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في ليبيا يتقهقر
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عبدالباسط غيارة     
                

قادة  سيطر   ،2011 العام  في  األزمة  اندالع  بعد 
بالبالد  الحكم  مقاليد  على  المتشددة  التنظيمات 
الذين  المقاتلة  الليبية  الجماعة  قادة  رأسهم  وعلى 
سيطروا على العاصمة سيطرة تامة ونشروا أذرعهم 
تمهيدا  وذلك  ليبية  مدن  عدة  في  العسكرية 
مسبق  مخطط  ضمن  البالد  كامل  على  للسيطرة 

وبدعم من أطراف خارجية. 

نفــوذ يتـــالشى
ووجــود ينحـســـــر

الجماعة الليبية المقاتلة..

تحت مسمى 
»المجلس العسكري 
لطرابلس«، ظهر أمير 

الجماعة المقاتلة 
عبدالحكيم بلحاج في 
محاولة للتغطية على 
نوايا جماعته الساعية 

للوصول الى السلطة.
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 وتحت مسمى »المجلس العسكري لطرابلس«، ظهر أمير الجماعة المقاتلة عبدالحكيم 
بلحاج في محاولة للتغطية على نوايا جماعته الساعية للوصول الى السلطة.وعقب ذلك 
ارتدى بلحاج ثوب السياسي زعيمًا لحزب »الوطن«.فيما كانت أذرع جماعته تتمدد لتعلن 
عن نفسها كشخصيات سياسية كان أبرزها سامي الساعدي مؤسس حزب األمة الوسط 
وعلي  الدن،  بن  أسامة  مساعدي  أبرز  الليبي،  أبويحيى  شقيق  القايد  عبدالوهاب  ومعه 
السباعي مؤسس حزب األصالة والمعاصرة الممثل للمفتي المعزول الصادق الغرياني.

للتحالف  المقاتلة،  أحزاب  سارعت   ،2012 عام  برلمانية  انتخابات  أول  في  فشلها  ومع 
 17 الـ  المقاعد  والبناء.وكانت  العدالة  حزب  في  الممثلة  المسلمين  اإلخوان  جماعة  مع 
اآلمن  الممر  لــ«المقاتلة«  مقاعد  وخمسة  المسلمين  اإلخوان  حزب  عليها  تحصل  التي 
التي توالها  الدفاع«  وزارة  »وكيل  أبرزها  رفيعة، كان  لتولي مناصب  لشخصيات جهادية 
الوطني«،  الحرس  لجهاز  »رئيسا  منصبه  حتى  المناصب  في  تدرج  الذي  الشريف  خالد 
محتفظا بذات المهمة وهي اإلشراف على »سجن الهضبة« الذي الذي كان مقراً سابقًا 
للكلية العسكرية.ويعتبر سجن الهضبة ، أحد أكثر السجون سيئة السمعة في العاصمة 
طرابلس، يقبع خلف أسواره أكثر من ألفين من المعتقلين، جلهم من رموز النظام السابق.
في  األمنية  اللجان  أبرزها  كانت  أخرى،  مناصب  المقاتلة  الجماعة  زعامات  تولت  كما 
الجنوب وفي سرت وفي أجدابيا.وعلى خالف ما زعمت في 2007 تخليها عن السالح، فقد 
بنغازي  في  الصالبي  إسماعيل  توالها  مسلحة  مليشيات  ضمن  نفسها  بتنظيم  بادرت 
الدوحة،  القطرية  العاصمة  في  والمقيم  للجماعة  األول  المنظر  الصالبي  علي  شقيق 
األمنية في  اللجنة  رئيس  التير  وعلي  درنة،  في  بوسليم  كتيبة شهداء  آمر  دربي  وسالم 

سرت وغيرهم.
الجماعة  اتخذت   ،2012 عام  وفي 
بشكل غير مباشر تواجدا مسلحا جديدا 
التي  الشريعة«  أنصار  »جماعة  ممثال في 
في   2012 عام  ابريل  في  رسميا  أعلنت 
وعمر  الزهاوي  محمد  بإمرة  بنغازي 
غرب  صبراتة  في  المدهوني  المختار 
نفي  سرت.ورغم  في  التير  وعلي  البالد، 
أنصار  بجماعة  صلتها  المقاتلة  قادة 
واضحة،  بدت  الصلة  أن  إال  الشريعة 
من  هم  والزهاوي  والتير  فالمدهوني 

من  مجموعة  على  الوفاق  حكومة  اعتمدت 
بسطت  العاصمة  في  المسلحة  الجماعات 
طرابلس،  من  واسعة  أجزاء  على  سيطرتها 
المتنافسة  المسلحة  الجماعات  بطرد  وقامت 

معها تدريجيا خالل سلسلة من االشتباكات.
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أبرز عناصر »المقاتلة« بال شك.
إرهابية على  العام، أعلن مجلس األمن أنصار الشريعة جماعة  وفي سبتمبر من ذات 
خلفية تورطها بمقتل السفير األميركي في بنغازي، ودفع ذلك الجماعة المقاتلة للظهور 
ضمن أجسام جديدة واتخذت هذه المرة مسمى مجالس شورى المجاهدين في بنغازي 

ودرنة وصبراتة وسرت وأجدابيا يقودها ذات األشخاص.
من جهة أخرى، لم تفلح الجماعة في نفي الصلة بداعش، فالعضو والقيادي البازر فيها 
محمد بوسدرة الذي كان عضوا بالمؤتمر الوطني العام، أعلن لقاءه بــ«شباب الجهاد في 
سرت« وتفاوضه معه، مقرا بأنه »على صلة طيبة بهم« من أجل التهدئة واالنخراط في 

حوار مع هياكل الدولة، بل برأ بوسدرة، مؤسسي داعش في سرت من تهمة اإلرهاب.
وإثر االنتصارات العسكرية التي حققها الجيش في بنغازي، فرت عناصر الجماعة من 
الماضي عن تشكيل مسلح جديد تحت اسم »سرايا  العام  بنغازي لتعلن في يونيو من 
شخصيات  خروج  واضحا  وبدا  المعزول،  للمفتي  الشرعية  وتبعيته  بنغازي«  عن  الدفاع 
الجماعة في البيان التأسيسي المتلفز كــ«الساعدي النوفلي« الذي ظهر في تسجيل مرئي 
الجماعة  في  البارز  القيادي  الحسناوي  وأحمد  أجدابيا،  في  األعور  بلمختار  صحبة  الحقا 

المقاتلين  تجنيد  في  بنشاطه  والمعروف 
ونقلهم إلى سوريا.

السيطرة  في  الليبي  الجيش  نجاح  ومع 
الهالل  منطقة  في  النفطية  لموانئ 
البالد،  في  القوى  موازين  تغيرت  النفطي، 
ضربت  التي  االنقسامات  وسط  السيما 
إلى  أشارت  والتي  ليبيا«،  »فجر  ميليشيات 
المقاتلة«. الليبية  »الجماعة  نهاية  بداية 

وفجر ليبيا تشكلت عام 2014 من تحالف 
بعضها  مصراتة،  مدينة  ميليشيات 
الليبية  والجماعة  اإلخوان،  لتنظيم  موالية 

مع نجاح الجيش الليبي في السيطرة الموانئ 
النفطي،  الهالل  منطقة  في  النفطية 
وسط  السيما  البالد،  في  القوى  موازين  تغيرت 
»فجر  ميليشيات  ضربت  التي  االنقسامات 
ليبيا«، والتي أشارت إلى بداية نهاية »الجماعة 

الليبية المقاتلة«.
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المقاتلة وفصائل أخرى.
إثر إعالن مصراتة  التفكك  الميليشيات بدأ في  الذي جمع هذه  التحالف الهش  لكن 
 .2015 عام  فبراير من  السياسي في  بالحوار  وقبولها  ليبيا«  »فجر  انسحابها من عملية 
المتحدة،  األمم  تدعمها  والتي   ،2016 العام  في  الوطني  الوفاق  حكومة  وصول  وبعد 
موالين  البعض  وبقي  الوطني،  الوفاق  لحكومة  بالوالء  الميليشيات  بعض  اصطفت 

للمؤتمر المنحل، وكذلك األفراد والجماعات المتطرفة.
ارتفعت  النفطي،  الهالل  بنغازي وأجدابيا وسيطرته على  الجيش في  انتصارات  وبعد 
مشابهة  قوة  تشكيل  فحاولوا  طرابلس،  العاصمة  في  المتشددين  لدى  الخوف  وتيرة 
لـ«فجر ليبيا« لتأمين العاصمة التي تعتبر ورقتهم األخيرة في أي مساومة سياسية.إال أن 
محاولتهم باءت بالفشل، فخرج المفتي المعزول، الصادق الغرياني، في لقاءات تلفزيونية، 

مطالبا بـ«رص الصفوف« لمواجهة الجيش الليبي، إال أن أغلب الميليشيات رفضت ذلك.
وعقب دخول المجلس الرئاسي طرابلس، في 30 مارس/آذار2016، حيث تحصن في 
قاعدة أبو ستة البحرية، ظهرت تحالفات وعداوات جديدة في العاصمة، واعتمد المجلس 

