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إحاطة غّسان سالمة..

غضب الوفاق السياسي 

وتحرك اإلرهاب الميداني
؟

؟

البعثة األممية في مرمى نيران 

اإلرهاب وفتاوى الغرياني

؟

؟

هل تعكس إحاطة سالمة موقفا 

دوليا جديدا من حكومة الوفاق؟
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افتتاحية -مجلة المرصد 

خّلفت إحاطة غّسان سالمة األخير يف مجلس األمن ردود فعل متباينة من 
مختلف األطراف الليبية، ولئن تحققت ولو نسبيا دعوته إىل هدنة خالل عيد 
األضحى المبارك، فإّن شحنة التوتّر وردود األفعال الغاضبة كانت األبرز يف 

وجه مبعوث األمم المتحدة إىل ليبيا.
كثر صخًبا من جهة حكومة الوفاق التي وصفت اإلحاطة بأنها  كان الجدل أ
كد سالمة أنه غير منحاز إىل طرف، كاشفاً انقسام  »مليئة بالكذب«، يف حين أ

مجلس األمن حول معركة طرابلس.

إحاطة غّسان سالمة: االفتتاحية

 غضب الوفاق السياسي 
وانتقام اإلرهاب الميداني
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وتعتبر حكومة الوفاق أّن اإلحاطة تضنت اتّهامات ضمنية للقوات التابعة لها 
بضم عناصر إرهابية للقتال يف صفوفها ضد قوات الجيش الليبي.

وكان سالمة قد قال، يف سياق حديثه عن تزايد وتيرة القتال يف طرابلس، أمام 
الشرعية  كتساب  ا إىل  المتطرفة قد سعت  العناصر  إن »بعض  األمن،  مجلس 

من خالل االنضمام إىل هذه المعركة. وما هذا إال وصفة لكارثة محدقة«.
بوقائع  إحاطته  يف  »زج  سالمة  أن  الوفاق،  بحكومة  الداخلية  وزارة  واعتبرت 
من  مضطرب  شكل  يف  النكراء  الجريمة  هذه  عن  الحديث  سياق  يف  مغلوطة 
األشياء  تسمية  عن  العجز  تفسير  أو  بمثلها  الجريمة  تبرير  بين  الخلط  أشكال 
فايز  الوفاق  بحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  استدعى  كما  بمسمياتها«. 
احتجاج على ما ورد »من مغالطات  األممي، وسلمه مذكرة  المبعوث  السراج 

يف إحاطته أمام مجلس األمن الدويل االثنين الماضي«. 
رئاسة  مناقشة  للدولة  األعلى  المجلس  أعلن  سالمة،  تصريحات  وعقب 
المجلس مع رؤساء اللجان الدائمة إحاطة سالمة بشأن الوضع يف ليبيا، وإعداد 
كد المجلس أن المذكرة ستسلم إىل األمين  مذكرة للرد عليه بشكل رسمي. وأ
الواردة يف  العام لألمم المتحدة والدول األعضاء بمجلس األمن، لتبين األخطاء 

اإلحاطة التي تثير شكوكا حول حياديتها.

** االرهاب يستهدف عناصر البعثة األممية: 

ويف ما بدا وكأنّه رّد على إحاطة غسان سالمة، استهدفت تفجير إرهايب البعثة 
األممية يف مدينة بنغازي راح ضحيته ثالثة من عناصرها قبل يوم واحد من عيد 

الهدنة  سريان  وبدأ  المبارك  األضحى 
يف العاصمة طرابلس. 

بالعملية  المنددة  البيانات  تتالت 
من مختلف األطراف الليبية، من قبل 
الحكومة المؤقتة وقوات الجيش ومن 
قبل حكومة الوفاق، التي يرى البعض 
أّن هذه العملّية لم تكن سوى ترجمة 
حول  السياسي«  لـ«غضبها  عملّية 

مذكرة  وسلمه  األممي،  المبعوث  االسراج 
احتجاج على ما ورد »من مغالطات في إحاطته 

أمام مجلس األمن الدولي االثنين الماضي«.
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إحاطة غّسان سالمة يف مجلس األمن.
سعيد  النواب  مجلس  عضو  قال 
ان  اإلخبارية  افريقيا  لبوابة  امغيب 
ببنغازي  وقع  الذي  اإلرهايب  التفجير 
المفتى  لتحريض  تنفيذا  »جاء 
المعزول الصادق الغرياين الذي طالب  
وعدم  المتحدة  األمم  بعثة  بمهاجمة 
مضيًفا  ليبيا«،  يف  بالبقاء  لها  السماح 
بأّن »من نفذ الهجوم خاليا إرهابية إما 
قدمت  أو  بنغازي  يف  نائمة  تكون  أن 

إليها« بحسب تعبيره.
وأضاف امغيب أن »هذه التنظيمات 
واألعمال  التفجير  إىل  تلجأ  اإلرهابية 
بالهزيمة«،  تشعر  عندما  اإلرهابية 
تداعيات  للتفجير  »يكون  أن  متوقًعا 
عكسية على حكومة الوفاق وستجلب 
الليبية  المسلحة  للقوات  كثر  أ دعما 
الليبية  المسلحة  القوات  أن  الجيد  »من  امغيب  وقال  اإلرهاب«.   تقاتل  التي 
قبلت بالهدنة حيث وبعد إعالن قبول الهدنة بساعات قليلة جدا رصدت القوات 
الجفرة  المسلحة تحركات لمجموعات مسلحة جهة السدادة  ربما كانت تنوي 
أو حقول نفطية وتحركت على الفور  القوات المسلحة وقصفت هذه التحركات 
اإلرهابية   المجموعات  احترام  عدم  يؤكد  وهذا  تشاديين  لمرتزقة  وتجمعات 

للهدنة«.
وكان المفتي المعزول الصادق الغرياين، الذي يعتبره مجلس شورى بنغازي 
األّول  المرجع  يعتبر  كما  التأسيسي،  بيانه  وفق  له،  أساسًيا  مرجًقا  المتطرّف 
فكريًا وسياسًيا لكافة الجماعات اإلسالمية يف ليبيا، قد صّرح يف دعوة تحريضّية 
واضحة، يف السابع من أغسطس الحايل، عبر برنامج تلفزيوين، إنه »على حكومة 
التوجه مباشرة  المنعقد يف طرابلس  الدولة والنواب  الوفاق ووزاراتها ومجلس 
ألمانة األمم المتحدة ومطالبتها بسحب »سالمة« وبعثته من البالد دون رجعة، 

مطالبا الشعب الليبي بعدم السكوت عما يفعله هذا المبعوث«. 
ليبيا  يف  األممّية  البعثة  مواجهة  إىل  كدعوات  قرأت  التي  التصريحات  هذه 
ورفض جذري لوجودها ولرئيسها غّسان سالمة، تعتبر بمثابة »الغطاء الشرعي« 
للعمليات التي قد تستهدف البعثة من قبل الجماعات المتطرفة المتحالفة مع 

حكومة الوفاق يف معركتها ضد الجيش الليبي.
القوي  التقاطع  على  واضًحا  دليالً  كثيًرا  نظر  تعطي يف  كّلها،  المعطيات  هذه 
واالنتقام االرهايب الميداين، من البعثة األممّية وعناصرها الموجودة على األراضي 
الليبية. وهو ما يصبُّ يف النهاية، يف مشروع الّدعوة التي أطلقها الّصادق الغرياين 
عن  كرّد  المتحدة،  األمم  أّن مسئولة يف  غير  البالد.  من  ورئيسها  البعثة  إلخراج 
واالستنتاجات  الدعوات  هذه  مثل 
ال  الدولية  المنظمة  إن  قالت  كذلك، 
رغم  ليبيا  من  بعثتها  سحب  تنوي 
مقتل 3 من موظفيها يف انفجار سيارة 

ملغومة يف مدينة بنغازي.
األمين  مساعدة  كيتا،  بينتو  وقالت 
السالم،  حفظ  إدارة  يف  ألفريقيا  العام 
أدان  الذي  الدويل  األمن  لمجلس 
الهجوم أيضا »األمم المتحدة ال تعتزم 

إجالء )موظفيها( من ليبيا«.

المسلحة  القوات  أن  الجيد  »من  امغيب  قال 
قبول  إعالن  وبعد  حيث  بالهدنة  قبلت  الليبية 
القوات  رصــدت  جدا  قليلة  بساعات  الهدنة 
جهة  مسلحة  لمجموعات  تحركات  المسلحة 

السدادة.
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أحمد نظيف

يبدو أن المجموعات اإلسالمية المسلحة، الموالية لحكومة 
ليبيا  يف  المتحدة  األمم  بعثة  معاقبة  قررت  قد  الوفاق، 
ورئيسها غسان سالمة، يف أعقاب اإلحاطة التي قدمها األخير 
أمام مجلس األمن، كاشفاً فيها عن وجود عناصر إرهابية يف 

صفوف قوات حكومة الوفاق.

البعثة األممية في مرمى 
نيران اإلرهاب وفتاوى الغرياني
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المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  كد  وأ
أجانب  مرتزقة  وجود  ليبيا،  يف  للدعم 
بالقتال  يشاركون  متطرفة  وجماعات 
ليبيا، مضيفا  اليوم يف  الدائر  والصراع 
لتجربة  ساحة  إىل  تحولت  »البالد  أن 
الجديدة  العسكرية  التكنولوجيا 
».وأشار  القديمة  األسلحة  وكذلك 
مجلس  جلسة  أمام  إحاطة  يف  سالمة 
الحايل،  الشهر  بداية  يف  األمن 
األوضاع  تطورات  لبحث  المخصصة 
هناك  أن  إىل  االثنين،  اليوم  ليبيا،  يف 
الصراع  يف  األجانب  للمرتزقة  »تجنيدا 
الخارجي  الدعم  أن  مؤكدا  الليبي«، 
»كان عامال أساسيا يف زيادة الضربات 
طرابلس،  العاصمة  على  الجوية 
مضيفا  مدنيون«،  ضحاياها  وأغلب 
أن »السالح المستورد رافقه مقاتلون 

وطيارون وفنيون أجانب«.
جدالً  التصريحات  هذه  أثارت  وقد 
معسكر  صفوف  يف  وغضباً  واسعاً، 

الوفاق. واستدعى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فايز السراج أمس 
المبعوث األممي، وسلمه مذكرة احتجاج على ما ورد »من مغالطات يف إحاطته 
أعلن  سالمة،  تصريحات  الماضي«.وعقب  االثنين  الدويل  األمن  مجلس  أمام 
الدائمة  اللجان  رؤساء  مع  المجلس  رئاسة  مناقشة  للدولة  األعلى  المجلس 
رسمي. بشكل  عليه  للرد  مذكرة  وإعداد  ليبيا،  يف  الوضع  بشأن  سالمة  إحاطة 
والدول  المتحدة  لألمم  العام  األمين  إىل  ستسلم  المذكرة  أن  المجلس  كد  وأ
األعضاء بمجلس األمن، لتبين األخطاء الواردة يف اإلحاطة التي تثير شكوكا حول 

حياديتها.
الرد  أن  ويبدو  شيء.  كل  يكن  لم  الوفاق  لقيادة  السياسي  االحتجاج  لكن 
اإلرهابية  الخاليا  يد  على  جاء  قد  الكاشفة،  سالمة  تصريحات  على  الحقيقي 
أعلن  أن  بعد  المتطرفة يف طرابلس.  اإلسالمية  للجماعات  والتابعة  بنغازي،  يف 
اليوم يف ويف بنغازي قتل اثنان من موظفي بعثة األمم المتحدة للدعم يف ليبيا 

مفخخة،  سيارة  انفجار  جراء  السبت، 
وكالة  أمني  مصدر  أفاد  ما  بحسب 

فرانس برس.
هويته  كشف  رافضا  المصدر  وقال 
األمم  بعثة  موظفي  من  »اثنين  إن 
فيما  قتال،  أجنبي  أحدهما  المتحدة 
األقل  على  أشخاص  ثمانية  أصيب 
مفخخة  انفجار سيارة  إثر  بينهم طفل 
الهواري  بمنطقة  تجارية  سوق  يف 
»االنفجار  ان  موضحا  بنغازي«،  يف 
للبعثة  موكب  مرور  مع  تزامن 
التواصل  مواقع  على  األممية«.وبثت 
أسود  دخانا  تظهر  صور  االجتماعي 
كثيفا يتصاعد من داخل سوق تجارية، 
لألمم  تابعة  سيارة  تظهر  وأخرى 
النيران. فيها  اندلعت  وقد  المتحدة 

االحتجاج السياسي لقيادة الوفاق لم يكن كل 
شيء. ويبدو أن الرد الحقيقي على تصريحات 
الخاليا  يد  على  جــاء  قد  الكاشفة،  سالمة 
للجماعات  والتابعة  بنغازي،  في  اإلرهابية 
اإلسالمية المتطرفة في طرابلس. بعد أن أعلن 
اليوم في وفي بنغازي قتل اثنان من موظفي 
السبت،  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
جراء انفجار سيارة مفخخة، بحسب ما أفاد مصدر 

أمني وكالة فرانس برس.
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ورجح المصدر األمني أن يكون استهداف موكب البعثة متعمدا، وقال يف هذا 
اتهم  سالمة  غسان  األممي  للمبعوث  إلحاطة  نتيجة  جاء  »االستهداف  الصدد 

فيها حكومة الوفاق بارتباطها ببعض الجماعات اإلرهابية«.
للصحفيين  الليبي  الوطني  الجيش  باسم  المتحدث  المسماري  أحمد  وقال 
إن القتيلين من حرس بعثة األمم المتحدة. وأضاف أن عشرة أشخاص أصيبوا 
من  اثنين  إن  بالمستشفى  وأمنية  طبية  مصادر  عدة  أطفال.وقالت  بينهم 
باسم  المتحدث  االنفجار.وقال  يف  قتال  أجنبي  أحدهما  المتحدة  األمم  موظفي 
البعثة »يف مرحلة  إن  اإللكتروين  بالبريد  ليبيا يف رسالة  المتحدة يف  األمم  بعثة 
مماثل،  تفجير  من  شهر  من  أقل  بعد  السبت  تفجير  المعلومات«.ويأيت  جمع 
يف  العسكريين  أحد  جنازة  استهدف 
من  وعددا  قتلى   4 وخلف  بنغازي، 
فتح  المتحدة  األمم  الجرحى.واعادت 
مكتبها يف بنغازي قبل بضعة اسابيع، 
الوضع  نتيجة  لسنوات  إغالقه  بعد 
التي  والمعارك  المتردي  األمني 
كانت تدور بين قوات الجيش الوطني 
كبر مدن  ومجموعات مسلحة يف ثاين أ

ليبيا.
الخاليا  بأن  التذكير،  المهم  ومن 
بنغازي،  لشورى  التابعة  النائمة 
سابق  وقت  يف  أعلنت  قد  كانت 
المعزول،  للمفتي  »الشرعي«  والئها 
تركيا.  يف  المقيم  الغرياين،  الصادق 
األيام  خالل  شن  قد  الغرياين  وكان 
سالمة  غسان  ضد  حملة  الماضي 
من  بطرده  مطالباً  األممية  والبعثة 
وتحريض  بتأليب  إياهم  ومتهما  ليبيا، 

التابعة  النائمة  الخاليا  بأن  التذكير،  المهم  من 
لشورى بنغازي، كانت قد أعلنت في وقت سابق 
الصادق  المعزول،  للمفتي  »الشرعي«  والئها 
الغرياني  وكان  تركيا.  في  المقيم  الغرياني، 
غسان  ضد  حملة  الماضي  األيام  خالل  شن  قد 
سالمة والبعثة األممية مطالبًا بطرده من ليبيا، 
الكبرى  الدول  وتحريض  بتأليب  إياهم  ومتهما 
ــاب«  »اإلره مكافحة  باسم  ليبيا  ضرب  على 

وذلك من خالل إحاطته األخيرة لمجلس األمن.
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خالل  من  وذلك  »اإلرهاب«  مكافحة  باسم  ليبيا  ضرب  على  الكبرى  الدول 
إحاطته األخيرة لمجلس األمن.

