
1 الخميس  ٢٩  اغسطس  ٢٠١٩             العدد: 78 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

   

الخميس   ١٢  سبتمبر  ٢٠١٩نشرة  اسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية العدد: 4٠٨١  صفحة

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

نصف قرٍن على »ثورة الفاتح«:

»رجُل الخيمة«
ساكًنا
في ذاكرة التاريخ
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مجلة »المرصد« 

تاريخًيا، ويبدو هو  كثر منها واقًعا  أ القّذايف، سيرة روائّية  تبدو سيرة معّمر 
كثر منه رجالً حقيقًيا صنع التاريخ ألكثر من  نفسه بطال سينمائـيــّا متخيالً أ
أربعين عاًما. لن يكون بمقدور أي روايئ أو سينمايئ مهما تجّبر يف اإلبداع، 
الحادة،  التناقضات  القّذايف. جامع  كثر ثراء من معّمر  أ أن يتخّيل شخصّية 
تنفتح يف  أو  يفتح،  يرتاح من حرب حتى  ال  الذي  األبدي  الصارم  المحارب 
الذي يرتدي عمامة ويشرب  آن،  الساخر يف  البسيط  وجه، أخرى، والبدوي 

»الشاهي« يف صباحات الصحراء الباردة.

نصف قرٍن على »ثورة الفاتح«: االفتتاحية

»رجُل الخيمة« ساكًنا
في ذاكرة التاريخ 
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ذات  االستشراقية  بالقوالب  هوسا  الروائيين  كثر  أ
والجمود  النمطية  يف  الموغلة  الكالسيكية  الصور 
والّشرف  والثأر  والقبيلة  والّرمل  والسيوف  اإلبل  عن 
والكحل يف عيون النساء وعن الخيل والشعر والحرب 
والبادية، لم يكن ليتخّيل مشهد خيمة يف قلب باريس 
باريس  الغربية!  والحضارة  الغريب  التنوير  عاصمة 
األيقونة التي تشحن جّل أوهام وتصورات »المركزية 
األوروبية« عن اآلخر ساكن األطراف القابع يف تخّلفه 

المظلم.

المتحدة  األمم  ميثاق  القّذايف،  معّمر  مّزق  وحين 
ذلك  بدا  التلفاز،  شاشات  عبر  البشر  ماليين  أمام 
الّرجل كأنّه يعبث، يف ما يشبه اللهو، بإعدادات العالم! 
قدم معّمر القّذايف إىل السلطة يف بلده يف ثورة قلبت 
يف  ثالثة  بأقاليم  المقسمة  البالد  ووحدت  الحكم  نظام 
اليوم وبعد نصف قرن »يصادف  دولة مركزية واحدة. 
1 سبتمبر 2019 الذكرى الخمسين للثورة الليبية ففي 
الليبي  الجيش  كان ضابطا شابا يف  عندما   1969 عام 
القذايف  معمر  الراحل  الرئيس  أطاح  بالكاريزما  يتمتع 
الملك  هو  ملكه  العفن  يأكل  ومريض  ضعيف  بملك 
الباكستاين  السياسي  محل  يقول  سنوسي«  إدريس 

رازا نعيم يف مقال له يف صحيفة »ذا وير« الهندية.

** الوقائع الروائية في حدث الثورة التاريخي: 
الصايف  يعود  )القذايف سيرة غير مدنسة(  كتابه  يف 

تبدو سيرة معّمر القّذافي، سيرة 
تاريخًيا،  واقًعا  منها  أكثر  روائيّة 
سينمائيا  بطال  نفسه  هو  ويبدو 
متخياًل أكثر منه رجاًل حقيقًيا صنع 
عاًما.  أربعين  من  ألكثر  التاريخ 
أو  روائــي  أي  بمقدور  يكون  لن 
اإلبداع،  في  تجبّر  مهما  سينمائي 
من  ثراء  أكثر  شخصيّة  يتخيّل  أن 
التناقضات  جامع  القّذافي.  معّمر 
األبدي  الصارم  المحارب  الحادة، 
الذي ال يرتاح من حرب حتى يفتح، 
أو تنفتح في وجه، أخرى، والبدوي 
الذي  آن،  في  الساخر  البسيط 
»الشاهي«  ويشرب  عمامة  يرتدي 

في صباحات الصحراء الباردة.
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العام  من  الخريفي  الصباح  ذلك  وقائع  إىل  سعيد 
1969، يف مقطع ذي سحنة روائية متخيلة -بال شك- 
لكنه مبهر يف كشف تناقضات ذلك العالم الذي أنتج 
بدويّة  عائلة  من  بسيط  شاب  وثورته.  القّذايف  معّمر 
الحكم  نظام  يقلب  الماشية،  تربية  من  تعيش  فقيرة 
يف بلد خاضع لتوازنات دولية كبيرة وضاغطة وشديدة 
أيًضا  المقطع  كشف  كما  والدّقة.  والتركيب  التعقيد 
بدوي  عالٌم  طاٍغ:  تنافر  يف  ماثلين  عالمين  تناقضات 

بسيط هادئ ووديع يمثله تاجر أغنام وخيمة وبادية، 
والموت  العساكر  عالم  وقاٍس،  مركّب  عالم  يقابله 
خرائط  ورسم  التأسيسية  والبيانات  واالنقالبات 
لعبة  طاولة  على  األوراق  وتحريك  الجيو-استراتيجيا 

األمم.
األغر،  اليوم  ذلك  الصايف سعيد: »يف صباح  يقول   
أبو منيار  الوالد محمد  69، نهض  الفاتح من سبتمبر 
عدة  لبيع  مصراتة  إىل  الذهاب  يعتزم  كان  ألنه  مبكرا 
آخر  إىل  يستمتع  أن  أراد  صالته،  أداء  وبد  عنزات. 
الخيمة  تركه معمر يف  الذي  الترانزيستور  األخبار من 
قد  العسكرية  الموسيقى  كانت  أسبوع..  نحو  قبل 
احتلت خارطة البرامج االعتيادية، ثم جاء صوت معمر 
وهو يقرأ البالغ رقم 1-- فنادى أبو منيار على زوجته 
عائشة  يخطئ، صرخت  ال  الذي  األم  ..وبحس  عائشة 
يف وجه أبو منيار.. هذا صوت ابني.. إنه صوت ابني«، 
ثم أطلقت وغرودة وهي تدعو له بالنجاح واالنتصار«. 
تلك خميرة معّمر القّذايف، التي نكّهت كذلك ثورته 

متسلحين  الليبيون  يقف  اليوم 
بالتاريخ على حافة نصف قرن من 
خرجوا  اآلالف  ونتائجها،  التجربة 
بكاملها  ــدن  م ــوارع،  ــش ال ــى  ال
وعاشتها  احتفاالتها  أعلنت 
مدٌن  الفت،  استعراضي  بشكل 
كثيرة  ومناطق  منعت  ــرى  أخ
وفي  السالح.  سلطة  تحت  كانت 
ينّددون  ــرون  آخ آالف  المقابل 
العشر  السنوات  كالم  ويــرّددون 
من  المرير  حصادهم  عن  األخيرة 
أحد  ال  ولكن  الفاتح،  ثورة  تجربة 
ثمارا  المقابل-  -في  يرى  منهم 

حلوة كثيرة لثورة فبراير!
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لذلك  استدعاء  أنصاره  عند  الوالء  شعارات  أشهر  البداوة.يف  روح  من  بالكثير 
الكتب  أشهر  وحتى  الناقة«،  حليب  شّراب  »يا  الصحراوي  البدوي  المعجم 

التي تناولت سيرته كان بعنوان »رسول من الصحراء«. 
»االنقالب  أن  اعتبار  إىل  مقاله  يف  نعيم  راز  الباكsتاين  المحلل  يذهب 
أنحاء  جميع  يف  األخرى  االنقالبات  من  العديد  يشبه  كان  ليبيا  يف  العسكري 
العالم العريب وكذلك يف أمريكا الالتينية، حيث يف ظل غياب يساري ضعيف 
أو فاسد كان الضباط العسكريون المبتدئين من القوميين -وغالًبا ما يكونون 
الذين  المتحدة  الواليات  التخلص من عمالء  الذين ساعدوا يف  -هم  يساريين 

ليس لديهم شعبية« )يف إشارة اىل الملك السنوسي(.
للزعيم  محتمل  خليفة  الفور  على  الشاب  القذايف  »اعتبر  نعيم:  ويضيف 
تحمل  مصر-الذي  ورئيس  العربية  القومية  الحركة  -قائد  الناصر  عبد  جمال 
والفرنسي  والبريطاين  واإلسرائيلي  األمريكي  االنتقام  من  األكبر  العبء 
1967- وحرب  السويس  -1956على  الثاليث  -العدوان  الخمسينيات  طوال 

المناهض  الشعبي  برنامجه  بسبب 
لإلمبريالية ودعمه لحق الفلسطينيين 

يف تقرير المصير«.

** خمسون عام من الثورة.. ماذا 
النصف  ذاكرة  في  القّذافي  ترك 

قرن؟ 
تلك  عن  عاًما  خمسين  بعد 
وثورته،  القّذايف  عاش  اللحظة، 
ليبيا تقلبات عديدة  وعاشت معهما 
وكذلك  كثيرة،  انتصارات  وطويلة: 
وطفرة  مرير،  حصار  كبيرة،  آالما 
غامرة،  استهالكية  وبهجة  نفطية 
وأيًضا حروبا وقصصا سياسية كانت 

تحّدثت  والتي  لالنتباه  الالفتة  االحتفاالت  تلك 
عنها معظم وسائل االعالم الغربية والعالمية، 
هي  هل  نفسه:  بالمعنى  سؤالين  تطرح  ربما 
الفاتح في شكل احتفال، أم  عالمة نصر لثروة 
هي عالمة غضب ضد فبراير في شكل احتجاج؟ 
ومهما كانت اإلجابة فالثابت أن »رجل الخيمة«  
بعمر  اليوم  هي  لحظة  الذاكرة  في  ترك  قد 

نصف قرن!.
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-وال شك - مؤلمة للكثيرين.  
بالتاريخ على حافة نصف قرن من التجربة  الليبيون متسلحين  اليوم يقف 
ونتائجها، اآلالف خرجوا اىل الشوارع، مدن بكاملها أعلنت احتفاالتها وعاشتها 
بشكل استعراضي الفت، مدٌن أخرى منعت ومناطق كثيرة كانت تحت سلطة 
العشر  السنوات  كالم  ويرّددون  ينّددون  آخرون  آالف  المقابل  ويف  السالح. 
األخيرة عن حصادهم المرير من تجربة ثورة الفاتح، ولكن ال أحد منهم يرى -يف 

المقابل- ثمارا حلوة كثيرة لثورة فبراير!
مواقع  رواد  تداولها  صور   أظهرت  فقد  والتهديد  والمنع  التضييقات  ورغم 
وجنوب  وغرب  شرق  مدن  يف  خرجت  المسيرات  أن  االجتماعي  التواصل 
براك  التي خرجت فيها مسيرات بنغازي،  المناطق  ليبيا موضحة أن من بين 
الشاطئ، سرت، سوكنة، بني وليد، الكفرة، صرمان، مسالتة، غريان، البوانيس، 

سبها، زليتن، الجميل، العجيالت، بدر الصيعان، اجدابيا، معيتيقة،  الغرارات.
ورفع المشاركون يف المسيرات الرايات الخضراء وصور الزعيم الراحل معمر 
األلعاب  وأطلقوا  خضراء  مالبس  ارتدوا  كما  اإلسالم،  سيف  ونجله  القذايف، 
بطريقة  منبهاتها  استخدموا  التي  السيارات  بواسطة  الشوارع  وجابوا  النارية 

احتفالية.
االعالم  وسائل  معظم  عنها  تحّدثت  والتي  لالنتباه  الالفتة  االحتفاالت  تلك 
نصر  عالمة  هي  هل  نفسه:  بالمعنى  سؤالين  تطرح  ربما  والعالمية،  الغربية 
شكل  يف  فبراير  ضد  غضب  عالمة  هي  أم  احتفال،  شكل  يف  الفاتح  لثروة 
كرة  احتجاج؟ ومهما كانت اإلجابة فالثابت أن »رجل الخيمة«  قد ترك يف الذا

لحظة هي اليوم بعمر نصف قرن! 
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أحمد نظيف

كان العالم ينتظر موقف القذايف من األحداث التي انطلقت مساء 17 فبراير 2011. 
أخيراً تكلم العقيد. يف خطابه الشهير ليلة 22 فبراير، قدم القذايف للعالم ولليبيين 
قراءته لما يحدث. تحدث عن مؤامرة ضد البالد وعن وجود جماعات دينية متطرفة 
تريد االستحواذ على ليبيا. وكأنه يرى يف زجاجة المستقبل، أسهب بتفصيل، عما 
ينتظر مدينة درنة قائالً، إنها ستتحول إىل إمارة إسالمية يقودها أمير ملتح يطلب 
من الناس البيعة والجزية ويأمر النساء بالمكوث يف بيوتهن. لكن القذايف كان يف 
ساخراَ.  الرؤيوي  العقيد  خطاب  العالم  تلقف  ثان.  واد  يف  والليبيون  والعالم  واد 
كانت التعاليق السمجة مركزة على مالبسه الرثة وكلماته العامية الليبية الطريفة، 
لكن أحداَ لم ينتبه للتحليل الذي قدمه. مدفوعين بما تبثه وسائل اإلعالم العربية 
ونظيرتها الغربية يف واشنطن وباريس، انخرط ليبيون كثيرون يف تمكين الجماعات 

اإلرهابية من بالدهم.

