما  النظام،  وكتائب  الثوار  بين  المجاور  الصراع  تبعات 
االنتقالية.  المرحلة  استقرار  عدم  من  تعاني،  هي  فيما  الالجئين،  من  مزيد  أعباء 
تشجيع  وإلى  حدودها  على  الفوضى  تفاقم  إلى  الليبية  األزمة  تؤدي  أن  خشيت  مثلما 
مواجهتها. في  لها  طائل  ال  معقدة  قضية  في  وزجها  التسلل،  على  المتطرفة   الحركات 

الليبية،  المعارضة  من  كبيرا  ضغطا  حينها  القت  التي  الجزائر  إلى  بالنسبة  األمر  وكذلك 
بسبب دعم نظام الجماهيرية ومده بالمساعدات اللوجيستية، فلم تكن تحتاج بالتأكيد إلى 
تعميق األزمة مع القوى التي تستعد لخالفة القذافي والتي ستتعامل معها في المستقبل. 
وعلى الرغم من أنها اتخذت جملة من التدابير لتنفيذ متطلبات القرارات الدولية الخاصة 
بمعاقبة طرابلس، إال أن إطالة أمد مرحلة الحرب يضر بأوضاعها الداخلية الحساسة أيضًا.

الثورة وإدارة األزمات  ومثلهما مصر التي نأت بنفسها عن طرابلس النشغالها بتداعيات 
العازلة  المنطقة  التي تشكل  تشاد  أيضًا  ومثلها  مبارك.  نظام حسني  التي خلفها سقوط 
بين الشرق األفريقي العربي ودول الصحراء فدول أفريقيا الوسطى. ومعروف أن نحو نصف 
مليون تشادي كانوا يعيشون في الجماهيرية أو يقيم بعضهم فيها تمهيداً لالنتقال إلى 

أوروبا.

الموقف اإلفريقي من التدخل

عندما بدأت األزمة في ليبيا كان من المأمول أن يكون االتحاد األفريقي هو الفاعل األجدر 
على التعامل مع هذه األزمة في ظل التقارب الليبي مع دول القارة، وكذلك في ظل التطوير 
األزمة  أن  إال  للمشكالت«،  األفريقية  »الحلول  على  االعتماد  ومحاولته  باالتحاد  لحق  الذي 

تأييد  أن  الناتو  حلف  أعلن 
سيكون  العربية  ــدول  ال
هامًا وأساسيًا جدًا لتصعيد 

الحظر الجوي على ليبيا.
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الوظيفية  األدوات  يمتلك  ال  االتحاد  أن  بوضوح  أظهرت 
لتفعيل هذه الفكرة.

في  األفريقي  االتحاد  مفوضية  رئيس  بينج  جان  أعلن 
مؤتمر صحفي ضم عمرو موسى األمين العام للجامعة 

السامية  الممثلة  اشتون  وكاثرين  حينها،  العربية 
والسياسية  الخارجية  للشؤون  األوربي  لالتحاد 

األمين  مبعوث  الخطيب  اإلله  وعبد  واألمنية، 
والحبيب  ليبيا،  إلى  المتحدة  لألمم  العام 
السياسية  الشؤون  إدارة  مدير  الكاشي 
ختام  في  اإلسالمي  المؤتمر  بمنظمة 
عقد  الذي  الليبية،  األزمة  حول  اجتماعهم 
تحفظ  هناك  ليس  أنه  العربية،  بالجامعة 
من قبل االتحاد األفريقي على نتائج اجتماع 
المعنية بحل  الدولية واإلقليمية  المنظمات 
العربية  بالجامعة  عقد  الذي  الليبية،  األزمة 

عن  صدرا  اللذين  العمل  وورقة  والقرارات 
االجتماع، وشدد رئيس المفوضية على أن قرار 

مجلس األمن قائم على مبدأ مسؤولية الحماية 
عام 2005، وهدفه  عليه في  التصديق  تم  الذي 

أن  مؤكداً  الهجمات،  من  األبرياء  المدنيين  حماية 
القرار واضح ويحظر أي تدخل على األرض.

وقال بينج »إننا وضعنا في 10 مارس أي قبل سبعة أيام من 
صدور قرار مجلس األمن خارطة طريق غاية في الوضوح، تتحدث 

عن فترة انتقالية ووقف إلطالق النار وتوصيل للمساعدات اإلنسانية«. 
مضيفا أنه »ما ال يمكن الوصول إليه بشكل توافقي ال يمكن أن يتحقق« وموضحًا 

والعدالة  الديمقراطية  اإلصالحات  إجراء  إلى  يشير  المبادرة  هذه  من  األخير  الشرط  أن 
والتنمية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، ثم أردف قائاًل: » إن الشعب الليبي هو الذي يجب 

أن يقرر مصيره«. 
هكذا بدا رئيس مفوضية االتحاد األفريقي مؤيداً لقرار مجلس األمن، مشيراً إلى عدم 
موافقة أطراف النزاع بما فيهم النظام الليبي على خارطة الطريق التي وضعها االتحاد 
االتحاد  تبنى  ذلك،  رغم  لكن  لألزمة،  سلمي  حل  إلى  للوصول  مارس   10 في  األفريقي 
فبراير   2٣ ففي  ليبيا،  في  االستقرار  استعادة  على  للعمل  التحركات  بعض  األفريقي 
وأدان  الليبي،  الداخل  تطورات  إزاء  قلقه  بالغ  عن  واألمن  السلم  مجلس  أعرب   ،2011
شدد  كما  السلميين.  المتظاهرين  ضد  للقوة  والمفرط  العشوائي  االستخدام  بشدة 
على شرعية تطلعات الشعب الليبي. وعقد المجلس في 10 مارس 2011، اجتماعه رقم 
)265( على مستوى رؤساء الدول والحكومات، ووافق خالله على خريطة طريق لحل األزمة 

الليبية.
تضمنت هذه الخريطة العناصر التالية: 1- الوقف الفوري لجميع األعمال القتالية. 2- تعاون 
المناسب  الوقت  في  اإلنسانية  المساعدات  وصول  لتسهيل  المختصة  الليبية  السلطات 
األفريقيون  المهاجرون  ذلك  في  بما  األجانب  الرعايا  ٣- حماية  األهالي.  من  لمستحقيها 
للقضاء على أسباب  الالزمة  السياسية  اعتماد وتنفيذ اإلصالحات  ليبيا. 4-  المقيمون في 

األزمة.
األفريقي  االتحاد  إن  قالت:   2011/4/26 بتاريخ  الجزائرية  األنباء  وكالة  نشرته  خبر  وفي 
انتقد التدخل العسكري في ليبيا، معتبراً أن تبني أجندات في هذا البلد من جانب أطراف 
أخرى غير أفريقية له تأثير سلبي على تطبيق خارطة الطريق التي اقترحها االتحاد األفريقي 

لوقف إطالق النار، والبحث عن حل سلمي بالتراضي.
ابابا  بأديس  العمامرة  رمضان  واألمن  السلم  لشؤون  األفريقي  االتحاد  مفوض  وقال 
يتعلق بخارطة  فيما  لألزمة، خاصة  افريقي  أي حل  أنه كانت هنالك محاوالت لتضمين 
التابع  الطريق األفريقية في الوقت المناسب، وبطريقة تتسق مع قراري مجلس األمن 

مؤتمر  في  بينج  جان  أعلن 
هناك  ليس  أنه  صحفي 
االتحاد  قبل  من  تحفظ 
نتائج  على  األفــريــقــي 
اجتماع المنظمات الدولية 
المعنية  واإلقــلــيــمــيــة 
الذي  الليبية،  األزمة  بحل 
العربية  بالجامعة  عقد 
العمل  وورقــة  والقرارات 

اللذين صدرا عن االجتماع.
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لألمم المتحدة رقم 1970 و197٣.
ونبه على أن فرض حظر الطيران على ليبيا والقصف الجوي من جانب حلف شمال االطلسي 
ليبيا  األرض في  العسكري على  الموقف  أن  من  البالد، محذراً  األزمة في  إلى حل  لم يؤدي 

يبدو أنه يقود البالد إلى مأزق خطير.
وأثناء انعقاد مؤتمر دولي حول القارة األفريقية بجنيف، ندد رئيس غينيا االستوائية تيودور 
ليبيا، وقال:«نرفض  نغيما رئيس االتحاد األفريقي وقتها من جنيف بأي تدخل خارجي في 
ليبيا يجب أن تحل بصورة داخلية،  ليبيا. وأن المشاكل في  التدخل العسكري األجنبي في 
وليس عبر تدخل يمكن أن يبدو كأنه تدخاًل إنسانيًا ألننا سبق وشاهدنا ذلك في العراق.«

هكذا بدا القلق واضحا على زعماء االتحاد األفريقي بإقرارهم للتدخل في وقت، وقلقهم من 
سير عمليات التدخل، ورفضهم ألي تدخل على األرض الليبية.

