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مجلة »المرصد« 

مع نهاية العام 2011، وسقوط نظام العقيد معّمر دخلت ليبيا حالة من الفوضى 
واالنفالت األمني بسبب انتشار السالح والميليشيات المسلحة، واالنهيار الكامل 
لكافة مؤسسات الّدولة. وضٌع زاده تعقيًدا انتشار كبير للجماعات الجهاديّة يف كافة 
كز األمنية  مناطق البالد وسيطرتها على الكثير من المقار الحكومية، وأخطرها المرا

والثكنات العسكريّة.

وجوه خلف الّدخان.. االفتتاحية

 شخوص الحرب 
والتطرّف في ليبيا
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دخلت ليبيا منذ ذلك العام دّوامة عاصفة من تسّلط الميليشيات الجهاديّة، 
بحكم  إرهابية  أنها  على  تصّنف  كانت  متطرفة،  شخصيات  الّسطح  على  وبرز 
فكرها  وبحكم  وغيرها.  كالقاعدة  ودولًيا  محلًيا  محظورة  لمنظمات  انتمائها 

التفكيري الّدموي وتاريخها القتايل يف الكثير من بؤر التوتّر.
أصقاع  كافة  من  للجهاديين  حقيقيا  مصًبا  ليبيا،  يف   2011 العام  حرب  كان 
داعش  تنظيم  سنوات  بعد  ظهر  حتى  عليه  هو  كما  الوضع  واستمر  العالم، 
بدأ  وحين  اإلستراتجية.  وتمركزاته  نفوذه  مجاالت  أهم  أحد  البالد  من  متخذا 

العالم يفيق على كابوس حقيقي مغروس يف الضفة الجنوبية للمتوّسط.
الخارج.  يف  جهاديّة  بؤر  من  عادوا  والعشرات  السجون  من  خرجوا  المئات 
لجالبيبه  وعاد  الليبي  النظام  مع  القديمة  مراجعاته  عن  انتكس  وبعضهم 

العتيقة وللكالشينكوف والمفخخات وبث خطابات التكفير والقتل.
كان الملف الليبي نهاية العام 2011، يبحث عن قفلة ورديّة تنّصع شعارات 
الحريّة والّديمقراطّية الموعودة، والعالم يصّم آذانه عن أصوات التطّرف العالية 
والواضحة للجميع. كانت كّل األطراف المتداخلة يف توقيعها على بيان الّنصر 
المعّمد بطائرات الناتو، ويف نشوة إسقاط النظام الليبي والّرجل القوي معّمر 

الظاهرة اىل خارج  يزيح هذه  القّذايف، 
دوائر الضوء بتناسيها حيًنا وبإنكارها 

يف أحياٍن كثيرة.
الحلفاء  وفرح  »الثورة«  انتصرت 
الّدولة.  ركام  على  بنصرهم  الجدد 
الوطني  المجلس  لدى  يكن  ولم 
االنتقايل الذي توىل السلطة يف البالد 
واضحة  خّطة  أي  انتقايل-  -بشكل 
وناجعة لمعالجة أي مشكلة من هذه 
المشاكل يف بلد انهارت كل مؤسساته 

األمنية والعسكريّة والسياسّية.

من  عاصفة  دّوامة   2011 العام  منذ  ليبيا  دخلت 
الّسطح  على  وبرز  الجهاديّة،  الميليشيات  تسلّط 
إرهابية  أنها  على  تصنّف  كانت  متطرفة،  شخصيات 
ودولًيا  محلًيا  محظورة  لمنظمات  انتمائها  بحكم 
كالقاعدة وغيرها. وبحكم فكرها التفكيري الّدموي 

وتاريخها القتالي في الكثير من بؤر التوتّر.
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يف  األكبر  الّدور  العسكري(  التحالف  )عبر  له  كان  الّذي  الّدويل  المجتمع 
إسقاط نظام العقيد معّمر القّذايف، لم يكن لديه هو اآلخر أي مشروع واضح، 
ليبيا، وجمع السالح وتجميع  الّدولة يف  بناء مؤسسات  وخاصة موّحد، إلعادة 

الميليشيات وعناصرها يف جسم عسكري موحد ورسمي. 
وخاصة  والميليشيات،  السالح  انتشار  أي  ليبيا،  يف  األمنّية  المشكلة  هذه 
العام  منذ  البالد  يف  األساسية  المعظلة  هي  واإلرهابية،  المتطرفة  العناصر 
وعدم  السياسي  لالضطراب  األّول  والمصدر  الرئيسي  السبب  وتعّد   .2011
موّحد  بشكل  مؤسساتها  إنتاج  إعادة  عن  وعجزها  الّدولة  وانقسام  االستقرار 

ومركزي.
هذه العناصر وميليشياتها كانت له اليد الطويل يف كافة األحداث التي مرت 
على البالد، منذ سقوط نظام العقيد معّمر القّذايف وكانت هي الصانعة الفعلية 
التي  فالميلشيات  الليبي.  للمشهد 
المسلحة  الكتائب  مئات  يف  توزّعت 
والتي ورثت ماليين القطع العسكرية 
 ،2011 العام  يف  األهلية  الحرب  من 
المصالح  من  شبكة  كذلك  ورثت 
)سياسيا  والمواقع  والمنافع 
التي  الواسعة  واقتصاديا(  وعسكريا 
الذي  الشيء  عنها.  إزاحتها  يصعب 
بناء  إلعادة  مشروع  أي  كثيًرا  يعّطل 

الّدولة ومؤسساتها. 
شخصيات مثل عبد الحكيم بالحاج، 
يف  القطرية  الجزيرة  وضعته  الذي 
صدارة المشهد، مع إسقاط طرابلس، 
الجديد  الفاتح  صورة  له  ونحتت 

عن  يبحث   ،2011 العام  نهاية  الليبي  الملف  كان 
والّديمقراطيّة  الحريّة  شعارات  تنّصع  ورديّة  قفلة 
التطرّف  أصوات  عن  آذانه  يصّم  والعالم  الموعودة، 
األطراف  كّل  كانت  للجميع.  والواضحة  العالية 
المعّمد  النّصر  بيان  على  توقيعها  في  المتداخلة 
الليبي  النظام  اسقاط  نشوة  وفي  الناتو،  بطائرات 
الظاهرة  هذه  يزيح  القّذافي،  معّمر  القوي  والرّجل 
في  وبإنكارها  حيًنا  بتناسيها  الضوء  دوائر  خارج  إلى 

أحياٍن كثيرة.
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والدعايئ  اإلعالمي  الّجهد  يلبث رغم  لم  ليبيا،  الثائر يف  الجديد  القوي  والّرجل 
الكبير أن وجد نفسه يف نهاية هذا المسلسل المحلي الّدامي جًدا، على قوائم 

اإلرهاب المحلّية. 
علي الصاليّب الذي يلّقب بـ«قرضاوي ليبيا« كان نجًما آخر من نجوم الدعاية 
اإلخوانية والجهاديّة عبر منابرها اإلعالمّية القطريّة والتركّية. يبحُث عن مواقعه 
بنكران متحايل  السياسي  تاريخه  يردُم  الجديد وهو  الّثوري  الّزمن  الجديد يف 

عن دوره يف مشروع ليبيا الغد وعالقته بسيف اإلسالم القّذايف. 
على  يستويل  الذي  وهو  تشّنًجا،  األكثر  يبدو  الذي  الغرياين،  الّصادق 
بالسياسة  الّدين  يخلط  واضحة.  مناصب  بال  دولة  يف  اإلفتاء  منصب 
ويرّش جرعات عالية من التكفير وفتاوي القتل والحرب والّدمار. وحيثما 
وجدت حرٌب يف ليبيا، كانت الغرياين بفتاويه المسيسة حاضًرا يف صدارة 

المشهد ليصب مزيًدا من البنزين على نار -بطبيعتها حارقة-.
منذ  ليبيا  يف  المشهد  يتابع  من 
العام  منذ  وخاصة   2011 العام 
مشهد  ناظره  عن  يغيب  ال   ،2014
صالح بادي، وهو يصيح فرًحا بإحراق 
مطار طرابلس العالمي، مكّبًرا ومرّدًدا 

شعارات الّنصر.. وأّي نصر! 
الساعدي،  وسامي  هديّة  شعبان 
الجميع  يذكّرون  الحكيم،  عبد  كما 
تاريخ  أّن  واإلسالم-  الثورة  -بإسم 
مازال  الجهاديّة،  والمنظمات  قاعدة 
ينكّه المشهد الليبي بحموضة عالية. 
تراها  التي  الوجوه  بعض  هذه 
المشهد  دّخان  خلف  من  واضحة 
الليبي المحترق يف أزماته المتناسلة. 