»سيرة الغائب«:

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

العقيد القذايف. لكأنه مكر التاريخ الذي ال يرحم.
صفوفها  تنظم  للقاعدة  الموالية  الجهادية  الجماعات  كانت  األثناء  هذه  يف 
وتدعم مخازنها بالسالح المنهوب من الجيش الليبي والقادم عبر البواخر من 
كز التدريب يف كل مكان الستقبال »مجاهدي المستقبل«  الخارج وتفتح مرا
من  الكثير  أرسلت  فيما  تونس.  وخاصة  المجاورة  الدول  وبقية  ليبيا  من 
الرئيس،  المسلحة ضد نظام  المعارضة  للقتال يف سورية إىل جانب  عناصرها 

أبرزهم عميد بلدية  بشار األسد. لعل 
الحاريث،  مهدي  الحايل،  طرابلس 
عسكرية  ميليشيا  يقود  كان  الذي 
طرابلس«  ثوار  »كتيبة  اسم  تحت 
عبد  الوطن  حزب  لرئيس  موالية 
العمل  انطالقة  ومع  بالحاج.  الحكيم 
العسكري يف الساحة السورية، سافر 
الحارايت إىل سورية لتشكيل مجموعة 
جهادية ضد النظام تحت اسم »جيش 
بتنفيذ  المجموعة  األمة«، وتتهم هذه 
التحرير  جرائم ضد معسكرات جيش 
الفلسطيني يف سورية، التابع لمنظمة 

المكون  ظهر  لــأحــداث  األول  اليوم  منذ 
المشهد  في  وجليًا  واضحًا  الجهادي  اإلسالمي 
الصورة  حجبت  »الثورة«  سحب  لكن  الليبي، 
الحقيقية عن أعين الناس والكاميرات، بالرغم 
عن  بوعي  الطرف  تغظ  كانت  األخيرة  أن  من 

كل ذلك.
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الفلسطينية. التحرير 
يف  الحرب  خالل  الحاريث  كان 
عسكرية  فرقة  يقود   2011 العام 
يف  ريكسوس  فندق  حاصرت  خاصة 
ووفقاً   .2011 أغسطس  يف  طرابلس 
لتقارير إعالمية، نشرتها شبكة فولتير 
الفرنسية، فقد كانت ترافقه مجموعة 
الفرنسيين.  المستشارين  من 
رفيع  أجنبي  عسكري  مصدر  ووفق 
المستوى تّم تكليف الحارايت من قبل 
حلف شمال األطلسي بمهمة تقضي 
المتواجدين  الليبيين  القادة  بأسر 
وباغتيال  الفندق  يف  سري  جناح  يف 
الكونغرس  يف  السابق  النائب 
الحارايت الجنسية  األميركي ومساعد مارتن لوثر كينغ والتر فانتروي. ويحمل 
السابق  الوزراء  رئيس  كّده  أ ما  ووفق  إيرلندية.  سيدة  من  ومتزوج  األيرلندية 
خوسيه ماريا أزنار ما زال مهدي الحارايت مطلوباً يف إسبانيا بسبب تورّطه يف 

هجمات مدريد يف 11 مارس 2004.
الفيلم األمريكي نفسه

ليس  أنفسهم،  الليبيين  بأيدي  اليوم،  وحتى   2011 منذ  ليبيا  يف  حدث  ما 
جديداً. المشروع األمريكي لتحويل عدد من الدول المعادية و«الشريرة« إىل 
حادة  وإيقاع شروخ  وتشتيتها  تقسيمها  من خالل  للفوضى،  واسعة  ساحات 
وصوالً  الخمسينات  يف  الكورية  الحرب  منذ  متواصل  االجتماعية،  بنيتها  يف 
العليم  وحده  وهللا  وأفغانستان،  وتشيلي  ويوغسالفيا  بفيتنام  مروراً  للعراق 

بما سيحدث. وما يجري يف سوريا، ليس بعيداً عن كل هذا.
العربية  المنطقة  يف  األمريكية  المتحدة  الواليات  مشاريع  أن  الالفت  لكن 
بعضها،  وليس  التجارب،  كل  ›‹إسالموية«. يف  بأدوات  دائماً  تنفذ  واإلسالمية 
لتقسيم  االمبريالية  تعتمدها  التي  الوسائل  إحدى  الجهادية  البندقية  كانت 

تنطلق  الذي  الرمزي  المال  رأس  هو  الحنين  هذا 
منه كل القوى المعارضة لهذه الفوضى، وهو 
الرأي  تحشيد  في  نجحت  والتي  الذي،  المحرك 
العام الليبي المتشوف »للعودة« إلى ما قبل 
٢٠١١، العودة إلى ليبيا أمنة، سيدة على أرضها، 
تفرضه  فارق  مع  لكن  ثرواتها،  في  متحكمة 
الوقائع وحركة التاريخ وهو منح مزيد من حريات 

ثقافية واجتماعية وسياسية.
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تمدد  على  خطراً  تشكل  التي  تلك  أو  لسياساتها  المعادية  الدول  وتفكيك 
الركب  يف  طوعاً  السير  ترفض  التي  الدول  حتى  بل  العالم،  يف  مشروعها 
االستعماري. ينسحب ذلك على الدول العربية أو تلك التي تسكنها مجتمعات 
وتطويعه  به  التالعب  يتم  موضوعي  كمعطى  أقليات،  حتى  أو  مسلمة، 
أن  التاريخية  التجربة  دروس  تكشف  إذ  »مذهبياً«.  و  »عرقياً«  و  »طائفياً« 
الماضي حتى  القرن  ثمانينات  الجهاديون منذ  التي حضر فيها  الساحات  كل 
اليوم كانت مستهدفة بمشاريع التقسيم األمريكية أو مناطق لخوض معارك 

بالوكالة. أمريكية 
نهاية العام 1979، دخلت القوات السوفياتية إىل أفغانستان، لتلتقط اإلدارة 
األمريكية الحدث وتحوله إىل صراع بين »اإللحاد« و»اإليمان« يف إطار استنزاف 
مثلما  »المجاهدين«  على  باالعتماد  لتهزمه  السوفيايت  االتحاد  األول،  عدوها 
هزمها يف فيتنام ببنادق »الثوار«. يف العام 1980 انطلقت الواليات المتحدة يف 
دوالً  أقنعت  أن  بعد  المشروع  تنفيذ 
عربية بدعمه سياساً وإعالمياً ومالياً.

األفغاين«  »الجهاد  مرحلة  انتهت 
عربياً  والممول  أمريكياً  المدعوم 
أهلية.  وحرب  األوصال  مقطع  بوطن 
لم يعد هناك متسع من الوقت، فقد 
بدأت الماكينة االستعمارية يف تفتيت 
بلد آخر طالما كان معادياً للسياسات 
التحرر  لقوى  ومساندا  األمريكية 
الحلف  قرر  واالقتصادي.  الوطني 
األطلسي ومن خلفه اإلدارة األمريكية 
دويالت  إىل  يوغسالفيا  تقسيم 
وطائفي.  عريق  أساس  على  صغيرة 
تقسيم كانت ثمنه حرب قذرة دعمتها 
واشنطن ومولها العرب وكان وقودها 
الجهاديون  الرثة،  الشعوب  جانب  إىل 
عميق  فج  كل  من  زحفوا  الذين 
نوع  من  براقة  عاطفية  عناوين  تحت 
»للزحف  والتصدي  اإلسالم«  »نصرة 

الصليبي«.
الذرائع  قدمت  أن  بعد  العراق،  األمريكية  القوات  احتلت   ،2003 العام  يف 
الكاذبة حول امتالك نظام صدام حسين ألسلحة الدمار الشامل. وطيلة الوجود 
األمريكي يف العراق، شهد البلد ذروة ما شهده يف تاريخه من استقطاب طائفي، 
أو  مباشر  بشكل  االحتالل،  زرع  الواحد.  الوطن  أبناء  بين  دامية  مجازر  خلف 
يسمى  اليوم  أصبح  دمويا  جهادياً  تنظيماً  المقاومة  ذرائع  تحت  مباشر  غير 
»داعش« بعد أن مر بمراحل تطور تغذت كلها من خطاب الكراهية الطائفي. 
وهذا العنف الجهادي أفرز يف مواجهته خطاباً طائفياً ال يقل كراهية وتأسست 
الطوائف«  »حرب  يف  البالد  لتدخل  دموية،  عنه  تقل  ال  ميليشيات  عليه 
أحد  االحتالل  وليحقق  وشيعة،  وسنة  كرد  بين  الواقع  أرض  على  والتقسيم 
تدثرت  التي  الجهاديين  بنادق  عبر  المنطقة  إىل  أجلها  من  جاء  التي  األهداف 

المقاومة. بشعار 
الغربية  التوسعية  األنظمة  ذات  إذ عملت  نفسه،  السيناريو  ليبيا حصل  يف 
شمال  حلف  لتدخل  األمن،  مجلس  من  قرار  استصدار  على  كبير  بنشاط 
القذايف«  الطاغية  من  الليبي  الشعب  »إنقاذ  بدعوى  البالد،  يف  األطلسي 
إىل  ليبيا  لتقسيم  والتمهيد  والتمدد  السلطة  من  الجهاديين  حلفاءها  لتمكن 
ثالثة أقاليم بين برقة وطرابلس وفزان. ثم ما لبثت أن بدأت تصطادهم الواحد 
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تلو األخر، فبدأت بسليم الرقيعي )أبو أنس الليبي( ثم ثنت بأيب ختالة، المتهم 
بقتل السفير الليبي يف بنغازي، وقائمة المطلوبين من »ثوار الحرية والكرامة« 

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

»التحرك نحو إقليم مستقل إداريًا تحت حكم فيدرايل«.
الحنين الطاغي

كثر من أي وقت مضى تعيش ليبيا، حالًة من التحلل على كل المستويات.  أ
األحفاد  من  حفنة  أيدي  على  تنهار  نراها  واالباء،  األجداد  شيدها  التي  الدولة 
العصاة تساعدهم قوى دولية وإقليمية تجد مصلحة يف »حالة الالدولة« التي 
ومن  المناطق  الليبيون يف مختلف  يشعر  أي وقت مضى  كثر من  وأ نعيش. 

مختلف الخلفيات السياسية واالجتماعية بحنين جارف إىل الماضي القريب.
المعارضة  القوى  تنطلق منه كل  الذي  الرمزي  المال  رأس  الحنين هو  هذا 
لهذه الفوضى، وهو المحرك الذي، والتي نجحت يف تحشيد الرأي العام الليبي 
على  سيدة  أمنة،  ليبيا  إىل  العودة   ،2011 قبل  ما  إىل  »للعودة«  المتشوف 
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أرضها، متحكمة يف ثرواتها، لكن مع فارق تفرضه الوقائع وحركة التاريخ وهو 
منح مزيد من حريات ثقافية واجتماعية وسياسية.

االستحقاقات  أغلب  كسبت  التي  واالجتماعية  السياسية  الحركات  إن 
االنتخابية يف العالم خالل السنوات األخيرة، هي حركان شيدت سرديتها على 
فكرة بسيطة وهي »الحنين إىل الماضي« واستغلت هذا الحنين لبناء برنامج 
دولها  أوضاع  أن  مع  والناخبين،  األنصار  من  الماليين  لحشد  فكرة  أو  انتخايب 
إىل  بسهولة  وصلت  ذلك  ومع  ليبيا،  يف  اليوم  الحال  هو  كما  كارثية  ليست 

السلطة.
هي  وحزبها  هيالري  بها  وهزم  ترامب  سوقها  التي  الفكرة  كانت  أمريكا  يف 
ماليين  إليه  ليجذب  األمريكي«  المحلي  واالقتصاد  الصناعات  مجد  »إعادة 
تصدير  برنامج  من  تضررت  التي  البيضاء  الوسطى  الطبقة  من  األصوات 
وعدها  لذلك  اإلنتاج.  دائرة  خارج  نفسها  ووجدت  أوباما  الذي طبقه  الوظائف 
أيضاً  وبولونيا  والمجر  ألمانيا  يف  الماضي.  يف  كانت  كما  األمور  بإعادة  ترامب 
صعد اليمين المتطرف ألنه وعد ناخبيه بإعادة أمجاد هذه الدول بعد أن ذابت 

يف مستنقع االتحاد األورويب وانهارت اقتصاداتها المحلية.
الرجل  ببساطة  فيه  يرون  ألنهم  بوتين  جانب  إىل  الماليين  تقف  روسيا  ويف 
الذي أعادة هيبة روسيا وعزتها بعد سنوات التسعينات ويلتسين المذلة وهو 
الرجل الذي أعاد روسيا إىل حلبة الصراع العالمي من الباب الكبير بعد أن كان 
المواطن الروسي يقف لساعات طويلة يف طوابير الخبز والمكرونة خالل عهد 

يلتسين الذي نصبه األمريكيون.
اليوم يقف الليبيون يف طوابير طويلة أمام المصارف والمخابز والمستشفيات. 
بل وصل األمر إىل تدخل برنامج الغذاء العالمي لمنح مواطنين لبيين وجبات 
باردة يف دولة استشهد فيها األالف من أجل االستقالل ويف دولة تصدر ماليين 
من  هائل  ورصيد  ضخم  سيادي  صندوق  وتملك  يومياً  النفط  من  البراميل 
على  اليوم  يتحسرون  فبراير(  مع  وقفوا  الذين  )حتى  الليبيون  الذهب.هؤالء 
والصحة  واألمان  المال  فقدان  لواقعهم.  بسيطة  مقارنة  خالل  من  الماضي 

وخاصة فقدان األمل.

