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أحمد نظيف - مجلة المرصد 

سياسات  تميزت  الحايل،  القرن  بداية  السلطة  إىل  وصوله  منذ 
ال  ودويل  إقليمي  فشل  مقابل  يف  نسبي  محلي  بنجاح  أردوغان، 
ضم  يف  أوروبا  قادة  إقناع  يف  فشله  من  بداية  المالحظ.  عين  تخطئه 
بدله إىل اتحادهم وصوالً إىل الفشل التركي يف الساحة السورية على 
كل الواجهات، مروراً بفشل التحالفات التي عقدها مع واشنطن تباعاً 
أو يف السودان أو يف مصر تحت وطأة الهبات الشعبية التي أسقطت 

النظم التي تحالف معها.

االفتتاحية

معادلة أردوغان الليبية
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باحثاً يف خزائن األجداد العثمانيين، طفق الرئيس التركي منذ اندالع الحرب 
تفكيك  عملية  يف  يصب  مجهود  كل  دعم  إىل   ،2011 فبراير  ليبيا،  يف  األهلية 
لعقيدة وطنية جديدة  القائمة منذ الخمسينات وإعادة تأسيسها وفقاً  الدولة 
»إسالمو-تركية« تقوم على حلف استراتيجي بين القوى اإلسالموية )إخوانية، 
من  نهضت  عميقة،  تركية  عرقية  جذور  ذات  مسلحة  ومجموعات  جهادية...( 
الذي  الفوضى  مناخ  لصالح  الوطنية  الهوية  تفكك  ظل  يف  التاريخي  سباتها 
السرية،  الحرب  سياسة  من  تحول  أردوغان،  لكن  األطلسي.  الحلف  ترك 
المعلنة، عندما  اللوجستي واإلعالمي الخفي، إىل الحرب  الدعم  القائمة على 
أردك أنه سيخسر حلفائه وقواعده العسكرية واالقتصادية التي شيدتها بدأب 
كثر من ثماين سنوات من نظام السلطة الميليشيوية يف المنطقة  كبير طيلة أ

الغربية.
لكن ماذا بعد توقيع اتفاقية التعاون بين تركيا وحكومة الوفاق؟ هل سينجح 
أردوغان يف الحفاظ على حلفائه والمربع األخير الذي يسيطرون عليه؟ أم أنه 
سيخسر الرهان كما حدث له يف السودان عندما أسقطت االنتفاضة الشعبية 
بين  استراتيجي  تحالف  مذكرة  توقيع  بعد  قليلة  أشهراً  البشير،  عمر  حليفه 
الطرفيين كانت ستحدث تغيراً جذرياً يف المنطقة وستحكم الحصار حول مصر 

القرن  منطقة  وعلى  جهة  من  وليبيا 
اإلفريقي من جهة أخرى، حيث يوجه 

أردوغان جزءاً من أطماعه.
يف  الجديد  التركي  التوجه  أن  يبدو 
االتفاقية  توقيع  بعد  وخاصة  ليبيا، 
يف  داعم  أي  له  يجد  ال  البحرية، 
أيام  خالل  تحول  قد  بل  المنطقة، 
قليلة إىل عنصر توحيد جهود بين دول 
شرق المتوسط ويمكن أن يؤدي إىل 
ومصر  قبرص  يضم  واسع  تحالف 

القائمة  السرية،  الحرب  سياسة  من  أردوغان  تحول 
إلى  الخفي،  واإلعالمي  اللوجستي  الدعم  على 
حلفائه  سيخسر  أنه  أردك  عندما  المعلنة،  الحرب 
وقواعده العسكرية واالقتصادية التي شيدتها بدأب 
كبير طيلة أكثر من ثماني سنوات من نظام السلطة 

الميليشيوية في المنطقة الغربية.
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عن  يدافع  الذي  األورويب،  االتحاد  من  بقوة  مدعوماً  وإيطاليا،  وليبيا  واليونان 
ليفنتأوزغول  المتوسط ومياهه. وهنا يشير   مصالح أعضائه وثرواتهم يف غاز 
إىل  لالستشارات،  ميالنغ  بلو  شركة  يف  وشريك  تركي  عسكري  محلل  وهو 
اقتصادياً  مستقرة  المتوسط  البحر  يف  المتحالفة  »القوات  تركيا،  بخالف  أنه 

ويدعمها القانون الدويل بشكل كامل«.
وقبرص  واليونان  وإيطاليا  فرنسا  إن  تركية(  )أحوال  لموقع  أوزغول  وقال 
وحتى  وإسرائيل  وبريطانيا  المتحدة  والواليات  وروسيا  الخليج  ودول  ومصر 
القبرصية  االقتصادية  المنطقة  يف  تعمل  مرخصة  شركة  لديها  التي  قطر، 
شرق  مناطق  يف  تركيا  أهداف  مع  تتعارض  خطط  لديها  جميعها  الحصرية، 
البحر المتوسط.وأردف أوزغول قائالً إن هذه المناطق تشمل »ساحل قبرص 
والمنطقة االقتصادية الحصرية لجمهورية قبرص وحوض ليفياثان اإلسرائيلي 
إىل جانب حوض وساحل هيرودوت وساحل  كريت  وكريت وساحل  -اللبناين 
»رسالة  يعد  قبرص  طيار يف شمال  دون  لطائرات  تركيا  نشر  إن  ليبيا«.وقال 
مواجهة  أوزغول  جادة«.ويتوقع  تركيا  أن  مفادها  األورويب  االتحاد  إىل  مهمة 
عسكرية يف شرق البحر المتوسط وحدد »ليبيا وكريت كأكثر المواقع وضوحاً 
االقتصادية  المنطقة  يف  إسرائيل  مع  معارك  خوض  من  بدالً  لتركيا،  بالنسبة 
الخاصة بقبرص«. وقال أوزغول »لكن قدرات القوات البحرية والجوية التركية 
إن  قائالً  الخارجية«.وتابع  العمليات  من  النوع  هذا  لممارسة  للغاية  محدودة 
حاملة  إىل  يفتقر  التركي  الجيش 
حديثة  مقاتلة  وطائرات  طائرات 
باإلضافة إىل »أنظمة صواريخ دفاعية 
يف المنطقة مثل أيجيس أو أستر - 30 
قادرة  المدى  طويلة  مقاتلة  وطائرات 
قتالية  جوية  دوريات  تسيير  على 
إن  وقال  تركيا«.  شواطئ  عن  بعيدة 
يف  بالوقود  التزود  طائرات  أسطول 
طيار  بال  طائراتها  وإن  متقادم  البالد 
ال  ذلك،  على  المدى.عالوة  قصيرة 
طويلة  صواريخ  »أي  تركيا  تملك 

وإيطاليا  فرنسا  إن  تركية«:  »أحوال  لموقع  أوزغول 
وروسيا  الخليج  ودول  ومصر  وقبرص  واليونان 
قطر،  وحتى  وإسرائيل  وبريطانيا  المتحدة  والواليات 
المنطقة  في  تعمل  مرخصة  شركة  لديها  التي 
االقتصادية القبرصية الحصرية، جميعها لديها خطط 
البحر  شرق  مناطق  في  تركيا  أهداف  مع  تتعارض 

المتوسط.
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المدى من الجو إىل البحر مثل هاربون 
»إنها  أوزغول  كسوسيت«.وقال  إ أو 
بنغوين  نوع  من  صواريخ  فقط  تمتلك 
المضادة للسفن يتراوح مداها من 30 
إىل 35 كيلومتراً وصواريخ سوم محلية 

الصنع. كل هذه عراقيل أمام تركيا«.
هندرسون  سايمون  يقول  جانه  من 
واشنطن  معهد  يف  بيكر  زميل  هو 
ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة 
شؤون  يف  ومتخصص  المعهد،  يف 
الطاقة، يف عموده األسبوعي يف مجلة 
األسلوب  يكون  هيل‹‘:حين  ›‹ذي 
ما  دولة  تعتمده  الذي  الدبلوماسي 
نتيجة  المواجهات  تكون  تصادمياً، 
السمة  هذه  أصبحت  وقد  حتمية. 
يف  الفوز  لكن  تركيا.   أسلوب  تمّيز 

قد  أنقرة  تكون  وربما  تحدياً.  يشكل  أن  يمكن  بذلك،  اإليحاء  أو  المواجهات، 
بوتيرة سريعة بسبب  المتفاقمة  األزمة  نفسها يف وضع صعب وسط  وجدت 
بدء فصل جديد يف الحرب األهلية الليبية.وقبل أسبوعين، بدا التحّول الجديد 
بحرية  احتياطيات  على  متنافسة  مطالب  حول  شجار  وكأنه  األزمة  مسار  يف 

محتملة من الغاز الطبيعي يف البحر المتوسط. 
ذلك  وحتى  بحرية.  حدوداً  يرسم  اتفاقاً  وقعتا  قد  وطرابلس  أنقرة  وكانت 
البلدين  بين  تفصل  الحدود  هذه  مثل  أن  أساساً  الكثيرون  يعرف  لم  الحين، 
تتمتع  الجزر  أن  تعتبر  ال  تركيا  لكن  تعترضها.  كانت  اليونانية  كريت  -فجزيرة 
بخصوصية اقتصادية تمتد لمسافة تصل إىل 200 ميل خارج المياه اإلقليمية.
واآلن تتشارك طرابلس وجهة النظر هذه، رغم أن اإلدارة المتمسكة بالسلطة يف 
العاصمة الليبية تسيطر على أقل بكثير من نصف األراضي الليبية يف الوقت 
المتوسط  للبحر  الساحلي  الخط  من  جزء  أي  على  حتى  تسيطر  وال  الراهن، 
الخرائطية، تكهن  المفاجأة  بروز هذه  المطلب.ويف وقت  لتبرير هذا  المستخدم 
البعض بأن تركيا ترغب يف إزعاج اليونان -مرة أخرى -للمطالبة بما تعتبره حصتها 
من احتياطيات الغاز الطبيعي المحتملة المربحة يف الجهة الشرقية من البحر 
األبيض المتوسط. أما جنوباً، فمصر هي أساساً دولة منتجة عريقة. وبالنسبة 

»ليفياثان«  حقل  فإن  إلسرائيل، 
)»لفيتان«(، الذي تبدأ العمليات فيه 
األخيرة  هذه  أن  سيعني  الشهر،  هذا 
ويمكنها  ذاتياً  مكتفيًة  اآلن  أصبحت 
محطات  عبر  مبدئياً  الفائض،  تصدير 
وتستمر  هذا  المصرية.  الغاز  تسييل 
أعمال التنقيب قبالة سواحل قبرص، 
مستقلة،  دولة  ولكنها  عرقياً  اليونانية 
الشمايل  قسمها  أن  من  الرغم  على 
غير  ذاتياً،  عنه  ُمعلن  تركي  كيان  هو 
معترف به من قبل أي دولة باستثناء 
تبدأ  أن  المحتمل  من  كما  تركيا. 
أعمال الحفر قبالة السواحل اللبنانية 

يف أوائل عام 2020.

من جانه يقول سايمون هندرسون: حين يكون 
ما  دولة  تعتمده  الذي  الدبلوماسي  األسلوب 
وقد  حتمية.  نتيجة  المواجهات  تكون  تصادميًا، 
لكن  تركيا.   أسلوب  تميّز  السمة  هذه  أصبحت 
يمكن  بذلك،  اإليحاء  أو  المواجهات،  في  الفوز 
وجدت  قد  أنقرة  تكون  وربما  تحديًا.  يشكل  أن 
نفسها في وضع صعب وسط األزمة المتفاقمة 
بوتيرة سريعة بسبب بدء فصل جديد في الحرب 

األهلية الليبية.
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عقيلة صالح:
تركيا ال تستطيع تنفيذ 
اتفاقيتها مع الرئاسي 

حوار/ سوزان الغيطاين

بنود  تنفيذ  تستطيع  ال  تركيا  أن  صالح  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  كد  أ
االتفاقية الموقعة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مشددا على يف 
لقاء مع مجلة »المرصد« األسبوعية التابعة لـبوابة أفريقيا اإلخبارية، أن الفترة 
القادمة ستشهد تغيرا يف الشخصيات القيادية بليبيا بعد أن اقتنع المجتمع 

الدويل بأن المجلس الرئاسي فقد شرعيته ومصداقيته.
إىل نص الحوار:



7 الخميس  ٠٥  ديسمبر  ٢٠١9             العدد: 94 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

رئيس  مع  الموقعة  التفاهم  مذكرة  دخول  أعلنت  تركيا   **
المجلس الرئاسي فائز السراج حيز التنفيذ رغم رفض مجلس النواب 

والحكومة المؤقتة.. فكيف تتابعون هذا األمر؟
أن  تستطيع  فال  شيء  فعل  تستطيع  ال  تركيا  لكن  كالم  مجرد  هذا 
الليبي  الجيش  قام  أرسلت أسلحة وطيران  ترسل قوات وحتى عندما 

بتدميرها حيث دمر 30 طائرة يف بضعة أيام.

المحلية  األصوات  تعالت  تركيا  مع  التفاهم  مذكرة  توقيع  بعد   **
التي تطالب بسحب الشرعية عن المجلس الرئاسي.. إلى أي مدى 

ترى أن هذه المذكرة يمكن أن تطيح بالرئاسي؟
بالفعل أطاحت بالرئاسي وسوف نشهد خالل الفترة القريبة القادمة 
بأن  قناعة  هناك  أن  حيث  ليبيا  يف  القيادية  الشخصيات  يف  تغيير 

المجلس الرئاسي فقد شرعيته 
على  قدرته  وفقد  ومصداقيته 

إدارة البالد.