الّصادق الغرياني، الذي يبدو األكثر تشنًّجا، وهو الذي 
مناصب  بال  دولة  في  اإلفتاء  منصب  على  يستولي 
الّدين بالسياسة ويرّش جرعات عالية  واضحة. يخلط 
وحيثما  والّدمار.  والحرب  القتل  وفتاوي  التكفير  من 
بفتاويه  الغرياني  كانت  ليبيا،  في  حرٌب  وجدت 
مزيًدا  ليصب  المشهد  صدارة  في  حاضًرا  المسيسة 

من البنزين على نار -بطبيعتها حارقة-.
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عبد الحكيم بلحاج..

تاريخ اإلرهاب الطويل.. 
وحاضر المليارات والحرب!

سوزان الغيطاين

عبد الحكيم بلحاج أحد أبرز قادة الجماعات المرتبطة تنظيمياً بشكل 
الليبية  الجماعة  مؤسسي  أحد  أنه  كما  القاعدة  بتنظيم  مباشر  غير 
تركيا كما يحصل  الحر ويقيم يف  الوطن  المقاتلة ويتوىل رئاسة حزب 

على دعم من قطر ويملك ثروة هائلة.
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جامعة  من  المدنية  الهندسة  خريج  وهو  بطرابلس  1966م  مواليد  من 
الجهاد  للقيام بما وصفه  طرابلس وبعد تخرجه مباشرة سافر إىل أفغانستان 
عدة  هناك  وبقي  آنذاك  األفغاين  بالجهاد  وصف  فيما  وشارك  1988م  عام 
بداية  يف  المقاتلة  الليبية  اإلسالمية  الجماعة  تأسيسي  يف  شارك  ثم  أعوام 
التسعينيات ولكن بعد فتح كابل ترك أفغانستان وسافر إىل 22 دولة أبرزها: 
إعادة  وبدأ   1994 ليبياعام  إىل  عاد  ثم  السودان  تركيا،  باكستان،  أفغانستان، 
ترتيب الجماعة وتدريبها بـ الجبل األخضر للتجهيز لعمل عسكري ضد الدولة 
1995م وقتل  التدريب عام  كز  الجماعة بضرب مرا النظام استبق  الليبيةلكن 
أميرها عبد الرحمن حطاب واستطاع عبد الحكيم بلحاج مغادرة ليبيا والعودة 

إىل أفغانستان.
الجوازات  مكتب  طريق  عن  2004م  عام  فبراير  ماليزيا  يف  بلحاج  اعتقل 
والهجرة بتدخل من المخابرات األمريكية ثم ترحيله إىل بانكوك للتحقيق معه 
من قبل وكالة المخابرات األمريكية CIAوبعد اعتقاله يف غوانتانامو تم ترحيله 
إىل ليبيا يف2004م وبقي يف السجن حتى عام 2010 وخرج بموجب عفو بعدما 

توسط له قيادات إخوانية أبرزها علي 
الصاليب ويوسف القرضاوي.

التي أدت   2011 شارك يف أحداث 
ظهر  حيث  الليبية  الدولة  إسقاط  إىل 
قائد  بصفة  وقدم  العزيزية  باب  يف 
آنذاك  طرابلس  العسكري  المجلس 
وقائد  ملياردير   إىل  سريعا  وتحول 
دعمه  بحكم  وسياسي  عسكري 
للجماعات  وانتمائه  اإلخوان  لتيار 
الوطن،  حزب  ترأس  حيث  المتطرفة، 
للطيران،  األجنحة  شركة  أسس  كما 
تؤّمن  طائرات  عدة  يمتلك  وأصبح 

الجماعات  قادة  أبرز  أحد  بلحاج  الحكيم  عبد 
بتنظيم  مباشر  غير  بشكل  تنظيميًا  المرتبطة 
القاعدة كما أنه أحد مؤسسي الجماعة الليبية 
الحر  الوطن  حزب  رئاسة  ويتولى  المقاتلة 
من  دعم  على  يحصل  كما  تركيا  في  ويقيم 

قطر ويملك ثروة هائلة.
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يوميا عشرات الرحالت بين طرابلس وعدة دول أخرى حيث ساعدته الدوحة 
حق  يف  إرهابية  جرائم  عّدة  مارست  مسّلحة  ميليشيات  وتسليح  تكوين  يف 
الشعب الليبي، كما وفرت له قناة الجزيرة الدعم اإلعالمي للترويج لمشروعه 
اإلخوان من حكم  وتنظيم  السياسي  اإلسالم  تيار  وتمكين  ليبيا،  المتشّدد يف 
نقل  عن  األول  المسؤول  و2013   2012 العامين  يف  بالحاج  وكان  البالد. 
لدعم  السورية  األراضي  اىل  ليبيا  داخل  من  األسلحة  وشحنات  اإلرهابيين 

الجماعات اإلرهابية هناك
يف يناير 2018 أمر القضاء الليبي باعتقاله وشخصيات أخرى بتهمة التورط 
حيث  ليبيا،  يف  جرائم  وارتكاب  ليبية  عمومية  منشآت  على  هجمات  بعدة 
تستخدمها  التي  اإلرهابية  األذرع  وأحد  القطري  النظام  عميل  بأنه  يوصف 

الدوحة لتعزيز الفوضى يف البالد.
الجيش  القى  الذي  عشماوي  هشام  المصري  اإلرهايب  كشف   2019 يف 
الليبي القبض عليه وقام بترحيله للقاهرة أن بلحاج كان يقوم بدعم مجموعات 

تابعة لعشماوي يف درنة ماديا ولوجستييا.
حكومة  ظاهريا  تتبع  مليشيات  شبكة  تركيا  يف  إقامته  مقر  من  يدير 
الوفاق بينما هي مرتبطة فكريا وعقائديا بتنظيم القاعدة من خالل جناحها 
عناصر  لنقل  بالتوسط  األول  المتهم  يعتبر  كما  المقاتلة  الجماعة  الليبي 
ليبيا للمشاركة يف مواجهة  السورية إىل غرب  ادلب  إرهابية من محافظة 

التي  الكرامة  طوفان  عملية 
لتحرير  الوطني  الجيش  أطلقها 
الغربيةويف  والمنطقة  طرابلس 
التوجيه  آمر  الماضيأكد  سبتمبر 
اإلعالمي  المركز  ومدير  المعنوي 
العميد  الكرامة،  عمليات  لغرفة 
من  عدد  وصول  المحجوب،  خالد 
إىل  األجانب،  والمرتزقة  اإلرهابيين 
من  قادمين  الدويل  مصراتة  مطار 
األجنحة  طيران  شركة  عبر  تركيا 
يف  للمشاركة  بالحاج  يملكها  التي 

صفوف قوات الوفاق.

كان بالحاج في العامين 2012 و 2013 المسؤول 
األسلحة  وشحنات  اإلرهابيين  نقل  عن  األول 
لدعم  السورية  األراضي  الى  ليبيا  داخل  من 
كشف   2019 وفي  هناك.  اإلرهابية  الجماعات 
القى  الذي  عشماوي  هشام  المصري  اإلرهابي 
بترحيله  وقام  عليه  القبض  الليبي  الجيش 
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خالد المشري..