وما يمكن قوله بأن موقف االتحاد األفريقي كان موحداً حول قرار مجلس األمن )197٣(  
بفرض حظر جوي على ليبيا، مع التشديد باتفاق مع الموقف العربي ومع بنود القرار التي 
تمنع أي تدخل على األرض في ليبيا، وهو ذات الموقف للدول التي امتنعت عن التصويت 

خاصة روسيا والصين وألمانيا. 
وبعد أسبوع واحد من تبني االتحاد األفريقي لخارطة الطريق، أصدر مجلس األمن القرار 
الوطني  الصعيد  بالعمل على  للدول األعضاء،  السلطة  أعطى  والذي  رقم 197٣ )2011( 
المدنيين  لحماية  الضرورية«  التدابير  جميع  »اتخاذ  إلى  اإلقليمية،  المنظمات  خالل  من  أو 
والمناطق اآلهلة بالسكان تحت تهديد الهجوم »بما في ذلك إنشاء منطقة حظر الطيران 

فوق ليبيا«. 
وشدد القرار على ضرورة تكثيف الجهود إليجاد حل لألزمة. وفي هذا اإلطار، اعترف القرار 
وتجدر  األفريقي(.  )االتحاد  واألمن  السلم  مجلس  قبل  من  المشكلة  اللجنة  بدور  رسميا 
اإلشارة هنا أيضا إلى أن القرار األممي حظي بتأييد جميع األعضاء األفارقة غير الدائمين 
في مجلس األمن في ذلك الوقت )الجابون، نيجيريا، جنوب أفريقيا( الذين أكدوا على ضرورة 

حماية المدنيين في ليبيا، وبدونهم لم يكن القرار ليمر.
إذن فالموقف األفريقي لم يقف شاذاً عن الموقف الدولي بشكل عام بقبول القرار )197٣(، 
وترأسه  االتحاد  لقيام  القذافي  معمر  الراحل  الزعيم  وقفها  التي  القوية  المواقف  برغم 
العربي  واإلقليمي  الدولي  الموقف  توافق  هكذا  أو  التأسيس،  بعد  األفريقي  لإلتحاد 
واألفريقي، على مضمون القرار 197٣ في 17 مارس 2011 والذي بدأ تنفيذه مباشرة 

في فجر ذلك اليوم.

في  ــة  األزم ــدأت  ب عندما 
أن  المأمول  من  كان  ليبيا 
األفريقي  االتحاد  يكون 
على  ــدر  األج الفاعل  هو 
األزمة  هذه  مع  التعامل 
الليبي  التقارب  ظل  في 

مع دول القارة.
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تونس - منور مليتي

يصنف القرار األممي 197٣ العام 
األطلسي  للحلف  شرع  الذي   2011
في  الجوي  العسكري  بالتدخل 
الجائر  العدوان  خانة  ضمن  ليبيا، 
ترعى  أن  يفترض  منظمة  قبل  من 
في  الشعوب  وحق  الدول  استقاللية 
تقرير مصيرها بعيدا عن أي 
أو  الوصاية  أشكال  من  شكل 
التدخل في الشؤون الداخلية 
أخرى.  دون  جهة  أي  لصالح 
الواليات  له  روجت  لما  وخالفا 
دول  من  وعدد  وبريطانيا  المتحدة 
القرار يعبر  االتحاد األوروبي من أن 
تؤكد  الدولي،  المجتمع  موقف  عن 
عملية التصويت أنها اقتصرت على 
10 أصوات من بين 15 صوتا تحت 

ضغط قوي من الغزاة.

يوم قرر 
الليبيون تمزيق 

أجندة الناتو
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ما يهمنا في هذا المقال ليست تفاصيل القرار في حد ذاته فهي معروفة وبإمكان القارئ 
االطالع عليها من خالل ما تضمنه هذا العدد من »المرصد« لذلك سنحاول تقديم قراءة 

لخلفيات القرار وأبعاده العسكرية والسياسية خالل تلك الفترة بالتحديد.
أجنبية  بمشاركة  الكواليس  في  بدهاء  صياغتها  تمت  التي  القرار  حيثيات  إلى  نعود  حين 
غطاء  سوى  ليست  المدنيين  حماية  مقدمتها  وفي  مفردات  أن  نكتشف  معروفة  وعربية 
سياسي إلضفاء نوع من المشروعية على قرار ال شرعية له وال يهدف في العمق سوى إلى 

محاولة تدمير ليبيا في إطار خطة الناتو آنذاك لتمدير المنطقة العربية.
ومن المفيد أن نذكر بأن ليبيا تحتل موقعا جيواستراتيجيا في المنطقة، فهي تطل على 
البحر األبيض المتوسط شماال وتعد بوابة إلفريقيا جنوبا، وهي أيضا »قلب« منطقة المغرب 
والشرقية مع مصر.  الجزائر  والجنوبية مع  الغربية مع تونس  إلى حدودها  العربي إضافة 
ومن المفيد أيضا أن نشير إلى أنها تعد في حد ذاتها »ثروة« ال فقط نفطية وإنما حضارية 

وثقافية ساهمت مساهمة فاعلة في صناعة تاريخ المنطقة وفي الحضارة اإلنسانية.
خالل أكثر من نصف قرن بدا نظام معمر القذافي، مهما كانت المؤاخذات المشروعة وغير 
جريئة  سياسات  منتهجا  الليبي  السيادي  بالقرار  المساس  ضد  منيعا  حصنا  المشروعة، 
تفتقدها غالبية األنظمة العربية تجاه المخططات األجنبية وإمالءاتها. ويكاد يكون الوحيد 
ال في منطقة المغرب العربي فقط بل في المنطقة العربية عموما الذي تسلح بجرأة نادرة 
في التصدي لنزعة هيمنة القوى الدولية وفي مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية التي 

خططت وصاغت وفرضت القرار األممي.
على مستوى السياسات الخارجية تعد ليبيا زمن نظام القذافي الدولة العربية الوحيدة التي 
البوابة  أنه ولّى وجهه نحو  المحاور اإلقليمية والدولية حتى  التخندق في سياسات  رفضت 
إلى  التي تحولت الحقا  السياسي رافضا لإلغراءات  القرار  اإلفريقية منتصرا لحرية صناعة 

ضغط وتهديدات لم تثن عزيمة النظام القوي.
لم يكن النظام مشاكسا فقط للواليات المتحدة األمريكية بل كان النظام العربي الوحيد 
العنيد الذي استعصى عليها جره إلى مستنقعات اإلسقاطات السياسية اإلقليمية والدولية 

قرن  نصف  من  أكثر  خالل 
القذافي،  معمر  نظام  بدا 
حصنا منيعا ضد المساس 
الليبي  السيادي  بالقرار 
جريئة  سياسات  منتهجا 
األنظمة  غالبية  تفتقدها 
المخططات  العربيةتجاه 

األجنبية وإمالءاتها.
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الوقت  أنه في  المفارقات  من 
الليبي  النظام  كــان  ــذي  ال
يقود جهودا ممثلة أساسا في 
لمد  القذافي  اإلسالم  سيف 
مع  والتفاوض  الحوار  جسور 
بنغازي  مدينة  في  المحتجين 
أجنبية  دول  كانت  البالد  شرق 
مشبوهة  منافذ  فتحت  وعربية 
ــواع  أن بشتى  لتسليحهم 
القرار  من  مستفيدة  األسلحة 
بأجندات  ومدفوعة  األممي 
الفوضى  في  ليبيا  في  للزج 

األمنية.

