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عبدالباسط غبارة 

من  نفسه  التاريخ  يعيد 
التهديدات  ظل  يف  جديد 
العسكري  بالتدخل  التركية 
رجب  لسان  على  ليبيا  يف 
الحامل  أردوغان  طيب 
الجدد  العثمانيين  لمشروع 
قرون   4 يكفيهم  لم  الذين 
دماء  وسفك  االحتالل  من 
ونهب  ليبيا  يف  األبرياء 
مجددا  ليعودوا  ثرواتها، 
التي  المختار،  عمر  بالد  إىل 
العريب  شعبها  يرضى  لم 
واالستسالم  بالهزيمة 
األتراك  أطماع  ليواجه 
المدافعين  األبطال  بصمود 

عن أرضهم وعرضهم. 

كفاح الليبيين ضد االستعمار العثماني: االفتتاحية

؟ هل يعيد التاريخ نفسه



3 الخميس  ١٢  ديسمبر  ٢٠١٩             العدد: ٩٥ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

ليبيا المنكوبة بالحرب األهلية منذ العام 2011 بعد التدخل الغريب الذي 
القرن  منتصف  للعثمانيين  ضحية  وقعت  فيها،  واالستقرار  األمن  اغتال 
السادس عشر وعاىن أهلها من ويالت القتل وقطع الرؤوس يف مجازر دامية 
روت الصحراء بماء الثورة التي دفعت األحرار إىل التمرد ضد االحتالل وحفل 
لتبقى  العريب  الشعب  هذا  أبناء  سطرها  التي  الكفاح  بقصص  ليبيا  تاريخ 

شاهدا على عزته وكرامته وعبرة لألجيال القادمة. 
أتراك  والة  طريق  عن  ليبيا  يف  حكمهم  توطيد  إىل  العثمانيون  سعى 
الـ18  القرن  وشهد  االحتالل،  عهد  طوال  اإلنكشارية  من  فرق  يساعدهم 
وكانت ممثل  عاما،   121 تولت حكم طرابلس  التي  القرمانلي،  أسرة  ظهور 
إسطنبول يف حكم ليبيا. وقد أسس أحمد باشا القرمانلي حكما مستبدا يف 
حكم  توىل  ثم  طرابلس  يف  التركية  للحامية  قائدا  البداية  يف  ُعين  طرابلس، 
الوالية عام 1711 بأمر من السلطان أحمد الثالث، وعاىن األهايل من ويالت 
كثر من 20 مرة، فقتل اآلالف وأرغم  القمع والضرائب الباهظة، وثاروا عليه أ

األحياء على دفع الجبايات المستحقة على الضحايا. 
وشهدت طرابلس نهاية القرن الـ18 حالة من االضطراب السياسي بعد أن 
تصارع أبناء علي باشا القرمانلي على وراثة الحكم، وبرز ابنه األصغر يوسف 
الذي دخل يف صراع مع أخيه أحمد فدبر مؤامرة القتناص والية العهد، فقتل 

لكن  والديه.  أمام  األكبر  شقيقه 
يوسف،  خطط  كما  تسر  لم  األمور 
وانتشار  شقيقه  قتل  إعالن  فعقب 
العهد،  والية  توليه  عن  األخبار 
الطرابلسية  القبائل  أبناء  تجمع 
بالبنادق  وتسلحوا  الثورة  وأعلنوا 
والخناجر،  والسيوف  والمسدسات 
كبيرة  بأعداد  الشوارع  يف  واندفعوا 
مطالبين بعزله والثأر للقتيل، فهرب 

ليبيا  في  حكمهم  توطيد  إلى  العثمانيون  سعى 
اإلنكشارية  من  فرق  يساعدهم  أتراك  والة  طريق  عن 
18 ظهور أسرة  الـ  القرن  طوال عهد االحتالل، وشهد 
عاما،   121 طرابلس  حكم  تولت  التي  القرمانلي، 

وكانت ممثل إسطنبول في حكم ليبيا.
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القاتل من المدينة. 
تمكن يوسف من شراء والء فرق من اإلنكشارية، ساعدته يف حصار طرابلس 
أربع سنوات )1795-1791( انتهت بانقالبه على والده، وتوليه الحكم حتى 
عبر  العثمانيين،  ظل  يف  أيامها  أسوأ  من  عاما   37 ليبيا  لتعاين   ،1832 عام 
امتيازات  ومنحهم  عائلته،  أفراد  خاصة  األناضول  أتراك  أمام  الهجرة  فتح 
أهل  ثروات  نهب  على  تعيش  صفوة  منهم  وجعل  واقتصادية،  سياسية 
البالد. كان حكم يوسف القرمانلي وباال على الليبيين، ساءت أوضاع الرعية 
ووصلت للحضيض، إذ لم يمتلك أية مؤهالت سياسية، واعتمد على قوته 
وسمح  الجنود  رواتب  دفع  عن  وامتنع  الضرائب،  وجمع  للقمع  العسكرية 

لهم بفرض إتاوات على الناس. 
 ويف ظل هذه األوضاع المتردية بدأت بوادر التململ ليعلن سكان منطقة 
الوايل  فأرسل  الجائرة،  الضرائب  دفع  عن  امتناعهم   1803 يوليو  يف  غريان 
أغا  أحمد  الخزانة  أمين  العثماين 
جنود  من  مجموعة  مع  الخازندار 
انتهز  بالقوة،  لجبايتها  اإلنكشارية 
رفضهم  عن  للتعبير  الفرصة  األهايل 
لسلطة يوسف باشا وقتلوا مبعوثيه، 
المؤدي إىل فزان،  الطريق  ثم سدوا 
بعد أن استولوا على قافلة من 500 
واألموال.  بالحبوب  محملة  جمل 
قوات  بإرسال  العثماين  الوايل  فقام 
الثورة  زعيم  فقتل  غريان،  إىل  كثيرة 
الشيخ عبد الكايف و800 من األهايل، 
الباقين غرامة مقدارها  وفرض على 
وأجبرهم  إسترليني،  جنيه  ألف   50
على قبول قوات تركية تقيم بشكل 
أن  على  »ستبني«،  قلعة  يف  دائم 
يتكفلوا بجميع رواتبهم وتسليحهم. 
قام  ذلك،  أعقبت  سنوات  ثالث 

من  حالة   18 الـ  القرن  نهاية  طرابلس  وشهدت 
أبناء علي باشا  أن تصارع  السياسي بعد  االضطراب 
القرمانلي على وراثة الحكم، وبرز ابنه األصغر يوسف 
مؤامرة  فدبر  أحمد  أخيه  مع  صراع  في  دخل  الذي 
أمام  األكبر  شقيقه  فقتل  العهد،  والية  القتناص 
والديه. لكن األمور لم تسر كما خطط يوسف، فعقب 
والية  توليه  عن  األخبار  وانتشار  شقيقه  قتل  إعالن 
العهد، تجمع أبناء القبائل الطرابلسية وأعلنوا الثورة 
والخناجر،  والسيوف  والمسدسات  بالبنادق  وتسلحوا 
واندفعوا في الشوارع بأعداد كبيرة مطالبين بعزله 

والثأر للقتيل، فهرب القاتل من المدينة. 
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ففي  القرمانلي،  يوسف  يد  على  المجازر  وتواصلت 
سبتمبر 1817، وصل 45 من رؤساء القبيلة في موكب 
كبير إلى قلعة بنغازي في منطقة البركة بوهديمة، 
القلعة  إلى  للحضور  العثماني  الوالي  من  بدعوة 
التركية بغرض إكرامهم وطلب الهدنة، على اعتبار 
أن سكان القبيلة كانوا يقولون ال في وجه االستبداد.