في  المسلحة  الجماعات  من  مجموعة  على 
األجزاء  على  سيطرتها  بسطت  العاصمة 
من  واسعة  وأجزاء  والجنوبية  الوسطى 
الجماعات  بتهجير  وقامت  طرابلس،  غرب 
خالل  تدريجيا  معها  المتنافسة  المسلحة 

سلسلة من االشتباكات.
في  المقاتلة  مواقع  سقوط  وتسارع 
ففي  متفرقة،  إشتباكات  بعد  العاصمة 
»ثوار  كتيبة  تمكنت   ،2016 أغسطس 
مقر  على  السيطرة  من  طرابلس«، 
وطردت  الفرناج،  بحي  العامة  االستخبارات 
الكتيبة التي يقودها هيثم التاجوري جميع 
على  سيطرت  كما  بالمقر،  الموجودين 

وأجدابيا  بنغازي  في  الجيش  انتصارات  بعد 
وسيطرته على الهالل النفطي، ارتفعت وتيرة 
الخوف لدى المتشددين في العاصمة طرابلس، 
ليبيا«  لـ«فجر  مشابهة  قوة  تشكيل  فحاولوا 
األخيرة  ورقتهم  تعتبر  التي  العاصمة  لتأمين 
في أي مساومة سياسية.إال أن محاولتهم باءت 

بالفشل.
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مقر البعثات الدراسية المجاور لمقر جهاز االستخبارات الذي يقوده مصطفى نوح 
المحسوب على الجماعة الليبّية المقاتلة.

السادسة« والتى يقودها  »الفرقة  2016، سقط مقر ميليشيا ماتسمي  وفي ديسمبر 
الليبية  للجماعة  التابعة  القوة  وهي  عناصرها،  أغلب  وفرار  الذويبي«،  »نعيم  المدعو 
المقاتلة، بيد كتيبة ثوار طرابلس والتى يترأسها »هيثم التاجوري« فى منطقة الظهرة 
بعد مواجهات عنيفة سقط خاللها عدد من القتلى والجرحى، وسط العاصمة طرابلس.

بعد  الهضبة،  سجن  على  طرابلس«  »ثوار  كتيبة  سيطرت   ،2017 مايو   26 وفي 
المسؤول  المقاتلة  الليبية  الجماعة  في  للقيادي  التابعة  القوات  مع  مسلحة  اشتباكات 
عن السجن خالد الشريف.وأعقب ذلك، أصدار القائم بأعمال النائب العام في طرابلس 
الليبية  الجبهة  أعضاء  من  وعدد  الشريف  خالد  على  بالقبض  أوامر  الصور  الصديق 

المقاتلة، في ما أعتبرأول إجراء رسمي، ضد أعضاء من الجماعة اإلسالمية.
وبحسب المراقبين، فقد جاء هجوم التاجوري على مقار تتبع ميليشيات محسوبة على 
المقاتلة  ميليشيات  محاولة  لصد  استباقية  خطوة  إطار  في  المقاتلة،  الليبية  الجماعة 
الرئاسي  المجلس  على  لالنقالب  الغرياني،  الصادق  المقال  المفتي  من  المدعومة 

المنبثق عن اتفاقية الصخيرات الموقعة في 17 من ديسمبر 2015.
طرابلس،  في  مواقعها  المقاتلة«  الليبية  »الجماعة  ميليشيات  خسارة  مع  وبالتوازي 
تصاعد الضغط داخليا وخارجيا عليها، ففي يونيو 2017، وضعت لجنة الدفاع واألمن 
القومي بمجلس النواب الليبي قائمة تضم 75 شخصا إرهابيا في ليبيا على عالقة بدولة 

قطر، طلبت وضعهم على قائمة اإلرهاب 
الشريف،  خالد  بينهم  من  العربية، 
المؤتمر  أعضاء  من  لعدد  باإلضافة 
كقيادات  البارزين  السابق  الوطني 
المقاتلة  الليبية  بالجماعة  وأعضاء 
المقيمين  المسلمين  اإلخوان  وتنظيم 
الكيانات  من  عدد  إلى  قطر.إضافة  في 
بقيادات  المرتبطة  الليبية  والشركات 
األجنحة  كشركة  إرهابية  تنظيمات 
الجماعة  أمير  يملكها  التي  للطيران 

المقاتلة عبد الحكيم بلحاج.
وسبق ذلك إدراج كل من السعودية ومصر واإلمارات و البحرين، لعبد الحكيم بلحاج 
إطار  في  وذلك  لديها،  المحظورة  اإلرهاب  قوائم  في  المقاتلة،  الليبية  الجماعة  أمير 
جهود مكافحة اإلرهاب وتجفيف مصادر تمويله ونشره.وهو ما إعتبره مراقبون ضربة 
بالوقوف  للجاعة  االتهامات  وتصاعدت  خسائرها.  من  تزيد  المقاتلة  لتنظيم  موجعة 
وراء اعتداءات ارهابية خارج ليبيا، ومنها تفجير مانشستر.وفي تقرير نشرته جريدة »ذا 
غارديان« البريطانية ، األحد 28 مايو 2017، تحدثت فيه عن »الجماعة اإلسالمية الليبية 
المقاتلة« وأفكارها واأليديولوجيات التي تتبعها، وقالت إنها »المرجع الذي اعتمد عليه 
سلمان  بين  العالقات  شبكة  عن  الجريدة  هجومه«.وتحدثت  لتنفيذ  العبيدي  سلمان 
العبيدي وعائلته وأعضاء في »الجماعة الليبية المقاتلة«، خاصة أن عدًدا كبيًرا من أعضاء 

الجماعة فروا إلى مدينة مانشستر البريطانية.
الليبية المقاتلة أذرعها العسكرية في بنغازي ودرنة  من جهة أخرى خسرت الجماعة 
الليبي وتحريره لعدة مناطق  وأجدابيا، إثر االنتصارات العسكرية التي حققها الجيش 
في شرق البالد وجنوبها، وسيطرته على الهالل النفطي، في إطار حربه على التنظيمات 
االرهابية ودك معاقلها.وأبرز هذه الهزائم جاء مع إعالن تنظيم »أنصارالشريعة«، التابع 
»للمقاتلة«، حل نفسه بعد أن أقر بشكل غير مباشر بأن الحرب التي شنها ضده الجيش 

الليبي، في شرق ليبيا، قد أضعفته.
ومع إنحسار تواجدها في عدة مناطق ليبية، عالوة على تشديد الخناق عليها من عدة 
أطراف داخلية وخارجية، باتت الجماعة الليبية المقاتلة فى وضع صعب.وبعد أن كانت 
ترنو الى السيطرة على البالد لم يتبق لها إال وجود هش في ليبيا، وهو ما يبدو بحسب 

مراقبين نهاية وشيكة للجماعة التابعة لتنظيم القاعدة.

بالتوازي مع خسارة ميليشيات »الجماعة الليبية 
تصاعد  طرابلس،  في  مواقعها  المقاتلة« 
حيث  وخارجيا،  داخليا  عليها  المسلط  الضغط 
اإلرهاب  قوائم  ضمن  قياداتها  أسماء  أدرجت 

داخل وخارج ليبيا.



7 الخميس  15  نوفمبر 2018             العدد: 54 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

رامي التلغ

القذافى فى أكتوبر 2011  الليبى معمر  الزعيم  عقب مقتل 
دول  قامت  الليبي،  التراب  أرجاء  كامل  في  الفوضى  انتشار  و 
التي  مصالحها  لخدمة  ليبيا  داخل  كيانات  بدعم  مختلفة 
تتماهى مع الفوضى و الخراب، من بينها قطر وتركيا اللتين 
لم تتوقفا عن تقديم األسلحة والذخيرة للمجموعات المسلحة 
تهديد  في  البالد  وغرب  وسط  مناطق  عدة  فى  المنتشرة 
صريح لألمن القومي الليبي أدى إلى زعزعة أمن واستقرار دول 
الجوار. إذ بلغ تمويل قطر للجماعات اإلرهابية المسلحة بليبيا 
اندالع  منذ  والسالح  بالمال  المتطرفة  للمليشيات  ودعمها 
أحداث 17 فبراير عام 2011حوالى 750 مليون يورو، حسب 

تقارير دولية.

الـتنـــــافــس
في الـوالء للدوحة وأنقرة 

الجماعات المسلحة في ليبيا ..