التي تحرم الشعوب من صناعة تاريخها بنفسها لتديره بالوكالة.
االستثنائية«  »الحالة  نسميه  أن  يمكن  بما  مرتبطا  كان  المذكور  األممي  القرار  أن  وبقدر 
الليبية كان مرتبطا في نفس الوقت بما يسمى بـ«الربيع العربي« لذلك لم يكن صدفة أن 
يصدر القرار العام 2011 والحال أن األوضاع في أرض المجاهد عمر المختار لم تصل إلى 
التعقيدات العسكرية مثلما روجت لها حيثيات القرار وقدمت ليبيا وكأنها تخوض حربا ضد 

نظام القذافي في وقت استمات فيه الليبيون بطرق سلمية على تهدئة األوضاع.
ومن المفارقات أنه في الوقت الذي كان النظام الليبي يقود جهودا ممثلة أساسا في سيف 
اإلسالم القذافي لمد جسور الحوار والتفاوض مع المحتجين في مدينة بنغازي شرق البالد 
كانت دول أجنبية وعربية فتحت منافذ مشبوهة لتسليحهم بشتى أنواع األسلحة مستفيدة 

من القرار األممي ومدفوعة بأجندات للزج في ليبيا في الفوضى األمنية.
السياسي  اإلسالم  على  مراهنتها  أوج  في  الفترة  تلك  في  والدولية  اإلقليمية  القوى  كانت 
الواليات  سالح  أن  إلى  هنا  نشير  أن  ويمكن  اإلرهابية  الجماعات  فيه  بما  أشكاله  بجميع 
المتحدة التي تقول إنها تكافح ما يعرف بتنظيم الدولة يتصدر قائمة أنواع أسلحة التنظيم 

ونجحت الجماعات الجهادية في تحويل االحتجاجات السلمية إلى أعمال مسلحة.
األطلسي  الحلف  لقوات  ليبيا  بدت  ومصر  تونس  من  كل  في  النسبي  االستقرار  ظل  وفي 
المدخل الوحيد الذي راهنت عليه إلعادة رسم الخارطة الجيوساسية في المنطقة مدفوعة 
قبة  من  األممي  القرار  ترحيل  على  قادرة  قوى  أنها  على  نفسها  تقدم  كانت  عربية  بأذرع 
مجلس األمن إلى حرب مسلحة ضد النظام الليبي. ويبدو أن دول الجوار سواء تعلق األمر 
بتونس أو بالجزائر أو بمصر لم تكن على قدر عميق من الوعي بأن ما تعرضت له ليبيا ما 
هو إال جزء من مخطط شامل يقوده حلف شمال األطلسي لتدمير المنطقة بأسرها تحت 
يافطات ال تقنع أحدا منها »الديمقراطية« و«الحريات المدنية والسياسية« و«حقوق اإلنسان« 

والعدالة«.
على  فإنه  ليبيا  في  العسكري  التدخل  بعدم  الجوار  دول  مسؤولي  تصريحات  وباستثناء 
أرض الواقع لم تبذل تلك الدول ما يكفي من الجهود لمخطط يستهدف المنطقة وبالتي 
يستهدفها مباشرة لتترك ليبيا تحارب أجندة إقليمية ودولية مازالت إلى حد اآلن تتحسس 

طريقها تجاه بلدان عربية أخرى بعد أن نفضت أياديها من الحالة الليبية.
من  العشرات  نشطت  المسلحين  والمحتجين  الليبي  الجيش  بين  المواجهة  فترة  خالل 
الجمعيات »الحقوقية« األجنبية المرتبطة بأجهزة االستخبارات لتقدم تقارير مخاتلة ومضللة 
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النظام  قوات  أن  مفادها  وكاذبة 
دروعا  المدنيين  من  جعلت 
بشرية وأن سالح الجو الليبي يقود قصفا 
سكنية  وأحياء  المدنيين  على  عشوائيا 
تلك  في  الناتو  قوات  ووجدت  بأكملها. 
قصف  عمليات  لتنفيذ  مدخال  التقارير 
جوي وحشي زاعمة أنها تستهدف مواقع 
أثبتت  الوقائع  أن  غير  المسلحة  القوات 
أن أول من دفع فاتورة تدخل الحلف هم 
من المدنيين بما فيهم األطفال والنساء 

والشيوخ.
أهميتها،  على  القانونية،  القراءة  إن 
تبدو غير ذات جدوى بالنسبة إلى القرار 
سياسي  قرار  العمق  في  ألنه  األممي 
الزج  في  نجح  أممي  بغطاء  عسكري 
بليبيا في حالة من الفوضى األمنية بعد 
فشل  لكنه  القذافي  موكب  قصف  أن 
في  بنفسه  زج  بل  أهدافه  تحقيق  في 
مستنقع استعصى عليه تحويل ليبيا إلى 
األطلسي.  الحلف  لشمال  تابعة  مقاطعة 
ويمكن أن نقطف جملة واحدة من القرار 
لنتأكد أنه »قرار عسكري بامتياز« أبعد ما 
يكون عن القرار اإلنساني حيث دعا »كل 
الدول األعضاء إلى اتخاذ كافة اإلجراءات 
حربا  ستبطن  دعوة  وهي  الضرورية« 
أيضا  تستبطن  وربما  ليبيا  على  معلنة 
المباشر  العسكري  الـدخل  نحو  توجها 
إضافة  طبعا  هذا  االحتالل  من  نوع  في 
سالح  على  فرضت  التي  اإلجراءات  إلى 
الجور الليبي بل على حركة الطيران حتى 

بتقديم المساعدات اإلنسانية. 
ومما يعزز هذا التوجه القلق الذي أبدته 
بويليام  ما دفع  والصين،  روسيا  كل من 
عدة  في  البريطاني  الخارجية  وزير 
التي  »الهجمات  أن  اجترار  إلى  مناسبات 
ينظمها الحلف األطلسي لن تهدف إلى 
احتالل ليبيا أو استعمارها وإنما ستكتفي 
تستهدف  ال  إنها  بل  المدنيين  بحماية 
أن  غير  القذافي«.  وخلع  النظام  تغيير 
لم  بريطانيا  خارجية  وزير  تصريحات 
لقرار  الحقيقية  الخلفيات  عن  تكشف 

،،

تعد  الخارجية  السياسات  مستوى  على 
ليبيا زمن نظام القذافي الدولة العربية 
في  التخندق  رفضت  التي  الوحيدة 
والدولية  اإلقليمية  المحاور  سياسات 
البوابة  نحو  وجهه  ولّى  العقد  أن  حتى 
القرار  صناعة  لحرية  منتصرا  اإلفريقية 
السياسي رافضا لإلغراءات التي تحولت 
تثن  لم  وتهديدات  ضغط  إلى  الحقا 

عزيمة النظام القوي.

الناتو إذ تشير تسريبات أوردتها عديد التقارير أن الواليات المتحدة كانت تخطط لتكرار 
الثروة  مقدمتها  وفي  الحيوية  الليبية  المصالح  على  يهدها  ووضع  العراقي  السيناريو 

النفطية التي تكفلت قطر بتحويل عائداتها إلى تسليح االنفصاليين.
الفوضى يتحمل  ليبيا على سنوات من  الذي فتح  القرار 197٣  القذافي تحت  سقط نظام 
التي  اإلرهابية  للجماعات  الليبية  األراضي  استباحة  بسبب  تاريخية  مسؤولية  النيتو  فيها 
لم تحمل معها سوى الخراب والدمار. لكن اإلشكال األكبر دائما في عالقة األمم المتحدة 
والعرب أن األولى لم تستطع فهم الذهنية الشعبية العامة في عالقة باألنظمة التي تكون 

محبوبة حتى وإن لم تحقق بعض الشروط في عالقة بالحريات الفردية والعامة.
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موجز زمني..

القراران 1970 و1973 
بشأن ليبيا

عبد الباسط غبارة

حقوق  لمبادئ  انتصاره  وشعارات  إنسانية«،  »اعتبارات  تحت 
اإلنسان، فتح الغرب باب التدخل في ليبيا الذي لم يجلب إال الدمار 
والخراب وأنهارا من الدماء سالت طيلة السنوات السبع الماضية. 
في  تمكنت  الشاملة  الفوضى  من  دوامة  في  البالد  دخلت  حيث 
مد  من  المسلحة  والميليشيات  اإلرهابية  التنظيمات  خضمها 
تداعى  فيما  الجرائم،  أنواع  شتى  فيها  لترتكب  البالد  في  أذرعها 
االنهيار  حافة  إلى  ليصل  الغني  البلد  لهذا  االقتصادي  الوضع 

،،محدثا أزمة معيشية صعبة. 
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البداية كانت في 27 فبراير، عندما تبنى مجلس األمن الدولي القرار 1970، وفرض عقوبات 
دولية على نظام العقيد معمر القذافي. وتفصياًل شملت العقوبات التي تبناها مجلس االمن 
في قراره حظرا على بيع األسلحة والذخائر إلى ليبيا ومنعا للسفر إلى أراضي الدول األعضاء 
لـ16 شخصا من بينهم معمر القذافي وسبعة من أبنائه وابنته وأشخاص على صلة وثيقة 
بالنظام. وقرر المجلس رفع الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 إلى مدعي عام المحكمة 

الجنائية الدولية وطلب من السلطات الليبية التعاون الكامل مع المحكمة. 
وفي 18 مارس 2011، نجح الغربيون في استصدار قرار من مجلس األمن الدولي بفرض 
تبنى  المدنيين«. حيث  لحماية  الالزمة  التدابير  »كافة  باتخاذ  وبالسماح  منطقة حظر جوي 
مجلس األمن الدولي القرار رقم 197٣ الذي يقضي بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا ال 
يستثنى منها سوى الطلعات اإلنسانية حصراً. وصدر القرار بأغلبية 10 أصوات، في حين 
امتنعت روسيا والصين عن التصويت ولكنهما لم تستعمال الفيتو إلسقاط مشروع القرار. 