سرت  يف  سليمان  أوالد  من  قبيلته  أبناء  بقيادة  النصر  سيف  شيخ 
خالل عامي 1806 و1807 يف ثورة تحرير ضد مظالم الباشا العثماين، 
فأرسل يوسف  واألغنام،  والمحاصيل  األفراد  الضرائب على  خاصة 
باشا قواته تحت قيادة ابنه محمد، وأسفرت المواجهات عن مقتل 
بشتى  الثروات  نهب  الباشا  وقرر  القبيلة.  شباب  وأغلب  الشيخ 
ما  لنهب  علي  ولده  قيادة  تحت  عسكرية  حملة  فأرسل  الطرق، 
الضرائب،  يجمع  لغدامس  حاكما  عين  كما  أيديهم.  إليه  تصل 
وبات من حقه  كإتاوة،  منها   % 10 بنسبة  باالحتفاظ  له  وسمح 
جوردن  الرحالة  ذكره  ما  ووفق  األثرياء،  تركات  على  االستيالء 
التي  التركات  إحدى  فإن   1825 عام  المدينة  زار  الذي  لينج 

نهبها تقدر بـ20 ألف دوالر أمريكي وقتها. 
ويف العام 1811، شن يوسف القرمانلي حملة عسكرية على 
إقليم برقة، بعد قرار مضاعفة قيمة الضرائب المفروضة على 
أهايل برقة، وتوىل ابنه محمد قيادة القوات التي توجهت إىل 
 19 فيها  قتل  معارك  ودارت  الثورة،  مقر  باتت  التي  درنة 
من زعماء برقة، ثم انطلق ابن الوايل إىل بنغازي ومنها إىل 
الباهظة،  الضرائب  ضد  علي  أوالد  عرب  ثار  حيث  سرت، 
وقتلوا  ومدنهم  قراهم  إىل  المؤدية  الطرق  جميع  وأغلقوا 

جميع رسل الباشا. 
من  قوة  إلرسال  باشا  يوسف  دفع  ما  ليبي،  آالف   3 برقة  قوات  وبلغت 
بكل  مذبحة  المعركة  جعل  الذي  األمر  بالبنادق،  مسلحة  تركي  ألف   13
لوالده  محمد  أرسلهم  آخرين،   500 وأسر  ليبي   2500 فقتل  المقاييس، 
يجد  ولم  والمجوهرات،  بالذهب  مملوءا  صندوقا   25 مع  باألغالل  مكبلين 
يوسف السفاح سبيال لالنتقام سوى بذبح األسرى وتعليق رؤوسهم على 

أسوار قلعة طرابلس. 
وتواصلت المجازر على يد يوسف القرمانلي، ففي سبتمبر 1817، وصل 
البركة  منطقة  يف  بنغازي  قلعة  إىل  كبير  موكب  يف  القبيلة  رؤساء  من   45
بغرض  التركية  القلعة  إىل  للحضور  العثماين  الوايل  من  بدعوة  بوهديمة، 
يف  ال  يقولون  كانوا  القبيلة  سكان  أن  اعتبار  على  الهدنة،  وطلب  كرامهم  إ
وجه االستبداد. ولم يكد يستقر بهم المقام حتى ثم دخل الحراس شاهرين 
غرفة  إىل  المقاومة  بعض  أظهروا  من  وأخذوا  المشايخ،  وذبحوا  سيوفهم 
الهروب  حاولت  قلة  الحراس  واصطاد  إلعدامهم،  خصيصا  أعدت  قريبة 

برصاص بنادقهم. 
القبيلة  أفراد  بايق  بنغازي  ميناء  إىل  وصل  المذبحة  من  قليلة  أيام  بعد 

باشا  من  والمغفرة  الصفح  لطلب 
لم  أولئك  مصير  لكن  طرابلس، 
جميعا  وقتلوا  أقاربهم،  عن  يختلف 
وبلغ  البحر،  مياه  يف  جثثهم  وألقيت 
وغنم  نفس،  آالف   10 الضحايا  عدد 
آالف  و10  جمل  آالف   4 األتراك 
البقر،  من  آالف  و6  الغنم  من  رأس 
ومئات  النقود  من  كبيرة  وكميات 
أبناء  بايق  دفع  ما  والسبايا،  األسرى 

القبيلة للهجرة إىل مصر. 
الدموية  الجوازي  مذبحة  ذكرى 
أبناء طرابلس، وشهدت  تؤرق  ظلت 
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غريان  أهايل  ثورة  انفجرت  حيث  واحتجاجات  ثورات  عدة  التالية  السنوات 
1825 واستمرت ثالث سنوات، بعد مؤامرة دبرها يوسف لقتل  مطلع عام 
انفصالهم  وأعلنوا  األهايل  فثار  غريان،  زعيم  خليفة  بن  بلقاسم  الشيخ  ابن 
 2000 5 آالف جندي لقمع الثورة وقتل  عن الباشا التركي. وأرسل يوسف 
فأرسل  الدماء،  الباشا لسفك  نهم  لم يشبع  الضحايا  لكن عدد  أبنائها،  من 
عام 1827 جيشا مكونا من 4 آالف فارس و7 آالف من المشاة تحت قيادة 

ابنه علي، وقتل 2500 من أهايل غريان. 
الثورة،  لواء  النصر  بن سيف  الجليل  عبد  الشيخ  1831، حمل  العام  ويف 
فرض  أن  بعد  قبيلته،  أبناء  على  الواقع  الظلم  ويرفع  غريان  لقتلى  ليثأر 
الباشا  إىل  فأرسل   ،1827 مجزرة  بعد  باهظة  ضرائب  القرمانلي  يوسف 
خطابا يحوي مطالب األهايل بتخفيض أموال الجباية، لكنها قوبلت بالرفض 
التام. وقاد عبد الجليل الثورة يف يوليو 1831 وانضمت إليه القبائل الليبية 
يف فزان وبني وليد ومصراتة، وأعلنت مدينتا ترهونة وغدامس تأييد التمرد، 
وكونوا جيشا جرارا اشتبك مع جنود الباشا، والتي تكبدت خسائر جسيمة 
وطلبت الهدنة ووقف القتال يف يناير 

 .1832
عشر  التاسع  القرن  ثالثينيات  ويف 
تحوال  العثمانيين  سياسات  شهدت 
السلطان  عمد  حيث  العرب،  تجاه 
المركزية  إعادة  إىل  الثاين  محمود 
ويف  المستقلة،  الواليات  إىل  بالقوة 
األسطول  تمكن   1835 عام  مايو   24
التركي بقيادة مصطفى نجيب باشا 
القرمانلية  األسرة  حكم  إنهاء  من 
من  القرمانلي  باشا  علي  وطرد 
الثورة  1835 قامت  حكمها. ويف عام 

غومة  الشيخ  فإن  العثمانية،  المذبحة  رغم 
بين  الموصلة  الطرق  على  بالكامل  سيطر 
على  االستيالء  في  ونجح  وطرابلس  غدامس 
ما  المنهوبة،  باألموال  محملة  عثمانية  قافلة 
دفع األتراك إلى محاولة الصلح من جديد ولكن 

المفاوضات سارت ببطء.
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الكبرى يف الجنوب الغريب من ليبيا ضد األتراك بقيادة القائد الليبي غومة 
المحمودي. 

وتحصن  القتال  أو  االعة  بتقديم  العثماين  الوايل  تهديد  المحمودي  رفض 
1836 عندما اشتبك الفريقان،  بالجبل الغريب، وحدثت المعركة األوىل عام 
غومة،  الشيخ  أخو  ابن  الصمد  عبد  بن  علي  قيادة  تحت  المحاميد  وكان 
وخسروا بسبب التفوق العثماين يف العتاد، وسقط منهم نحو 300 شخص 

وسطا األتراك على أعداد كبيرة من اإلبل. 
باشا  طاهر  ضد  معركة  وعشرين  ثماين  فخاض  الشيخ،  يستسلم  لم 
على  وأجبرهم  العثمانيين  على  المحاميد  فيها  انتصر  التي  غريان  أبرزها 
يف  فشله  بسبب   1837 مايو  يف  منصبه  من  الباشا  وعزل  الصلح،  عقد 
علي  وتبعه  أيضا  عزل  ثم  الجشملي،  منه حسين  بدال  وتوىل  الثورة،  إخماد 
 1839 عشقر الذي اتبع سياسة ودية مع الليبيين. شهد السابع من أبريل 
استئناف المعارك بين الليبيين واألتراك، بسبب عدم دفع المشايخ أمواال 
أبريل  من  طويلة  فترة  الجديدة  العثمانية  الحملة  واستغرقت  للعثمانيين، 

إىل سبتمبر لكنها لم تأت بأية نتائج. 
من سبتمبر 1839 إىل يونيو 1840، خشى وايل طرابلس الجديد محمد 

غومة  يتوجه  أن  من  باشا  أمين 
فحرك  المدينة،  إىل  المحمودي 
الزاوية  على  لالستيالء  الحمالت 
عن  التخلي  أهلها  رفض  التي 
مذبحة  عقابهم  فكان  الثائر  الشيخ 
زالت  ما  األتراك  يد  على  دامية 
باسم سانية  الليبيين  بين  معروفة 
العثمانية،  المذبحة  رغم  المقتلة.  
بالكامل  سيطر  غومة  الشيخ  فإن 
الموصلة بين غدامس  الطرق  على 
على  االستيالء  يف  ونجح  وطرابلس 
باألموال  محملة  عثمانية  قافلة 
إىل  األتراك  دفع  ما  المنهوبة، 
ولكن  جديد  من  الصلح  محاولة 