بلغ تمويل قطر 
للجماعات اإلرهابية 

المسلحة بليبيا 
ودعمها للمليشيات 

المتطرفة بالمال 
والسالح منذ اندالع 

أحداث 17 فبراير عام 
2011 حوالى 750 مليون 

يورو.
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في تركيا، إذ تقول تقارير ورسائل سربها موقع ويكيليكس أنهما قد نهبها من أموال 
مؤسسات الدولة الليبية في أعقاب سيطرتهم على العاصمة طرابلس بعد سقوط النظام 

في أغسطس 2011.
وأعلن الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أن قطر وتركيا خالفتا قرارات 
مجلس األمن بشأن ليبيا، مشيرا إلى قيام الجيش الليبي بعملية جديدة في منطقة الكفرة 
 4 األربعاء،  اليوم،  صحفي،  مؤتمر  في  المسماري،  وأضاف  البالد.  شرقي  جنوب  الحدودية، 
لمعسكرات  ساحة  ليبيا  وجعلتا  األمن،  مجلس  قرارات  خالفتا  وتركيا  قطر  أن  يوليو/تموز، 

تدريب التنظيمات اإلرهابية.
البالد،  الليبي بطبرق شرقي  النواب  القومي في مجلس  الدفاع واألمن  لجنة  واستنكرت 
إلى أن دعمها للعصابات اإلرهابية، وتبريرها  الليبي، مشيرة  تدخل دولة قطر في الشأن 

الهجوم على الحقول والموانئ النفطية، محاولة سياسية رخيصة.
الليبي  الشأن  في  وتركيا  قطر  تدخل  مخاطر  فرنسي  تقرير  كشف  نفسه،  السياق  في 
ليبيا،  إلى أنهما تعمالن علي تمزيق  الداخلي والقيام بأعمال تعزز االنقسام فيها، مشيًرا 
بحسب تقرير لمجلة »أورينت 21« الفرنسية. ولفت التقرير النظر الي النفوذ التركي القطري 
في العاصمة طرابلس، من خالل وجود جماعة اإلخوان  الموالية للدوحة وأنقرة، فضًلا عن 

الميليشيات المنضوية تحت فجر ليبيا.
هذه التحركات القطرية التركية محكومة بدوافع و أهداف بعينها في هذا اإلطار يقول 
اإلمبراطوري  التوسعي  البعد  إلى  فباإلضافة  تركيا؛  عكاظ:«  لجريدة  األمير  يحيى  الكاتب 
أبرز  المسلمين  اإلخوان  تنظيم  في  يرى  كان  هناك،  الحاكم  النظام  ذهنية  يمثل  الذي 

هدفين  تحقيق  من  ستمكنه  التي  األدوات 
العثماني  المجد  بناء  إعادة  مشتركين: 
ومحورية  الداخل  في  نظامه  قوة  وتعزيز 

الدور التركي في بناء التنظيم والتحكم به.
من  الكثير  فلديه  قطر  في  النظام  أما 
كل  أجلها  من  سخر  التي  والتطلعات  العقد 
في  وجوده  األطراف  بقية  واستثمرت  شءي 
عمق الجسد الخليجي الذي تمثل دوله أبرز 

دعم  خالل  من  كذلك  القطري  اإلسناد  جاء 
رجال  مثل  مختلفة،  أطياف  من  شخصيات 
بلحاج،  وعبدالحكيم  الصالبي،  على  الدين، 

وعبدالباسط جويلة.
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»المجلس  عبر  والمليشيات  الجماعات  لهذه  الدوحة  دعم  إعالمية،بدأ  لمصادر  فوفقا 
زعيم  يرافقون  كانوا  جنود  إرسال  إلى  باإلضافة  والعتاد  بالسالح  طرابلس«،  العسكرى 
حتى  بلحاج  عبدالحكيم  طرابلس«  العسكرى  »المجلس  ورئيس  المقاتلة«  الليبية  »الجماعة 

دخل »باب العزيزية« تحت غطاء طائرات حلف الناتو.
وجاء الدعم القطري كذلك من خالل دعم شخصيات من أطياف مختلفة، مثل رجال دين، 
معروفة  إرهابية  وعناصر  جويلة،  وعبدالباسط  بلحاج،  وعبدالحكيم  الصالبي،  على  منهم 
ورجال أعمال. كما قامت قطر، عقب تشكيل »مجلس شورى ثوار بنغازي« فى عام 2014، وعبر 
المؤتمر الوطنى ووكيل وزارة الدفاع عضو الجماعة الليبية المقاتلة خالد الشريف، بتمويل 
المجلس فى  إلى مسلحي  المطاف  نهاية  الذى كان يصل فى  والعتاد،  باألسلحة  المجلس 

بنغازى بواسطة قوارب بحرية.
أيضًا دعمت قطر أنصار »الجماعة الليبية المقاتلة« فى درنة، فكانت ترسل الجرافات من 
ميناء مصراته إلى مقاتلي »مجلس شورى مجاهدى درنة«، كما دعمت جماعات  أخرى مثل 
»أنصار الشريعة« المحظورة و«مجلس شورى ثوار بنغازي« و«مجاهدى درنة« و«سرايا الدفاع 

عن بنغازي«
وامتد الدعم القطرى للجماعات اإلرهابية إلى كتيبة »أبو عبيدة الزاوي« فى مدينة الزاوية 
غربي ليبيا، التى يعتبر زعيمها الزاوي من أكبر حلفاء عبدالحكيم بلحاج، بل إنه يعتبر سنده 
األكبر خارج طرابلس، فبعد حصول بلحاج على الدعم من دولة قطر قام بلحاج بتأسيس 
شركة األجنحة الليبية للطيران، التى تفيد مصادر ليبية بأنها وسيلة االنتقال المستخدمة 

لنقل اإلرهابيين من سوريا إلى ليبيا.
والجماعات  الميليشيات  دعم  يقتصر  لم 
قطر  على   األوسط  الشرق  في  المسلحة 
التورط  وأدلة  وقائع  أكدت  بل  وحدها، 
وباألخص  أيًضا،  اإلرهاب  دعم  في  التركي 
أكد  اإلطار  هذ  وفي  الليبية.  الحالة  في 
تركيا  أن  اللبنانية  الصحافة  أعدته  تقرير 
توفر ملجأ لقيادات الجماعة الليبية المقاتلة، 
كبعد الحكيم بلحاج وخالد الشريف، اللذين 
كبيرة  وعقارية  مالية  استثمارات  يملكان 

إلى  اإلرهابية  للجماعات  القطرى  الدعم  امتد 
الزاوية  مدينة  فى  الــزاوي«  عبيدة  »أبو  كتيبة 
أكبر  من  الزاوي  زعيمها  يعتبر  التى  ليبيا،  غربي 

حلفاء عبدالحكيم بلحاج.
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أموال  من  نهبها  قد  أنهما  ويكيليكس  موقع  سربها  ورسائل  تقارير  تقول  إذ  تركيا،  في 
مؤسسات الدولة الليبية في أعقاب سيطرتهم على العاصمة طرابلس بعد سقوط النظام 

في أغسطس 2011.
وأعلن الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أن قطر وتركيا خالفتا قرارات 
مجلس األمن بشأن ليبيا، مشيرا إلى قيام الجيش الليبي بعملية جديدة في منطقة الكفرة 
 4 األربعاء،  اليوم،  صحفي،  مؤتمر  في  المسماري،  وأضاف  البالد.  شرقي  جنوب  الحدودية، 
لمعسكرات  ساحة  ليبيا  وجعلتا  األمن،  مجلس  قرارات  خالفتا  وتركيا  قطر  أن  يوليو/تموز، 

تدريب التنظيمات اإلرهابية.
البالد،  الليبي بطبرق شرقي  النواب  القومي في مجلس  الدفاع واألمن  لجنة  واستنكرت 
إلى أن دعمها للعصابات اإلرهابية، وتبريرها  الليبي، مشيرة  تدخل دولة قطر في الشأن 

الهجوم على الحقول والموانئ النفطية، محاولة سياسية رخيصة.
الليبي  الشأن  في  وتركيا  قطر  تدخل  مخاطر  فرنسي  تقرير  كشف  نفسه،  السياق  في 
ليبيا،  إلى أنهما تعمالن علي تمزيق  الداخلي والقيام بأعمال تعزز االنقسام فيها، مشيًرا 
بحسب تقرير لمجلة »أورينت 21« الفرنسية. ولفت التقرير النظر الي النفوذ التركي القطري 
في العاصمة طرابلس، من خالل وجود جماعة اإلخوان  الموالية للدوحة وأنقرة، فضًلا عن 

الميليشيات المنضوية تحت فجر ليبيا.
هذه التحركات القطرية التركية محكومة بدوافع و أهداف بعينها في هذا اإلطار يقول 
اإلمبراطوري  التوسعي  البعد  إلى  فباإلضافة  تركيا؛  عكاظ:«  لجريدة  األمير  يحيى  الكاتب 
الذي يمثل ذهنية النظام الحاكم هناك، كان يرى في تنظيم اإلخوان المسلمين أبرز األدوات 
التي ستمكنه من تحقيق هدفين مشتركين: إعادة بناء المجد العثماني وتعزيز قوة نظامه 

بناء  التركي في  الدور  الداخل ومحورية  في 
التنظيم والتحكم به.