الدولي  المجتمع  طالبتم   **
المجلس  من  الثقة  بسحب 
مذكرة  توقيع  بعد  الرئاسي 
ما  ولكن  تركيا  مع  التفاهم 

البديل برأيكم؟
العريب  البرلمان  لقاء  سيعقد 
وسنطالب  المقبل  يناير  يف 
بسحب الثقة من حكومة الوفاق 
العرب  من  البداية  تكون  بحيث 
ولكن يف كل األحوال إذا تحررت 
ستسقط  طرابلس  العاصمة 

االتفاقية ويسقط من ورائها 

أن  ترى  التي  الدول  ما   **
المجلس الرئاسي فقد شرعيته؟

كل الدول بدليل أن لدي دعوة 
الشهر  المتحدة  للواليات  للسفر 

القادم.

كسلطة  النواب  بمجلس  يعترف  الدولي  المجتمع  ولكن   **
تنظرون  كيف  عنه..  المنبثقة  بالحكومة  يعترف  ال  فيما  تشريعية 

لهذا التناقض؟
من  معتمدة  غير  حكومة  هناك  يكون  أن  يجوز  فال  كبير  تناقض  هذا 
تكليف  يستطيع  بالد  رئيس  أي  فإن  وإال  البالد  يف  الشرعية  السلطة 
حكومة دون الحاجة لمجلس النواب فال تستطيع أن تحاسبه أو تساءله 
لكن  ستنجح  أنها  توقعوا  مؤامرة  عن  ناتج  غريب  أمر  وهذا  تسقطه  أو 

حتى الداعمين للمجلس الرئاسي أدركوا أنه ال يستطيع فعل شيء.

** باعتباركم القائد األعلى للجيش هل يمكن أن تعطينا سقف 
زمني متوقع لتحرير العاصمة طرابلس؟
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يف  وليس  طرابلس  مدينة  داخل  يف  الجيش  ألن  العاجل  القريب  يف 
ضواحيها.

** هل نتحدث عن أسابيع أم أشهر؟ 
أعتقد أسابيع.

** بعض المنتقدين للجيش يقولون إن حفتر أعلن ساعة الحسم 
في السابق عدة مرات.. ما ردكم؟ 

حفتر لم يحدد قبل اليومين الماضيين موعد لدخول العاصمة فكانت 
المسلحة  الجماعات  سحب  على  تقوم  مهنية  عسكرية  عمليات  هناك 
خارج العاصمة حتى ال يتضرر المواطنين وهذا ما حصل فتم استنزافهم 

ثم بادر الجيش بدخول العاصمة لقطع الطريق على االتفاقية
من قبل لم تصدر أوامر باالقتحام كان هناك أوامر بعمليات عسكرية 

ضد الجماعات اإلرهابية.  

تحرير  بعد  انتخابات  إجراء  عن  المؤقتة  الحكومة  تتحدث  دائما   **
طرابلس ولكن هل األوضاع في البالد تسمح بإجراء هذه االنتخابات؟
الدويل  المجتمع  ويعتمدها  الجميع  بها  يرضى  حكومة  تشكيل  بعد 

ستنتهي كل األمور 

** لكن السالح منتشر خارج شرعية الدولة؟
بعد تشكيل الحكومة بدعم من المجتمع الدويل سيكون هناك طريقة 
لجمع السالح كما أن الكثير من المسلحين سيهربون النهم يقاتلون من 

أجل المال فعندما يتوقف ضخ المال لهم سينسحبون تلقائيا.

المسلحين  آالف  مع  ستتعاملون  كيف  العاصمة  تحرير  بعد   **
الذين قاتلون الجيش؟

سيتم  كما  للقانون  طبقا  معهم  التعامل  سيتم  جرائم  ارتكبوا  الذين 
التعامل أيضا ما المغرر بهم.

** هل تتحدثون عن مصالحة وطنية؟
قد يكون ذلك، فالمجرمين اإلرهابيين الذين لديهم أجندة معينة مثل 
القاعدة سيقاتلون حتى النهاية ثم سيهربوا أما بالنسبة لآلخرين سيتم 
التعامل معهم بالمصالحة أو غيرها حسب الظروف واستثني من ذلك  
الحقوق الشخصية فكل من لديه حق عليه أن يلجأ للقضاء ولن يسمح 

باستيفاء الحق بالذات.

في  اجتماعات  يعقدون  الذين  النواب  مع  تتعاملون  كيف   **
طرابلس؟

لقد تمت إسقاط عضويتهم من مجلس النواب.

** لكنهم الزالوا يتقاضون مرتبات؟
المتحدة ال تعترف بهم  السراج تدفع لهم مرتبات لكن األمم  حكومة 
حكومات  عدة  هناك  يكون  فقد  واحد  يكون  أن  يجد  النواب  فمجلس 

وهذا ال يعني شيء لكن السلطة التشريعية يجب أن تكون واحدة.
وأعتقد أن عقد اجتماعات يف طرابلس عمل طائش ومحاولة تسويف 

وتم  حرب  حالة  في  نحن 
ليبيا  في  التعبئة  إعــالن 
تسن  التشريعية  فالسلطة 
القوانين فقط وعند اللزوم 
النواب  مجلس  يجتمع 
لكننا  ــرارات  ــق ال ويتخذ 
استثنائي  وضع  في  اآلن 
لبعض  بحاجة  لسنا  فنحن 
بالنسبة  ــا  أم القوانين 
فهي  األعلى  القائد  لصفة 
الــذي  البرلمان  لرئيس 
الرجوع  دون  بها  يعمل 
ليس  وبالتالي  للبرلمان 

هناك ضرورة لذلك.
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فمجلس النواب واحدة واألغلبية موجودة والنصاب متوفر.

** لماذا ال يعقد مجلس النواب جلساته بشكل دوري منتظم؟
التشريعية  فالسلطة  ليبيا  يف  التعبأة  إعالن  وتم  حرب  حالة  يف  نحن 
تسن القوانين فقط وعند اللزوم يجتمع مجلس النواب ويتخذ القرارات 
أما  القوانين  لبعض  بحاجة  لسنا  فنحن  استثنايئ  وضع  يف  اآلن  لكننا 
بالنسبة لصفة القائد األعلى فهي لرئيس البرلمان الذي يعمل بها دون 

الرجوع للبرلمان وبالتايل ليس هناك ضرورة لذلك.

** وماذا عن عقد جلسة في مدينة غات خاصة أن اللجنة المعنية 
بدراسة األمر سلمت تقريرا للنائب األول حول إمكانية عقد الجلسة؟
ليس هناك مانع من عقد جلسة يف غات لكن االجتماع يف غات ليس 
بنغازي  يف  الرسمي  المجلس  مقر  أن  كما  آمنين  طبرق  يف  ألننا  مبررا 
ومقره المؤقت طبرق لكن ال مانع من عقد اجتماع يف أي بقعة مؤمنة 

يف ليبيا. 

** مصر كانت قطعت خطوات على طريق توحيد الجيش الليبي 
المشاورات  هذه  لعودة  احتمالية  هناك  فهل  والغرب..  الشرق  في 

ثانية أم أنها توقفت تماما؟
مصر بذلت جهدا كبيرا يف توحيد كل المؤسسات الليبية لكن يف الواقع 
ال يوجد جيش لدى الطرف اآلخر فالمتحكمين يف السالح هم مليشيات 
تقوم  عسكرية  كليات  توجد  وال  بادي  وصالح  الككلي  كمليشا  مسلحة 
بتخريج متدربين وبالتايل فال يمكن التوحيد مع هذه المليشيات ولكن 
من يريد أن يلتحق بالجيش فليلتحق ليتوحد تلقائيا لكن المجموعات 
وليس  للعدالة  مطلوبة  إرهابية  مليشيات  هي  السالح  يف  المتحكمة 
يلتزم  أن  الليبي بحيث يوجد جيش يستطيع  الحال يف الشرق  كما هو 

باالتفاقيات.
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معركة طرابلس..
الرهان المصيري األخير 

لمليشيات مصراتة
عبدالباسط غبارة

مثل التدخل الغريب يف ليبيا الذي أدى إىل سقوط نظام الزعيم الراحل 
معّمر القّذايف نقطة تحّول كبير يف تاريخ ليبيا.  فمنذ العام 2011 غرقت 
البالد يف فوضى أمنية عارمة وانهيار كامل لكافة مؤسسات الّدولة 
وخاصة المؤسستين العسكريّة واألمنية، وهو ما مكن الميليشيات 
المسلحة من تأسيس دور قوي لها، وظهرت المجموعات المسلحة 
يف كل ركن يف البالد، مستغلة انتشار السالح لتكّون لنفسها مناطق 
نفوذ تحت سلطة الرصاص، لتدخل بذلك البالد يف دوامة من العنف 

والفوضى دفع ثمنها الليبيون طيلة السنوات الماضية. 
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الواقعة  مصراتة  يف  أبرزها  لعل  التطرف،  بؤر  من  الكثير  ليبيا  يف  وانتشرت 
مالذ  إىل  البالد  ىف  والتجارة  الصناعة  عاصمة  من  تحولت  والتي  البالد،  غرب 
يعلو  الرئيسي »ال صوت  يعتبر شعارها  التي  ليبيا،  المسلحة يف  للمليشيات 
عن  بمنأى  كبير  حد  إىل  ظلت  التجارية  المدينة  وهذه  السالح«.   صوت  فوق 
بمنحها  االستراتيجي،  مينائها  جانب  إىل  ساهم  ما  ليبيا،  يف  األمني  االنفالت 
وضعا اقتصاديا ميزها عن بايق مدن البالد. وشجع هذا الوضع المميز لمصراتة، 
البداية، على تعزيز  المسلمين منذ  اإلخوان  جماعات إسالمية تقودها جماعة 

نفوذها يف هذه المدينة المتمردة عبر التاريخ. 

** ميلشيات مصراتة. .  تاريخ تسع سنوات من الدماء: 
2011، تحولت مدينة مصراتة اىل ساحة لجذب  أحداث فبراير سنة  وخالل 
المتطرفينن من كل حدب وصوب وتسارعت وتيرة العنف يف المدينة بالرغم 
من محاوالت احتوائه ومثل الدعم التركي والقطري للجماعات المسلحة مصدر 

مليشيات  وتمكنت  لألوضاع.   تأجيج 
ترسانة  على  السيطرة  من  مصراتة 
القذايف  مخازن  من  متطورة  أسلحة 
أسقطها  متطورة  وصواريخ  وذخائر 
األطلسي  شمال  حلف  طيران 
»الناتو« خالل أحداث 2011. واعتبارا 
تسجيل  تم   ،2011 نوفمبر  شهر  من 
ثوار  »اتحاد  يسمى  فيما  كتيبة   236
يقرب  ما  يضم  اتحاد  وهو  مصراته«، 

من 40 ألف عضو. 
»رويترز«  لوكالة  تقرير  وحسب 
»المسلحة«،  المدينة  داخل  من 

على  السيطرة  من  مصراتة  مليشيات  تمكنت 
القذافي  مخازن  من  متطورة  أسلحة  ترسانة 
وذخائر وصواريخ متطورة أسقطها طيران حلف 
 .2011 أحداث  خالل  »الناتو«  األطلسي  شمال 
 236 2011، تم تسجيل  واعتبارا من شهر نوفمبر 
وهو  مصراته«،  ثوار  »اتحاد  يسمى  فيما  كتيبة 

اتحاد يضم ما يقرب من 40 ألف عضو. 
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الدبابات  من  هائلة  مخزونات  تمتلك  فالميليشيات   ،2011 ديسمبر  يف 
اختبارا  تمثل  ترسانة  الصغيرة يف مدينة مصراتة وهي  واألسلحة  والصواريخ 
فريق  تمكن  وقد  ترسيخ سلطاتهم.  البالد على  الجدد يف  الحكام  قدرة  لمدى 
صحفي من الدخول إىل مخزن سالح تابع لميليشيات يف مصراتة وهي واقعة 
مصادرتها  تمت  أغلبها  والذخيرة  األسلحة  من  الصناديق  آالف  وأحصى  نادرة 
يف  المدينة  إىل  وأعيدت  القذايف  معمر  المخلوع  للزعيم  الموالية  القوات  من 

شاحنات. 
يف يوليو 2014، تأسست ميليشيات »فجر ليبيا« التي تعتبر العمود الفقرى 
الزنتان،  قبيلة  لميليشيات مصراتة، وذلك خالل عملية عسكرية ضد مقاتلى 
 ،2014 أغسطس  يف  الليبية  العاصمة  على  ليبيا  فجر  ميليشيات  وسيطرت 
طرابلس،  ميليشيات  مثل  األخرى  الميليشيات  من  العديد  إليها  وانضمت 
مثل  قبليين  مقاتلين  من  وتشكيالت 
من  مدعومة  وميليشيات  األمازيغ، 
تنظيمات اإلخوان.  وأتاحت هذه القوة 
السيطرة  فرصة  مصراتة  لميليشيات 
على عدد من المدن ىف الغرب وحتى 
الحدود التونسية، بما ىف ذلك مناطق 
سيطرت  كما  األمازيغية.   القبائل 
والميليشيات  ليبيا  فجر  قوات 
بعض  ىف  نفوذ  على  معها  المتحالفة 

مناطق الجنوب ىف والية فزان. 
ينحدر  -التي  الثالثة  القوة  كلفت 
مصراتة  مدينة  من  تشكيالتها  غالبية 
»جمال  العقيد  إمرة  تحت   ،-

ومع نجاح الجيش الليبي في السيطرة لموانئ 
النفطي،  الهالل  منطقة  في  النفطية 
وسط  السيما  البالد،  في  القوى  موازين  تغيرت 
االنقسامات التي ضربت ميليشيات »فجر ليبيا«، 
الميليشيات  هذه  جمع  الذي  الهش  فالتحالف 
بدأ في التفكك إثر إعالن مصراتة انسحابها من 
السياسي  بالحوار  وقبولها  ليبيا«  »فجر  عملية 

في فبراير من عام 2015.  
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التريكي«، بتأمين المنطقة الجنوبية، التي اسُتخدمت من قبل قوات مصراتة، 
لنقل األسلحة والذخائر إىل منطقة الهالل النفطي خالل المعارك ضد الجيش 
ودخلت  المنطقة،  على  للسيطرة  و2016   2014 عامي  بين  الليبي،  الوطني 
»اللواء  خاصة  الليبي،  الوطني  الجيش  مع  مباشرة  اشتباكات  يف  ذلك  ألجل 

