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عبدالباسط غبارة 

في بداية اندالع األزمة الليبية في عام 20١١، تمكنت 
الميليشيات المسلحة من تأسيس دور قوي لها، وظهرت 
مستغلة  البالد،  في  ركن  كل  في  المسلحة  المجموعات 
إضافة  القانون،  سلطة  وغياب  الدولة  مؤسسات  انهيار 
تحت  نفوذ  مناطق  لنفسها  لتكّون  السالح  انتشار  إلى 
سلطة الرصاص، وهو ما أدخل البالد في دوامة من العنف 

والفوضى. 

تسليـــح قـــوي
ووالءات متـعــددة

التشكيالت المسلحة في مصراتة

منذ العام 2011 
انتشرت في ليبيا 

الكثير من بؤر التطرف، 
لعل أبرزها في مصراتة 
التي باتت مكانا خصبا 

للجماعات المسلحة، 
التي يعتبر شعارها 
الرئيسي »ال صوت 

يعلو فوق صوت 
السالح«. 
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باتت مكانا خصبا  التي  أبرزها في مصراتة  لعل  التطرف،  بؤر  الكثير من  ليبيا  وانتشرت في 
وهذه  السالح«.  صوت  فوق  يعلو  صوت  »ال  الرئيسي  شعارها  يعتبر  التي  المسلحة،  للجماعات 
إلى جانب  ما ساهم  ليبيا،  األمني في  االنفالت  بمنأى عن  كبير  إلى حد  التجارية ظلت  المدينة 
مراقبون  ويرى  البالد.  مدن  باقي  عن  ميزها  اقتصاديا  وضعا  بمنحها  االستراتيجي،  مينائها 
اإلخوان  جماعة  تقودها  إسالمية  جماعات  شجع  لمصراتة،  المميز  الوضع  هذا  أن  ومحللون 

المسلمين منذ البداية، على تعزيز نفوذها في هذه المدينة المتمردة عبر التاريخ. 
وتنقسم التشكيالت المسلحة في مصراتة الواقعة في منتصف الطرق بين مدينتي طرابلس 
مع  متحالفة  منها  المعارضة  وتلك  الوطني.  الوفاق  لحكومة  ومعارضين  مؤيدين  بين  وسرت، 
فصائل إسالمية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد هذه الفصائل كذلك 

في العاصمة وفي جنوب ليبيا. 

فجر ليبيا
 تعتبر ميليشيات »فجر ليبيا« مع بعض االستثناءات، هى العمود الفقرى لميليشيات مصراتة، 
وسيطرت  الزنتان،  قبيلة  مقاتلى  ضد  عسكرية  عملية  خالل   2014 يوليو  في  تأسست  وقد 
من  العديد  إليها  وانضمت   ،2014 أغسطس  في  الليبية  العاصمة  على  ليبيا  فجر  ميليشيات 
األمازيج،  مثل  قبليين  مقاتلين  من  وتشكيالت  طرابلس،  ميليشيات  مثل  األخرى  الميليشيات 

وميليشيات مدعومة من تنظيمات اإلخوان. 
ليبيا  فجر  لميليشيات  القوة  هذه  وأتاحت 
فى  المدن  من  عدد  على  السيطرة  فرصة 
ذلك  فى  بما  التونسية،  الحدود  وحتى  الغرب 
مناطق القبائل األمازيغية. كما سيطرت قوات 
على  معها  المتحالفة  والميليشيات  ليبيا  فجر 
نفوذ فى بعض مناطق الجنوب فى والية فزان. 
هذه  جمع  الذي  الهش  التحالف  لكن 
إعالن  إثر  التفكك  في  بدأ  الميليشيات 
ليبيا«  »فجر  عملية  من  انسحابها  مصراتة 
من  فبراير  في  السياسي  بالحوار  وقبولها 

مصراتة  في  المسلحة  التشكيالت  تنقسم 
مدينتي  بين  الطرق  منتصف  في  الواقعة 
ومعارضين  مؤيدين  بين  ــرت،  وس طرابلس 

لحكومة الوفاق الوطني.
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الوفاق  حكومة  وصول  وبعد   .2015 عام 
الوطني في العام 2016، والتي تدعمها األمم 
المتحدة، اصطفت بعض الميليشيات بالوالء 
لحكومة الوفاق الوطني، وبقي البعض موالين 
والجماعات  األفراد  وكذلك  المنحل،  للمؤتمر 

المتطرفة. 

البنيان المرصوص
أقوى  من  المرصوص«  »البنيان  تعتبر 
حكومة  تدعم  التي  المسلحة،  الفصائل 
مدينة  من  ينحدر  ومعظمها  السراج،  فايز 
»البنيان  تأسيس  وجاء  وضواحيها.  مصراتة 
المجلس  رئيس  دعوة  عقب  المرصوص«، 
فائز  الليبية  الوطني  الوفاق  الرئاسي لحكومة 
القيادات  جميع   ،2016 أبريل  في  السراج، 
عمليات  غرفة  تشكيل  إلى  بالبالد،  العسكرية 
تحرير  »عملية  سّماها  ما  لمباشرة  مشتركة، 
األرهابي،  »داعش«  تنظيم  قبضة  من  سرت«، 

الذي سيطر عليها كلًيا، في يناير 2015. 
المراقبين  من  العديد  يصنف  ذلك  ورغم 
على  المرصوص«  »البنيان  الليبي  للمشهد 
مصراتة  لمدينة  تابعة  عسكرية  قوة  أنها 
بين  فالعالقة  الوفاق.  لحكومة  تابعة  وليست 
تشهد  إنفكت  ما  وقواتها  الوفاق  حكومة 
التي أطلقها  التهديدات  أبرزها  لعل  توترات، 
االستخبارات  رئيس   ، قنيدي  محمد  العميد 
في  المرصوص،  البنيان  بقوات  العسكرية 
نوفمبر 2017، تجه مصر، والتي أالقت تنديدا 
رئيس  المصرية، ودفعت  األوساط  واسعا في 
قنيدي،  إلحالة  السراج،  فائز  الوفاق  حكومة 
بتصريحات  إدالئه  خلفية  على  التحقيق  إلى 

إعالمية دون إذن. 
أغسطس  في  قطر،  إلى  المرصوص  البنيان  عملية  في  قيادات  بها  قامت  زيارة  ذلك،  وسبق 
2017، وأكدت مصادر إعالمية حينها، أن الزيارة أحرجت كثيرا حكومة السراج داخليا وخارجيا، 
آمر  زيارة  أن  إلى  اإلعالم، مشيرة  تابعتها عبر وسائل  وإنما  قبل،  بها من  تبلغ  لم  وأنها  خاصة 
والميليشيات  قطر  بين  بالتنسيق  لها  االعداد  تم  للدوحة،  ومعاونيه  المرصوص  البيان  غرفة 
التي تمولها الدوحة بالمال والسالح في طرابلس ومصراتة. وأشارمراقبون إلى هذه الخطوة 
تعكس ضعف الحكومة أمام الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس وبعض مدن الغرب 

الليبي. 

القوة الثالثة
كلفت القوة الثالثة -التي ينحدر غالبية تشكيالتها من مدينة مصراتة -، تحت إمرة العقيد 
»جمال التريكي«، بتأمين المنطقة الجنوبية، التي اسُتخدمت من قبل قوات مصراتة، لنقل األسلحة 
والذخائر إلى منطقة الهالل النفطي خالل المعارك ضد الجيش الوطني الليبي، بين عامي 2014 
الوطني  الجيش  اشتباكات مباشرة مع  المنطقة، ودخلت ألجل ذلك في  للسيطرة على  و2016 

الليبي، خاصة »اللواء 12«. 
وفي 18 مايو 2017، هاجمت القوة الثالثة باالشتراك مع »سرايا الدفاع«، قاعدة براك الشاطئ 

المراقبين  من  العديد  يصنف 
»البنيان  الليبي  للمشهد 
قوة  أنها  على  الــمــرصــوص« 
مصراتة  لمدينة  تابعة  عسكرية 

وليست تابعة لحكومة الوفاق.
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مدنيين  بين  قتياًل   141 حوالي  خلفت  كبيرة  مجزرة  ارتكبت  حيث  البالد،  جنوبي  فى  الجوية 
واإلدانات  الشجب  رسائل  تعددت  حيث  ودوليا  محليا  مدوية  فعل  ردود  وأحدثت  وعسكريين 

والتنديد من الداخل ومن سفراء الدول والبعثات والهيئات الدولية واألممية. 
وفي محاولة من حكومة الوفاق، للخروج من هذا المأزق سارع المجلس الرئاسي إلى توقيف 
وزير دفاعه المهدي البرغثي، وآمر القوة الثالثة العقيد جمال التريكي وتحويلهما إلى التحقيق، 
قائال إنهما تصرفا بمفرديهما، فيما زعمت القوة الثالثة أنها تأتمر بأوامر فايز السراج ونائبه 
عبد السالم كاجمان، وأن لديها إثباتات مكتوبة وصوتية تثبت تلقيها تكليفات وأوامر شفهية 

مسجلة بالصوت لهما لمهاجمة براك الشاطئ، داعية إياهما لمراجعة تصريحاتهما. 

لواء الصمود
2014، ضمن تحالف ميليشيا »فجر ليبيا«.  تشكل بعد انتهاء حرب مطار طرابلس في العام 
وانتهى هذا التحالف بسبب خالفات حول التعاطي مع المرحلة الجديدة. وأصبح لواء الصمود 
عمليا هو القسم األكثر ميال إلى مواصلة الحرب. ويتفرع من لواء الصمود كتائب وميليشيات 

ذات والءات ومرجعيات متباينة من مصراتة وعدة مدن أخرى. 
ويجري صرف رواتب هذه الفرق من خزينة الدولة وفقا لقرارات أصدرتها الحكومات السابقة 
البالد.  وحدود  الحكومة  مؤسسات  بحماية  تقوم  والميليشيات  الكتائب  هذه  أن  أساس  على 
الحرب  أصبحت  الساحة،  على  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش  ظهور  ومنذ 

الرئيسية للواء الصمود ولعشرات من الكتائب 
والميليشيات سواء التي تتبعه بشكل مباشر أو 

غير مباشر، موجهة أساسا ضد الجيش. 
أحد  بادي«،  »صالح  الصمود،  لواء  ويقود 
سيطرت  التي  ليبيا«  »فجر  عملية  قادة  أبرز 
2014، وبقيت فيها  على طرابلس نهاية عام 
تم  ما  وهو  العاصمة،  من  إخراجها  وحين  إلى 
بعد قتال عنيف في شهر مارس/ آذار من عام 
إذ اضطرت  الوفاق،  2017 ضد قوات حكومة 
لمغادرة  اإلنقاذ  لحكومة  الموالية  الكتائب 
الذي  الصمود«  »لواء  فيها  بما  طرابلس، 

العاصمة  في  الوفاق  حكومة  ــود  وج رغــم 
والءات  ــزال  ت ال   ،2016 العم  منذ  طرابلس 
عجز  ظل  في  مجهولة  المسلحة  المجموعات 

المجلس الرئاسي عن تكوين أجهزته األمنية. 
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2017، بتحرير طرابلس  يقوده بادي. لكن بادي سرعان ما عاد للمشهد، حين هدد في مايو 
في عملية عسكرية خاطفة لن تستغرق أكثر من 72 ساعة، على حد قوله، فيما أعلنت »حكومة 
اإلنقاذ«، حينها أن هدف العملية هو تطبيق قرار المؤتمر الوطني العام الليبي بإخالء العاصمة 

من المظاهر المسلحة. 
ومع اندالع االشتباكات في طرابلس أواخر أغسطس 2018، عاد بادي للظهور مجددا مبّررا 
الموجودة في  الكتائب  العام، وأن  المال  بأنه ضّد من أسماهم دواعش  العاصمة  هجومه على 
ضدهم،  طاحنة  لحرب  االستعداد  أو  أنفسهم  تسليم  عليهم  وأّن  األزمة،  سبب  هي  طرابلس 
من أجل ما أسماها ليبيا حّرة. ويذكر الليبيون إن بادي أشرف بنفسه على حرق مطار طرابلس 

العالمي وخزانات النفط القريبة منه في العام 2014. 