من  الكثير  فلديه  قطر  في  النظام  أما 
كل  أجلها  من  سخر  التي  والتطلعات  العقد 
في  وجوده  األطراف  بقية  واستثمرت  شءي 
دوله  تمثل  الذي  الخليجي  الجسد  عمق 
ومثل  المشروع،  بذلك  المستهدفين  أبرز 
الداعم األبرز ماليا وإعالميا، وقام بتأسيس 
ودعم ميليشيات واسعة بالمال والسالح من 

ليبيا إلى العراق ومصر وغيرها«.

المسلحة  والجماعات  الميليشيات  دعم  يقتصر  لم 
في الشرق األوسط على  قطر وحدها، بل أكدت وقائع 
وأدلة التورط التركي في دعم اإلرهاب أيًضا، وباألخص 

في الحالة الليبية.
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شريف الزيتوني

دون  سيعرف  ليبيا،  في  فبراير   17 لحظة  يستذكر  من 
طرف  من  لها  جّهزت  التي  االستراتيجيات  كبير  جهد 
بنظام  اإلطاحة  بهدف  والغربية،  اإلقليمية  القوى  بعض 
خارج  القوى  تلك  تعتبره  الذي  القذافي،  معّمر  العقيد 
سياق رغباتها وأطماعها. وعلى رأس تلك القوى دولة قطر 
خالل  من   ،2011 بأحداث  عالقة  في  االستثناء  كانت  التي 
من  شءي  بكل  للقيام  المستعد  العدو  صورة  في  خروجها 
أجل تحقيق هدف كانت هي الوكيل الحصري في تحقيقه 
الدوحة  في  وجدت  التي  الغربية،  األطراف  لبعض  خدمة 
التنظيمات  أعوانها في  التدمير عبر  أداة طيعة في عملية 
اإلسالمية. وقد كانت مصراتة إلى فترة قريبة مركزا من 
قوى  تواجد  بفضل  القطري  التدميري  المشروع  مراكز 

النفوذ اإلخوانية فيها.

تراجع سنوات النفوذ

بين مصراتة وقطر..

على رأس القوى 
التي أطاحت بنظام 
القذافي، دولة قطر 

التي كانت االستثناء 
في عالقة بأحداث 2011، 

من خالل خروجها في 
صورة العدو المستعد 

للقيام بكل شيء 
من أجل تحقيق هدف 

كانت هي الوكيل 
الحصري في تحقيقه 

خدمة لبعض األطراف 
الغربية.
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للدور  انحسارا  تشهد  األخيرة  السنوات  أن  يالحظ  الليبي  للواقع  المتتبع  لكن 
في  الدوحة  لخيارات  رفضها  صراحة  تعلن  وطنية  قوى  صعود  ظل  في  القطري 
عالقة بجماعات اإلسالم السياسي التي استغلت األوضاع األمنية لتمارس نفوذها 
منذ  تدريجيا  يتوضح  بدأ  القطري  االنحسار  وأمنية.  اقتصادية  ملفات  عدة  في 
العام 2015، بعد أن فهمت القوى الغربية أن التننظيمات الجهادية، التي دعمتها 
في مرحلة أولى، بدأت تنفلت وتسبب قلقا ليس لليبيا فقط بل أيضا لكامل اإلقليم 

المطل من حيث سواحله على الواجهة األوروبية.
مصراتة من المدن التي اعتبرت بعد »الثورة« مركزا حصريا لإلسالم السياسي 
التي  الهجمة  في  وسياسيا  ماديا  ساهمتا  اللتين  وأنقرة  الدوحة  من  المدعوم 
شنتها قوات الناتو في ليبيا وساهمت في تخريب كل القطاعات وفتحت البالد على 
كل أنواع الفوضى والفساد، لكن نفوذها يتراجع في المدينة بشكل واضح بل إن 
الموجودة  السياسي  الدور وحتى قوى اإلسالم  إلى غياب تام لهذا  البعض يشير 

فيها مازالت تتحصن بدعم غير ثابت بدوره من تركيا.
التراجع القطري في مصراتة يفسره 
طويلة  الرؤية  في  ضعف  أنه  مراقبون 
تعد  لم  المادية  القدرة  وأن  األمد، 
فيها  تعيش  مرحلة  في  جدوى  ذات 
المدينة نوعا من االستقرار الذي مّكن 
اإلصداح  من  فيها  المسؤولين  بعض 
بموقفهم المناهض لقطر من ذلك ما 
في  مصراتة  البلدي  المجلس  أصدره 
أغسطس 2017، بأن الزيارة التي قامت 
ال  المرصوص  البنيان  من  أطراف  بها 
تلزم المدينة وال مؤسساتها الرسمية 
له  بيان  في  المجلس  شءي.  وقال  في 
»إن الشخصيات والوفود والتي ال تقوم 

مركزا  »الثورة«  بعد  اعتبرت  التي  المدن  من  مصراتة 
الدوحة  من  المدعوم  السياسي  لإلسالم  حصريا 
الهجمة  في  وسياسيا  ماديا  ساهمتا  اللتين  وأنقرة 
في  وساهمت  ليبيا  في  الناتو  قوات  شنتها  التي 
أنواع  كل  على  البالد  وفتحت  القطاعات  كل  تخريب 

الفوضى والفساد.
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بالتنسيق مع الجهة الشرعية والرسمية بالمدينة وهو المجلس البلدي مصراتة 
المدينة  تمثل  ال  خارجها،  أو  البالد  داخل  لقاءاتها  أو  اجتماعاتها  أو  زياراتها  في 

وأهلها«.
العالقة بين المدينة والدوحة لم تعد كسالف عهده  البيان بوضوح أن  ويثبت 
اعتقدت  التي  الصغيرة  الدويلة  أخذ من  ما  أن موقفا  يعني  ما   ،2011 فترة  بعد 
في فترة من الفترات أن يدها الطولى ستوضع فوق كل الملفات المتعلقة بليبيا، 
مستعينة في ذلك بالعالقة القوية بتنظيم اإلخوان المسلمين وعناصرهم النشطة 

بمختلف العناوين في ليبيا.
في مستوى سياسي أيضا لم يعد للقطريين صوت في عالقة بالملف الليبي من 
أساسه ال في مصراتة مركز نفوذهم، وال في ليبيا ككل، فالمؤشرات المستخلصة 
في السنتين األخيرتين تؤّكد بما ال يدع مجاال للشك أن الدويلة الخليجية كثيرة 
الخصوم تفقد حليفا مهما كانت تعتقد أنها ستبقيه رهينة لخياراتها حيث كانت 
مدينة مصراتة خالل السنوات الخمس األولى التي أعقبت أحداث 2011، أداة طيعة 

لقطر عبر جناحها اإلخواني الذي مازال 
نفوذه.  على  اإلبقاء  أجل  من  يصارع 
وحدها  ليست  الدوحة  أن  والحقيقة 
في ذلك السياق باعتبار أن تركيا أيضا 
التي  المدينة  في  قدم  موطئ  لها 
المستويين  في  استثناء  مدينة  تعتبر 
االقتصادي والسياسي وحتى التاريخي.

لكن أهم ملف يؤّكد التراجع في الدور 
عسكريا  كان  مصراتة  في  القطري 
باالنقالب  أشبه  مواقف  خالل  من 
في  تصب  كانت  قديمة  خيارات  على 
عن  الصادرة  وهي  الدوحة  مصلحة 
المرصوص«،  »البنيان  باسم  الناطق 

األخيرة  السنوات  أن  يالحظ  الليبي  للواقع  المتتبع 
قوى  صعود  ظل  في  القطري  للدور  انحسارا  تشهد 
وطنية تعلن صراحة رفضها لخيارات الدوحة في عالقة 
األوضاع  استغلت  التي  السياسي  اإلسالم  بجماعات 
اقتصادية  ملفات  عدة  في  نفوذها  لتمارس  األمنية 

وأمنية.
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وقيادته  الليبي  الجيش  من  تتغّير  مواقفه  بدأت  الذي  الغصري،  محمد  العميد 
تصريحات  في  قال  حيث  داعش  تنظيم  مع  المعركة  قلب  في   ،2017 العام  منذ 
إعالمية »نطالب الجيش الليبي في الشرق بالتعاون معنا، ومدنا بكل المعلومات 
أنحاء  جميع  في  الليبيين،  كل  صالح  فيه  بما  عليها  للقضاء  التنظيمات،  تلك  عن 
عالقة  في  نفسه  الغصري  به  يفّكر  كان  عّما  تماما  مختلف  وهو  الليبية«،  المدن 

بالجيش وقيادته.
الغصري حاول نفي مواقفه اإليجابية 
إعالمية  لقاءات  في  الليبي  الجيش  من 
حول  القاهرة  حوارات  لكن  ذلك،  بعد 
أعادت  العسكرية،  المؤسسة  توحيد 
المؤسسة  توحيد  عن  رضاه  حقيقة 
العسكرية الليبية حيث أعلن في تصريح 
في  اللندنية  األوسط  الشرق  لصحيفة 
الجيش  توحيد  أن  الماضي  أكتوبر   19
»مطلب كل عسكري في البالد... وندعو 
الله أن تكلل الجهود الجارية في القاهرة 
الرجل  تصريحات  آخر  وهو  بالنجاح«. 
ما  وهو  الدوحة،  من  بقربه  المعروف 
اقتناعا  أو  العالقة معها  يرّجح برودا في 
أن دورها بدأ في االنحسار لفائدة قوى 
السياسي،  اإلسالم  لمشروع  معادية 
خسرت  قد  قطر  أن  يعني  ال  ذلك  لكن 
موقعها نهائيا في ليبيا ألن الواقع على 
األرض مازال يمنح للجماعات اإلسالمية 
بامتالكهم  خاصة  الذات  فرض  فرصة 
وهما  ومحددين  رئيسيين  لخيارين 
الدعم  إلى  باإلضافة  والسالح،  المال 

التركي.