 .»12
وتورطت مليشيات مصراتة يف ارتكاب جرائم بحق مدن ليبيا بأكملها وأبرزها 
جريمة »تاورغاء« التي هجر على إثرها االالف النساء واألطفال والشيوخ من 
ألهايل  مصراتة  مليشيات  وجهتها  واهية  اتهامات  بسبب  وذلك  مدينتهم، 
مليشيات  هجمات  خالل  وقتل  أبيها.  بكرة  عن  دمرت  التي  تاورغاء  مدينة 

تاورغاء،  أبناء  من  المئات  مصراتة 
واعتقل األالف، وهجر عشرات األألف، 
وأحرقت  ممتلكاتهم  وسرقت  ونهبت 
ليتوزعوا  مزارعهم،  وجرفت  بيوتهم، 
ومعتقلين،  قتلى،  بين  لحظات،  يف 
مخيمات  يف  ومشردين،  ومهجرين 
سبل  ألدىن  حاالتها  أفضل  يف  تفتقد 

اإلنسانية.  المعيشة 
 ويف عام 2012، هاجمت ميليشيات 
وقتلوا  وليد  بني  مدينة  مصراتة 
الليبيين تحت  المواطنين  العديد من 
الوطني  المؤتمر  عن  الصادر   7 قرار 
العام يف حملة من أجل القبض على 
أشخاص غير محددين يف جريمة قتل. 
لمدة  المدينة  ضد  العملية  وامتدت 

الى  المليشيات  لقيادات  التصريحات  تشير 
بحكومة  تجمعها  التي  التحالفات  هشاشة 
الوفاق وهو ما يضع األخيرة في موقف حرج حيث 
قوات  يمتلكون  أنهم  الى  مسؤولوها  يروج 
األرض  على  المؤشرات  أن  حين  في  نظامية 
تعكس حقيقة أن حكومة السراج ال تملك من 
الجماعات  من  لخليط  رهينة  وأنها  شيئا  أمرها 
ذات  مصراتة  من  القادمة  تلك  أبرزها  المسلحة 

الوالءات المختلفة واألجندات المتعددة. 



14 الخميس  ٠٥  ديسمبر  ٢٠١9             العدد: 94 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

بالمدفعية  العشوايئ  القصف  المليشيات  فيها  استعملت  يوماً   20 عن  تزيد 
واألسلحة المتوسطة وصورايخ الغاز ضد المدنيين األمر الذي تسبب يف قتل 
الكثير من األبرياء داخل المدينة بين من سقطوا  تحت القذائف أو تحت ركام 

منازلهم التي دكت فوق رؤوسهم. 
الهوية  اساس  علي  االعتقاالت  من  واسعة  بحملة  المليشيات  وقامت 
36 شخصا تحت  إخفاء قسري وقتل  16 حالة  االجتماعية ألبناء قبائل ورفلة 
3960 منشأة  التعذيب يف سجون مليشيات مصراته ، وسرقة وتدمير وحرق 
بين محال تجارية ومنازل ومصانع محليه ، وفق ما ورد يف بيان اللجنة الوطنية 

الليبية لحقوق االنسان يف سبتمبر 2014. 
2013، اصطدم  العاصمة طرابلس من جرائم مصراتة، ففي عام  ولم تسلم 
األخيرة  رفض  بعد  غرغور  منطقة  يف  مصراته  مليشيات  مع  العاصمة  أهايل 
فتحت  حيث  العاصمة،  من  الخروج 
بأسلحة  النار  مصراتة  مليشيات 
المدنيين  على  وثقيلة  متوسطة 
عن  يقل  ال  ما  وسقط  المتظاهرين 
إصابات   وتفاوتت  47 ضحية مباشرة 
بسيطة  جروح  بين  ما  آخرين   518

وشديدة  الخطورة. 
والقتلى  الجرحى  بين  من  وكان 
إحصائيات  حسب  نساء  و  شيوخ 
وفاة  بعد  القتلى  عدد  ليترفع  طبية 
عدد من الجرحى إىل 56 قتيالً بحسب 
وفيما  آنذاك  المؤقتة  للحكومة  بيان 
إقتصرت ردة الفعل بداية على تبادل 
بإطالق  باشر  من  بشأن  االتهامات 
النار، ليصل اىل تهديد بعض من قادة 

الليبي  الجيش  دخول  أن  الى  مراقبون  يشير 
الى طرابلس وسقوط حكومة الوفاق سيكون 
ستجد  التي  مصراتة  لمليشيات  قاصمة  ضربة 
نفسها أمام خيارين ال ثالث لهما اما الدخول في 
وارساء  المصالحة  وتحقيق  الدولة  بناء  مشروع 
األمن واالستقرار واما مواصلة التعنت والدخول 
في  صالحها  في  تكون  لن  جيدة  صراعات  في 
التي  الكبيرة  والخسائر  المتتالية  هزائمها  ظل 

منيت بها.  
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حتى  القتال  بمواصلة  الميدانيين  مصراتة  من  المسلحة  المجموعات  قوات 
كانت  التي  ليبيا ىف حينها  كتيبة درع  آمر  آغا  باشا  الطاهر  بينهم  النهاية ومن 

تتمركز بتلك المنطقة. 
اإلنسان  لحقوق  ضحايا  منظمة  ألقت   ،2016 فبراير  يف  أصدرته  تقرير  ويف 
العاصمة  اجتاحت  التي  ليبيا  فجر  مليشيات  يعرف  ما  جرائم  على  الضوء 
2014. وقالت المنظمة يف تقريرها أن قوات فجر  طرابلس يف يوليو من العام 
ليبيا قامت ، بقصف عنيف لمطار العاصمة، وعلى إثره تم حرق المطار وما فيه 
عدد من الطائرات ودمر المطار تدميراً كلياً ، كما تم حرق خزانات النفط بطريق 
فقد  المعركة  من  العاصمة  أحياء  تسلم  ولم   ، المكثف  القصف  جراء  المطار 
وصلت العديد من القذائف للمناطق السكنية غوط الشعال وقصر بن غشير 

وغيرها، نتيجة  للقصف المتبادل بين قوات فجر ليبيا وبين قوات الزنتان. 
يف 25 ديسمبر 2014، قتل 19 جنديا ليبيا وهم 14 من حراس محطة الكهرباء 
للجيش  التابعة  مشاة   136 )الجالط(  لكتيبة  والتابعين  سرت  غريب  البخارية 
ما  لمهاجمة  ليبيا يف مدينة سرت استعدادا  يف هجوم شنته ميليشيات فجر 
يعرف بمنطقة »الهالل النفطي« شريق البالد. كما قتل أربعة جنود آخرين من 
هذه الكتيبة بعد اشتباكات دارت مع ميليشيات فجر ليبيا بسبب هذا الهجوم. 
واستهدفت الميليشيات أيضا خزانا للنفط يف مرفأ السدرة النفطي بقذيفة 
النيران  وامتداد  انصهاره  ماتسبب يف  به  النيران  باشتعال  تسببت  صاروخية 

والمثير  مجاورة.  نفط  خزانات  إىل 
النفطي  الهالل  منطقة  أن  لالنتباه 
كانت هدفا مشتركا بين الميليشيات 
على  سيطر  الذي  داعش  وتنظيم 
بعد  سهولة  بكل  ذلك  بعد  سرت 

انسحاب الميليشيات منها. 
مصراتة  مليشيات  قامت  كما 
أهايل  بحق  مروعة  انتقام  بعمليات 
فبعد   ،2014 اغسطس  يف  ورشفانه 
بتنظيم  يسمي  ما  قوات  سيطرة 
مقاتلين  تضم  التي  ليبيا«  »فجر 
الجماعات  من  وحلفائها  مصراته  من 

الثالثة  القوة  ميليشا  شنت   ،2017 مايو   18 في 
القادمة من مصراتة، ومليشيات أخرى متحالفة 
اللواء  قيادة  مقر  على  غــادرا  هجوما  معها، 
براك  قاعدة  في  الوطني  للجيش  التابع   12
الشاطئ، تخللته عمليات قتل وتصفية جسدية 
بدم بارد لجنود عزل جرى أسرهم باإلضافة إلى 

مدنيين في جريمة إهتزت لها ليبيا
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منازلهم  ترك  على  أجبروا  شخص  مليون  نصف  نحو  تهجير  تم   ، المتشددة 
البالد يف  أو إىل خارج  أو مناطق قريبة من ورشفانه  أقاربهم  للجوء إىل  سعياً 
وازدياد  األمني  الوضع  تدهور  بسبب  األعداد  هذه  وتزايدت  مصر،  أو  تونس 

عمليات االنتقام وسرقة ونهب وحرق وهدم البيوت. 
مصراتة،  من  القادمة  الثالثة  القوة  ميليشا  شنت   ،2017 18/مايو  يف 
ومليشيات أخرى متحالفة معها، هجوما غادرا على مقر قيادة اللواء 12 التابع 
للجيش الوطني يف قاعدة براك الشاطئ، تخللته عمليات قتل وتصفية جسدية 
بارد لجنود عزل جرى أسرهم باإلضافة إىل مدنيين يف جريمة إهتزت لها  بدم 
ليبيا. وأظهرت مقاطع مصورة التقطتها كاميرات سرية ىف قاعدة ومطار براك 
مليشيا  اقتحام  لحظة  ليبيا،  جنوب  والمدىن  العسكرى  بشقيه  الشاطىء 
القوة الثالثة التابعة للمجلس العسكرى مصراتة، وسرايا الدفاع عن بنغازى 
اإلرهاىب  القاعدة  بتنظيم  المرتبط 
العسكرية  الشرطة  لبوابة  للقاعدة 
جنوب  الجوية  القاعدة  من  القريبة 
ليبيا واعتقال عدد كبير من المدنيين 
واقتيادهم  المدىن  بالمطار  العاملين 
بداخله  الحقا  عليهم  عثر  مبنى  إىل 
من  عدد  رفقة  تصفيتهم  تمت  وقد 

العسكريين. 

يقلب  الليبي  الجيش   **
موازين القوى في البالد:

يف  الليبي  الجيش  نجاح  ومع 
منطقة  يف  النفطية  لموائن  السيطرة 
موازين  تغيرت  النفطي،  الهالل 
وسط  السيما  البالد،  يف  القوى 
ميليشيات  ضربت  التي  االنقسامات 
الذي  الهش  فالتحالف  ليبيا«،  »فجر 
جمع هذه الميليشيات بدأ يف التفكك 
من  انسحابها  مصراتة  إعالن  إثر 
بالحوار  وقبولها  ليبيا«  »فجر  عملية 
  .2015 عام  من  فبراير  يف  السياسي 
الوطني  الوفاق  حكومة  وصول  وبعد 
الميليشيات  بعض  اصطفت  المتحدة،  األمم  تدعمها  والتي   ،2016 العام  يف 
بالوالء لحكومة الوفاق الوطني، وبقي البعض موالين للمؤتمر المنحل، وكذلك 

األفراد والجماعات المتطرفة. 
30 مارس/آذار2016، حيث تحصن   ودخل المجلس الرئاسي طرابلس، يف 
يف  جديدة  وعداوات  تحالفات  ذلك  عقب  لتظهر  البحرية،  ستة  أبو  قاعدة  يف 
العاصمة، واعتمد المجلس على مجموعة من الجماعات المسلحة يف العاصمة 
غرب  من  واسعة  وأجزاء  والجنوبية  الوسطى  األجزاء  على  سيطرتها  بسطت 
طرابلس، وقامت بتهجير الجماعات المسلحة المتنافسة معها تدريجيا خالل 

سلسلة من االشتباكات. 
وأجدابيا،  ودرنة  بنغازي  يف  العسكرية  أذرعها  مصراتة  مليشيات  وخسرت 
مناطق  لعدة  وتحريره  الليبي  الجيش  حققها  التي  العسكرية  االنتصارات  إثر 
على  حربه  إطار  يف  النفطي،  الهالل  على  وسيطرته  وجنوبها،  البالد  شرق  يف 
مناطق  عدة  يف  تواجدها  إنحسار  ومع  معاقلها.  ودك  االرهابية  التنظيمات 
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ليبية، باتت مليشيات مصراتة محدودة النفوذ بعد أن كانت ترنو اىل السيطرة 
على البالد بشكل كامل. 

ومع اندالع المعارك يف العاصمة الليبية رابلس يف الرابع من أبريل/نيسان 
2019، اثر اعالن الجيش الليبي اطالق عملية »طوفان الكرامة« لتحرير المدينة 
من سوة المليشيات المسلحة، سارعت مدينة مصراتة وكعادتها دوما القحام 
الليبي،  الجيش  قوات  ضد  األوىل  الصفوف  تتقدم  وبدأت  الصراع  يف  نفسها 
بتطهير  الليبية  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  ألوامر  التام  رفضها  معلنة 
المسلحة  الكتائب  والمتطرفين، واستخدمت  المسلحين  العاصمة من قبضة 
ضواحى  يف  المدنيين  استهداف  يف  الليبي  الشعب  طائرات  مصراتة  يف 
الليبى  الوطنى  الجيش  قوات  ضد  للقتال  المدينة  شباب  وجندت  طرابلس، 

لعرقلة تقدمه. 
األجانب  المرتزقة  من  كبير  عدد  مع  بمصراتة  الجوية  الكلية  وتعاقدت 

لتنفيذ عدد من الضربات الجوية على 
الليبي يف  للجيش  المؤيدين  المدنيين 
الليبية  بالعاصمة  اإلرهاب  على  حربه 
طرابلس. كما قامت مليشيات مصراتة 
العراق  من  تكفيرية  عناصر  بإستقدام 
والبحرية  الجوية  موانئها  عبر  وسوريا 
وتحولت  الليبي.  الجيش  ضد  للقتال 
والسفن  الجرافات  لـ«قبلة«  مصراتة 
الحربية المحملة باألسلحة والصواريخ 
داعمة  دول  من  والقادمة  المدينة  إىل 
للفوضى يف البالد، ولعل أبرزها واقعة 
كثر  السفينة التركية التي كانت تحمل أ
صناعة  يف  تدخل  لمواد  طن   400 من 
السفينة  اىل  باالضافة  الصواريخ، 
المدينة  ميناء  ىف  رست  التى  اإليرانية 

ولم يكشف عن محتوياتها. 
يف  مصراتة  مليشيات  تقدم  وأثار 
الليبي،  الجيش  ضد  العاصمة  معركة 
تساؤالت حول مغزى الخطوة، إذ سبق 
أن شاركت هذه المليشيات يف الهجوم 
كتوبر  أ أشهر  عدة  منذ  المدينة  على 
2018، أمام المليشيات التي تقف يف 

صفها اآلن ضد تقدم الجيش الوطني الليبي يف معركة طوفان الكرامة لتحرير 
العاصمة من اإلرهاب. 