جماعة  برعاية  تأتي  التي  التركية  المخططات 
واضحة  باتت  ليبيا  على  للسيطرة  »االخوان« 
للشعب الليبي الذي أعلن في أكثر من مناسبة 
عن رفضه للتدخل التركي وعن ادانته لسيطرة 
غطاء  تحت  الدولة  مفاصل  على  ــوان«  »االخ
لنشر  المتكررة  ومحاوالتهم  الوفاق  حكومة 
الفتن واشعال الحروب استمرار للفوضى التي 

تكرس وجودهم.
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المفاوضات سارت ببطء. 
تساقط مشايخ العرب من رفاق غومة المحمودي بشكل متواٍل يف قبضة 
األتراك ما كان سببا يف دخوله يف حالة نفسية سيئة عبر عنها الشيخ مولود 
بقوله:  العثمانيين  مع  الوسيط  قرجي  مصطفى  إىل  رسالته  يف  سعيد  بن 
»ويف الوقت الحاضر ال يوجد تحت حكمه جزء من الممالك السنية وال يتدخل 
يف المطلوبات األميرية وال يف غيرها وهو مقيم يف أمالك أجداده ويف وطنه، 
أن رفاقه الذين كانوا معه أصبحوا مغلوبين على أمرهم ومشتتين، واألمالك 

التي كانت تحت تصرفهم صودرت من الدولة«. 
غومة  ولكن  للصلح  التوسط  البريطاين  القنصل  حاول   1842 عام  يف 
المحمودي رفض، وبعد ثالثة أشهر جرى منحه األمان وعقد االتفاق، وغادر 
وبعد  باشا  أمين  محمد  الوايل  التقى  حيث  طرابلس  إىل  الوفد  مع  الشيخ 
وأرسل  عليه  وقبض  األتراك  من  المعتاد  الغدر  حدث  الرسمي  الترحيب 
فيما   ،1854 إىل   1843 من  عاما  عشر  ثالثة  وظل  طرابزون،  يف  المنفى  إىل 

استمرت المعارك يف غيابه. 
الكيلومترات من  مئات  أبعد  نطاق  الثورة من جديد وعلى  إىل  لجأ غومة 
جميعا  واألمراض  والجوع  العتاد  وقلة  األحوال  سوء  وأدى  يفرن،  قضاء 
بالشيخ إىل االتجاه صوب الحدود التونسية حيث وجد يف مطماطه مالذا آمنا. 
لكنه ينج من الضغوط العثمانية يف تونس فذهب إىل الجزائر التي سقطت 
يف يد الفرنسيين بتخاذل تركي، فيما اشترط الجنرال ديفو الستقباله إلقاء 

السالح فرفض وآثر العودة إىل ليبيا بمن معه من الرجال. 
سافر الجميع من مدينة سوف الجزائرية 13 يوما منها سبعة أيام متوالية 
دون ماء، ووصلت تقارير الجواسيس إىل الوايل التركي تصف الحالة السيئة 
المكان  من  اقتربت  إن  وما  لمالحقته،  قوة  فانطلقت  الشيخ  عليها  التي 
المعروف بخشم غومة بوادي اوال حتى بادر قائدها اللواء مصطفى صديق 
باإلسراع يف تطويق الثوار. وقتل الشيخ غومة يف المعركة بالرصاص يف 26 
مارس عام 1858، ومثل بجثمانه عن طريق قطع رأسه، وأمر وايل طرابلس 
بأن يطاف به يف شبكة على جمل يف ضواحي المدينة، قبل أن ينجح بعض 
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الثوار بعد يومين من المعركة يف دفنه بطريقة الئقة. 
بعد أربعة قرون، من االحتالل وسفك الدماء، التي خلفت آثارها على جسد 
متن  على  قدموا  جدد  لغزاة  فريسة  البالد  العثمانيون  سلم  المنهك  ليبيا 
الليبي  الشعب  ليواصل   ،1911 العام  بدايات  إيطاليا  من  الحربية  البوارج 
حروبه الشرسة للدفاع عن أرضه ويسجل التاريخ أسماء أبطال ليبيين جدد 
االيطايل  االحتالل  قاوم  الذي  المختار  عمر  المجاهدين  شيخ  رأسهم  على 
ألكثر من عشرين عاما قبل أن يسقط يف األسر ثم إعدامه عام 1931 ليكتب 

اسمه يف تاريخ الكفاح الليبي بأحرف من ذهب. 
وبعد اندالع أزمة العام 2011، حين تدخل الغرب يف ليبيا النهاء االستقرار 
فيها، وجد النظام التركي سبيال للدخول على خط الصراع طمعا يف إشعال 
التناحر ووضع قدم تركية من جديد يف ليبيا، وقضم قطعة من كعكة النفط. 
سرت،  يف  الدواعش  بتمركز  سمح  ما  اإلرهابية،  التنظيمات  تركيا  ودعمت 
على  االستيالء  بهدف  المسلحة  للمليشيات  إىل  والمال  السالح  وقدمت 

طرابلس، بعدما خسروا انتخابات مجلس النواب يف 2014. . 
وكشفت تقارير األمم المتحدة عن توريد أسلحة تركية إىل ميليشيات فجر 

ليبيا التي تضم جماعة اإلخوان ومقاتلين مصنفين على قوائم اإلرهاب، من 
أشهرهم عبد الكريم بلحاج القيادي يف تنظيم القاعدة. ودمرت الميليشيات 
المسلحة مطار طرابلس وهاجمت المنشآت النفطية، وارتكبت مجازر بحق 

سكان العاصمة الذين تظاهروا ضد سيطرة عمالء تركيا على المدينة. 
العاصمة  نحو  الماضي،  أبريل/نيسان  يف  الليبي  الجيش  انطالق  ومع 
الليبية بهدف انهاء سطوة المليشيات المسلحة فيها، سارعت تركيا الرسال 
الدعم لحلفائها وتدفقت شحنات السالح التركي اىل ليبيا ومثلت األراضي 
الليبية مسرحا لطائرات أردوغان المسيرة التي ارتكبت جرائم يف حق أبناء 
ليبيا وأراقت الكثير من الدماء خدمة ألطماع الرئيس التركي وأجنداته التي 

لم يتواىن يف كشفها عالنية. 
ليبيا  ىف  يتواجدون  »األتراك  أن  أردوغان  اعتبر  الماضي،  كتوبر  أ ففي 
»تركيا  وأضاف  المستقبل«،  ىف  إخوانهم  وحق  حقهم،  أجل  من  وسوريا، 
بالمجد  وصفه  ما  إلحياء  سعيه  إىل  مشيرا  العثمانية«،  اإلمبراطورية  وريث 
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القديم لألتراك، يف مشهد كشف وبدون لبس عن النوايا الحقيقية من وراء 
الدعم الذى تقدمه أنقرة إىل حكومة الوفاق وجماعة »االخوان«، والذي يقوم 

على مد النفوذ التركي يف ليبيا ومواصلة نهب ثرواتها. 
مؤشرات زاد يف تأكيدها الصحفي والمحلل السياسي المقرب من حزب 
»االتجاه  برنامج  يف  لقاء  خالل  قال  الذي  تكين،  حمزة  والعدالة،  الحرية 
العثمانية  »الدولة  أن  القطرية،  »الجزيرة«  قناة  على  المذاع  المعاكس« 
ستعود كما كانت، عندما أتت إىل طرابلس عام 1551 وطردت اإلسبان، اآلن 
آخر  دليل  يف  المضادة«.  الثورات  وأنظمة  االنقالبيين  وتطرد  تركيا  ستعود 

كشف الحلم العثماين الذي يراود أردوغان وأتباعه. 
على  للسيطرة  »االخوان«  جماعة  برعاية  تأيت  التي  التركية  المخططات 
كثر من مناسبة عن رفضه  ليبيا باتت واضحة للشعب الليبي الذي أعلن يف أ
الدولة تحت  ادانته لسيطرة »االخوان« على مفاصل  التركي وعن  للتدخل 
الحروب  واشعال  الفتن  لنشر  المتكررة  ومحاوالتهم  الوفاق  حكومة  غطاء 
استمرار للفوضى التي تكرس وجودهم. هذه المخططات ستواجه بقوة يف 
ليبيا يف ظل اصرار الشعب الليبي على مواصلة كفاحه ضد كل من يحاول 
احتالل أرضه والتاريخ خير شاهد على صالبة الشعب الليبي الذي ستتكسر 

على أسوار ارادته أطماع العثمانيين الجدد.  