لواء الحلبوص 
ينحدر لواء الحلبوص من مدينة مصراتة، وتعد هذه المجموعة من أقوى الكتائب المسلحة 
بالمدينة وأكثرها تجهيزا. أَسَّسها محمد الحلبوص خالل اندالع األزمة في العام 2011، والذي 
بشير  بعده  وتولى  مصراته،  مدينة  في  قتل 
تعدادها  وكان  الكتيبة،  قيادة  عبداللطيف 

حوالي ألف عنصر. 
اللواء األساسية حماية قصر  وكانت مهمة 
وبعض  الدولي،  المطار  وطريق  الرئاسة، 
وفي  طرابلس.  مدينة  في  الجنوبية  المناطق 
الوفاق  حكومة  رئيس  عين   ،2017 يونيو 
الحلبوص،  لواء  قائد  السراج،  فايز  الليبية، 
المنطقة  آمر  بمهام  الحداد،  محمد  اللواء 

العسكرية الوسطى. 
المجلس  كلف   ،2018 أغسطس  وفي 
ترتيبات  على  باإلشراف  الحداد،  الرئاسي، 
التي  االشتباك  وفض  النار  إطالق  وقف 
واإلشراف  طرابلس،  جنوب  بمناطق  اندلعت 
بمناطق  المتمركزة  القوة  كافة  انسحاب  على 
ومقار  المعسكرات  وتسليم  االشتباكات، 
لوحداتها  النظامية  العسكرية  الوحدات 
بداية  قبل  بها  متمركزة  كانت  التي  السابقة 
في  اختطافه  يتم  أن  قبل  وذلك  االشتباكات. 
كرزاز  منطقة  من   2018 سبتمبر  من  األول 

جنوب مدينة مصراتة. 

لواء المحجوب
وهي كتيبة تابعة للمجلس العسكري بمصراتة بالتحديد للبنيان المرصوص مكلفة بحماية 
مبنى رئاسة الوزراء الواقع بطريق السكة وسط طرابلس وتعد من أحد أبرز المليشيات المسلحة 

بالعاصمة طرابلس تتكون من حوالي 1000 عنصر وقائدها مجهول الهوية. 
القاهرة  الكامل التفاق  المحجوب بمصراتة، دعمها  لواء   77 أعلنت سرية   ،2018 في مارس 
اإلرهاب  ومحاربة  ليبيا  في  واالستقرار  األمن  الستعادة  الليبي  الجيش  توحيد  على  ينص  الذي 
عقدت  التي  واالتفاقات  االجتماعات  كثب  عن  تتابع  بأنها  لها،  بيان  في  السرية،  وأكدت  فيها. 
داخل البالد وخارجها والتي تسعى إلى توحيد القيادة السياسية والعسكرية للبالد، مشيرة إلى 
أن هذه الدولة ال يمكن أن تكتمل إال بوجود حكومة ليبية موحدة وجيش ليبي موحد، والسبيل 

لتحقيق دولة ليبية موحدة ذات سيادة على كامل أراضيها. 
وأدانت السرية المحاوالت المشبوهة في استعمال عملية البنيان المرصوص كوسيلة لتحقيق 
اهداف حزبية ضيقة تضر بمصلحة الوطن والمواطن، وكذلك المعارك الطاحنة التي خاضتها 
ضد تنظيم داعش اإلرهابي في مدينة سرت جنبا إلى جنب مع كتائب وسرايا مدينه مصراته 
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والمدن الليبية األخرى، والتي أسفرت عن النصر الكبير ضد التنظيم والذي يعد مفتاح األمن 
واألمان لليبيا. 

درع ليبيا
هي مجموعة محسوبة على تيار جماعة اإلخوان المسلمين، ضمت داخلها ثالث ألوية رئيسية، 
لواء درع المنطقة الوسطى والذي يتخذ من مدينة مصراتة مقر له، لواء درع المنطقة الشرقية 
في بنغازي ولواء المنطقة الغربية في الخمس وطرابلس. ظهرت ألول مرة في آذار/مارس 2012، 
عندما تم تجنيد المتمردين الذين قاتلوا على الجبهة الشرقية خالل أحداث 17 فبراير من قبل 

قادة الميليشيات والحكومة. 
وتعتبر درع ليبيا تحالفا من مدن ساحلية إلى الغرب والشرق من طرابلس. . وأساسا الزاوية 
لت إلى 

ِ

مت المجموعة باستخدام القوة الغاشمة عندما أُرس

ِ

في الغرب ومصراتة في الشرق. واًته
مدينة الكفرة في نيسان/أبريل 2012 وذلك لوقف االشتباكات بين قبيلة الزوي العربية وقبيلة 

التبو التي تمثل األقلية. وأجبرت الميليشيا بعد ذلك على اإلنسحاب. 

كتيبة الفاروق
ضمن  كنت  التي  الكتائب  إحدى  وهي 
تحالف فجر ليبيا، وبحسب تقارير إعالمية، 
مدينة  كتائب  أشرس  من  تعتبر  فهي 
انشقت  وقد  عنفا.  وأكثرها  مصراتة 

وبايعت تنظيم »داعش« اإلرهابي. 
2012، على  العام  الكتيبة في  تأسست 
النواب  التهامي بوزيان. وكان مجلس  يد 
األفراد  الئحة  على  بوزيان  اسم  أدرج  قد 
لتنظيم  المنتمية  اإلرهابية  والجماعات 
أصدرها  والتي  بقطر  المرتبطة  القاعدة 
مؤسسًا  كونه   2017 يونيو   11 في 
انبثقت  مظلة  كانت  التي  الفاروق  لكتيبة 
تنظيم  في  مهام  تقلدوا  قادة  عدة  منها 
القاعدة و داعش وبعضهم لقي مصرعه 
في سرت خالل الموجهات مع قوات البنيان 
المرصوص وغارات سالح الجو األمريكي. 
القيادات  أبرز  من  بوزيان  ويعد 

المشاركة في الهجوم اإلرهابي على الموانئ النفطية والمدعومة من تركيا، وهو أحد قيادات ما 
يعرف بأنصار الشريعة، وآمر التجنيد لها والممول الرئيسي فيها. وكان بوزيان عضوا مؤسسا 
في كتيبة الفاروق اإلرهابية ثم آمرا لها، وعضوا في الجماعة الليبية المقاتلة والجناح العسكري 

لها. 
في  الخارجية  للشؤون  الدفاع  وزارة  وكيل  منصب  بوزيان  تقلدها  التي  المناصب  أهم  ومن 
حكومة “علي زيدان”، كما يقوم بوزيان بعمليات تصفية للقوات المسلحة في المنطقة الغربية 

وله نفوذ وهيمنة في مدينة مصراتة ولديه غرفة عمليات في تركيا. 
ورغم وجود حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس منذ العم 2016، ال تزال والءات المجموعات 
المسلحة مجهولة في ظل عجز المجلس الرئاسي عن تكوين أجهزته األمنية. وتحولت العديد 
مع  االنتماء  مجهولة  غيرها  بقيت  بينما  حكومية،  مسميات  تحت  للعمل  الميليشيات  هذه  من 

استمرار تمركزها في مقارها المنتشرة في عدة مناطق. 
وبات  سنوات،  سبع  منذ  ليبيا  في  اليومية  األوضاع  يرسم  مشهدا  األمنية  الفوضى  وتعتبر 
انتشار السالح في البالد لعنة تهدد بإراقة المزيد من دماء الليبيين، مع تواصل عجز الحكومات 
التي   ، المسلحة  المليشيات  أو نزعه من  السالح  لجمع  برنامج متكامل  أي  تنفيذ  المتعاقبة عن 

غالبا ما تمتلك أسلحة وعتادا يفوق قدرة وتسليح األجهزة النظامية األمنية والعسكرية.
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رامي التلغ 

يعرف  ولم  وثيقة،  الليبيين  ببقية  مصراتة  تربط  التي  العالقة 
عن أبناء هذه المدينة مدنية الطابع )سابقا( أي عداوات بل كان 
أبناؤها ينتشرون في كل المدن الليبية مالحقة لنشاطهم التجاري 
الذي تميزوا به، إلى حين تطور األوضاع نحو ما ال يرغب الليبيون 
التي ستكون  فبراير 20١١،  ليبيا في  التي عرفتها  األحداث  خالل 

مصراتة مركزا رئيسيا لها العتبارات مختلفة.

األمل في نجاح الحوار 
وتخوف من لغة السالح

مصراتة وضبابية المشهد...

هناك إجماًع في 
مصراتة على تغيير 

سياستها، واالستعداد 
اآلن للحوار مع قائد 

الجيش الوطني 
خليفة حفتر.
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به  بادرت  الذي  العنف  من  موجة  مصراتة  مدينة  شهدت  فبراير  أحداث  بداية  مع 
المدينة،  وجهاء  بها  قام  التي  االحتواء  محاوالت  رغم  »الثوار،  مسمى  تحت  األطراف  بعض 
التي تحولت بعد ذلك إلى ساحة معركة حقيقية تم التجييش لها محليا ودوليا، حيث كان 
المقاتلون المنتمون للجماعات المتطرفة »المجاهدين« يتوافدون على متون الجرافات عبر 
البحر ومن مدن المنطقة الشرقية، إضافة إلى الدعم المباشر الذي كانت تقدمه عدة دول. 
المعارك  آخر  في  معه  تبقى  ومن  القذافي  واغتيال  أكتوبر  شهر  في  المعارك  انتهاء  وبعد 
بمدينة سرت، تمكن قادة المليشيات من نقل جثمان القذافي، ووزير الدفاع »أمين اللجنة 
ما  إلى مصراتة وهو  بالله،  المعتصم  القذافي  نجل  أبوبكر يونس جابر،  للدفاع«  المؤقتة 
المدن  بمبدأ  للمنادين  وفقا  ليبيا  »قيادة«  أحقية  وكسب  التتويج  بمثابة  البعض  اعتبره 

المنتصرة والمهزومة، لتدخل بذلك مدينة مصراتة طوراً آخر، ومرحلة جديدة.
بالنظر إلى مختلف الفاعلين األمنيين والسياسيين في داخل مصراتة يمكن أن نتحّدث 

على 2 عناصر مهمة: 
قادة  يمثلها  والتي  المشهد  على  المسيطرة  المجموعة  وهي  الحاكمة،  األطراف 
المجموعات المسلحة وزعماء الحرب، وبعض المسؤولين وأعضاء مجلس النواب  وأعضاء 
القيادي  ويمثلهم  السياسي،  اإلسالم  تيار  إلى  معظمهم  ينتمي  والذين  الدولة،  مجلس 
صالح بادي عراب »فجر ليبيا«، ومحمد الرعيض، وجمعة عتيقة، وغيرهم ممن مثلوا واجهة 
المدينة  أبناء  المراقبين بمن فيهم  العديد من  غير مرحب بها لمدينة مصراتة، ويعتبر 

ذاتها أن هذه المجموعة تختطف المدينة، وطالما وصفت بالـ«المخطوفة«.
وانتشرت في ليبيا الكثير من بؤر اإلرهاب والتطرف في مصراتة التي كانت مكانا خصبا 
للجماعات المسلحة واألعمال اإلرهابية، وأصبح شعارها الرئيسي »ال صوت يعلو فوق صوت 

 ،2011 نوفمبر  شهر  من  واعتبارا  السالح«. 
»اتحاد  يسمى  فيما  كتيبة   236 تسجيل  تم 
يقرب  ما  يضم  اتحاد  وهو  مصراتة«،  ثوار 
من 40 ألف عضو. ووفقا لتقرير لجنة شؤون 
العدد  فإن   ،2013 في  الصادر  المحاربين 
الدقيق للمسلحين في البالد يتراوح ما بين 
تظل  ولكن  شخص  ألف  و250  ألف   200
بعض  وأن  خاصة  شك،  محل  األرقام  هذه 
المصادر ترى أن هناك حوالي 2000 وحدة 
والكتائب  والطوائف  األحجام  مختلف  من 

واأللوية، وتشمل كل وحدة آالف الرجال.