من  طردها  تم  التي  مصراتة  مليشيات  بأن  الليبي  للشأن  متابعون  ويرى 
طرابلس يف العام 2017، وجدت الفرصة للعودة من جديد بعد تعويل حكومة 
الوفاق عليها لمواجهة الجيش الليبي وهو ما يلقى معارضة شديدة من سكان 
أحداث  يف  وخاصة  المليشيات،  هذه  من  الويل  ذاقوا  طالما  الذين  العاصمة 
يف  أو  والمصابين،  القتلى  من  المئات  خلفت  والتي   2013 نوفمبر  يف  قرقور 

عملية »فجر ليبيا« االنقالبية على نتائج االنتخابات يف 2014. 
فإن  مصراتة،  ومليشيات  الوفاق  حكومة  بين  الظاهر  التحالف  من  وبالرغم 
األخيرة ال تعترف بأي قرار لحكومة السراج، وهو ما كشف عنه القيادي يف لواء 
لوكالة »نوفا«   2019 يوليو  بن عمران، يف تصريحات مطلع  أحمد  »الصمود« 
النار  إطالق  لوقف  اتفاق  بأي  معنية  غير  كتيبتهم  »أن  فيها  كد  أ اإليطالية، 
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بأي  ترضى  ولن  حفتر،  خليفة  الليبي  الجيش  وقائد  السراج  بين  طرابلس  يف 
»تحالف  هو  الوفاق  حكومة  قوات  مع  تحالفهم  أن  مضيفاً  بينهما«،  اتفاقات 
مؤقت، الهدف منه صّد هجوم قوات الجيش الليبي على العاصمة طرابلس«، 

الفتا إىل أّن »قتالهم ضد الجيش هو جهاد لن يتوقف حتى النصر«. 
على  المحسوب  بادي،  صالح  »الصمود«،  مليشيا  قائد  أعلن  أن  وسبق 
التيارات المتشددة يف مصراتة، يف مايو/أيار الماضي أن »كتيبتهم غير معنية 
الليبي  الجيش  السراج وقائد  بين  النار يف طرابلس،  لوقف إطالق  اتفاق  بأي 
خليفة حفتر«. ونقلت وكالة »نوفا« اإليطالية، عن بادي قوله »نحن متحالفون 
مؤقتاً مع حكومة فائز السراج لقتال حفتر وأن الهدف لجميع الكتائب هو صد 
هجوم حفتر على طرابلس، ويف حال قرر السراج توقيع اتفاق مع حفتر فهذا 

أمر ال عالقة لنا به«. 
لقيادات  التصريحات  هذه  وتشير 
التحالفات  هشاشة  اىل  المليشيات 
وهو  الوفاق  بحكومة  تجمعها  التي 
ما يضع األخيرة يف موقف حرج حيث 
يمتلكون  أنهم  اىل  مسؤولوها  يروج 
المؤشرات  أن  نظامية يف حين  قوات 
على األرض تعكس حقيقة أن حكومة 
شيئا  أمرها  من  تملك  ال  السراج 
الجماعات  من  لخليط  رهينة  وأنها 
من  القادمة  تلك  أبرزها  المسلحة 
المختلفة  الوالءات  ذات  مصراتة 

واألجندات المتعددة. 
أعلن  الجاري،  ديسمبر   12 ويف 
المسلحة  للقوات  العام  القائد 
»ساعة  حفتر  خليفة  المشير  الليبية، 
العسكرية  الوحدات  لجميع  الصفر« 
تحرير  أجل  من  للتقدم  طرابلس  يف 
كلمة  يف  حفتر  وقال  المدينة. 
الجيش  ألفراد  حديثه  موجها  متلفزة، 
البؤس  صفحات  نطوي  الليبي:«إننا 
النصر  مع  ونعلن  والقهر،  والظلم 
فتقدموا  جديد،  عصر  ميالد  والتحرير 
المظلوم.   وتنصروا  القيود  لتحطموا  معلوم،  هدف  إىل  كل  األبطال  أيها  اآلن 
ومبادىء  االشتباك،  وقواعد  والممتلكات،  البيوت  حرمات  باحترام  وأوصيكم 

القانون الدويل اإلنساين«. 
العامة  القيادة  اعالن  مع  األرض  على  األحداث  تسارعت  الخطاب  هذا  بعد 
تنفيذ  يف  بدأوا  والضباط  الجنود  جميع  أن  الليبية،  العربية  المسلحة  للقوات 
ما أسمته بـ »أوامر الموت«. وقالت يف بيان نشرته شعبة اإلعالم الحريب عبر 
صفحتها بموقع التواصل االجتماعي فيسبوك، »إن بدء تنفيذ األوامر جاء بعد 
كافة  تقدمت  حيث  العليا،  قياداتهم  من  مباشر  بشكل  األوامر  القوات  تلقي 
الوحدات العسكرية يف المحاور المكلفة بها وبدأت باقتحام مواقع وتمركزات 
لم  الذين  المليشاوي  الحشد  مجموعات  أقدام  تحت  األرض  وزلزلت  العدو، 
القوات  أبطال  نيران  كثافة  أمام  مواقعهم  وترك  التراجع  غير  مالذا  يجدو 

المسلحة«، بحسب تعبيرها. 
على  قواته  سيطرت  حيث  مواقع  عدة  يف  التقدم  يف  الليبي  الجيش  ونجح 
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امتداد الطريق الرئيسية بمنطقة الساعدية وصواًل إىل منطقة التوغار. باالضافة 
اىل سيطرته على مقر كلية ضباط الشرطة يف منطقة صالح الدين. كما تمكنت 
قوات الجيش الليبي، من فرض سيطرتها على معسكر حمزة جنوب العاصمة 
وتزامن  الهريسة،  مصنع  إىل  إضافة  والناصرية،  الزهراء  جسر  وعلى  طرابلس 
هذا التقدم مع ضربات جوية لمواقع المليشيات يف طرابلس وسرت ومصراتة 
التي تصل اىل  التركية  الليبي شحنات االسلحة  الجيش  التي استهدف فيها 

مليشيات المدينة من نظام أردوغان. 

** ميلشيات مصراتة تخوض حربها المصيرية:
المتسارعة،  التطورات  هذه  أمام 
كبيرة  بقوات  مصراتة،  مدينة  دفعت 
لمواجهة  ضخمة  عسكرية  وتعزيزات 
عدة  يف  تقدمه  بعد  الليبي،  الجيش 
محاور وتوجهه نحو العاصمة طرابلس، 
والتعبئة  النفير  حالة  أعلنت  كما 
كل  وأغلقت  المدينة  داخل  العامة 
يف  ذلك  جاء  إليها.  المؤدية  المنافذ 
مصراتة،  مدينة  لقادة  عاجل  بيان 
كذلك  خالله  من  أعلنوا  األحد،  مساء 
تعمل  بالمدينة  طوارئ  غرفة  تشكيل 
كافة  لتسخير  القصوى،  طاقتها  بكل 
ته  سمَّ لما  واإلمكانيات  القدرات 
طرابلس  بالعاصمة  الحسم«  »معركة 
بـ«العدوان  وصفته  ما  وقف  أجل  من 
عن  ممثلين  تضّم  العاصمة«،  على 
والمؤسسات  البلدي  المجلس 
األعيان  ومجالس  والعسكرية  المدنية 

منظمات. 
المصّور،  البيان  يف  المتحدثون  كّد  وأ
وإمكانياتها  مصراتة  ثقل  كل  وضع 
أجل  من  الوفاق  حكومة  تصرف  تحت 

هذه المعركة، كما طلبوا من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق استغالل هذه 
الحكومية  القطاعات  إمكانيات  كافة  وتسخير  المتوفرة،  واإلمكانيات  الفرص 

للدولة من أجل الدفاع على العاصمة طرابلس. وفق تعبيرهم. 
اشعال  يف  قدما  المضي  على  مصراتة  مليشيات  اصرار  مراقبون  ويرجع 
وبعض  الحرب،  وزعماء  المليشيات  قادة  يمثلها  مجموعة  تسيد  اىل  الحروب 
المسؤولين وأعضاء مجلس النواب )مقاطعين( وأعضاء مجلس الدولة، والذين 
ينتمي معظمهم إىل تيار اإلسالم السياسي، ويمثلهم القيادي »المليشياوي« 
صالح بادي عراب »فجر ليبيا«، وفتحي باشاغا، الذي كلف وزيرا للداخلية يف 
حكومة الوفاق، ومحمد الرعيض، وجمعة عتيقة، وغيرهم للمشهد يف المدينة، 
تختطف  المجموعة  هذه  أن  ذاتها  المدينة  أبناء  فيهم  بمن  الكثيرون  ويعتبر 
الفئة  هذه  الحتكار  نتيجة  »المخطوفة«،  بالمدينة  وصفت  وطالما  مصراتة، 

التخاذ القرار فيها. 
تنادي  التي  الحوارات  من  للكثير  الرافض  دورها  المجموعة  لهذه  ويبقى 
التي  تلك  السيما  المدن،  من  بغيرها  المدينة  عالقة  واستعادة  بالمصالحة 
أحداث  بعد  أو  أثناء  الدواعي،  من  أي  تحت  مصراتة  مليشيات  إليها  دخلت 
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كبر ترسانة أسلحة يف  2011، وتتمثل خطورة هذه المجموعة يف كونها تمتلك أ
الصفات  يتخذ بعضها  والتي  المليشيات،  كبر  وأ أقوى  بأوامرها  وتأتمر  البالد، 
أو  الوفاق  بحكومتي  والداخلية  الدفاع،  وزارايت  لواء  تحت  باالنضواء  الشرعية 

اإلنقاذ السابقة. 
ويف منتصف يونيو 2019، تقدم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بمبادرة 
سياسية ترتكز على تشكيل »ملتقى وطني« يدعو إلجراء انتخابات عامة قبل 
نهاية العام الجاري بإشراف األمم المتحدة. لكن مليشيا الصمود التي يقودها 
المتحالف مع  بادي  الدويل صالح  األمن  قائمة عقوبات مجلس  المدرج على 
الليبية  ألزمة  لحل  السراج  مبادرة  إن  لالعالن  الوفاق، سارعت  قوات حكومة 
أحمد  اإلرهابية،  المليشيا  يف  القيادي  وقال  به.  كتبت  الذي  الحبر  تساوي  ال 
المبادرة تعد »استجداء« من  إن  اإليطالية  نوفا  لوكالة  بن عمران، يف تصريح 
القائد  حفتر  خليفة  للمشير  السراج 

العام للجيش الوطني الليبي. 
على  باشاغا  فتحي  تعيين  ومثل 
كتوبر  أ يف  الداخلية  وزارة  رأس 
حكومة  ارتهان  على  دليال   ،2018
فكيف  مصراتة  لمليشيات  الوفاق 
بـ«الميليشياوي«  يوصف  لمن 
وكيف  الداخلية؟  حقيبة  يتوىل  أن 
أن  ليبيا«  فجر  عملية  لـ«عراب 
الميليشيات  محاربة  مهمة  يتوىل 
العملية؟وعبر  تلك  نواة  تعد  التي 
تعيين  من  استغرابهم  عن  الكثيرون 
يف  الكبير  بتورطه  المعروف  باشاغا 
ليبيا  شباب  من  المئات  فيها  قتل 
وتاريخه الحافل يف دعم الميليشيات 

المسلحة.  والكتائب 
موقع  نشر  الماضي،  أبريل  ويف 
مقتضباً  تقريراً  إنتلجنس«  »أفريكا 
يف  الوضع  حول  اإلنجليزية  باللغة 
الدائر  القتال  ضوء  على  طرابلس 
القوات  بين  الشهر  مطلع  منذ  فيها 
حكومة  مسلحي  وتحالف  المسلحة 
على  فعلياً  سيطرت  مصراتة  من  بارزة  شخصيات  أن  التقرير  وقال  الوفاق. 
الحكومة يف طرابلس. وأشار التقرير اىل أن النائب المنقطع فتحي باشاغا بات 
15 أبريل الجاري بين منصب وزير الدفاع ووزير الداخلية بحكومة  يجمع منذ 
فايز  الوزراء  رئيس  الوفاق   حكومة  رئيس  دور  تهميش  من  زاد  مما  الوفاق 
السراج. وتابع :«عملياً باشاغا اآلن يقود قوات الزنتان القوية التابعة للجويلي 
ليبيا  فجر  لعملية  إشارة  2014«.  يف  يحاربهم يف طرابلس سنة  كان  أن  بعد 
2017 بأنها كانت كارثة تمت  التي قال الجويلي يف لقاء تلفزيوين سابق سنة 