إنه  تلفزيوين،  برنامج  عبر  »الغرياين«  قال  الحايل،  أغسطس  من  السابع  ويف 
»على حكومة الوفاق ووزاراتها ومجلس الدولة والنواب المنعقد يف »طرابلس« 
وبعثته  »سالمة«  بسحب  ومطالبتها  المتحدة  األمم  ألمانة  مباشرة  التوجه 
هذا  يفعله  عما  السكوت  بعدم  الليبي  الشعب  مطالبا  رجعة،  دون  البالد  من 

المبعوث«.
وكان الغرياين قد أفتى يف أبريل الماضي، بوجوب االنضمام لقوات المجلس 
عبر  الغرياين  وقال  طرابلس.  تخوم  على  الجيش  قوات  تقاتل  التي  الرئاسي 
شاشة التناصح من محل إقامته يف إسطنبول بأن لجهاد والقتال ضد العدو 
واجب وفرض عين على كل قادر وال يجوز التخلي عنه لطالما نادى المنادي 
كد بأن الشرع يحتم عودة  بالنفير يف إشارة إلعالن الرئاسي حالة النفير العام.وأ
كل المهجرين للقتال يف العاصمة وعلى األخص عناصر شورى بنغازي يف تركيا 
ونظرائهم يف طرابلس قائالً: ” ال تأخذكم راحة إسطنبول وال اسبانيا وال أمريكا 
ألن األمر إذاستقر لهذا الظالم فلن تستطيعوا العيش يف أي مكان وسيلحقكم 
بين قادة شورى  القذايف بمعارضيه”.ومن  الخارج ويقتلكم كما كان يفعل  يف 
جمع  على  لقدرتهم  إشارة  يف  للبالد  بالعودة  الغرياين  دعاهم  الذين  بنغازي 
 – العربية  العقوبات  قوائم  على  المصنف  الصاليب  إسماعيل  مجدداً  القوات 

اإلرهابية  والكيانات  لألفراد  المصرية 
وهو يتواجد باستمرار يف تركيا وكذلك 
›‹النص‹‹  المكنى  الدرسي  محمد 
عضو تنظيم القاعدة الُمدان يف واقعة 
يف  علياء  الملكة  مطار  تفجير  محاولة 
ظهر  الذي  بلعم  زياد  وكذلك  األردن 
سرايا  أعلنت  فيما  طرابلس  يف  اليوم 
الغرياين  تأسيسها  إعالن  يف  بنغازي 

كمرجعية لها.

االنضمام  بوجوب  الماضي،  أبريل  في  أفتى 
قوات  تقاتل  التي  الرئاسي  المجلس  لقوات 

الجيش على تخوم طرابلس.
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رامي التلغ - المرصد 

لم تكن اإلحاطة األخيرة للمبعوث األممي لليبيا غسان سالمة كسابقاتها 
األزمة  إزاء  اللبناين  الدبلوماسي  موقف  يف  تحول  نقطة  مثلت  حيث 
الليبية مما أثار ردود أفعال مختلف سواء يف الشارع الليبي أو من قبل 

المتدخلين الدوليين يف األزمة الليبية.

هل تعكس إحاطة سالمة 
بمجلس األمن موقفا دوليا 
جديدا من حكومة الوفاق؟
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قّدمها،  سابقة  إحاطته  خالل  سالمة،  غسان  المتحدة  األمم  مبعوث  كد  وأ
تحديد  كبير يف  دور  ليبيا  يف  المتدخلة  الخارجية  للقوى  أن  األمن،  إىل مجلس 
مستقبل البالد، ورأى أن توافق هذه القوى شرط لبدء مفاوضات جديدة لوضع 

ترتيبات سياسية وأمنية جديدة بين أطراف األزمة يف ليبيا.
وأدان سالمة خالل إحاطته الدورية حول تطورات األوضاع يف ليبيا، محاولة 
النواب المؤيدين لحكومة الوفاق تأسيس برلمان موازي يف طرابلس، مشيرا 
البالد،  إىل أن القوى الخارجية المتدخلة يف ليبيا دور كبير يف تحديد مستقبل 
ترتيبات  لوضع  جديدة  مفاوضات  لبدء  شرط  القوى  هذه  توافق  أن  ورأى 

سياسية وأمنية جديدة بين أطراف األزمة يف ليبيا.
1000 شخص  كثر من  وقال سالمة »إن حرب طرابلس تسببت يف مقتل أ
بينهم 106 مدنيين« داعًيا السلطات يف طرابلس إىل وقف األعمال العسكرية 
يف مطار معيتيقة. ودعا االتحاد األورويب إىل تغيير سياسته بشأن أزمة الهجرة، 
كثر من 200 مهاجر إىل مركز احتجاز تاجوراء  مؤكدا أن حكومة الوفاق جلبت أ

يف األيام األخيرة.
وأشار سالمة إىل أن نحو »4500 مهاجر تم إنزالهم يف ليبيا منذ بداية العام 
تبذل  مساعي  هناك  الحايل«وأن 
لتغيير إدارة الهجرة يف البالد بالتعاون 

مع المنظمات المعنية بهذا الشأن.
التي  االنقسام  حالة  عن  وتحدث 
ضربت مجلس النواب، مشيًرا إىل أنه 
ال يحبذ إنشاء برلمان موازٍ يف طرابلس، 
التي  القاهرة  اجتماعات  مؤكًدا دعمه 
جرت قبل أسبوعين، وجمعت أعضاء 
وأشار  طبرق.  يف  النواب  مجلس  من 
اجتماعه  خالل  تحدث  أنه  إىل  سالمة 

مثلت اإلحاطة األخيرة للمبعوث األممي غسان 
الدبلوماسي  موقف  في  تحول  نقطة  سالمة 
أفعال  ردود  أثار  مما  الليبية  األزمة  إزاء  اللبناني 
قبل  من  أو  الليبي  الشارع  في  سواء  مختلف 

المتدخلين الدوليين في األزمة الليبية.
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الوطني  للجيش  العام  القائد  مع 
األحد،  أمس  حفتر  خليفة  المشير 
النواب  مجلس  عضو  خطف  عن 
بنغازي، سهام سرقيوه،  مدينة  عن 
طالب  أنه  مؤكًدا  أسبوعين،  قبل 

بإطالقها فوًرا.
المبعوث  إحاطة  أحدثت  وقد 
سالمة،  غسان  ليبيا  إىل  األممي 
إزعاًجا  األمن،  مجلس  أمام  األخيرة 
طرابلس  يف  الوفاق  لحكومة 
وأطراف من مصراتة، يف واحدة من 
فيها  تتباعد  التي  النادرة  المواقف 
مواقف  أّن  سيما  ال  الطرفين،  رؤى 
الدبلوماسي اللبناين تأيت يف الغالب 
لصالح المنطقة الغربية، حيث مقر 

البعثة األممية.
رئيس  طرحه  األبرز  النزعاج 
السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 
التقاه  عندما  سالمة،  غسان  أمام 

األخير  بأن  حينها  يف  السراج  لمكتب  بيان  أفاد  طرابلس،  يف  اإلحاطة  عقب 
وصفها  مما  ورد  ما  على  رسمية  احتجاج  مذكرة  األممي  المبعوث  سّلم 

بـ«مغالطات«بإحاطته لمجلس األمن حول الوضع يف ليبيا.
باإلضافة إىل ذلك، عّبرت عدة شخصيات مؤيدة لحكومة الوفاق يف طرابلس 
ومصراتة عن غضبها الشديد من إحاطة سالمة األخيرة، أبرزها جاء على لسان 
الدولة السابق  للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس  المجلس األعلى  رئيس 
»فقد  األممي  المبعوث  بأن  إعالمية،  تصريحات  يف  السويحلي،  عبدالرحمن 
بما  المليئة  حياديته، وأصبح منحاًزا للطرف اآلخر«خاصة بعد إحاطته األخيرة 

بـ«المغالطات«. وصفه 
ولم تتوقف ردود األفعال عند المطالبات واالحتجاجات، فقد هددت مجموعة 
ستتخذ  المساندة«بأنها  »القوة  نفسها  على  تطلق  للوفاق  تابعة  مسلحة 

كثر قوة ضد المبعوث األممي إن لم يغادر ليبيا. خطوات أ
الداعمة  للمليشيات  اتهامات  صريح  بشكل  تضمنت  اإلحاطة  هذه 
لحكومة »الوفاق«بالتحالف مع مقاتلين متطرفين، وكذلك استخدام مطار 
معيتيقة ألغراض عسكرية إذ أن مبعوث األمم المتحدة غسان سالمة رفع 
بشكل مستمر  لها  توجهها  التي  التهم  وثّبت  السراج،  الغطاء عن حكومة 

مؤسسة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
مجلس  عضو  رأى  جهته،  ومن 
من  أنه  األحمر  بشير  الليبي  النواب 
إحاطة  على  كثيرا  يعول  أن  الخطأ 
أو  األمن  مجلس  أمام  سالمة  غسان 
انتهاكات  إلثبات  الدويل،  المجتمع 
استخدام  يف  »الالوفاق«  حكومة 

المرتزقة.
»العين  لـ  حديث  يف  األحمر،  وتابع 
حكومة  انتهاكات  أن  اإلخبارية« 
لفاقدي  جلية  أصبحت  المليشيات 

البصر والبصيرة، حسب وصفه.
سالمة  غسان  حديث  أن  وأضاف 

ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  إحاطة  أحدثت 
إزعاًجا  ــن،  األم مجلس  أمــام  سالمة،  غسان 
من  ــراف  وأط طرابلس  في  الوفاق  لحكومة 
التي  النادرة  المواقف  من  واحدة  في  مصراتة، 
مواقف  أّن  سيما  ال  الطرفين،  رؤى  فيها  تتباعد 
الدبلوماسي اللبناني تأتي في الغالب لصالح 

المنطقة الغربية، حيث مقر البعثة األممية.

سهام سرقيوه
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يغير  لن  المليشيات  حكومة  عل 
يف  الجيش  استمرار  من  يوقف  أو 
الفاسد  الزمرة  هذه  القتالع  مهمته، 

من كل األراضي الليبية.
ال  الليبيين  أن  على  األحمر  وشدد 
يعولون إال على المؤسسة العسكرية 
من  ليبيا  السترجاع  العامة  والقيادة 
اإلرهابية  والمجموعات  العصابات 
والعمالء.  القانون  على  والخارجين 
ورأى عضو مجلس النواب الليبي أن 
بعمل،  كلف  موظفا  إال  ليس  سالمة 

وقد فشل فشال ذريعا يف أداء عمله
المتحدث  ندد  أخرى،  ناحية  من 
يقودها  التي  الصمود  مليشيا  باسم 
بإحاطة  الجرو،  إحميدة  بادي،  صالح 
غسان  ليبيا،  إىل  األممي  المبعوث 
اليوم  الدويل،  األمن  بمجلس  سالمة، 

االثنين، موضًحا أنها تدعم خليفة حفتر.
الجرو قال يف تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل االجتماعي فيسبوك:«غسان 
سالمة شاهدناه يجلس مع شخصيات يف الدولة وأحزاب من المنطقة الغربية 
الجلسات  هذه  علي  تعليق  لدينا  يكن  ولم  هؤالء  وجوه  تغمر  بسمة  وسط 
مبعوثهم  طريق  عن  الدويل  المجتمع  إىل  وقضيتنا  صوتنا  يصل  أن  باب  من 

األممي«.
لخليفة حفتر، فمن  تميل  واقعية«والتي  إحاطة سالمة،«غير  بعد  أنه  وتابع 
حقه أن يقول أن الضحكات كانت عليهم وعلى صمتهم، ُمختتًما: “من اليوم، 

الجلوس مع غسان سالمة يعتبر خذالن لتضحيات الشجعان«.
من جانب آخر، كّرر االتحاد األورويب، الجمعة 2 أغسطس دعوته كل األطراف 
الخاص  للممّثل  النار، وجّدد دعمه  التوصل إىل وقف دائم إلطالق  الليبية إىل 
أمام  األخيرة  إحاطته  إثر  سالمة  غسان  ليبيا  يف  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 

مجلس األمن.
باسم  صدر  بيان  يف  موغيريني،  فيديريكا  األوروبية  الخارجية  وزيرة  وقالت 
الذي  الهدنة  بمقترح  يرّحبون  األعضاء  »ودوله  األخير  إّن  األورويب،  االتحاد 
بمناسبة  سالمة،  غسان  المتحدة،  األمم  عام  ألمين  الخاص  الممثل  قّدمه 
دائم  إىل وقف  التوّصل  يمّثل خطوة مهمة يف مسار«  والذي  األضحى،  عيد 
إلطالق النار. أضافت »االتحاد األورويب يدعم بالكامل مقترح الممثل الخاص 
القائم على ثالث مراحل ويهدف إىل إحياء المفاوضات السياسية وخصوصاً 

الهدنة«.
أنه  مراقبون  يرى  الصدد،  هذا  يف 
موقف  يف  التعديل  هذا  قراءة  يمكن 
الغربية  القوى  أن  ناحية  من  سالمة 
تدريجي  بشكل  الدعم  ترفع  بدأت 
ورائها حكومة  من  و  الميليشيات  عن 
السراج بالتايل فإن ذلك يستبطن دعم 
العسكرية  للعملية  معلن  غير  دويل 
حكومة  فشل  إثر  طرابلس  يف 
إىل  يفضي  لحل  التوصل  يف  السراج 
رهانها  تواصل  و  سياسي  إستقرار 
المنفلتة. الميليشيات  سالح   على 

الوفاق  لحكومة  مؤيدة  شخصيات  عدة  عبّرت 
من  الشديد  غضبها  عن  ومصراتة  طرابلس  في 
لسان  على  جاء  أبرزها  األخيرة،  سالمة  إحاطة 
المشري،  خالد  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس 
عبدالرحمن  السابق  الدولة  مجلس  ورئيس 
بأن  إعالمية،  تصريحات  في  السويحلي، 

المبعوث األممي »فقد حياديته.