كثيرون  ويرى  طرابلس.  يف  القوي  اإلسالميين  رجل  كثيرون  يعتبره 
الغربّية.  المنطقة  يف  القرار  كز  مرا يف  المتنفذة  اإلخوانّية  الواجهة  أنه 
الخارج  مع  االتصال  خيوط  ربط  يف  القويّة  ومحاوالته  الداخلّية  تحركاته 
ومحاوالت  وخارجها،  ليبيا  يف  الغربيين  السفراء  مع  المتكررة  لقاءاته  عبر 
الداخلية وزعمه  القادر على استيعاب كل الخالفات  أنه  تقديم نفسه على 
االنخراط يف مشروع المصالحة، كلها عوامل تطرح أسئلة كبيرة عن القيادي 
للدولة  األعلى  المجلس  ورئيس  والبناء  العدالة  حزب  ومؤسس  اإلخواين 
المجلس  يف  وحتى  الدولة  مجلس  يف  الحقيقي  دوره  وعن  المشري،  خالد 
طرابلس. معركة  بعد  خاصة  الجيش  من  المثيرة  ومواقفه  الرئاسي، 

من جبّة »الجماعة«
إلى رئاسة مجلس الّدولة

شريف الزيتوين
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العاصمة طرابلس، متحّصل  الزاوية غرب  مدينة  المشري يف  خالد  ولد 
 1990 سنة  ببنغازي  قاريونس  جامعة  من  االقتصاد  باكلوريوس  على 
يف  طرابلس  العليا  الدراسات  بأكاديمية  العليا  الدراسات  دبلوم  وعلى 
وبين   .2010 يف   باألكاديمية  االقتصاد  ماجستير  على  ثم   ،2004 العام 
لتنظيم  االنتماء  بتهم  السجن  أدخل  الجامعية  والمرحلة  الثانوية  المرحلة 
سّري، ومحاولة االنقالب على السلطة عبر خلية سريّة  تظم 150 شخصا 

بقيت تنشط حوايل 15 سنة قبل انكشافها.
بعد خروجه من السجن يف فترة حكم القّذايف شغل المشري العديد من 
بادرة  إطار  ويف  اإلداريّة.  المناصب 
حسن نوايا السلطات يف ليبيا تجاه 
خّطة  وضمن  السياسيين  السجناء 
المشري  ُمنح  وقتها،  للمصالحة 
العديد  يف  العمل  فرصة  كغيره 
حيث  العليا،  اإلدارية  الوظائف  من 
العام لهيئة  شغل منصب »المدير 
الزكاة،  وشؤون  لألوقاف  العامة 
المتجددة  الطاقات  لقسم  ورئيًسا 
بالهيئة العامة للتمليك واالستثمار 
شؤون  لمكتب  ومديًرا   ،2010
للتمليك  العامة  بالهيئة  اللجنة 
واالستثمار 2009، ومساعًدا للمدير 
يف  الصادرات  تنمية  بمركز  العام 
2007، ورئيًسا للجنة  شهر هانيبال 
للبريد  الليبية  بالشركة  المراقبة 

اإلخوانيّة  الواجهة  هو  المشري  أن  كثيرون  يرى 
المنطقة  في  القرار  مراكز  في  المتنفذة 
القويّة  ومحاوالته  الداخليّة  تحركاته  الغربيّة. 
لقاءاته  عبر  الخارج  مع  االتصال  خيوط  ربط  في 
ليبيا  في  الغربيون  السفراء  مع  المتكررة 
أنه  على  نفسه  تقديم  ومحاوالت  وخارجها، 
الداخلية  الخالفات  كل  استيعاب  على  القادر 
كلها  المصالحة،  مشروع  في  االنخراط  وزعمه 
القيادي  هذا  عن  كبيرة  أسئلة  تطرح  عوامل 

اإلخواني المثير للجدل.

https://www.youm7.com/story/2019/6/4/<0646><0634><0623><062A>-<0627><0644><062F><064A><0647><0649>-<062E><0627><0644><062F>-<0627><0644><0645><0634><0631><0649>-<0627><0642><062A><0631><0628>-<0628><0634><062F><0629>-<0645><0646>-<0642><0627><062F><0629>-<0627><0644><0625><062E><0648><0627><0646>-<062D><064A><0646><0645><0627>/4271914
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هامة  مناصب  إىل  باإلضافة  القابضة«  المعلومات  وتقنية  واالتصاالت 
أخرى.

كان رئيس المجلس األعلى للدولة من أبرز الوجوه الصاعدة خالل حرب 
»فبراير 2011«، عبر تعيينه يف بعض المجالس المستحدثة وقتها، سواء 
مقرريه  بين  من  كان  الذي  االنتقايل  المجلس  يف  أو  الزاوية،  مدينته  يف 
عضوا  بالنظام  اإلطاحة  أعقبت  التي  الفترة  خالل  كان  كما  سّره.  وأمين 

فاعال يف المنظمات اإلغاثية الناشطة غرب البالد.
يف أغسطس 2012 انتخب المشري عضًوا للمؤتمر الوطني العام حيث 
ذلك  يف  أرئه  بعض  خلفت  وقد  مختلفة،  لفترات  لجانه  من  العديد  رأس 
بجحب  المطالبة  الجلسات  إحدى  قويّة حيث خرج يف  فعل  ردود  الوقت 
الثقة عن علي زيدان رئيس الحكومة يف بداية العام 2014، مهددا مخالفيه 

بالتصفية ضمن ما تقتضيه خيارات »الثورة« حسب قوله.
أوكلت  الذي  للدولة  األعلى  المجلس  تشكيل  تم   2016 أبريل  يف شهر 
له العديد من المهام التنفيذيّة، وانتخب عبدالرحمان السويحلي لرئاسته 
بين  من  صوتا  بـ64   2018 أبريل   8 يف  المشري  يخلفه  أن  قبل  لفترتين 
109 أصوات، ثم تجديد االنتخاب لسنة منذ أبريل 2019، يف خطوة اعتبر 
المصالحة  عملية  وتؤخر  المتشدد،  »للتيار  تعزز  أنها  النواب  مجلس 

الرأي  قبول  على  المبنية  الوطنية 
اآلخر«.

كان المشري بعد 2011 أحد أبرز 
العدالة  حزب  يف  العليا  القيادات 
لتنظيم  السياسية  التعبيرة  والبناء 
برلمان  من  المصنف  ليبيا  إخوان 
النتمائه  وفّيا  وبقي  إرهابيا.  طبرق 
استقالته  أعلن  أن  إىل  اإلخواين 
إنها  قال  والتي  الماضي  يناير  يف 
مقتضيات  من  انطالقاً  »جاءت 
المصلحة الوطنية والتي تستوجب 
الليبي«.  المواطن  مع  الوضوح 

بعد خروجه من السجن في فترة حكم القّذافي 
اإلداريّة.  المناصب  من  العديد  المشري  شغل 
في  السلطات  نوايا  حسن  بــادرة  إطار  وفي 
خّطة  وضمن  السياسيين  السجناء  تجاه  ليبيا 
فرصة  كغيره  المشري  ُمنح  وقتها،  للمصالحة 

العمل في العديد من الوظائف اإلدارية العليا.

https://www.youtube.com/watch?v=FR3I3ZvPUMY
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العاشر  مؤتمرها  الجماعة يف  بمراجعات  األخذ  عدم  »إىل  االستقالة  وأرجع 
المسلمين،  اإلخوان  جمعية  وجود  إنهاء  على  فيه  اُتفق  والذي   2015 يف 
والتحول إىل العمل المؤسسي عبر مؤسسات المجتمع المدين«، مشددا 
تستخدم  قد  مسميات  أو  شعارات  أي  عن  بعيدا  »العمل  ضرورة  على 
لضرب وحدة المجتمع وتماسكه« حسب قوله، وقد أرجع كثيرون االستقالة 
التنظيم حول جملة من القضايا المحلّية، وحول  إىل خالفات عميقة داخل 