بعد خسارة اإلسالميين لإلنتخابات وبأن باشاغا كان عرابها. 
تسعى  خاللها  من  التي  الواجهة  تمثل  الوفاق  حكومة  بأن  القول  يمكن 
الوفاق،  داخلية  فوزير  ليبيا،  يف  السلطة  على  للسيطرة  مصراتة  مليشيات 
عن  والمسؤول  الرئاسي  بالمجلس  النائب  معيتيق  وأحمد  باشاغا،  فتحي 
االستثمارات يف ليبيا، ونائب رئيس األركان الليبي سالم جحا، ومدير المصرف 
المجلس  ورئيس  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  ومدير  الكبير،  الصديق  المركزي 
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الصناعي  النهر  شركة  ومدير  السويحلي،  عبدالرحمن  السابق  للدولة  األعلى 
.  جميعهم  والكهرباء.  والعمل  الثقافة  الوزراء يف حقائب  وعددا من  العظيم، 

من مصراتة. 
ودول  خاص  بشكل  ليبيا  واستقرار  أمن  يهدد  »شبح«  مصراتة  وباتت 
الشمال اإلفريقي بشكل عام، فقد تحولت المدينة لـ«قبلة« الجرافات والسفن 
التي  تركيا  من  القادمة  المدينة،  إىل  والصواريخ  باألسلحة  المحملة  الحربية 
االستعمارية  أحالمه  وتحقيق  البالد  يف  نفوذه  لمد  أردوغان  رئيسها  يسعى 
كتوبر الماضي أن »األتراك يتواجدون ىف ليبيا  التي لم يخفيها حين صرح يف أ
وسوريا، من أجل حقهم، وحق إخوانهم ىف المستقبل«، وأضاف »تركيا وريث 
القديم  بالمجد  وصفه  ما  إلحياء  سعيه  إىل  مشيرا  العثمانية«،  اإلمبراطورية 

لألتراك، يف مشهد كشف وبدون لبس 
الدعم  وراء  من  الحقيقية  النوايا  عن 
الوفاق  حكومة  إىل  أنقرة  تقدمه  الذى 
على  يقوم  والذي  »االخوان«،  وجماعة 
ومواصلة  ليبيا  يف  التركي  النفوذ  مد 

نهب ثرواتها. 
يف  أعلن  الليبي  الجيش  وكان 
الجو  سالح  شن   ،2019 أغسطس 
التابع له ضربات دمرت مشروعا لبناء 
الجوية  الكلية  محيط  يف  تركية  قاعدة 
للمركز  بيان  يف  واعتبر  بمصراتة.  
اإلعالمي لغرفة عمليات الكرامة التابع 
لدولة  عسكرية  قاعدة  »بناء  أن  له، 
دولتها  تاريخ  بكل  تركيا  مثل  أجنبية 
خيانة  يعتبر  الليبيين  مع  السيئ 
عظمى الستقالل الوطن تضاف لجرائم 
من  وراءها  وَمْن  مصراتة  ميليشيات 
ال  »هذا  أن  مؤكدا  اإلخوان«،  تنظيم 
هذه  ووطنيي  شرفاء  يرضي  أن  يمكن 
المدينة ولن تسمح به قوات الجيش«. 
نوفمبر  من  والعشرين  السابع  ويف   
الماضي، وقعت حكومة السراج وتركيا 

ودوليا واسعا.   أثارتا رفضا محليا  اللتين  والبحرية  األمنية  التفاهمات  مذكريت 
اليونان،  اعالن  مع  بدأت  دولية  مواجهة  أمام  نفسها  الوفاق  حكومة  ووجدت 
كد وزير الخارجية المصري  طرد السفير الليبي، احتجاجا على االتفاقية، فيما أ
سامح شكري ووزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على عدم 
أن  على  مشددين  الوفاق،  وحكومة  تركيا  بين  الموقعة  االتفاقية  مشروعية 
السراج، قد تجاوز بتوقيعه لالتفاقية، الصالحيات الممنوحة له بموجب االتفاق 
السياسي.  واعتبر الوزيران أن مذكريت التفاهم تنتهكان قواعد القانون الدويل 

وقرارات مجلس األمن بشأن حظر السالح إىل ليبيا. 
ومثل االتفاق الليبي التركي بوابة يسعى من خاللها أردوغان لزيادة الدعم 
حلفائه  اىل  وصلت  التي  السالح  شحنات  كدته  أ ما  وهو  لحلفائه  العسكري 
حيث شن سالح الجو التابع للجيش الليبي غارة ليلية استهدفت طائرة شحن 
عسكرية هبطت يف مهبط الكلية الجوية سابًقا بعد ورود معلومات استخبارية 
متواترة عن شحن كميات كبيرة من األسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات 
البحرية  المنافذ  إىل  وجوية  بحرية  تركية  منافذ  عدة  من  المتنوعة  العسكرية 
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العامة  القيادة  بيان  وفق  الوفاق.  حكومة  قوات  عليها  تسيطر  التي  والجوية 
الليبي.  للجيش 

كما أعلنت القيادة العامة للجيش، خالل البيان، للمجتمع الدويل وللشعب 
شحنات  وتخزين  ونقل  وصول  رصدت  أنها  مصراته،  مدينة  ولسكان  الليبي 
عسكرية تركية يف مواقع مدنية غير مالئمه لتخزين معدات خطرة من األسلحة 
ويقع  مدنية  تجارية  شركات  مخازن  بعضها  أن  موضحة  والمعدات،  والذخائر 
بعضها قرب المناطق السكنية. ودعا البيان، سكان مدينة مصراته، إىل االبتعاد 
المليشيات  قبل  من  استخدامهم  لتجنب  بسرعة  الخطرة  المواقع  هذه  عن 

كدروع بشرية لحماية مخزون العسكري. 
نقل  من  المدنية  الشحن  وطائرات  سفن  للجيش،  العامة  القيادة  وحذرت 
هدف  تكون  سوف  وإال  ليبيا،  منافذ  جميع  إىل  التركية  العسكرية  المعدات 
مشروع لسالح الجو الليبي، معتبرة ذلك إنذار علني ونهايئ.  وطالبت القيادة 
أحيائهم  قرب  الذخائر  هذه  تخزين  برفض  مصراته،  مدينة  سكان  العامة، 
السكنية ومطالبة تجار السالح وقادة المجموعات بإخراج هذه الذخائر الخطرة 

بعيداً عن تواجد السكان المدنيين. 
مصراتة  يف  مسلحة  ومليشيات  تشكيالت  ارتكبتها  التى  الجرائم  أن  األكيد 
للمسلحين  العسكرية  القدرات  الستهداف  الليبي  الوطني  الجيش  دفعت 
الليبية  االخوان  لجماعة  الكامل  انحيازها  للعيان  اتضح  والتى  المدينة،  ىف 
التى أرسلت  اإلرهاب  المقاتلة »القاعدة« ومجالس شورى  الليبية  والجماعة 
الجرافات المحملة باألسلحة والصواريخ لقتل األهايل يف شرق وجنوب البالد. 
الكبير يف  تخوفها  استماتة مليشيات مصراتة يف معارك طرابلس  وتعكس 
ظل االنحسار المتواصل لنفوذها الذي قضى على أطماعها يف السيطرة على 
كامل البالد. ويشير مراقبون اىل أن دخول الجيش الليبي اىل طرابلس وسقوط 
حكومة الوفاق سيكون ضربة قاصمة لمليشيات مصراتة التي ستجد نفسها 
أمام خيارين ال ثالث لهما اما الدخول يف مشروع بناء الدولة وتحقيق المصالحة 
وارساء األمن واالستقرار واما مواصلة التعنت والدخول يف صراعات جيدة لن 
تكون يف صالحها يف ظل هزائمها المتتالية والخسائر الكبيرة التي منيت بها.  
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اتفاق السراج وأردوغان..

إعالن  مواجهات مفتوحة 
في شرق المتوسط

عبد الباسط غبارة

خّلف االتفاق الُموقع بين الحكومة الوفاق الليبية والحكومة التركية بشأن الحدود 
الدويل. الصعيد  على  واالنتقادات  الجدل  من  موجة  المتوسط  البحر  يف  البحرية 
البحر  شرق  منطقة  ثروات  على  الصراع  من  جديد  فصل  ُيكتب  حيث 
حول  تفاهم  مذكرة  توقيع  تركيا  أعلنت  ما  بعد  مؤخًرا،  بدأ،  المتوسط 
السراج. فايز  برئاسة  الليبية  الوطني  الوفاق  حكومة  مع  البحرية  الحدود 
الماضي،  الثاين  تشرين  نوفمبر/   27 يف  الليبية،  الوفاق  وحكومة  تركيا  وقعت  إذ 

األمني  التعاون  حول  األوىل  تفاهم؛  مذكريت 
حول  والثانية  البلدين،  بين  والعسكري 

البحرية.  المناطق  على  السيادة 
من ذلك، أثار اإلعالن التركي عن 
توقيع اتفاق عسكري جديد مع 
حكومة الوفاق الليبية مخاوف 

مصرية يونانية قبرصية، وقد 
كانت ردود األفعال من جانب 
األطراف المعنية قوية وعنيفة.
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** ردود فعل دوليّة غاضبة:
وشددت مصر يف بيان لوزارة الخارجية على أن االتفاق غير شرعي ومن ثم ال 
يلزم وال يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، وال يترتب عليه أي تأثير على 
حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، وال أثر له على منظومة تعيين الحدود 

البحرية يف منطقة شرق المتوسط.
كد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناين نيكوس دندياس يف القاهرة،  وأ
الرئيس  السراج  فايز  الليبي  الوفاق  حكومة  رئيس  بين  االتفاق  شرعية  عدم 

التركي رجب طيب أردوغان، لترسيم الحدود البحرية يف البحر المتوسط.
التسوية  مع  يتعارض  ليبيا  يف  التركي  التدخل  إن  بيان  يف  الوزيران  وقال 
السياسية، وطلبت اليونان وفق البيان دعم الناتو يف التصدي للمحاوالت التركية 
الرئاسي  المجلس  رئيس  أن  واليونان  مصر  واعتبرت  سيادتها.  على  لالعتداء 
الليبي، فايز السراج، تجاوز الصالحيات المقررة يف اتفاق الصخيرات خالل إبرام 

مذكريت التفاهم حول األمن والمناطق البحرية مع تركيا.
كدت مصر واليونان وقبرص بأن هذه االتفاقية ليست قانونية وليس لها أثر  وأ
بحكم  االتفاقيات  هذه  مثل  بتوقيع  مخولة  ليست  السراج  حكومة  وأن  قانوين، 

عدم شرعيتها، كما انتقد مجلس النواب الليبي هذا التصرف.
األعضاء  من  ميتسوتاكيس،األحد،  كيرياكوس  اليوناىن  الوزراء  رئيس  وطالب 
األطلسي  شمال  حلف  ىف  اآلخرين 
مواجهة  ىف  اليونان  دعم  »الناتو«، 
على  التعدي  تركيا  محاوالت 
فيما  سيما  ال  اليونانية،  السيادة 
مع  وقعته  الذي  باالتفاق  يتعلق 
ىف  البحرية  الحدود  لترسيم  ليبيا 

البحر المتوسط.
حزبه  مؤتمر  أمام  حديثه  وخالل 
المحافظ  الجديدة«  »الديمقراطية 
ميتسوتاكيس:«  قال  الحاكم، 
غير  يظل  أن  يمكنه  ال  الحلف 
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إىل  الفتا  صارخا،  انتهاكا  الدويل  القانون  أعضائه  أحد  ينتهك  عندما  مبال 
أن تبني نهجا محايدا هو أمر يأىت على حساب اليونان، التى لم تسع أبدا 
التوترات ىف المنطقة«، وفًقا لما ذكرته صحيفة »كاثيميريني«  إىل تصعيد 
اليوم  ميتسوتاكيس،  كيرياكوس  اليوناىن  الوزراء  رئيس  اليونانية.وطالب 
األحد، من األعضاء اآلخرين ىف حلف شمال األطلسى »الناتو«، دعم اليونان 
فيما  سيما  ال  اليونانية،  السيادة  على  التعدى  تركيا  محاوالت  مواجهة  ىف 
البحر  ىف  البحرية  الحدود  لترسيم  ليبيا  مع  وقعته  الذي  باالتفاق  يتعلق 

المتوسط.
وكانت صحيفة برونيوز جي آر اليونانية، وجهت اتهامات، للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان باستخدام طرابلس كأداة لتنفيذ طموحاته ىف اليونان.

 وأشارت الصحيفة إىل أن االتفاقية الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق 
أردوغان،  التركى رجب طيب  الرئيس  ليبيا، فايز السراج، مع  غير الدستورية ىف 

دلياًل على أطماع أنقرة وتخطيا لحدودها البحرية.
المنطقة  الغتصاب  طرابلس  دعم  على  للحصول  تسعى  أنقرة  أن  وأوضحت 
التنقيب  من  اليونان  لمنع  التركية  السلطات  تخطط  كما  اليونانية،  االقتصادية 
وتتحرك  البالد،  ىف  االقتصادية  األوضاع  لتحسين  تكفى  التى  كريت،  جزيرة  ىف 
أنقرة ضد اليونان خوفا من منافستها اقتصاديا. من ناحية أخرى، تقول حكومة 
جمهورية قبرص إن تركيا طالما انتهكت حقوقها الحصرية يف الحفر يف المنطقة، 
الستكشاف  حمالتها  تكثف  إنها  وتقول  الحقوق،  تلك  تقر  ال  تركيا  أن  يبدو  لكن 

النفط والغاز يف نطاق أراضيها، وهو ما 
كثر توسعا. يظهر أن لها طموحات أ

في  التوتّر  يوّسع  اتفاق   **
حوض المتوّسط:

الحكومة  مع  التركي  لالتفاق  ووفقا 
توّسع  أنقرة  فإن  طرابلس،  يف  الليبية 
حتى  الخاصة  االقتصادية  منطقتها 

باتت ُتالمس تلك الخاصة بليبيا.
حماية  االتفاق  هذا  واستهدف 
»تعديات«  أي  ضد  الدولتين  حقوق 

من أطراف أخرى يف المنطقة.