المصادر:

يف  القرمانلية  االسرة  حكم  انهيار  إسماعيل:  بن  علي  عمر   --
ليبيا 1795-1835.

-- كوالفواليان: ليبيا أثناء حكم يوسف باشا القرمانلي.
للحكم  المحمودي  غومة  الشيخ  مقاومة  الطوير،  محمد   --  

العثماين يف إيالة طرابلس الغرب، 1835 _ 1858.
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زمـن الثـروات
والمجـازر الـّداميـة

شريف الزيتوين

العريب  المغرب  منطقة  ويف  إفريقيا  شمال  يف  العثماين  الوجود  وضعية 
تحديدا، تعتبر خاصة العتبارات مختلفة. هناك نزعة خاصة لدى سكان تلك 
سياق  مع  الغرور  بعض  فيه  يختلط  الذي  التباهي  أو  التفّرد  نحو  المناطق 
التاريخ يف عالقة بأصول المنطقة وتقّبلها الصعب لآلخر بما فيه الّدين اإلسالمي 
نفسه يف فترات االكتشاف األوىل. تلك الطباع تمظهرت يف عّدة سياقات بما 
فيه السياق العثماين الذي دخل المنطقة تحت شعار الخالفة، لكنه يف ذهن 
لم  الرفض  احتالل.  كل  تختلف صورته عن  ال  الذي  الوافد  ذلك  بقي  الناس 
ُيواجه بالسالح فقط بل كان بوسائل مختلفة للتعبير عن المقاومة والمواجهة 

يف وجه كل من يحاول ممارسة الوصاية.

االستعمار العثماني في ليبيا:
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تنّوعت  التي  المناطق  من  ليبيا 
بالعثمانيين.  عالقتها  يف  قصصها 
أن  تعني  ال  فيها  الرفض  حالة 
ذلك  يف  يسير  كان  كامال  سياقا 
يف  العثمانيين  تواجد  المسار. 
بشعار  كان  »خالفتهم«  مناطق 
يحكم  للمسلمين  وبـ«أمير«  الدين 
من  وغربا.  شرقا  طويلة  خارطة 
الطبيعي يف تلك الظروف أن يكون 
سواء  الواقع  باألمر  قبول  هناك 
من  سواء  الليبيين  من  الكثير  من 
يف  الُمرّسخة  فالقاعدة  غيرهم، 
هي  العثمانية  الخالفة  أن  األذهان 
وهي  للمسلمين،  الّرسمي  الوكيل 
وسياسيا  جغرافيا  تقودهم  التي 
ذلك  كل  لكن  أيضا.  واقتصاديّا 
مجموعات  تخرج  أن  أبدا  يمنع  لم 
والخضوع.  التسليم  لذلك  رافضة 
وقعت  عثمانية  جرائم  ليبيا  ففي 
حصلت  ثورات  أيضا،  لكن  نعم 
وكثيرون  التاريخ  سجلها  ومالحم 
واجهوا العثمانيين، ويصلح أن يكونوا قصصا تاريخية ألجيال لم تعش أو 

لم تّطلع عن تلك المرحلة.
تاريخ الحكام األتراك نحو العرب كان حافال بالجرائم. هناك نزعة لديهم 
ال تأمن العنصر العريب وتكرهه. هم يحملون تجاهه نوعا من العنصرية. يف 
كبي هناك إشارات يف هذا الجانب.  كتاب »أم القرى« لعبدالرحمان الكوا
موقعه  عنه  سيسحب  العريب  أن  يستبطن  كان  وقتها  العثماين  الحاكم 
الرمزي بالخالفة وعلى ذلك األساس حافظ تجاهه على نوع من العدوانّية 
والتحقير اللذين مازاال يرسخان يف جزء من األتراك إىل اليوم. تلك العقدة 
العثمانيين  وجعلت  عشر  التاسع  القرن  خالل  خاصة  ليبيا  يف  وجدت 
التاريخ،  سجل  القرن  ذلك  بداية  ففي  أهلها.  بحق  كثيرة  مجازر  يرتكبون 
الرد  فكان  قاسية،  ضريبية  إجراءات  رفضت  ليبيا  من  كثيرة  مناطق  أن 
وبرقة  غريان  يف  المجازر  وارتكبت  القبائل  من  شيوٌخ  ُقِتَل  قويا.  العثماين 
بالقوة  األموال  وافتكت  وبنغازي، 
جائرة،  استثنائية  قوانين  وفرضت 
يف  فتراتها  أصعب  ليبيا  وعرفت 
حدود  إىل  العثمانيين،  مواجهة 
ظهرت  أين  القرن  من  األول  الثلث 
بعض حركات التمّرد التي اضطرت 
بالعتاد  الدعم  طلب  إىل  األتراك 
الحكم  مركز  من  والجنود  والسالح 
أيضا  فارتكبت  اسطمبول  يف 
لكنها  المئات،  ضحيتها  راح  مجازر 
العايل  الباب  على  النقمة  ضاعفت 
الليبية،  األرض  على  وجوده  وعلى 
له  المقاومين  من  جيال  وخلقت 

إفريقيا  شمال  في  العثماني  الوجود  وضعية 
تعتبر  تحديدا،  العربي  المغرب  منطقة  وفي 
خاصة العتبارات مختلفة. هناك نزعة خاصة لدى 
التباهي  أو  التفرّد  نحو  المناطق  تلك  سكان 
التاريخ  الغرور مع سياق  الذي يختلط فيه بعض 
الصعب  وتقبّلها  المنطقة  بأصول  عالقة  في 
لآلخر بما فيه الّدين اإلسالمي نفسه في فترات 

االكتشاف األولى.
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مالحمه  يستحضرون  الليبيون  مازال 
إىل اليوم.

مجزرة غريان وقبلها مجزرة الجوازي 
تجاه  مختلفا  موقفا  خلقت  ببنغازي، 
األتراك العثمانيين يف ليبيا، وأفرزت 
حركات مقاومة نجحت إىل حد كبير 
العايل.  الباب  سلطة  إزعاج  يف 
الليبية  المقاومة  رموز  بين  ومن 
الشيخ  بصورة  كرة  الذا احتفظت 
النصر  سيف  بن  الجليل  عبد 
الذي أعلن ثورة على األتراك يف 
العام 1831، ليثأر لقتلى غريان 
ويرفع الظلم الواقع على أبناء 
المصادر  بعض  تقول  قبيلته. 

إليه  انضمت  القبائل  عديد  أن 
األتراك  جيش  مع  اشتبك  جيشا  معه  وكونت 

التفاوض والهدنة بعد أشهر  وكّبده خسائر كبيرة جعلته يطلب 
قليلة من المعارك.

مجلة  يف  سابق  مقال  يف 
الليبيين  عالقة  حول  »المرصد« 
باألتراك العثمانيين، تم التطّرق إىل 
شخصية المقاوم غومة المحدودي، 
بعض  تقول  كما  اعتباره  على 
الذين  وأشرس  كبر  »أ من  المصادر 
يف  العثمانية  الخالفة  على  تمردوا 
سلطانها«. كان الرجل بكل ما عاناه 
من تشريد وتهجير ومنفى، حالة من 
المقاومة عبرها كان ثابتا شجاعا لم 
يترك حتى الشعر من أجل أن يعّبر 
يراهم  من  تجاه  القلب  يحمله  عّما 

منطقة  وفي  إفريقيا  شمال  في  العثماني  الوجود  وضعية 
مختلفة.  العتبارات  خاصة  تعتبر  تحديدا،  العربي  المغرب 
أو  التفرّد  نحو  المناطق  تلك  سكان  لدى  خاصة  نزعة  هناك 
التباهي الذي يختلط فيه بعض الغرور مع سياق التاريخ في 
عالقة بأصول المنطقة وتقبّلها الصعب لآلخر بما فيه الّدين 