تراجع النفوذ ال يعني أن قطر قد خسرت موقعها 
نهائيا في ليبيا ألن الواقع على األرض مازال يمنح 
خاصة  الذات  فرض  فرصة  اإلسالمية  للجماعات 
وهما  ومحددين  رئيسيين  لخيارين  بامتالكهم 

المال والسالح، باإلضافة إلى الدعم التركي.

أهم ملف يؤّكد التراجع في الدور القطري في 
أشبه  مواقف  خالل  من  عسكريا  كان  مصراتة 
تصب  كانت  قديمة  خيارات  على  باالنقالب 
في مصلحة الدوحة وهي الصادرة عن الناطق 
محمد  العميد  المرصوص«،  »البنيان  باسم 
الجيش  الذي بدأت مواقفه تتغيّر من  الغصري، 

الليبي وقيادته منذ العام 2017.
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باليرمو -المرصد 

وأصدر  الليبية،  لألزمة  تسوية  إلى  التوّصل  أجل  من  إيطاليا  رعته  الذي  باليرمو  مؤتمر  انتهى 
المجتمعون بيانا أكدوا فيه احترامهم لنتائج االنتخابات ومعاقبة من يحاول عرقلة العملية االنتخابية.
وشددت األطراف الليبية المشاركة في مؤتمر باليرمو في مسودة البيان الختامي للمؤتمر على 
بأسرع  وعادلة  نزيهة  انتخابات  إجراء  أجل  من  مسؤولياتها  الشرعية  المؤسسات  تحمل  »ضرورة 
والدعم  واألمنية،  والسياسية  والتشريعية  الفنية  الشروط  جميع  توافر  ضمان  مع  ممكن،  وقت 
من المجتمع الدولي«، مؤكدة على »ضرورة اعتماد دستور من أجل تحقيق السيادة«. ولفت البيان 
الذي تناقلته مصادر إعالمية إلى أن »اتفاق الصخيرات المسار الحيوي الوحيد للوصول إلى الحل 
السياسي، مشيرة إلى دعمها الكامل لخطة األمم المتحدة وجهود المبعوث الخاص غسان سالمة«. 
المدنية  الرقابة  تحت  فاعلة  وأمنية  عسكرية  مؤسسات  لبناء  مصر  برعاية  الحوار  »دعم  مؤكدا 

وطالبت اإلسراع بالعملية«.

مؤتمر باليرمو يكشف انحسار 
الّدورين التركي والقطري في ليبيا
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أهمها  كثيرة  مفاجآت  شهد  باريس،  اجتماع  من  أشهر  بعد  يأتي  الذي  االجتماع  هذا 
إعالن خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي عدم مشاركته في المؤتمر لكنه ذهب، آخر 
لحظة إلى إيطاليا، للمشاركة في »قمة مصغرة« على الهامش جمعت كبار الّدول المؤثرة في 
الساحة الليبية ودول الجوار. كما غابت عنه كّلا من قطر وتركيا، التي انسحب مندوبها، نائب 

الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، من المؤتمر معربا عن »خيبة أمله الكبيرة« بحسب تعبيره.

** حفتر يزيح األتراك والقطريين ويفرض شروطه
عدم  اشترط  حفتر  خليفة  الليبي  للجيش  العام  القائد  أّن  عن  إعالمّية  تقارير  تحّدثت 
حضور كل من تركيا وقطر في »االجتماع المصّغر« الذي عقد على هامش المؤتمر األصلي 
مكتفًيا  المؤتمر،  أعمال  حضور  رافًضا  متأّخر  استعراضي  بشكل  حفتر  ووصل  باليرمو، 

بالقمة المصغرة التي خطفت كل األضواء من المؤتمر نفسه.
قبول المنظمين بشروط حفتر، وإبعاد تركيا من هذه القّمة تسببا في انسحاب المندوب 
التركي فؤاد أقطاي وإصدار بيان )يوم الثالثاء( قال فيه: »نعلن انسحاب تركيا من المؤتمر 
وأضاف  الصباح«.  هذا  التوحد  من  الدولي  المجتمع  يتمكن  لم  لألسف  عميقة.  أمل  بخيبة 
في  الدول  بعض  استمرت  طالما  حلها  يمكن  ال  الليبية  »األزمة  أّن  التركي  الرئيس  نائب 
الحالية  األزمة  في  تسببوا  الذين  هؤالء  الخاصة.  لمصالحها  السياسية  العملية  اختطاف 

برمتها ال يمكن أن يساهموا في حلها« بحسب تعبيره.

** حضور قطري باهت
إلى ذلك كان الحضور القطري في المؤتمر باهًتا حيث ظهر وزير الخارجية القطري في 
الصورة الجماعّية الختامية للمؤتمر بشكل 
تتحّدث  ولم  اليسار،  أقصى  على  طرفي 
خالل  له  نشاط  أي  عن  اإلعالمّية  التقارير 
المؤتمر أو تقديمه ألي مواقف أو مقترحات 

.
القطرّية  اإلعالم  وسائل  اكتفت  حين  في 
هذا  لقاءات  عن  رسمّية  برقيات  الرسمّية 
األخير مع كل من غسان سالمة وفائز السراج 
المشري،  خالد  الّدولة  مجلس  ورئيس 

بصياغات رسمّية ولغة ديبلوماسية.

تحّدثت تقارير إعالميّة عن أّن القائد العام للجيش الليبي 
وقطر  تركيا  من  كل  حضور  عدم  اشترط  حفتر  خليفة 
المؤتمر  هامش  على  عقد  الذي  المصّغر«  »االجتماع  في 

األصلي باليرمو.
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وفي هذا السياق نشرت وسائل إعالم عربية مقطع فيديو، قالت فيه بأّن وزير خارجية قطر 
ظهر »معزوال في مؤتمر باليرمو«، ويوضح الفيديو، الذي تداولته مواقع إخبارية ونشطاء 
على مواقع التواصل االجتماعي، بحسب المصادر نفسها »وزير الخارجية القطرى كشخص 
غير مرغوب بوجوده، حيث وقف وحيدا ولم يتطرق أحد إلى الحديث معه« بحسب تعبيرها.

كما نقلت المصادر ذاتها عن مصدر عسكري ليبي، قوله أن »القائد العام للجيش الوطني 
المشير خليفة حفتر اشترط منع قطر وتركيا من المشاركة في االجتماع األمني الرئاسي في 

إيطاليا«.

** انحسار كبير للدورين القطري والتركي في ليبيا
حول  متكتال  إقليميا  محورا  يمثالن  اللذين  وتركيا  قطر  من  لكل  الباهت  الحضور  هذا 
يكشف  وإعالمًيا،  وعسكريا  ولوجستيا  ماليا  داعميه  أهم  أحد  ويمثالن  السياسي  اإلسالم 
ليبيا  في  السياسي  اإلسالم  قّوة  انحسار  مع  اإلقليمية،  اللعبة  في  المحور  هذا  دور  انحسار 
التي  العسكرّية  لقّوة مدينة مصراتة  الكبير  والتراجع  الجهادّية  الجماعات  وانكسار شوكة 

تعتبُر الحليف »الجهوي« األهم لتركيا في ليبيا.
عسكرًيا  حفتر،  خليفة  المعلن  »عّدوهم«  حجم  في  كبير  تضّخم  يقابله  االنحسار  هذا 

وصوله  في  حفتر،  بدا  حيث  وسياسًيا، 
تصريحاته  وفي  باليرمو  الى  االستعراضي 
رسائل  إيصال  على  حريًصا  الصحفّية 
وقطر  تركيا  حضور  برفض  دّعمها  قّوة 
في  ونجاحه  المؤتمر،  في  األهم  لالجتماع 
تهميش دورهما وتأثيرهما في هذه القّمة، 
بدا كأّنه ربح نقاًطا أخرى في المواجهة مع 
شديد  كان  الذي  اإلقليمي  المحور  هذه 
مجريات  في  تأثيًرا(  األكثر  )بل  التأثير 

األحداث في الساحة الليبية.