بعض المسائل التنظيمّية مع الشّق الذي يمثله علي الصاليّب.
التي  العمليات  ورفض  الجيش  بمعاداة  اتهامات  عدة  المشري  تلحق 
يقوم بها ضد المجموعات المسلحة، وقد ظهرت تلك المعاداة بوضوح بعد 
عملّية طرابلس، حيث كانت مواقفه وتصريحاته عنيفة، محاوال فيها تقزيم 
الضغط  تركيا يف سبيل  الخارجية خاصة مع  الجيش، ومستعمال عالقاته 
يف  خرج  كما  الوفاق.  لحكومة  مساند  موقف  التخاذ  الغربية  القوى  على 
تصريحات عبر قناة الجزيرة القطريّة 
أمر  باستصدار  السراج  فائز  مطالبا 
التي  العسكرية  القيادات  باعتقال 

تقود عملية طرابلس.
الموقف من الجيش ليس جديدا 
قال  حيث  المشري،  إىل  بالنسبة 
ديسمبر  يف  إعالمّية،  تصريحات  يف 
إمكانية  هناك  ليست  إنه   ،2018
وهي  طرابلس.  نحو  للتحرك 
خلفية  على  جاءت  تصريحات 
على  للجيش  بهجوم  توقعات 
المجموعات المسلحة والتنظيمات 
المتطّرفة التي تهدد أمن المواطنين 

يف العاصمة.
أيضا  تلحقه  اإلسالمي  القيادي 
تنظيمات  بدعم  خطيرة  اتهامات 

كان المشري بعد 2011 أحد أبرز القيادات العليا 
السياسية  التعبيرة  والبناء  العدالة  حزب  في 
لتنظيم إخوان ليبيا المصنف من برلمان طبرق 
أن  إلى  اإلخواني  النتمائه  وفيّا  وبقي  إرهابيا. 
قال  والتي  الماضي  يناير  في  استقالته  أعلن 
المصلحة  مقتضيات  من  انطالقًا  »جاءت  إنها 
الوطنية والتي تستوجب الوضوح مع المواطن 

الليبي«.
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إرهابية يف ليبيا بمئات الماليين من الدوالرات، حيث قالت مواقع إعالمية 
مالية  »مخالفات  كشفت  المحاسبة  ديوان  من  تسريبها  تم  وثائق  إن 
العام حتى  الوطني  المؤتمر  المالية يف  للجنة  المشري رئيسا  عندما كان 
إنفاقها  تم  دوالر  190 مليون  كثر من  أ المخالفات  تلك  2014.« و«بلغت 
بة  المسّر الوثائق  وأظهرت  اإلرهابيين«.  والقاعدة  داعش  تنظيمي  على 
اإلرهايب  بقيادة  ليبيا  ثوار  أنفق على »غرفة عمليات  المبالغ  أن جزءا من 
بنغازي  ثوار  شورى  ولمجلس  الزاوي،  أبوعبيدة  العام  للنائب  المطلوب 
القاعدة  بتنظيمي  ارتباطه  األمن  مجلس  خبراء  لجنة  تقارير  كدت  أ الذي 

وداعش اإلرهابيين يف تلك الفترة.
وقد أثارت تلك القضّية ردود فعل قويّة من بينها طلب رفع الحصانة عن 
المشري وكل يتم عنه الكشف بتهم التالعب بأموال الليبيين، باإلضافة إىل 
فتح تحقيق قضايئ تحت رقم10  لسنة 2017 يتعّلق بمخالفات وتجاوزات 
القيادي  قبل  من  وإدارية  مالية 
يف  المسؤولين  من  وعدد  اإلخواين 

حكومة اإلنقاذ وقتها. 
يسعى  االتهامات،  تلك  وخارج 
خالد المشري اليوم إىل الخروج يف 
والقوي  الهادئ  السياسي  صورة 
الدخول يف أي عملية  إىل  والطامح 
الخارطة  تغّير  صورة  يف  مستقبلّية 
إعالن  وما  للبالد.  السياسية 
انسالخه عن اإلخوان ومشاركاته يف 
المتكررة حول  الّدولية  االجتماعات 
مع  االتصال  لخيوط  وربطه  ليبيا، 
ذلك  يف  سير  إال  األمريكي  الجانب 

االتجاه.

في  الخروج  إلى  اليوم  المشري  خالد  يسعى 
صورة السياسي الهادئ والقوي والطامح إلى 
الدخول في أي عملية مستقبليّة في صورة تغيّر 
انسالخه  إعالن  وما  للبالد.  السياسية  الخارطة 
عن اإلخوان ومشاركاته في االجتماعات الّدولية 
المتكررة حول ليبيا، وربطه لخيوط االتصال مع 

الجانب األمريكي إال سير في ذلك االتجاه.
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علي الصالبي

الذي يذهب
من النّقيض إلى النقيض  

                       همسة يونس

يحظى  كما  ليبيا.  يف  الــــسياسي  اإلسالم  وجوه  أبرز  أحد  الصاليب  علي  يعتبر 
الّرجل بنفوذ واسع داخل الّدوائر اإلخوانّيـظــة العربّيــــــة والّدولّية، خاصة يف تركيا 
وقطر. علي الصاليب رجل المواقف المتقلبـة بامتياز، الذي ينقلب من الموقف 

إىل نقيضه وال تعوزه يف ذلك بالغة التخريجـــــــــات الفقهية والسياسية.
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علي محمد محمد الصاليب، من مواليد بنغازي 1963، ينتمي إيل تيار اإلسالم 
بـ  يوصف  كما  ليبيا،  يف  مسلحة  لمجموعات  راعى  أنه  عنه  وعرف  السياسي، 
عرف  كما  المقاتلة،  الليبية  بالجماعة  قوية  صالت  وتربطه  ليبيا«،  »قرضاوي 
بتأييده لمجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة اإلرهايب يف ليبيا والمدرجة 

ضمن لوائح العقوبات األمريكية والدولية.
الدعوة  كلية  من  )الليسانس(  العالمية  اإلجازة  درجة  على  الصاليب،  حصل 
درجة  ونال  1993م،   /  1992 عام  المنورة  المدينة  جامعة  من  الدين  وأصول 
الماجستير من جامعة أم درمان اإلسالمية- كلية أصول الدين قسم التفسير 
اإلسالمية  الدراسات  يف  الدكتوراه  درجة  نال  ثم  م،   1996 عام  القرآن  وعلوم 

بمؤلفه فقه التمكين يف القرآن الكريم.
النهوض  عوامل  العثمانية  الدولة  بينها،  من  المؤلفات  من  العديد  له 
الزنكية،  والدولة  الفاتح،  محمد  السلطان  القسطنطينية  وفاتح  والسقوط، 

وغيرها.

** الصالبي والسياسية والمواقف المتلونة:
الصاليّب  انتماء  بحكم  ليبيا، وذلك  بأدوار سياسية يف  للقيام  الصاليب  سعى 
المعارض  موقف  البداية  يف  واتخذ  المسلمين،  اإلخوان  هو  سياسي  تيار  إىل 
لنظام الزعيم الراحل معمر القذايف،  ثم تقاربه مع النظام عبر عالقته بسيف 
القذايف،  حكم  فترة  من  األخيرة  الفترة  خالل  توطدت  والتي  القذايف،  اإلسالم 
كما وّقع عام 2008، صفقة مع النظام السابق، خرج بموجبها أعضاء جماعات 

مسلحة، بينهم عبدالحكيم بلحاج، من السجون الليبية.
عام  مطلع  األحداث  بداية  ومع 
عن  التام  تخليه  الصاليب  أعلن   2011
سيف اإلسالم، كما تورط يف استقبال 
قطر  من  والدعم  األسلحة  شحنات 
المسلحة  المجموعات  إىل  وتسليمها 
اجتماع  بتسهيل  قام  ثم  ليبيا،  يف 
للمجموعات اإلسالمية الليبية، بما يف 
اإلسالمية  الجماعة  من  أعضاء  ذلك 
جهودهم  لتنسيق  بليبيا  المقاتلة 
الوطني  المجلس  تأسيس  يف 
خرج  ذلك  وبعد  الليبي.  االنتقايل 