اليوم يقف الليبيون في طوابير 
والمخابز  المصارف  أمام  طويلة 
وصل  بــل  والمستشفيات. 
الغذاء  برنامج  تدخل  إلى  األمر 
لبيين  مواطنين  لمنح  العالمي 
وجبات باردة في دولة استشهد 
االستقالل  أجل  من  األالف  فيها 
وفي دولة تصدر ماليين البراميل 
من النفط يوميًا وتملك صندوق 
من  هائل  ورصيد  ضخم  سيادي 
)حتى  الليبيون  الذهب.هؤالء 
الذين وقفوا مع فبراير( يتحسرون 
خالل  من  الماضي  على  اليوم 
لواقعهم.  بسيطة  مقارنة 
والصحة  واألمان  المال  فقدان 

وخاصة فقدان األمل. 
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ذكرى »ثورة الفاتح« 
تفّجر الحنين

إلى الزمن 
القديم

وسط خراب الفوضى والحرب:

عبدالباسط غبارة                               

بحلول الذكرى 50
لــ »ثورة الفاتح من سبتمبر« 
التي قادها العقيد الليبي 
الراحل معّمر القّذايف، شهدت 
بعض المدن والمناطق 
الليبية ، إحتفاالت شعبية، 
رفعت فيها األعالم الخضراء 
وصور الزعيم الراحل، يف 
صورة تعكس الحنين لفترة 
حكم القذايف وما كان بها 
من رغد ىف العيش وأمان 
واستقرار، قابلهما استشراء 
الجريمة وتغول المليشيات 
والعصابات المسلحة يف 
الكثير من المناطق حول 
ليبيا إىل دولة غير آمنة.
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قلوبكم،   وافتحوا  أيديكم،   »هاتوا 
واحدا  صفا  وقفوا  أحقادكم  وانسوا 
اإلسالم  عدو  العربية  اآلمة  عدو  ضد 
مقدساتنا  أحرق  الذي  اإلنسانية،   عدو 
مجدا  سنبني  وهكذا  شرفنا،   وحطم 
ونحيي تراثا ونثأر لكرامة جرحت وحق 
اغتصب«.بهذه الكلمات خاطب الزعيم 
الليبي الراحل معمر القذايف شعبه  يف 
بذلك  الفاتح، معلنا  لثورة  األول  البيان 

عزمه بناء دولة مستقرة وآمنة.
 9 أشهر فقط بعد تويل مجلس قيادة 
كفيلة  كانت  السلطة  مقاليد  الثورة 
العسكرية  القواعد  من  ليبيا  بتطهير 
األمريكية والبريطانية وتأميم الشركات 
ثمن  شخصيا  القذايف  اإليطالية.ودفع 
مواقفه الثورية عبر 48 محاولة اغتيال 
المخابرات  إرشيف  يف  كلها  موثقة 

والعربية. الغربية 
 42 مدى  على  الفاتح  ثورة  عملت 
عاما على بناء مؤسسات الدولة وأمنت 
والتعليم  السكن  يف  حقهم  لليبيين 
وتجهيز  بناء  عبر  بالمجان،   والعالج 
وآالف  والجامعات  المشايف  عشرات 
الدولة  تمنحها  التي  السكنية  الشقق 
العقيد  للمواطنين.وارتبط  عوض  بال 
الراحل بعالقات ممتازة مع قادة القارة 
اإلفريقية التى كانت يسعى لبناء كيان 
لمواجهة  المجاالت  كافة  ىف  وحدوى 
طرح  عبر  الغرىب  االستعمارى  التغول 

مشروعات مشتركة بين دول القارة.
قوات  تدخلت   ،2011 مارس  ويف 
المتحدة  الواليات  من  مدعومة  الناتو 
االستقرار  واغتيال  القذايف  الراحل معمر  العقيد  نظام  وبريطانيا إلسقاط  وفرنسا 
رحيل  والغاز.وعقب  النفط  الطاقة  بموارد  الغني  العريب  البلد  هذا  يف  واألمن 
الجماعات  بانتشار  سمح  أمنياً،   فراغاً  تاركاً  ليبيا  عن  الغرب  تخلى  القذايف، 
الليبي،   للجيش  التابعة  السالح  السطو على مخازن  تمكنت من  التي  المتطرفة 
كما سيطرت على مدن بأكملها وفرضت على السكان قوانينها ورؤيتها المتطرفة،  
ووضع الليبيين أمام تحديات االنقسام 
والقبلية،   الطائفية  النعرات  وتصاعد 
على  تهديداً  تمثل  ليبيا  أصبحت  حتى 

المنطقة وأوروبا والمجتمع الدويل.

** االنقسام السياسي والعسكري
اندالع  منذ  حاداً  انقساماً  ليبيا  عانت 
تصاعد  وقد    ،2011 العام  يف  األزمة 
منذ  الداخلية  القوى  بين  الصراع 
البالد  انقسمت  حيث    ،2014 مايو 
كل  امتلك  كبيرين،   معسكرين  إىل 

في  األزمة  اندالع  منذ  حادًا  انقسامًا  ليبيا  عانت 
القوى  بين  الصراع  تصاعد  وقد    ،٢٠١١ العام 
البالد  ٢٠١4،  حيث انقسمت  الداخلية منذ مايو 
منهما  كل  امتلك  كبيرين،   معسكرين  إلى 

أدواته السياسية والعسكرية.
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والعسكرية،  السياسية  أدواته  منهما 
الجيش  مّثله  الذي  الشرق  معسكر 
المشير  بقيادة  الليبي  الوطني 
يف  النواب  ومجلس  حفتر،   خليفة 
طبرق،  ومعسكر الغرب الذي مّثلته 
و«حكومة  ليبيا«،   »فجر  مليشيات 
ذات  طرابلس  يف  الوطني«  اإلنقاذ 

الميول اإلسالمية.
السيادية  المؤسسات  انقسام 
موازية  اخرى  مؤسسات  وظهور 
الفوضى  اىل  البالد  انزالق  اىل  ادت 
مباشرة  منذ  كثر  أ ذلك  وتكرس 
طبرق  يف  إلعماله  النواب  مجلس 
مقابل انقالب المؤتمر الوطني العام 
انقسام   .2014 انتخابات  نتائج  على 
خالل  من  الدويل  المجتمع  عمل 
األمم المتحدة على إنهائه عبر الحوار 

والمفاوضات.
للتوصل  المباحثات  من  عام  وبعد 
بين  الدائر  النزاع  لوقف  حل  إىل 

حكومتي طرابلس وطبرق،  تشكلت حكومة الوفاق الوطني بموجب اتفاق سالم 
المتحدة،   األمم  برعاية   2015 األول  ديسمبر/كانون  يف  ليبيون  برلمانيون  وقعه 
واختار تشكيلتها المجلس الرئاسي الليبي،  وهو مجلس منبثق عن االتفاق ذاته 
ويضم تسعة أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة. وسلمت بعثة األمم المتحدة 
أطراف النزاع الليبي يف 22 أيلول/سبتمبر نسخة االتفاق السياسي النهائية بما 
فيها المالحق،  موضحة أنه »الخيار الوحيد« أمام الليبيين كي ال تسقط البالد يف 

فراغ سياسي ومصير مجهول.
العام  الليبية  العاصمة  اىل  وصولها  رافق  الذي  الواسع  الدويل  التأييد  ورغم 
2016،  ورغم بعض المكاسب التي حققتها وأهمها نجاحها يف تحرير سرت من 
تنظيم »داعش«،  إال أن حكومة السراج لم تستطع حل أزمات البالد وإنهاء حالة 
المنتشرة  المسلحة  المليشيات  احتواء  إىل فشلها يف  إضافة  الموجودة  االنقسام 
خاصة يف العاصمة بل انها تحولت لغطاء يشرعن هذه المليشيات التي تستنزف 

ثروات البالد.
كثر من طرف عريب  أ اآلن من جانب  بذلت حتى  التي  المحاوالت  وفشلت كل 
وحكومة  الثني  عبدهللا  برئاسة  طبرق  حكومتي  بين  االنقسام  إنهاء  يف  وإقليمي 
طرابلس برئاسة فايز السراج والتي تشكلت بناء على اتفاق الصخيرات الذي أبرم 

كل  تدعي  والتي  دولية،   رعاية  تحت 
فشلت  كما  الشرعية،   تمثل  أنها  منها 
العسكرية  القوى  لتوحيد  المحاوالت 
قيادة  وتشكيل  والغرب  الشرق  يف 
الخطط  وضع  تتوىل  موحدة  عسكرية 

لمحاربة الجماعات اإلرهابية.
أدى هذا الخالف إىل عرقلة محاوالت 
مجلس  جانب  من  السالح  حظر  رفع 
الليبية  المسلحة  القوات  لتزويد  األمن 
اإلرهاب  محاربة  من  يمكنها  بما 
واالنتصار عليه،  ألن رفع حظر السالح 
بعد  الشرعية  القوى  توحيد  يفترض 

فشلت كل المحاوالت التي بذلت حتى اآلن من 
جانب أكثر من طرف عربي وإقليمي في إنهاء 
عبداهلل  برئاسة  طبرق  حكومتي  بين  االنقسام 
السراج  فايز  برئاسة  طرابلس  وحكومة  الثني 
والتي تشكلت بناء على اتفاق الصخيرات الذي 

أبرم تحت رعاية دولية.
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المليشيات  وجود  وانهاء  والعسكري  السياسي  االنقسام  إنهاء  على  االتفاق 
المسلحة التي ساهم وجودها يف نشر الفوضى يف البالد.

على كل  انقساماً  الذي يشهد  ليبيا  بلد مثل  السهل يف  باألمر  ليس  لكن ذلك 
الذي شجع على قيام عشرات  األمر  الجهوية والقبلية والسياسية،   المستويات 
الميليشيات المسلحة المتنافرة يف مختلف المناطق،  والكيانات القبلية،  وتصاعد 
التي وان خسرت  اإلرهابية  التنظيمات  االنفصالية،  واألخطر كان ظهور  الدعوات 
أغلب معاقلها فان خالياها النائمة مازالت تهدد بالعودة من جديد مستغلة غياب 

التوافق بين الفرقاء.

** إقتصاد متعثر
2011 واقتصاد ليبيا يعيش ظروفا سيئة ويمر بأزمات عدة وصلت  منذ العام 
حد التأزم وألقت بظاللها على المواطن مباشرة،  يف ظل غياب مؤسسات الدولة،  
وعجز السلطات المالية والنقدية عن إيجاد حلول لألزمات التي تعصف باالقتصاد، 
البالد  ثروات  استنزاف  ظل  يف  خاصة 

والتي يأيت على رأسها النفط.
  ،2010 عام  ليبيا  يف  النفط  وشكل 
النقد  ليبيا من  %94 من عائدات  نحو 
األجنبي و%60 من العائدات الحكومية 
اإلجمايل،   المحلي  الناتج  من  و30% 
برميل  مليون   1.65 تنتج  ليبيا  وكانت 
 41.5 قدره  احتياطي  يومًيا من معدل 
خطة   يف  تعتزم  وكانت  برميل،   مليار 
 3 بحوايل  إنتاجية  زيادة   2011 العام 
ماليين برميل يومًيا،  وكان معدل دخل 

الفرد يف تلك الفترة هو 4400 دينار.

٢٠١١،  إلى شتى  الثروة النفطية منذ  تعرضت 
بين  وقوعها  ظل  في  وذلك  اإلستنزاف  أنواع 
براثن الميليشيات،  التي إستغلت األزمة الدائرة 
سيطرتها  لتحكم  السلطة  وغياب  البالد  في 

على الموانئ النفطية وتعمل فيها الفساد.
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ليؤدي  النزاعات  إندالع  إثر  على  النفط  إنتاج  تعطل   ،2011 العام  بعد  ولكن 
ذلك بالتبعية إىل تدهور األوضاع المعيشية ونقص السيولة يف المصارف، ودخل 
االقتصاد الليبي يف حالة ركود عام،  مما أدى لضعف جانب العرض الذي انكمش 
بنسبة %10 يف 2015،  واستمر ضعف القطاعات غير النفطية بسبب اختالالت 

يف سالسل توريد المستلزمات المحلية واألجنبية ونقص التمويل.
وتعرضت الثروة النفطية منذ 2011،  إىل شتى أنواع اإلستنزاف وذلك يف ظل 
وغياب  البالد  يف  الدائرة  األزمة  إستغلت  التي  الميليشيات،   براثن  بين  وقوعها 
السلطة لتحكم سيطرتها على الموائن النفطية وتعمل فيها الفساد.ومثلت حقول 
السيطرة على  الساعين إىل  للمسّلحين  الهدف األساسّي  ليبيا  الكبرى يف  النفط 
المؤّسسات  عن  بمعزل  الثروة  عائدات  واحتكار  واالقتصادّي،   السياسّي  القرار 
الميليشيات  أيدى  ىف  الليبية  النفطية  الموائن  سقوط  للدولة.وأدى  الرسمّية 
العائدات  تمثل  بلد  يف  اإلقتصادية  األوضاع  تردى  ىف  ساهمت  كبيرة  خسائر  إىل 

النفطية العماد الرئيسي لالقتصاد.
بقيادة  الليبي  الجيش  استطاع    ،2016 عام  من  الثالث  الربع  منتصف  ويف 
المشير خليفة حفتر،  السيطرة على الموائن النفطية،  ونتيجًة لذلك ارتفع إنتاج 
النفط الذي أصبح يدور حول مليون برميل يوميا يف يونيو/ حزيران 2017،  وهو 
المستويات  أمثال   4 نحو  يعادل  ما 
التي كان عليها يف منتصف عام 2016،  
هذا  الرسمية.لكن  البيانات  حسب 
اإلنتاج  مستويات  يف  الكبير  التحسن 
بشكل  ينعكس  لم  النفط  من  اليومي 
المعيشة  مستويات  على  إيجايب 
الليبيين  زادت معاناة  للمواطنين، فقد 
ونقص  السلع  أسعار  ارتفاع  من 
أزمة  وتواصل  المعيشية،  الخدمات 

وصل االقتصاد الليبي خالل السنوات الماضية 
المواطن  جعل  ما  وهو  االنهيار  مرحلة  الى 
غياب  ظل  في  صعبة  معيشية  أوضاعا  يعيش 
الخدمات  وانهيار  اليومية  احتياجاته  أبسط 