اإلسالمي نفسه في فترات االكتشاف األولى.
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محتلين لبالده. يف ذلك 
المقال تم االستناد إىل 
الرجل  قالها  قصائد 
وتعتبر متنفسا له فيها 
يفتح  كما  يفتُح جروحه 
مستقبل  نحو  أحالمه 
ولقبيلته  له  أفضل 
المحمودي  وأرضه. 
لكّنه  نعم،  شخصية 
صورة  كان  األخير  يف 
واجه  ليبي  لكل  عامة 
العثماين  االستبداد 
فالرجل  بشجاعة، 
ارتكب  زمن  يف  عاش 
أبشع  العثمانيون  فيه 
معركة  كانت  الجرائم. 
يف  الغريب  الجبل 
غطرسة  دليل   ،1836
إىل  بالنسبة  حْسٍم  معركة  وهي  الليبيين،  تجاه  العايل  الباب  من  وظلم 
جريمة  العثمانيون  يرتكب  أن  بالمواجهة.  قراره  خالله  اتخذ  المحمودي 
300 من أبناء قبيلته فمعنى ذلك بالنسبة إليه أنه يف مرحلة  يذهب فيها 
بدأت  اللحظة  تلك  ومن  الالرجوع، 
حياته  سّخر  استثنايئ  ثائر  قصة 
معارك  وخاض  والمقاومة،  للجهاد 
ونفيه  بأسره  انتهت  وطويلة  عديدة 
رفاق  مع  مرابط  وهو  بقتله  ثم 
تمحه  لم  ثأر  قلبه  يف  سالحه،حامل 

سنين النفي الطويلة.
أيضا  خرجت  المحاميد  قبيلة  من 
المحمودي.  سوف  بن  محمد  ثورة 
بتاريخ جّده غومة،  الشاب المحمل 
العثماين،  للحكم  عدائه  على  حافظ 
بعد  ليبيا  إىل  عودته  رغم  وبقي 
سوف  بوادي  إقامة  سنوات 
فخاض  جّده،  لثأر  حامال  الجزائري، 
مناطق  يف  وتنقل  المعارك  عديد 
محفزا  ليبيا  غرب  يف  مختلفة 
والتحّدي،  المواجهة  على  القبائل 
وبقي على ذلك العداء إىل أن أرغم 
والصلح  التفاوض  العثمانيين على 
يف بداية القرن العشرين، أين بدأت 
كل وتضعف وتسّلم إىل  خالفتهم تتآ
بالتدرج إىل قوى االستعمار  إيالتها 
الجديدة التي سّجل الثوار الليبيون 
تاريخها  مازال  مالحم  أيضا  معها 

شاهدا إىل اليوم.

في ليبيا جرائم عثمانية وقعت نعم لكن أيضا، 
التاريخ وكثيرون  ثورات حصلت ومالحم سجلها 
قصصا  يكونوا  أن  ويصلح  العثمانيين،  واجهوا 
تلك  عن  تّطلع  لم  أو  تعش  لم  ألجيال  تاريخية 

المرحلة.

حافال  كان  العرب  نحو  األتــراك  الحكام  تاريخ 
العنصر  تأمن  ال  لديهم  نزعة  هناك  بالجرائم. 
العربي وتكرهه. الحاكم العثماني وقتها كان 
موقعه  عنه  سيسحب  العربي  أن  يستبطن 
حافظ  األساس  ذلك  وعلى  بالخالفة  الرمزي 
تجاهه على نوع من العدوانيّة والتحقير اللذين 
اليوم.  إلى  األتراك  من  جزء  في  يرسخان  مازاال 
تلك العقدة وجدت في ليبيا خاصة خالل القرن 
التاسع عشر وجعلت العثمانيين يرتكبون مجازر 

كثيرة بحق أهلها.
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عاصفة ردود غاضبة ضد 
اتفاقية السراج وأردوغان

رمزي زائري

المجلس  رئيس  السراج  فايز  وقعه  الذي  البحرية،  الصالحيات  اتفاقية  فّجرت 
الرئاسي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردود فعل واسعة النطاق، سواء 
داخل ليبيا أو خارجها، كما تعالت أصوات من داخل تركيا ذاتها رافضة لهذه االتفاقية 
التي وصفت بـ«المشبوهة«، كما أثارت ردود فعل غاضبة يف عواصم قبرص واليونان 
ومصر، التي تشترك مع ليبيا يف مياه مفتوحة، حسب مواقعها الجغرافية، بينما تركيا 
ورودس  وكريت  قبرص  منها  كبيرة وصغيرة  ليبيا مجموعة جزر  بحريا عن  تفصلها 

وغيرها. 

بذكريات االستعمار التركي الطويل لليبيا:
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ويؤكد مراقبون أن االتفاق األمني والبحري بين أنقرة وحكومة السراج، »ال 
التوتر  يضع ليبيا على فوهة بركان فقط، وإنما هو يدفع أيضا بجميع أسباب 
إىل مياه حوض المتوسط الساخنة أصال، وال سيما مع العدّوين التاريخيين يف 

المنطقة، قبرص واليونان«.
اتفاقات  عدة  بعد  أنقرة  لطموحات  حيوية  خطوة  يعد  عام  بشكل  فاالتفاق 
موارد  تأمين  أهمية  أقلها  ليس  وقطر،  السودان  يف  مماثلة  وعسكرية  تجارية 
الطاقة وتعزيز الصناعة العسكرية وإحياء النفوذ التاريخي لألسطول العثماين 
والجزائر  مصر  على  خطورة  تشكل  -االتفاقية-  أنها   كما  المتوسط،  مياه  يف 
وتونس التي ترتبط بحدود مشتركة مع ليبيا، و »ينسف« الجهود التي تبذلها 

الدول الثالث من أجل التوصل إىل حل سياسي شامل يف ليبيا.

** خيانة عظمى
الوفاق  حكومة  رئيس  توقيع  الليبي،  النواب  مجلس  دان  جانبه  من 
محذراً  العظمى«،  بـ«الخيانة  ووصفه  تركيا،  مع  والبحري  األمني  االتفاق 
أردوغان مع  تآمر  أمام  األيدي  يقف مكتوف  »لن  الوطني  الجيش  أن  من 

المجلس الرئاسي والميليشيات اإلرهابية«.
الخارجية  الشؤون  لجنة  وأضافت 
تهديداً  يمثل  »االتفاق  بالبرلمان، 
لألمن  صارخاً  وانتهاكاً  حقيقياً 
كامالً  واعتداًء  الليبية،  والسيادة 
النواب  مجلس  صالحيات  على 
الليبي  الشعب  ِقبل  من  الُمنتخب 
يف  والوحيد  األصيل  الحق  صاحب 
المعاهدات  على  والتصديق  اإلقرار 

واالتفاقات الدولية«.
أن يسمح  وتابعت، »االتفاق يمكن 
الليبية  األجواء  باستخدام  لتركيا 

بين  والبحري  األمني  االتفاق  أن  مراقبون  يؤكد 
أنقرة وحكومة السراج، »ال يضع ليبيا على فوهة 
بركان فقط، وإنما هو يدفع أيضا بجميع أسباب 
التوتر إلى مياه حوض المتوسط الساخنة أصال، 
وال سيما مع العدّوين التاريخيين في المنطقة، 

قبرص واليونان«.
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الجانب  من  إذن  أخذ  دون  من  اإلقليمية  المياه  إىل  والدخول  البرية  وكذلك 
الليبي، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية«.

الليبي  التركي عدواً ومعتدياً على الشعب  النظام  النواب  ويصّنف مجلس 
البرلمان  وطالب  والميليشيات،  اإلرهابية  للتنظيمات  وداعماً  ترابه،  ووحدة 
بالمجلس  العقوبات  ولجنة  المتحدة  لألمم  العام  واألمين  األمن  مجلس 

باالطالع بمسؤولياتها بشأن »هذا التصعيد الخطير«.
ويرى عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب، أن الحديث اآلن عن توقيع 
أو دفاع مشترك كما يسّوق )إعالم اإلخوان(، بين حكومة فايز  اتفاقية تفاهم 
معنويات  رفع  ورائه  من  والهدف  ُتذكر،  قيمة  أي  يحمل  »ال  وتركيا،  السراج 
قواتهم التي أنهكها القتال، وتسرَّب إليها اليأس وعصفت بها خالفات داخلية 
إىل  االستجابة  أجل  من  وأيضاً  يوم،  بعد  يوماً  تكبر  أصبحت  وانشقاقات 
مطالبات سخيفة سابقة من ِقبل بعض قادة اإلخوان المسلمين وأمراء بعض 

الميليشيات والمجموعات اإلرهابية«.
وتابع النائب، »تركيا والسراج يعلمان أن ليبيا ما زالت تحت الفصل السابع 

من  بقرار  المتحدة  األمم  ميثاق  من 
مجلس األمن، وحسب القانون الدويل 
إال  نافذة  ال تصبح  الدولية  االتفاقيات 
الدول  برلمانات  عليها  صادقت  إذا 
فهي  التفاهم  مذكرات  ا  أمَّ الموقعة، 
وال  ومحدودة،  مؤقتة  طبيعة  ذات 
المشترك  الدفاع  موضوعات  تشمل 