قبول المنظمين بشروط حفتر، وإبعاد تركيا من هذه 
فؤاد  التركي  المندوب  انسحاب  في  تسببا  القّمة 
تركيا  انسحاب  »نعلن  فيه:  قال  بيان  وإصدار  أقطاي 
يتمكن  لم  لألسف  عميقة.  أمل  بخيبة  المؤتمر  من 

المجتمع الدولي من التوحد هذا الصباح«.
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حسين مفتاح

من  كل  في  العربي  بالربيع  عرف  ما  موجة  بدء  منذ 
تونس ومصر كان لتركيا دور بارز في أغلب المراحل، نظرا 
الطابع  ذات  السياسية  األحزاب  قادة  من  بعدد  الرتباطها 
في  األنظمة  سقوط  عقب  المشهد  تسيدت  التي  الديني 
هذه الدول، إال أن الموقف التركي في ليبيا كان مختلفا في 
اتصال  تبقى على  أن  التركية  السلطات  إذ حاولت  البداية 
مختلفا  منحى  األحداث  اتخذت  أن  بعد  ليبيا  في  بالنظام 
عما كانت عليه في كل من تونس ومصر، حيث كان الحراك 
العالم  جعل  الذي  األمر  له،  طريقا  العنف  واتخذ  مسلحا 
خيار  فيها  ساد  مختلفة  بطرق  الليبية  الحالة  مع  يتعاطى 
التدخل الخارجي الذي قادته فرنسا بالتضامن مع بعض 
قاطعا  رفضا  البداية  في  أظهرت  تركيا  أن  ورغم  الدول. 

للتدخل العسكري الخارجي في ليبيا، 

تراجع سنوات النفوذ

بين مصراتة وقطر..

أظهرت تركيا في 
البداية رفضا قاطعا 

للتدخل العسكري 
الخارجي في ليبيا، 

وحذرت من تكرار 
السيناريو العراقي،

إال أن هذا الموقف 
سرعان ما تغير 

وانقلبت إلى دولة 
داعمة للتدخل بمجرد 

إتمام عملية خروج 
الرعايا األتراك.
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وحذرت من تكرار السيناريو العراقي، إال أن موقفها سرعان ما تغير وانقلبت إلى 
دولة داعمة للتدخل بمجرد إتمام عملية خروج الرعايا األتراك وعمال شركات البناء 

يتجاوز  عددهم  كان  الذين  والمقاوالت 
ألف شخص، وكان خروج معظمهم   20
رحالت  بتسيير  مصراتة  مدينة  عبر 
بعد  أيام  لعدة  دامت  وبحرية  جوية 
الليبية  السلطات  موافقة  على  الحصول 
بتوفير ممرات آمنة لخروجهم، حيث تم 
شخص  ألف  ثالثين  قرابة  خروج  تأمين 
ورعايا  أتراك،  وعمال  مواطنين  بين 

ومواطني دول أخرى.
من  عدد  كان  الذي  الوقت  وفي 
في  التركي  الدور  على  يثني  الدول 
تمكين رعاياها من الخروج اآلمن إال أن 
تقارير استخبارية أشارت إلى أن السفن 
لنقل  مخصصة  كانت  التي  التركية 
»العالقين« كان بعضها يورد كميات من 
المتمردين  األسلحة، ويستقدم عناصر 
جماعات  عناصر  بينهم  المسلحين 

حينها  حذرت  التي  الليبية،  المسلحة  القوات  ضد  القتالية  العمليات  قادت  إرهابية 
من خطورة التعامل معهم وتمكينهم من السيطرة على البالد إال أن وتيرة األحداث 

التحذيرات  هذه  من  جعلت  حينها 
تسوق إعالميا كمحاولة من قبل »النظام« 
األيام  أثبتت  ما  وهو  خصومه،  لشيطنة 
الصورة  تجلت  ما  سرعان  إذ  خطأه، 
من  تمكنهم  بمجرد  لهؤالء  الحقيقية 
النظام  إسقاط  بعد  الدولة  مفاصل 

بفعل التدخل الخارجي.
ومنذ دخول تركيا بشكل فّعال ضمن 
مجموعة التحالف الدولي الذي عمل على 

على  تركيا  لنشاط  خاصة  أولوية  مصراتة  مدينة  تمثل 
أكبر  وهي  التركية،  القنصلية  ففيها  ليبيا،  في  األرض 

داعم للتيار اإلسالمي في ليبيا.

الخاص  التركي  المبعوث 
بليبيا، أمر الله أيشلر
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الدول  كانت  ليبيا،  في  النظام  إسقاط 
بشءي  التركي  الدور  إلى  تنظر  الغربية 
ألجندتها  نظرا  والتحفظ  الريبة  من 
»اإلسالم  لتيار  الراعية  األقليمية 

السياسي«.
األنباء  لوكالة  تقرير  في  وجاء 
حول   2014 سنة  »رويترز«  البريطانية 
من  ليبيا  شهدته  عّما  التركي  الدور 
التي  التيارات  بين  وصراعات  أحداث 
بيها  واندلع  بعضها  علي  انقسمت 
صراع مسلح في العاصمة طرابلس أن 
ليبيا سقطت »في بئر الفوضى بعد ثالث 
سنوات من اإلطاحة بمعمر القذافي، إذ 
فيما  السلطة،  على  فصائل  تتصارع 
تحظى   - منافسة  حكومة  سيطرت 
 - إسالمية  جماعات  من  التأييد  ببعض 

على العاصمة طرابلس.
ليبيا،  في  خاصا  مبعوثا  تركيا  وعينت 
ليصبح أول مبعوث يلتقي علنا بالسلطات 
طرابلس،  في  دوليا  بها  المعترف  غير 
لتعزيز مفاوضات  أنقرة  إطار جهود  في 
سالم تدعمها األمم المتحدة، وفقا لما 
صرح به مسؤولون أتراك. لكن الخطوة 
التركي،  الرئيس  بأن  االعتقاد  عززت 
المضي  على  عازم  إردوغان،  طيب  رجب 
اإلسالمية  الحركات  دعم  سياسة  في 
 ،2011 العربي«  »الربيع  انتفاضات  منذ 
الغرب،  في  أنقرة  بسمعة  أضر  مما 

بصفتها وسيطا إقليميا.«
بليبيا،  الخاص  التركي  والمبعوث 
يتحدث  إسالمي  فقيه  أيشلر،  الله  أمر 

مصراتة  مدينة  في  التركي  النشاط  يتوقف  لم 

منها  المدعومة  الحكومات  زعماء  وجود  على 

حكومة  تولي  بعد  استمرت  بل  فقط  مباشرة 

الوفاق السلطة في غرب ليبيا.
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إلى  المنصب  إردوغان، ويشير تعيينه في  العربية بطالقة، وهو من أهم مساعدي 
أنقرة نفوذا ثقافيا واقتصاديا كبيرا - لن  ليبيا - حيث تملك  أن سياسة تركيا في 
تتغير على األرجح، وقد عقد بالفعل عدة لقاءات مع عمر الحاسي الذي كان يترأس 
الحكومة المحسوبة على تيار اإلسالميين والمختارة من قبل المؤتمر الوطني الذي 
كانت فترة واليته قد انتهت وحل محله مجلس النواب عقب االنتخابات البرلمانية 

.2014
ودعما من تركيا لحلفائها في ليبيا قامت باستئناف رحالت شركة الخطوط الجوية 
التركية إلى مصراتة حيث تتكون حكومة الحاسي ومن ثم الغويل في معظمها من 
الذي  المسلح  الصراع  بفعل  العالمي  مدينة مصراتة عقب تدمير مطار طرابلس 

شهدته العاصمة.
مع  استثنائية  بعالقات  »اإلسالمي«  التوجه  ذات  السيما  مصراتة  قيادات  وترتبط 
السياسي على  لتنامي سطوة اإلسالم  الرفض  تتأثر بموجة  لم  التركية،  السلطات 

تركيا  حافظت  حيث  ليبيا،  في  المشهد 
المدينة،  بقادة  الوثيقة  عالقتها  على 
على الرغم من االتهامات التي تواجهها 
بدعمها للجماعات اإلرهابية التي ينشط 

عدد من قادتها في مصراتة.
تعززت  الجاري  العام  بداية   وفي 
بدعم  أنقرة  إلى  الموجهة  االتهامات 
السلطات  ليبيا، بعد ضبط  اإلرهاب في 
»أندروميدا«،  التركية  السفينة  اليونانية 
متنها  وعلى  الماضي،  يناير  شهر  خالل 
29 حاوية من مواد تستخدم في القنابل 

مجموعة  ضمن  فّعال  بشكل  تركيا  دخول  منذ 
النظام  إسقاط  على  عمل  الذي  الدولي  التحالف 
الدور  إلى  تنظر  الغربية  الدول  كانت  ليبيا،  في 
التركي بشيء من الريبة والتحفظ نظرا ألجندتها 

اإلقليمية الراعية لتيار »اإلسالم السياسي«.
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والمتفجرات. وكانت في طريقها نحو ميناء مدينة مصراتة. وعلى الرغم  من نفي 
تركيا هذا الفعل، وترويجها أن السفينة »أندروميدا« كانت متجهة إلى إثيوبيا إال أن 
سلطات ميناء »بيرايوس« اليوناني، أعلنت عن اعتراف طاقم السفينة، بأن وجهتهم 