اإلسالم  وجوه  أبرز  أحد  الصالبي  علي  يعتبر 
بنفوذ  الرّجل  يحظى  كما  ليبيا.  في  السياسي 
والّدوليّة،  العربيّة  اإلخوانيّة  الّدوائر  داخل  واسع 
رجل  الصالبي  علي  وقطر.  تركيا  في  خاصة 
من  ينقلب  الذي  بامتياز،  المتقلبة  المواقف 
الموقف إلى نقيضه وال تعوزه في ذلك بالغة 

التخريجات الفقهية والسياسية.
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القطرية،  الجزيرة  لقناة  الصاليب بتصريحات 
يف  التنفيذي  المكتب  رئيس  خاللها  دعا 
الليبي »محمود  االنتقايل  الوطني  المجلس 
ويترك  استقالته،  يقدم  أن  جبريل«، 
الحقيقية«  الوطنية  و«القوى  الليبيين 
يبنون مستقبل بالدهم، مضيفا أن »جبريل 
الليبي،  الشارع  يف  إجماع  عليه  ليس« 
ويرفضون.  يرفضونه  الليبيين  غالبية  وأن 
-والذين  لجبريل  الليبيون  سمح  »لو  قائال 
عصر  يف  لوقعنا  عقليته  يمارس  بأن  معه- 
جديد من االستبداد والدكتاتورية«، بحسب 

تعبيره.
توجيهه  أثناء  نفسه  الصاليب  قدم  كما 
باسم  )يتحدث  أنه  على  االتهامات  تلك 
آالف  جعل  الذي  األمر  الليبي(،  الشعب 
ضد  عّدة  ليبية  مدن  يف  يتظاهرون  الليبين 
دوره  من  ويتخّوفون  الصاليب  تصريحات 
وأقر  الصاليّب  ذلك  بعد  عاد  ثم  السياسي، 
أنه يف تصريحاته ضد جبريل ال يمثل سوى 
اإلعالم  عبر  مجدًدا  الصاليب  ظهر  ثم  نفسه، 
السابق  النظام  إسقاط  يف  دوره  أن  معلًنا 
من  النتقاد  عَرضه  الذي  األمر  جوهريًا،  كان 
مصطفى عبد الجليل، حيث أعلن األخير أن 
الشعب الليبي بأكمله ساهم يف التغيير وال 

يوجد ألحد فضل على آخر.

** الصالبي وقوائم اإلرهاب:
السعودية  صنفت   ،2017 عام  يف 
وكيانات  أفرادا  والبحرين ومصر،  واإلمارات 
المحظورة  اإلرهاب  قوائم  على  قطر  ترعاها 
الدول،   تلك  أصدرته  مشترك  بيان  يف 
فردا  و59  مؤسسة   12 القوائم  وضمت 
أو من دول  منهم شخصيات مطلوبة دوليا 
األسماء  هذه  أبرز  بين  من  وكان  دول،  عدة 

علي الصاليب.
قائمة  يف   23 الرقم  الصاليب  علي  وحمل 
األربعة  الدول  أعلنتها  التي  اإلرهاب 
بقطر،  المرتبطين  اإلرهابيين  لألشخاص 
يعرف  ما  أعضاء  ثاين  الصاليب  ويعد 
المسلمين«  لعلماء  العالمي  بـ«االتحاد 
االتحاد  رئيس  بعد  القائمة  يف  المدرجين 

يوسف القرضاوي.
تفريخ  تواصل  الصاليب  أسرة  والزالت 
سعيها  يف  اإلرهاب  ودعم  اإلرهابيين 
وإلحاقها  الليبية  الدولة  لضرب  المتواصل 
لتأسيس  التركي  القطري  بالمشروع 
حيث  المنطقة،  يف  اإلخوان  دولة  مشروع 
كشف مصدر مطلع، خالل األسبوع الماضي 

أعلن   2011 عام  مطلع  األحداث  بداية  مع 
الصالبي تخليه التام عن سيف اإلسالم، كما تورط 
قطر  من  والدعم  األسلحة  شحنات  استقبال  في 
ليبيا،  في  المسلحة  المجموعات  إلى  وتسليمها 
اإلسالمية  للمجموعات  اجتماع  بتسهيل  قام  ثم 
الليبية، بما في ذلك أعضاء من الجماعة اإلسالمية 
تأسيس  في  جهودهم  لتنسيق  بليبيا  المقاتلة 

المجلس الوطني االنتقالي الليبي.
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كتوبر 2019( أن نجل القيادي يف تنظيم اإلخوان المسلمين وعضو ما يعرف  )أ
خالل  أصيب  الصاليب  أسامة  المدعو  المسلمين”  لعلماء  العالمي  “االتحاد 
المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية يف محور اليرموك – طرابلس، حيث 
بقوات  التحق  قد  بـ”عبدو”،  والشهير  الصاليب  محمد  أسامة  عبدالمجيد  كان 
خاض  ومنها   2019 أبريل   4 منذ  طرابلس  جنوب  القتال  محاور  يف  الوفاق 

مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية إىل أن أصيب.
كتوبر 2019، خالل لقاء بمعرض  كما كان الصاليب، قد أشاد -يف ذات الشهر أ
من  التركي  بالموقف  الخامسة-  بنسخته  العريب  للكتاب  الدويل  إسطنبول 
مختلف القضايا التي تهم العرب والمسلمين، قائال: “إن الخطاب التركي يتميز 
أنه خطاب إنساين ينحاز للقضايا اإلنسانية العادلة”، وتابع “إن الموقف التركي 
وحضارتها”،  وتاريخها  للهوية  منحاز  واإلسالمية  العربية  األمتين  قضايا  من 
الديمقراطية  ومع  العادلة،  مطالبها  يف  الشعوب  مع  تقف  تركيا  أن  مضيفا، 

والحرية والتعدد السلمي ومع السالم والمصالحة ومع الرأي والرأي اآلخر”.
للقضايا  ينحاز  إنساين  خطاب  التركي  “الخطاب  اإلخواين:  القيادي  وتابع 

للقضايا  وينحاز  العادلة،  اإلنسانية 
دفع  يحاول  كما  الكبرى،  اإلنسانية 
لكلمة  والدعوة  العدل،  وإقامة  الظلم 
الناس، وهذا  بين  الدماء  طيبة وحقن 
الرفيعة”،  اإلنسانية  للقيم  انحياز 

بحسب قوله.

انتقادات  موضوع  **الصالبي 
واسعة:

المتحدث  أشار   ،2018 يوليو  يف 
أحمد  الليبي  الجيش  باسم  الرسمي 
المسماري، إىل تورط »علي الصاليب«، 
الليبي  العام  بالمال  تالعب  ملف  يف 

لدعم الجماعات المسلحة.
مصادر  حذرت   ،2019 فبراير  يف 
ياسين  اجتماع عقده  دبلوماسية من 
التركي  الرئيس  مستشار  أقطاي 

رجب طيب أردوغان مع قادة تنظيم اإلخوان اإلرهايب يف ليبيا؛ لبحث آلية إفشال 
أن  كدت  وأ البالد،  جنوب  الليبي  الوطني  الجيش  لقوات  العسكرية  العملية 
علي الصاليب بحث مع أقطاي وعدد من المسؤولين عن ملف ليبيا بالمخابرات 
البالد، ووضع سيناريو  الليبي جنوب غرب  التركية، خطة عرقلة تقدم الجيش 

تحرك إعالمي وسياسي وحقويق لذلك تموله حكومة أردوغان.
الرئيس  نظام  »إن  قال  الديهي،  نشأت  المصري  اإلعالمي   ،2019 يونيو  يف 
وأن  الناتو«،  »حلف  تدخل  بعد  إال  يسقط  لم  القذايف  معمر  الراحل  الليبي 

»الناتو« دخل ليبيا بفتوى شرعية من المفتي الليبي علي الصاليب«.
الخبير البريطاىن ىف شؤون الشرق األوسط، »كريستيان كوتس أورليخسن«، 
»قطر  بعنوان  »أوكسفورد«،  لجامعة  التابعة  النشر  دار  عن  الصادر  كتابه  ىف 
عن  قال  األوسط،  الشرق  ىف  القطرى  الدور  النهيار  تحليله  العرىب«،  والربيع 
فقط  الظاهر  الوجه  كان  ليبيا،  القطرى ىف  االقتصادى  االستثمار  »أن  الصاليب 
هناك  كان  النظام،  إسقاط  بعد  ما  مرحلة  ىف  فيها  القطرية  السياسة  لتدخل 
كثر غموضاً، تمثل ىف تلك العالقات الوثيقة التى أقامتها قطر مع  جانب آخر أ
قيادات المجموعات المسلحة اإلسالمية المسلحة ىف ليبيا، كان على رأسهم 

»عبدالحكيم بلحاج«، وإسماعيل وعلى الصالىب..«.