منذ 13 يوليو 2014 تحالفت ميليشيات مصراتة 
محاولة  في  المسلحة  اإلسالمية  الجماعات  مع 
لإلطاحة بميليشيات الزنتان، وبدأت شيئا فشيئا 
تنفصل عن »درع ليبيا«، لتشكل جبهة مستقلة 

تحاول فرض سيطرتها على باقي الجماعات.
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وشكلت مليشيات مصراتة غالبية »درع ليبيا« وتضم نحو 20 ألف شخص، حاولوا السيطرة 
على المنطقة الوسطى الشاسعة، وهي منطقة مفصلية تقع بين طرابلس وبرقة وتشمل 
النفط  تصدير  موانئ  معظم  شاطئه  على  تقع  الذي  سرت  وخليج  النفط  وحقول  محطات 

الليبي.
في  المسلحة  اإلسالمية  الجماعات  مع  المليشيات  تلك  تحالفت   2014 يوليو   13 ومنذ 
لتشكل  ليبيا«،  »درع  تنفصل عن  وبدأت شيئا فشيئا  الزنتان،  بميليشيات  لإلطاحة  محاولة 

جبهة مستقلة تحاول فرض سيطرتها على باقي الجماعات.
وكان تنظيم الدولة في ليبيا، الذي يطلق على نفسه اسم »والية برقة«، قد تبنى الهجمات 
44 قتيال وأكثر  التي هزت في وقت متزامن مدينة القبة شرق ليبيا، وأسفرت عن سقوط 
من 41 جريحا. وطلبت ليبيا من مجلس األمن في مرات عديدة »رفع الحظر عن األسلحة« 
الدول  بعض  لكن  للمتطرفين،  أفضل  بشكل  التصدي  من  لتمكينها  عليها  المفروض 

أعربت عن ترددها، تخوفا من وقوع األسلحة بأيدي أطراف أخرى.
بالمصالحة  تنادي  التي  الحوارات  من  للكثير  الرافض  دورها  المجموعة  لهذه  ويبقى 
مليشيات  إليها  دخلت  التي  تلك  السيما  المدن،  من  بغيرها  المدينة  عالقة  واستعادة 
مصراتة تحت أي من الدواعي، أثناء أو بعد أحداث 2011، وتتمثل خطورة هذه المجموعة 
في كونها تمتلك أكبر ترسانة أسلحة في البالد، وتأتمر بأوامرها أقوى وأكبر المليشيات، 
والتي يتخذ بعضها الصفات الشرعية باالنضواء تحت لواء وزارات الدفاع بحكومتي الوفاق 

أو اإلنقاذ السابقة.
توازنا  األكثر  وهي  المعتدلة،  المجموعة 
محاوالت  في  يمثلها  من  ينشط  التي 
والخروج  للمصالحة  والسعي  اإلصالح، 
هذه  وتتمثل  »الخطف«  حالة  من  بالمدينة 
من  المسؤولين  من  عدد  في  المجموعة 
الحالي،  البلدي  المجلس  رئيس  بينهم 
أعيان  مجلس  ورئيس  الشتيوي،  محمد 
الشيخ  واإلصالح،  للشورى  مصراتة  بلدية 
الدولة  مجلي  وعضو  العال،  عبد  امحمد 

»260 من الميليشيات الكبيرة والصغيرة التي 
اختارت  لمصراتة،  العسكرية  القوة  تشكل 
فقط أربع أو خمس منها الذهاب إلى طرابلس«
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السابق  العسكري  القيادي  إلى  إضافة  شابا،  حسن  السياسي  والناشط  قزيط،  ابوالقاسم 
أن  إال  المدينة،  مليشيات  بها  تقوم  التي  القتالية  لألعمال  برفضه  عرف  الذي  جحا،  سالم 
هذه  أنه  مراقبون  يرى  و  سابقيهم.  من  تأثير  وأقل  أخفت  تبقى  وأصواتهم  جهودهم 
المجموعة هي الفئة المؤهلة للعب دور في إنقاذ المدينة، والمشاركة بشكل إيجابي في أي 

تسوية أو حل حقيقي لما تعاني منه البالد.
العاصمة  الوطني وتسيطر على أجزاء من  الوفاق  تؤيد بعض فصائل مصراتة حكومة 
ومناطق الغرب الليبي ومن بينها مصراتة وبلدات محيطة بها. وتعارض الفصائل األخرى 
حكومة الوفاق الوطني وتتحالف مع فصائل إسالمية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة 

الغويل. وتتواجد هذه الفصائل كذلك في العاصمة وفي جنوب ليبيا وال سيما في سبها.
في نفس السياق، قال عدد من القيادات العسكرية في مدينة مصراتة الليبية إن هناك 
إجماًعا في المدينة على تغيير سياستها، واالستعداد اآلن للحوار مع قائد الجيش الوطني 
فايز  أن  القيادات،   تلك  عن  اإليطالية  سيرا  ال  دي  كوريري  صحيفة   ونقلت  حفتر.  خليفة 

السراج فشل في إدارة البالد؛ وأنهم يأسوا من الحروب.
المرداس وهي ميليشيا  )34 عاًما( من كتيبة  الرحمن كوت  العسكري عبد  القائد  وقال 

قبل  شاركوا  مقاتًلا   250 من  تتكون 
ضد  للقتال  األمامي  الخط  في  عامين، 
الجميع  إن   « سرت:  في  داعش  تنظيم 
مصراتة«.  في  البقاء  اختاروا  تقريًبا 
القادة  من  مجموعة  مع  كوت  وظهر 
يفكر  منهم  أحد  ال  وكأن  اآلخرين، 
الدائر  القتال  في  للمشاركة  بالمغادرة 
أن  لو  كما  األمر  وبدا  طرابلس،  في 
معارك طرابلس على بعد 200 كيلومتر 
على  تخصهم  ال  مصراتة،  من  فقط 

اإلطالق.
عن  مختلف  شءي  كل  »اليوم  وأضاف: 
الوقت الذي كنا فيه مستعدين للتطوع 
حرًبا  تلك  كانت  سرت،  في  والموت 
عادلة ضد اإلرهابيين، وكثير منهم من 
األجانب المتعصبين، أما هذه، ويقصد 
ما يجري في طرابلس، فهي حرب أهلية 
بين الليبيين، ولن تؤدي إلى شءي، إن لم 

يكن سفك دماء جديدة«.
عن  تتحدث  األرقام  »إن  الكوت:  وقال 
من   260 من  أكثر  بين  فمن  نفسها، 

الميليشيات الكبيرة والصغيرة التي تشكل القوة العسكرية لمصراتة، اختارت فقط أربع أو 
خمس منها الذهاب إلى طرابلس، ومن الصعب إجراء حسابات دقيقة، ال أحد لديه قائمة 
إلى  500 منهم ذهبوا  أقل من  السالح،  آالف رجل يحملون   10 نحو  لكن  المتطوعين.  من 

طرابلس«
وبّين أن جداًلا حاًدا اندلع في مصراتة بهذا الشأن، لكن قلة هم على استعداد للموت 
من أجل السراج. وبعد كل الذي حدث، أثبت رئيس المجلس الرئاسي أنه فشل بشكل كلي، 
وال  االقتصادية،  األزمة  يحل  ولم  العسكري،  بالعالم  لديه معرفة  وليس  جًدا،  فهو ضعيف 

يمكن التعويل عليه في بدء الحوار الداخلي للمصالحة الوطنية.
ويقدم أبو بكر السعداوي )44 عاًما(، وهو قيادي في حزب المؤتمر الوطني حزب الجبهة 
التدابير  من  العديد  أن  هي  الجديدة  »الحقيقة  ويقول:  سياسية،  أكثر  تفسيرات  الوطنية 

جاهزة للحوار على قدم المساواة مع حفتر، الذي اعتبرناه حتى وقت قريب الشيطان«
وبدًلا من ذلك، يتحدث القيادي السعداوي عن الحاجة إلطالق حوار وطني قوي ومفتوح 
للجميع، من حفتر إلى رؤساء ترهونة والزنتان والجنوب والشمال، بما في ذلك سيف اإلسالم، 

نجل العقيد معمر القذافي، الذي أعلن منذ فترة طويلة أنه يود خوض االنتخابات.
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شريف الزيتوني

من المؤّكد أن الموقع الجغرافي للمدن أو للدول، ذو أهمية كبيرة 
في عدة نواح وأساسا االقتصادية منها، حيث تعرف من خالله أي 
أيضا  والمعروف  سلبا.  أو  إيجابا  تلعبها  أن  يمكن  اقتصادية  أفاق 
أن المناطق التي تكون على السواحل ذات حظ اقتصادي أكثر من 
غيرها باعتبارها تكون بوابة ألي عمل مربح عبر البحر. وهذا حال 
مدينة مصراتة الليبية التي كانت طوال تاريخها مركزا اقتصاديا 
ويعّرفها  والعالم،  ليبيا  من  األعمال  لرواد  رئيسية  ووجهة  ضخما 

البعض أنها عاصمة االقتصاد في البالد وعموده الرئيسي.

تـاريخيـة النجـاح 
االقتصــــــادي فـي ليبيــــا

مصراتة الغنيّة..

مدينة مصراتة الليبية 
كانت طوال تاريخها 

مركزا اقتصاديا ضخما 
ووجهة رئيسية لرواد 

األعمال من ليبيا 
والعالم، ويعرّفها 

البعض أنها عاصمة 
االقتصاد في البالد

أو عموده الرئيسي.
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المعطى  عن  النظر  بغض 
يعود  الذي  القديم  التاريخي 
أالف  إلى  لمصراتة  التجاري  بالنشاط 
في  الفينيقيون  استعملها  عندما  السنين 
رحالتهم التجارية عبر المتوسط، لكن حتى 
تعتبر  فإنها  القريب  تاريخها  إلى  بالعودة 
بحريا  ومركزا  لليبيا  هاما  اقتصاديا  قطبا 
أيضا  باإلضافة  التجارية،  للمبادالت  هاما 
بالنظر  استثنائية  فالحية  مدينة  لكونها 
إلى خصوبة أراضيها واحتوائها على حوالي 
أالف  تنتج  التي  نخيل  شجيرة  ألف   200
المثمرة  األشجار  أالف  التمور  من  األطنان 
في  تسهلك  التي  الزيتون  وزيت  تفاح  من 
في  سنويا  ويقام  محليا.  الكبرى  نسبتها 
تلك  فيها  ُتعرض  دولي  معرض  المدينة 
االقتصاد  في  ودورها  الفالحية  المنتوجات 

الليبي وقيمتها الصحية والغذائية.
صناعيا  قطبا  أيضا  مصراتة  تعتبر  كما 

الليبيين ويالحظه كل  أغلب  العمل وهذا يعرفه  ثقافة كاملة تقّدس  هاما ولدى سكانها 
من يزورها، األمر الذي شجع أهل القرار في البالد في إطار سياسة تنويع الموارد إلى تركيز 
في  كانوا  عامل  أالف   5 تتجاوز  تشغيلية  بطاقة   ،1979 العام  في  والصلب  الحديد  معمل 
البداية ليبييون في أغلبهم قبل أن تدخل العمالة األجنبية وتكون جزءا من المعمل ومن 
العمالة الموجودة في البالد بشكل عام، خاصة مع اختيار عدد من مواطني مصراتة التوجه 
نحو المجال التجاري بما فيه من مغامرات ومكاسب، حيث تشير بعض األرقام التي ذكرها 
من   70% مصراته  »في  أن  إلى   2015 يناير  في  التومي  محمد  المدينة،  مجلس  عضو 

الناس يعملون في التجارة والصناعة«.
ليبيا عرف نسقا تصنيعيا كبيرا  إلى الصناعات في  الذي يعتبر األكبر بالنسبة  المعمل 
البالد  التي مّرت بها  الثمانينات، وحتى األحداث  أنشائه وتاريخ تطويره نهاية  تاريخ  بين 
منذ العام 2011 وبعده حافظ فيها المعمل على نسق متقارب في التصدير على المستوى 
الخارجي حتى في عمق المشاكل األمنية حيث تشير األرقام المنشورة على الموقع الخاص 
به إلى أنها كانت إلى نهاية العام 2017 تقّدر بـ150 ألف طن وهو رقم هام، رغم أن األرقام 
بعيدة كثيرا عما تم تسجيله سنتي 2006 و2007، اللتين اقتربت أرقام التصدير فيهما 
من مليون و400 ألف طن وبعائدات مالية كبيرة. كما أن للمعمل قيمة تسويقية محلية 
2017، وهو  ألف طن سنة   500 2011 وبعدها، حيث بلغت ما يقارب  كبرى قبل تحوالت 

نصف ما تم بيعه سنة 2009 التي كانت المبيعات المحلية فيها تتجاوز المليون طن.
القيمة االقتصادية لمصراتة في ليبيا هو وجود هياكل مهمة تعنى بالشأن  وما يؤكد 
التجارة  غرفة  تذكر   حيث  المنخرطين،  أالف  صفوفها  في  تضم  التي  والصناعي  التجاري 

وهو  عضو   ألف   30 عددهم  أن  والصناعة 
خير دليل على قيمتها االقتصادية في البالد 

منذ عقود طويلة.
لكن الواقع أن من يقول مصراتة سيذهب 
مباشرة إلى مينائها الضخم، باعتباره وجهة 
والميناء  وعبورا،.  رسّوا  التجارية  البواخر 
مهيأ  غير  السبعينات  وسط  حدود  إلى  كان 
السلطات  تتخذ  أن  قبل  المطلوب  بالشكل 
الليبية قرارا بتوسعته وتهيئته وهذا ما تم 
في العام 1978، ليصبح قادرا على استيعاب 
إليه،  القادمة  السفن  من  الكبير  العدد 
التجارية  قيمته  إلى  باإلضافة  يعتبر  حيث 