العمومية.
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نقص السيولة بالمصارف.
تهدد  مازالت  عراقيل  عدة  فإن  البالد،  يف  النفط  إنتاج  معدالت  تحسن  ورغم 
بتراجعه خاصة مع استمرار حالة الفوضى يف البالد.وكانت مؤسسة النفط الليبية، 
بلغت  الماضي  تموز  يوليو/  شهر  إيرادات  إن    ،2019 سبتمبر   01 األحد  كدت  أ
مقارنة  بالمئة(،    23( دوالر  ماليين   403 نحو  بزيادة  أمريكي،   دوالر  مليار   2.1
بالشهر السابق له.وأضافت المؤسسة )مقرها بالعاصمة طرابلس(،  يف بيان،  أن 
تلك اإليرادات هي حصيلة مبيعات النفط الخام ومشتقاته،  إضافة إىل الضرائب 

و«اإلتاوات« المحصلة من عقود االمتياز.
حزيران  يونيو/  أواخر  الخام  النفط  شحنات  عدد  ارتفاع  إىل  الزيادة  وأرجعت 
له.وكانت  التايل  الشهر  وتسويتها ضمن حسابات  استالمها  تم  والتي  الماضي،  
مؤسسة النفط أعلنت،  يف يوليو/ تموز الماضي،  تحقيقها إيرادات بلغت 10.3 
ثاٍن  كانون  يناير/  بين  والبتروكيماويات  والغاز  النفط  مبيعات  من  دوالر  مليار 

ويونيو/ حزيران الماضيين.
وقال رئيس مؤسسة النفط،  مصطفى صنع هللا،  إنه رغم زيادة عائدات النفط،  

إال أّن قطاع النفط الليبي ال يزال عرضة 
بتدهور  أساًسا  مرتبطة  النتكاسات 
األوضاع األمنية يف البلد. وأضاف صنع 
التخريب  »أعمال  أن  البيان،   هللا،  يف 
التي طالت خط األنابيب بحقل الشرارة 
النفطي )من جانب مسلحين يف يوليو/ 
خفض  يف  تسببت  الماضي(  تموز 
ملحوظ.«ومضى  بشكل  اإليرادات 
قائاًل إن إيرادات النفط والغاز ساهمت 
ليبيا،   ميزانية  بالمئة من   92 بأكثر من 
بالمئة   58 من  أقل  تسلمنا  أننا  رغم 

يمثل الملف األمني أكثر الملفات التي عجزت 
حلها،  عن  ليبيا  في  المتعاقبة  الحكومات 
فوضي  من  سنوات  منذ  البالد  تعاني  حيث 
وتنامي  للسالح  وانتشار  أمني  وانفالت  عارمة 

الجماعات المسلحة.
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توفير  إىل  المطلوبة.ودعا  ميزانيتنا  من 
والبنية  الطاقة  لقطاع  الكايف  التمويل 
الطاقة  قطاع  ليظل  األمنية،   التحتية 

بمنأى عن الصراع الدائر.
عدة  اىل  النفطي  القطاع  ويتعرض   
االحتجاجات  أبرزها  لعل  عراقيل 
واإلغـالقات المتكررة لخطـوط األنابيـب، 
مختلفة. ألسباب  واآلخر،   الحين  بين 
للحقول  المتكرر  اإلغالق  يكبد  حيث 
والموائن النفطية يف ليبيا، البالد خسائر 
بشكل  اإلغالقات  جسيمة.وتأيت  مالية 
رئيسي بفعل مجموعات مسلحة تقدم 
مطالب باسم أعضائها،  وتدعي أحياناً 
نيابة عن مجتمعات محلية  أنها تعمل 
عامة.وقال  وخدمات  بوظائف  تطالب 
مجلس  رئيس  هللا  صنع  مصطفى 
مراراً  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إدارة 
اإلغالقات  منفذي  مع  يتفاوض  لن  إنه 
أن  الرغم من  وهّدد بمقاضاتهم،  على 
أيضاً  تحاول  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
دعم المجتمعات القريبة من المنشآت 

النفطية وتعزيز العالقات معها.
أزمة  إستمرار  من  الكثيرون  ويخشى 
إغالق الحقول النفطية خاصة مع تواصل 
الفرقاء. بين  واالنقسامات  الصراعات 
جديدا  نزيفا  اإلغالق  إستمرار  ويمثل 
االقتصاد  يتكبد  حيث  الليبية،  للثروات 
عليه  أثرت  كبيرة  يومية  خسائر  الليبي 
بشكل كبير.ووصل االقتصاد الليبي خالل 
السنوات الماضية اىل مرحلة االنهيار وهو 
أبسط  غياب  ظل  يف  صعبة  معيشية  أوضاعا  يعيش  الليبي  المواطن  جعل  ما 

احتياجاته اليومية وانهيار الخدمات العمومية.

** األمن المفقود
ليبيا  المتعاقبة يف  الحكومات  التي عجزت  الملفات  كثر  أ األمني  الملف  يمثل 
عن حلها، حيث تعاين البالد منذ سنوات من فوضي عارمة وانفالت أمني وانتشار 
من  قوية  مركزية  دولة  غياب  مع  خاصة  المسلحة،  الجماعات  وتنامي  للسالح 
الليبيين  أمن  تهدد  خطيرة  منعطفات  من  بالبالد  والخروج  نفوذها  بسط  شانها 

على جميع المستويات.
الجماعات  وظهرت  لإلرهاب  آمن  مالذ  إىل  ليبيا  تحولت  الناتو،  تدخل  فمنذ 
كفاءة  األفضل  العناصر  كأحد  للناتو  الجوي  الغطاء  تحت  المتشددة،  اإلسالمية 
هاجم  عندما   2012 سبتمبر  يف  المستمر  تهديدهم  الصراع.واتضح  يف  قتالية 
جهاديون،  بعضهم ينتمي لتنظيم أنصار الشريعة،  المجمع الدبلوماسي األمريكي 
من  وثالثة  ليبيا،   األمريكي يف  السفير  كريستفور ستيفينز،   وقتلوا  بنغازي،   يف 
زمالءه. كما أعلنت األمم المتحدة بشكل رسمي تنظيم »أنصار الشريعة« منظمة 

إرهابية بسبب صلتها بتنظيم القاعدة يف المغرب اإلسالمي.
الدولة على مدار  النزاعات السياسية والتردي األمني يف ظل هشاشة  وهيأت 
سنوات مضت الطريق أمام مجموعات إرهابية وميليشيات مسلحة والتي أدى 

عائدات  زيادة  رغم  اهلل:   صنع  مصطفى 
النفط،  إال أّن قطاع النفط الليبي ال يزال 
عرضة النتكاسات مرتبطة أساًسا بتدهور 

األوضاع األمنية في لبلد
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التوقف يف ظل عمليات  يعرف  ال  دم  نزيف  اىل  ليبيا  أنحاء  وانتشارها يف  توغلها 
شأن  ذلك  يف  شانها  الليبي  المشهد  سمات  من  سمة  مثلت  التي  االغتيال 
جميعها  حصدت  والتي  والحروب،   المسلحة  واالشتباكات  االرهابية  الهجمات 

طيلة السنوات الماضية أرواح اآلالف يف ليبيا.
وىف أول تحرك حقيقى لسد الفراغ األمنى وإنهاء حالة عدم االستقرار ىف ليبيا 
أطلق المشير خليفة حفتر عملية الكرامة لمحاربة اإلرهابيين والمتطرفين ىف ليبيا 
عقب االغتياالت والتصفيات التى طالت عدد كبير من أبناء المؤسسة العسكرية.
وقطر،   تركيا  رأسها  على  إقليمية  ودول  الغربية  الدول  ترفضه  كانت  ما  وهو 

مفضلين تواجد الميليشيات المسلحة ىف البالد على بناء جيش وطنى قوى.
ومنذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، تشهد العاصمة الليبية اشتباكات عنيفة 
الموالية لحكومة  الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات  بين قوات الجيش 
الوفاق بعد أن أطلق األول عملية عسكرية بهدف تحرير العاصمة طرابلس وانهاء 
دول  الدولة.وسارعت  مؤسسات  واستعادة  فيها  المسلحة  المليشيات  نفوذ 
اقليمية على رأسها تركيا وقطر لدعم المليشيات الموالية لها والتي تمثل ذراعها 

التخريبي يف البالد والمنطقة عموما.
»القاعدة«  تنظيمي  من  واإلرهابية  المتطرفة  والجماعات  العناصر  وتقدمت 
المسلحة،  للقوات  تتصدى  التي  للمليشيات  األمامية  الصفوف  و«داعش« 

وظهرت العديد من العناصر المعروفة 
المعركة معلنة  االرهابية يف  بانتماءاتها 
لمساندة  القتال،   ساحات  إىل  عودتها 
ضد  والوقوف  الوفاق،   حكومة  قوات 
وسط  إىل  الليبي  الجيش  قوات  تقّدم 

العاصمة طرابلس.
كما تزايد الحديث عن انتقال العناصر 
اىل  السورية  ادلب  االرهابية من مدينة 
تتوقف  لم  التي  تركيا  عبر  وذلك  ليبيا 
يف  اإلرهابية  الميليشيات  دعم  عن 

وفى أول تحرك حقيقى إلنهاء حالة عدم االستقرار 
لمحاربة  الكرامة  عملية  حفتر  أطلق  ليبيا  فى 
التى  االغتياالت  عقب  والمتطرفين  اإلرهابيين 
أبناء المؤسسة العسكرية.  طالت عدد كبير من 

وهو ما كانت ترفضه الدول الغربية ،تركيا وقطر.
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والتهديد  التحذيرات  رغم  طرابلس 
بمخالفة  علمها  ورغم  بالعقوبات،  
شحنات  الدولية.وبعد  القوانين 
المسيرة  والطائرات  السالح 
أردوغان  اتجه  األتراك  والضباط 
لتعزيز سيطرة  االرهابيين  نقل  نحو 
على  ألنقرة  الموالية  المليشيات 

الليبية. العاصمة 
استمرار  من  المخاوف  وتتصاعد 
لفترة  الليبية  العاصمة  المعارك يف 
األمين  اليه  أشار  ما  وهو  طويلة، 
أونطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
غوتيريش، مؤخرا حيث أبدى تخّوفه 
إىل  ليبيا  يف  الصراع  يتحول  أن  من 
إن  غوتيريش  أهلية.وقال  حرب 
المدى  على  شيء  فعل  يتم  لم 
أن  جدا  المحتمل  فمن  القصير،  
يتحول النزاع الحايل إىل حرب أهلية.داعيا أطراف النزاع إىل وقف األعمال القتالية 

والعودة للحوار السياسي.
 120 وبالتزامن مع معارك طرابلس التي أدت إىل مقتل ألف شخصن ونزوح 
ألف شخص على األقل، يشهد الجنوب الليبي وتحديدا مدينة مرزق توترا أمنيا 
كبيرا يف ظل الهجمات المتصاعدة للعصابات التشادية المتحالفة مع المليشيات.
عن  المدينة،   يف  الماضي  أغسطس/آب  مطلع  منذ  عنيفة  مواجهات  وأسفرت 
بيانات  200 شخص،  بحسب  كثر من  أ 90 مدنيا،  وإصابة  مقتل ما ال يقل عن 
األوسط  الشرق  يف  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  نشرها 

)أوتشا(، يف وقت سابق.
ظل  يف  مرزق  مدينة  تعيشها  صعبة  أوضاع  عن  اعالمية  تقارير  وتحدثت 
بلدية  عميد  الخيايل  حامد  التشادية.ووصف  العصابات  ترتكبها  التي  االنتهاكات 
اىل  وصلت  بأنها  الليبية  مرزق  مدينة  يف  األوضاع  سابق  وقت  يف  الليبية،  سبها 
مرحلة »كارثية«،  حيث هجرها معظم أهلها بعد دخول المليشيات إليها،  حسب 
الروسية، عن الخيايل قوله: »اآلن يسيطر على  وصفه.ونقلت وكالة »سبوتنيك« 
لهم  التي دفعت  الوفاق  المدعومين من حكومة  المرتزقة  المدينة مجموعة من 
المدينة  المجموعات  تلك  احتلت  حيث  الليبي،   الشعب  أموال  من  الماليين 
وقتلت الكثير من أهلها،  وقد اعترفت حكومة الوفاق بأن المليشيات هي قوات 

تتبعها«. شرعية 
سببها  االستقرار،   زعزعة  من  حالة  اآلونة  هذه  يف  الليبي  الجنوب  ويشهد 
التنظيمات اإلرهابية وبعض الجماعات المسلحة والعصابات األجنبية المتحالفة 
قوامها  مليشيا  وهي  الجنوب«،   حماية  »قوات  وأبرزها  الوفاق،   حكومة  مع 
الرئيسي مقاتلين من قبائل التبو الليبية ومرتزقة من تشاد ودول أفريقية أخرى 
مثل نيجيريا،  تقاتل تحت إمرة حسن موسى التباوي.وارتكبت هذه المليشيات 
من  وغيرها  و«غدوة«  و«سبها«  »مرزق«  مدينة  يف  المسلحة  الجرائم  من  عددا 
المدن منذ إعالن الجيش الليبي إطالق عملية »طوفان الكرامة« لتحرير العاصمة 
المليشيات كنوع من تخفيف الضغط  أبريل/نيسان الماضي من   4 طرابلس يف 

على المليشيات المتحالفة معها بعد اشتداد ضربات الجيش الليبي.
والتزال منطقة جنوب ليبيا تعاين من انعدم االستقرار الُمستوطن،  وترزح تحت 
وطأة النزاعات األهلية،  ونقص الخدمات األساسية،  وتفّشي التهريب،  وانقسام 
المؤسسات أو انهيارها. لطالما ظّلت هذه المنطقة على هامش الحياة السياسية 
يف ليبيا والمشاغل الدولية.فلقد أّدى فراغ الحكم يف الجنوب،  بصورة مطردة،  إىل 