بشير األحمر
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عبدالباسط غبارة 

سياسيا  األصعدة  جميع  على  صعبا  وضعا   ،2011 العام  منذ  ليبيا  عاشت 
وعسكريا واقتصاديا، ورغم محاوالت الوصول إىل إرساء االستقرار يف هذا البلد 
الفوضى  تواصل مسلسل  يزداد صعوبة يف ظل  كان  األمر  فإن هذا  الممزق، 
اإلرهابية. والتنظيمات  المسلحة  الميليشيات  أحضان  يف  بالبالد  ألقت  التي 
ومثلت الفوضى التي باتت السمة األبرز يف المشهد الليبي،احدى أبرز ذرائع 
مختلف القوى الدولية للتواجد على األراضي الليبية.وبدت إيطاليا،التي تخشى 
تهميش دورها يف مستعمرتها القديمة،مصرة على التواجد بقوة تحت ذريعة 
الجهود الساعية إىل حل األزمة العصية والوصول بالبلد الممزق إىل حالة من 

التوافق ترسخ السالم واألمن فيه.

إيطاليا في المشهد الليبي.. 

تذبذب في المواقف
وبحث عن المصالح
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في  أوجها  الليبية  االيطالية  العالقات  شهدت 
القذافي  معمر  الراحل  الليبي  الزعيم  عهد 
الحكومة  رئيس  من  المقرب  والصديق  الحليف 

اإليطالية آنذاك سيلفيو برلسكوني.

الراحل معمر  الليبي  الزعيم  الليبية أوجها يف عهد  العالقات االيطالية  وشهدت 
سيلفيو  آنذاك  اإليطالية  الحكومة  رئيس  من  المقرب  والصديق  الحليف  القذايف 
برلسكوين، فقد تمكن األخير خالل سنوات حكمه على مدى 4 واليات، من تأمين 
خالل  من  ليبيا  يف  اإليطالية  واالقتصادية  السياسية  المصالح  من  واسعة  طائفة 
صيغة تعامل خاصة مع القذايف الذي كان ُيستقبل يف روما بحفاوة بالغة، ووصفه 

برلسكوين بـ »صديقي الرائع.
قبيل  من  وطرابلس،  روما  بين  العالقة  المشاكل  بعض  ُسويّت  لذلك  ووفقاً 
1945(، وتسوية   -  1911( االحتالل  فترة  لليبيا عن  اإليطالية  التعويضات  قضية 
لطرابلس  الفعلي  الضامن  روما  وكانت  اإليطالية.  للشركات  الليبية  الديون  أزمة 
التي  الترحيب بليبيا بحذر يف المجتمع الدويل بعد عزلة جراء العقوبات  حين تم 
الدويل  للمجتمع  ليبيا  بوابات عودة  إحدى  روما  1992،وكانت  عام  عليها  فرضت 

التي بدأت تدريجًيا 2003.
وفرنسا  المتحدة  الواليات  من  مدعومة  الناتو  قوات  2011،تدخلت  مارس  ويف 
واألمن  االستقرار  واغتيال  القذايف  معمر  الراحل  العقيد  نظام  إلسقاط  وبريطانيا 
اإليطالية  المصالح  النفط والغاز.وباتت  الطاقة  الغني بموارد  العريب  البلد  يف هذا 
الحيوية يف ليبيا يف دائرة الخطر،وما لبث هذا الوضع أن أرغم روما على التدخل 
والتي حظرت   ،2008 عام  وّقعت  التي  الصداقة  معاهدة  تعليق  بعد  القتال،  يف 

استخدام القواعد اإليطالية يف أي عمل عسكري ضد ليبيا.
بانتشار  سمح  أمنياً،  فراغاً  تاركاً  ليبيا  عن  الغرب  القذايف،تخلى  رحيل  وعقب 

من  تمكنت  التي  المتطرفة  الجماعات 
التابعة  السالح  مخازن  على  السطو 
للجيش الليبي، كما سيطرت على مدن 
بأكملها وفرضت على السكان قوانينها 
ورؤيتها المتطرفة، ووضع الليبيين أمام 
النعرات،  وتصاعد  االنقسام  تحديات 
على  تهديداً  تمثل  ليبيا  أصبحت  حتى 

المنطقة وأوروبا والمجتمع الدويل.
فيها  إرهابية  إمارة  قيام  إعالن  ومثل 
لصناع  موجعة  2014ضربة  صيف 
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التدخل  على  روما  أرغم  أن  الوضع  هذا  لبث  ما 
في القتال، بعد تعليق معاهدة الصداقة التي 
استخدام  حظرت  والتي   ،2008 عام  وّقعت 
ضد  عسكري  عمل  أي  في  اإليطالية  القواعد 

ليبيا.

السواحل  كيلومتر من  آالف   8 نحو  تملك  التي  البالد  إيطاليا، فشعرت  القرار يف 
أن موقف شركائها  كما  المشتعلة.  النار  بؤرة  بأنها يف  المتوسط،  المفتوحة على 
دون  ومن  وحدها  الشرعية  غير  الهجرة  نزف  تواجه  تركوها  الذين  األوروبيين 

كتراث، أضاف بعض المرارة لدى اإليطاليين. ا
كثر إىل التعويل على الدور  ومع ذلك، ظلت السياسة اإليطالية مترددة ونزعت أ
األممي لمواجهة اإلرهاب يف هذا البلد أو التوسط لتسوية األزمة بين المتنازعين، 
وفق ما ذهب إليه رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي يف تصريحاته.لكن بات من 
الصعب استمرار التردد اإليطايل، يف ظل تنافس قوى إقليمية ودولية على النفوذ 
االقتصادية  كات  والشرا والغاز  النفط  تدفقات  وتضرر  الليبي  الداخل  المباشر يف 

واالستثمارية بفعل عدم االستقرار.
العامري  أنيس  حالة  غرار  على  أوروبا  باب  يدق  بات  االرهاب  خطر  أن  كما 
الذي تورط يف حالة دهس يف ألمانيا يف ديسمبر 2016، ليٌقتل الحقا يف تبادل 
إيطاليا  كان قد سجن يف  العامري  أن  النار مع شرطة ميالنو.والالفت  إلطالق 
النار يف مركز لالجئين، وأفرج عنه ليتوجه إىل  2011 و2015 إلضرامه  ما بين 
األخيرة تملك جالية كبيرة يف  بأن  أن رفضت تونس تسلمه، علما  ألمانيا بعد 

إيطاليا.
غير  بالهجرة  اإلرهاب  اختالط  لجهة  إليطاليا  كبيرا  تحديا  الحادثة  تلك  ومثلت 
يف  اإليطالية  للدولة  جيوسياسيا  ظهيرا  تمثل  التي  أفريقيا  شمال  يف  الشرعية 
جنوب وغرب المتوسط. وازدادت وطأة ذلك مع استقبال إيطاليا قرابة 180 ألف 
مهاجر عبروا البحر المتوسط بمساعدة شبكات تهريب محلية يف ليبيا خالل العام 

.2016
مباشرة  تدخل  إيطاليا   **

الى الملعب الليبي: 
للمصالح  التهديد  ثقل  ومع 
تحركت  ليبيا،  من  القادمة  اإليطالية 
هذا  يف  المباشر  األمامي  للتدخل  روما 
على  راهنت  عندما  دورها  وبرز  البلد. 
 ،2015 ديسمبر  يف  الصخيرات  اتفاق 
الوفاق  حكومة  لدخول  وحشدت 
 ،2016 الوطني إىل طرابلس يف مارس 
مجلس  لثقة  األخيرة  نيل  عدم  برغم 
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على ضوء معطيات كثيرة بدا أن إيطاليا تركز 
أدوارها األمامية في ليبيا على منطقتي الغرب 
الهجرة(،  )تدفق  الليبي  والجنوب  الغاز(  )تدفق 
األمنية  لمصالحها  مالمسة  األكثر  باعتبارهما 

واالقتصادية والسياسية.

النواب يف الشرق. وكان وزير خارجية إيطاليا آنذاك باولو جنتيلوين أول مسؤول 
غريب يلتقي السراج يف روما يف إبريل 2015.

ليبيا على  األمامية يف  أدوارها  تركز  إيطاليا  أن  بدا  كثيرة  وعلى ضوء معطيات 
باعتبارهما  الهجرة(،  )تدفق  الليبي  والجنوب  الغاز(  )تدفق  الغرب  منطقتي 
دورها  عن  تتخل  والسياسية.ولم  واالقتصادية  األمنية  لمصالحها  مالمسة  األكثر 
اللوجستي للعمليات العسكرية الغربية يف ليبيا، كما الحال مع توصل روما إىل 
سيجونيال  قاعدة  باستخدام  يقضي   2016 يناير  يف  المتحدة  الواليات  مع  اتفاق 
اإليطالية  الحكومة  أن  إال  داعش،  لمواجهة  األميركية  الطائرات  إلقالع  صقلية  يف 
نفسه  العام  من  كتوبر  أ يف  ليبيا  غريب  قوة عسكرية يف مصراتة  نشر  عن  أعلنت 
قوات  آنذاك  تخوضها  كانت  التي  المعارك  جرحى  لمعالجة  إنسانية  ألغراض 

البنيان المرصوص الموالية لحكومة الوفاق ضد داعش يف سرت.
اإليطاليون  حرص  إيطالية،  قوات  أي  تجاه  الليبيين  حساسية  يدركون  وألنهم 
روما  عرّض  األمر  لكن  السراج،  بناء على طلب حكومة  جاء  بأنه  ذلك  تبرير  على 
لعاصفة انتقادات انطلقت سواء من حكومة شرق ليبيا ومجلس النواب والمشير 
خليفة حفتر، بل ومن حكومة االنقاذ الوطني السابقة التي كانت تنافس السراج 

يف طرابلس.
رهاناتها على حكومة  تفعيل  باتجاه  االنتقادات ومضت  بتلك  إيطاليا  تعبأ  ولم 
الوفاق،ال سيما مع توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج 
يف فبراير 2017، لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتنص على إقامة مخيمات 

على  وحضهم  المهاجرين  الستقبال 
العودة إىل بالدهم، إذا لم تنطبق عليهم 
صفة الالجئين، يف المقابل، تتعهد روما 

بتدريب لحرس الحدود الليبي.
تمددت  غربا  وجودها  مع  وبالتزامن 
مع  الليبي  الجنوب  يف  كثر  أ روما 
تلقيها دعما من منظمة سانت إيجيدو 
يف  بدورها  تدخلت  التي  الكاثوليكية 
رعت  إذ  بالمنطقة،  المحلية  الوساطة 
2016 بين  18 إبريل  إعالنا مشتركا يف 
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ممثلي الطوارق )الحراك الوطني لشباب الطوارق( والتبو )المجلس األعلى لثوار 
قبائل التبو( يف الجنوب الليبي بعد مفاوضات يف روما لدعم حكومة الوفاق، بل 
2016 بين  8 ديسمبر  إن سانت إيجيدو لعبت دورا يف عقد اتفاق للمصالحة يف 

مصراتة والزنتان بعد استضافة ممثلين لهما يف روما
األبيض  البحر  عبر  المهاجرين  جماح  كبح  ذريعة  2017،وتحت  أغسطس  ويف 
المتوسط،أقر البرلمان اإليطايل خطة للتدخل العسكري يف المياه الليبية بناء على 
قوبلت  الخطوة  هذه  السراج،لكن  فائز  الوطني  الوفاق  حكومة  رئيس  من  طلب 
للسيادة  انتهاكا  اعتبرته  التي  الليبية  األوساط  يف  وغاضبة  منددة  فعل  بردود 

الليبية.
باريس  يف  حفتر  خليفة  بالمشير  جمعه  الذي  اللقاء  بعد  جاءت  السراج  خطوة 
تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي جرى خالله التوافق على 
اتفاق  على  والتأكيد  النار،  إطالق  ووقف   2018 عام  ربيع  يف  انتخابات  إجراء 
األمم  برعاية   2015 األول/ديسمبر  كانون  يف  المغرب  يف  الموقع  الصخيرات 
دخلت  الفرنسية  المبادرة  من  االنزعاج  بعض  أبدت  التي  إيطاليا  المتحدة.لكن 
يف حسابات السّراج من خالل من بوابة الحّد من سيل المهاجرين من الشواطئ 