ومنح القواعد، وما إىل ذلك«.
ويرى النائب الليبي الدكتور محمد 
كبيرٌ«  »تجاوزٌ  بأنه  االتفاق  العباين، 

في  المؤقتة  الليبية  الحكومة  رئيس  اعتبر 
االتفاقية  أن  الثني  عبدالرحمن  عبداهلل  بنغازي 
الموقعة بين السراج وإردوغان »ال تساوي الحبر 
الذي كتبت به«، مضيفا أن »ليبيا ال تجمعها مع 

تركيا أية حدود بحرية«.
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واألعراف  القيم  لكل  المشرعن محلياً، و«خرٌق  الرئاسي غير  المجلس  ارتكبه 
السياسية ومبدأ السيادة الوطنية، واالتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومبادئ 
ميثاق األمم المتحدة والقانون الدويل، والمنظمات اإلقليمية كميثاق الجامعة 

العربية، واالتحاد األفريقي«.
وأضاف، »ما يخيف ما يسمى )حكومة الوفاق( أن القوات المسلحة الليبية 
الجماعات  من  العاصمة  تطهير  على  مصممٌة  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة 
الميليشياوية المسلحة المتحالفة معها، وبالتايل ستسقط هذه الحكومة بعد 

تهاوي قواعدها«.
عبدهللا  بنغازي  يف  المؤقتة  الليبية  الحكومة  رئيس  اعتبر  جانبه  من 
تساوي  »ال  وإردوغان  السراج  بين  الموقعة  االتفاقية  أن  الثني  عبدالرحمن 
الحبر الذي كتبت به«، مضيفا أن »ليبيا ال تجمعها مع تركيا أية حدود بحرية«.
المجتمع  اليوناين،  الخارجية  وزير  مع  لقائه  هامش  على  الثني  ودعا 
هذه  من  اعترافهم  بسحب  الدويل 
أنها  مضيفا  الوطني،  الوفاق  حكومة 
»أصبحت تشكل خطرا على الليبيين 
وعلى دول الجوار من خالل محاولتها 
دول  بين  الفتنة  فتيل  إشعال 

بأكملها«. المنطقة 
الموقعة  المذكرة  إن  الثني  وقال 
وثيقة  هي  وإردوغان  السراج  بين 
لـ«بيع ليبيا«، مضيفا أنه »لن نسمح 
العثماين  االحتالل  بإعادة  )تركيا(  لهم 
لليبيا وسنتصدى لهم بكل قوة ونحن 

قادرون على ذلك«. 

عدوًا  التركي  النظام  النواب  مجلس  يصنّف 
ترابه،  ووحدة  الليبي  ب  الشع على  ومعتدياً 
والميليشيات،  اإلرهابية  للتنظيمات  وداعمًا 
العام  واألمين  األمن  لس  مج البرلمان  وطالب 
بالمجلس  العقوبات  نة  ولج المتحدة  لألمم 
التصعيد  »هذا  بشأن  اتها  بمسؤولي باالطالع 

الخطير«.
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** قبائل ليبيا تنتفض
رفضها  عن  الليبية،  القبائل  و  الليبي  المجتمع  مكونات  من  العديد  عّبرت 
الصوفية  الطرق  لمشيخة  األعلى  المجلس  أعلن  فقد  االتفاقية،  لهذه  القاطع 
الثابتة  بمواقفه  الدائم  تمسكه  على  تأكيده  و  االتفاقية  لهذه  رفضه  ليبيا،  يف 
الليبي  التراب  وحدة  على  ومحافظته  وتماسكه  للوطن  الداعمة  األصيلة 

وصيانة النسيج االجتماعي لجميع سكانه.
من جانبه أعلن شباب قبيله الجوازي بالمكتب االجتماعي للمنظمة العامه 
لشباب ليبيا رفضهم  القاطع لهذه االتفاقيه، التي ابرمت مع احفاد العثمانيين 
الذين ارتكبوا ابشع المجازر بحق الشعوب من العرب وارمن وغيرهم مطالبين 
قبيله  ابناء  بحق  العثمانيه  الدوله  ارتكبتها   التي  بالمذابح  الدويل  باالعتراف 
والتنكيل  تهجيرها  تم  التي  الليبي  الشعب  قبائل  وكافه  الجوازي ومشائخها 

بها فترة الحكم العثماين. 
المنطقه  مستوى  على  التامه  جاهزيتهم   الجوازي  قبيلة  شباب  كد  وا    
الغربيه للرد علي اي اعتداء عثماين تركي علي ليبيا وانضمامهم الكامل مع 

الليبيه  العربيه  المسلحه  القوات 
تجذير  التركيه  التهديدات  ونعتبر 
ودكتاوريته  العثماين  االرهاب  لسلطه 
على  مشددين  جرائمه  وفضاعه 
النسيج  وحده  علي  التام  حرصهم 
التراب  ووحدة  الليبي  االجتماعي 

الليبي وتماسك نسيجه االجتماعي.
االجتماعى  المجلس  وأصدر 
أى  فيه  استنكر  بيانا  ورفلة،  لقبائل 
الخارجى  للتدخل  اإلذن  يمنح  اتفاق 
مساسا  يعتبر  ما  البالد،  شؤون  ىف 

الوطنية. بالسيادة 
التى  المذكرة  بطالن  مؤكدين 

عدوًا  التركي  النظام  النواب  مجلس  يصنّف 
ترابه،  ووحدة  الليبي  الشعب  على  ومعتديًا 
والميليشيات،  اإلرهابية  للتنظيمات  وداعمًا 
العام  واألمين  األمن  مجلس  البرلمان  وطالب 
بالمجلس  العقوبات  ولجنة  المتحدة  لألمم 
التصعيد  »هذا  بشأن  بمسؤولياتها  باالطالع 

الخطير«.
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التركى، رجب أردوغان، ومعبرين عن رفض  الرئيس  وقعها، فائز السراج، مع 
التدخل التركى السافر ىف الشؤون الداخلية، داعين الشعب الليبى إىل وحدة 

الصف، عبر لقاء ليبى وطنى، دون أى تدخل خارجى.
بشأن  بيانًا  المجاهدة،  ترهونة  قبائل  وأعيان  مشايخ  مجلس  أصدر  وأيضا 

اتفاقية تركيا وعمالئها ىف حكومة الوفاق غير الدستورية.
حكومة  تمارسة  ما  خطورة  من  حذرنا  وقد  »سبق  بيانه:  ىف  المجلس  وقال 
العمالة والخيانة ىف طرابلس من عقدها العديد من الصفقات المشبوهة التى 
اإلخوان  بانت حقيقة مشروع  واليوم وقد  الليبية،  األزمة  أمد  إطالة  تهدف إىل 
وارتكابهم مع حكومة الوفاق ألبشع صور الخيانة والعمالة ىف تاريخ البشرية، 

وألكبر سقوط أخالىق منذ بدء األزمة الليبية ىف 2011«.
القوات  ليبيا، ووقفت ضد  اإلرهاب ىف  زرعت ودعمت  تركيا  أن  البيان  كد  وأ

المسلحة العربية الليبية، وقتلت العشرات من الجنود بطائراتها المسيرة.
ورهانكم  وحيادكم  »صمتكم  قائال:  ليبيا  قبائل  إىل  رسالة  المجلس  ووجه 
على الحلول التلفيقية أمر لم يعد يقبله تاريخ ليبيا، ولم تعد تقبله قواميس 
وصون  أمنكم  وضامن  نجاتكم  طوق  جيشكم  والتحررية،  النضالية  السياسة 

كرامتكم«.
التسييرى  المجلس  أصدر  كما 
ببلدية شحات، بيانا أدان فيه االتفاق 
فايز  وقعه  الذى  والبحرى  األمنى 
إىل  يهدف  والذى  تركيا،  مع  السراج 
بالسالح  اإلرهابية  المليشيات  تزويد 
باستباحة  التركى  للجانب  ويسمح 
اإلقليمية  والمياه  الليبية  األجواء 
صارخا  انتهاكا  يمثل  مما  إذن،  بدون 

لألمن والسيادة الليبية.
بالخيانة  االتفاق  المجلس،  ووصف 
اقليميا  غضبا  أثار  بعدما  العظمى، 
مع  ليبيا  وأحرج  أوروبيا  واحتجاجا 

الليبي  المجتمع  مكونات  من  العديد  عبّرت 
لهذه  القاطع  رفضها  عن  الليبية،  القبائل  و 
لمشيخة  األعلى  المجلس  أعلن  فقد  االتفاقية، 
الطرق الصوفية في ليبيا، رفضه لهذه االتفاقية 
و تأكيده على تمسكه الدائم بمواقفه الثابتة 
الداعمة للوطن وتماسكه ومحافظته  األصيلة 
النسيج  وصيانة  الليبي  التراب  وحدة  على 

االجتماعي لجميع سكانه.
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ومالذا  إلخوان،  آمنا  مالذا  تمثل  التى  لتركيا  دعم  وهو  وأصدقائها،  جيرانها 
للفارين من أمام ضربات الجيش الوطنى الليبى ىف حربه على اإلرهاب.