كانت مصراتة الليبية.
وتمثل المدينة أولوية خاصة لنشاط تركيا على األرض في ليبيا، ففيها القنصلية 
في  القنصلية  استمرت  وقد  ليبيا.  في  اإلسالمي  للتيار  داعم  أكبر  وهي  التركية، 
العاصمة  في  التركية  السفارة  إغالق  الرغم  على  انقطاع،  دون  من  عملها  ممارسة 

طرابلس خالل مواجهات 2014 قبل أن ُيعاد فتُحها في بداية سنة 2017.
الحكومات  زعماء  وجود  على  مصراتة  مدينة  في  التركي  النشاط  يتوقف  ولم 
في  السلطة  الوفاق  حكومة  تولي  بعد  استمرت  بل  فقط  مباشرة  منها  المدعومة 
من  جملة  مصراتة  بمدينة  أقيم  ضخم  عسكري  استعراض  أثار  حيث  ليبيا،  غرب 
األسئلة عمن يقف وراء هذا االستعراض الذي أقيم بحضور نائب رئيس المجلس 
الرئاسي  أحمد معيتيق »ابن المدينة« والسفير التركي لدى ليبيا أحمد أيدن دوغان. 
وهو رأي يعتبره مراقبون لتأكيد استمرار الدور التركي في ليبيا، وتواصال لتقديم 
السياسي،  ليبيا، السيما جماعات اإلسالم  تعتبرهم تركيا حلفاءها في  الدعم لمن 
حيث أكدت مصادر أن قادة سرايا بنغازي 
متطرفة  مجموعات  وقادة  اإلرهابية 
أخرى كانوا ضمن الحضور لالستعراض 
من  أكثر  فيه  شاركت  الذي  العسكري 
6000 عربة مسلحة، ومشاركة ما يقدر 

بـ 12 ألف مقاتل.
ومها تكن الظروف التي تحكم العالقة 
أهم  فإن  ليبيا  في  وحلفاءها  تركيا  بين 
العوامل التي تحكمها تبقى بين محددة 
واالرتباط  العالي،  للباب  الوالء  بين 

المصلحي الذي تفرضه الظروف.

مجموعة  ضمن  فّعال  بشكل  تركيا  دخول  منذ 
النظام  إسقاط  على  عمل  الذي  الدولي  التحالف 
الدور  إلى  تنظر  الغربية  الدول  كانت  ليبيا،  في 
التركي بشيء من الريبة والتحفظ نظرا ألجندتها 

األقليمية الراعية لتيار »اإلسالم السياسي«.
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رمزي زائري
                

ليبيا  حول  الدولي  المؤتمر  من  تركيا  انسحاب  طرح 
على  وهجومها  اإليطالية،  باليرمو  مدينة  في  المنعقد 
حقيقة  ،و  ذلك  أسباب  حول  تساؤالت  الدولي  المجتمع 
النفوذ التركي في ليبيا ،خاصة و أنها تسعى جاهدة إلعادة 
التموضع في الساحة الليبية، بما يضمن استمرار نفوذها 
في البالد بهدف الحفاظ على مصالحها في السوق الليبية 

والمشاركة في رسم مستقبل المنطقة بصفة عامة.
وتم  التركي،  التواجد  تجاهل  ليبيا«،  أجل  »من  مؤتمر 
معاملتهم، وكأنهم غير مرئين، وهو ما دفع نائب الرئيس 
مشيرا  إسطنبول،  انسحاب  إلعالن  أوقطاي،  فؤاد  التركي، 
إلى أن المجتمع الدولي لم يتمكن من التوحد. ومعربا عن 

خيبة أمله الكبيرة- على حد وصفه.

ليبيا تطرد اسطنبول
من بوابة باليرمو

ال شيئ تغير في 
سلوك تركيا تجاه 

األزمة الليبية، فمنذ 
اندالع االحتجاجات في 

15 شباط )فبراير( 2011، 
للتخلص من حكم 

القذافي. فقد تعززت 
االتهامات الموجهة 

إلى أنقرة بدعم 
اإلرهاب في ليبيا.
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المؤتمر  من  تركيا  انسحاب  »نعلن  المؤتمر:  انتهاء  عقب  له  بيان  في  »أقطاي«،  قال  و
بخيبة أمل عميقة.. لألسف لم يتمكن المجتمع الدولي من التوحد هذا الصباح«. وأضاف: 
»األزمة الليبية ال يمكن حلها طالما استمرت بعض الدول في اختطاف العملية السياسية 
لمصالحها الخاصة. هؤالء الذين تسببوا في األزمة الحالية برمتها ال يمكن أن يساهموا 

في حلها«.
للجميع  معلوما  أصبحا  وأنه  خاصة  الليبي،  للجانب  أزمة  يشكل  لم  التركي،  االنسحاب 
المنطقة،  على  سيطرتهم  بسط  إلى  هادفة  إخوانية،  أجندة  ينفذون  الذين  األتراك،  دعم 
وانطالقة دولة الخالفة اإلسالمية، من تركيا، تحت لواء رجب طيب أردوغان، ديكتاتور تركيا، 
فقد أصدرت األطراف الليبية، مسودة البيان الختامي لمؤتمر »من أجل ليبيا« المنعقد في 
اعتماد  ضرورة  مؤكدة  عليها-  والرد  تركيا  تنسى  لم  أنها  إال  اإليطالية-  باليرمو  مدينة 

دستور من أجل تحقيق السيادة.
يحاول  من  ومعاقبة  االنتخابات  نتائج  احترامها  تؤكد  الليبية  األطراف  أن  البيان  ذكر  و
أجل  من  مسؤولياتها  الشرعية  المؤسسات  تحمل  وضرورة  االنتخابية،  العملية  رقلة  ع
الفنية  انتخابات نزيهة وعادلة بأسرع وقت ممكن، مع ضمان توافر جميع الشروط  إجراء 
والتشريعية والسياسية واألمنية، والدعم من المجتمع الدولي. وأعربت األطراف الليبية عن 
المدنية  الرقابة  تحت  فاعلة  وأمنية  عسكرية  مؤسسات  لبناء  مصر  برعاية  للحوار  عمها  د

وطالبت اإلسراع بالعملية.

تركيا في قلب األزمة الليبية

القذافي، ُتقدم  منذ سقوط نظام معمر 
تركيا دعمًا لتيار اإلسالم السياسي في ليبيا 
الممّثل باألساس في »حزب العدالة والبناء«، 
»اإلخوان  جماعة  لتنظيم  السياسية  لذراع  ا
المسلمين« في ليبيا،، وظهر ذلك في رفض 
الذي  الليبي  بالبرلمان  االعتراف  ردوغان  أ
في  التئامه  ورفض   ،2014 عام  انتخابه  م  ت
مدينة طبرق. ولذلك يمكن القول إن جهود 

موالية  إقليمية  أجندة  تطبيق  في  ماضية  تركيا 
التي  األزمات  ،ببعض  تركيا  اسم  لإلسالميين.ارتبط 
أنقرة  خطة  آخرها  الليبي،  المشهد  في  حدثت 
القبائل  ممثلي  من  عدد  مع  للتقارب  المحكمة 

الليبية من الطوارق.
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تركيا للقيام بدور في حل الصراع الليبي تنطوي على أخطار ُتفاقم عالقاتها المتأزمة أصاًل 
موالية  إقليمية  أجندة  في  ماضية  كونها  في  الشكوك  زيادة  عبر  وإقليمية،  دولية  قوي  مع 

لإلسالميين.
لضمان  ليبيا،  في  والبلبلة  الفوضى  إثارة  في  والتركي  القطري  الدور  إغفال  يمكن  ال 
استمرار حالة عدم االستقرار ودعم الجماعات اإلرهابية، خاصة بعد الخسائر الكبرى التي 
تلقتها تلك الجماعات خالل العمليات العسكرية التي شنها الجيش الليبي ضد اإلرهابيين.