الليبية.
وبوادر  باريس  يف  الطرفين  بين  جمع  الذي  اللقاء  رافق  الذي  التفاؤل  ورغم 
جديد  من  الليبية  األوراق  لخلط  االيطايل،مهد  التدخل  أن  الليبية،إال  األزمة  انفرج 
هذا  األول.وبدأ  المربع  اىل  والعودة 
خليفة  المشير  اصدار  خالل  من  فعليا 
والبحرية  الجّو  لسالحي  أوامره  حفتر 
التابعين لقوات الجيش بالتصدي ألي 
تصاريح  تملك  ال  إيطالية  بحرية  قطع 
السيادة  حرمة  وتنتهك  رسمية  دخول 
إنتزاع  مراقبون  اعتبره  ما  الليبية.وهو 
السّراج  فائز  بصالحيات  اعتراف  ألي 
بعد  الطرفين  بين  العالقة  يف  وتوتر 
حدوث  المكانية  باريس  لقاء  مهمد  أن 

كة بينهما. شرا

الليبي  والجيش  إيطاليا  بين  العالقات  شهدت 
توترا كبيرا، حيث اتخذت روما، الدولة المستعمرة 
القديمة لليبيا، موقًفا مسانًدا لحكومة الوفاق 

وميليشيات طرابلس.
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** انقسام ورفض لعودة »االستعمار اإليطالي«: 
يف  السراج  جعل  ليبيا  يف  االيطايل  الحد،فالتدخل  هذا  عند  األمر  يتوقف  ولم 
مواجهة غضب وتنديد شعبي واسع،تجلى يف خروج مضاهرات حاشدة يف عدد 
بدخول  تنديدا  اإليطايل« وذلك  للتدخل  الليبي تحت شعار »ال  الشرق  من مدن 
بمساندتهم  المتظاهرون  كد  طرابلس.وأ مدينة  اىل  اإليطالية  الحربية  البوارج 
دعمهم  مجددين   ، لإلرهاب  ومحاربة  الدولة  مؤسسات  وبناء  والشرطة  للجيش 

لقوات الجيش يف حربها على اإلرهاب.
أيضا،  الليبي،فقد شهدت طرابلس  الشرق  المضاهرات على مدن  تقتصر  ولم 
الجمعة 04 أغسطس 2017،خروج عدد من المواطنين للتعبير عن رفضهم لهذا 
للتدخل  اعتبروه عودة لالستعمار من جديدمظاهرة رفضا  الذي  التدخل األجنبي 
بعدم  تطالب  التي  الالفتات  عديد  المتظاهرون   ليبيا.ورفع   اإليطايل  العسكري 
السماح بالتدخل األجنبي وعدم الموافقة على أن تكون ليبيا مستعمرة ايطالية 
كل  ايطاليا  الليبية،تجاهلت  األوساط  ساد  الذي  الغضب  مقابل  ويف  أخرى.  مرة 
هذه االعتراضات واالحتجاجات، حيث أنكرت السفارة اإليطالية يف طرابلس وجود 
جدالً  أثارت  تدوينة  ىف  السفارة  العاصمة.وقالت  أنحاء  جابت  كبرى  مظاهرات 
:«يحاول البعض الترويج لمظاهرات كبيرة غير موجودة يف طرابلس ، إن  واسعاً 
إيطاليا عاقدة العزم على مساعدة الشعب الليبي للخروج من أزمته، وال نلتفت 

لمن يريد استمرار الفوضى.
الصحف  غالبية  اعتبرت  وبدورها 
االيطالية،أن  اإلخبارية  والمواقع 
طرابلس  ىف  خرجت  التي  المظاهرات 
العلم  فيها  أُحرق  و  المدن  و عدد من 
ليبي  شعور  عن  تعبير  االيطايل،مجرد 
نتيجة  بالدهم  تجاه  بالكراهية  متزايد 
الذي  والغموض  االستعمار  حقبة 
طلب  إعالن  بعد  بالعملية  أحاط 

السراج بخصوصها.

الموقف االيطالي سرعان ما بدأ في التغير في 
الوطني  الجيش  حققها  التي  النجاحات  ظل 
الليبي في شرق البالد وتحريره لمنطقة الهالل 
ميزان  في  كبيرا  تغيرا  مثل  ما  وهو  النفطي 

القوى في البالد.
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** عقود ومساعي ميدانية وسياسية: 
ولم تكتفي إيطاليا باإلتفاقيات مع حكومة الوفاق،بل سعت إىل إبرام صفقات 
أبرزها صحيفة  تقارير غربية،  ليبيا.حيث كشفت  البشر ىف  مع ميليشيات تهريب 
أنس  مع  اتفاق  اإليطالية  السلطات  عقد  عن  اإليطالية،  سيرا«  ديال  »كورييري 
كبر ميلشيا رئيسية يف االتجار بالبشر وتهريب  الدباشي،زعيم  ميليشيا »العمو« أ
المهاجرين إىل أوروبا، صفقة، تتضمن مكافحة قواته لقوارب الهجرة غير الشرعية 
المنطلقة من مدينة صبراتة، وإنشاء مركز إيواء بالمدينة، مقابل تقديم دعم مايل 

إيطايل يقدر بخمسة ماليين يورو.
ويف نهاية مايو /أيار 2018،رعت باريس اتفاقاً غير مكتوب بين الفرقاء الليبيين، 
ينص على إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية، وتعهدت كل األطراف بقبول نتائج 
لحماية  األمنية  المتطلبات  توفير  مع  دعمها،  عملية  يف  والمساعدة  االنتخابات، 
وذلك  األربعة،  الرئيسية  األزمة  أطراف  باريس  مؤتمر  االنتخابية.وجمع  العملية 

ألول مرة على طاولة المفاوضات، وهم 
المشير  المسلحة  للقوات  العام  القائد 
النواب  مجلس  ورئيس  حفتر  خليفة 
الوفاق  حكومة  صالح،ورئيس  عقيلة 
رئيس  المشري  خالد  السراج،و  فائز 

مجلس الدولة األعلى.
سعى  المؤتمر  هذا  خالل  ومن 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
المنطقة  يف  الفرنسي  الدور  إعادة  إىل 
بايق  حساب  على  نقاط  وتسجيل 
الليبي،  الشأن  يف  المتدخلة  األطراف 
واضح  قدم  موطئ  لضمان  وذلك 
الليبي،  الملف  مستوى  على  وثابت 

كما أن باريس تسعى من خالل هذا الملف إىل العودة لشمال إفريقيا واإلمساك 
بزمام األمور هناك بعد أن غابت سنوات عنها واستعادة دور فقدته يف المنطقة.

خالل  عليه،من  للرد  سارعت  التي  اليطاليا  تحديا  مثل  الفرنسي  التحرك  هذا 
تجديد دعمها لحكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج، إثر زيارة مفاجئة قام بها 
وزير خارجيتها انزو ميالنسيزي إىل العاصمة الليبية طرابلس،يف أول زيارة للوزير 
خارج إيطاليا بعد توليه منصبه،حيث قال الوزير اإليطايل، إن »اختياره لليبيا كأول 
زيارة له خارج إيطاليا بعد استالمه لمنصبه هو داللة على أن الملف الليبي يتصدر 

قائمة ملفات السياسة الخارجية إليطاليا.
خالد  للدولة  االستشاري  المجلس  رئيس  لقائه  اإليطايل،خالل  الوزير  وأضاف 
الحكومة  وتدعم  الموازية  المؤسسات  مع  التعامل  ترفض  »بالده  المشري،أن 
الشرعية المتمثلة يف حكومة الوفاق الوطني، وأنها حريصة على وحدة المؤسسات 
الليبية، على وجه الخصوص المؤسسة الوطنية للنفط، مضيفا أن إيطاليا تتطلع 

إىل زيادة التعاون االقتصادي مع ليبيا والتعجيل بإعادة تدوير عجلة االقتصاد«.

** تنافس إيطالي فرنسي في الملعب الليبي: 
وتحولت حرب النفوذ بين إيطاليا وفرنسا يف ليبيا إىل حرب علنية منذ اجتماع 
اإليطالية،  الدفاع  وزيرة  اإليطالية،تحذيرات   »الجورنال«  صحيفة  باريس.ونقلت 
أن  مؤكدة  الليبي  الشأن  يف  تدخلها  من  الفرنسية  السلطات  ترينتا،  إليزابيتا 
»إيطاليا«  بيد  القيادة  وأن  الليبية  الدولة  قيادة  على  القادرة  الدولة  هي  بالدها 
لنظيرتها  قالت  اإليطالية  الوزيرة  إن  الصحيفة  الليبية.وقالت  بالحالة  يتعلق  فيما 
الفرنسية، فلورنس باريل، على هامش االجتماع الوزاري بمقر الناتو يف بروكسل: 

»لنكن واضحين.. القيادة يف ليبيا لنا«.

قال انزو ميالنسيزي في أول زيارة  إلى العاصمة 
»اختياره  إن  منصبه  توليه  بعد  طرابلس  الليبية 
استالمه  بعد  إيطاليا  خارج  له  زيارة  كأول  لليبيا 
لمنصبه هو داللة على أن الملف الليبي يتصدر 

قائمة ملفات السياسة الخارجية إليطاليا.
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وشهدت العالقات بين إيطاليا والجيش الليبي توترا كبيرا، حيث اتخذت روما، 
وميليشيات  الوفاق  لحكومة  مسانًدا  موقًفا  لليبيا،  القديمة  المستعمرة  الدولة 
الفرنسية  المبادرة  حددته  الذي  الموعد  يف  االنتخابات  إلجراء  ورافًضا  طرابلس، 
أدان  فيما   ،2018 العام  من  /ديسمبر  األول  كانون  شهر  يف  المتحدة،  واألمم 
وتصادًما  أزمة  أحدث  ما  الليبي،  الشأن  يف  اإليطالية  التدخالت  الوطني  الجيش 

بين الطرفين.
قناة  على  أذيعت  مقابلة  يف  رفض  قد  بيروين،  جوزيبي  االيطايل  السفير  وكان 
الظروف  تهيئة  التكلفة قبل  كانت  ثمن ومهما  بأي  ليبيا  إنتخابات يف  إجراء  ليبيا 
المناسبة، مدعيا أن هناك أطرافا تسعى للتسريع من موعد االنتخابات لالستيالء 
للقوات  العام  القائد  حفتر،  خليفة  المشير  كد  أ ذلك،  على  السلطة.وردا  على 
أن  أجنبي  مسؤول  وأي  اإليطايل  السفير  حق  من  ليس  أنه  الليبية،  المسلحة 

يتدخل يف مسألة تخص االنتخابات وشؤون الليبين بشكل عام.
حققها  التي  النجاحات  ظل  يف  التغير  يف  بدأ  ما  سرعان  االيطايل  الموقف  هذا 
ما  وهو  النفطي  الهالل  لمنطقة  وتحريره  البالد  شرق  يف  الليبي  الوطني  الجيش 
يف  القوى  ميزان  يف  كبيرا  تغيرا  مثل 
ظل  يف  الليبي  الجيش  البالد.وحضي 
كبيرة،  وثقة  بترحيب  اإلنتصارات  هذه 
وإقليمي  دويل  باعتراف  حظي  كما 

بدوره المحوري يف أي حل مستقبلي.
على  تدريجيا  انفتاحا  روما  ومارست 
المشير خليفة حفتر. وتعززت مؤشرات 
مع  الشرق  على  اإليطايل  االنفتاح 
للجيش  إجالء جرحى  روما يف  مشاركة 
يف  بنينة  قاعدة  من  الليبي  الوطني 
إىل  إضافة   ،2017 إبريل  يف  بنغازي 
يف  لرغبتها  اإليطالية  السفارة  إبداء 
افتتاح قنصلية لها يف بنغازي لتسهيل 
سفر المواطنين لها يف مسعى للتوازن 
يف  روما  سفارة  فتح  إعادة  خطوة  مع 

طرابلس يف يناير 2017.

إلى  الليبي  الملف  إعادة  في  ..الفشل  باليرمو  مؤتمر   **
روما: 

وتزايدت محاوالت ايطاليا التقرب من الجيش الليبي من خالل مؤتمر باليرمو 
الذي انعقد يومي 12 و13 نوفمبر 2018،وجا ردا على مؤتمر باريس.حيث بذلت 
زاره  فقد  حفتر،  خليفة  المشير  ود  لكسب  كبيرة  جهوًدا  اإليطالية  الدبلوماسية 
ووجهت  آخرون،  ومسؤولون  ميالنيزي  موافيرو  إينزو  الخارجية  وزير  بنغازي  يف 
لبحث  كونتي؛  جوزيبي  الوزراء  رئيس  خاللها  التقى  روما  لزيارة  رسمية  دعوة  له 

ترتيبات مؤتمر باليرمو.
المشير خليفة حفتر صفعة  الليبي  للجيش  العام  القائد  المؤتمر وجه فيه  هذا 
تركيا  من  كل  حضور  عدم  اشترط  ليبيا،حين  يف  التركي-القطري  للنفوذ  قوية 
باليرمو. األصلي  المؤتمر  هامش  على  عقد  الذي  المصّغر«  »االجتماع  يف  وقطر 
ومثل قبول ايطاليا بشروط حفتر، وإبعاد تركيا من هذه القّمة سببا يف انسحاب 
تركيا من  انسحاب  »نعلن  فيه:  قال  بيان  وإصدار  أقطاي  فؤاد  التركي  المندوب 
هذا  التوحد  من  الدويل  المجتمع  يتمكن  لم  لألسف  عميقة.  أمل  بخيبة  المؤتمر 
الصباح. وكان الحضور القطري يف المؤتمر باهًتا حيث ظهر وزير الخارجية القطري 
ولم  اليسار،  أقصى  على  طريف  بشكل  للمؤتمر  الختامية  الجماعّية  الصورة  يف 
تتحّدث التقارير اإلعالمّية عن أي نشاط لوزير الخارجية القطري خالل المؤتمر أو 

في  بيروني  جوزيبي  االيطالي  السفير  رفض 
إنتخابات  إجراء  ليبيا  قناة  على  أذيعت  مقابلة 
قبل  التكلفة  كانت  ومهما  ثمن  بأي  ليبيا  في 
تهيئة الظروف المناسبة، مدعيا أن هناك أطرافا 
تسعى للتسريع من موعد االنتخابات لالستيالء 
أنه  حفتر  أكد  ذلك،  على  السلطة.وردا  على 
مسؤول  وأي  اإليطالي  السفير  حق  من  ليس 
االنتخابات  تخص  مسألة  في  يتدخل  أن  أجنبي 