ولدى  هاما  صناعيا  قطبا  أيضا  مصراتة  تعتبر 
وهذا  العمل  تقّدس  كاملة  ثقافة  سكانها 
يعرفه أغلب الليبيين ويالحظه كل من يزورها، 
إطار  في  البالد  في  القرار  أهل  شجع  الذي  األمر 
سياسة تنويع الموارد إلى تركيز معمل الحديد 
تشغيلية  بطاقة   ،1979 العام  في  والصلب 

تتجاوز 5 أالف عامل.

http://www.mfzly.com/ar/2013-11-23-08-03-46
https://www.eremnews.com/news/arab-world/198074
https://mcci.ly/arabic/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9/
https://mcci.ly/arabic/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9/
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المستقطبة سواء لليبيين أو لغيرهم من تجار الدول المجاورة، ذا قيمة في مستوى السوق 
2011 باعتباره كان بوابة تصدير في ظل إغالق بقية الموانئ. وقد  النفطية بعد أحداث 
ساهمت المنطقة الحرة المنشأة في المدينة العام 2000، في تنشيط الحركة فيه بدرجة 

كبيرة وجعلته مركزا رئيسيا لمبادالت البالد.
ففي تصريحات إعالمية لموقع »مراسلون« في مايو 2017، قال أبوالقاسم المصراتي 
البالد  تجارة  نصف  من  أكثر  إن  البحري  للنقل  الوطنية  الشركة  إدارة  مجلس  عضو 
تدخل عبر ميناء مصراتة باعتباره الميناء األعمق الذي يوفر إمكانية الدخول للسفن 
ساهم  أنه  إلى  مشيرا  وقادمة،  مغادرة  بين  شهريا  سفينة   100 تتجاوز  التي  الكبيرة 
ميناء المنطقة الحرة بمصراتة في العام 2013 في تغطية %60 من إجمالي واردات 
محمد  قال   ،2013 ديسمبر  في  رويترز  لوكالة  تصريح  وفي  الليبية.  المحلية  السوق 
السويح مدير إدارة التسويق والتعاون بشركة المنطقة الحرة لمصراتة، إن الميناء غير 
النفطي شهد العام الحالي تفريغ نحو 208339 حاوية نفطية طولها 20 قدمًا ارتفاعًا 
159634 حاوية العام 2012، وهو ارتفاع يعود إلى اإلشكاليات األمنية بالموانئ  من 

النفطية التي كانت قبلة مهمة للمليشيات منذ اإلطاحة بنظام القذافي العام 2011.
اقتصادية،  أهمية  لمصراتة  أن  بالتأكيد 
والمؤكد أيضا أن دولة مثل ليبيا تحتاج إلى 
خلق أنشطة موازية للقطاع النفطي، وهو ما 
لكن  البالد،  في  االقتصاديين  أغلب  يدركة 
فيها  األطراف  بعض  على  يؤاخذ  ما  أيضا 
أنها كانت بوابة رئيسية في شحن األسلحة 
التي  األحداث  إبان  المقاتلين  واستقطاب 
هناك  بل   ،2011 في  البالد  شهدتها 
تنامي  سهلت  األطراف  تلك  أن  انتقادات 
تطورت  المدينة  في  إسالمية  تيارات  نفوذ 
قيمتها بفضل ما كانت تتمتع به من طرف 
قبلتهم  مصراتة  ميناء  كان  إقليمية  قوى 

الرئيسية لسنوات ما بعد »الثورة«.

من يقول مصراتة سيذهب مباشرة إلى مينائها 
رسّوا  التجارية  البواخر  وجهة  باعتباره  الضخم، 
وعبورا، حيث يعتبر باإلضافة إلى قيمته التجارية 
أو لغيرهم من تجار  المستقطبة سواء لليبيين 
السوق  مستوى  في  قيمة  ذا  المجاورة،  الدول 
بوابة  كان  باعتباره   2011 أحداث  بعد  النفطية 

تصدير في ظل إغالق بقية الموانئ.

بالتأكيد أن لمصراتة أهمية اقتصادية، والمؤكد أيضا أن دولة مثل ليبيا تحتاج 

في  االقتصاديين  أغلب  يدركة  ما  وهو  النفطي،  للقطاع  موازية  أنشطة  خلق  إلى 

في  رئيسية  بوابة  كانت  أنها  فيها  األطراف  بعض  على  يؤاخذ  ما  أيضا  لكن  البالد، 

شحن األسلحة واستقطاب المقاتلين إبان األحداث التي شهدتها البالد في 2011.

http://correspondents.org/2017/05/23/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7/
https://www.alittihad.ae/article/119999/2013/
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محمد بالطيب

لعبة  في  تأثيرا  الليبية  المدن  أكثر  من  مصراتة  مدينة  تعتبر  
كان  المعاصر  ليبيا  تاريخ  حقبات  كل  فعبر  والمال،  السياسة 
التي  والتغيرات  السياسات  الصراعات  في  هام  دور  لمصراتة 
النفوذ بشكل كبير  العام 20١١ تعزز هذا  البالد، ومنذ  تشهدها 

وترّسخ بصفة محورّية في المعادلة الليبية المتقلبة .
الليبي  الغرب  مدن  أحد  كونها  من  حضوتها  مصراتة  تستمد 
تستفيد  حيث  اقتصاديا  نشاطا  وأكثرها  سّكانّية  كثافة  األكثر 
المتوّسط  البحر  على  المفتوح  البحري  مينائها  من  رئيس  بشكل 
قربه  بسبب  البالد  في  التجارّية  المنافذ  أهم  من  يعتبر  والذي 
العاصمة  من  المدينة  قرب  وبسبب  تحديدا(  )إيطاليا  أوروبا  من 

طرابلس، وحتى طبيعة سّكانها المعروفين بالتجارة أساسا .

مصـــراتـــة..
مدينة المال والسياسة

تستمد مصراتة حضوتها 
من كونها أحد مدن الغرب 

الليبي األكثر كثافة 
سّكانيّة وأكثرها نشاطا 

اقتصاديا حيث تستفيد 
بشكل رئيس من مينائها 

البحري المفتوح على البحر 
المتوّسط والذي يعتبر من 

أهم المنافذ التجاريّة في 
البالد بسبب قربه من أوروبا 

)إيطاليا تحديدا( وبسبب 
قرب المدينة من العاصمة 

طرابلس، وحتى طبيعة 
سّكانها المعروفين 

بالتجارة أساسا.
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** مصراتة مدينة بوزن سياسي مهم: 

الثالثاء الماضي، قال رئيس بعثة األمم المتحدة  في زيارته األخيرة إلى مدينة مصراتة، 
والثقافي  االقتصادي  ثقلها  لها  أن »مصراتة مدينة مهمة  ليبيا غسان سالمة،   للدعم في 
والعسكري«، تصريح يكشف -في الواقع-  وزن المدينة وتأثيرها في المشهد الليبي، ومدى 

أهمّية الّدور الذي تلعبه في التأثير على مسار المعادلة في البالد.
الالعب  هي  طرابلس،  من  حّتى  وأكثر  تمّثل،  مصراتة  مدينة  أّن  إلى  المراقبون  يذهب 
األهم في الغرب الليبي، فهي المدينة التي تعتبر )والزنتان( قطبي »ثورة 17 فبراير« غرًبا، 
وتستغل المدينة هذا »الرأسمال الرمزي« لجني مكاسب سياسية واستراتيجية واقتصادّية 

هامة في لعبة تقاسم »المكاسب الثورية«.
2011، تحّركت الجماعات  العام  فبعد سقوط نظام العقيد معّمر قّذافي في أكتوبر من 
المسلحة في المدينة لتنتشر في في البالد شرًقا وجنوًبا، فسيطرت القّوة الثالثة على كامل 
القواعد العسكرية في »إقليم فّزان« الجنوبي، بينما  سيطرت ميليشيات أخرى على مناطق 
البالد  شرق  في  مناطق  على  ليبيا«  »درع  عنوان  تحت  وأخرى  طرابلس،  العاصمة  في  هامة 

بتحالفات أخرى إيديولوجّية باألساس.
مصراتة  لقّوات  الكبير  التقهقر  ورغم 
كانت  التي  المناطق  لمعظم  وخسارتها 
تسيطر عليها لفائدة الجيش الليبي خاصة 
وتراجعها  ثّم  ومن  والجنوب،  الشرق  في 
التي تدفعها  األوراق  فإّن أهم  المدينة،  إلى 
في  السياسية  اللعبة  طاولة  على  مصراتة 
المرصوص«  »البنيان  عملية  هي  البالد، 
التي تقودها مجموعة من الكتائب معظمها 
سرت  مدينة  بها  وحررت  المدينة،  من 
وهي  االرهابي،  داعش  تنظيم  سيطرة  من 
محليا  زخما  للمدينة  أعطت  التي  العملّية 

ودوليا كبيرا.

الماضي،  الثالثاء  مصراتة،  مدينة  إلى  األخيرة  زيارته  في 
غسان  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  قال 
االقتصادي  ثقلها  لها  مهمة  مدينة  »مصراتة  أن  سالمة،  
والثقافي والعسكري«، تصريح يكشف -في الواقع-  وزن 
الّدور  أهميّة  ومدى  الليبي،  المشهد  في  وتأثيرها  المدينة 

الذي تلعبه في التأثير على مسار المعادلة في البالد.
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** مصراتة مدينة المال واألعمال

تاريخًيا، تمّثل مدينة مصراتة إحدى المحطات التجارية التي بدأ الفينيقيون في إنشائها 
على األجزاء الشمالية الغربية من الساحل الليبي في القرن العاشر قبل الميالد وبذلك يكون 

عمرها قد تجاوز ثالثة آالف عام.
ملتقى  كونها  من  أهميتها  واستمدت  “توباكتس”  بإسم  آنذاك  المدينة  عرفت  وقد   
“كيفاالي  العديد من الطرق الحيوية وألنها أيضا تتوسط منطقة زراعية ورد ذكرها باسم 
برومنتوريوم ” في الوثائق المسماة )أطوال المسافات في البحر الكبير(، وفق ما يذكر تقرير 
سابق لـ«بوابة إفريقيا اإلخبارية«. وفي الحقيقة فإّن هذا الطابع اإلقتصادي الحيوي للمدينة 
ال يخفى على أحد، فالمدينة تعتبر من المدن الليبية القليلة التي توجد فيها صناعات ثقيلة 
الّنفط  والقائم أساسا على  للبالد،  الريعي  اإلقتصاد  )الحديد والصلب(، وبعيدا عن طبيعة 
ما  وهو  للصناعة،  بامتياز، مع حضور مهم  التّجار  تعتبر مدينة  فإّن مدينة مصراتة  والغاز، 

ساهم في نحت طبيعة مختلفة )حتى ثقافية وإجتماعية( للمدينة.
تستفيد مصراتة )إقتصادية( باألساس من مينائها التجاري، الذي لعب دورا محوريا في 
الجنوبية  السواحل  من  قربها  أّن  كما   ،2011 العام  في  األهلّية  الحرب  طيلة  السالح  إدخال 
اإلثنّية  العناصر  وتنّوع  سكانها  تركيبة  طبيعة  وأيًضا  التونسّية  الحدود  ومن  للمتوسط 
الليبية، وشّكل فيها عصبّية جهوّية قوّية في  داخلها مّيزها بطابع خاص عن باقي المدن 

مقابل العصابيات القبلّية السائدة في البالد.
هذا الثقل اإلقتصادي الهام للمدينة أّثر بشكل قوي على حضورها في الساحة السياسّية 
من  جدا  عالية  جرعة  مع  الجهوّية،  والعصبّية  والسالح  المال  من  مرّكب  مزيج  البالد:  في 
عبرها  ونسجت  المحلي،  الصراع  خارطة  في  واضحا  تموقعا  للمدينة  أعطت  األيديولوجيا، 

تحالفات دولّية واقليمية بخطوط واضحة.
ويرى المراقبون أّن المدينة تقع في قلب رهان بعض أقطاب صراع المحاور الّدولي حول 
ليبيا، حيث تعتبر مصراتة ورقة رهان إيطالي وتركي باألساس، فالّطرف األّول يستفيد من 

والثاني  للمدينة  الجغرافي/البحري  القرب 
مهم  وتاريخي  واجتماعي  ثقافي  تراث  من 
العثماني  بالحضور  عالقة  في  بالمدينة 

القديم في البالد.
أضلع  أهم  أحد  مصراتة  تعتبر  لذلك 
المعادلة الليبية المتقلبة، وحضورها كالعب 
ليبيا  في  الّدولي  الصراع  في  ومؤّثر  فاعل 
المحلي حول السلطة والنفوذ،  وفي الصراع 
التي ليس  الشواهد  العديد من  يتجّلى في 
آخرها، ذلك الجدل الكبير الذي أعقب مؤتمر 
وأيًضا  المدينة،  ممثلي  غياب  حول  باريس 
مؤتمر إيطاليا القادم والتأثير المنتظر لقوى 

المدينة في صياغة مخرجاته النهائية .