كما امتنعت ألمانيا والبرازيل والهند عن التصويت.
العام  األمين  مع  بالتنسيق  العربية  الجامعة  مع  التعاون  المعنية  الدول  من  القرار  وطلب   
طلب  كما  ليبيا  على  الحظر  هذا  وتنفيذ  للمدنيين  الالزمة  الحماية  توفير  ضمان  بشأن 
أيضًا من جميع الدول األعضاء، خاصة دول المنطقة ضمان التنفيذ الصارم لحظر توريد 
األسلحة المنصوص عليه في القرار 1970، وبتفتيش السفن والطائرات المتجهة إلى ليبيا 
أو القادمة منها. ونص أيضًا على تشديد إجراءات تجميد األصول المالية وجميع األموال 

التابعة لنظام العقيد معمر القذافي أو العاملين معه.
التزاما بقرار مجلس  العسكرية بشكل فوري  العمليات  ليبيا، وقف  أعلنت  أعقاب ذلك،  وفي 
األمن فرض حظر جوي فوق أراضيها. وقال وزير الخارجية الليبي موسى كوسة، للصحفيين 
إن ليبيا قررت إعالن وقف فوري إلطالق النار ووقف فوري لكل العمليات العسكرية. وصرح 
بأن ليبيا تولي حماية المدنيين اهتماما كبيرا وأضاف أن بالده ستحمي أيضا كل األجانب 

وكل األصول األجنبية في البالد. 
االكتفاء  وإّنما  ليبيا،  من  جزء  أّي  احتالل  جواز  عدم  على  نص  األمن  مجلس  قرار  أن  ورغم 
أّن  إاّل  المدنيين،  لحماية  التدابير  واتخاذ  الّليبية  األجواء  على  جّوي  حظر  منطقة  بفرض 

رغم أن قرار مجلس األمن نص 
أّي  احتالل  ــواز  ج عــدم  على 
االكتفاء  وإنّما  ليبيا،  من  جزء 
جّوي  حظر  منطقة  بفرض 
واتخاذ  اللّيبية  األجــواء  على 
إالّ  المدنيين،  لحماية  التدابير 
األجنبي  العسكري  التدخل  أّن 

جاء أسرع من المتوقع.
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جاء  األجنبي  العسكري  التدخل 
بحيث  يير،  ولم  المتوقع،  من  أسرع 
أعطت قمة باريس التي ضمت دول التحالف 
على  الجوي  الحظر  فرض  في  المشاركة 
العمليات  لبدء  الضوء األخضر  ليبيا، وبيى، 

ضد ليبيا. 
 ،2011 مارس   19 األحد  يوم  صباح  وفي 
األراضي  بقصف  فرنسية  طائرات  بدأت 
الدفاع  وزارة  باسم  ناطق  وأعلن  الليبية، 
الفرنسية بدء العمليات العسكرية في ليبيا 
حربية  طائرة   20 نحو  بمشاركة  رسميا، 
حاملة  إرسال  مع  فرقاطات،  وثالث  رافال 
وغواصة  ديجول  شارل  الفرنسية  الطائرات 
ساركوزي  قرار  على  بناء  إنه  وقال  نوويية، 
طلب وزير الدفاع جيرار لونغيه من القوات 
 197٣ القرار  تطبيق  على  العمل  المسلحة 

الصادر عن مجلس األمن. 
وبالتزامن مع ذلك أخذت بارجات وغواصات 
بإطالق  السواحل  قرب  ُمختلفة  أمريكية 
بحلول  عددها  بلغ   - توماهوك  صواريخ 
فضاًل  صواريخ،   110 األول  األسبوع  نهاية 
عن هجمات أخرى استهدفت باب العزيزية. 
في  مشاركتها  عن  بريطانيا  أعلنت  فيما 

العمليات العسكرية ضد ليبيا. 
وانتقد رئيس وزراء روسيا فالديمير بوتين 
بالقيام  يسمح  الذي  المتحدة  األمم  قرار 
نصه  إن  وقال  ليبيا  ضد  عسكري  بعمل 
العصور  من  »دعوة  ويشبه  العيوب  تعتريه 
رئيس  وانتقد  صليبية«.  لحملة  الوسطى 
قال  الذي  الغرب  موغابي  روبرت  زيمبابوي 
نفسها  المنافقة  بالطريقة  »يتصرف  إنه 
كما عهدناه«. فيما انتقدت الغابون العضو 
الضربات  األمن  مجلس  في  الدائم  غير 
وحدة  بشأن  قلقها  عن  معربة  العسكرية 
إلطالق  وقف  بإعالن  وطالبت  ليبيا،  أراضي 

النار. 
فوري  بوقف  الجزائر  طالبت  جهتها،  من 
وقال  ليبيا،  في  الغربي  العسكري  للتدخل 
وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي حينها 
»نحن نرى أن هذا التدخل غير متناسب مع 
التابع  االمن  مجلس  حدده  الذي  الهدف 
فيما   .»197٣ قراره  في  المتحدة  لألمم 
في  إنسانية«  »كارثة  من  الصين  حذرت 
ليبيا وعبرت عن »قلق بالغ« إزاء ما تردد عن 

،،

بدأت   ،2011 مارس   19 األحد  يوم  صباح  في 
ــي  األراض بقصف  فرنسية  طــائــرات 
الليبية، وأعلن ناطق باسم وزارة الدفاع 
العسكرىة  العمليات  بدء  الفرنسية 
 20 نحو  بمشاركة  رسميا،  ليبيا  في 
طائرة حربية رافال وثالث فرقاطات، مع 
إرسال حاملة الطائرات الفرنسية شارل 
بناء  إنه  وقال  نووية،  وغواصة  ديجول 
الدفاع  وزير  طلب  ساركوزي  قرار  على 
المسلحة  القوات  من  لونغيه  جيرار 
الصادر   197٣ القرار  تطبيق  على  العمل 

عن مجلس األمن. 

بالبالد ودعت مجددا إلنهائه. وصعدت  الدائر  االقتتال  في  المدنيين  سقوط ضحايا من 
ليبيا  على  غربية  جوية  هجمات  لشن  بيكين  معارضة  من  الرسمية،  الصينية  الصحف 
والمساعدة في تصعيد  الدولية  القواعد  بخرق  الضربات  لهذه  المؤيدة  الدول  واتهمت 

االضطرابات بالشرق األوسط. 
الميثاق  من  السابع  الفصل  إلى  استندا  كونهما  وبرغم  معا  القرارين  إن  القول،  ويمكن 
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الليبي،  العقيد  رحيل  عقب 
تاركًا  ليبيا  عن  الغرب  تخلى 
بانتشار  سمح  أمنيًا،  فراغًا 
التي  المتطرفة  الجماعات 
على  السطو  من  تمكنت 
للجيش  التابعة  السالح  مخازن 
على  سيطرت  كما  الليبي، 
على  وفرضت  بأكملها  مدن 
ورؤيتها  قوانينها  السكان 

المتطرفة.