وشؤون الليبين بشكل عام.
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كتفت وسائل اإلعالم القطريّة الرسمّية  تقديمه ألي مواقف أو مقترحات.يف حين ا
السراج  وفائز  من غسان سالمة  كل  مع  األخير  هذا  لقاءات  عن  رسمّية  برقيات 

ورئيس مجلس الّدولة خالد المشري، بصياغات رسمّية ولغة ديبلوماسية.
ليبيا على موعد مع حدث مفصلي  2019،كانت  أبريل/نيسان  الرابع من  ويف 
حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش  أطلق  حيث  تاريخها  يف 
الليبية  العاصمة  تحرير  بهدف  الكرامة«  »طوفان  مسمى  تحت  عسكرية  عملية 
المليشيات  مع  للتحالف  سارعت  التي  الوفاق  حكومة  تستقر  طرابلس،أين 
الموالية لها وأخرى كانت تتصارع معها حتى وقت قريب بهدف التصدي لتقدم 
رأسها  على  للمليشيات  داعمة  دول  األحداث  خط  على  الليبي.ودخلت  الجيش 
تركيا وقطر اللتين سارعتا لدعم المتطرفين يف طابلس والذين يمثلون ذراع هذه 

الدول لنهب ثروات البالد وتمرير أجنداتهم يف المنطقة عموما.
حّركت معركة طرابلس، الصراع القائم بين فرنسا وإيطاليا على ليبيا،خاصة وأن 
فرنسا، التي تمتلك أصوال نفطية كبيرة يف شرق ليبيا تجريها شركة »توتال«،تدعم 
إيطاليا،  تساند  بينما  حفتر،  خليفة  القّوي  المشير  بقيادة  الليبي  الجيش  قوات 
الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  بليبيا،  النفط  قطاع  يف  الرئيسي  الالعب 

وتتواجد لها قّوات عسكرية يف مدينة مصراتة، غرب ليبيا.
يف  بالتورط  باريس،  روما  واتهمت 
من  ليبيا  يف  العسكرية  المواجهات 
نائب  وقال  االقتصادية،  أجل مصالحها 
اإليطايل  الداخلية  ووزير  الوزراء  رئيس 
متفرجاً  »يقف  لن  إنه  ماتيو سالفيني، 
إن كان هناك من يمارس لعبة الحرب 
ليبيا«.وأضاف  يف  المصالح  ألجل 
إذاعية  تصريحات  يف  سالفيني  الوزير 
2019، أنه  11 أبريل/نيسان  الخميس 
ممارسة  يحاول  ما  شخص  كان  »إذا 
الحكومة  وجد  فقد  معنا،  الحرب  لعبة 
الخطأ، ووجد الوزير الخطأ معي أيضاً«.

وبدت تصريحات الوزير االيطايل بمثابة تهديدات بامكانية التدخل العسكري يف 
ليبيا،لكن نائب رئيس الوزراء اإليطايل، لويجي دي مايو سارع بالرد على سالفيني 
قائال »إن إيطاليا ليس لديها أي نية الستخدام القوة العسكرية للتدخل يف الصراع 
الليبي«. وكتب دي مايو على موقع فيسبوك »نستبعد تماما أي تدخل عسكري 
محتمل يف ليبيا، ال اليوم وال أي وقت مطلقا، مثلما نستبعد أي دعم محتمل حتى 

-ولو غير مباشر- من الدول األخرى«.
وقال دي مايو الذي يرأس حزب حركة خمس نجوم الشريك يف االئتالف الحاكم، 
وكان  األخطاء«.  تلك  إيطاليا  تكرر  لن  الحكومة  يف  وجودنا  ظل  »يف  رسالته  يف 
2011، عندما ساعدت الغارات الجوية التي نفذها حلف  دي مايو يشير إىل عام 
شمال األطلسي )ناتو( ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف يف ادخال البالد 

يف حالة من الفوضى وغياب األمن واالستقرار.
ويف غضون ذلك،حاول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اقناع ايطاليا 
بالتدخل لصالح المليشيات يف طرابلس،وذلك عبر تحذيره بعد نحو أسبوعين من 
كثر من 800 ألف  انطالق معركة تحرير طرابلس، من أن الحرب يف بالده قد تدفع أ
مهاجر نحو سواحل القارة األوروبية، كما أن اآلالف من الليبيين سيفرون بسبب 

المعارك، وهو ما اعتبرته السلطات اإليطالية ضربا من المبالغة.
وعقب ذلك زار السراج روما لكنه لم يجد ما كان ينتظره حيث طالبته الحكومة 
كان  الذي  الموقف  وهو  المفاوضات،  واستئناف  القتال  وقف  بضرورة  اإليطالية 
للجيش  انتصارا  المطلب  يرى يف ذلك  الذي  السياسي  اإلسالم  وتيار  يرفضه هو 
الذي سيتمكن من التفاوض من موقع أفضل مما كان عليه قبل 4 أبريل تاريخ 

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اإليطالي 
كان  إن  متفرجًا  »يقف  لن  إنه  سالفيني،  ماتيو 
المصالح  ألجل  الحرب  لعبة  يمارس  من  هناك 

في ليبيا«.
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إطالق عملية تحرير طرابلس من الميليشيات والجماعات اإلرهابية.
وبدا واضحا أن ايطاليا تريد الوقوف على الحياد،حيث زار المشير خليفة حفتر 
النار.  إطالق  وقف  سبل  كونتي  جوزيبي  مع  وبحث  الماضي  مايو   17 يف  روما 
يمكن  أنه  يف  ونثق  النار  إطالق  وقف  إىل  دعوت  »لقد  كونتي  قال  اللقاء  وعقب 
السير يف طريق الحل السياسي«.ونهاية أبريل الماضي قال كونتي إن »حكومة 

بالده ال تنحاز إىل  حفتر وال إىل السراج ولكن إىل الشعب الليبي«.
ويف ظل سعيه الضعاف المليشيات يف غرب البالد،طالب الجيش الليبي أواخر 
أقرب  العسكري يف مدينة مصراتة يف  بإغالق مستشفاها  الماضي،إيطاليا  أبريل 
كد المتحدث باسم القائد العام للجيش اللواء أحمد المسماري يف  وقت ممكن.وأ
تصريحات لصحيفة »كوريري ديال سيرا« اإليطالية عدم وجود دواع إنسانية لبقاء 
المستشفى بعد القضاء على تنظيم »داعش« يف مدينة سرت أواخر عام 2016

وتابع قائال »لدينا دالئل على أن هذه المنشأة لم يعد لها أي دور إنساين ولكنها 
تمثل مساعدة قيمة لـ«ميليشيات مصراتة« التي تقاتل جيشنا، لقد تمت إقامة 
المستشفى الميداين لمساعدة الجرحى يف االشتباكات ضد داعش بسرت وتلك 
 400 هناك  يزال  ال  »لماذا  متسائال  وأضاف  طويلة«.  فترة  منذ  انتهت  المعارك 
المستشفى«.وتابع »تقلع  بذريعة حماية  الجوية  القاعدة  تلك  إيطايل، يف  جندي 
طائرات من القاعدة وتقصف قواتنا وتتسبب يف سقوط ضحايا من بينهم مدنيون 
تدريب  يف  دورا  لإليطاليين  أن  ونعتقد 
الجيد..  باألمر  ليس  إنه  الميليشيات، 

عليهم المغادرة«.
اإليطالية  الحكومة  رئيس  ورد 
اتهامات  على  بالنفي  كونتي  جوزيبي 
كد يف تصريحات صحافية  المسماري. وأ
أن  بكين  قمة  حضوره  هامش  على 
بأي  يقوموا  لم  مصراتة  يف  موظفيهم 
عسكرية  شبه  أو  عسكرية  أنشطة 
المرضى  عالج  على  اقتصر  وعملهم 
بالده  استعداد  عن  المدنيين.وأعرب 
بحري  مستشفى  وإرسال  الليبي  الجيش  لجرحى  الالزم  الطبي  الدعم  لتقديم 

عائم لعالجهم يف أقرب منطقة من شرق ليبيا.
طائرة  بوصول  المؤقتة  للحكومة  التابعة  األنباء  وكالة  ومؤخرا،أفادت 
مقدمة  الطبية  والمعدات  باألدوية  محملة   2019 أغسطس   06 عسكرية،الثالثاء 
الهالل  »جمعية  إن  الوكالة  الدويل.وقالت  بنينا  مطار  إىل  اإليطايل،  البرلمان  من 
على  عادل  بشكل  لتوزيعها  الشحنة  هذه  ستستلم  ببنغازي  الليبي  األحمر 
تغير  حدوث  على  مؤشًرا  الخطوة  هذه  الطبية«.وتعد  كز  والمرا المستشفيات 
واضح يف سياسة الحكومة اإليطالية، بعد اقتراب القوات المسلحة من السيطرة 

على طرابلس وتحريرها من الميليشيات والجماعات اإلرهابية.
من  المقرب  الحليف  روما  موقف  يف  التغير  أن  إىل  الليبية  الوكالة  وأشارت 
المجلس الرئاسي، القائم على الدعوة  لوقف الحرب وتفعيل الحوار، حدث بعد 
مواقع  عدة  كشفت  فقد  المسألة،  يف  جديًدا  رأيًا  اإليطالية  المخابرات  أبدت  أن 
كتشاف المخابرات اإليطالية أدلة دامغة على مشاركة إرهابيين إىل  إخبارية عن ا
الذي »عّقد المشهد وأربك  الوفاق يف معركة طرابلس، وهو األمر  جانب حكومة 
الحسابات التي كان المجلس الرئاسي غير الدستوري يعمل عليها لجمع التأييد 

الدويل على حساب التأييد الشعبي«.
مع  وخاصة  فترة  منذ  مع  برز  االيطايل  الموقف  يف  التغير  بان  القول  ويمكن 
بداية مالمح التقارب اإليطايل الفرنسي التي تبلورت منذ اللقاء الذي جمع وزير 
الخارجية اإليطايل إينزو موافيرو ميالنيزي منتصف مايو الماضي بنظيره الفرنسي 

جان إيف لودريان، حيث بحثا مستجدات التطورات العسكرية يف طرابلس.

تصريحات  في  المسماري  أحمد  اللواء  أكد 
عدم  اإليطالية  سيرا«  ديال  »كوريري  لصحيفة 
بعد  المستشفى  لبقاء  إنسانية  دواع  وجود 
القضاء على تنظيم »داعش« في مدينة سرت 

أواخر عام 2016
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وأشارت حينها تغريدة للبعثة الدبلوماسية الدائمة إليطاليا لدى االتحاد األورويب 
مراقبون  وربط  ليبيا«.  النظر حول  واسعا يف وجهات  تقاربا  »اللقاء شهد  أن  إىل 
ترامب  الرئيس األميركي دونالد  بين  الذي جرى  الهاتفي  باالتصال  التقارب  ذلك 
وخليفة حفتر الذي أبان عن دعم للجيش الليبي واعتراف بدوره يف محاربة اإلرهاب 
وحماية المنشآت النفطية. وتأيت هذه التطورات يف وقت كثف فيه الجيش الليبي 
الجوية يف  الكلية  أعاد قصف مطار  الجوية على مدينة مصراتة حيث  من غاراته 
وطائرة  جوي  دفاع  وسائط  الجوي  السالح  ضربات  الثالثاء،واستهدفت  المدينة، 
متعددة  وصواريخ  مسّيرة  وطائرات  ذخائر  تحمل  ضخمة  تركية  عسكرية  إمداد 
األغراض، يف محاولة للتعجيل بالحسم. وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة 
يف  هبوطها  فور   »76 يوشن  »إل  طراز  من  شحن  طائرة  تدمير  عن  لها  بيان  يف 
قاعدة مصراتة »200 كلم إىل الشرق من طرابلس« قادمة من أنقرة وعلى متنها 
انطالقا  المسير  التركي  الجو  سالح  يستخدمها  موجهة  وصواريخ  أسلحة  شحنة 
الجوية يف  بالكلية  انفجارات متتالية  تّم سماع أصوات  الهجوم  القاعدة.وبعد  من 

مصراتة مع ارتفاع أعمدة النيران والدخان فيها.
الليبي  للجيش  المناهضة  المسلحة  المليشيات  أقوى  معقل  مصراتة  وتعتبر 
بسط  تأخير  يف  وحاسماً  كبيراً  دوراً  لعبت  وقد  الوفاق،  حكومة  قوات  وعمود 

العاصمة  على  الجيش  قوات  سيطرة 
الميليشيات  من  وتحريرها  طرابلس 
آالف  أرسلت  بعدما  المسّلحة، 
وصّد  القتال،  يف  للمشاركة  المقاتلين 
العاصمة. وسط  نحو  الجيش  تقّدم 
التركي- التدخل  بوابة  تمثل  أنها  كما 
تيار  يسيطر  حيث  ليبيا  يف  القطري 
للدولتين  الموايل  السياسي  االسالم 
مصراتة  مدينة  وتعج  المدينة.  على 
الميليشيات  من  بعدد  الساحلية 
تعمل  التي  العقائدية  والكتائب 
يف  المسلمين  اإلخوان  تنظيم  لصالح 
الصادق  المتطرف  بأوامر  وتأتمر  ليبيا، 
إسطنبول.وتشارك  المقيم يف  الغرياين 
بعدة  طرابلس  معارك  يف  مصراتة 

ميليشيات، منها الصمود التي يقودها صالح بادي المصنف على قوائم اإلرهاب 
الثالثة  والقوة  الرويب،  عبدالسالم  المتشدد  بقيادة  الحلبوص  وكتيبة  الدولية، 
لمختار  الطاجين  الحصان، وميليشيا  لمحمـد عمر   166 الفالو، وميليشيا  لمحمـد 
جحاوي، والمتحركة لمحمد سالم دمونة، وميليشيا شريخان وقائدها محمـد بعيو.
تنظيمي  من  وقيادات  عناصر  تؤوي  المدينة  أن  عن  اعالمية  تقارير  وتحدثت 
الليبي  الوطني  الجيش  الهاربين من معارك  بنغازي«  »شورى درنة« و«شورى 
عبر  ومصر،  وسوريا  العراق  من  تكفيرية  قيادات  استقدام  عن  الشرق، فضال  يف 
لألمم  سابق  تقرير  الليبي.وكشف  الجيش  ضد  للقتال  البحري،  والميناء  المطار 
من  كبيرا  عددا  استقبل  الجوية  الكلية  مطار  أن  الماضي،  العام  صدر  المتحدة، 

المرتزقة األجانب لتنفيذ ضربات جوية ضد قوات الجيش ومدنيين مؤيدين له.
تحوال  مصراتة،يمثل  يف  المليشيات  مواقع  استهداف  أن  مراقبون  ويرى 
يف  الدائرة  المعارك  رقعة  بتوسيع  يشي  العسكرية،  العمليات  مسار  يف  جديدا 
مع  بالتزامن  يأيت  التطور  هذا  وأن  السيما  ُمغايرة،  عسكرية  باستراتيجية  ليبيا، 
وانهاء  الليبية  العاصمة  تحرير  معركة  حسم  اقتراب  حول  التصريحات  تصاعد 
نفوذ المليشيات فيها.وتدفع التطورات الميدانية العديد من الدول التي راهنت 
على المليشيات ويف مقدمتها ايطاليا اىل مراجعة مواقفها وذلك بحثا عن تدعيم 

مصالحها يف ليبيا.