من  دبلوماسية  مصادر  حذرت   ،2019 فبراير  في 
الرئيس  مستشار  أقطاي  ياسين  عقده  اجتماع 
التركي رجب طيب أردوغان مع قادة تنظيم اإلخوان 
العملية  إفشال  آلية  لبحث  ليبيا؛  في  اإلرهابي 
الليبي جنوب  الوطني  الجيش  العسكرية لقوات 
أقطاي  مع  بحث  الصالبي  علي  أن  وأكدت  البالد، 
بالمخابرات  ليبيا  ملف  عن  المسؤولين  من  وعدد 
جنوب  الليبي  الجيش  تقدم  عرقلة  خطة  التركية، 
غرب البالد، ووضع سيناريو تحرك إعالمي وسياسي 

وحقوقي لذلك تموله حكومة أردوغان.
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 مسيرة مفعمة 
بالدماء والنار 

سامي الساعدي.. من كابول الى طرابلس

رامي التلغ

فتحت أحداث فبراير سنة 2011 الباب لشخصيات متطرفة كانت فارة 
خارج ليبيا بسبب أحكام صادرة ضدها لما تمثله من خطر الستقرار 

وأمن البالد.
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فرصة  فقط  تكن  لم  فبراير  أحداث 
لها  وفرت  بل  الوجوه  هاته  لعودة 
يف  أدوار  للعب  السانحة  األرضية 
المشكّل حديثا يف  السياسي  المشهد 
أثرياء  من  منهم  الكثير  أصبح  و  البالد 
على  الدوالرات  كمت  را التي  الحرب 

ظهر الشعب الليبي المنكوب.
أبرز  من  السعدي  سامي  لعّل 
الجماعة  يف  السابق  القيادي  هؤالء، 
حزب  يترأس  والذي  المقاتلة  الليبية 
يف  والمقيم  الساعدي«  »سامي  األمة 
العاصمة طرابلس،  والذي يتوىل أمين 
عام مجلس البحوث والدراسات يف دار 

اإلفتاء التابعة للمؤتمر الوطني العام.
»أبو  المكنى  الساعدي  ويعد 
المنذر«،  المسؤول الشرعي للجماعة 
الليبية المقاتلة المصنفة بـ«اإلرهابية« 

الراحل  الزعيم  حكم  نظام  فترة  منذ 
التي  القيادات  وأبرز  القذايف،   معمر 
قاتلت سنوات التسعينات مع تنظيم 
أفغانستان  يف  وطالبان  القاعدة 
عبد  اآلخر  القيادي  رفقة  وباكستان 
القبض  يتم  أن  قبل  بلحاج،   الحكيم 
على  الهجوم  إثر  هروبه  بعد  عليه 
  ،2001 سنة  أواخر  والقاعدة  طالبان 

وتسليمه إىل الحكومة الليبية.
وبعد 7 سنوات من السجن يف ليبيا،  
أطلق سراح الساعدي بعد المراجعة 
التي قادتها جماعة اإلخوان،  ثم غادر 
نحو بريطانيا،  أين حصل على اللجوء 
السياسي،  ليعود إىل ليبيا عام 2011 

بعد سقوط نظام القذايف.
وبعد الثورة،  تقلد الساعدي منصب 
العام،   الوطني  المؤتمر  مفتي  نائب 
وعمل منظرا دينيا للجماعات المتطرفة 
يف  الليبي  الجيش  تقاتل  كانت  التي 
بنغازي ودرنة،  حيث كشفت تسريبات 
لمكالمات صوتية له،  ارتباطه بمقاتلين 
تابعين لتنظيم القاعدة،  إذ كان له دور 

بارز يف توجيههم يف محاور القتال.
األفغانية  الحرب  انتهاء  بعد 
واالستغناء عن دور من أُطلقت عليهم 
تسمية العرب األفغان وإعالن الحكومة 
يف  أراضيها  من  طردهم  الباكستانية 
يقيمون  كانوا  حيث  بيشاور  منطقة 
بين  المقاتلين  انقسم  معسكراتهم، 
إىل  لجؤوا  من  و  بلداهم  إىل  العائدين 
الساعدي  بينهم  من  أوروبية  عواصم 

هاته  لعودة  فرصة  فقط  تكن  لم  فبراير  أحداث 
الوجوه بل وفرت لها األرضية السانحة للعب أدوار 
في المشهد السياسي المشّكل حديثا في البالد 
و أصبح الكثير منهم من أثرياء الحرب التي راكمت 

الدوالرات على ظهر الشعب الليبي المنكوب.
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الذي توجه نحو بريطانيا.
 « منطقة  يف  بيشاور  يف  أقام  حيث 
بريطانيا  إىل  غادرها  ثم   « أباد  حياة 
مع المدعو عبدهللا،  ويحوزان جوازي 
اللجوء  وطلبا  سعوديان،   سفر 
السياسي ،  حيث أشرف اشرفا تاما 
تصدر  التي  المطبوعات  كل  على 

باسم الجماعة.
يعتبر الساعدي شاهًدا على القتال 
األفغاين حيث لعب أدوارا محورية يف 
ما  و هو  »المجاهدين«  تجميع منهج 
دّونه يف كتاب اسمه »خطوط عريضة 
يف منهج الجماعة المقاتلة يف ليبيا«. 
وقام هو و أبو قتادة بإدارة وتنظيم ندوة 
الجهادي  بالمنهج  يسمى  ما  حول 
يف  القتال  وإقامة  الجزائر  يف  والقتال 
التبرعات  وقام بحمالت لجمع  ليبيا،  
استقطاب  وخاصة  واستقطاب،  
الليبيين المقيمين يف بريطانيا،  وقام 
عن  الصادرة  المطبوعات  بمراجعة 
مجموعته،  وكان المسؤول األول عن 

الجماعة يف بريطانيا.
عاد   ،2011 فبراير  أحداث  إثر 
كانت  حيث  ليبيا  إىل  الساعدي 
للجماعة  السابق  الشرعي  للمسؤول 
الليبية المقاتلة أدوار رئيسية يف عدة 
ملفات أمنية وعسكرية معقدة خالل 
ودرنة  بنغازي  يف  الحرب  سنوات 

وبعض أحداث المنطقة الغربية.
من ذلك، نُشرت تقارير إعالمية تفيد 
خلفه  ومن  الساعدي  سامي  أن  بأن 
دار اإلفتاء الليبية مّثال مرجعية وغرفة 
وإعالمية  وأمنية  عسكرية  عمليات 
ومجموعتهم  وأنهم  عدة،   أحداث  يف 
كانوا يف حقيقة األمر قيادات عسكرية 
مصرع  يف  تسببت  ألحداث  بعد  عن 
مئات الليبيين من مختلف األطراف.

عالقة  خافيا  ليس  الصدد،  ذات  يف 
ودوره  القطرية  بالدوائر  الساعدي 
واللوجيستي  الطبي  الدعم  توفير  يف 
للجماعات اإلرهابية يف ليبيا،  وتنسيق 
القطريين  المسؤولين  مع  الساعدي 
بتأشيرة  الدوحة  إىل  الدائم  وسفره 
آل  عيد  مؤسسة  عن  صادرة  دخول 
قوائم  على  المصنفة  الخيرية  ثاين 
األربع  الدول  عن  الصادرة  اإلرهاب 
المقاطعة للدوحة،  مؤكدة أن المنسق 

يف إجراءات التأشيرة مواطن قطري.