السلم واألمن  العدوان وحفظ  لرّد  المتحدة  الزجرية لألمم  التدخالت  الذي يؤطر  األممي 
الدوليين، فإنهما لم يتحدثا بصورة واضحة ومباشرة عن القيام بعمل عسكري ضد ليبيا. 
لكن مجلس األمن هو جهاز سياسي لألمم المتحدة وتتحكم في مساره مجموعة محدودة 
من الدول التي تحظى بالعضوية الدائمة وبحق االعتراض »الفيتو«، ولذلك فقراراته تعكس، 
بحسب المراقبين، في مجملها مصالح الدول الكبرى، أكثر مما تعكس الرغبة في تحقيق 

السلم واألمن الدوليين. 
وعقب رحيل العقيد الليبي، تخلى الغرب عن ليبيا تاركًا فراغًا أمنيًا، سمح بانتشار الجماعات 
المتطرفة التي تمكنت من السطو على مخازن السالح التابعة للجيش الليبي، كما سيطرت 
على مدن بأكملها وفرضت على السكان قوانينها ورؤيتها المتطرفة، ووضع الليبيون أمام 
ليبيا تمثل تهديداً  والقبلية، حتى أصبحت  الطائفية  النعرات  االنقسام وتصاعد  تحديات 

على المنطقة وأوروبا والمجتمع الدولي. 
ليبيا نفسها في خضم حرب عالمية في أشرس  وعلى مدار سبعة أعوام وأكثر وجدت 
للغاية  مركبة  معقدة  حرب  صورها، 
المعايير اإلنسانية،  أسقطت فيها كل 
آالف من اإلرهابيين العابرين للقارات، 
سلحوا  األسلحة  من  األطنان  وماليين 
بأكملها  ليبية  مدنا  بها  ودمروا  بها 
مقومات  بها  وضربوا  أهلها  وقتلوا 
واستنزفوا  الليبي،  المواطن  حياة 
عيشه  لقمة  في  حتى  وحاربوه  ثرواته 

اليومية.
تتستر  التي  المخادعة  الشعارات  وتحت 
مصالحها،  لتحقيق  الدولية  القوى  بها 
في  قاسية  أزمة  أتون  في  ليبيا  دخلت 
للدولة  فعلية  سلطة  أي  غياب  ظل 
المشهد  ومازال  األرض.  على  الليبية 
األيام،  مرور  مع  تعقيدا  يزداد  الليبي 
حد  لوضع  المتواصلة  المساعي  رغم 
للفوضى وتنسيق حلول مقبولة، إليقاف 
الوطن  لها  يتعرض  التي  النزيف  حالة 

الليبي.
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كواليس
الساعات األخيرة

شريف الزيتوني 

عندما تقدم لبنان في شهر مارس 2011 باقتراح فرض حضر جوي على ليبيا إلى مجلس األمن 
ُمملى على غير  قرار  بأنه  الجميع على علم  المدنيين كان  العربية، بحجة حماية  الجامعة  نيابة عن 
ببروباغاندا  مدفوعا  وكان  األممية  الدورة  لتلك  العربي  الممثل  وقتها  كان  لبنان  العربية.  اإلرادة 
النظام وتستعمل كل األساليب لتشويهه. كان لبنان أمام أمر واقع ُفرض  إعالمية رهيبة تشيطن 
عليه لتقديم مقترح لم يشر إلى تدخل عسكري في ليبيا صراحة لكن تم تضمينه في ثنايا الكالم، 
وهو ما خلف جدال بين مختلف األطراف الدولية حول سبل معالجة األزمة، والخوف من تدخل عسكري 

،،يزيد من تعميق األزمة األمر الذي حصل في مرحلة الحقة.

القرار 197٣ حول ليبيا: 
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في الليلة الفاصلة بين 17 و18 مارس 2011، كان العالم أمام قرار أممي حول ليبيا بعنوان 
تحمل  ضبابية  تفصيالت  حمل  باعتباره  وملغمة  مرتبة  نقاط  عبر   ،197٣ األممي  القرار 
الواقع  المباشر في صورة تطلب األمر ذلك. في  العسكري  التدّخل  الموقف ونقيضه حول 
المدنيين وغيرهم  تفكير في وضع  أي  قبل  األرض  األحداث على  ينتظر مسار  القرار كان 
ألن هدف القوى الغربية واإلقليمية في ذلك الوقت هو اإلطاحة بالعقيد معّمر القذافي بأي 
طريقة كانت، لهذا هاج المجتمع الدولي بمجّرد استعادة الجيش الليبي وقتها لتوازنه في 
المناطق التي تمت السيطرة عليها من طرف »الثوار«. لهذا جاء قرار الحصار الجوي لضرب 
النصر المعنوي والميداني للجيش وفتح المجال أمام مسلحي »الثورة« المدعومين بالمال 
والسالح للتقّدم على األرض وهو ما تم بالفعل، وهناك بدأت المعادلة تتغّير والنظام بدأ 

يضعف تدريجيا بسبب اختالف الموازين.
الليبية، لكنه كان  القرار األممي 197٣ كان تحوال فعليا في سيرورة األحداث على األرض 
له باعتباره  الدولية واإلقليمية منه بعد ظهور دول رافضة  المواقف  أيضا تحوال فعليا في 
تمهيدا الحتالل ليبيا، لكن بنوع من التحيل على القانون الدولي وتحت شرعية عربية كانت 
عدة  األمن  مجلس  عرف  القرار  على  التصويت  قبل  حصل.  فيما  والمباشر  األول  السبب 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا وهو  الواليات  حوارات بين شقين قويين فيه، شق أول تقوده 
وعّبرت عن  الليبية  األزمة  قوة في  بكل  المؤّيد مسنودا بدول عربية خليجية دخلت  الشق 
استعدادها ألي قرار أممي ضد القذافي وهي أساسا قطر الذي ستكون في مرحلة الحقة 
من األحداث صاحبة الصوت األقوى عربيا من خالل وسائل إعالمها وتمويالتها للمسلحين 

على األرض وأساسا المتطرفين منهم.
أما الشق الثاني فهو روسيا والصين اللتين كانتا متحفظتين ظاهريا على القرار ورافضتان 
له واقعيا لكن تلك الظرفية وتصوير األمر على أنه جرائم للقذافي جعلهما تختاران التحفظ 
وهو خطأ اكتشفتاه بعد ذلك. بالنسبة إلى روسيا فقد أشارت بعض التقارير إلى أنها عقدت 
أن  أحدهما  لسببين؛  الموافقة  على  المصوتين  بعض  لثني  المجلس  أروقة  في  اجتماعات 
الصورة بالنسبة إليها غير واضحة من األزمة وال تريد توريط نفسها في قرار غير راضية 
على بعض نقاطه، أما الثاني فهو الضمانات التي كانت تنتظرها روسيا، باعتبارها بمنطق 
األخرى  الفاعلة  بالقوى  قياسا  الليبية  الكعكة  من  نصيبها  تريد  السياسية  البراغماتية 
وأساسا فرنسا وقطر اللتين فكرتا في ليبيا كغنيمة مغرية ستناالن منها نصيبها بعد أن 

تضع الحرب أوزارها.

في الليلة الفاصلة بين 17
2011، كان العالم  18 مارس  و 
ليبيا  حول  أممي  قــرار  أمــام 
بعنوان القرار األممي 197٣، عبر 
باعتباره  وملغمة  مرتبة  نقاط 
حمل تفصيالت ضبابية تحمل 
الموقف ونقيضه حول التدّخل 
صورة  في  المباشر  العسكري 

تطلب األمر ذلك.
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الغامضة  العسكري  التدخل  نقطة  بسبب  تحفظتا  بدورهما  ألمانيا،  إليها  تضاف  الصين، 
وهو ما كانت ترفضه الدولتان قطعيا لما يمكن أن يسببه من فوضى وضرر للمدنيين، 
باإلضافة إلى أنهما دولتان تتعامالن بحذر في عالقة بعدد من قضايا المنطقة باعتبارهما 
تستحضران ما وقع في العراق وتدخل التحالف الذي تسبب في مئات األالف من الضحايا 

دون أن تكون لذلك أي نتيجة على األرض وفق ما خطط المتدخلون.
بالعودة إلى تسلسل األحداث يمكن فهم الخالف الذي حصل داخل مجلس األمن في عالقة 
بالتصويت، فخالل اجتماع للجامعة العربية يوم 12 مارس في القاهرة لم يكن هناك إجماع 
على القرار، تونس ومصر والجزائر لم تكن متحمسة لتدخل أجنبي على خط األزمة الليبية 
ألن  ومصر  تونس  إلى  بالنسبة  مفهوم  وهذا  داخليا،  اإلشكال  حل  يتم  أن  تفضل  وكانت 
الحالة لديهما نظرا لوجودهما في تماس حدودي مباشر  تأزم لألوضاع سيعقد حتى  أي 
بأكثر قوة ووضوح  لكن  بعيدة عن موقف تونس ومصر  ليست  الجزائر بدورها  ليبيا.  مع 
لسببين رئيسيين؛ األول أن عالقتها بالعقيد معّمر القذافي طيبة وال تريد أن تورط نفسها 
مهيأ  الجزائر  في  الداخلي  الواقع  أن  والثاني  قطر   به  قامت  ما  عكس  أخالقية  سقطة  في 
لالضطراب لهذا في صالحها أن تهدأ األوضاع على جبهتها الجنوبية والشرقية وهو غير 
مضمون في صورة وقوع أي تدخل خارجي. لكن الحسم وقع بالموقف الخليجي الذي ساعد 
ضغطا وإغراء نحو الذهاب بالقرار إلى مجلس األمن وهو ما نجح فيه، يوم 14 مارس بطلب 