أكثر  األمني  الملف  يمثل 
عجزت  ــي  ــت ال ــات  ــف ــل ــم ال
في  المتعاقبة  الحكومات 
تعاني  حيث  حلها،  عن  ليبيا 
فوضي  من  سنوات  منذ  البالد 
وانتشار  أمني  وانفالت  عارمة 
الجماعات  وتنامي  للسالح 

المسلحة.
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المتطرفون  يمارس  ليبيا ودول خارجية.  أفرقاء سياسيين من شمال  استقطاب 
الذين يبحثون عن مالذ يف الجنوب من جهة والمهاجرون الذين يتّم تهريبهم عبر 
المنطقة من جهة أخرى،  تأثيراً مباشراً على األمن يف ليبيا،  ويف الدول المجاورة 

مثل تونس،  ويف أوروبا.
الليبية طرابلس، يف ظل سيطرة  العاصمة  الليبيون يف  يتعرض  ومنذ سنوات، 
المليشيات المسلحة عليها،  لشتى أنواع الجرائم التي طالت الجميع من اعتقال 
تعسفي،  خطف،  قتل،  احتجاز بدون محاكمة يف ظل غياب حكومة قادرة على 
بسط سلطتها على مجموع تراب البالد.ووفقا لتقارير دولية،  فإن طرابلس وعلى 
على  وإجبارهم  للمسؤولين  ابتزاز  عمليات  شهدت  األخيرة،   سنوات  السبع  مر 
دفع المليارات للجماعات المسلحة،  حتى ال يواجهوا خطر االختطاف أو التهجير 

أو القتل.
الثمن، يف جو من  ليبيا يدفعون  المدنيون يف  يزال  ال  الراهنة  األوضاع  ويف ظل 
عدم االستقرار،  واالنقسام السياسي،  واالنهيار االقتصادي.ويعيش الكثيرون يف 
على  سوى  يحصلون  وال  الخطورة،   شديدة  معادية  وبيئات  آمنة،   غير  ظروف 
الشرب  مياه  أو  أوالغذاء،   األساسية،  األدوية  أو  الصحية،   الرعاية  من  القليل 

اآلمنة،  أو المأوى،  أو التعليم.
وتدفع هذه األوضاع األمنية المتردية 
اىل التحسر على زمن األمن واالستقرار 
يزال  الراحل.وال  الليبي  الزعيم  عهد  يف 
يحظى  اليوم  إىل  القذايف  العقيد معمر 
الليبية  القبائل  من  كبير  عدد  بوالء 
خاصة يف بعض مدن الشرق والجنوب 
رأسه،   مدينة سرت مسقط  إىل  إضافة 
تونس  يف  أنصاره  من  العديد  ويعيش 
التي  الفوضى  أن  ويعتبرون  ومصر 
الراهن  الوقت  يف  البالد  فيها  تعيش 
معمر  العقيد  قدرة  مدى  على  دليل 
يف  وقوته  البالد  قيادة  على  القذايف 

المسك بزمام األمور.

في  المدنيون  يزال  ال  الراهنة  األوضاع  ظل  في 
ليبيا يدفعون الثمن، في جو من عدم االستقرار،  
االقتصادي. واالنهيار  السياسي،   واالنقسام 
الى  المتردية  األمنية  ــاع  األوض هذه  وتدفع 
عهد  في  واالستقرار  األمن  زمن  على  التحسر 

الزعيم الليبي الراحل.
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شريف الزيتوين

تختلف  قد  ليبيا.  عاديّا يف  الفاتح من سبتمبر  يوم  يعد  لم   1969 العام  منذ 
التقييمات والمواقف حوله، لكنه يف كل الحاالت بقي حدثا خاّصا عند الليبيين 
وغيرهم ممن آمن بتلك اللحظة ومشروعها. غّير ذلك اليوم المشهد السياسي 
الليبي تغييرا شامال، من خالل ثورة قادها العقيد الليبي الراحل معمر القذايف 
واالستعمارية.  الماضوية  ارتباطاته  بكل  الملكي  النظام  ضد  رفاقه  من  وعدد 
وعلى الرغم من رحيل نظام العقيد، لكنه بقي منذ ثماين سنوات مثار حديث 
الليبيين، بل حتى واحتفاالتهم رغم التحوالت التي حصلت يف البالد، على اعتبار 

أن قطاعا كبيرا من الليبيين مازال يرى يف ثورة الفاتح من سبتمبر تعبيرة 
عن أهوائه السياسية الرافضة لكل المسارات التي جاءت بها »فبراير«.

5٠ عاما على ثورة »الفاتح من سبتمبر«

االحتفاالت..
تحي الخالفات في ليبيا
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منذ العام ١٩6٩ لم يعد يوم الفاتح من سبتمبر 
عاديّا في ليبيا. قد تختلف التقييمات والمواقف 
خاّصا  حدثا  بقي  الحاالت  كل  في  لكنه  حوله، 
اللحظة  بتلك  آمن  ممن  وغيرهم  الليبيين  عند 

ومشروعها.

الذكرى  فرضت  الماضي،  سبتمبر    1 يوم  الروسي  سبوتنيك  بموقع  مقال  يف 
كانت  التي  واألحداث  الشخصيات  من  عدد  مواقف  إىل  العودة  خالل  من  نفسها، 
على  عاما   50« بعنوان  كان  المقال  الراحل.  الليبي  العقيد  حكم  فترة  يف  راسخة 
»ثورة الفاتح«... القذايف يعود إىل شوارع ليبيا«، والعودة هنا رمزية مرتبطة بوجدان 
الليبيين. فالمتابع لالحداث يف البالد رغم االنشغال بالحرب الدائرة يف طرابلس أو 
المشاكل يف الجنوب، ستلفت نظره االحتفاالت بالذكرى سواء من شخصيات ليبية 

وعربية سواء يف مناطق عديدة من البالد.
عائلة القذايف بما تمثله من قيمة اعتبارية عند الليبيين، وبما هي »وريث« للعقيد، 
كبير  تاريخي  حدث  إنها  قائلة  إحيائها،  من  أيام  وقبل  الذكرى  على  مبكرا  علقت 
والشرفاء«،  لألوفياء  و«نبراساً  راسخة  معانيها  الثورة  أن  معتبرة  الليبيون،  ينتظره 
الموكول لهم تحرير البالد من »نجس فبراير البغيضة«. وأضافت العائلة يف مرحلة 
الحقة إن الشعب الليبي »يحق له أن يفتخر بقيادته التاريخية التي جسدت المعني 
ليبيا رقماً صعباً  للوطن سيادته وجعلت من  للكرامة، وحققت  الحقيقي  و  الوحيد 
الفاتح من سبتمبر  ليلة  القذايف  عائلة  الدولية«. كما دعت  السياسية  المعادلة  يف 
للحياة  قيمة  ال  »التي  الخضراء  الراية  رافعين  الشوارع  إىل  للخروج  الليبيين،  كل 
كل  لشجاعة  تقديرها  ترفع  أنها  سبتمبر  من  الفاتح  يوم  العائلة  كدت  وأ بدونها«. 
ذلك،  من  منعهم  المسلحة  المجموعات  محاوالت  وتحدوا  احتفلوا  الذين  الليبيين 

معتبرة أن الحدث أثبت أن »فبراير« ال مستقبل لها على األرض الليبيية.
المؤتمر الشعبي للمهجرين الليبيين يف مصر اختار االحتفال بالذكرى يف القاهرة 
ليبي  لتاريخ  الوفاء  عن  منه  تعبيرا 
المؤتمر  يف  المشاركون  وقال  راسخ. 
بمصر  الليبيين  للمهجرين  الشعبي 
ثورة  بذكرى  االحتفال  عقب  له  بيان  يف 
الذكري  اليوم  هذا  يف  »نحي  الفاتح 
القائد  بقيادة  الفاتح  لثورة  الخمسين 
الضباط  ورفاقه  القذايف  معمر  الشهيد 
ليبيا  حرروا  الذين  األحرار  الوحدويين 
العربية  األمة  ودور  لحضن  وأرجعوها 
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بما  وقاموا  الشعب  سلطة  واستعادة 
يف  الحياة  معطيات  تغيير  من  أمكنهم 
والتحديات  نحو  المعطيات  تلك  ظل 

ظروف أفضل ومستقبل صاعد«.
الوطني  النضال  جبهة  ذكرت  كما 
جاء  أنه  االحتفال  حضرت  التي  الليبية، 
و  بالعطاء  زاخرة  عقود  شعار  »تحت 
التحديات«، ناشرة صورا لالحتفال الذي 
الفئات  مختلف  من  كبير  طيف  حضره 
االجتماعية، حيث أشارت الحركة إىل أنه 
كان أيضا بحضور بعض القوى القومّية 

العربية.
بعيدة  بدورها  تكن  لم  الليبية  المدن 
مدينة  شهدت  حيث  االحتفاالت،  عن 
خالل  من  كبيرة  احتفاالت  وليد  بني 
تجمع العديد من الشباب يف الساحات 
للعقيد  وصورا  خضراء  أعالما  رافعين 
من  وعددا  القذايف،  معّمر  الراحل 
من  صور  إىل  إضافة  السابقة،  القيادات 
هجمات  خالل  وطنهم  عن  دفاعا  قتلوا 

الناتو يف أحداث فبراير 2011.
التي  لوحدها  ليست  وليد  بني  مدينة 
احتفلت بـ«الفاتح«، حيث شهدت مدن 
وغيرها،  والكفرة  وسرت  وغات  سبها 
تبين  مختلفة،  وعروض  تجمعات 
31 من  المئات من الليبيين منذ مساء 
أغسطس، وهم منتشرون يف الساحات 
مختلفة  صورة  يف  العاّمة،  والفضاءات 
يعتبر  حيث  السابقة،  السنوات  عن 
كثيرون أن هناك تساهال مع المحتفلين 

خاصة يف المنطقة الغربّية، كنوع من االقتناع أن منع الناس بالقّوة من التعبير عن 
التي يريدونها أنصار فبراير، وال يقّدم  النتيجة  أرائهم بكل حريّة ال يمكن أن يعطي 

بليبيا نحو منح جميع الليبيين حقوقهم السياسية.
مازالت  أطراف  هناك  سبتمبر«،  من  »الفاتح  لذكرى  المسترجعين  مقابل  ويف 
أصوات  2011، حيث خرجت  قبل  بليبيا  له عالقة  ما  األول على كل  على موقفها 
ناقدة لالحتفاالت، وكان أغلبها من أنصار اإلسالم السياسي، الذين كان لهم دور يف 
إسقاط نظام العقيد الليبي من خالل التعاون مع بعض القوى اإلقليمّية والدولية. 
كانت كل ردود فعل تلك األطراف على احتفاالت الليبيين متنقدة، بل ساخرة، على 

اعتبار أن من احتفلوا مازالوا متعّلقين بالماضي الذي يرون أنه لن يعود.
الذي  الليبيين  أحد  نجد  الفاتح،  بذكرى  لالحتفاالت  أيضا  المنتقدين  بين  من 
نقلت عنه صحيفة الشرق األوسط اللندنّية، حيث يقول موسى هارون ساخرا من 
األعياد  أن »التجهيزات على قدم وساق لالحتفال بعيد  الليبي،  العقيد  فترة حكم 
إغالق  الضخمة سيتم  لالحتفاالت  ونظراً  المناسبة  و»بهذه  العظيم«،  الفاتح  لثورة 
مصنع تطوير محركات الطائرات ومركز أبحاث الفضاء، مع اإلبقاء على عمل محطة 
القطارات الرابطة بين شمال ليبيا وجنوبها«! وانتهى قائالً: »مدينة غات التي تركها 
القذايف فقيرة، ولم يحدث فيها أي تطور، أو ينشئ بها كوبري واحدا، تجّهز لالحتفال 

بالثورة«.
الفاتح  لثورة  الخمسين  للذكرى  تناولها  إطار  يف  اللندنية  الصحيفة  أضافت  كما 

عائلة القذافي بما تمثله من قيمة اعتبارية عند 
علقت  للعقيد،  »وريث«  هي  وبما   الليبيين، 
إحيائها،  من  أيام  وقبل  الذكرى  على  مبكرا 
قائلة إنها حدث تاريخي كبير ينتظره الليبيون، 

معتبرة أن الثورة 
معانيها

 راسخة و«نبراسًا
 لأوفياء 

والشرفاء«.
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قد ال تكون ثورة العقيد الليبي محّل إجماع بين 
إجماع،  محل  ليست  بالتأكيد  وهي  الليبيين، 
الكثيرين  وجدان  في  باقية  أنها  الثابت  لكن 
منهم، حيث رأوا فيها لحظة الستعادة الكرامة، 
ولحظة لوضع ليبيا في مسار مقاوم للغطرسة 
اتخذها  شجاعة  مواقف  يخلّد  وتاريخا  الغربية، 

القذافي في وجه أعتى القوى الّدولية.