يمكن القول بان التغير في الموقف االيطالي 
مالمح  بداية  مع  وخاصة  فترة  منذ  مع  بــرز 
تبلورت  التي  الفرنسي  اإليطالي  التقارب 
اإليطالي  الخارجية  وزير  جمع  الذي  اللقاء  منذ 
الماضي  مايو  منتصف  ميالنيزي  موافيرو  إينزو 
بحثا  حيث  لودريان،  إيف  جان  الفرنسي  بنظيره 

مستجدات التطورات العسكرية في طرابلس.
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همسة يونس

كثر القطاعات  عد قطاع الطيران المدين يف ليبيا، هو أحد أ
تضررا وتأثرا باألزمات االقتصادية والسياسية يف البالد، هذا 
القطاع الذي ال يلبس أن يفيق من حادث ليستعد لما بعده، 
ففي ليبيا فقط يمكنك أن تقرأ سلسلة تاريخية لمتنتهي 
بعد حوالالعتداء والتخريب والدمارداخل المطارات الليبية، 
الشرق  يف  بنينا  إىل  الغرب  يف  العاصمة  مطار  من  بداية 

وحتى مطار تمنهنت يف عمق الجنوب الليبي. 

الطيران المدني في ليبيا.. 
الوجه اآلخر للخراب 

الشامل 
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فيبدو أن جميع المعاهدات واالتفاقات الدولية لحماية المالحة الجوية لم تشفع 
عليها  السيطرة  فتتقاسم  اإلداري  االنقسام  من  حالة  تعيش  التي  ليبيا  لمطارات 
قوية،  مركزية  دولة  وجود  غياب  فمع  المؤقتة،  والحكومة  الوفاق  حكومة  وزارات 
لساحة  الليبية  المطارات  تحولت  البالد،  تشهدها  التي  السالح  فوضى  ظل  ويف 
للقتال وتصفية الحسابات بين األطراف المتنازعة األمر الذي أدى إىل أضرارا كبيرة 
إطار  يف  جميعا  تندرج  والتي  والمنشآت  والطائرات  للمطارات  التحتية  البنية  يف 

الخسائر التي سيسجلها التاريخ يف سجالت »خسائرالمواطن الليبي«.

مطارات على صفيح ساخن
يوجد يف ليبيا نحو 18 مطارا مدنيا، من بينها 9 مطارات دولية، والبقية مخصصة 
للرحالت الداخلية، بيد أن أغلب شركات الطيران األجنبية علقت رحالتها إىل ليبيا 
بسبب األوضاع األمنية غير المستقرة، ومن أبرز المطارات الليبية التي تشهد حالة 
الليبية  الدولة  السيطرة عليها سيطرة على  الحين واآلخر حيث تمثل  بين  ملتهبة 
الحكومات  سيطرة  اختالف  وعلى  وليد(  وبني  وسبها  ومعيتيقة  طرابلس  )مطار 

على تلك المطارات اال أن حاالتها جميعها تشبه بعضها. 
ليبيا ويبعد  كبر مطارات  أ 1934، وهو  أنشئ سنة  الذي  الدويل،  مطار طرابلس 

يف  كيلومتراً   25 حوايل  العاصمة  عن 
يف  بالتحديد  ويقع  الجنويب،  االتجاه 
منطقة »قصر بن غشير« التابعة لبلدية 
طرابلس، هذا المطار لديه تاريخ طويل 
حينما  وأخرها  األهلية،  بالحرب  مرتبط 
فجر  قوات  اشتباكات  يف  بالكامل  دمر 
ليبيا مع الزنتان سنة 2014، حيثأعلنت 
كثر من %90 من  السلطات يف ليبيا أن أ
المطار  مدرج  يف  كانت  التي  الطائرات 
درجة  إىل  فادحة  ألضرار  تعرضت  قد 
النيران  التهمتها  الطائرات  بعض  أن 

بينها  من  مدنيا،  مطارا   ١8 نحو  ليبيا  في  يوجد 
للرحالت  مخصصة  والبقية  دولية،  مطارات   ٩
الداخلية، بيد أن أغلب شركات الطيران األجنبية 
علقت رحالتها إلى ليبيا بسبب األوضاع األمنية 

غير المستقرة
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ليبيااتفاقا  أبرمت  كما   ،2017 فبراير  منتصف  منه  جزء  افتتاح  أعيد  ثم  بالكامل، 
مع شركات إيطالية إلعادة بناء مبنى المسافرين يف مطار طرابلس الدويل، بكلفة 
مبدئية قدرها 78 مليون يورو، ولم يسلم المطار حتى اآلن من أعمال االعتداءات. 
مطار معيتيقة، الواقع على بعد 11 كم باتجاه الشرق من قلب العاصمة الليبية 
للقصف  وهدف  للقتال  لساحة  فتحول  الليبية  الصراعات  من  يسلم  طرابلس،لم 
للمطار وهي  األبرز  بالشعار  إذا علقوا يف مدخله الفتة  المطار  يبالغ مسؤويل  ولن 
)تعليق المالحة لحين إشعار آخر(، واذا نظرنا للتاريخ سنجد أن هناك دائما مساعي 
للسيطرة على هذا المطار خالل أوقات النزاعات على اعتبار أن من يسيطر على 
القرن  من  العشرينيات  بدايات  إىل  عدنا  وإذا  البالد،  على  يسيطر  معيتيقة  مطار 
الماضي سنجد أن إيطاليا قامت ببناء مطار هناك، وخالل الحرب العالمية الثانية 
أصبح المطار قاعدة عسكرية ألمانية، وقامت بريطانيا بالسيطرة عليه عام 1943، 
الجوية،  ويليوس  قاعدة  األمريكيون  وسماه  األمريكي،  للجيش  تسليمه  تم  ثم 

وعلى مدى 25 عاما عاش الجنود األمريكيون وعائالتهم يف القاعدة.
من  األخر  هو  نصيبه  أخذ  ليبيا،  يف  المطارات  كبر  أ وهوثاين  الدويل،  بنينا  مطار 
ديسمبر  يف  للغرق  تعرضه  إىل  باإلضافة  العشواىئ،  والقصف  والتخريب  الدمار 
المطارإغالق  إدارة  أعلنت  حيث   2018
أسبوعنتيجة  لمدة  نهايئ  المطار بشكل 
وقاعة  االنتظار  وصاالت  لغرقههو 
أن  إىل  الفتة  لألمطار،  نتيجة  الركاب، 
الطائرات  لمحركات  وصلت  المياه 
مادية  والمخازن مما تسبب يف خسائر 
يعكس  مما  بالماليين،  تقدر  هائلة، 
الضعيفة  التحتية  البنية  واضح  بشكل 

للمطار. 
بالجنوب  يقع  الدويل،  سبها  مطار 
المدينة  وسط  عن  ويبعد  الليبي 
بالعاصمة  10 كلم، ويربط سبها  حوايل 
بنغازي،  الشرق  مدن  وكبرى  طرابلس 

حول  الدائرة  الحروب  أن  يبدو  الخبراء  بحسب 
األدوات  لكل  بمثابةاستخدام  هي  المطارات 
فالمطارات  المعركة،  لحسم  الممكنة 
والقواعد الجوية تمثل نقاط ضعف يركز عليها 
أطراف النزاع، ويظهر القتال على مطارات ليبيا 

الوجهة التي تسير تجاهها البالد
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محيطه  يف  دارت  مسلحة  اشتباكات  خلفية  على  سنوات   3 من  ألكثر  إغالقه  تم 
أوائل يناير 2014، وحتى اآلن ال يزال يعاين من سوء األوضاع. 

وليد  بني  الشريق من مدينة  الجزء  يقع يف  وليد، وهو مطار عسكري  بني  مطار 
يف صحراء غرب ليبيا غير بعيد عن العاصمة طرابلس، كان المطار وال يزال ساحة 

كثر من مرة خالل الحرب األهلية الليبية. لالشتباكات والمعارك أ

أهمية المطارات في أوقات الحروب: 
بحسب الخبراء يبدو أن الحروب الدائرة حول المطارات هي بمثابةاستخدام لكل 
األدوات الممكنة لحسم المعركة، فالمطارات والقواعد الجوية تمثل نقاط ضعف 
تسير  التي  الوجهة  ليبيا  مطارات  على  القتال  ويظهر  النزاع،  أطراف  عليها  يركز 
اإلمدادات  وصول  لضمان  المطارات  تستخدم  الكتائب  دامت  فما  البالد،  تجاهها 
زعزعة  على  قادرة  الليبية  الكتائب  ستبقى  األجانب،  الداعمين  من  والمساعدات 

وستبقى  الضعيفة،  الدولة  مؤسسات 
حدودها،  إىل  باإلضافة  ليبيا،  مطارات 
خارج  واحتجاز  وابتزاز  تهريب  كز  مرا
تقوض  أخرى  وممارسات  القانون، 
اإلنسان،  وحقوق  الدولة  إمكانيات 
رمزا  أصبحت  ليبيا  مطارات  أن  ويبدو 
على  فالحرب  الليبية،  للحالة  مأساويا 
الذي  المكان  توضح  الليبية  المطارات 

تتجه إليه البالد. 

وخطط  التحتية  البنية 
التطوير: 

البنية  حالة  على  قرب  عن  للوقوف 
التطوير  وخطط  للمطارات  التحتية 
للهيئة  اإلعالمي  المكتب  مع  تواصلنا 
بالحكومة  والنقل  للمواصالت  العامة 
الليبية المؤقتة، الذي لم يتأخر يف مدنا 

وتحول  العالمي،  طرابلس  مطار  خسارة  بعد 
معيتيقة،  مطار  إلى  الجوي  النقل  عمليات 
تشغيل  الشركات،  على  السهل  من  يعد  لم 
خسرت  فقد  المطلوب،  بالشكل  طائراتها 
أرضية  يوفر  الذي  والموقع  المكان  الشركات 
والطارئة.  المجدولة  الصيانة  لتنفيذ  العمل 
وإن  كما  لذلك،  مجهز  غير  معيتيقة  فمطار 
ظروف العمل الحالية ال توفر االستقرار واألمان، 

للعمل بالشكل المطلوب.
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الطيران  قطاع  داخل  الوضع  صورة  لتقريب  معنا  والتعاون  الالزمة  بالمعلومات 
العامة  الهيئة  أن  بالمكتب اإلعالمي،  الزمالء  لنا  الليبي.  وأوضح  للمواطن  الليبي 
استالم مهامها كجهة مسؤولة  المؤقتة عملت منذ  بالحكومة  والنقل  للمواصالت 
على المرافق الحيوية من مصالح وإدارات تتابع وتختص يف القطاع الجوي على 
تسخير كافة ما يلزم كي تستمر حركة الطيران يف العمل دون انقطاع فكان للوضع 
التي  المراحل  بعض  يف  الجوي  القطاع  ضعف  يف  الخطورة  بالغ  أثر  السياسي 

قطعتها الدولة الليبية خالل السنوات الماضية.
 ولكن ذلك لم يمنع القائمين على القطاع الجوي من الرعيل األول إىل المتخرجين 
حديثا إيل الوقوف جنبا إيل جنب واضعين نصب أعينهم مصلحة الدولة والمواطن 
والنقل  للمواصالت  العامة  الهيئة  بها  تعمل  التي  الشعارات  أهم  على  والتأكيد 
الليبي  الشارع  يف  التأثير  ذات  الخدمية  القطاعات  تحيد  وهي  المؤقتة  بالحكومة 
عن التجاذب السياسي، وكان لهذا الشعار الذي عمل به الجميع خالل السنوات 
الخمسة الماضية إثر ايجايب ظهر جليا يف عمليات تطوير المطارات واستمرا حركة 
الطيران المدين يف العمل االمر الذي أنتج مطارات على درجة عالية من مستويات 
السالمة واألمان وفق المعايير الدولية التي تعمل بها دول العالم يف مجال النقل 
الجوي، قادرة على استيعاب عدد كبير من الرحاالت الجوية اليومية وكذلك عدد 
متن  على  المسافرين  من  محدود  غير 

الخطوط الليبية للطيران المدين.
للهيئة  اإلعالمي  المكتب  وتابع فريق 
بالحكومة  والنقل  للمواصالت  العامة 
»عملت  قائال  حديثه  المؤقتة،  الليبية 
يديرها  كان  والذي  المطارات  مصلحة 
خالل  من  األطرش،  أمحمد  السيد 
من  التقارير  أعداد  على  المتخصصين  
التي  المطارات  لكافة  الزيارات  خالل 
وذلك  المؤقتة  الليبية  الحكومة  تتبع 
مطار  كل  احتياجات  على  للوقوف 
الصيانة  وأعمال  والمعدات  اآلالت  من 

الطائرات،  صيانة  تعانيها  التي  المشاكل  إن 
والظروف الصعبة التي تنفذ بها، تعود بالسلب 
انتظام  عدم  في  الجوي،  النقل  قطاع  على 
انطالقها،  توقيت  وتأخرها  الرحالت،  جــداول 
األمر الذي صار عالمة مسجلة لمعظم شركات 