هذا الثقل اإلقتصادي الهام للمدينة أثّر بشكل قوي 
البالد:  في  السياسيّة  الساحة  في  حضورها  على 
المال والسالح والعصبيّة الجهويّة،  مزيج مرّكب من 
مع جرعة عالية جدا من األيديولوجيا، أعطت للمدينة 
تموقعا واضحا في خارطة الصراع المحلي، ونسجت 

عبرها تحالفات دوليّة واقليمية بخطوط واضحة.
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حسين مفتاح

الليبية لما  تأتي مدينة مصراتة في مقدمة كبرى وأهم المدن 
تمتاز به من نشاط اقتصادي وتجاري كبير، عالوة على بروز عدد 
مختلف  في  ليبيا  في  السيادية  للمهام  وتوليهم  أبنائها  من  كبير 
الحقب التاريخية، ومختلف األنظمة السياسية التي مرت بها البالد، 
السياسي  النشاط  عرف  منذ  حكومية  تشكيلة  أي  تخلو  تكاد  فال 
أبناء مصراتة قد  ليبيا من وجود عناصر من مصراتة، بل أن  في 
حكومات  مختلف  في  الرئيسية  المناصب  تقلد  من  أكثر  يكونون 
ليبيا منذ فترة الحكم التركي، وصوال إلى الحقبة الملكية، ومن ثم 

خالل فترة الجمهورية والجماهيرية.

خارطة مكونات مصراتة.. 
والصــراع الخفـي

تأتي مدينة مصراتة 
في مقدمة كبرى 

وأهم المدن الليبية 
لما تمتاز به من نشاط 

اقتصادي وتجاري 
كبير، عالوة على بروز 

عدد كبير من أبنائها 
وتوليهم للمهام 

السيادية في ليبيا 
في مختلف الحقب 

التاريخية.
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لمن  انضم  من  فمنها  مصراتة  قيادات  انقسمت   2011 سنة  فبراير  أحداث   وخالل 
لعالقة  وبالنظر  مهامها،  في  واستمرت  أخرى  مجموعة  بقيت  فيما  النظام  ضد  تحركوا 
مصراتة  مدينة  تضم  الذي  القذافي،  معمر  الراحل  الليبي  بالزعيم  القيادات  تلك  معظم 
أكبر عدد من »رفاقه« نظرا لقضائه فترة الدراسة الثانوية فيها، فقد كان موقف مصراتة 
الليبيين أن تكون دون  من األحداث بمثابة المفاجأة حيث لم يكن من الوارد لدى معظم 
أغلب  كان  إذ  السابق  الليبي  للنظام  معارضا  حراكا  تشهد  التي  المدن  ضمن  من  غيرها 
الليبيين يعتبرونها المدينة »المدللة« ليس الرتباطها بمسيرة الزعيم الليبي الراحل »معمر 
لما  بل  )الرفاق( فحسب،  أبنائها من عالقات  بالعديد من  تربطه  وما  الدراسية،  القذافي« 
حظيت به من توطين العديد من المشاريع االستراتيجية، والمجمعات الصناعية خالل فترة 

السبعينيات وما أعقبها.
قادتها مجموعة من  العنف  فبراير شهدت مدينة مصراتة موجة من  أحداث  مع بداية 
الشخصيات التي لبست حينها ثوب »الثوار«، طغت على كل محاوالت االحتواء التي بادر بها 
محليا  لها  التجييش  تم  حقيقية  معركة  ساحة  إلى  المدينة  وتحولت  »الحكماء«،  من  عدد 
ودوليا، حيث كان المقاتلون المتمثلين في عناصر الجماعات المتطرفة »المجاهدين« يأتون 
الذي  المباشر  للدعم  الشرقية، إضافة  المنطقة  البحر من مدن  الجرافات عبر  على متون 
كانت تقدمه عدة دول أهمها )تركيا وقطر(، وبعد انتهاء المعارك في شهر أكتوبر واغتيال 
مصراتة  مليشيات  قادة  تمكن  سرت،  بمدينة  المعارك  آخر  في  معه  تبقى  ومن  القذافي 
من نقل جثمان القذافي، ووزير الدفاع »أمين اللجنة المؤقتة للدفاع« أبوبكر يونس جابر، 
ونجل القذافي المعتصم بالله، إلى مصراتة وهو ما اعتبره البعض بمثابة التتويج وكسب 
أحقية »قيادة« ليبيا وفقا للمنادين بمبدأ المدن المنتصرة والمهزومة، لتدخل بذلك مدينة 

مصراتة طوراً آخر، ومرحلة جديدة.
 قد يكون من المسلم به أن مدينة مثل 
خبرات  تضم  فيما  تضم  التي  مصراتة 
وعقالء،  وسياسة،  وفكر،  علم  ورجاالت 
اآلمان،  بر  إلى  قيادتها  يمكنهم  وحكماء، 
ولكن  الوطنية،  الحاضنة  إلى  وعودتها 
كيف  نفسه  يفرض  الذي  الحائر  السؤال 
لمثل هذه القوى أن تختفي ويغيب دورها؟، 
تحت وطأة وسطوة بعض زعماء المليشيات، 
رؤوس  أصحاب  من  بهم  والمرتبطين 
تقاطعات  بينهم  ربطت  الذين  األموال 
بحجم  مدينة  لتتحول  المؤقتة،  المصالح 

من  موجة  مصراتة  مدينة  شهدت  فبراير  أحداث  بداية  مع 
لبست  التي  الشخصيات  من  مجموعة  قادتها  العنف 
االحتواء  محاوالت  كل  على  طغت  »الثوار«،  ثوب  حينها 
إلى  المدينة  وتحولت  »الحكماء«،  من  عدد  بها  بادر  التي 

ساحة معركة حقيقية تم التجييش لها محليا ودوليا.
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مصراتة من نقطة قوة دافعة لتقدم البالد إلى مدينة مخطوفة في يد مجرميها، وزعماء 
الحرب، وعناصر الجماعات المتطرفة، وتصبح شوكة في خاصرة الوطن.

قوى  عدة  نسمة،  مليون  نصف  يزيد  ما  وضواحيها  تضم  التي  المدينة  في  وتشكلت 
ومجموعات، على الرغم من بقائها جنبا إلى جنب إال أنها حملت كل منها أفكارا تختلف فيما 
بينها، وهو ما يعني أن المدينة تعيش حالة من السجال الخفي بين عدة مجموعات يمكن 

تصنيفها كالتالي:

المجموعة المسيطرة
وهي المجموعة المتسيدة للمشهد والتي يمثلها قادة المليشيات وزعماء الحرب، وبعض 
ينتمي  والذين  الدولة،  مجلس  وأعضاء  )مقاطعين(  النواب  مجلس  وأعضاء  المسؤولين 
معظمهم إلى تيار اإلسالم السياسي، ويمثلهم القيادي »المليشياوي« صالح بادي عراب »فجر 
ليبيا«، وفتحي باشاغا،الذي كلف مؤخرا وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق، ومحمد الرعيض، 
وجمعة عتيقة، وغيرهم ممن مثلوا واجهة غير مرحب بها لمدينة مصراتة، ويعتبر العديد 
من المراقبين بمن فيهم أبناء المدينة ذاتها أن هذه المجموعة تختطف مصراتة، وطالما 

وصفت بالمدينة »المخطوفة«، نتيجة الحتكار هذه الفئة التخاذ القرار فيها.
الرافض  دورها  المجموعة  لهذه  ويبقى 
للكثير من الحوارات التي تنادي بالمصالحة 
واستعادة عالقة المدينة بغيرها من المدن، 
مليشيات  إليها  دخلت  التي  تلك  السيما 
أو  أثناء  الدواعي،  من  أي  تحت  مصراتة 
هذه  خطورة  وتتمثل   ،2011 أحداث  بعد 
ترسانة  أكبر  تمتلك  كونها  في  المجموعة 
أقوى  بأوامرها  وتأتمر  البالد،  في  أسلحة 
بعضها  يتخذ  والتي  المليشيات،  وأكبر 
لواء  تحت  باالنضواء  الشرعية  الصفات 
وزاراتي الدفاع، والداخلية بحكومتي الوفاق 

أو اإلنقاذ السابقة.

تعد المجموعة الوطنية في مصراتة هي الفئة المؤهلة 
إيجابي  بشكل  والمشاركة  المدينة،  إنقاذ  في  دور  للعب 
إال  البالد،  منه  تعاني  لما  حقيقي  حل  أو  تسوية  أي  في 
مكونها،  لضعف  بالنظر  مؤجلة،  بقيت  المهمة  هذه  أن 

ولطبيعتها التصالحية.
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المجموعة 
المحايدة

األعظم  السواد  تمثل  المجموعة  وهذه 
الصامتة،  الكتلة  وهي  المدينة،  سكان  من 
والمواطنيين  األهالي  معظم  من  وتتشكل 
والينشطون  اليشاركون  الذين  العاديين 
هذه  أهمية  وتبقى  وميدانيا،  سياسيا 
التيارين  من  تقاد  كونها  في  المجموعة 
توجيهها  وعند  المدينة،  في  المتضادين 
القوة  بمثابة  ستكون  فأنها  إيجابي  بشكل 
الدافعة، إلن من يقودها يفوز بالشعبية ولو 

ظاهريا.

 المجموعة المعتدلة 

»الوطنية«
ينشط  التي  المتوازنة  المجموعة  وهي 
والسعي  اإلصالح،  محاوالت  في  يمثلها  من 

للمصالحة والخروج بالمدينة من حالة »الخطف«، وهي ما يعرف في بعض األوساط بالتيار 
واالنخراط  الضيقة  الجهوية  تجاوز  في  يمثلها  من  لنشاط  وذلك  مصراتة،  في  الوطني 
من  عدد  في  المجموعة  هذه  الشاملة،  وتتمثل  الوطنية  المنظومة  ضمن  العمل  في 
المسؤولين من بينهم رئيس المجلس البلدي السابق، محمد الشتيوي، الذي تم اغتياله 
داحل المدينة بعد انخراطه في عمليات مصالحة، وفتح حوارات مع تيارات وطنية من خارج 
عبد  امحمد  الشيخ  واإلصالح،  للشورى  مصراتة  بلدية  أعيان  مجلس  مصراتة،  ورئيس 
العال، وعضو مجلس الدولة ابوالقاسم قزيط، والناشط السياسي حسن شابة، إضافة إلى 
القيادي العسكري السابق سالم جحا، الذي عرف برفضه لألعمال القتالية التي تقوم بها 

مليشيات المدينة، إال أن جهودهم وأصواتهم تبقى أخفت وأقل تأثير من سابقيهم.
فبراير،  أحداث  إبان  النظام  مع  بقوا  الذين  مصراتة  أبناء  مع  المجموعة  هذه  وتتقارب 
كبير  عدد  خرج  الذين  المحلية  القيادات  بعض  أو  السابقين،  المسؤولين  من  كانوا  سواء 
منهم من المدينة بعد سيطرة المجموعات المسلحة عليها، فيما نكل ببعضهم ممن تم 

القبض عليهم.
المدينة، والمشاركة  إنقاذ  للعب دور في  المؤهلة  الفئة  المجموعة هي  وتعد هذه 
بشكل إيجابي في أي تسوية أو حل حقيقي لما تعاني منه البالد، إال أن هذه المهمة 
بقيت مؤجلة، بالنظر لضعف مكونها، ولطبيعتها التصالحية، في الوقت الذي تمتلك 
فيه المجموعة األولى مكامن القوة، واعتمادها على آليات »راديكالية« لالحتفاظ على 
كل  ورفض  القرار  باتخاذ  باإلنفراد  إال  عليها  للمحافظة  مجال  ال  والتي  مكتسباتها 

بقية  مع  المدينة  دمج  إعادة  محاوالت 
المكون الوطني الليبي.

المعادلة،  أطراف  تغيير  في  األمل  ويبقى 
والعودة  العقل،  إلعمال  رهنا  أوراقها  وقلب 
المصلحة  وتغليب  الوطن،  حاضنة  إلى 
بعض  ولعل  الخاصة،  المصالح  على  العامة 
إلى  الحين  من  تظهر  أصبحت  التي  البوادر 
المطالبة  في  والمتمثلة  أكلها،  تؤتي  اآلخر 
المليشيات،  ربقة  من  المدينة  بتخليص 

وعودة المدينة إلى الصف الوطني.