جلسة عاجلة لمجلس األمن لطرح ما توصلت إليه الجامعة العربية حول ليبيا.
مظاهر الخالف كانت واضحة حتى داخل مجلس األمن الذي استبق يوم التصويت بجولتي 
حوار؛ أولى يوم 15 مارس لم تفض ألي تطور وثانية يوم 16 مارس شهدت خالفات بين 
المتحاورين ما يعني وجود رفض له. لكن يوم 17 مارس كان حاسما بوجود وزير الخارجية 
الفرنسي وقتها »آالن جوبي« الذي زار نيويورك بهدف إقناع األطراف الرافضة أو المتحفظة 

بالتصويت وهو ما نجح فيه إلى حد ما خاصة مع الدول األقل نفوذا في المجلس.
العام 2011  ليبيا  للتدخل في  الغربية ما كانت تنتظر قرارا أمميا  القوى  المؤكد أن  األمر 
المستعملة.  الطرق  كانت  مهما  النظام  إسقاط  هو  رئيسيا  هدفا  لها  وضعت  قد  فهي 
القذافي بالنسبة إليها كان مصدر إزعاج والفرص التي تتوفر لها إلسقاطه ليست كثيرة، 
الحضر  أوال، لفرض  الشرعية  لها  القرار 197٣ قّدم  بينها. لكن  ولحظة 2011 كانت من 
الجوي على ليبيا، ثم ليكون سببا في تدخل عسكري يعتبر الخطوة األولى في طريق إسقاط 

النظام بعيدا عن وهم »الثورة« الذي اغتر به كثيرون داخل ليبيا وخارجها.

خالل اجتماع للجامعة العربية 
يوم 12 مارس في القاهرة لم 
يكن هناك إجماع على القرار، 
تونس ومصر والجزائر لم تكن 
على  أجنبي  لتدخل  متحمسة 
وكانت  الليبية  ــة  األزم خط 
اإلشكال  حل  يتم  أن  تفضل 

داخليا.
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القرار 1973..

اختالف على أسس 

اتخاذه وإتفاق

على كارثية نتائجه
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تنفيذ فرنسي سابق
لإلقرار األممي

وبعيدا عن أسباب وآثار التدخل العسكري 
الذي بدأ في التاسع عشر من شهر مارس، 
المعارك  آخر  واستمر بشكل متواصل حتى 
اكتنفت  فقد   ،2011 أكتوبر   20 في 
المعطيات  من  العديد  القرار  استصدار 
التسرع  من  حالة  اتخاذه  عملية  وشهدت 
تحت ضغط كل من فرنسا وبريطانيا اللتين 
مندوب  حمله  الذي  المطلب  على  اعتمدتا 
المؤقت  العضو  العربية(  )الدولة  لبنان 
قرارا  ليصدر  حينها،  األمن  مجلس  في 
متطلباته  معظم  في  مبني  األهمية  بهذه 
عددا  جعل  ما  وهو  إعالمية،  تقارير  على 
)روسيا  المجلس  في  األعضاء  الدول  من 
أن  إال  عليه،  الموافقة  في  تتردد  والصين( 
فرنسا وبعض  وباشرت  التردد صدر،  هذا 

حلفائها في تنفيذه حتى قبل إقراره.
وتضمن القرار عدة نقاط جاءت كالتالي:

شاملة  جوي  حظر  منطقة  فرض   --
الحربية  الطائرات  ليبيا تشمل  أراضي  فوق 
تحمل  التي  الطائرات  باستثناء  والتجارية، 

الُمساعدات اإلنسانية.
أو  إقالع  بمنع  الدول  جميع  ُمناشدة   --
تجارية  حتى  أو  عسكرية،  طائرة  أي  هبوط 
أراضي  إليها من  أو متجهة  ليبيا  قادمة من 

الدولة.
كافة  بإجراء  الدول  جميع  ُمطالبة   --
في  المدنيين  لحماية  الضرورية  الخطوات 
عسكرًيا  تدخاًل  األمر  تطلب  لو  حتى  ليبيا، 

حسين مفتاح - بوابة افريقيا اإلخبارية

العنف،  من  حالة  عنها  تولدت  مجريات  من  صاحبتها  وما   ،2011 فبراير  في  ليبيا،  في  األحداث  اندالع  مع 
توالت ردود الفعل الدولية، التي وصلت حد إصدار قرارين متتالين من مجلس األمن، قدمتهما كل من 
فرنسا وبريطانيا، للسماح بالتدخل الخارجي بناء على ثالثة اتهامات رئيسية موجهة للسلطات الليبية، 
أحدهما هو القرار 197٣ الذي خصص لفرض منطقة حظر جوي، تحت اتهامات باستخدام القوات النظامية 
الليبية للقوة المفرطة وقتل »اآلالف من المتظاهرين«، وقصف أحياء محددة من العاصمة طرابلس بالطيران، 
واستجالب »مرتزقة« أجانب لمواجهة المتظاهرين، وهي اتهامات، رغم تأكد بطالنها، كانت كافية لبدء حلف 
األسلحة  ومخازن  ومواقع  معسكرات  استهدفت  أشهر،  سبعة  عن  يزيد  ما  استمرت  عسكرية  عملية  الناتو 
التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، عالوة عن غيرها من من مؤسسات الدولة، وأهداف مدنية أخرى من 
الليبي من  أبناء الشعب  بينها مدارس ومستشفيات، وبيوت خاصة بمواطنين، وسقط جراءها عدد كبير من 

العسكريين والمدنيين على السواء.
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حاد  خــالف  وسيا  في  نشب 
دميتري  وقتها   الرئيس  بين 
ــه  وزرائ ورئيس  ميدفيديف، 
فالديمير  الحالي،  الرئيس 
الحملة  انتقد  الــذي  بوتين، 
بشكل  ليبيا  على  العسكرية 
بـ  تشبيهها  إلى  وصل  حاد، 

»الحملة الصليبية« الجديدة.

من الدولة، ولكن في الوقت ذاته ُيؤكد القرار على أنه من الُمستبعد أن تتدخل قوات األمم 
المتحدة العسكرية على األراضي الليبية الحتاللها.

-- ُمطالبة السلطات الليبية بإيقاف فوري للنزاع ووقف إطالق النار، والسماح بمرور كافة 
المساعدات اإلنسانية بسهولة ويسر دون ُمهاجمتها أو منعها.

-- تطبيق قرار مجلس األمن رقم 1970 الُمتعلق بحظر األسلحة عن الجيش الليبي على 
حظر  قائمة  إلى  والُمنظمات  األشخاص  أسماء  من  المزيد  إضافة  جانب  إلى  أوسع،  نطاق 

السفر وتجميد األموال.
-- الُمطالبة بتجميد كافة أصول المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي.

تحفظ جزئي لم يمنع التنفيذ

بحجة  تنفيذه  منع  في  تساهم  لم  لكنها  التصويت  عن  روسيا  امتناع  من  الرغم  على 
أعربت  التي  الصين  إلى  بالنسبة  األمر  العملية وهو نفس  اإلنساني في  للجانب  مراعاتها 
أيًضا عن خوفها وتحفظها على القرار، معتبرة أن تنفيذه قد يمثل تهديدا لحياة المدنيين 
بضرب مناطق سكنية حيوية أثناء استهداف قوات الجيش الليبي، وقد دعت إلى االكتفاء 
بالتفاوض والحلول الدبلوماسية عوًضا عن التدخل العسكري. كما امتنعت ألمانيا والهند 
والبرازيل بدورها عن التصويت إلى جانب روسيا والصين، وأبدت تخوًفا من فرض القرار 
على ليبيا وما يمكن أن يخلفه من تبعات، لكن موازين القوى منطق األغلبية داخل مجلس 

األمن فرضا تمريره والشروع في تنفيذه.
موقف روسيا والصين، باعتبارهما كانتا قادرتين على منع القرار من أساسه، ألحقيتهما 
في استخدام حق النقض »فيتو«، تولدت عنه ردود فعل داخلية، حيث وقع خالف حاد في روسيا 
بين الرئيس وقتها  دميتري ميدفيديف، ورئيس وزرائه الرئيس الحالي، فالديمير بوتين، 
الذي انتقد الحملة العسكرية على ليبيا، وصل إلى تشبيهها بـ »الحملة الصليبية« الجديدة.