أنصار  لدى كل من  االحتفاالت  تنتقد  التي  التركي،  الليبية منى  المواطنة  نقال عن 
بـ»االرتقاء  مطالبة  ليبيا«،  اسمه  لوطن  إالّ  وجود  »ال  قائلة،  و«فبراير«  »سبتمبر« 
لـ»الثورتين«: »الفاتح  الرافضين  الليبيين  من أجله«. وكررت جملة يتداولها بعض 

ليست بعظيمة ولن تعود، وفبراير ليست بمجيدة ولن تسود«..
الوفاق  حكومة  من  حاليا  المقّرب  عثمان،  بن  نعمان  السابق  الليبي  الجهادي 
المحتفلين  النتقاد  تمر  الفرصة  يترك  لم  بدوره  المسلمين،  اإلخوان  وجماعة 
التدوينات يف موقعه على تويتر، الذي ينشط عليه  »بالفاتح«، من خالل عدد من 
كثيرا يف إطار الحرب الدائرة يف طرابلس معلنا عن عدائه الصريح يف حربه األخيرة 

على طرابلس.
حسب  يتحّول  حيث  موقف،  على  استقراره  بعدم  معروف  عثمان  بن  أن  ورغم 
بانتقادات  الفاتح، قوبل على موقعه  لثورة  انتقاده  بها، لكن  يتواجد  التي  الظروف 
بعد  البالد  شهدتها  التي  التحوالت  أن  رأوا  الذي  المتابعين،  مئات  قبل  من  كبيرة 
يف  لليبيين  بكير  أفضل  كانت  القذايف  معّمر  العقيد  حكم  فترة  أن  كدت  أ  ،2011

مستوى أمنهم واقتصادهم.
بالتأكيد ليست  الليبيين، وهي  بين  الليبي محّل إجماع  العقيد  قد ال تكون ثورة 
محل إجماع، لكن الثابت أنها باقية يف وجدان الكثيرين منهم، حيث رأوا فيها لحظة 

ليبيا  لوضع  ولحظة  الكرامة،  الستعادة 
الغربية،  للغطرسة  مقاوم  مسار  يف 
اتخذها  شجاعة  مواقف  يخّلد  وتاريخا 
الّدولية.  القوى  أعتى  وجه  يف  القذايف 
لكن بعد 50 عاما، ورغم الحنين إىل تلك 
حانت  هل  البعض،  قبل  من  اللحظات 
يف  البقاء  بعدم  الذات  مراجعة  ساعة 
ليبيا  يف  والتفكير  التاريخ،  ذلك  محبس 
لكن  القذايف  كاريزما  تستعيد  جديدة 
بعناصر جديدة حاملة لمشروع نهضوي 
البالد  عليها  التي  الحالة  ينهي  حقيقي 

بعد 8 سنوات من االقتتال.
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البيان األّول لثورة الفاتح من سبتمبر: 

العقيد  ألقى   1969 سبتمبر  من  الفاتح  في 
إذاعة  من  للثورة  األول  البيان  القذافي  معمر 
بنغازي  وأطلق الحقا على بنغازي مدينة البيان 

األول 

وقد جاء يف هذا البيان : 

أيها الشعب الليبي العظيم
الغالية،  ألمانيك  وتحقيقا  الحرة  إلرادتك  تنفيذا 
واستجابة صادقة لندائك المتكرر الذي يطالب بالتغيير 
والتطهير ، ويحث على العمل والمبادرة ، ويحرض على 
باإلطاحة  المسلحة  قواتك  قامت   ، واالنقضاض  الثورة 
أزكمت  الذي  المتعفن  المتخلف  الرجعي  بالنظام 
معالمه  رؤية  من  واقشعرت   ، األنوف  النتنة  رائحته 
تهاوت  البطل  جيشك  من  واحدة  وبضربة   ، األبدان 
األصنام وتحطمت األوثان فانقشع يف لحظة واحدة من 
لحظات القدر الرهيبة ظالم العصور ، من حكم األتراك 
والوساطة  والرشوة  الرجعية  عهد  إيل  الطليان  جور  إىل 

والمحسوبية والخيانة والغدر.
ذات  حرة  جمهورية  ليبيا  تعتبر  أآلن  منذ  وهكذا   
 ، الليبية(  العربية  اسم)الجمهورية  تحت  سيادة 
صاعدة، بعون هللا إىل العمل إىل العال ، سائرة يف طريق 
ألبنائها  كافلة   . االجتماعية  والعدالة  والوحدة  الحرية 
الشريف،  العمل  أبواب  أمامهم  فاتحة   ، المساواة  حق 
 ، مسود  وال  سيد  وال  مظلوم  وال  مغبون  وال  مهضوم  ال 
إن شاء   _ عليه  ترفرف  أحرار يف ظل مجتمع  إخوة  بل 
، وافتحوا  أيديكم  ، فهاتوا  الرخاء والمساواة  راية  هللا_ 
عدو  ضد  واحدا  صفا  وقفوا  أحقادكم  وانسوا   ، قلوبكم 
، الذي أحرق  اآلمة العربية عدو اإلسالم عدو اإلنسانية 

مقدساتنا وحطم شرفنا.
لكرامة  ونثأر  تراثا  ونحيي  مجدا  سنبني  وهكذا   
المختار  لعمر  شهدتم  يامن   . اغتصب  وحق  جرحت 
ويا   ، واإلسالم  والعروبة  ليبيا  أجل  من  مقدسا  جهادا 
من قاتلتم مع أحمد الشريف قتاال حقا ، يا أبناء البادية، 
ياأبناء االرياف  أبناء المدن العريقة،  يا  أبناء الصحراء  يا 

الطاهرة ، يا أبناء القرى ، قرانا الجميلة الحبيبة.
ها قد دقت ساعة العمل، فإىل األمام ، وإنه يسرنا يف 
هذه اللحظة أن نطمئن إخواننا األجانب بأن ممتلكاتهم 
وأرواحهم سوف تكون يف حماية القوات المسلحة ، وأن 
هذا العمل غير موجهة ضد أي دولة أجنبية أومعاهدات 
دولية أو قانون دويل معترف به وإنما هو عمل داخلي 

بحت يخص ليبيا ومشاكلها المزمنة.
إىل األمام والسالم عليكم ورحمة هللا

نُصوص الثورة
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معّمر القّذافي
قائد ثورة الفاتح في سطور
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محمد  معمر  هو   -  1
أبو  أحميد  بن  السالم  عبد 
نايل  بن  أحميد  بن  منيار 
من  القذايف،  الُقحصي 

القذاذفة.  قبيلة 
أسرة  يف  ولد   -  2
يونيو   7 يف  بدوية  محافظة 
)شعبة  من  بالقرب   1942
جارف  وادي  يف  الكراعية( 

جنوب سرت
إىل  والده  أرسله   -  3
كمل  أ حيث  سرت  بلدة 
ثم  م،   1956 عام  اإلبتدائية 
يف  سبها  مدينة  إىل  انتقل 

الجنوب.
القذايف  ونشأ  شهد   -  4
العالم  هزت  هامة  أحداثا 
الحرب  بما يف ذلك  العريب، 
عام  اإلسرائيلية  العربية 
المصرية  والثورة   ،1948
عام 1952، وأزمة السويس 
وتأسيس   ،1956 العام  يف 
أال  األجل  قصير  اتحاد 
العربية  الجمهورية  وهي 
 1958 عامي  بين  المتحدة 
القذايف  صب  و1961. 
ملحوظاً  ونشاطاً  إهتماماً 
السياسية  المجاالت  يف 
يجرى  التي  والتغييرات 
مصر  جمهورية  يف  تنفيذها 
العربية، تحت زعامة جمال 
رئاسته  خالل  الناصر  عبد 
العريب،  كي  اإلشترا لإلتحاد 
السلطة يف  إىل  الذي صعد 
عام 1956. من خالل دعوة 
القومية العربية، حيث دأب 
من  الكثير  إىل  الناصر  عبد 
واإلجتماعات  المشاورات 
الوطن  يف  الوحدة  أجل  من 
اإلستعمار  ورفض  العريب، 
الغريب، واإلستعمار الجديد، 
من  واإلنتقال  والصهيونية، 
كية.  اإلشترا إىل  الرأسمالية 
مثل هذه األفكار استوحاها 
وكان  بها،  وتأثر  القذايف 
البطل  الناصر  عبد  يف  يرى 

القومي. 

زعيماً  القذايف  أصبح   -  5
عمره.  من  ال14  يف  طالبياً 
وساعد يف تنظيم مظاهرات ضد 
تفكك الوحدة بين مصر وسوريا 
النظام  تنتقد  ملصقات  وتوزيع 

الملكي.
إىل  النشاط  هذا  وصل   -  6
السلطات،  وانتباه  مسمع 
عام  يف  المدرسة  من  ليطرد 
بمغادرة  أسرته  وأمرت   1961

مدينة سبها. 
إىل  القذايف  انتقل   -  7
مصراتة، حيث أنهى بها دراسته 
الثانوية مع محافظته واهتمامه 

بالنشاط القومي العريب.
اإلنضمام  القذايف  رفض   -  8
السياسية  األحزاب  من  أي  إىل 
المدينة  المنتشرة يف  المحظورة 
القوميين  حركة  ذلك  يف  بما   -
العريب  البعث  وحزب  العرب، 
الليبي(  )الفرع  كي  اإلشترا
واإلخوان المسلمين وأيضا كان 

ممن يرفضون الطائفية.
حول  كثيراً  القذايف  قرأ   -  9
مواضيع ناصر والثورة الفرنسية 
أعمال  وكذلك   ،1789 عام 
السوري  السياسي  المنظر 
الذاتية  والسير  عفلق،  ميشيل 
ومصطفى  لنكولن،  إلبراهام 
كمال أتاتورك وتأثر كثيراً بسيرة 
يعتبره  الذي  المختار،  عمر 
قومياً  بطالً  الليبي  الشعب 

وزعيماً روحياً.
دراسة  القذايف  قرر   -  10
يف  الليبية  الجامعة  يف  التاريخ 
ترك  ما  سرعان  لكن  بنغازي 

الجامعة لينضم إىل الجيش. 
بدأ   1963 سنة  يف   -  11
األكاديمية  يف  التدريب 
بنغازي،  يف  الملكية،  العسكرية 
من  األصدقاء  من  العديد  مع 
آرائه  شاركوا  الذين  مصراتة 
القوات  كانت  وقد  السياسية. 
الجيدة  الفرصة  تمثل  المسلحة 
الصاعد  االجتماعي  للحراك 
معمر  فيهم  بما  لليبيين 
للتغيير  أداًة  القذايف، وكان جليا 
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السياسي، إلمكانية إسقاط النظام الملكي المطلق 
للملك إدريس. مع مجموعة من كوادر موالية له.

اللجنة   1964 عام  يف  القذايف  أسس   -  12
المركزية لحركة الضباط األحرار، التي سميت تََيُمناً 
1949 من  التي تأسست يف  بالمجموعة المصرية 

قبل ناصر، وتكريس أنفسهم لقضية الثورية. 
القذايف،  بقيادة  الضباط  من  عدد  التقى   -  13
لتمويل  واحد  صندوق  يف  رواتبهم  وقدموا  سراً، 

الحركة.
14 - سافر القذايف حول ليبيا قدر إمكانه لجمع 
مع  االتصاالت  وتطوير  اإلستخبارية  المعلومات 
إهتمام   كثيرا  يلفت  ولم  قضيته،  مع  المتجاوبين 
نظرت  التي  للحكومة  التابعة  اإلستخبارات  أجهزة 
إليه كتهديد صغير نظراً لخلفيته المحدودة والفقيرة. 
 ،1965 عام  أغسطس  يف  القذايف  تخرج   -  15
وعين ضابطاً يف وحدة االتصاالت يف الجيش الليبي.
المملكة  إىل  ابتعث   ،1966 أبريل  يف   -  16
على  يزيد  ما  ومكث  التدريب،  من  للمزيد  المتحدة 
يف  اإلنجليزية  اللغة  يف  دورة  فيها  بما  أشهر  تسعة 
يف  لإلتصاالت  ودورة  باكينجهامشير،  بيكونزفيلد، 
سالح الجو الملكي يف بوفينجتون كامب، يف مقاطعة 

دورست ودورة تدريب المشاة يف هايث، كينت. 
17 - كتب مدير الدورة بوفينجتون كامب، تقريراً 
مشيراً إىل أن القذايف نجح يف تعلم اللغة اإلنجليزية، 
وكانت القراءة وكرة القدم هواياته المفضلة، وكان 

مرحاً دائماً، يعمل بجد، وبضمير.
إنكلترا، مدعياً  القذايف فترة مكوثه يف  18 - كره 
يفقد  ولم  يهينونه  البريطاين  الجيش  ضباط  أن 
العربية يف لندن، حيث حرص على  القذايف هويته 
ارتداء الجرد الليبي التقليدي أثناء تنقله يف شوارع 
تقدماً  كثر  أ كانت  إنجلترا  أن  منوهاً  بيكاديللي 
كثر ثقة من ذي  وتطوراً من ليبيا، وعاد إىل الوطن أ

قبل.
الملك  سافر   ،1969 عام  منتصف  يف   -  19
إجازة  لقضاء   الخارج  إىل  السنوسي،   إدريس 
الصيف يف تركيا واليونان، وقد رأى الضباط األحرار 
إسقاط  موعد  لتحديد  فرصتهم   ذلك  يف  والقذايف 

النظام الملكي، وبدء عملية القدس.
حركة  سيطرت   1969 سبتمبر   1 ويف   -  20
المطارات  على  األحرار  الوحدويون  الضباط 
ومستودعات الشرطة، ومحطات اإلذاعة والمكاتب 
القذايف  سيطر  وبنغازي.  طرابلس  يف  الحكومية 
البقية  البركة يف بنغازي، يف حين احتل  على ثكنة 
المضادة  البطاريات  وعلى  الثكنات  طرابلس  يف 
الخويلدي  إرسال  تم  المدينة.  يف  للطائرات 
الرضا  حسن  السيد  العهد  ويل  العتقال  الحميدي 
ُيبد أية مقاومة، ولم  المهدي السنوسي، الذي لم 

يستعمل العنف إال قليالً.

بعــد إلغــاء النظــام الملكـي، 
العربية  الجمهورية  القذافي  أعلن 
عن  الجماهير  مخاطبًا  الليبية 
النظام  نهاية  أعلن  اإلذاعة،  طريق 
العملية  لطبيعة  ونظرًا  الملكي. 
بالثـــورة  وصفــت   ، الدمـوي  غيـر 
البيضاء، وتم تغيير اسمها فيما بعد 
القذافي  واعتبر  الفاتح.  ثورة  إلى 
هي  ما  األحرار  الضباط  به  ماقام  أن 
في  التغيير  بدء  بمناسبة  ثورة،  إال 
واإلقتصادية  اإلجتماعية  الطبيعة 
أن  وأعلن  ليبيا.  في  والسياسية 
اشتراكية،  حرية،  تعني  الثورة 
السنوات  مدى  وعلى  وطنية،  وحدة 
لتحقيقه  التدابير  أجريت  القادمة 

وتنفيذه.
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لـــيبيــــــا
أعطت للعالم درسا في 

التعامل مع قضية االستعمار
الدكتور مصطفى الفيتوري

ترجمة ياسر محمد.