أن  على  الخارجية  لوزارة  بيان  في  مصر  شددت 
االتفاق غير شرعي ومن ثم ال يلزم وال يؤثر على 
مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، وال يترتب عليه 
للبحر  المشاطئة  الدول  حقوق  على  تأثير  أي 
تعيين  منظومة  على  له  أثر  وال  المتوسط، 

الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.
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مذكرة  من  نسخة  بتسليم  وليبيا،  تركيا  األورويب  االتحاد  طالب  جانبه،  من 
التفاهم الموقعة بينهما »دون تأخير«.

 وقال يف بيان، إن االتحاد األورويب يقف متضامًنا بشكل كامل مع اليونان 
المتوسط،  البحر  تركيا يف شرق  جانب  من  األخيرة  التحركات  بشأن  وقبرص 
بما يف ذلك بحر إيجه«، مضيًفا أنّه »على تركيا أن تحترم سيادة جميع الدول 

األعضاء باالتحاد األورويب وحقوقها السيادية، كما شدد االتحاد مراًرا«.
غير  لألعمال  الخطير  السلبي  التأثير  على  األورويب  االتحاد  كد  أ أن  و سبق 
تركيا  بين  العالقات  على  المتوسط  البحر  يف  تركيا  بها  تقوم  التي  القانونية 

واالتحاد األورويب.
منها  تركيا،  على  عقوبات  الماضي  يوليو  يف  أقر  قد  األورويب  االتحاد  وكان   
وافق  كما  تركيا.  مع  الشامل  الجوي  النقل  اتفاق  حول  المفاوضات  تعليق 
على اقتراح المفوضية بتخفيض مساعدات تركيا قبل االنضمام لعام 2020، 

ودعا بنك االستثمار األورويب إىل مراجعة أنشطة اإلقراض يف تركيا.
على  اقتصادية  عقوبات  فرض  على  األورويب  االتحاد  خارجية  وزراء  ووافق 
تركيا قبل أسبوعين لمعاقبتها على عمليات التنقيب قبالة ساحل قبرص يف 

انتهاك للمنطقة البحرية االقتصادية الخالصة قبالة الجزيرة المقسمة.
تضامن  عن  األلمانية،   والخارجية  المستشارية  من  مسؤولون  أعلن  فيما 
الحكومة األلمانية مع اليونان وقبرص، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
بالتأكيد«  الوزارة »تشاطر  أن  القبرصية،  األنباء  لوكالة  أنديبار،  األلمانية ماريا 
وليبيا  تركيا  وحثت  وقبرص،  اليونان  مع  المتضامن  األورويب  االتحاد  موقف 
االتحاد  األعضاء يف  الدول  لجميع  السيادية  والحقوق  السيادة  احترام  »على 
تعيين  ىف  قدما  والمضي  األورويب، 
حدود المناطق البحرية وفقاً للقانون 

الدويل المعمول به«.
 : واضح  »موقفنا  أن  وأضافت 
المناطق  ترسيم حدود  يتم  أن  يجب 
الحال  هو  بالتأكيد  وهذا  البحرية 
 - المتوسط  األبيض  للبحر  بالنسبة 
للبحار  الدوىل  القانون  أساس  على 
بمشاركة  وباألخص  به،  المعمول 

جميع األطراف المعنية«.

فرض  على  األوروبي  االتحاد  خارجية  وزراء  وافق 
أسبوعين  قبل  تركيا  على  اقتصادية  عقوبات 
لمعاقبتها على عمليات التنقيب قبالة ساحل 
قبرص في انتهاك للمنطقة البحرية االقتصادية 

الخالصة قبالة الجزيرة المقسمة.
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يرون  واليونان  وقبرص  مصر  من  كالً  أن  »بلومبرج«إىل  وكالة  وأشارت 
ليبيا يف صراع  أن  المياه، إضافة إىل  للهيمنة يف  تركية غريبة  اإلتفاق محاولة 
مياه  أثنيا يف  أصدرتها  التي  البحرية  اإلستكشاف  تراخيص  اليونان حول  مع 
أن  المتوقع  تركيا من  أن  وليبيا، كما  تركيا  بين  تقع  التي  غرب جزيرة كريت، 
تصدر المزيد من التصاريح يف البحر المتوسط بعد اإلتفاق مع حكومة الوفاق.
وشمال  األوسط  الشرق  مدير  سكنير،  أنتوين  »بلومبرج«عن  نقلت  كما 
استراتيجية  مابليكروفت«إن  »فيرسك  المخاطر  تحليل  شركة  يف  أفريقيا 
قبرص  فيه  يجبر  الذي  الحد  إىل  التوترات  تكثيف  كانت  أردوغان  الرئيس 
المستقبلية حول وضع  المفاوضات  تنازالت خطيرة يف  تقديم  على  اليونانية 

الجزيرة، وكيفية توزيع ثروتها من الغاز الطبيعي.
ويتوّقع مراقبون أن يؤدي االتفاق التركي الليبي لترسيم الحدود البحرية 

التعاون  اتفاق  وكذلك  المشتركة، 
وتيرة  رفع  إىل  العسكري؛  األمني 
البحر  شرق  يف  والصراع  التوتر 
ذلك  ويعود  المتوسط،  األبيض 
المنطقة  جيبوليتك  حساسية  إىل 
من  تحويه  ولما  التاريخي،  وبعدها 
يتراوح  قد  لذلك  وطاقة.  ثروات 
االقتصادية  العقوبات  بين  التصعيد 
والمناوشات  والسياسية 
العسكرية، وتسريع محاولة اجتياح 
حكومة  إلسقاط  الليبية  العاصمة 
مع  االتفاقية  إلغاء  ثم  ومن  الوفاق، 

تركيا.

التركي  االتفاق  يؤدي  أن  مراقبون  ويتوّقع 
المشتركة،  البحرية  الحدود  لترسيم  الليبي 
العسكري؛  األمني  التعاون  اتفاق  وكذلك 
البحر  شرق  في  والصراع  التوتر  وتيرة  رفع  إلى 
حساسية  إلى  ذلك  ويعود  المتوسط،  األبيض 
ولما  التاريخي،  وبعدها  المنطقة  جيبوليتك 

تحويه من ثروات وطاقة



28 الخميس  ٠٥  ديسمبر  ٢٠١9             العدد: 94 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

تقّدم الجيش يعّمق خالفات 
المليشيات ويعرّي حكومة الوفاق 

رمزي زائري

مع إعالن القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، يف الرابع من 
أبريل/نيسان الحايل، ساعة الصفر للتقّدم نحو وسط العاصمة 
طرابلس، و إصداره أوامر لقواته بالتحرك، تصاعدت حالة التوتر 
بين »ميليشيا ثوار طرابلس« ونظيرتها »الردع«، التابعتين لما 
يسمى وزارة الداخلية بقيادة الميليشياوي فتحي باشا أغا يف 

حكومة فايز السراج بطرابلس.
الردع  ميليشيا  قيام  بعد  المفاجئة،  التوترات  هذه  وتأيت 
باختطاف 4سجناء من نظام الرئيس الراحل معمر القذايف من 
صدور  من  ساعات  قبل  وذلك  طرابلس،  لثوار  خاضع  سجن 
حكم بإسقاط التهم ضدهم يف قضية سجن أبو سليم، وعلى 
أثر ذلك قامت عناصر من »ميليشيا ثوار طرابلس« باالنتشار 

يف جزيرة الفرناج بجوار عدد من مقراتها األخرى.
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وذكرت مصادر أمنية أن قوة الردع نقلت الساعدي نجل القذايف والبغدادي 
المحمودي آخر رئيس حكومة يف عهد القذايف وصهره عبد هللا السنوسي رئيس 
المخابرات الليبية األسبق وعبد هللا منصور إىل مقرها الرئيسي يف طرابلس، 

بعدما وصفته بحالة من التوتر والفوضى سادت بين عناصر الطرفين.
وتعتمد حكومة الوفاق الوطني، التي أُعلنت يف مارس/آذار 2016 ويقودها 
الحماية وضبط األمن، وهي  السراج، على مجموعة ميليشيات من أجل  فايز 
المؤسسات،  وحماية  األمن  قوات  دور  تشبه  األنشطة،  من  بعدد  هذه  تقوم 
وتصل إىل ترحيل المنافسين يف األراضي التي يتم االستيالء عليها، والضغط 

على المؤسسات المالية.

** تحالف ميليشاوي مزيّف.
يقودها  التي  المعارك  أجبرت 
زهاء  لتحرير طرابلس  الليبي  الجيش 
على  الميليشيات  أشهر،  الثمانية 
عن  بشراسة  والدفاع  صفوفها،  رص 
مناصبها ومناطق نفوذها، رغم أن هذا 
التحالف هو باألساس غير متجانس، 
وذلك بالنظر إىل  حجم العداوات بينها، 
الراجعة إما إىل خالفات شخصية بين 
أو  وأيديولوجية  الميليشيات  قادة 
تنافس محموم على السلطة واألرض 

والمصالح االقتصادية بالعاصمة.
توحدت  التي  الميليشيات  فهذه 
ضد  طرابلس  عن  الدفاع  راية  تحت 

الليبي  الجيش  يقودها  التي  المعارك  أجبرت 
لتحرير طرابلس زهاء الثمانية أشهر، الميليشيات 
عن  بشراسة  والــدفــاع  صفوفها،  رص  على 
التحالف  هذا  أن  رغم  نفوذها،  ومناطق  مناصبها 
إلى   بالنظر  وذلك  متجانس،  غير  باألساس  هو 
خالفات  إلى  إما  الراجعة  بينها،  العداوات  حجم 
أو  وأيديولوجية  الميليشيات  قادة  بين  شخصية 
تنافس محموم على السلطة واألرض والمصالح 

االقتصادية بالعاصمة.
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بينها  تتقاتل فيما  التي  العدوان على طرابلس، »هي نفسها  ما أسموه بصد 
منذ سنوات على السلطة والنفوذ وتشارك وتعمل يف مجال الجريمة وتهريب 
المزعوم  التحالف  هذا  ضرب  يف  الليبي  الجيش  نجح  وقد  والوقود«،  البشر 
ثوار  ميليشيات  انسحبت  حيث  البعض،  بعضها  يف  الثقة  المجموعات  وأفقد 

طرابلس من محاور القتال التي تواجدت فيها ميليشيا صالح بادي.
و رغم محاوالت حكومة الوفاق طيلة األشهر الماضية، تنفيذ خطة الترتيبات 
وأمن  شرطة  بقوة  األمن  إرساء  تستهدف  التي  طرابلس،  بالعاصمة  األمنية 
على  تطبيقها  يف  فشلت  أنها  إال  المسلحة،  الميليشيات  واحتواء  نظاميين، 
توجهاتها  واختالف  الميليشيات  تعيشها  التي  الفوضى  بسبب  الواقع،  أرض 

ومصالحها.
المسلحة  الميليشيات  بين  الخالفات  تصدرت  الماضية،  السنوات  فطيلة 
يف مدن الغرب الليبي واجهة األحداث يف البالد، بعدما تطورت إىل مواجهات 
السيطرة  فلك  يف  تدور  أبرزها  لكن  مختلفة،  ألسباب  دامية  مسلحة  عسكرية 

على هذه المنطقة من أجل التكسب والمنفعة الشخصية.
بين  أساساً  الخالفات  وبرزت 
من  المنحدرة  الميليشيات 
»قوات  تقودها  والتي  طرابلس 
واألمن  طرابلس  ثوار  وكتيبة  الردع 
الوفاق،  لحكومة  الداعمة  المركزي« 
تعتبر  التي  الخارجية،  والميليشيات 
وتتمثل  العاصمة،  على  دخيلة 
مدينة  ميليشيات  يف  باألساس 
تحالف  فيها  يوجد  التي  مصراتة، 
»ميليشيات  أبرزها  إسالمية  لكتائب 
بادي  صالح  يقودها  التي  الصمود« 
و«ميليشيات  الحلبوص«  و«كتيبة 

الخالفات  تصدرت  الماضية،  السنوات  فطيلة 
الغرب  مدن  في  المسلحة  الميليشيات  بين 
البالد، بعدما تطورت  الليبي واجهة األحداث في 
ألسباب  دامية  مسلحة  عسكرية  مواجهات  إلى 
السيطرة  فلك  في  تدور  أبرزها  لكن  مختلفة، 
على هذه المنطقة من أجل التكسب والمنفعة 

الشخصية.
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وكذلك  شريخان«،  و«كتيبة  الثالثة«  و«القوة  المتحركة«  و«القوة   »166
مصراتة  مدينة  ميليشيات  وبين  بينها  توجد  التي  الزنتان  مدينة  ميليشيات 
اللتين تنشطان  الزاوية وصبراتة،  عداوة كبيرة، إىل جانب ميليشيات مدينتي 

أساساً يف مجال تهريب المهاجرين والوقود.

** فتحي من منتقد إلى حليف للميليشيات:
تحت  نفسها  وحدت  التي  طرابلس  كتائب  أعلنت   ،2019 العام  بداية  مع 
مسمى »قوة حماية طرابلس«، خروجها من تحت شرعية الحكومة، كما طالبت 
الخاصة  الردع  قوة  منح  و  لها  بالخضوع  باشاغا  فتحي  الوفاق  داخلية  وزير 
ثوار  ولكتائب  الجنايئ،  البحث  ملف  السريع  التدخل  ولقوة  اإلرهاب  مكافحة 

طرابلس ملف الهجرة غير الشرعية.
وزير  أصدر  أن  بعدما  ومليشياتها،  الحكومة  بين  المناكفة  لهجة  وتصاعدت 
غيرها  من  كثر  أ المعنية  الحكومية  الشخصية  وهو  الوفاق،  بحكومة  الداخلية 
بالمليشيات، بياناً رفض فيه سعي المليشيات لـ«فرض سلطة األمر الواقع«، 
طرابلس«  حماية  »قوة  بين  احتدم  الذي  القتال  ساعات  أوىل  خالل  وذلك 

شرق  جنوب  السابع«  و«اللواء 
العاصمة.