موقف  تشاموف،  فالديمير  حينها  ليبيا  في  الروسي  السفير  انتقد  بوتين،  جانب  وإلى   
بالخيانة  للقرار 197٣  األمن  روسيا بمجلس  إلى وصف عدم رفض مندوب  بالده، وذهب 
الرتب  كل  من  وتجريده  بإقالته،  قرار  إصدار  إلى  أدى  ما  وهو  بالده،  لمصالح  العظمى 
واأللقاب واألوسمة الحكومية، منذ شهر مارس 2011، وجاء في قرار اإلقالة أن »السفير لم 

يقدم مصالح روسيا بشكل مالئم في النزاع الليبي«.
لهذه  شرائحه  بأوسع  الروسي  العام  الرأي  معارضة  برزت  العسكرية  العملية  بدء  ومع 
وأدانت  ليبيا  في  الوضع  الصحف  فيها  تناولت  مقاالت  في  الموقف  هذا  وانعكس  العملية، 



26 الخميس 22  مارس 20١٨             العدد: 20 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

بصور مختلفة ما اعتبرته »تدخاًل خارجيًا في شؤون داخلية« و«عملية عسكرية غير واضحة 
المعالم«.

الصين بشعار التحفظ والتخوف والثبات 

في جانب آخر كان الموقف الصيني متحفظا على استغالل القرار لتنفيذ عملية عسكرية 
كانت قد حذرت منها مسبقا، حيث نقلت وسائل إعالم حينها عن الممثل الصيني الدائم 
لدى األمم المتحدة السفير »لى باو دونغ« قوله، إن بالده تدعم اعتماد قرار مجلس األمن 
ممكن  وقت  أسرع  في  ليبيا  في  الوضع  الستقرار  وضرورية  مالئمة  تدابير  التخاذ  الدولي 
ولوقف أعمال العنف ضد المدنيين، غير أنها واجهت صعوبة كبيرة بشأن جزء من القرار 
رقم 197٣، األمر الذي دفعها إلى االمتناع عن التصويت جنبا إلى جنب مع روسيا والبرازيل 
تكون  أن  يجب  األمن  مجلس  تدابير  أن  على  الصيني  السفير  وشدد  والهند.  وألمانيا 
متوافقة مع ميثاق األمم المتحدة وللقواعد التي تحكم القانون الدولي، وأن تحترم سيادة 
ليبيا واستقاللها ووحدة أراضيها وحل األزمة الحالية في البالد من خالل السبل السلمية، مع 

الرفض القاطع الستخدام القوة فى العالقات الدولية.
األمن بشأن  أنه خالل مشاورات مجلس  باو دونغ«،  »لى  إعالم صينية عن  ونقلت وسائل 
القرار 197٣، طالب أعضاء المجلس اآلخرين باستيضاح بعض التفاصيل، وطرح عددا من 
صعوبة  الصين  واجهت  وبالتالي  عنها،  واضحة  إجابات  يتلق  لم  أنه  إال  المحددة،  األسئلة 
كبيرة في جزء من القرار المتعلق باتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية باستثناء نشر القوات 

على األرض من أجل حماية المدنيين.
وبقي الموقف الصيني تقريبا على نفس المسافة بين مختلف األطراف في ليبيا، حتى بعد 
نهاية األحداث التي أدت إلى إسقاط النظام في 2011، اعتمدت على نفس السياسة أيضا 

بعد االنشقاقات التي شهدتها ليبيا بعد سنة 2014.
االختالف على األسس واالتفاق على النتائج

في  الفوضى  وانتشرت  األرض  على  تخرج  القرار  فشل  مظاهر  بدأت  الوقت  مضي  ومع 
البالد وفهمت بعض الدول التقدير السيئ لتصويتها لفائدة القرار األممي، حيث تحولت 
دولة  إلى  اإلقليمي  فضائها  مشاكل  حل  في  تساهم  سيادة،  ذات  مستقرة  دولة  من  ليبيا 
فاشلة، وبؤرة توتر، ومصدر قلق لجيرانها ومحيطها، ما يعني أن الشعارات التي رفعت وقتها 
السبب  كان  دولي  لتدخل  إال عملية تسويقية  تكن  لم  اإلنسان  المدنيين وحقوق  بحماية 

األول في حالة الفوضى وعدم االستقرار التي تعانيها ليبيا إلى اليوم.

لدى  الدائم  الصيني  الممثل   
باو  »لى  السفير  المتحدة  األمم 

دونغ«

على  الصيني  السفير  شدد 
يجب  األمن  مجلس  تدابير  أن 
ميثاق  مع  متوافقة  تكون  أن 
األمم المتحدة وللقواعد التي 
وأن  الدولي،  القانون  تحكم 
تحترم سيادة ليبيا واستقاللها 
األزمة  وحل  أراضيها  ــدة  ووح
خالل  من  البالد  في  الحالية 

السبل السلمية.
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آخر حلقات المالحقة 
التاريخية

أحمد نظيف

أكثر الناس توقعًا لما وقع في ليبيا ربيع العام 2011 كان القذافي نفسه. منذ 1 سبتمبر 1969، تاريخ 
وصوله إلى السلطة كان الرجل مالحقًا من طرف القوة األكبر في العالم. وفي كل محاور الشر التي صاغها 
المنتخب ديمقراطيًا، سلفادور  التشيلي  الرئيس  المتحدة األمريكية منذ قضائهم على  الواليات  رؤساء 
ذات  دولًة مستقلًة  أي  التوسعي.  األمريكي  المنظور  »دولة شريرة« من  ليبيا  اليوم، كانت  أليندي، وحتى 

سيادة كاملة في قرارها وطعامها وسالحها وعالقاتها.



28 الخميس 22  مارس 20١٨             العدد: 20 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الغربية  القوى  تداعت   2011 مارس  من  عشر  السابع  ليلة 
في  المستديرة  الطاولة  إلى  النظير،  منقطع  عربي  بدعم  مسنودة 
وهي  شخصيًا.  القذافي  على  الحرب  لتعلن  الدولي،  األمن  مجلس 
القوى نفسها التي تداعت في العام 1990 لتفرض عقوبات قاسية 
هذه  لكن  عليه.  كانت  مما  أقوى  عقد  أكثر  بعد  ليبيا  منها  خرجت 
المرة بدت مصرة أكثر من أي وقت مضى على استئصال القذافي 
ستكون  المعركة  هذه  بأن  يوحي  شءي  كل  كان  ونظامه.  وأفكاره 
الخروج من  ليبيا من  األخيرة في حرب طويلة وقاسية تمكنت فيها 

تحت الركام، في كل مرة، أشبه بطائر الفينيق.
في 15 أبريل 1986 تهادت إلى سماء ليبيا عشرات الطائرات الحربية 
األمريكية لتنفيذ عملية أطلق عليها اسم الدورادو عبر عمليات جوية 
المارينز، كان هدفها  والبحرية وقوات  الجوية  القوات  بين  مشتركة 
البيت األبيض الري  المتحدث باسم  القذافي في فراش نومه.  قتل 
رئيسية  عسكرية  مواقع  يستهدف  كان  الهجوم  بأن  قال  سبيكس 
ولكن التقارير تشير إلى أن الصواريخ ضربت أيضا بن عاشور، وهي 
ضاحية مكتظة بالسكان في العاصمة. كما باإلضافة لذلك فقد قتل 
األمريكي  الرئيس  ريغان،  رونالد  لكن  مدنيًا.  و15  ليبيًا  جنديًا   45
عن  المباشرة  بالمسؤولية  ليبيا  اتهام  عبر  الهجوم  برر  حينذاك، 
اإلرهاب الموجه إلى الواليات المتحدة األمريكية والشعب األمريكي. 
دون أن يشير إلى أن المعركة اندلعت في أعقاب إعالن ليبيا سيادتها 
متر  كيلو   115(  ٣2 عرض  خط  القذافي  وحدد  سرت  خليج  على 
من  مسبق  بإذن  ااّل  تجاوزها  يجوز  ال  كنقطة  الليبية(  الشواطئ  عن 
بحرية  الموت وسّيرت دوريات مراقبة  بخّط  ولّقبه  الليبية  السلطات 
الليبية  التصريحات  رفضت  المتحدة  الواليات  لكن  عبره،  وجوية 
واعتبرت خليج سرت مياه دولية ومن حقها إجراء مناورات فيه، وأن 
المياه اإلقليمية الليبية ال تتعدى حزام 19 كيلو متر حول 
الشواطئ الليبية. لم يكن القذافي يرغب في 
ضم المزيد من المياه البحرية لليبيا 
ضد  القرار  ذلك  موجهًا  وال 