نُشرت تقارير إعالمية تفيد بأن أن سامي الساعدي 
وغرفة  مرجعية  مثاّل  الليبية  اإلفتاء  دار  خلفه  ومن 
عمليات عسكرية وأمنية وإعالمية في أحداث عدة،  
وأنهم ومجموعتهم كانوا في حقيقة األمر قيادات 
عسكرية عن بعد ألحداث تسببت في مصرع مئات 

الليبيين من مختلف األطراف.
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صالح بادي..
رجُل الحرب والحرائق

ذاكرة المطارات الخربة..

                                     رمزي زائري

عن  الصمود«،  »لواء  ميليشيات  ،أعلنت   2019 كتوبر  أ مطلع 
المطلوب  ليبيا  يف  والمتطرفين  اإلخوان  وذراع  قائدها  تكليف 
التابعة  العسكرية  المخابرات  جهاز  بادي، برئاسة  دوليا، صالح 
داخل  أهمية  السيادية  األجهزة  كثر  أ الوطني،  الوفاق  لحكومة 

الدولة ،يف خطوة أثارت استنكار الكثير من الليبيين.
ليبيا  الميليشيات يف  أبرز قادة  بادي واحدا من  يعتبر صالح  و 
ميليشيات  زعيم  ،فهو 
مصراته و القائد الحايل 
حول  القائمة  للمعركة 
يف  طرابلس  مطار 
مواجهات قبيلة الزنتان.

https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2018/11/17/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-
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داخل  قويا  نفوذا  بادي  ويمتلك 
حيث  ليبيا،  يف  اإلسالمية  الجماعات 
»فجر  ميليشيات  مؤسسي  من  يعّد 
ليبيا« التابعة لهم، التي أحرقت مطار 
2014، وتسّببت  طرابلس الدويل عام 
شارك  وقد  العمل،  عن  توقفه  يف 
شهدتها  التي  االشتباكات  أغلب  يف 
السنوات  يف  طرابلس  العاصمة 
التي  طرابلس  حرب  آخرها  األخيرة، 
لتحرير  الليبي  الجيش  يقودها 
المسلحة  الميليشيات  من  العاصمة 
كثر  والجماعات اإلرهابية، حيث ظهر أ
داخل  من  فيديو  مقاطع  يف  مرة  من 
محاور المعارك، يقاتل ضمن صفوف 

قوات الوفاق.
أهم  من  واحدا  بادي  يعد  كما 
عام  األمن  بمجلس  عليها  فرض  التي  الليبية،  الشخصيات 
العملية  عرقلة  يف  تورطه  بعد  عقوبات   ،2018
السلم  وتقويض  ليبيا  داخل  السياسية 
القيادي  دوره  بسبب  األمني، 
شهدتها  التي  االشتباكات  يف 
أغسطس  يف  طرابلس  العاصمة 
 180 مقتل  يف  وتسّببت   ،2018
قائمة  على  مدرج  أنه  كما  مدنيا، 
شرق  برلمان  أعلنها  التي  اإلرهاب 

يعد بادي واحدا من أهم الشخصيات الليبية، التي 
عقوبات   ،2018 عام  األمن  بمجلس  عليها  فرض 
داخل  السياسية  العملية  عرقلة  في  تورطه  بعد 
دوره  بسبب  األمني،  السلم  وتقويض  ليبيا 
القيادي في االشتباكات التي شهدتها العاصمة 
طرابلس في أغسطس 2018، وتسبّبت في مقتل 
180 مدنيا، كما أنه مدرج على قائمة اإلرهاب التي 

أعلنها برلمان شرق ليبيا قبل عامين.
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ليبيا قبل عامين.
أدرجت لجنة  الماضي  نوفمبر  ففي 
الدويل  األمن  بمجلس  العقوبات 
العقوبات  قائمة  على  بادي  صالح 
متهمة إياه بتقويض السلم والعملية 
عدة  تنفيذه  بعد  ليبيا  يف  السياسية 
لحكومة  موالية  قوات  ضد  هجمات 
 71 الرقم  بادي  يحمل  ،و  الوفاق 
النواب  لمجلس  اإلرهاب  قائمة  على 
كثر اإلرهابيين تورطا يف جرائم  ضمن أ

الحرب.
الخزانة  وزارة  فرضت  وبدورها 
األميركية عقوبات على بادي بعد أيام 
من قرار مجلس األمن وقالت يف بيان 
لصالح  التابع  المسلح  الفصيل  “إن 
بادي استخدم صواريخ جراد شديدة 
الكثافة  مرتفعة  مناطق  يف  التدمير 
من  األخيرة  الجولة  خالل  السكانية 
 )2018 )أغسطس  بطرابلس  القتال 
معارك  يف  حاسما  دورا  لعب  وإنه 
المطار  تقريبا  دمرت   2014 عام  يف 

الدويل الرئيسي يف العاصمة”.
يف   1957 مايو   23 يف  بادي  ولد  و 
ليبيا و هو عسكري سابق يف الجيش 
العسكرية  الكلية  من  ،تخرج  الليبي 
 1980 سنة  الطيران  اختصاص  يف 
كاديمية الدراسات الجوية  ودرس يف أ
حتى قدم استقالته العام 1987 ،و قد 
تمت محاكمته يف عهد ألقذايف بتهمة 
ما  ،ثم   2007 العام  النظام«  »قلب 
لبث أن انخرط يف التمرد المسلح ضد 
ألقذايف و تم تكليفه بقيادة العمليات 
يف  مصراته  عن  للدفاع  العسكرية 
المجلس  عضوية  و   2011 مارس 
فيما  انتخب  ثم  بالمدينة  العسكري 

بعد عضوا بالمؤتمر الوطني الليبي.

يمتلك بادي نفوذا قويا داخل الجماعات اإلسالمية 
»فجر  ميليشيات  يعدّ من مؤسسي  ليبيا، حيث  في 
طرابلس  مطار  أحرقت  التي  لهم،  التابعة  ليبيا« 
الدولي عام 2014، وتسبّبت في توقفه عن العمل، 
شهدتها  التي  االشتباكات  أغلب  في  شارك  وقد 
آخرها  األخيرة،  السنوات  في  طرابلس  العاصمة 
لتحرير  الليبي  الجيش  يقودها  التي  طرابلس  حرب 
والجماعات  المسلحة  الميليشيات  من  العاصمة 
مقاطع  في  مرة  من  أكثر  ظهر  حيث  اإلرهابية، 
ضمن  يقاتل  المعارك،  محاور  داخل  من  فيديو 

صفوف قوات الوفاق
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االستثمار في سوق 
الّدين والفتوى 

الصادق الغرياني..

                      رامي التلغ

تمّثل المؤسسات الدينية 
يف العادة إطارا لصياغة 

السياسات الدينية يف المجتمع 
حفاظا على السلم و الوئام 

اإلجتماعي و محاولة تثمين 
المبادئ السمحة للدين كي 

تقطع الدولة الطريق على 
الجماعات المتطرفة التي من 

شأنها أن تعكر صفو السلم 
العام.