30 أغسطس هو الذكرى  يوم الجمعة 
التي وقعتها  الحادية عشرة للمعاهدة 
كة  ليبيا وإيطاليا بشأن الصداقة والشرا
طويالً  حداً  وضعت  والتي  والتعاون 
من االضطرابات يف العالقات بين روما 

ومستعمرتها السابقة طرابلس.
ليست مجرد معاهدة أخرى بين بلدين. 
حول  استثنائية  ثنائية  صفقة  إنها 
الحساسة. وتشتمل  قضية االستعمار 
لكن  المجاالت  من  العديدة  المعاهدة 
غرضها الرئيسي يف المقام األول التئام 
التي  الخسائر  الجروح والتعويض عن 
تكبدها الليبيون تحت االحتالل اإليطايل 

بين عامي 1911 و 1947.
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بتمويل  مفصلة  مالية  تعويضات  على  المعاهدة  من  الثامنة  المادة  وتنص 
إيطايل تصل قيمتها إىل 5 مليارات دوالر تدفع على مدى 20 عاًما لتمويل البنية 
 2000 حوايل  ذلك  ويشمل  والزراعية.  والتعليمية  الطبية  والمشاريع  التحتية 
سكة  وشبكة  لليبيا،  والغربية  الشرقية  الحدود  تربط  التي  الطرق  من  كيلومتر 

حديد تربط بعض المدن الليبية. 
وعالوة على ذلك تلزم المادة 10 إيطاليا بإعادة جميع القطع األثرية والوثائق 
التاريخية التي سرقت من ليبيا أثناء االحتالل. وتوضح المعاهدة أيًضا المشاريع 
ومنح  روما،  يف  الليبية  األكاديمية  إنشاء  مثل  إيطاليا  تمولها  التي  المستقبلية 
أجبروا  الذين  لليبيين  التقاعد  ومعاشات  العايل  التعليم  يف  الليبيين  للطالب 

على القتال إىل جانب المحتلين اإليطاليين.
ألحقتهما  اللذين  والمعاناة  باأللم  سابقة-  استعمارية  -كقوة  إيطاليا  اعتراف 
سابق  مستعمر  اعترف  مرة  ألول  حقاً.  رائدة  المعاهدة  يجعل  ما  هو  بليبيا 
بالمسؤولية عن أفعال واعتذر وسعى للحصول على الغفران من األمة بأكملها 

التي غزاها ذات مرة.
لتوقيع  بنغازي  إىل  وصوله  عند 
معمر  الراحل  الرئيس  مع  المعاهدة 
اإليطايل  الوزراء  رئيس  قام  القذايف 
بتسليم  برلسكوين  سيلفيو  آنذاك 
تمثال قديم فينوس -فينوس سيرين 
إىل  نقله  تم  والذي  الرأس-  مقطوعة 
قال  االستعماري.  العهد  يف  روما 
اإليطايل«  الشعب  »باسم  برلسكوين 
أنه  أشعر  للحكومة  رئيًسا  بصفتي 
من واجبي االعتذار والتعبير عن حزين 
وترك  أعوام  عدة  قبل  حدث  ما  على 

ندبة على العديد من األسر الليبية«.

سابقة-  استعمارية  -كقوة  إيطاليا  اعتراف 
هو  بليبيا  ألحقتهما  اللذين  والمعاناة  باأللم 
اعترف  مرة  ألول  حقًا.  رائدة  المعاهدة  يجعل  ما 
واعتذر  أفعال  عن  بالمسؤولية  سابق  مستعمر 
األمة  من  الغفران  على  للحصول  وسعى 

بأكملها التي غزاها ذات مرة.
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هذه هي عظمة المعاهدة. قدمت اعتذاًرا عن االستعمار اإليطايل. كان هناك 
بعض االعتذارات االستعمارية عن فظائع معينة ارتكبت يف ظل االحتالل مثل 
اليابان  بريطانيا التي تعتذر عن أسفها لمقتل عدة آالف من الكينيين، واعتذار 
الشبيه لشعب كوريا. ومع ذلك لم يعتذر أي بلد عن االستعمار نفسه ولم يدفع 

أي تعويضات لمستعمراته السابقة.
ليبيا لم تجعل إيطاليا تلتزم باالعتذار 
األمر  استغرق  إذ  بسهولة،  والتعويض 
والضغط  المفاوضات  من  سنوات 
بعض  يف  ليبيا  جعل  الذي  السياسي 
األحيان تعلق العالقات االقتصادية مع 
الراحل  الليبي  الزعيم  ورفض  إيطاليا. 
تعتذر  لم  ما  إيطاليا  لزيارة  دعوات 
وتعوض ليبيا هذا ما حدث بعد عام من 

توقيع المعاهدة.
القذايف  وصل   2009 يونيو   10 يف 
المقاتل  شعار  مرتديًا  إيطاليا  إىل 
لالستعمار  المناهض  الشهير  الليبي 
المختار.  ابن  برفقة  وكان  المختار  عمر 
رمزية هذا سخرت وسائل  وجاهلة من 
اإلعالم الغربية من القذايف طوال زيارته. 
الزعيم  لقاء  تفسير  اإلعالم  أساء  كما 
أعمال  سيدة   200 حوايل  مع  الليبي 
يف  لروما  الثانية  زيارته  خالل  ومهنية 
القذايف  كان  العام.  ذلك  من  نوفمبر 
نطاق  على  التاريخ  بقراءة  المعروف 
بارًزا  إيطالًيا  قائًدا  أن  يعتقد  واسع 
وربما بينيتو موسوليني نفسه زار ليبيا 
النساء وسلمهم  بمجموعة من  والتقى 
عندما  المقدس.  الكتاب  من  نسًخا 
التقى القذايف بمجموعته من النساء رد 
اإلسالم  لقبول  ودعاهم  المجاملة  على 
قبل تسليم نسخ من القرآن. كانت هذه 
قبل  حدث  ما  على  اإلجابة  يف  طريقته 
أحد مستشاريه يف وقت  كد يل  أ عقود. 
يكن  لم  الوقت  ذلك  يف  القصة.  الحق 
انعقاد  سبب  عن  فكرة  أي  أحد  لدى 

االجتماع ودأب القذايف على الصمت.
ويف عام 2008 حققت ليبيا ما ال يمكن تصوره وأظهرت للعالم أن المسئولين 
عن الحقبة االستعمارية يمكن ويجب معاقبتهم بأقسى ما يمكن حتى ال يمكن 
السابقة  االستعمارية  القوى  وتعويضات  اعتذارات  فإن  ذلك  ومع  تكرارها. 
أشكال  أسوأ  من  عانت  التي  الهند  مثل  ضحايا  متناول  عن  بعيدة  زالت  ما 
اإلمبريالية البريطانية منذ ما يقرب من 200 عام. وأفضل ما تمكنت الجزائر من 
احتالله على مدار 130 عاًما هو الحصول على اعتراف ببعض األعمال الوحشية 

التي ارتكبها الفرنسيون خالل الحقبة االستعمارية.
وبقوة  بوضوح  االستعمار  إدانة  يف  اآلن  حتى  فشلت  المتحدة  األمم  حتى 
أياًما  167 يوًما كل عام  بــــــــ  العالمية  الهيئة  ناهيك عن القضاء عليه. تعترف 
دولية لكل قضية تقريًبا بدًءا من اليوم العالمي للتوعية من كارثة تسونامي 
 - األيام  هذه  من  عدد  كبر  أ على  يونيو  يحتوي  العالمي.  المدن  يوم  وحتى 
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حالًيا 28 يوما- بدًءا من اليوم العالمي لآلباء يف 1 يونيو وتنتهي باليوم الدويل 
للكويكب يف 30 يونيو.

ومن الغريب أن القائمة ال تتضمن أي يوم دويل للقضاء على االستعمار أو يوم 
السابقين  المستعمرين  أن  بالطبع طالما  المستعمرين.  لجبر ضحاياه  عالمي 
النقض / ولديهم حق  الدويل  األمن  دائمون يف مجلس  أعضاء  وحلفائهم هم 
المرجح  غير  فمن   ، القبيل  هذا  من  اقتراح  أي  لقتل  استعداد  على  الفيتو/ 
تحدد  التي  القرارات  جميع  أن  هو  للحيرة  إثارة  األكثر  األمر  ذلك.  يحدث  أن 
المتحدة وليس مجلس  لألمم  العامة  الجمعية  تعتمدها  الخاصة  يوماً  الـ166 
ملزمة  غير  وقراراتها  بسلطة  الحال  بطبيعة  العامة  الجمعية  تتمتع  ال  األمن. 
المتحدة.  األمم  يف  األعضاء  للدول 
أنه  المتحدة  األمم  وجدت  ذلك  ومع 
من السهل نسبًيا يف عام 1991 إلغاء 
قرارها رقم 3379 لعام 1975 والذي 
أشكال  من  »شكالً  الصهيونية  يعتبر 
العنصري«،  والتمييز  العنصرية 
احتالل  أطول  إنهاء  يف  فشلت  كما 
فرضته  والذي  الحديث  التاريخ  يف 

إسرائيل على فلسطين.
 ، األرض«  »معذبو  كتابه  ويف 
المناهض  الفرنسي  الكاتب  كتب 
1925-( فانون  فرانز  لالستعمار 
واإلمبريالية  »االستعمار  أن    )1961
انسحابهما  بمجرد  لنا  ديونا  لم يسددا 
من أراضينا. ثروة األمم اإلمبريالية هي 
أيضا ثروتنا. إن أوروبا هي حرفياً إنشاء 
صوابه،  مدى  ما   .« الثالث  العالم 

وجملته ال تزال صحيحة حتى اليوم.
الهندي  والسياسي  للكاتب  وفًقا 
قضية  فإن  ثارور  شاشي  المعروف 
دفع تعويضات للهند »أقل أهمية من 
كثر أهمية للناس من المال. وأضاف »سأكون  مبدأ التكفير«، االعتذار البسيط أ
لالعتذار«.  كرمز  عام،  مئتي  لمدة  سنويا  واحد  استرليني  جنيه  بقبول  سعيًدا 
يجب على القوى االستعمارية مثل بريطانيا وفرنسا وكذلك القوى األخرى أن 
تجاه ضحاياها  التاريخية  قبول مسؤولياتها  وليبيا من خالل  إيطاليا  تحذو حذو 

السابقين. االستعماريين 
وسيكون العالم مكانًا أفضل للدول والمؤسسات العالمية  -بما يف ذلك األمم 
والغزوات  الفتوحات  من  الرهيب  تاريخها  بين  للتوفيق  طرق  إليجاد  المتحدة- 
المثال من شأن  للجميع. وعلى سبيل  إىل مستقبل مزدهر وسلمي  والسعي 
إىل  الجنوب  المهاجرين من  تدفق  الحد من  أن تساعد يف  التعويضات ألفريقيا 
يف  السابقة  مستعمراتها  إسبانيا  عّوضت  إذا  تماًما.  ذلك  تنهي  وربما  الشمال 
أمريكا الوسطى والجنوبية فمن المحتمل أن تكون قادرة على حماية األمازون 
من أجل تحسين حياة جميع البشر يف كل مكان بما يف ذلك إسبانيا. هذه الخطوة 
أنها  تدعي  التي  بأكملها  للمعونة  ميزانياتها  الغنية  للبلدان  توفر  أن  من شأنها 

تنفقها على مساعدة البلدان األفريقية كل عام.
إن الدرس األكثر أهمية الذي يمكن أن نتعلمه من المعاهدة اإليطالية الليبية 
وأن  بموضوعية؛  معها  التعامل  يتم  لم  ما  مسامحتها  يمكن  ال  القسوة  أن  هو 

االستعمار قاسي بطبيعته ولذا يجب معاقبته.
)المقال مترجم عن موقع ميدل إيست مونيتور( 
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ترجمة ياسر محمد- مجلة »المرصد« 

نشر موقع »ذا وير« الهندي مقاال للمحل السياسي الباكستاين رازا نعيم حول 
ثورة الفاتح مع حلول الذكرى الخمسين لها. وقال نعيم -يف مقاله الذي تابعته 
الخمسين  الذكرى   2019 سبتمبر   1 وترجمته-يصادف  اإلخبارية  افريقيا  بوابة 
للثورة الليبية ففي عام 1969 عندما كان ضابطا شابا يف الجيش الليبي يتمتع 
بالكاريزما أطاح الرئيس الراحل معمر القذايف بملك ضعيف ومريض يأكل العفن 
ملكه هو الملك إدريس سنوسي. ولقد نجح الملك يف التغلب على الهياج الثوري 
إماًما  أو  يترك سلطانًا  لم  -الذي  العريب  العالم  1952 يف  عام  بعد  الذي حدث 
-مما أدى إىل ثورات شعبية يف مصر والعراق واليمن والجزائر، إضافة إىل ظهور 

األنظمة اليسارية يف سوريا ولبنان.