،،
ضم  في  يرغب  القذافي  يكن  لم 
المزيد من المياه البحرية لليبيا وال 
موجهًا ذلك القرار ضد جيرانها في 
موجهًا  كان  بل  المتوسط  حوض 
السادس  األسطول  ضد  باألساس 
البحر  في  يرابط  الذي  األمريكي 
في  ومازال  سنوات  منذ  المتوسط 

استفزاز لسيادة دول المنطقة. 
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ضد  باألساس  موجهًا  كان  بل  المتوسط  حوض  في  جيرانها 
المتوسط  البحر  في  يرابط  الذي  األمريكي  السادس  األسطول 

منذ سنوات ومازال في استفزاز لسيادة دول المنطقة. 
لم تنتهي المالحقة السياسية والشخصية، بهجمات العام 1986 بل 
تحولت إلى أروقة مجلس األمن. كانت الحرب بين الواليات المتحدة 
ضد  وجوية  اقتصادية  عقوبات  فرض  ليتم  سجااًل.  والقذافي 
العمق  نحو  جنوبًا  القذافي  فيها  توسع  كامل،  عقد  من  ألكثر  ليبيا 
اإلفريقي. وخالل المدة نفسها حاولت أجهزة المخابرات البريطانية 
واألمريكية التنسيق مع الجماعة الليبية المقاتلة، العائدة لتوها من 
تفجير  التنسيق  مدار  وكان  أمريكيًا،  المدعومة  أفغانستان  حرب 

األوضاع داخليا في ليبيا والتخلص من شخص القذافي.
كان  والذي  منشق،  بريطاني  مخابرات  عميل  شيلر،  ديفيد  يروي 
يشغل رئيس القسم الليبي في المخابرات البريطانية، في مذكراته 

قصة تعاونهم مع الجماعة المقاتلة الغتيال القذافي
قرب  عن  أعمل  الداخلي،  االستخبارات  جهاز  في  كنت  أنني  حدث  ما 
أسلوب  هناك  يكن  لم  الخارجي،  االستخبارات  جهاز  في  زمالئي  مع 
لكن  المهمات،  وتوزيع  الخطط  وتنسيق  المعلومات  لتبادل  منظم 
أشخاص  بأسماء  رسمية  وقوائم  رسمية،  اجتماعات  لدينا  كانت 
أحرزه  الذي  التقدم  لمناقشة مستوى  نلتقي  نحاول تجنيدهم، وكنا 
كل منا، ومن ثم كانت لدي الفرصة لالحتكاك بضباط االستخبارات 
أحدهم  جاء  يوم  وذات  زمالئي.  لباقي  المتاحة  من  أكبر  الخارجية 
لزيارتي، كان ذلك في صيف عام 1995،  الخارجية  من االستخبارات 
وقال لي إن هناك متطوعًا لتقديم المعلومات، وقال لي صديقي إن 
ذلك الشخص كان قد دخل إلى السفارة البريطانية في إحدى دول 
الشرق األوسط، دون أن يذكر لي من أي السفارات. وقال المتطوع 
العقيد  المال فإنه سيقوم بعملية الغتيال  إذا حصل على بعض  إنه 
من  التخلص  إن  الخارجي  االستخبارات  جهاز  قال  وعندها  القذافي، 
أحد  أو  مكانه،  العمالء  أحد  وضع  إمكانية  يعنى  القذافي  العقيد 
أعضاء المعارضة الليبية، وبالتالي سيتم تسليم المتهمين الليبيين 

،،
عميل  شيلر،  ديفيد  ــروي  ي
منشق،  بريطاني  مخابرات 
رئيس  يشغل  كــان  ــذي  وال
في  ــي  ــب ــي ــل ال ــم  ــس ــق ال
في  البريطانية،  المخابرات 
مع  تعاونهم  قصة  مذكراته 
الغتيال  المقاتلة  الجماعة 

القذافي.
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االستخبارات  أن جهاز  ولو  الحالة،  تلك  في  المحاكمة  وتجرى  )لوكيربي(  في قضية 
يكون  رجل مكانه  التفاخر بوضع  فإنه يستطيع  القذافي  باغتيال  يقم  لم  الخارجية 
على استعداد للتعاون مع الحكومة البريطانية، وما حدث بعدها هو أن ذلك الشخص 
الذي زارني من االستخبارات الخارجية دبر المبلغ، وذهب لمقابلة ذلك العميل، وتحدث 

معه في التفاصيل، وأعطاه مبلغ ثالثين ألف جنيه إسترليني تحت الحساب.
المتطرفين  أولئك  يقود  إنه  يقول  الذي  الشخص  ذلك  التالي:  الموقف  هو  حدث  ما 

الضرائب  دفع  أموال  من  جنيه  ألف  ثالثين  لتنفيذ أخذ  البريطانية 
جهاز  إلى  يصل  وبالتالي  الشءي،  ت ذلك  ا ر ستخبا ال ا

رأيته  الذي  التقرير  هذا  الخارجي 
الحكومة-  رأته  -كما  بعيني 
تسوق  كقائمة  يبدو  وكان 
الشخص  ذلك  فيه  يطلب 
وبنادق  جيب  بسيارة  إمداده 

ومتفجرات -وحتى أقالم- لتنفيذ 
عملية االغتيال، وتمت الموافقة على 

وبعد ذلك  ذلك في ديسمبر 1995، 
المذكور  بالعميل  الضابط  التقى 

وفى  أخريين،  مناسبتين  في 
مبلغًا  يعطيه  كان  مرة  كل 

حتى  المال،  من  إضافيًا 
إلى  المبلغ  إجمالي  وصل 

مائة، أو مائتين وعشرين 
ألف جنيه.

في  انطباعي  وكان 
ذلك  أن  البداية 

لعبة  مجرد 
 ، نية صبيا
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ضباط  من  بعض  وكان 
يأتونني  الخارجية  االستخبارات 
بصورة  المواقف  تقرأ  جنونية،  بأفكار 
يوم-استعد  -ذات  لي  وقالوا  خاطئة، 
سيسلم  القذافي  الغالف،  صور  لقراءة 
وهذا  )لوكيربي(  قضية  في  المتهمين 
جرى في عام 1994، وكانوا يكررون في 
أسبوع  خالل  سيحدث  ذلك  أن  مرة  كل 
حدث  مصادرهم،  من  يصلهم  حسبما 
بنوع  انتهت  وكلها  مرة،  من  أكثر  ذلك 
من  كثير  لدي  كان  لذلك  الحرج،  من 
فالجهاز  الضابط.  هذا  رواية  في  الشك 
)جيمس  تقليد  يحاول  كان  الخارجي 
أحدهم  يتعقب  حيث  أفالمه،  في  بوند( 
خدع،  من  ذلك  إلى  وما  المقاهي  في 
الخارجية  االستخبارات  جهاز  أن  وعرفت 
ورغم  بها،  يبدأ  التي  العملية  يكمل  ال 
وأبلغت  بجدية،  المسألة  أخذت  ذلك 
رؤسائي في جهاز االستخبارات الداخلية 

عما يحدث.
من  لفترة  الحال  هدأ  حال  كل  وعلى 
الزمن، كما يجري في كثير من األحيان، 
األمر  أن  الفترة  تلك  خالل  وحسبت 
أقوم  كنت  يوم  وذات  كغيره،  انتهى 

بمراجعة بعض التقارير االستخبارية عن ليبيا من مصادر مختلفة، وكانت تلك المصادر 
المختلفة تتحدث عن هجوم على موكب من السيارات، في مدينة )سرت( الليبية، وكان 
ملخص التقرير، أن حشد من الناس كان يهتف بحياة العقيد معمر القذافي، فيما كان 
موكبه يمر بهم، وأن تلك الجماعة كانت قد وضعت قنبلة أسفل إحدى السيارات. فالذي 
حدث هو أن تلك الجماعة ذهبت إلى هناك، ووضعت قنبلة أسفل السيارة الخطأ، ومن 
ثم تسبب انفجار القنبلة في فوضي، وفي مقتل مدنيين أبرياء، أمعنت النظر في التقرير 
الذي لم يذكر أسماء بالتحديد، لكنني أدركت للوهلة األولى أن هذه محاولة الغتيال 
القذافي، واستغربت على الفور، ورغم أن ليبيا ال تتمتع باالستقرار فإن محاوالت االغتيال 
ليست بذلك االنتشار، وعندما التقيت بالضابط قلت له بأنني رأيت هذا التقرير، وسألته 

إن كان الفاعل هو ذلك المتطوع؟! فقال لي نعم، نعم.
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