الطيران الليبية.
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واألجهزة  المسافرين  وانتظار  استقبل  لصاالت  واي«  الـ«ران  مهابط  من  الالزمة 
يف  المطارات  لتدخل   ذلك  و  الجوية   المراقبة  وأجهزة  توافرها  الواجب  األمنية 
الخدمة وتستمر حركة المالحة الجوية، حيث تتبع الحكومة الليبية المؤقتة أربعة 
عشر )14( مطار تسير رحالت جوية بين مطارات محلية ومطارات دولية تسهم يف 

تسهيل حركة تنقل المسافرين داخل وخارج حدود الدولة الليبية
التي واجهها  التحديات ت  كبر  ا المطارات من  األمن داخل   وكان تحدي فرض 
قطاع النقل الجوي باعتبارها مصلحة المطارات  الجهة المالكة للمطار والتي تدير 
إمكانية حمايته من  المختلفة لم تكن تملك  الجهات  بالتعاون مع  بداخله  العمل 
اإلعمال اإلرهابية التي قامت بها الجماعات المسلحة حيث يعتبر تخصص أصيل 
لوزارة الداخلية التي تتكفل بحماية المدنيين والعاملين والمرافق الحيوية بالدولة 

الليبية.
 فالمطارات شهدت عمليات تخريبية  أسفرت عن خسائر فادحة استنزفت من 
ميزانية  إرهاق  إيل  باإلضافة  الليبية،  الدينارات  من  اآلالف  الليبية  الدولة  مقدرات 

االقتطاع  الوضع  ظل  يف  الليبية  الدولة 
على   العمل  فأصبح  منه،  تعاين  الذي 
الخدمات  لتوفير  المطارات  صيانة 
العناء  يتكبدون  الذين  للمواطنين 
للوصول  طويلة  مسافات  قطع  يف 
لوجهتهم أمر ملح وضروري، فكان نتاج 
المتخصصين  بها  قامت  التي  الزيارات 
خطط  وضع  المطارات  مصلحة  يف 
وبعضها  بالكامل  تنفيذها  تم  لمشاريع 
ال يزال تحت االنجاز بلغ عدد المشاريع 
64 مشروع  تراوحت نسب االنجاز فيه 
من بين الـ %60 و %100 كما تمكنت 
مطار  إدخال  من  المطارات  مصلحة 
الذي  الزنتان  مطار  وهو  للخدمة  جديد 
مهندسين  من  ليبية  بسواعد  إنشاء 

يديرها  كان  والذي  المطارات  مصلحة  »عملت 
المتخصصين   خالل  من  األطرش،  أمحمد  السيد 
لكافة  الزيارات  خالل  من  التقارير  أعداد  على 
المؤقتة  الليبية  الحكومة  تتبع  التي  المطارات 
من  مطار  كل  احتياجات  على  للوقوف  وذلك 
من  الالزمة  الصيانة  وأعمال  والمعدات  اآلالت 
وانتظار  استقبل  لصاالت  واي«  »ران  الـ  مهابط 
توافرها  الواجب  األمنية  واألجهزة  المسافرين 

وأجهزة المراقبة الجوية.
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وفنين وأصبح مطار الزنتان وجها لتسير الرحاالت الجوية الداخلية يف فترة قصيرة 
الكثير من  ليبيا  الطيران يف  وبالرغم من كل هذا، عانت صناعة  إنشاءه  بداية  من 
المشاكل، التي تجعل من االستمرار يف العمل تحٍد كبير، يف ظل ما تعانيه البالد 
كبر مشغلين للنقل  من أزمات ومختنقات، خاصة بعد الخسائر التي تعرضت لها أ
يعرف  فيما  األفريقية،  والخطوط  الليبية،  الجوية  الخطوط  شركة  ليبيا،  يف  الجوي 

بمعركة المطار يف يوليو 2014«.

التحديات والصعوبات: )صيانة الطائرات الحلقة األهم(
تواصل الحديث مع الزمالء بالمكتب اإلعالمي للهيئة العامة للمواصالت والنقل 
األهم،  الحلقة  الطائرات هي  أن صيانة  لنا  كدوا  أ الذين  المؤقتة  الليبية  بالحكومة 
التشغيل  الليبية،  الطيران  شركات  تواجه  التي  التحديات  أهم  من  أن  كاشفين 
يف  االستمرارية  لضمان  فنية  متابعة  يحتاج  التشغيل  وهذا  للرحالت،  اليومي 

العمل، وهذه المتابعة هي ما تعرف بالصيانة.
الطائرات،  صيانة  أن  الفريق،  وذكر 
يف  األهم  وربما  المهمة  الحلقات  أحد 
شركة  أي  يف  الجوي  النقل  منظومة 
أو  الركاب  نقل  على  تقوم  طيران، 
يف  الطائرة  بقاء  تضمن  وهي  البضائع، 
بقائها على  حالة تشغيل، وتقليل فترة 

األرض.
أساسين،  على  الصيانة  عمل  يقوم 
الطارئة،  والصيانة  المجدولة،  الصيانة 
الضروري  من  الوجهين،  كال  ويف 
الظروف،  من  مجموعة  توفر  لتنفيذها 

أهمها:
أفراد  يف  والمتمثلة  الفنية،  الخبرة   -
إضافة  الصيانة من مهندسين وفنيين، 

لفنيي الدعم الفني، والخدمات.

أسفرت  تخريبية   عمليات  المطارات  شهدت 
عن خسائر فادحة استنزفت من مقدرات الدولة 
باإلضافة  الليبية،  الدينارات  من  اآلالف  الليبية 
إلي إرهاق ميزانية الدولة الليبية في ظل الوضع 
االقتطاع الذي تعاني منه، فأصبح العمل على  
للمواطنين  الخدمات  لتوفير  المطارات  صيانة 
مسافات  قطع  في  العناء  يتكبدون  الذين 

طويلة للوصول لوجهتهم أمر ملح وضروري
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- قطع الغيار، وتوفرها يف المخازن، يضمن إجراء أعمال الصيانة يف وقتها، وعلى 
الوجه المطلوب.

- المكان، الذي يوفر أرضية العمل بالشكل الصحيح، والسليم.
خسارة مطار طرابلس العالمي

مطار  إىل  الجوي  النقل  عمليات  وتحول  العالمي،  طرابلس  مطار  خسارة  بعد 
معيتيقة، لم يعد من السهل على الشركات، تشغيل طائراتها بالشكل المطلوب، 
الصيانة  لتنفيذ  العمل  أرضية  يوفر  الذي  والموقع  المكان  الشركات  فقد خسرت 
العمل  ظروف  وإن  كما  لذلك،  مجهز  غير  معيتيقة  فمطار  والطارئة.  المجدولة 

الحالية ال توفر االستقرار واألمان، للعمل بالشكل المطلوب.

صعوبات صيانة الطائرات:
كما تشتت جهود العاملين يف مجال صيانة الطائرات، للبدء من الصفر، يف ظل 
الصعب  من  صار  التي  الغيار،  وقطع  الصيانة،  وأدوات  لمعدات  شحيح  وجود 
ليبيا  وانقطاع  الطيران،  المتعثر لمعظم شركات  المايل  الوضع  استجالبها، بسبب 
عن العالم، فصار من الصعب التواصل ووصول قطع الغيار يف الوقت، خاصة فيما 

يخص األعمال الطارئة.
صيانة  تعانيها  التي  المشاكل  إن 
الطائرات، والظروف الصعبة التي تنفذ 
النقل  قطاع  على  بالسلب  تعود  بها، 
الجوي، يف عدم انتظام جداول الرحالت، 
الذي  األمر  انطالقها،  توقيت  وتأخرها 
شركات  لمعظم  مسجلة  عالمة  صار 

الليبية. الطيران 
الصحيح،  للطريق  به  للعودة  واألمر 
بشكل  واألمان  االستقرار  تحقق  هو 
لسابق  طرابلس  مطار  وعودة  عام، 

عهده، وانفتاح ليبيا على العالم.

ان صيانة الطائرات، أحد الحلقات المهمة وربما 
األهم في منظومة النقل الجوي في أي شركة 
البضائع،  أو  الركاب  نقل  على  تقوم  طيران، 
تشغيل،  حالة  في  الطائرة  بقاء  تضمن  وهي 

وتقليل فترة بقائها على األرض.
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عن المطارات والرحالت والسالمة 

حوار - همسة يونس

يبدو ملف الطيران المدين يف ليبيا، على أهميته وعلى عالقته 
متابعة  المواضيع  أقل  من  المواطنين،  مصالح  مع  المباشرة 
يف اإلعالم الليبي، من بين كل األزمات التي يعيشها المواطن 
الليبي. ولفهم جميع جوانب هذا الملف وكل ما يتعلق بالطيران 
لنا  كان  والمطارات  واألسطول  الرحالت  وأزمة  ليبيا  المدين يف 
الجوي  والنقل  الطيران  لشؤون  العام  المدير  مع  اللقاء  هذا 

بالحكومة الليبية المؤقتة علي الهاليل.

علي الهاللي يشرّح وضعية 
الطيران المدني في ليبيا
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بداية سيد علي الهاللي كيف تصف لنا حالة الرحاالت 
الجوية داخل الدولة الليبية وخارجها؟.

الرحاالت الجوية داخل الدولة الليبية مستمرة غير منقطعة بعيدا عن الوضع 
تنقله  المواطن وتسهيل حركة  باعتبارها مرافق حيوية هدفها خدمة  السياسي 
الكفرة  مطار  من  والعكس،  طرابلس  لمطار  بنينا  مطار  من  رحاالت  فهناك 
والعكس،  وبنغازي  سبها  والعكس،  وبنغازي  الزنتان  مطار  والعكس،  لبنغازي 

طرابلس سبها والعكس. 
وفيما يتعلق بالرحاالت الخارجية فهناك رحاالت من مطار بنينا لتونس ومطار 
الحظر  الحج والعمرة وبسبب  العرب ومطار عمان ولمطار جدة يف موسم  برج 

الجوي على ليبية ال يوجد رحاالت من إىل أوروبا.

والنقل  الطيران  لشؤون  العامة  اإلدارة  تتعامل  كيف 
الجوي مع اختصاصات كال من مصلحة الطيران المدني 

المطارات؟. ومصلحة 
نحن كإدارة معيين باإلشراف على عمل كل جهة وفق االختصاصات والمهام 

بالسالمة  معنيين  فنحن  بها  المنوط 
وسالمة  بالمطارات  الجوية  واألمان 
إقالعها  عملية  خالل  الطيران  وأمن 
وهبوطها والتي تنظمها معايير وقواعد 
المدين  للطيران  الدولية  المنظمة 
والمختصة بتفاعيلها حيث أن مصلحة 
الطيران المدين هي الجهة التي تمنح 
النقل  للشركات  التشغيل  شهادات 
واإلفريقية  الليبية  كالشركة  الجوي 
الجوي  النقل  شركات  من  وغيرها 
المطارات  تشغيل  شهادات  وكذلك 

المحلية وفق للمعايير المتوفر فيها.

وفيما يتعلق بالرحاالت الخارجية فهناك رحاالت 
من مطار بنينا لتونس ومطار برج العرب ومطار 
والعمرة  الحج  موسم  في  جدة  ولمطار  عمان 
يوجد  ال  ليبية  على  الجوي  الحظر  وبسبب 

رحاالت من إلى أوروبا.



34 الخميس  ٠8  اغسطس  ٢٠١٩             العدد: 77 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

ويف حالة انخفضت معايير السالمة واألمان بالمطار تعطي مصلحة المطارات 
إنذار الستدراك األمر ويف حالة عجز المطار عن االلتزام بمعايير السالمة واألمان 
إيقاف  تم  حيث  الدويل  بنينا  بمطار  حدث  ما  وهذا  التشغيل  عن  إيقافه  يتم 
تشغيله النخفاض معايير السالمة وانعدام األمن بسبب الحرب وعندما استقر 
الوضع شكلت لجنة مكلفة من رئاسة الوزراء إلعادة صيانة المطار والبدء تسير 
الرحاالت من خالله، وكذلك مطار األبرق الذي تم افتتاحه خالل الشهور الماضية 
األمن  معايير  انخفاض  بسبب  تشغيله  إيقاف  تم  قصيرة  بفترة  افتتاحه  وبعد 

والسالمة فيه.

اإلدارة  سعت  التي  المشاريع  على  سيد  ألخبرتنا  هل 
النقل  قطاع  لتطوير  كحلول  اقتراحها  أو  تنفيذها  على 

الجوي؟.
خالل  تعرضت  التي  للمطارات  واألولوية  الصدارة  يف  كانت  التي  المشاريع 
التخريب كمطار تمنهنت ومطار سبها  اإلرهابية لعمليات  الجماعات  الحرب من 
مطار بنينا وكذلك عملنا جاهدين بكافة الكوادر من مهندسين وفنين على صيانة 
الذي  الوضع  المهابط، وبسبب  أجهزة مالحية وصيانة  وتوفير  المطارات  وتطوير 
ليبيا بسبب  األجنبية  الشركات  لمغادرة  المشاريع  توقفت بعض  الدولة  به  تمر 

عدم االستقرار الذي تشهده البالد.
لتعلم  كاديمية  أ إنشاء  اقترحنا 
التخصصات  بكافة  الجوي  الطيران 
مراقبين  فنين،  مهندسين،  )طيارين، 

جويين(.
من  الليبية  الدولة  تشهد  لم  حيث 
تغير  أي  المتعاقبة  الليبية  الحكومات 
كاديمية متخصصة  أو تطوي يف توفير أ
لتخريج كوادر بقدرات عالية يف مجال 

تم تدريب 50 طالب إلي أالن في مجال المراقبة 
أو  المتقاعدة  العناصر  مكان  إلحالله  الجوية 

التي ستتقاعد خالل السنوات القادمة.
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ذريع،  فشل  يعد  الذي  األمر  الطيران 
كاديمية توفر  فكانت الفكرة هي إنشاء أ
السنوية  الدوالرات  اآلالف  الدولة  على 
التي تصرف يف الخارج وذلك بمساعدة 
يف  المتخصصين  من  األول  الرعيل 
قبول  وجدنا  الجوي،  القطاع  مجال 
حتى  ولكن  الوزراء  رئاسة  من  لالقتراح 
المالية إلنشاء  القيمة  أالن لم يتم رصد 
االقتصادي  الوضع  بسبب  األكاديمية 

الذي تمر به الدولة الليبية.
مهارات  يتطلب  الجوي  الطيران 
لمهندس  لمضيف  طيار  من  خاصة 
التخصصات  من  وغيرها  جوي  لمرحل 
يف قطاع النقل الجوي ، ليبيا استثمرت 
الستينيات   يف  البشري  العنصر  يف 
والسبعينيات من القرن الماضي  وكان 
استمرار  يف  كبير  دور  االستثمار  لهذا 

العمل إيل يوما هذا ، إال أن البعض وصل لسن التقاعد األمر الذي أدي لضعف 
إدارة  مع  بالتعاون  خطة  فأعددنا  الجويين  كالمراقبين  التخصصات  بعض  يف 
التخطيط والتدريب بالهيئة لتدريب 100 عنصر من كافة مطارات ليبية التابعة 
للحكومة المؤقتة يف مجال المراقبة الجوية و وكانت عملية اختيار الطالب من 
المراقبة  مجال  يف  أالن  إيل  طالب   50 تدريب  تم  وبالفعل  الليبية  المدن  كافة 
السنوات  خالل  ستتقاعد  التي  أو  المتقاعدة  العناصر  مكان  إلحالله  الجوية 
القادمة  و لكن يظل التدريب وحده غير كايف فيحتاج إيل الخبرة من خالل العمل 

الميداين وهذا ما نطمح إيل الوصول إليه يف الوقت القريب.