وقلب  المعادلة  أطراف  تغيير  في  قائما  األمل  يبقى 
والعودة  العقل،  إلعمال  رهنا  مصراتة،  في  أوراقها 
على  العامة  المصلحة  وتغليب  الوطن،  حاضنة  إلى 

المصالح الخاصة.
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رمزي زائري

اإلعالنات  توالي  مع  ليبيا،  في  واألمني  السياسي  االنقسام  تزايَد 
هذا  جانب  إلى  العسكرية  والفرق  المسلحة  المجموعات  وقوف  عن 
الطرف أو ذلك، فأعلنت جهات وقوفها إلى جانب اللواء خليفة حفتر، 
بينما أيد آخرون وصف الحكومة لحركته بـ«االنقالبية« وبرز اإلعالن 
عن وقوف مصراتة على الحياد، إلى جانب الدعوة النتخابات برلمانية 

بعد شهر.
التي كان رئيس  الوسطى«  المنطقة  »درع  فقد أكد منتسبو قوات 
المؤتمر الوطني، نوري أبوسهمين، قد طلب منهم دخول العاصمة 
طرابلس، أنهم »ليسوا طرفا في أي نزاع سياسي أو مسلح يدور في 
والمواطنين  الوطن  وتجنيب  للعقل  »االحتكام  إلى  داعين  العاصمة« 
»انحيازهم  أعلنوا  كما  المدنيين«  وترويع  الدماء  إراقة  من  مزيداً 

الشعب  إلرادة  خياراته الكامل  في  وثقتهم  الليبي 
لن  وأنهم  التحول واختياراته  طريق  في  عائقًا  يكونوا 
ومساره  في ليبيا«. الديمقراطي 

المعـــادلــة الصعبــة
في األزمة الليبية

مصراتة..

تيار مصراتة يريد 
عدوا جديدا من التيار 
اإلسالمي وقد تكون 

مدينة صبراتة غرب 
طرابلس الهدف 
القادم لكتائبه 

المناهضة
لذلك التيار.
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تطهير طرابلس:

و في تطور الفت لألحداث الجارية 
بالعاصمة طرابلس، أصدر عدد من أهالي 
و  سياسيا  األبرز  الفاعل  مصراتة  مدينة 
مجلسها  في  وقادة  البالد،  غرب  عسكريا 
المرصوص  البنيان  وآمر عملية  العسكري، 
سبتمبر  يوم22   القاضي،  بشير  العميد 
لما  انضمامهم  فيه  أعلنوا  بيانا   ،2018
أعلنوا  كما  طرابلس(.  بـ)تطهير  أسموه 
وسالم  الغصري،  محمد  العمداء  بحضور 
النفير  حالة  رجب،  بن  وإبراهيم  أبوراوي، 
بالقوات  المساس  من  محذرين  القصوى، 

التي تحركت تجاه العاصمة.
وأكد المشاركون في بيان مصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل االجتماعي أنهم »يد 
واحدة ضد المليشيات المارقة المسيطرة على العاصمة، والتي عبثت بها وبأهلها وتعطل 
قيام دولة المؤسسات« معلنين »حالة النفير القصوى«، ومحذرين »كل من تسول له نفسه 
المساس بالقوات التي تتحرك لتطهير العاصمة«. مطالبين »الثوار األشاوس كافة بااللتحاق 
أهالي  من  كبير  عدد  عبر  المقابل،  في  الجبهات«.  في  أخوتهم  مع  لاللتحام  والتوجه  فوًرا 

مصراتة عن رفضهم لمشاركة المدينة في الحرب الدائرة في العاصمة طرابلس.
وأشار مواطنون عبر مواقع التواصل االجتماعي إلى أن المدينة وأهلها يجب أن يكونوا 
مثااًل لرأب الصدع ووقف االقتتال بداًل من الدخول للعاصمة وتأزيم الوضع. وأكدوا أن من 
خرج بهذا البيان ال يمثلهم إنما يمثل نفسه وعليه تحمل المسؤولية، مطالبين المجلس 
البلدي مصراتة بالخروج لتوضيح موقف المدينة الداعي إلى السالم والوحدة والمصالحة.

تيار مدني ليبرالي:
بالتوازي مع ذلك شهد معسكر ما يعرف بفجر ليبيا المكون أساسا من كتائب مصراتة 
كما  للثورة،  القوي  بوالئها  المعروفة  مصراتة  مدينة  داخل  خاصة  جداً،  كبيرة  ،انشقاقات 
تسود حالة من القلق بين الثوار من )ساسة وعسكر ومؤتمر وطني( في أغلب مدن المنطقة 

الغربية.
قلق مرّده تصريحات وخطوات متسارعة يقودها تيار مدني ليبرالي داخل مدينة مصراتة 
الثورة،  إبان  االنتقالي  المجلس  عضو  عبدالعال  فوزي  منها  عدة؛  شخصيات  تتزعمه 
جحا  سالم  و  البحرين،  دولة  في  لليبيا  سفيرا  اآلن  يعمل  والذي  مصراتة(  مدينة  )منحدر 
القائد العسكري السابق لكتائب مصراتة والملحق العسكري في دولة اإلمارات، باإلضافة 
معيتيق  وأحمد  المؤتمر،  لرئيس  السابق  النائب  اعتيقة  جمعة  منها  أخرى  شخصيات  إلى 
في  بارزة  شخصيات  إلى  باإلضافة  الوزراء،  لرئاسة  السابق  والمرشح  الليبي،  المليونير 

المجلس البلدي لمدينة مصراتة.
كل هذه الشخصيات لها نفوذ قوي على كتائب الثوار داخل مصراتة وخارجها، وبدأ يظهر 
دورها البارز في محاولة فك االرتباط بين ثوار المنطقة الغربية والتيار اإلسالمي ، ما يثير قلق 

الكثير من الكتائب العسكرية والثوار المحسوبين على التيار اإلسالمي.
و لعل من أبرز األسباب التي يسوقها هذا التيار، أن كل النتائج التي ترتبت عن عملية فجر 

من  أو  اإلسالمي  التيار  ثمارها  يجني  ليبيا 
سواء  والمقاتلة«  »اإلخوان،  هنا:  يسمونهم 
يتهم  إذ  الوطني؛  المؤتمر  خارج  أو  داخل 
التي  المقاتلة  الليبية  الجماعة  التيار  هذا 
بلحاج باالستحواذ على  يقودها عبدالحكيم 
القرار في المؤتمر الوطني، مع عبدالرحمن 
كبيرة  خصومات  لديه  والذي  السويحلي، 
حسن  مثل  أخرى  مصراتية  شخصيات  مع 

األمين وجمعة عتيقة وفتحي باشاغا.

تسوق المدينة نفسها كشريك دولي في الحرب على 
معاقل  أبرز  تعد  التي  سرت  مدينة  بمحاصرتها  اإلرهاب، 

تنظيم الدولة.
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المحسوب  الحاسي  لعمر  المؤتمر  بتكليف  اإلسالميين  نفوذ  على  التيار  هذا   ويستدل 
على تيار الثورة اإلسالمي، برئاسة الحكومة، وما قدمه من دعم لكتائب معينة في الزاوية 
وبنغازي، عرفت بعالقتها بالتيار اإلسالمي المقرب من الجماعة الليبية المقاتلة مثل الكتيبة 
التي يقودها أبوعبيدة من الزاوية. يضاف إلى ذلك حرص هذا التيار على تحقيق مكاسب 

للمدينة، في ظل انشغال باقي قوات فجر ليبيا بالمعارك غرب البالد.
ويحاول هذا التيار، تحصيل مكاسب للمدينة، بعضها إقليمي ودولي، من خالل محاصرة 
كشريك  المدينة  وتسويق  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  عليها  يسيطر  التي  سرت  مدينة 
حقيقي يعتمد عليه دوليًا في الحرب على اإلرهاب. وبعضها محلي، كدخول قوات مصراتة 
في تفاهمات مع قوات إبراهيم جضران، وقبيلة المغاربة وإيقاف عملية الشروق، التي كانت 
تهدف إلى استعادة السيطرة على الموانئ النفطية، دون إذن من رئاسة األركان أو المؤتمر 
ماديًا  ودعمها  العملية  لهذه  الشرعية  إعطاء  هو  الحقيقة  في  دوره  كان  الذي  الوطني، 

بعشرات، بعد أن بدأتها كتائب من مصراتة دون تنسيق مع المؤتمر الوطني.
صورة جديدة للمدينة:

دخلت كتائب مدينة مصراتة في الجنوب في هدنة مع قبيلة المقارحة في المدة الماضية 
بعد اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة براك الشاطئ بين القوة الثالثة المكلفة من المؤتمر 
بحماية الجنوب وكتائب قبلية تريد إخراج هذه القوة من المنطقة، وهذا التفاهم كذلك تم 

دون استشارة السلطات أو إخطارها بذلك.
الرجوع  دون  مصراتية  كتائب  عقدتها  تهدئة  من  الغربية  المنطقة  في  جرى   وما 

نفس  في  كذلك  يصب  األركان  لرئاسة 
الحلبوص،  كتيبة  دخلت  عندما  االتجاه، 
ورشفانة  منطقة  داخل  والمتمركزة  القوية 
قبائل  قوات  مع  هدنة  في  طرابلس،  غرب 
المدنيين  عودة  إلى  تهدف  ورشفانة، 
لمساكنهم، بشرط التعهد بعدم استغالل 
ومنع  العاصمة،  باتجاه  للتقدم  التهدئة 
للمرور  المنطقة  الزنتان  كتائب  استخدام 

إلى العاصمة طرابلس.
تعقدها  التي  التفاهمات  هذه  ولعل 

تقوده  والذي  طرابلس،  في  خاصة  »الثورة«،  تيار  بدأ 
يشعر  اإلسالمي،  التيار  على  محسوبة  كتائب  عدة 
بعض  تصرفات  من  يظهر  التململ  وبدأ  بالخطر، 
له  المناهض  خطابها  حدة  وارتفاع  مصراتة  كتائب 

بعد أن كانوا شركاء في األحداث، ورفقاء سالح.
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أطراف معينة داخل المدينة شرقًا وغربًا وجنوبًا، تهدف إلى رسم صورة جديدة، بعيداً عن 
الصورة السابقة التي عرفت بها مصراتة من استخدام للقوة في كل معالجاتها؛ فالصورة 
القديمة خلقت للمدينة عداوات كثيرة مع محيطها، ما أثر على رؤوس األموال والتجار فيها، 
شرطي  دور  بسبب  وجنوبًا،  وغربًا  شرقًا  بضائعهم  تسويق  في  صعوبات  يواجهون  الذي 

الثورة الذي تلعبه المدينة في لييبيا.
أما خارجيًا فتسوق المدينة نفسها كشريك دولي في الحرب على اإلرهاب، بمحاصرتها 
التيار  من  مسافة  على  المدينة  وجعل  الدولة،  تنظيم  معاقل  أبرز  تعد  التي  سرت  مدينة 
اإلسالمي الذي يتعرض لهجمة كبيرة من قبل أطراف إقليمية ودولية، وربما شعور أطراف 

أخرى داخلها بأن المدينة مختطفة لتحقيق »أجندة ما« تجهل أطرافها.
منصة  بإزالة  مصراتة  في  النشطاء  بعض  قيام  الرؤية  لهذه  التداعيات  أبرز  من   ولعل 
مظاهرات  الماضية  أشهر  الثمانية  طوال  تشهد  كانت  التي  بالمدينة  الشهداء  ساحة 

حاشدة تأييداً لعملية فجر ليبيا  وللمؤتمر الوطني ورفضًا لمسودة ليون األخيرة.
كما لوحظ تزايد االنقسام بشأن شرعية المؤتمر الوطني بين بعض النخب وقادة الثوار، 
فيما ينكب عدد من أعضاء مجلس النواب المنحل المقاطعين لجلسات طبرق، على إضعاف 
موقف المؤتمر الوطني التفاوضي، يقودهم فتحي باشاغا عضو مجلس النواب عن مدينة 
مصراتة، وهو من النواب المقاطعين لجلسات البرلمان، ومحاولة الوصول بذلك الضغط 
إلى تسوية سياسية تعطي دوراً أكبر للنواب المقاطعين على حساب المؤتمر الوطني العام.