لم يعد خفيا طريقة التمويل القطري التركي للجماعات اإلرهابية في ليبيا، ولعل الواقعة 
األشهر هو ضبط اليونان في وقت سابق لسفينة تركيا محملة باألسلحة كانت تتجه إلى 
هذه  والدوحة  أنقرة  من  كل  تحرك  حيث  اإلرهابية،  الجماعات  تلك  دعم  أجل  من  ليبيا، 

الجماعات المتطرفة لخدمة مصالحها.
ومحاولة  المسلحة،  المليشيات  دعم  في  التركي،  الجانب  أمر  افتضاح،  من  الرغم  وعلى 
تنفيذ أجندات خارجية، بهدف بسط سيطرتها على المنطقة العربية، إال أنها تحاول بين 
كانت  بحقائق،  ومدموغة  والموثقة  لهم،  المنسوبة  االتهمات  من  التملص  واألخر  الحين 

تركيا القائد خاللها لمثلث الشر: »تركيا، قطر، إيران«.
من  الخروج  إسطنبول،  واألخر  الحين  بين  تحاول  المسرحية،  العروض  طريقة  فعلى   
مما  بريئة  وكأنها  المسرحي«،  »السوكسية  على  والحصول  دراماتيكي  بشكل  التهمات،  ا
ينسب إليها، وكان أخر تلك المحاوالت، خالل مؤتمر: »من أجل ليبيا«، الذي أقيم في مدينة 
دور  ولعب  التركي،  الجانب  قبل  من  بدقة  رسم  سيناريو  طريقا  عن  اإليطالية،  باليرمو«  «
البطولة خالله نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي و كشفت تقارير اخبارية مؤخرا . تورط 

تركيا في دعم المليشيات المسلحة في ليبيا، 
عن طريق نشر فيلما وثائقيا يكشف حقائق 
داعمي اإلرهاب في ليبيا، وكيف عملت قطر 
وعلى  اإلرهابية  أذرعها  طريق  عن  تركيا  و
نشر  على  اإلرهابي  اإلخوان  تنظيم  أسها  ر

الفوضى والخراب في ليبيا.
الدوحة  دعم  بدأ  ذلك  مع  التوازي  ب
اإلرهابى  التنظيم  عبر  الليبية  لمليشيات  ل
طرابلس«،  العسكرى  بـ»المجلس  لمسمى  ا
بالسالح والعتاد إضافة إلى إرسال »مرتزقة« 
الجماعة  زعيم  يرافقون  العزيزية،  باب  لى  إ
تحت  بلحاج  عبدالحكيم  المقاتلة  لليبية  ا
قالت  حيث  الناتو،  حلف  طائرات  طاء  غ

سفارتها  فتح  ــادة  وإع ليبيا،  في  تركيا  حركات  ت
تنشيط  باألساس  تستهدف  طرابلس،  العاصمة  ب
والدولية  اإلقليمية  التحركات  في  واالنخراط  ورها،  د
يحول  بما  السياسي،  الحل  لدفع  الهادفة  لمكثفة  ا
دون تجاهلها أو استبعادها من المشاركة في رسم 

مستقبل ليبيا.
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رجال  مثل  مختلفة،  أطياف  من  شخصيات  دعم  خالل  من  تم  القطرى  الدعم  إن  الصحيفة 
دين، منهم »صديق قطر« على الصالبي، وعبدالحكيم بلحاج، وعبدالباسط جويلة، وعناصر 
إرهابية معروفة ورجال أعمال، مشيرة إلى أنه بمقتل الزعيم الليبى معمر القذافى فى أكتوبر 

2011، دعمت الدوحة كتيبة راف الله السحاتي التابعة إلسماعيل الصالبى فى بنغازي.
التي خلت،  األعوام  المتشددة في مصراتة طوال  للجماعات  أنقرة  رغم دعم  لكن على    
باعتبار أن طريق ترسيخ النفوذ التركي في ليبيا، والمنطقة يمر عبرها. إال أن هذا لم يكن 
أكثر من مجرد وهم في ذهن أردوغان. واألرجح أن وهم أردوغان بأن ميليشيات مصراتة 
الراديكالية يمكن أن تكون نواة أخرى في إحياء ميراث النفوذ العثماني، يكشف الواقع أن 
الدعم التركي الميلشيات المسلحة الليبية، أسهم في تفجير الخالفات في ليبيا، وكّرس حال 

االستقطاب السياسي. 
في  الراديكالية  الميلشيات  في  والسياسي  األيديولوجي  االستثمار  كثافة  رغم  وعلى 
مصراتة ومناطق أخرى، ما زالت تركيا تفتقر إلى تفعيل دور يحظي بقبول محلي أو إقليمي، 

خصوصًا بعد محاولتها أدلجة الصراع الليبي لتأمين نفوذ اإلسالميين.
عنه  كشفت  ما  وهو  جديداً،  ليس  الراديكالية  الجماعات  دعم  في  التركي  التورط 
المسماري،  أحمد  العميد  مناسبة.وكان  من  أكثر  في  الليبيين  المسؤولين  تصريحات 
والعالم«.  ليبيا  بـ«أكبر داعم لإلرهاب في  الليبي،وصف تركيا  الوطني  الجيش  الناطق باسم 
واتهم المسماري، في مؤتمر صحافي عقده في يناير الماضي، في مدينة بنغازي، السلطات 
التركية بالتدخل في الشؤون الداخلية لبالده ودعم اإلرهاب، مؤكداً أن اإلرهابيين الذين 

أُصيبوا في معركة بنينا شرق بنغازي، تلقوا العالج في تركيا.
في  البقاء  المسلحة  الجماعات  تمكين  ليبيا  في  الصراع  بدء  منذ  تركيا  استطاعت 
األقل  على  أو  الليبي  المشهد  صدارة 
أردوغان  ضمن مكوناته. وراء ما سبق، فإن 
استباق  إلى  سعى  ربما  جداً،  البراغماتي 
رصيده  وتآكل  الداخلية،  االستحقاقات 
التقليدي في الوعي الجمعي التركي بزيادة 

الزخم التركي في األزمة الليبية.

أي مستقبل
للتحرك التركي في ليبيا

والدولي  اإلقليمي  الزخم  حالة  إطار  ي  ف

مصراتة  في  المتشددة  للجماعات  أنقرة  دعم  غم  ر
ترسيخ  طريق  أن  باعتبار  خلت،  التي  األعوام  وال  ط
النفوذ التركي في ليبيا، والمنطقة يمر عبرها. إال أن 

هذا لم يكن أكثر من مجرد وهم في ذهن أردوغان.
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وتعدد المبادرات والوساطات اإلقليمية والدولية لدفع الحل السياسي في ليبيا، من المرجح 
استمرار  يضمن  بما  الليبية  األزمة  مع  للتعامل  مسارات  عدة  التركية  الحكومة  تتخذ  ن  أ

نفوذها في ليبيا على النحو التالي:
اللتين  وتونس  الجزائر  خاصة  الليبي،  الجوار  دول  تجاه  لتحركاتها  تركيا  تكثيف    1-
تقومان بجهود مكثفة لدفع الحل السياسي في ليبيا، حيث تتطابق وجهتا نظرهما بشأن 
حل األزمة الليبية مع وجهة النظر التركية، خاصة فيما يتعلق بضرورة إشراك اإلسالميين 
في الحكم، وهو ما سيمكن أنقرة من خلق جبهة إقليمية في مواجهة الجبهة التي تقودها 
المساعي  ظل  في  خاصة  الحكم،  في  السياسي  اإلسالم  تيارات  إلشراك  الرافضة  مصر 

التونسية لعقد قمة رئاسية ثالثية تضم مصر وتونس والجزائر لبحث حل األزمة الليبية. 
-2   محاولة تركيا إيجاد آلية تنسيقية مع روسيا في األزمة الليبية، ُتمّكن الطرفين من 
التي يجب محاربتها  اإلرهابية  التنظيمات  ليبيا بشأن  أرضية مشتركة في  إلى  الوصول 
يحول  بما  وذلك  الحكم،  في  إشراكها  يمكن  التي  اإلسالمية  التنظيمات  عن  فصلها  و
دون االنحياز الروسي الكامل للتيارات المدنية في الشرق الليبي والجيش الليبي بقيادة 
»حفتر«، واستبعاد أو تقليص دور اإلسالميين في الحكم، وهو ما سيشكل في هذه الحالة 
تركيا  دور  تقليص  ثم  ليبيا، ومن  في  تركيا  التي تدعمها  اإلسالمية  للتنظيمات  ضربة 

ونفوذها في ليبيا.
ختاًما، إن تحركات تركيا في ليبيا، وإعادة 
فتح سفارتها بالعاصمة طرابلس، تستهدف 
في  واالنخراط  دورها،  تنشيط  األساس  ب
المكثفة  والدولية  اإلقليمية  لتحركات  ا
يحول  بما  السياسي،  الحل  لدفع  لهادفة  ا
المشاركة  من  استبعادها  أو  تجاهلها  ون  د
ال  حلول  تبني  أو  البالد،  مستقبل  رسم  ي  ف
تتفق بالضرورة مع المصالح التركية هناك، 
كتقليص نفوذ حلفائها من اإلسالميين في 
نفوذ  النهاية  في  يضمن  بما  وذلك  لحكم،  ا
في  والمشاركة  ليبيا،  في  ومصالحها  نقرة  أ

رسم مستقبل المنطقة بصفة عامة.

تمكين  ليبيا  في  الصراع  بدء  منذ  تركيا  ستطاعت  ا
المشهد  صدارة  في  البقاء  المسلحة  لجماعات  ا
سبق،  ما  وراء  مكوناته.  ضمن  األقل  على  أو  لليبي  ا
فإن أردوغان البراغماتي جدًا، ربما سعى إلى استباق 
االستحقاقات الداخلية، وتآكل رصيده التقليدي في 
في  التركي  الزخم  بزيادة  التركي  الجمعي  لوعي  ا

األزمة الليبية.