إال أن الوضع يف ليبيا مختلف 
تماما حيث أن المؤسسة 

الدينية الرسمية و هي دار 
اإلفتاء أصبحت مصدرا لخطاب 

عنيف ومتحّيز سياسيا.
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تمظهر هذا السلوك خاصة يف خطاب المفتي المعزول الصادق الغرياين، 
فقبل اندالع ما  الربيع العريب،  كان القيادي اإلخواين الليبي،  صادق الغرياين،  
يدعم بشدة مشروع »ليبيا الغد« الذي أطلقه سيف اإلسالم القذايف،  ويف 
أعقاب أحداث فبراير يف 2011،  أراد الغرياين أن يقفز من السفينة ،  حيث 
حكم  إسقاط  إىل  يدعو  وهو  الفضائيات،   من  العديد  شاشات  عبر  ظهر 
القذايف،  وهي الدعوة التي كان يكررها بشكل يومي تحت مسمى »الجهاد 
ضد كتائب القذايف«،  وانحاز بشكل مطلق إىل صفوف أنصار جماعة اإلخوان 

يف ليبيا.
ويف فبراير من عام 2012،  ومع فوز جماعة اإلخوان يف انتخابات المؤتمر 
الوطني،  ُعين الصادق الغرياين مفتياً عاماً للديار الليبية،  وذلك وفق قانون 
نص  والذي  المؤقت،   االنتقايل  الوطني  المجلس  أصدره  الذي  اإلفتاء  دار 
على إنشاء دار اإلفتاء،  ومنح صالحيات واسعة للمفتي،  فضال عن حصانة 

قضائية.
وكان الغرياين انحاز إىل قوى اإلسالم السياسي والجماعات المتطرفة أثناء 
التصويت  لعدم  الليبيين  الناخبين  دعا  حيث  الوطني،   المؤتمر  انتخابات 
لتحالف القوى الوطنية،  وعدم التصويت لمحمود جبريل،  باعتباره مناصراً 

لليبرالية.
وعندما أطلق المشير خليفة حفتر،  قائد الجيش الوطني الليبي،  عملية 
والمتطرفة،  عارض  اإلرهابية  الجماعات  بنغازي من  لتطهير مدينة  الكرامة 
دم  وأهدر  الوطني،   الجيش  قوات  القتال ضد  إىل  ودعا  العملية،   الغرياين 
أن  الفضائيات  إحدى  على  أذيعت  كلمة  عبر  كد  وأ وجنوده،   حفتر  خليفة 
قتال حفتر وأعوانه واجب شرعي،  وأن ال دية لهم ودمهم مهدور،  وزعم أن 
من ينضم إىل حفتر ويموت معه فإنه يموت ميتة جاهلية،  وكل من يقاتله 

ويموت فهو شهيد يف سبيل هللا.
ويف أغسطس 2014،  طالبت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق اإلنسان بإعفاء 
المفتي العام للديار الليبية صادق الغرياين من منصبه،  ورفع الحصانة عنه،  
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الدعوة  اللجنة،  إن هذه  حيث قالت 
لدعوات  اللجنة  رصد  بعد  جاءت 
الليبية  العام للديار  صريحة للمفتي 
وإثارة  ممارسة  على  بالتحريض 
على  وتحريض  وتصعيده،   العنف 
حقوق  وانتهاك  والتعذيب،   القتل 
والتي  اإلعالم،   عبر وسائل  اإلنسان 
وتؤثر  أهلية،   حرب  بحدوث  تنذر 
سلبا على األمن والسلم االجتماعي 
طالبت  كما  الليبي،   للمجتمع 
مكتب  قبل  من  للتحقيق  بإحالته 

النائب العام.
ليبيا  علماء  رابطة  معارضة  ورغم 
الباب  يفتح  اعتبرته  الذي  للقرار 
أن  إال  اإلفتاء  بقرار  الغرياين  لتفرد 
ولم  مصغية  آذانا  يجد  لم  صوتها 
نوفمبر  يف  إال  الغرياين  إقالة  تتم 
عزل  النواب،   قرر مجلس  إذ   2014
منصبه،   من  الغرياين  الصادق 
وإحالة  اإلفتاء  دار  إلغاء  قرر  كما 
المفتي  واختصاصات  اختصاصاتها 
بسبب  وذلك  األوقاف،   لهيئة 
مواقفه المتطرفة،  إضافة إىل خطابه 
فيها  يدعو  التي  وفتاويه  المتشدد،  

إىل القتل وسفك الدماء.
صفة  الليبي  الشارع  ويطلق 
وذلك  الغرياين  قطر«على  »مفتي 
لدفاعه المستمر على تدخل الدوحة 
لليبيين  الداخلية  الشؤون  يف 
التدخل  ذلك  رافضي  على  وتهجمه 
قال  عندما  بالكالب  وصفهم  الذين 
من  أقل  فهو  قطر  يشكر  ال  »من 

الكلب«.
 ، الليبيين  من  كثير  يتنّدر  إذ 
جدال  أثارت   ، للغرياين  بتصريحات 
حول  كتصريحاته   ، حينها  يف  واسعا 
، التي تعتبر داعمه األّول  دولة قطر 
عليها  »يتطاول«  من  وصف  حين   ،
وهو   ، الكلب«  مرتبة  »دون  بأنّه   ،
الليبيون  تلّقفه  الذي  التصريح 
مواقع  على  واسعة  بسخريّة 
التواصل اإلجتماعي ، وانفجرت حوله 

الّنكت والنوادر وصور الكاريكاتور.
العمر  البالغ من  الغرياين  يتقمص 
المحلل  دور  برنامجه  يف  عاما،    77
صفته  يوظف  األثناء  ويف  السياسي 
تحرض  فتاوى  إلطالق  كمفت 
لـ«نصرة  خصومه،   قتال  على 

2012،  ومع فوز جماعة  عام  فبراير من  في 
عُين  الوطني،   المؤتمر  انتخابات  في  اإلخوان 
الليبية،   للديار  عامًا  مفتيًا  الغرياني  الصادق 
أصدره  الذي  اإلفتاء  دار  قانون  وفق  وذلك 
المجلس الوطني االنتقالي المؤقت،  والذي نص 
على إنشاء دار اإلفتاء،  ومنح صالحيات واسعة 

للمفتي،  فضال عن حصانة قضائية.
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الدين«و«حماية الثورة والديمقراطية والدولة المدنية«.
كان  حين  ففي  بالتناقض.  األجنبي  التدخل  من  الغرياين  مواقف  وتتسم 
يصف طائرات حلف شمال األطلسي يف 2011 بـ«طيور األبابيل«التي جاءت 
إلنقاذ الليبيين من جبروت القذايف ويصمت إزاء الوجود العسكري اإليطايل 
ويصفها  للجيش  الداعمة  واألوروبية  العربية  الدول  يهاجم  مصراتة،   يف 

بـ«عمالء إسرائيل«.
فيها  استهدف  التي  تلك  واسعاً،   التي خلفت جدالً  الفتاوى  أغرب  ومن 
قوات الجيش الليبي يف حربها لتحرير البالد من التنظيمات اإلرهابية،  حيث 
الليبي خليفة حفتر وجنوده،  ودعا إىل  للجيش  العام  القائد  بهدر دم  أفتى 

الخروج للقتال ضدهم بدعوى »الجهاد«.
الغرياين بعدم جواز الصالة خلف من يدعو لنصرة حفتر،  قائالً  كما أفتى 
وال  يجوز سماعه  ال  الحرام  ألّن  كالمهم،   وال سماع  الصالة خلفهم  تجوز  »ال 
تجوز رؤيته،  وهكذا العلماء يقولون الحرام إذا كان شيء حرام ال يجوز لك أن 
تسمعه،  وال يجوز لك أن تراه،  وال يجوز للمسلم أن يصلي خلفهم أو يجلس 

عندهم أو يستمع لهم أو ينظر إليه«.
»إن  تقول  فتوى  أصدر  ذلك،   إىل 
معه،   ويموت  حفتر  إىل  ينضم  من 
يف  جاهلية،   ميتة  يموت  أن  يخشى 
فهو  ويموت  يقاتله  من  كل  حين 

شهيد ويف سبيل هللا«.
الذي  الغرياين  دافع  المقابل،   يف 
يقيم يف تركيا،  بشدة عن الجماعات 
المسّلحة يف  المتطرفة والمليشيات 
فتاواه،  حيث سعى يف كل مّرة إىل 
الدفاع عنها وتبرئتها من كل األعمال 
أموال  أجاز دفع  إنه  الجرمية،  حتى 
لشراء  المسلحة  للجماعات  الزكاة 

المقاتلين والسالح.

تلك  واسعًا،   جداًل  خلفت  التي  الفتاوى  أغرب  من 
في  الليبي  الجيش  قوات  فيها  استهدف  التي 
حربها لتحرير البالد من التنظيمات اإلرهابية،  حيث 
أفتى بهدر دم القائد العام للجيش الليبي خليفة 
ضدهم  للقتال  الخروج  إلى  ودعا  وجنوده،   حفتر 

بدعوى »الجهاد«.
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كاريكاتير

محمد قجوم