المحسوبة على مصراتة،  العسكرية  المحاور  قيادات  إلى مماطلة بعض  األمر  بل وصل 
وتأجيل الحسم في قاعدة الوطية العسكرية التي تشهد معارك طاحنة منذ عدة أشهر، وذلك 
لمنع المؤتمر الوطني من الحصول على نصر جديد قد يعزز موقفه التفاوضي. ورغم ذلك يظل 
ويرفض  المشهد  في  حفتر  لوجود  ورافضًا  الثورة  في  شريكًا  للمؤتمر  المناهض  التيار  هذا 

المؤتمر الوطني، بدرجة أقل، لكونه يقاد من 
التيار.  ومن  التيار اإلسالمي، حسب زعم هذا 
الحراك ما يمكن وصفه  أخطر تداعيات هذا 
أغلب  أن  باعتبار  المصراتي«  الصف  بـ«شق 
من يقودون هذا التيار هم من هذه المدينة، 
داخل  جانبية  معارك  من  ذلك  سيحدثه  وما 
رسم  إلى  يؤدي  قد  ما  ليبيا،  فجر  معسكر 
ال  أن  ينبغي  كما   ، جديدة  تحالفات  خارطة 
كبيرة،  ضغوط  تحت  تقع  المدينة  أن  ننسى 
العقيد  نظام  سقوط  منذ  ثقيلة  وملفات 
الراحل معمر القذافي إلى يومنا هذا؛ سياسيًا 

واجتماعيًا واقتصاديا، وحتى عسكريًا.

داخل  معينة  أطراف  تعقدها  التي  التفاهمات 
مصراتة، تهدف إلى رسم صورة جديدة للمدينة، بعيدًا 
استخدام  من  بها  عرفت  التي  السابقة  الصورة  عن 
للقوة في كل معالجاتها؛ فالصورة القديمة خلقت 
للمدينة عداوات كثيرة مع محيطها، ما أثر على رؤوس 

األموال والتجار في المدينة
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الحبيب األسود

ال يمكن الحديث عن النفوذ التركي في ليبيا دون التوقف 
أن  األتراك  يقول  التي  المدينة   ، مصراتة  في  دورها  عند 
لهم أقلية عرقية فيها ، وهو ما أكده القيادي اإلخواني علي 
الصالبي عندما أشار الى أن أنه إتصل بأردوغان في بداية 
أحداث فبراير 20١١ ، لطلب منه التخلي عن حالة التذبذب 
في المواقف ، ودعم تمرد مصراتة ، كونها تضم سكانا من 
أصول تركية ، وهو ما دفع بالرئيس التركي الى اإلنضمام 

الى الحلف المناهض لنظام القذافي

هل تحولت الى الوالية 
التركية رقم 64 ؟

مصراتة..

أشار الصالبي الى أنه 
اتصل بأردوغان في 

بداية أحداث فبراير 2011، 
لطلب منه التخلي 

عن حالة التذبذب في 
المواقف ، ودعم تمرد 
مصراتة ، كونها تضم 

سكانا من أصول تركية، 
وهو ما دفع بالرئيس 

التركي الى اإلنضمام 
الى الحلف المناهض 

لنظام القذافي.
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 ، مصراتة  في  دورها  عند  التوقف  دون  ليبيا  في  التركي  النفوذ  عن  الحديث  يمكن  ال 
المدينة التي يقول األتراك أن لهم أقلية عرقية فيها ، وهو ما أكده القيادي اإلخواني علي 
الصالبي عندما أشار الى أن أنه إتصل بأردوغان في بداية أحداث فبراير 2011 ، لطلب منه 
التخلي عن حالة التذبذب في المواقف ، ودعم تمرد مصراتة ، كونها تضم سكانا من أصول 

تركية ، وهو ما دفع بالرئيس التركي الى اإلنضمام الى الحلف المناهض لنظام القذافي
المحللون يشيرون الى أن دوافع أردوغان لمد نفوذه في مصراتة كثيرة ، من بينها وجود 
سكان محليين من أصول تركية ، وسيطرة جماعة اإلخوان وحلفائها على المدينة ، وموقع 
مصراتة اإلستراتيجي على الضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط ، ودورها االقتصادي 

والتجاري الرائد في ليبيا ،
وفي سبتمير 2011 زار أردوغان مدينة مصراتة بعد طرابلس ، وإلتقى بقياداتها ، وخرج 
الى الشوارع ليقدم نفسه على أنه السلطان العثماني الجديد الذي جاء ليدعم واليته رقم 
المجاالت  المحلية للمدينة في مختلف  السلطات  التام مع  بالتنسيق  ، موصيا حكومته   64
األمنية والعسكرية واالقتصادية واإلجتماعية والصحية وغيرها ، الى جانب التعاون الثقافي 

والتعليمي الذي يمّثل حجر الزاوية لنشر المشروع اإلخواني العثماني الجديد
وفي أكتوبر 2014 أعلن المبعوث الخاص للرئيس التركي إلى ليبيا، أمر الله إيشلر، أن 
الخطوط الجوية التركية ستسّير رحالت يومية إلى مدينة مصراتة الليبية وهو ما زاد من 
مراقبون  يشير  التي   ، المغلق  النقل  منظومة  عبر  المدينة  في  التركي  التأثير  مستويات 

الدعم  عناصر  من  الكثير  تخفي  أنها  الى 
المسلحة  بميلشياتها  لمصراتة  المباشر 
والمافيات اإلقتصادية والمالية التي تنطلق 
بالد  الى  الليبيين  ثروة  تهريب  في  منها 

السلطان العثماني
الليبي  بالشأن  المهتمون  يخفي  وال 
مصراتة  بين  عبور  مركز  كانت  تركيا  أن 
واألفراد  السالح  لنقل  السورية  واألراضي 
وتنظيم  اإلخوان  جماعة  الى  المنتمين  من 
في  فاعل  بدور  ساهموا  والذين  القاعدة 

في سبتمير 2011 زار أردوغان مدينة مصراتة بعد طرابلس ، 
وإلتقى بقياداتها ، وخرج الى الشوارع ليقدم نفسه على 
واليته  ليدعم  جاء  الذي  الجديد  العثماني  السلطان  أنه 

رقم 64.
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خالل  من  األسد  بشار  نظام  ضد  الحرب 
المتعددة  الجماعات المسلحة ذات األسماء 
مهدي  الليبي  شكله  الذي  األمة  كجيش 
وجبهة   ، الحر  السور  والجيش   ، الحاراتي 
النصرة ، وصوال الى تنظيم داعش اإلرهابي  
خاصة  أولوية  اليوم   مصراتة  وتمثل  
ليبيا،  في  األرض  على  تركيا  لنشاط 
داعم  أكبر  وهي  التركية،  القنصلية  ففيها 
استمرت  وقد  ليبيا.  في  اإلسالمي  للتيار 
دون  من  عملها  ممارسة  في  القنصلية 
التركية  السفارة  إغالق  رغم  على  انقطاع، 
قبل   2014 عام  طرابلس  العاصمة  في 
تعد  كما   .2017 يناير  في  فتُحها  ُيعاد  أن 
لإلسالميين  داعم  أكبر  مصراتة  مدينة 
فإن  متصل،  سياق  في  الليبي.  الغرب  في 
في  سخونة  األكثر  المدينة  تعد  مصراتة 
ليبيا، فهي تضم عدداً من الميلشيات التي 
في  مهم  ولكنه  متناقض،  بدور  تضطلع 
المشهد السياسي ،وفق مقال المحلل السياسي المصري كريم سعيد  بجريدة » الحياة « 
) عدد 18 يناير 2018 ( أبرز فيه أن  مصراتة تعيش على صفيح ساخن منذ أكثر من عام 
بفعل االشتباكات المسلحة بين المجموعات الراديكالية الموالية للمفتي المعزول الصادق 
الغرياني ومجموعة تطلق على نفسها اسم »التيار المعتدل«. وتعتبر تركيا منذ فترة النقطة 
الرئيسة لدعم الفصائل المتطرفة في مصراتة جنبًا إلى جنب مع السودان وقطر. وتواصل 
المعروفة  واليتها،  المنتهية  المسلمين«  »اإلخوان  حكومة  رئيس  دعم  مصراتة  ميلشيات 
أن  واألرجح  والسياسية.  العقائدية  وتوجهاتها  تركيا  من  القريبة  اإلنقاذ  بحكومة  إعالميًا 
ثمة محركات تقف وراء الدعم التركي لميلشيات مصراتة في ليبيا، منها أن تطوير دفاعات 
الراديكالية،  الميلشيات  دور  تعزيز  يعني  العسكرية،  بنيتها  وتعظيم  مصراتة  ميليشيات 
الليبي بقيادة المشير حفتر، والذي  الجيش  ومن ثم إمكان الدخول في صراع محتمل مع 

يقف شوكة في خاصرة الدور التركي في المشهد الليبي.
وكان  قائد الجيش الوطني المشير  خليفة حفتر وصف  الفعل التركي بإرسال أسلحة إلى 
الميلشيات التي تعمل خارج إطار القانون، بأنه »جريمة حرب«. في المقابل، فإن الدعم التركي 
تعويض  أو  العسكري،  التوازن  من  نوع  إيجاد  في  يسهم  قد  مصراتة،  في  للراديكاليين 
تراجع الفصائل الراديكالية الليبية في ميزان القوى على األرض، إذ ال يسمح للجيش الوطني 
المدعوم إقليميًا ودوليًا أن يستمر في قلب المعادلة على األرض الليبية. واستطاعت تركيا 
منذ بدء الصراع في ليبيا تمكين الجماعات المسلحة البقاء في صدارة المشهد الليبي أو 
على األقل ضمن مكوناته. وراء ما سبق، فإن أردوغان البراغماتي جداً، ربما سعى إلى استباق 
رصيده  وتآكل  الداخلية،  االستحقاقات 
التقليدي في الوعي الجمعي التركي بزيادة 
ويعرف  الليبية.  األزمة  في  التركي  الزخم 
البائسة  األوضاع  يستغل  كيف  أردوغان 
ويوظفها  العربي،  بالربيع  ما عرف  دول  في 
من  يرفعه  ما  إلى  استناداً  لمصلحته، 
شعارات تستدعي إرث العثمانية، وتستلهم 
العقائدية. ويستثمر ذلك الدعم  الشعارات 
بطولة  لتعويم  شعبه  أبناء  بين  داخليًا 
المسلمين  عن  الدفاع  على  ترتكز  زائفة 
استفادة  تركيا  استفادت  كما  المقهورين. 
وروسيا  واشنطن  انخراط  ضعف  من  كبرى 
دور  وغياب  الليبي،  الصراع  في  التدخل  في 

الفصائل  لدعم  الرئيسة  النقطة  فترة  منذ  تركيا  تعتبر 
المتطرفة في مصراتة جنبًا إلى جنب مع السودان وقطر. 
»اإلخوان  حكومة  رئيس  دعم  مصراتة  ميلشيات  وتواصل 
بحكومة  إعالميًا  المعروفة  واليتها،  المنتهية  المسلمين« 
اإلنقاذ القريبة من تركيا وتوجهاتها العقائدية والسياسية
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فرص  لها  سّهل  ما  األزمة،  في  لها  واضح 
هندسة عالقاتها مع الجماعات المسلحة، ال 
سيما اإلسالمية منها، بما يعزز نفوذها في 

ليبيا ومنطقة شمال أفريقيا عمومًا.
ما  مع   ، أنه  المصري  المحلل  ويضيف 
االستحواذ  في  تركية  رغبة  هناك  سبق، 
إعادة  مشاريع  من  ممكن  مقدار  أكبر  على 
اإلعمار في ليبيا، بما ينعكس باإليجاب على 
محاولة  منذ  ُيعاني  الذي  التركي  االقتصاد 
االنقالب العسكري الفاشلة في تموز )يوليو( 
بشركات  الدفع  خالل  من  وذلك   ،2016
فضاًل  ليبيا،  في  للعمل  التركية  المقاوالت 
التي  االقتصادية  الخسائر  تعويض  عن 
سقوط  بعد  ليبيا  في  تركيا  لها  تعّرضت 
األوضاع  لتدهور  سواء  القذافي،  نظام 
الليبي  الشرق  حكومة  لقرار  أو  األمنية 
بإيقاف التعامل مع الشركات التركية بسبب 

دعم تركيا لإلسالميين في الغرب.
ليبيا  في  التركية  االستثمارات  أن  يذكر 
القذافي  عهد  خالل  التشييد  قطاع  في 
بلغت 15 بليون دوالر، وكانت أحد األسباب 
الليبية.  الثورة  تركيا  تأييد  لتأخر  الرئيسة 
الوحيد  الحل  فإن  التركية،  للرؤية  ووفقًا 
إشراك  ضرورة  في  يتمثل  الليبية  لألزمة 
السياسية،  العملية  في  اإلسالمي  التيار 
بين  وطنية  وحدة  حكومة  وتشكيل 
والتيارات  الليبي  الغرب  في  اإلسالميين 
في  التركي  التورط  الشرق.  في  المدنية 
جديداً،  ليس  الراديكالية  الجماعات  دعم 
وهو ما كشفت عنه المنظمة الليبية لحقوق 
اإلنسان، إذ أوضحت في بيان لها أن »هذه 
فيها سفن  ترسو  التي  األولى  ليست  المرة 
اإلرهاب  لدعم  تركيا  قبل  من  مؤجرة 
والفصائل  اإلجرامية  الميليشيات  وتسليح 
إلى  ليبيا  وتحويل  المتطرفة،  اإلسالمية 
والمتطرفة  اإلرهابية  للتنظيمات  أمن  مالذ 

التركي  الدعم  وراء  تقف  محركات  ثمة 
لميلشيات مصراتة في ليبيا، منها أن تطوير 
دفاعات ميليشيات مصراتة وتعظيم بنيتها 
الميلشيات  دور  تعزيز  يعني  العسكرية، 
في  الدخول  إمكان  ثم  ومن  الراديكالية، 
بقيادة  الليبي  الجيش  مع  محتمل  صراع 
في  شوكة  يقف  والــذي  حفتر،  المشير 

خاصرة الدور التركي في المشهد الليبي.