** ردود فعل دولية
عقب اإلعالن عن تلك االتفاقيات والبروتوكوالت سارعت العديد من الدول 

منها مصر وقبرص واليونان، بوصف تلك االتفاقية بـ«غير القانونية«.
األعضاء  من  ميتسوتاكيس،  كيرياكوس  اليوناىن  الوزراء  رئيس  وطالب   
اآلخرين ىف حلف شمال األطلسى »الناتو«، دعم اليونان ىف مواجهة محاوالت 
الذى  باالتفاق  يتعلق  فيما  سيما  ال  اليونانية،  السيادة  على  التعدى  تركيا 
وقعته األسبوع الماضى مع ليبيا لترسيم الحدود البحرية ىف البحر المتوسط.
الحاكم،  المحافظ  الجديدة«  أمام مؤتمر حزبه »الديمقراطية   وخالل حديثه 

يمكنه  ال  الحلف  ميتسوتاكيس:«  قال 
أحد  ينتهك  عندما  مبال  غير  يظل  أن 
انتهاكا صارخا،  الدوىل  القانون  أعضائه 
أمر  نهجا محايدا هو  تبنى  أن  الفتا إىل 
يأىت على حساب اليونان، التى لم تسع 
أبدا إىل تصعيد التوترات ىف المنطقة«، 
وفًقا لما ذكرته صحيفة »كاثيميرينى« 

اليونانية.
آر  جى  برونيوز  صحيفة  وكانت   
للرئيس  اتهامات،  وجهت  اليونانية، 
التركى رجب طيب أردوغان باستخدام 
ىف  طموحاته  لتنفيذ  كأداة  طرابلس 

اليونان.
االتفاقية  أن  إىل  الصحيفة  وأشارت   
الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق غير 
مع  السراج،  فايز  ليبيا،  ىف  الدستورية 
أردوغان،  طيب  رجب  التركى  الرئيس 
وتخطيا  أنقرة  أطماع  على  دلياًل 

البحرية. لحدودها 
 وأوضحت أن أنقرة تسعى للحصول 
المنطقة  على دعم طرابلس الغتصاب 
تخطط  كما  اليونانية،  االقتصادية 

تكفى  التى  كريت،  جزيرة  ىف  التنقيب  من  اليونان  لمنع  التركية  السلطات 
من  خوفا  اليونان  أنقرة ضد  وتتحرك  البالد،  االقتصادية ىف  األوضاع  لتحسين 

اقتصاديا. منافستها 
شئونها،  ىف  السافر  التركى  بالتدخل  تقبل  السراج  حكومة  أن  إىل  ولفتت   
لقوات  التابعة  اإلرهابية  المليشيات  على  بسخاء  ينفق  أردوغان  أن  مؤكدة 

السراج ىف طرابلس.
اإلطار  وباإلجماع،  الحايل،  الشهر  أوائل  األورويب،  االتحاد  خارجية  وزراء  وأقرَّ 
الشرعي  تنقيبها غير  نتيجة  تركيا،  الذي يسمح بفرض عقوبات على  القانوين 

عن الغاز يف السواحل القبرصية واليونانية. 
ترسيم  مذكرة  من  نسخة  بتسليم  تركيا  األورويب  االتحاد  طالب  كما 
تنشر  لم  المذكرة  بنود  أن  بيان  يف  موضحا  توقيعها،  تم  التي  الحدود 
دول  تضامن  على  وشدد  بشأنها،  لتوضيحات  حاجة  هناك  وأن  للعلن، 
التركية  الممارسات  يخص  فيما  وقبرص،  اليونان  مع  الكامل  االتحاد 
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األخيرة شريق البحر المتوسط.
مع  تركيا  توقيع  مصر  دانت  كما 
فايز  الليبي  الوزراء  مجلس  رئيس 
يف  تفاهم  مذكريتّ  على  السراج 
والمناطق  األمني  التعاون  مجال 

البحرية.
المصرية،  الخارجية  وقالت 
المذكرات  هذه  »مثل  بيانها،  يف 
غير  واتفاٌق  القانوين،  األثر  معدومة 
مؤكدة  يلزم«،  ال  ثم  ومن  شرعي، 
وحقوق  مصالح  على  يؤثر  »ال  أنه 
أي أطراف ثالثة، وال يترتب عليه أي 
تأثير على حقوق الدول المتشاطئة 
على  له  أثر  وال  المتوسط،  للبحر 
يف  البحرية  الحدود  تعيين  منظومة 

منطقة شرق المتوسط«.

** أحزاب معارضة ألردوغان
التركية،  المعارضة  أحزاب  وّجهت 
صوتت  إذ  ألردوغان،  قوية  صفعة 
الحدود  اتفاقية ترسيم  بالرفض على 
الكتلة  رئيس  نائب  عن  التركية،  للمعارضة  التابع  الموقع  ونقل  البحرية، 
نواب  أن  تأكيده  ألتاى،  أنجين  التركى،  الجمهورى  الشعب  الحزبية عن حزب 
صوتوا  الديمقراطى،  والشعوب  الخير  حزىب  من  نظرائهم  مع  بالتحالف  حزبه 
الخارجية  الشؤون  لجنة  اجتماع  ىف  ليبيا  مع  الدولية  االتفاقية  على  بالرفض 

التركي. بالبرلمان 
التركي:  الجمهورى  الشعب  حزب  عن  الحزبية  الكتلة  رئيس  نائب  وتابع 
الديمقراطى  الشعوب  وحزب  الخير  وحزب  الجمهورى  الشعب  حزب  صوت 
بالرفض، ىف لجنة وزارة الخارجية، على االتفاقية الدولية مع ليبيا، ونحن لدينا 
العديد من األسباب لهذا. رغم موافقتنا لسنوات على االتفاقيات الدولية التى 
كحزب  ونحن  البرلمان،  على  عرضت 
على  نوافق  كنا  الجمهورى  الشعب 

%99 منها.
بتوقيع  الليبية  األزمة  دخلت 
من  جديدا  فصالً  التفاهم  مذكريت 
ودويل  إقليمي  تداخل  عبر  التأزم 
جراء  المتفاقم  التوتر  خط  على 
يكد  لم  و  طرابلس،  العاصمة  حرب 
االتفاق  حول  الفعل  ردود  غبار 
الرئيس  صب  حتى  يهدأ،  البحري 
على  الزيت  أردوغان  رجب  التركي 
إرسال  بالده  استعداد  بإعالن  النار 
حكومة  طلبت  إذا  ليبيا  إىل  جنود 
الوضع  فاقم  ما  وهو  ذلك،  الوفاق 
موقف  التوتر  ليسود  جديد،  من 

األطراف كافة.