واتهم البيان الصادر عن المليشيات 
الوفاق  حكومة  يف  الداخلية  وزير 
إىل  طرابلس  العاصمة  جر  بـ«محاولة 

حرب جديدة«. 
وهذه ليست المرة األوىل التي تتهم 
»بمحاولة  باشاغا  المليشيات  فيها 
حرب  يف  طرابلس  بالعاصمة  للزج 
ذاتها  التهمة  ساقت  فقد  دموية«، 
أن  حينها  وزعمت  منصبه،  توليه  بعد 
القانون  »بتنفيذ  يقومون  عناصرها 

ودخول  طرابلس،  العاصمة  معارك  اندالع  بعد 
التي  الميليشيات  هذه  مواجهات  في  الجيش 
كانت تعاني من سطوتها حكومة الوفاق ذاتها، 
للداخلية،  كوزير  موقعه  من  باشاغا  وينتقدها 
تحّول خطاب هذا األخير إلى تمجيد لهذه المجاميع 
المسلحة والمتمردة، معتبًرا إياها أجساما شرعية 

تدافع على »الّدولة المدنيّة«. 
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ودعم مؤسسات الدولة لبناء جيش وشرطة«.
وكان باشاغا قد حذر، من وجود مجموعات وقوى مسلحة تمتلك إمكانيات 
كبيرة، وتهيمن على موازنة وزارة الداخلية، وعلى القرار السياسي واالقتصادي 

أيضا، وإن هذه المجموعات ال تخضع ألوامر الوزارة أو مؤسسات الدولة«.
واتهم البيان المليشيات بأنها »مصدر للفوضى األمنية كونها ترفض االمتثال 
لتعليمات المؤسسات الحكومية من مخابرات ومباحث ووزارة داخلية، وأنها 

تفعل ما تريد«.
وتتكون »قوة حماية طرابلس« من أربع مليشيات مسلحة هي: قوة 
الردع المشترك أبوسليم، والنواصي، وكتيبة ثوار طرابلس، وباب 
تاجوراء، وتهيمن على معظم مؤسسات الدولة يف العاصمة.

قدم   2019 أبريل  من  الرابع  يف  الحرب  إندالع  قبل  و 
كد  أ األمن  لمجلس  إحاطات  عدة  سالمة  المبعوث 
الدولة  على   ” طرابلس  مليشيات   ” سيطرة  فيها 
الحاكمة  السياسية  والنخبة  إياها  متهماً  والقرار 
بالسلب والنهب والفساد الممنهج وعرقلة الحلول 
السياسية يف وقت قدمت فيه قوة حماية طرابلس 
للنائب العام ضد باشاآغا متهمة إياه بجلب  بالغاً 
لمجموعات  تقديمها  بهدف  تركيا  من  مدرعات 
مؤدلجة وذلك بناًء على إقراره وعلمه بإستيرادها 

وضبطها يف ميناء الخمس .
وبعد اندالع معارك العاصمة طرابلس، ودخول 
التي  الميليشيات  هذه  مواجهات  يف  الجيش 
ذاتها،  الوفاق  حكومة  سطوتها  من  تعاين  كانت 
تحّول  للداخلية،  كوزير  موقعه  من  باشاغا  وينتقدها 
خطاب هذا األخير إىل تمجيد لهذه المجاميع المسلحة 
على  تدافع  شرعية  أجساما  إياها  معتبًرا  والمتمردة، 

»الّدولة المدنّية«. 
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الجيش قادر على الدخول 
إلى قلب العاصمة 

المحلل العسركي محمد صالح فرج الترهوني..

حوار/ همسة يونس

كد المحلل العسكري الليبي محمد فرج الترهوين، أن اعالن القيادة  أ
العامة للجيش لساعة الصفر كانت بمثابة دق المسمار األخير يف نعش 
التصريحات  إىل  مشيرا  طرابلس،  يف  واإلرهابية  المسلحة  التشكيالت 
التركية بالتدخل يف ليبيا قلبت الطاولة على رأس حكومة الوفاق، حيث 
كلمة  على  أجمع  الليبي  الشارع  أن  وهي  إيجابية  نتائج  عن  أسفرت 
واحدة وهي أن حكومة الوفاق هي حكومة خائنة للوطن متورطة يف جلب 

االستعمار إىل ليبيا.
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طرابلس،  يف  العسكرية  األوضاع  مستجدات  حول  التفاصيل  من  ولمزيد 
والتأثيرات التركية على المعركة... كان لـ »بوابة إفريقيا اإلخبارية« هذا الحوار 

مع المحلل العسكري محمد فرج الترهوين.... وإىل نص الحوار
 

وسير  الميداني  العسكري  الوضع  تفاصيل  عن  حدثنا  بداية   **
المعارك في العاصمة طرابلس وخاصة في ظل التطورات الجديدة 
المشهد  تقيم  فكيف  ...الخ(  العام  النفير  الصفر،  )ساعة  إعالن  من 

الليبي؟. العسكري 
الصفر،  ساعة  إعالن  من  ومستجداته  العسكري  للمشهد  بالنسبة 
كد على أن إعالن ساعة الصفر كانت هي المسمار األخير الذي  فالجميع أ
للجيش  العام  القائد  المليشيات، حيث حرص  تابوت  أو  يدق يف نعش 
الرسالة  بانها  القول  يمكنا  أو  رسالته  توجيه  على  حفتر  خليفة  الليبي 
والتشكيالت  المليشيات  وطأة  تحت  منضويين  هم  من  لكل  األخيرة 
إىل  بالعودة  أخرى،  إرهابية  أيدولوجيات  لهم  تكن  مالم  المسلحة، 
منازلهم، فمن دخل بيته فهو آمن، وساعة الصفر نعتبر أنها جاءت مع 
بداية إعالن معركة طرابلس فبدء المعركة هو ساعة الصفر، ولكن لعل 
كبر من مجرد اإلعالن، فبرؤية عسكرية نجد أن هناك عدة  هناك أمور أ
أمور أخرى يجب أو تضع يف الحسبان كالتمويهات العسكرية، والخطط 

العسكرية الفنية والتكتيكية المحكمة إلنهاء المعركة.
بمثابة  لـ ساعة صفر، هو إعالن  للجيش  العامة  القيادة  أن إعالن  كما 
أحد يستطيع  كثر من كونه خطاب عسكري، فال  أ فنية  عملية عسكرية 
أن ينكر أن إعالن ساعة الصفر أعط دافع معنوي كبير جدا للمواطنين 
قبل العسكريين، كما الحظنا تحقيق العسكريين لتقدمات قوية وأحراز 
خطوات جديدة مهمة بعد اعالن ساعة الصفر، باإلضافة إىل أن المشهد 
وتقدم  الصفر  اعالن ساعة  بعد  وملحوظ  كبير  تطور  العسكري شهدت 
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مشارف  على  اآلن  الليبي  والجيش  طرابلس  العاصمة  قلب  نحو  كبير 
العاصمة.

 
** فيما يتعلق بالتصعيد التركي المزعم، برأيك ما هي التأثيرات 

العسكرية للتدّخل التركي على سير المعارك في ليبيا؟
اإلخبارية  والمواقع  االجتماعي  التواصل  بمواقع  األخبار  عبر  تابعنا 
والصحف والجرائد التصريحات التركية وتهديداتها بالتدخل العسكري 
الجهات  كانت  األخبار  هذه  تداول  من  كثر  أ أن  ونرى  ليبيا،  يف  المباشر 
الجانب  إىل  نظرنا  إذا  ولكن  اإلخوان،  مليشيات  قبل  من  المدعومة 
التركية  التصريحات  أن  نرى  الموضوع  هذا  يف  اإليجايب  أو  المضيء 
رأس  على  الطاولة  قلب  أو  الساحر  على  السحر  قلب  يف  تسببت 
اآلن  فالكل  الليبي،  الشارع  رأي  حتى  الرأي  فانعكس  الوفاق،  حكومة 
يراها  أصبح  الكل  وطنية،  ال  بالـ  ويصفها  الوفاق،  حكومة  يخون  أصبح 
التركي إىل  باالحتالل  بأنها حكومة عمالة، حكومة خيانة، حكومة جاءت 
ليبيا، أما عسكريا فال اعتقد أن هناك أي تحرك مهم سيكون، والقيادة 
العامة كان تحركها الوحيد تجاه تلك التصريحات من خالل ردها الذي 
جاء واضح وصريح بأن أي تدخل تركي يف ليبيا أو باتجاه ليبيا سيواجه 

بالقوة واحد بأن أي تدخل تركي سيقابل بالقوة.
 

** برأيك.. ما هو شكل وطبيعة التدخل التركي المنتظر؟
بالنسبة لطبيعة التدخل التركي ال أحد يختلف على أن تركيا صرحت 
كما  ولكن  وزارة،  والزاوية  مصراتة  يف  قاعدة  بإنشاء  سابق  وقت  يف 
أسلفنا الذكر نعتبرها مجرد زوبعة فنجان، فال نعتقد أنه سيكون هناك 
أيضا  أو بمعنى أصح لن نسمح بذلك، ونالحظ  ليبيا  تدخل حقيقي يف 
وشريك  الوطن  وشريك  الحدود  لشريك  جدا  جدا  القوية  التصريحات 
العثرة  ستكون  بأنها  صرحت  التي  العربية،  مصر  جمهورية  العروبة 
والشوكة يف حلق كل من يحاول المساس بأمن ليبيا، وهذا ما عاهدناه 
على جمهورية مصر العربية، ونحن نعتبر أن مصر هي القوة الضاربة، 
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فمصر المارد الكبير الذي سيحطم كل أطماع االحتالل التركي العثماين 
يف محاولته للتوجه والتوغل يف منطقة حوض البحر األبيض المتوسط.

 
تفاعالت  خالل  من  طرابلس  في  المعارك  لسير  تحليلك  هو  ما   **

المحاور والجبهات؟
 ..... كمل وجه وبشكل ممتاز جدا، الحظنا  سير المعركة مستمر على أ
صالح  الضوئية  اإلشارة  أو  الضويئ  المفترق  جديدة  لنقطة  المليشيات 
مدخل  وهو  العاصمة  قلب  مداخل  من  المدخل  هذا  تعتبر  وهنا  الدين، 
حساس ورئيس جدا، النقطة األهم أن القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة 
نحو المفتاح أو العصب الرئيسي لدخول العاصمة وهو مشروع الهضبة، 
المسافة  كانت  وإن  العاصمة،  دخول  بوابة  هو  المكان  هذا  يعد  حيث 
جدا  قريبة  تعد  المعنوية  أو  الزمنية  المسافة  ولكن  كبيرة،  تعد  األرضية 
نحن الدخول لقلب العاصمة، فإذا ما تم السيطرة على مشروع الهضبة 
والقوات  فعليا،  تم  قد  طرابلس  العاصمة  قلب  إىل  الدخول  فسيكون 
والعمليات  الهضبة،  السيطرة على مشروع  إحكام  بصدد  اآلن  المسلحة 
العسكرية تسير على قدم وساق مع استمرار وصول التعزيزات والدعم 

إىل جميع المحاور.
 

التدخل  تأثيرات  عن  ماذا   **
التركي المحتمل على المدنيين؟
شرائح  كل  أن  أحد  على  يخفى  ال 
المواطنين  شرائح  كل  أو  ليبيا 
والفئات الليبية، مستاءة بشكل كبير 
ولعل  التركية،  التصريحات  من  جدا 
التصريحات  هذه  بأن  قلنا  مثلما 
الوفاق  حكومة  على  الطاولة  قلبت 
فالكل أجمع على أن هذا يعد احتالل 
نحو  بالتدخل  له  يسمح  ولن  تركي 
كان  -مهما  الشارع  اتفق  العاصمة، 
عدم  على  االختالف-  من  نوع  هناك 
واالجماع  التدخل  هذا  مشروعية 
لعل هذه  الليبية،  األراضي  إىل  الدخول  احتالل  السماح ألي  على عدم 
وهو  إيجايب  بجانب  جاءت  العثماين  باالحتالل  الزج  بشأن  التصريحات 
الدعوة إليقاف االتفاق المبرم مع الوفاق وعدم السماح بالتدخل التركي 

أو أي نوع من التدخل يف شؤون الدولة الليبية.
 

** ماهي استراتيجية الجيش في معركة طرابلس ضد اإلرهاب؟
الفكر  على  القضاء  هي  الجيش  استراتيجية  بنود  من  بند  أول 
الجيش  أوال على أن  ليبيا، ونحن نؤكد  اينما وجد يف  المتطرف  اإلرهايب 
أي  يف  طرابلس  العاصمة  قلب  إىل  الدخول  على  قادر  الليبي  الوطني 
المحافظة على  الليبي،  الجيش  بنود استراتيجية  أهم  وقت، ولكن من 
البشرية والمادية،  المدنيين، والتقليل أقصى شيء من األضرار  أرواح 
المعركة  فخالل  ذلك  الحظ  والجميع  المدنية،  المواقع  عن  واالبتعاد 
تمركزات  مستهدفة  الجو  سالح  شنها  التي  الضربات  كل  جاءت 
عسكرية، واإلصابات كانت دقيقة جدا وبعيدة جدا عن األهداف المدنية 

وأيضا للحفاظ على البنى التحتية للعاصمة.