ونقطة انطالق لنشاط هذه الجماعات«.
، حيث  للعيان منذ اإلطاحة بالنظام السابق  التركي في مصراتة يبدو واضحا  الدور  إن 
تحولت المدينة شبه المستقلة عن النفوذ الليبي الى شبه مستعمرة أردوغانية ، ما شجعها 
العربية  للقبائل  الخاضعة  تلك  وخاصة  الداخلية  المدن  أغلب  مع  مواجهات  قيادة  على 
البدوية ، معتمدة في ذلك على السالح والخبراء األتراك ، وعلى الغطاء السياسي واإلعالمي 
اإلخواني المدعوم مباشرة من أنقرة والدوحة ،  كما تفتح المشافي التركية أبوابها لعالج 
الجرحى من عناصر ميلشيات مصراتة ، وتجري يوميا رحالت بين مصراتة والمدن التركية 

الى جانب خط بحري ، تم إستعماله في مناسبات عدة في نقل األسلحة والعتاد
محمد  الليبية  الوطني  الوفاق  بحكومة  المفوض  الخارجية  وزير  أعلن   2018 يناير  وفي 
اليونان،  في  فت 

ِ

أوق التي  السفينة  حول  أخبار  من  ورد  ما  باهتمام  تتابع  وزارته  أن  سيالة، 
المتفجرات، بعد مغادرتها أحد  وُضبطت فيها حاويات محملة بمواد ُتستعَمل في صناعة 
الموانئ التركية إلى ليبيا وتحديداً مدينة مصراتة. واتهم قائد »الجيش الوطني« المشير 

خليفة حفتر تركيا بتصدير متفجرات إلى ليبيا، ووصف ذلك بـ »جريمة حرب«.
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ودعا عضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي مجلس األمن إلى 
القضية لكشف  ،مؤكدا على ضرورة متابعة  التركية  الباخرة  فتح تحقيق شامل في قضية 
األمن  مجلس  قرار  بنود  على  بناء  المحظورة  الشحنة  هذه  استيراد  وراء  تقف  التي  الجهة 
سفينة  ضبط  فيها  يتم  التي  األولى  المرة  هذه  وليست  ليبيا.  على  األسلحة  حظر  بشأن 
2013 أنها  اليونان في يناير  تركية محملة باألسلحة في طريقها نحو ليبيا، حيث كشفت 
عثرت على أسلحة تركية على متن سفينة متجهة إلى ليبيا بعد توقفها في اليونان بسبب 
سوء األحوال الجوية.  وفي ديسمبر من نفس العام ذكرت الصحافة المصرية أيضا أن إدارة 
الجمارك المصرية اعترضت أربع حاويات من األسلحة قادمة من تركيا ويعتقد أنها كانت 

موجهة للميليشيات الليبية.
ليبيا  إلى  المتفجرات  تركيا لشحنة من  إرسال  “شباب من مصراتة”  واستنكرت حركة 
في  واالستقرار  األمن  زعزعة  واإلقليميين مسؤولية عن  المحليين  إياها وشركاءها  محملة 
ليبيا،  أبناء  لمحاربة  استخدام مدينة مصراتة كمنصة  الحركة عن رفضها  البالد. وعبرت 
وطالبت  الليبية.  الداخلية  األزمة  في  السلبية  الخارجية  للتدخالت  القاطع  رفضها  مؤكدة 
الحركة مدير مديرية أمن مصراتة بإعالن األذرع السياسية الطويلة التي تحمي اإلرهاب 
في المدينة. ويسيطر على مصراتة تيار متطرف حّولها إلى مدينة منبوذة يتهمها الليبيون 
الجماعات  على  بنغازي  مدينة  عرفتها  التي  الحرب  أثناء  وخاصة  ليبيا  في  اإلرهاب  بدعم 

اإلرهابية.
تعتمد  تركيا  أن  الى  المراقبون  ويشير 
على  مصراتة  مدينة  داخل  نفوذها  مد  في 
تقول  الكراغلة  قبيلة  وهي  عرقية   أقلية 
رغم   تركية  أصول  الى  تعود  جذورها  أن 
إسماعيل كمالي، الذي شارك دي آغوستيني 
الضخم  الموسوعي  كتابه  مادة  تجميع  في 
الكراغلة  لقب  أن  يرى  ليبيا،  سكان  عن 
سلك  في  انخرط  من  كل  على  يطلق  كان 
الجندية بغض النظر عن أصولهم العرقية، 
بربر  أو  عربا  أكانوا  أو محليين سواء  أتراكا 

نحو  طريقها  في  باألسلحة  محملة  تركية  سفينة  ضبط 
عثرت  أنها   2013 يناير  في  اليونان  كشفت  حيث  ليبيا، 
على أسلحة تركية على متن سفينة متجهة إلى ليبيا بعد 

توقفها في اليونان بسبب سوء األحوال الجوية.
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ضرائب  جباية  في  خاصة  الحكومية  الوظائف  في  أسماؤهم  برزت  ووهكذا  مستعربين 
الميري وجمع الجند للحمالت.

الساحل  واليات  كانت  حيث  العثمانية  الدولة  نشأة  زمن  إلى  الكورغلية  أإسم  يرجع  و 
الشمالي ألفريقيا كثيرا ما تتعرض لغزو القوات الصليبية األوروبية والتي تتخذ من جزيرة 
المناطق يتصدون  أفريقيا، وكان سكان هذه  مالطا نقطة النطالق هجماتها نحو شمال 
على  معاكسة  بهجمات  يقومون  كانوا  ما  كثيرا  إنهم  بل  بشجاعة،  الصليبيين  لهجمات 
إال  الطرفين  بين  متبادلة  الغزو  عمليات  فكانت  ألوروبا  الجنوبي  والساحل  مالطا  جزيرة 
وتحتلها  طرابلس  مدينة  تقتحم  أن  استطاعت  غزواتها  إحدى  في  الصليبية  القوات  أن 
وتحتمي داخل أسوارها المنيعة، فلم يستطع أهالي والية طرابلس الغرب استرجاع المدينة 
من مغتصبيها، فما كان منهم إال أن شكلوا وفدا وأرسلوه إلى السلطان العثماني لطلب 
النجدة وكانت في ذلك الوقت السلطنة العثمانية قوية وفتية، فاستجاب السلطان العثماني 
العثمانيين، وعندما  الضباط  بالسالح وعددا من  وزوده  آغا  وأرسل معهم مراد  لمطلبهم 
وصل مراد آغا إلى البالد أخذ يقيم المعسكرات لتدريب األهالي على القتال وقد انخرط في 

هذه المعسكرات عدد كبير من سكان منطقة طرابلس والمناطق المجاورة لها.
العثماني بذلك، فأرسل  أبلغ السلطان  البري  وعندما انتهى مراد آغا من إعداد الجيش 
السلطان جزءا من األسطول العثماني بقيادة درغوت باشا لدعم الجيش البري الذي أعده 
مراد آغا لمحاصرة مدينة طرابلس من البحر، وعند وصول األسطول العثماني إلى إقليم 
سواحل  على  سفنه  رست  الغرب  طرابلس 
المنطقة  أهالي  فأقام  تاجوراء،  مدينة 
األسطول  بوصول  ابتهاجا  االحتفاالت 
العثماني وقرروا إعداد وليمة للجيش الذي 
العثمانية،  الحربية  السفن  ظهر  على  كان 
تبرع  )كسكسي(  وجبة  لهم  فأعدوا 
بإعدادها سكان المنطقة وكما هو معروف 
الطعام  تقديم  في  المستعملة  األواني  أن 
كانت  والتي  العود  قصعة  هي  الوقت  ذلك 
فرغ  وعندما  األشجار،  جذوع  من  تصنع 
الجيش من وجبة الطعام التي أعدت له بدأ 

استنكرت حركة “شباب من مصراتة” إرسال تركيا لشحنة 
من المتفجرات إلى ليبيا محملة إياها وشركاءها المحليين 
في  واالستقرار  األمن  زعزعة  عن  مسؤولية  واإلقليميين 
البالد. وعبرت الحركة عن رفضها استخدام مدينة مصراتة 

كمنصة لمحاربة أبناء ليبيا. 
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السكان في جمع القصاع لردها إلى أصحابها إال أن درغوت باشا أمرهم بتركها في مكانها 
فامتثل األهالي ألمره.

فقد تفتقت قريحة هذا القائد الفذ عن خطة جهنمية تزرع الرعب في قلوب الغزاة، فأمر 
الجند أن يأخذوا هذه القصاع وأن يضعوا فيها الرمل ويأخذوها معهم على مثن السفن 
الحربية، ثم أخذت سفن األسطول تشق طريقها في عرض البحر متجهة إلى سواحل مدينة 
طرابلس وعندما أصبحت على مشارف المدينة أمر درغوت باشا سفن األسطول بأن ترسوا 
بعيدا عن سواحل مدينة طرابلس إلى أن يحل الظالم وفي هذه األثناء قامت القوات البرية 
باشا  درغوت  أمر  الليل  حلول  ومع  البر،  من  المدينة  بمحاصرة  آغا  مراد  أدها  أعدها  التي 
جنوده بأن يضعوا في كل قصعة عود مصباحا ويشعلوه وينشروا هذه القصاع في البحر 
قبالة شواطئ مدينة طرابلس فأصبح البحر يتألأل كأن السماء قد نثرت نجومها على سطح 
قد  العثماني  األسطول  أن  طرابلس  مدينة  في  المتواجدة  الصليبية  القوات  فظنت  الماء 
أتى عن بكرة أبيه ليسحقها، فأدخل الله في قلوبهم الهلع والخوف فالذوا بالفرار تاركين 
على  الخناق  تضيق  البرية  القوات  كانت  الوقت  نفس  وفي  حمل،  بما  الجمل  ورائهم 
المدينة وأخذ الجيش يقترب شيئا فشيئا من أصوار المدينة وبحذر شديد إال أنهم لم 
يجدوا أي مقاومة من داخل األسوار مما جعل الجيش في حيرة من أمره، إلى أن تطوع 
عدد من المقاتلين ووثبوا إلى األسوار وقفزوا إلى داخلها فوجدوا المدينة قد خلت من 
القوات الصليبية التي كانت تتحصن داخلها ففتحوا األبواب ودخل الجيش إلى المدينة 
العزيزة وتحريرها من  الطرابلسيين لمدينتهم  ابتهاجا باسترجاع  وأقيمت االحتفاالت 

الغاصبين.
فأطلق على أبناء القبائل التي شاركت في 
هذه الحملة اسم )الكورغلية( فذهب معها 

هذا االسم واشتهرت به.
قبيلة   : هي  ليبيا  في  الكورغلية  وقبائل 
المقاصبةو  وقبيلة  الرملة  قبيلة  و  البالبلة 
قبيلة  ،و  الشواهدة  وقبيلة  عباد  قبيلة 
يدر  ،وقبيلة  الجهانات  ،وقبيلة  الزوابي 
على،و  راس  قبيلة  الضرارطة،و  ،وقبيلة 
قبيلة  الشراكسة،و  ،وقبيلة  الدرادفة  قبيلة 
،وقبيلة  قرارة  وقبيلة   ،  ) الفرة   ( الفراطسة 

المقاوبة.

البالبلة  قبيلة   : هي  ليبيا  في  الكورغلية  قبائل 
وقبيلة  عباد  قبيلة  المقاصبةو  وقبيلة  الرملة  وقبيلة 
يدر  ،وقبيلة  الجهانات  ،وقبيلة  الزوابي  الشواهدة،وقبيلة 
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