ليبيا في متاهة
بعد 5٠ عاًما على ثورة الفاتح
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لقد نجا الملك إدريس بسبب مزيج ماهر من الدعم من الواليات المتحدة 
ويلس-والقوة  وهي  العالم،  يف  أمريكية  جوية  قاعدة  كبر  أ ليبيا  لدى  -كانت 
االستعمارية القديمة إيطاليا. وكان االنقالب العسكري يف ليبيا يشبه العديد 
من االنقالبات األخرى يف جميع أنحاء العالم العريب وكذلك يف أمريكا الالتينية، 
العسكريون  الضباط  كان  فاسد  أو  ضعيف  يساري  غياب  ظل  يف  حيث 
الذين ساعدوا يف  القوميين -وغالًبا ما يكونون يساريين -هم  المبتدئين من 

التخلص من عمالء الواليات المتحدة الذين ليس لديهم شعبية.
واعتبر القذايف الشاب على الفور خليفة محتمل للزعيم جمال عبد الناصر 
من  األكبر  العبء  تحمل  مصر-الذي  ورئيس  العربية  القومية  الحركة  -قائد 
الخمسينيات  طوال  والفرنسي  والبريطاين  واإلسرائيلي  األمريكي  االنتقام 
-العدوان الثاليث -1956على السويس وحرب -1967بسبب برنامجه الشعبي 

المناهض لإلمبريالية ودعمه لحق الفلسطينيين يف تقرير المصير.
التحديد  وجه  وعلى  ليبيا  يف  المسار  تصحيح  يف  الفور  على  القذايف  وبدأ 
تفكيك  وجرى  السنوسي.  حكم  تحت  عميلة  لدولة  مرادفا  جعل  ما  تغير 
كبر قاعدة جوية يف الواليات المتحدة وتأميم الممتلكات  قاعدة ويلوس وهي أ
التعليم  إعالن  وتم  الجنسيات  متعددة  النفط  شركات  عن  فضالً  اإليطالية، 
لليبيين  مجانًا  والسكن  والصحة 

العاديين.
االستراتيجي  ليبيا  رأى  أن  ومنذ 
عمر  لالستعمار  المناهض  الكبير 
خصومه  لدى  -المعروف  مختار 
الصحراء«  »أسد  باسم  اإليطاليين 
جذابة  شخصية  ليبيا  تشهد  -لم 
القذايف  القذايف. وأعلن  وموحدة مثل 
ليبيا  الناصر-أن  عبد  بطله  إثر  -يف 
تحقيق  يف  وبدأت  كية  اشترا دولة 
العربية  للوحدة  المنال  بعيد  المثل 
من  عدد  تراجع  يف  يتمثل  كان  الذي 
العربية  الحرب  يف  جيله  من  العرب 
 ،1967 عام  الكارثية  اإلسرائيلية 

اعتبر القذافي الشاب على الفور خليفة محتمل 
للزعيم جمال عبد الناصر -قائد الحركة القومية 
األكبر  العبء  تحمل  مصر-الذي  ورئيس  العربية 
من االنتقام األمريكي واإلسرائيلي والبريطاني 
-العدوان  الخمسينيات  ــوال  ط والفرنسي 
 ١٩67 وحــرب  السويس  -على   ١٩56 الثالثي 
-بسبب برنامجه الشعبي المناهض لإلمبريالية 

ودعمه لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
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إلحاق  أجل  من  اإلسرائيلي  الجيش  المتحدة  الواليات  دعم  شهدت  والتي 
هزيمة حاسمة بالجيوش العربية المشتركة.

العربية من خالل تبني قضية  الجماهير  وجعل نفسه يحظى بشعبية بين 
من  العالم،  أنحاء  جميع  يف  الوطني  التحرر  حركات  بطل  وكذلك  فلسطين 
األسود  سبتمبر  ثوار  ؛  الفلبين  يف  موروس  إىل  االيرلندي  الجمهوري  الجيش 
1970 ثم  بالحماية األمريكية اإلسرائيلية لألردن يف عام  الذين أطاحوا تقريًبا 
حكمهم الملك حسين الذي ال يحظى بشعبية، حتى وصلت التعزيزات بقيادة 
سنوات  سبع  بعد  -الذي  ضياء  العميد  للدماء  متعطش  باكستاين  ضابط 
دكتاتور  كأسوأ  عاًما   11 لمدة  باكستان  رأس  على  الوحشية  استمر يف  فقط 
عسكري- الستعادة الوضع الراهن، وكذلك إيران الثورية وجبهة البوليساريو 

الذين يقاتلون من أجل وطن مستقل يف المغرب.
ويف منطقة تتميز بنفوذ السالطين واألمراء والعقائد الذين خانوا آمال شعبهم 
وإسرائيل،  المتحدة  الواليات  تمليه  سالم  يف  االشتراك  خالل  من  التحرر  يف 
الفلسطينيين  مع  فقط  الوقوف  عدم  خالل  من  جديًدا  نفًسا  القذايف  قدم 
فازت  والتي  الوطني،  التحرر  الدويل مع حركات  للتضامن  ولكن  المحاصرين 
به برفقة زمالئه الناجين فيدل كاسترو من كوبا ونيلسون مانديال من جنوب 
الناصر  عبد  موت  بعد  الطنانة  األعمال  هذه  مثل  أن  الواضح  ومن  إفريقيا. 
بفترة وجيزة مع وفاة المشروع القومي العريب واندثاره، لن تمر دون عقاب. 
به  اإلطاحة  بمحاولته  القذايف  تعنت  ريجان  رونالد  األمريكي  الرئيس  وعاقب 
1986، والتي نجحت فقط يف قتل ابنة  من خالل غارة على طرابلس يف عام 

القذايف الرضيعة هناء.
 ،1988 عام  لوكريب  كارثة  القذايف يف  لتورط  الدولية  الديناميات  كانت  مهما 
فإن قلة من زمالئه أو من مواطنيه اعتقدوا يف الحقيقة أن قائدهم كان ضالعا 

يف ذلك. لقد رأوا أنها مجرد محاولة أخرى الستهداف قائدهم العظيم.
زمالئه  من  الكثير  مثل  مثله  سبتمبر  من  عشر  الحادي  بعد  ذلك  ومع 
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أجل  من  بالملل  يتاجر  أن  القذايف  قرر  العالم  أنحاء  جميع  يف  السياسيين 
الحصول على المزيد من المكافآت الواعدة بالثراء السريع، وتحمل المسؤولية 
عن لوكريب من أجل تحويل والئه إىل الغرب ولتكون على »الجانب األيمن من 
التأهيل من زعيم مارق  إعادة  التاريخ«. ونتيجًة لذلك تمت مكافأته بسرعة 
إىل رجل دولة عظيم يستحق زيارات من شخصيات غربية باإلضافة إىل أستاذ 

مرموق مثل العالم أنتوين جيدينز.
بطله  إىل  كثر  أ استمع  القذايف  أن  لو  هذا  حدوث  الضروري  من  يكن  ولم 
1970 »أنا أحب القذايف. إنه يذكرين  عبد الناصر الذي أعلن ذات مرة يف عام 
الليبيين  من  لزمالئه  بطالً  سيظل  كان  السن«.  ذلك  يف  كنت  عندما  بنفسي 
كلها  باإلضافة إىل اآلالف من العرب الذين يعانون من الديكتاتوريات التي تم أ
الوقت  ذلك  يف  الجدد  للثوريين  وكذلك  المنطقة،  أنحاء  جميع  يف  العث  من 
ورافائيل  موراليس  وإيفو  تشافيز  هيوجو  أال  أمريكا  ساعدت  لقد  بالالتينية. 
الذين ساعدت  لوجو،  وفرناندو  كوريا 
فنزويال  يف  الديمقراطية  نجاحاتهم 
يف  وباراجواي  واإلكوادور  وبوليفيا 
الجديد  الليبرايل  المد  اتجاه  عكس 
فيدل  ثورة  وجعلت  القارة  تلك  يف 
صلة  ذات  كوبا  يف  المنعزلة  كاسترو 

مرة أخرى.
فقد  القذايف،  معمر  ليس  لكن 
للثورة  األربعين  بالذكرى  احتفل 
لليبيا  كزعيم   2009 عام  يف  الليبية 
آخر جيل من  بالتأكيد  كان  العظمى، 
القوميين العرب الذين آمنوا بالقومية 
العربية كأيديولوجية تقدمية حقيقية 
ومشروع واقعي، حيث أعطى األمل 
الباشا  اضطهاد  من  وتحرر  للماليين 

ولو كان الفقيه أكثر حًظا أو ُولد في دولة أوروبية 
نوبل  جائزة  على  يحصل  ليبي  أول  أصبح  لربما 
ولد  الذي  العام  نفس  في  فقيه  ولد  األدب.  في 
العربية  القومية  ذروة  في  وكان  القذافي  فيه 
نالت  حيث  الماضي،  القرن  من  الستينيات  في 
رواياته التقدي في جميع أنحاء العالمين العربي 

والدولي.
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واألمراء والعقائد مثله.
يجب على القائد الكبير لليبيا مؤلف النص الثوري حول فن الحكم والكتاب 
آخر  عظيم  زعيم  كلمات  تأكيد  بكل  يعرف  أن  خيالًيا  إبداًعا  و15  األخضر 
الذين  »أولئك  كتحذير  الفرنسية  الثورة  قال يف وقت  الذي  القديس جوست 

يصنعون نصف الثورة يحفرون قبورهم«.
ذوقه  القذايف على  2011 حصل  عام  أواخر  عامين فقط يف  بعد  الواقع  يف 
األول يف صنع نصف الثورة الليبية عندما تابع انتفاضات الربيع العريب التي 
أن  عليه  وكان  المشرق  وحتى  الخليج  اجتاح  ثم  والقاهرة  تونس  من  بدأت 
يناقش مع استياء شعبه يف المنزل. كان بعضنا المناهض لإلمبريالية المعاد 
بناءه يف ذلك الوقت قد جادل بأنه على الرغم من كل مساوئه -بما يف ذلك 
السوداين  الديكتاتور  لحليفه،  السودانيين  الشيوعيين  من  مجموعة  تسليم 
إزاحته  جًدا  الصعب  من  سيكون   ،1971- عام  يف  أخرى  مرة  النميري  جعفر 

من السلطة من داخل؛ ال يزال الرجل 
البالد،  يف  اجتماعية  بقاعدة  يتمتع 
على عكس نظرائه يف تونس والقاهرة 

والجزائر وصنعاء وعواصم الخليج.
الحماس  تشتيت  أجل  من  وهكذا 
المعدي يف جميع أنحاء العالم العريب 
على  وحلفاؤها  واشنطن  نظمت 
ليبيا  ضد  الناتو  قصف  حملة  عجل 
ألف   40 طائراتها  ألقت  ثم  القذايف. 
وبعد  ليبي،  ألف   80 وقتلت  قنبلة 
بوحشية.  القذايف  قتل  أشهر  ثمانية 
العلني  إلعدامه  المذهل  المشهد 
الذين  المتمردين  أيدي  الشنيع على 
الحق،  وقت  يف  الناتو  حلف  يمولهم 
من  يخلو  نادر  خطاب  يف  قدم  حيث 

أعلن القذافي -في إثر بطله عبد الناصر-أن ليبيا 
بعيد  المثل  تحقيق  في  وبدأت  اشتراكية  دولة 
في  يتمثل  كان  الذي  العربية  للوحدة  المنال 
تراجع عدد من العرب من جيله في الحرب العربية 
شهدت  والتي   ،١٩67 عام  الكارثية  اإلسرائيلية 
من  اإلسرائيلي  الجيش  المتحدة  الواليات  دعم 
العربية  بالجيوش  حاسمة  هزيمة  إلحاق  أجل 

المشتركة.
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»حقوق اإلنسان« بال خجل، ويعيد النظر بشدة يف النفط.
عليها  ثالثة-تسيطر  -أو  بلدين  إىل  فعلًيا  المقسمة  لليبيا  الحالية  الحالة  إن 
الشرق  القوى  من  كل  من  أجنبية  تدخالت  وتمزقها  متنافسة  ميليشيات 
أوسطية واألوروبية، التي ال شك أنها مدعومة بفرص النفط الواعدة يف البالد، 
هي بعيدة كل البعد عما كانت عليه ليبيا ذات يوم. وما كانت يمكن أن تصبح 
عليه -لوال الثورة الليبية التي خرجت عن مسارها وجاءت قبل األوان-مع أو 

بدون القذايف.
بين خبر األمين العام لألمم المتحدة التحذير من اندالع حرب أهلية كاملة يف 
البالد وإرسال المراسلين األجانب الذين أذهلوا بمشهد ميناء بنغازي الذي تم 
ترميمه حديًثا ، وهو أهم ما يبعث على الرضا ، جاءت أخبار من ليبيا يف وقت 
سابق من هذا عام ، عندما تويف أحمد إبراهيم الفقيه ، أعظم كاتب ليبي يف 
القرن العشرين ، يف القاهرة يف 30 أبريل عن عمر يناهز 76 عاًما بعد أسابيع 
قليلة من شن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر هجوًما على 
العاصمة للسيطرة عليها من الحكومة الليبية المعترف بها من األمم المتحدة 

يف طرابلس.
كثر حًظا أو ُولد يف دولة أوروبية لربما  وبالكاد نشر الخبر -ولو كان الفقيه أ
أصبح أول ليبي يحصل على جائزة نوبل يف األدب. ولد فقيه يف نفس العام 
الذي ولد فيه القذايف وكان يف ذروة القومية العربية يف الستينيات من القرن 
الماضي، حيث نالت رواياته التقدي يف جميع أنحاء العالمين العريب والدويل.
تخوم  هذه  أخرى،  مدينة  -سأهبك  الذاتية  السيرة  عن  رواياته  ثالثية  تفتح 
آخر«،  وقت  يأت  ولم  الوقت  مر  -«لقد  واحدة  امرأة  تضيئه  ونفق  مملكتي، 

والجملة األخيرة من الرواية »لقد مر وقت ولم يأت وقت آخر ولن يأيت«.
يتمنى المرء اآلن أن القذايف -الذي كان معجًبا كبيًرا بسلسة الفقيه »خرائط 
الروح« المكونة من 12 مجلداً حيث كانت صورة المارشال إيتالو بالبو الزعيم 
كثر إنسانية ومعقولة من الحياة الواقعية للعقيد  االستعماري اإليطايل لليبيا أ
القذايف التي بنيته عليها-كان قد استجاب لهذا المحامي الحكيم عندما كان 

األمر بيده.