التصريحات التركية تسببت في قلب السحر على 
الساحر أو قلب الطاولة على رأس حكومة الوفاق، 
فالكل  الليبي،  الشارع  رأي  حتى  الرأي  فانعكس 
ال  بالـ  ويصفها  الوفاق،  حكومة  يخون  أصبح  اآلن 
عمالة،  حكومة  بأنها  يراها  أصبح  الكل  وطنية، 
التركي  باالحتالل  جاءت  حكومة  خيانة،  حكومة 
إلى ليبيا، أما عسكريا فال اعتقد أن هناك أي تحرك 

مهم سيكون.
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غومة المحمودي فارس 
الكلمة وبطل المقاومة 

الليبية ضد العثمانيين
شريف الزيتوين

تكاد الحالة الليبية اليوم تتشابه مع ما كانت عليه يف الثلث الثاين من القرن 
التاسع عشر يف عالقة بتركيا. ربّما تختلف بعض الجزئيات بين تلك الفترة واآلن، 
األردوغانية تصّوب عينها نحو طرابلس مثلما كان  تركيا  الثابت فيها أن  لكن 

السياسي  فيها  يختلط  وقتها، ضمن مطامع  الزمن 
باالقتصادي. العثمانيون كانوا يمارسون كل أشكال 

الهيمنة. كان األتراك يرسلون إىل طرابلس قوافل 
لقمع  مدّربون  وجنود  كبار  قادة  فيها  عسكريّة 

لوجودهم يف  والرافضة  الغاضبة  االحتجاجات 
ظل نجاح القبائل يف فرض سلطة مستقلة 

عن  المنفصل  الذايت  بالحكم  شبيهة 
األستانة. لكن الحالة القديمة برزت فيها 

حركات مقاومة مازالت راسخة يف أذهان 
إىل  بقوا  مقاومون  قادها  الليبيين، 

الليبي، على  التاريخ  اليوم رموزا يف 
المحمودي  غومة  الشيخ  رأسهم 

الذي قاد واحدة من أهم الثورات 
العربية ضد السيطرة العثمانية 

بين  1835 و1858.
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عند  قيمته  نال  الرجل  تحديدا، ألن  المدح  ُجمال من  ليست  هنا  ما سُيكتب 
الدّقة  يف  محفوظا«  »لوحا  يكون  لن  سيكتب  ما  وربّما  قبلها،  حتى  الليبيين 
رمزا  كان  رجل  لسيرة  تتبع  عملية  الحاالت  كل  يف  لكنه  المعلومة،  وسالمة 
كرة الليبية اليوم  للرفض والوقوف الشجاع أمام الظلم. صورته تستعيدها الذا

بالذات يف ظل ما تعيشه بالدهم من حالة مشابهة لما كان أيام العثمانيين.
ما  وهذا  الصحراء،  فارس  يسمونه  كما  الثائر  األسد  الليبيون  يسميه 
تعّرفه به أغلب المصادر. هو أحد األبطال والفرسان المشاهير يف 
المحمودي.  غومة  الشيخ  إنه  الليبية.  الشعبية  كرة  الذا
ضد  النضال  رموز  عن  تختلف  ال  تكاد  شهرته 
شرسا  مقاتال  كان  اإليطايل.  االستعمار 
 ،1835 العام  منذ  العثمانيين  ضد  وثائرا 
الستعمار  مقاوما  حياته  ينهي  أن  واختار 

شرس ومنتهك لسيادة »الطرابلسيين«.
عون  بن  خليفة  بن  غومة  الشيخ  ينحدر   
أعرق  إحدى  المحاميد،  قبائل  من  المحمودي 
لليبيا.  الغربّية  المنطقة  يف  العربية  القبائل 
أصحاب  أهله  وجد   ،1795 العام  يف  والدته  منذ 
طرابلس  يف  األمور  تسيير  يتوارثون  سياسي  نفوذ 
مع  اتفاق  عبر  العثمانية  السلطنة  عن  بها  مستقلين 
تحول  نقطة  نفوذها  إنهاء  كان  التي  القارمانلّية  األسرة 
يف عالقة المحمودي بالعثمانيين. التحول كان خالل قرار 
الهيمنة  واستعادة  القرمانليين  حكم  إنهاء  العثمانيين 
تركيا.  إىل  باشا  علي  وترحيل  طرابلس  على  السياسية 
للحاكم  المحاميد،  قبائل  من  وفد  من  تهنئة  زيارة  فخالل 
العثماين مصطفى نجيب، قام األخير بسجنهم لعلمه بعالقتهم 
الوطيدة بالوايل القارمانلي المعزول وهو إجراء ألب األوضاع يف 
طرابلس رغم اإلفراج الحقا عن الوفد، وانطلقت بعدها ثورة غومة 
المحمودي الذي وجد فيما قام به الوايل العثماين إهانة له ولقبيلته 
ولبالده، فقام بتجميع أعداد كبيرة من المقاتلين وبدأ معركة طويلة 

أصبحت بعدها عالمة فارقة يف التاريخ الليبي يف القرن التاسع عشر.
حربه  كانت  ذلك  وعلى  متوترة،  بالعثمانيين  المحمودي  غومة  عالقة  كانت 
له ولقبيلته. مرت معاركه معهم بمراحل مد وجزر، أحرجوه  ضدهم تحّد كبير 
وألحقوا  مرات  وحلفاءه  وقبيلته 
وتعّرض  األرواح  يف  خسائر  بهم 
لكنه  سنوات  والمضايقات  للنفي 
ووضع  ألنصاره  القتال  أمانة  ترك 
منفاه  من  حتى  يحاربهم  بأن  هدفا 
بعد  منه  عاد  الذي  األسود  البحر  يف 
االنتصار  يف  ونجح  سنة  عشر  ثالثة 
رغم  مختلفة  معارك  قواتهم يف  على 
العسكري.  العتاد  يف  الكبير  التفاوت 
الهيرة  وادي  معركة  عليهم يف  انتصر 
وأحرجهم  السائح  سيدي  ومعركة 
فرض  األمر  أخرى،  كبيرة  معارك  يف 
وعرض  معه  التفاوض  طلب  عليهم 
ترؤس كل قبائل الجبل الغريب، لكنه 

كانت  ما  مع  تتشابه  اليوم  الليبية  الحالة  تكاد 
عشر  التاسع  القرن  من  الثاني  الثلث  في  عليه 
الجزئيات  بعض  تختلف  ربّما  بتركيا.  عالقة  في 
بين تلك الفترة واآلن، لكن الثابت فيها أن تركيا 
مثلما  طرابلس  نحو  عينها  تصّوب  األردوغانية 
فيها  يختلط  مطامع  ضمن  وقتها،  الزمن  كان 

السياسي باالقتصادي.
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مناطق  تحرير  يف  خاللها  من  نجح  التي  معاركه  مواصال  طلباتهم  كل  رفض 
زوارة والزاوية غربا، بل يف فرض حصارا على قوات العثمانيين يف طرابلس 

اضطر الباب العايل خاللها إىل طلب إمدادات العسكر والسالح، لكن طول 
أمد المعارك والفرق يف اإلمكانيات مكنا القوات العثمانية سنة 1858، 

وقتله  الجزائرية  الحدود  على  بعيدة  جبال  يف  المحمودي  مالحقة  من 
ولم  بالده  يف  العثماينَّ  الوجوَد  رفض  مقاوٍم  قّصة  لتنتهي  بالرصاص 

إىل  شيئا  موقفه  من  التطويع  ومحاوالت  الكثيرة  اإلغراءات  تغّير 
لحظة وفاته.

غومة المحمودي لم يكن محاربا لألتراك فقط، هو أيضا شاعر 
ثائر بالكلمة. كان الشعر بالنسبة إليه متنفسا لما يحمله القلب. 

المنفى  من  عودته  بعد  الوضع  من  باليأس  شعوره  يف  أحيانا 
ونسيناهم«  العز  أيام  »راحت  الشهير  القصيد  أنشد  عندما 

الذي يقول فيه:
ام العز ونسيناهم *** بال قبض بعنا عّزُهم وغالُهم راحت أيّـَ

***
كــيـــف راد البــــــــــــاري ** بال قبض بعنا عّزهم للّشــاري

األيّـــام كيف الّريح ساعــة واري ** و ساعات مثل الحسي يَنَشْح ماهم
ساعات يعكس ريحهم ع الّصاري ** و ساعات كيف يواجهوا ما أبهـــاهـم

***
ساعات يجـــــو بنفيعــــــــة ** و ساعات يبروا من شديد الّليعة

ساعات يرسم سوقهم يف البيعة ** و ساعات ُيبطل بيعهم وشراهم
و ساعات البنادم يديروا ضيعة ** يخلـُّوه تسعة فلوس ما يسواُهم

***
وا وا ** و ساعات يكِثر خيرهم يْنَقدُّ ساعة علـــــــّيا يصـدُّ

وا ** تَبطـّل عيوين النُّوم ما يهماهم ساعات نقلق و الخلوق يفدُّ
ايبة تلقاُهم وا ** مفاتيح وقت الصَّ غابوا الّرجال اللي عليك يسدُّ

***
األيَّام و لياليهم ** اذا ما زهْو راهو النكد قافيهم

بناهم ْهو جّر األيام ال عادت عقيدة فيُهم ** غرورات بعد الزَّ
األيّام عادت قاصرة خطـاويُهم ** كيف الشهر ديمة الظالم وراُهم.

***
غرورات كيف يغرُّوا ** مليحات كيف يواجهوا ويدرُّوا

ساعات يبدوا بالطعام يبرُّوا ** و ساعات يبدوا عاطيات قفاُهم
يَشِيخوا و يلِبسوا و يَعـــــــــرُّوا ** و يرخِّصوا األجواد بَعد غالُهم

***
مــاذا خذوا من قـــــــــــــايد ** و مــاذا خذوا من ُطفل َخْبَره َشـــايْد

ــة إلذا عكسوا على موالهـم بعد السرور ولـَّــى بكـا ونكــايـــد ** هكّـَ
يسُقوه من ُمر الزخيم بزايـــــد ** و الصـَّبر هـــــو طّبُهـــــم ودواهــم

تقول بعض المصادر إن المحمودي 
إىل  متوجه  وهو  األبيات  هذه  قال 
بعد  الخاطر،  منكسر  محبطا  تونس 
وشعوره  السالح  يف  رفاقه  انفضاض 
بأن العثمانيين تمكنوا من ليبيا، وأن 
وضعهم أصبح مريحا مقارنة بسنوات 
حركات  شهدت  التي  النفي  قبل  ما 

فارس  يسمونه  كما  الثائر  األسد  الليبيون  يسميه 
هو  المصادر.  أغلب  به  تعرّفه  ما  وهذا  الصحراء، 
الذاكرة  في  المشاهير  والفرسان  األبطال  أحد 

الشعبية الليبية.
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لم  عنيفة  وثورات  كبيرة  مقاومة 
تترك لألتراك مجاال للراحة يف مالحم 
ولشدة  األذهان.  يف  عالقة  مازالت 
وصلت  سامعيها،  يف  الكلمات  تأثير 
التونسيين  الشعراء   من  عدد  إىل 
عّلهم  مشابهة  بأبيات  ردوا  الذي 
لمكانته  ورفعا  قيمة  للرجل  يعطون 

كمقاوم وشاعرٍ.
عودته  طريق  كانت  أيضا  تونس 
وقتها  عاد  تركيا.  يف  منفاه  من  هاربا 
العشريّة  ونصف  عشرية  هّم  حامال 
تقريبا، من الغبن والظلم، مثل حمله 
أهانه  ناره ممن  لم تخفت  الذي  للثأر 
بعض  تذكر  حيث  وأهله،  بلده  وأهان 
صفاقس  مدينة  يف  أنشد  إنه  اآلثار 

قصيدا حالما فيه بجواد يعيد له أيامه القديمة يقول فيه:

كب جواد منّقى وخّلص ديونه قبل ما يتقى هني بال من را
                             رباع وجاهل وين ما دعس خلى لوعار سواهل

ديما المناهل ما تزال مناهل ولوزاغ تقعد للذياب ملقى
                                  جواد ميصل مكمل علوق المندرة ومقصل
       والسرز من سوق الرباع مفصل ميتين بو طيره مكلف حقه
                                     رباع مصفى يجى منحدر كيف العقاب مهفى
       مالين تغشم والسيوف تسفى واللي غدا له دين يخلص حقه

يف هذه األبيات تحّدث المحمودي عن الّدْين وعن الحق، وكان خطابه واضحا 
تجاه حساب قديم مع العثمانيين، يعني بالنسبة إليه، ال سنوات المنفى وال تراخي 
له ذلك من خالل  ثأره، وقد كان  الظروف، ستمنعه من استرجاع  تغّير  األقربين، وال 
والبطل  إال  نارُه  تنطفئ  لم  الذي  الثأثر  ذلك  معركة  مع  خاضوا  محاربين  استجماع 
الذي  التحرر  حلم  يرسم  واسع  أفق  نحو  المنفتحة  بالده  صحراء  يف  شهيدا  الليبي 
طالت سنواته لكنه تحقق يف غيابه منهيا مرحلة قرون من هيمنة الباب العايل، الذي 
يحاول اليوم العودة بشعار عثمانية جديدة بالتأكيد أنه أصغر من أن تعيد صفحات 

ذلك التاريخ لوال تواطؤ القريب قبل البعيد.
يف ليبيا الّتاريخ يسجل صفحات كثيرة 
من المقاومة يف مختلف المراحل. هناك 
عندما  الرفض  يف  الليبيين  لدى  طبيعة 
يتعلق األمر بالوطن. أيام العثمانيين، أو 
أيام اإليطاليين كان اإلنسان الليبي رمزا 
للتحّدي والرغبة يف المواجهة وقد تركت 
االتجاه  هذا  يف  ثابتة  عالمات  األثار  لنا 
اختالفه،  لحظة  يف  حتى  الليبي  مازال 
وغومة  للفخر  كرمز  أمامه  يضعها 
المحمودي من بينها، لكن التاريخ يسجل 
الذين  للكثيرين  قاتلة  سقطات  أيضا 
والبيع،  المهادنة  دفاتر  يف  إال  ُيذكروا  لن 

ولعل الحالة اليوم تقّدم لنا صورة منها.

ينحدر الشيخ غومة بن خليفة بن عون المحمودي 
العربية  القبائل  أعرق  إحدى  المحاميد،  قبائل  من 
في  والدتــه  منذ  لليبيا.  الغربيّة  المنطقة  في 
سياسي  نفوذ  أصحاب  أهله  وجد   ،1795 العام 
مستقلين  طرابلس  في  األمور  تسيير  يتوارثون 
األسرة  مع  اتفاق  عبر  العثمانية  السلطنة  عن  بها 
القارمانليّة التي كان إنهاء نفوذها نقطة تحول 

في عالقة المحمودي بالعثمانيين.
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كاريكاتير

محمد قجوم