من  العارم  الغضب  من  حاالت  وسمعنا  شاهدنا 
وعدم  الليبية  الجوية  الرحاالت  تأخر  على  المواطنين 
باتت  التي  الحالة  هذا  تفسير  هو  ما   _ بالمواعيد  التزامهم 

لصيقة بالطيران الليبي؟.
حالة االرتباك التي يشهدها القطاع ال تخفي على أحد األمر أصبح واضح يرجع 
وعدم  الرحاالت  يؤخر  وذلك  وقتها  يف  المالحية  األجهزة  تفعل  عدم  إىل  أحيانا 
االنضباط اإلداري  أيضا الذين  يعرقل سير األمور وفق جدولها أو تأخر الطيار 
أو احد من الطاقم الجوي عن موعد الرحلة وهذه كانت من ضمن المشكالت 
الجوي،  الطيران  البشري يف مجال  الكادر  لها بسبب ضعف  التي لم نجد حل 
حوايل  الليبية  الطيران  شركات  فقدت  فقد  الجوي   األسطول  قلة  جانب  إىل 
%70 من أسطولها الجوي خالل حرب عام 2014 على مطار طرابلس وبالتايل 
االلتزام  على  سيطرتها  من  المذكورة  األسباب  بسبب  تتمكن  لم  الشركات 
بالمواعيد يف الوقت المحدد وهذا ما سبب حالة من الغضب لدي المواطنين 

يف حين يعتبر وجود طيارات تحلق يف 
األجواء يعد انجاز يف ظل الوضع الذي 
نشهده حاليا. وهذا ال يدخل من ضمن 
مدح الشركات ولكن األسطول الليبي 
المدن  بين  يتنقل  والذي  المتوفر 
ضعف  من  يعاين  والعربية  الليبية 
القطاع  يف  من  جميع  ويعمل  كبير 
على استمرار حركة النقل الجوي بما 

هو متوفر ومتاح.

تخفي  ال  القطاع  يشهدها  التي  االرتباك  حالة 
إلى  أحيانا  يرجع  واضح  أصبح  األمر  أحد  على 

عدم تفعل األجهزة المالحية
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ميزة الشعراء الشعبيين الليبيين أنهم يربطون شعرهم دائما بالوطن. 
ال نكاد نعثر على شاعر ليبي على األقل المشاهير منهم خارج هذه 
الشعر نعم،  المدح والهجاء والغزل وكل صنوف  أبدعوا يف  الدائرة. 
لكن ال أحد منهم نسي التغّني بوطنه، بل يكادوا يتميزوا عن غيرهم 
من الشعراء العرب يف تناول القصيدة الوطنية لربطهم لها بأحداث 
وحقب وأشخاص وصورة يغلب الطابع البدوي فيها أي طابع آخر. 
فكان الشعر الشعبي عندهم مّدونة تأريخ لألحداث وخّزان تاريخي 

ليس لبالدهم فقط بل لكل المنطقة العربّية.

قصائد
على إيقاع الوطن

شريف الزيتوين

الشعر الشعبي في ليبيا
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الشعراء  عند  الوطنية  األغنية 
ثورة  بعد  خاصة  الليبيين  الشعبيين 
معّمر  العقيد  بقيادة   1969 العام 
التحوالت  لتأريخ  أرشيف  هي  القذايف، 
تقتصر  لم  هي  ليبيا،  عرفتها  التي 
بل  الصغير،  الوطن  على  قصائدهم 
امتدت نحو أفق األمة العربّية الموّحدة 
لليبيا  لكن  وجدانهم.  يف  األقل  على 
الخيمة  ليبيا  الكبير،  نصيبها  أيضا 
ليبيا  وأيضا  والحياء  والقبيلة  والبادية 
الثائرة الصامدة يف وجه األزمات والجنة 
واألضواء  الشوارع  ذات  الخضراء 

الجميلة.
ليبيا  يف  الشعبيين  الشعراء  خارطة 
شرقا  الممتد  الوطن  بحجم  طويلة 
طبعوا  شعراء  هناك  لكن  وغربا، 
قدموه  بما  خاصة  مكانة  ألنفسهم 
مازالت  كلمات  من  والعرب  لليبيين 
الشاعر  رأسهم  وعلى  اليوم  إىل  خالدة 
سلسلة  منشئ  الكيالين،  علي  الكبير 
رمزية  من  تحمله  بما  الشهيرة  النجع 

وقيمة.
ال نعتقد أن عربّيا واحدا ال يعرف أغنية 
»وين الماليين«، هذه األغنية التي دّوى 
من  الكبير  الوطن  هذا  أرجاء  يف  صداها 

تركت جراحا  العراق  تزامن صدورها من حرب كبرى على  األطلس إىل صنعاء. 
األغنية  فكانت  الماضي  القرن  من  التسعينات  بداية  العريب  الوجدان  يف  كبيرة 
دموعا  كانت  األغنية  تلك  أن  ونحن صغارا  نتذكر  الجراح.  لتلك  نفسيا  تضميدا 
تنهمر من أعين شيوخنا، ألنها هيجت فيهم حلما كبر معهم لكنهم لم يعيشوه 
الشاعر  هو  كلماتها  قائل  األغنية  تلك  ورحل.  بعدهم  جاء  من  حتى  عاشه  وال 
التسعينات  عقد  خالل  العريب  األلم  من  جزءا  كان  الذي  الكيالين،  علي  الليبي 

وحتى بعده.
تكّلم  فقد  الشاعر،  هذا  قيمة  على  شاهدة  لوحدها  الماليين«  »وين  تكن  لم 
التي  القدس«  بأغنية »يا حمام  الكبرى  االنتهاكات  أيام  ولفلسطين يف  للقدس 
من  الفاتح  لثورة  غّنى  كما  العرب.،  لكل  المسيئة  النكسات  بداية  مع  جاءت 
من  مقربا  كان  باعتباره  ورجال«،  »فارس  قصيد  خالل  من  ولقائدها  سبتمبر 
العقيد الليبي الراحل، ومؤمنا بفكره ومشروعه الوحدوي، وغنى للحصار الذي 

أرهق ليبيا لحوايل عقدين بسبب صمودها يف وجه الطامعين.
شهدتها  التي  التحوالت  بعد  وحتى 
مرحلة  يف  صوته  خفوت  ورغم  بالده، 
لكن  بالرضى،  أشبه  موقف  يف  أوىل 
أجاويد  لمركز  الوفاق  حكومة  هدم 
كتوبر  ا يف  أجاويد(  )دار  الفني  لالنتاج 
2018، حرك يف الرجل ذكريات قديمة 
هي  الدار  باعتبار  منها،  جزءا  هو  كان 
المبدعين  لكل  التاريخية  الحاضنة 
أنشد قصيدة  والعرب، حيث  الليبيين 

قائال يف بعض جملها:

ميزة الشعراء الشعبيين الليبيين أنهم يربطون 
شعرهم دائما بالوطن. ال نكاد نعثر على شاعر 
هذه  خارج  منهم  المشاهير  األقل  على  ليبي 

الدائرة.
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ليس علي الكيالين فقط كان شاعرا للوطن، فقد كان الشاعر عبد هللا منصور 
رفيق دربه يف المشهد الثقايف الليبي. 
هو والكيالين من صنعا جزءا من مالحم 
التونسّية  و«ذكرى«  حسن«  »محمد 
يف  الفنانين  أشهر  من  وغيرهما 

ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
صّور  منصور  أن  نعرف  أن  يكفي 
األوىل  سليقته  على  الليبي  المواطن 
عيشه،  وطريقة  ولباسه  كالمه  يف 
الذي  هو  الّناس.  من  قريبا  ليكون 
أفضل،  بليبيا  حالمة  كلماته  كانت 
التي  جّنة«  يا  ليبيا  »يا  لها  فكتب 
والتي  الكبير،  اإلمارايت  الفنان  غّناها 
المسرح  جمعت  ملحمة  أيضا  كانت 
إىل  راسخة  مازالت  والغناء  بالشعر 

»وجعتني دار أجاويد
لكن ما ع اهلل بعيد

دار ثقافيه
دار اعالميه فنيه

ماهي ثكنه عسكريه
وال سجن وال فيها قيد

والهي في الدوله التركيه
والهي لسطنبول بريد

وال كادرها عثمانيه
وال لروما تعزف نشيد

ال نجمتها سداسيه
وال اطبع الي للتهويد
الهي موكر للرجعيه
وال ترمز لي رمز بعيد
هذي المين القوميه

مشرفها يجيها الصنديد
خيمه ف الضهره مبنيه

موش لزيد وال لعبيد
ملقى للناس الشعبيه
تساعد وتضمد تضميد«

الشعبيين  الشعراء  عند  الوطنية  األغنية 
بقيادة   ١٩67 العام  ثورة  بعد  خاصة  الليبيين 
لتأريخ  أرشيف  هي  القذافي،  معّمر  العقيد 
تقتصر  لم  هي  ليبيا،  عرفتها  التي  التحوالت 
امتدت  بل  الصغير،  الوطن  على  قصائدهم 
نحو أفق األمة العربيّة الموّحدة على األقل في 

وجدانهم.
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اليوم بدورها يف أذهان الليبيين، خاصة أنها من آخر األغاين الوطنية التي كتبت 
قبل أحداث »فبراير«.

معّبرا  كان  الشعر  فإن  غائرة  مازالت    2011 تحوالت  بعد  ما  جراحات  وألن 
أو  الليبّيون   عليها  أصبح  التي  الحالة  تصوير  يف  سواء  تفاصيلها   بعض  عن 
على  ندمه  عن  البعض  عّبر  الذي  القذايف  معّمر  العقيد  حكم  أيام  استذكار  يف 
وتنتقد  »فبراير«  واقع  تصّور  التي  القصائد  أحدى  إسقاطه. ففي  المشاركة يف 
بلحاج  محمد  الشاعر  يقول  القذايف   معّمر  الراحل  الزعيم  زوجة  مع  التعامل 

المقرحي:

 ثورة مجيده مانحه الجنسية 
                   لبرنار ليفي وناكرين صفيه 

 ناكرين الحره 
              اللي ضايقه حلو الوطن ومره 

 اللي جدها جره اترد الجره 
                         ليبي ولد ليبي ولد ليبيه 

 بعد عزنها تكرام ما اتعرا 
                    لكان تستحو قدام حق وليه

 هاذي ضناها بين خيط وصره 
             عطتهم افداء للوطن يا ذيليه

 غير في الرجوله ما هوتكم ذره 
                        ال بان فيكم عرق النسانيه

 اخيه من عوج ليّام يا ما مره 
                        ام معتصم تطلع البرانيه 

 ويطلع الصهيوني اللي من برا 
                       ليبي ولد ستين صهيونيه

 كالب ضالة اهلل يعطيكم هره
              تردكم لهلكم قبل قهواجيه.

العقيد  رحيل  بعد  الليبيين  حال  عن  فريتلو  صالح  الليبي  الشاعر  ويتساءل 
الجميع، من  الذي يجتمع حوله  القائد  أي  الخيمة«  الذي سّماه »سيد  القذايف 
خالل جمل ال تخفي تحسرا على تلك األيام التي كان فيها المواطن الليبي كريما 

آمنا  قائال فيها:

 كيف حالكم من بعد سيد الخيمه 
                  ياك حالكم باهى ومرتاحين   

 وياك تنعمو باحلى حياه كريمه 
                 وياك العويله جد مبسوطين   
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 وياك وطنكم ممتاز فى تعليمه     
                   وياك الرواتب فايتات الفين  
 حتى النص باهى فى عهود قديمه  
            قايلينهن فى سبعطاش اثنين  

 وياك ناقصه فى وطنكم الجريمه  
                    السجن قابل الهناك سجين  

 وياك السيوله فالمصارف ديمه  
             وياك غير ماتشكوش مالبنزين  

 وياك بالكم مرتاح من تخميمه    
              وياك غير مافيكمش حد حزبن  

خطرها نبى ننشد عقول فهيمه       
                        وين راح بوخبينه وبالروين  

 اللى قبل يحكى عن ديار قديمه.    
                          يطرى وفيها قال ملتمين 

 وياكم نصيب الهفك شم نسيمه. 
             وماجاش نادم بعدها بعامين.

يذكر  لم  اليومي.  المحكي  من  جزء  هو  إذن  ليبيا  يف  الشعبي  الشعر 
لم  من  وفيهم  شهرته،  فرضته  من  فيهم  الشعراء  من  قليال  عددا  إال  الموضوع 
ليبيا يعتبر  بلدا مثل  بالتأكيد أن  المقام، لكن  يكن معروفا لكن كلماته ناسبت 

خّزانا من الشعر أبدع قائلوه يف تصوير الوطن يف أيام أمجاده ويف أيام مرضه.