التفاهم  مذكرتي  بتوقيع  الليبية  األزمة  دخلت 
إقليمي  تداخل  عبر  التأزم  من  جديدا  فصاًل 
حرب  جراء  المتفاقم  التوتر  خط  على  ودولي 
العاصمة طرابلس، و لم يكد غبار ردود الفعل 
الرئيس  صب  حتى  يهدأ،  البحري  االتفاق  حول 
بإعالن  النار  على  الزيت  أردوغان  رجب  التركي 
استعداد بالده إرسال جنود إلى ليبيا إذا طلبت 
من  الوضع  فاقم  ما  وهو  ذلك،  الوفاق  حكومة 

جديد، ليسود التوتر موقف األطراف كافة.
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خطاب االستعمار التركي في ليبيا:

أحـالم التـاريـخ..
وأوهـام الحـاضـر

رامي التلغ

منذ سنة 2011 أصبحت ليبيا محّل أطماع دولية بعد أن ضعفت الدولة 
صالحياتها. ممارسة  عن  عاجزة  مترّهلة  مقّسمة  السلطة  وأصبحت 
المطامح الدولية يف المقّدرات الليبية تجّسدت خاصة يف السلوك السياسي 
التركي يف ليبيا خاصة و أن ليبيا كانت تاريخيا إيالة عثمانية و لم تخف 
أنقرة و إمبراطورها الطامح أردوغان أطماعها يف استرجاع أمجاد األجداد.
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لم يعد التدخل التركي يف ليبيا سرا على أحد من خالل الدعم المباشر الذي 
النزعة  تدّخل يكشف  العاصمة طرابلس،   المسيطرة على  للميليشيات   يقّدمه 
أجداده،   إرث  »ليبيا  أن  جازما-  -يعتقد  زال  ما  الذي  ألردوغان،   االستعمارية 

وجغرافيتها جزء من اإلمبراطورية العثمانية«.
إثر إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذايف و على امتداد سنوات،  لم تتواىن 
أنقرة يف دعم الجماعات المتطرفة يف ليبيا سّرا،  لكن تدخالتها يف الفترة األخيرة 
كثر مباشرتية خاصة يف ظل تطورات الحرب على الميدان  فمن تسليح  أصبحت أ
تلك الميليشيات إىل المشاركة ميدانيا بقوات خاصة يف مواجهة قوات الجيش 
الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر،  الذي صار قاب قوسين أو أدىن من 

حسم معركة طرابلس.
لما  امتداد  ليبيا  يف  األتراك  تواجد  إن  أردوغان  قال  صحفية،   تصريحات  ويف 

وصفه بـ«كفاح« أجداده العثمانيين على الجبهات لحماية مليون تركي فيها.
»األتراك  أن  بإسطنبول  آريت  منتدى  يف  له  كلمة  خالل  أردوغان  وأضاف 
يتواجدون يف جغرافيتهم احتراما لما أسماه بإرث األجداد،  فهم من نسل يونس 

أمره«، يف إشارة إىل القاضي العثماين الشهير.
التركي حفيظة  الرئيس  وأثار حديث 
رئيس  السراج  أن  واعتبروا  الليبيين،  
بذكرى  يحتفل  الوفاق   حكومة 
إيطاليا  عن   68 الـ  ليبيا  استقالل 
إرادتها واستقاللها لالستعمار  بتسليم 

العثماين الجديد.
»المونيتور«  موقع  نشره  تقرير  ويف 
المحلل  أشار  األميركي،   اإلخباري 
فيهم  المخضرم  التركي  السياسي 
الذين  األتراك  أحفاد  أن  إىل  تاشتكين 
القرون  مدار  على  ليبيا  يف  استقروا 
الغزو  بعد  أي  الماضية،   الثالثة 
العثماين ألراضي هذا البلد،  يتمركزون 
ومصراتة  طرابلس  مدن  يف  حالياً 
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»أبناء  أو  »الكراغلة«  اسم  هؤالء  على  يطلق  إنه  وقال  ودرنا.  والزاوية  وبنغازي 
الرقيق« ونقل تاشتكين عن أحد أعضاء الرابطة التي تضم هؤالء الليبيين قوله 
يف  يقيم  منهم  األكبر  العدد  وأن  نسمة،   مليون   1.4 نحو  إىل  يصل  عددهم  إن 
تبدو  التقديرات  أن هذه  كد  أ مصراتة،  ويشكلون نحو %75 من سكانها. ولكنه 
مبالغاً فيها بشدة،  وتحتاج إىل تدقيق،  خاصة يف ظل صعوبة التعرف على ذوي 

األصول التركية بين الليبيين.
من ذلك، حذر متابعون للملف الليبي من أن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان 
وراء ستار يف شؤون  للتدخل من  التركية،   األصول  الليبيين من ذوي  يستخدم 
هذا البلد،  الذي تناصب أنقرة جيشه الوطني العداء وتبدي الدعم للميليشيات 
بعض  إن  هؤالء  وقال  طرابلس.  يف  السراج   فايز  لحكومة  المؤازرة  المتشددة 
الليبيين المشتتين بشدة سياسياً وعسكرياً،  حاولوا يف عام 2015 لم صفوفهم 
أن  إىل  مشيرين  موجودون،   بأنهم  التذكير  استهدفت  رابطة،   إنشاء  خالل  من 
نظام أردوغان عمد إىل توطيد صالته بالليبيين المنحدرين من أصل تركي ممن 
يشتركون  وممن  »اإلخوان«،   جماعة  مثل  المتشددة  التنظيمات  مع  يتحالفون 

جميعاً يف مناهضة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
الليبية،   العاصمة  يف  المعارك  اندالع  منذ  تركيا  أعلنت  متصل،  سياق  يف 
المسلحة  للميليشيات  دعمها  عن  الماضي،   )نيسان(  أبريل  مطلع  طرابلس،  

وإمدادها بمعدات عسكرية،  وذلك بهدف منع سقوط جماعة اإلخوان. 
يف  الصراع  ملفات  على  سلبا  التأثير  شأنها  من  سياسات  اتباع  إىل  وتعمد 
مع  المركبة  تركيا  صراعات  إطار  يف  وتوظيفها  األزمة  أمد  إطالة  أجل  من  ليبيا 
الكثير من األطراف.  ويف هذا اإلطار أعلن الرئيس التركي إردوغان عن استعداد 
تركيا إلرسال قوات عسكرية إىل ليبيا يف حال طلبت حكومة الوفاق ذلك. وقال 
تركيا  ليبيا ذلك،  فإن  أرادت  2019: »إذا  األول(  )كانون  9 ديسمبر  إردوغان يف 

ونحن  مستقل.  بشكل  قرارا  ستتخذ 
الشأن«.  بهذا  أحد  من  إذنا  نطلب  لن 
مكالمة  إجراء  يف  أنه:«يرغب  وأضاف 
فالديمير  الروسي  الرئيس  مع  هاتفية 
عقده  المزمع  لقائهما  قبل  بوتين 
وأعرب عن  المقبل.  الشهر  بإسطنبول 
أمله بأن يعيد بوتين نظره بشأن القائد 
خليفة حفتر،  حسب قوله،  محذرا من 

تواجد  إن  أردوغان  قال  صحفية،   تصريحات  في 
بـ«كفاح«  وصفه  لما  امتداد  ليبيا  في  األتراك 
لحماية  الجبهات  على  العثمانيين  ــداده  أج

مليون تركي فيها.
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أن ليبيا قد تتحول إىل سوريا أخرى إن 
لم يحدث ذلك.

مجاالت  توسيع  إىل  أنقرة  وعملت 
سيما  الليبية،   األراضي  على  نفوذها 
ثم،   ومن  منها.  الغريب  الجانب  يف 
دعمت هذا النفوذ بالتعاون مع جماعة 
الليبية  الجماعة  وعناصر  اإلخوان،  
الفارين  الحرب  أمراء  فآوت  المقاتلة،  
من المعارك،  وعالجتهم يف مشافيها،  
انطالق  نقطة  أراضيها  من  وجعلت 

لفضائيات »التكفير والتحريض«.
أنقرة  تركيع  محاوالت  تتوّقف  لم 
عملت  حيث  الحّد،  هذا  عند  لطرابلس 
على تحويل البالد إىل مالًذا للتنظيمات 
المتطرفة وخاصة تنظيم داعش.  وقد 
كتوبر  كد اللواء أحمد المسماري،  يف أ أ
يف  وباتوا  السجون  من  سراحهم  أطلق  اإلرهابيين  من  كبيرة  أعداًدا  أّن  الماضي 
أيدي األتراك،  محذًرا من أّن الرئيس التركي،  قد يعمل على إرسال اإلرهابيين 

الموجودين يف سوريا إىل ليبيا عبر موائن ومطارات طرابلس ومصراتة وزوارة.
كثفت  التركية  السلطات  أّن  الماضية؛  القليلة  الفترة  خالل    ، تقارير  وكشفت 
من عمليات تجميع العناصر اإلرهابية الفارة من المعارك يف سوريا،  خاصة أفراد 
األراضي  إىل  جًوا  نقلهم  و«داعش«؛ حيث شرعت يف  النصرة«  تنظيمي »جبهة 

الليبية لدعم الميليشيات المسلحة المنتشرة يف العاصمة طرابلس. 
إرهابيين  وصول  عن  الماضي  يوليو  يف  القومي  واألمن  الدفاع  لجنة  وتحدثت 
الرئيس  من مدينة إدلب السورية للقتال إىل جانب ميليشيات طرابلس متهمة 
التركي رجب طيب إردوغان بنقل مقاتلين أجانب من سوريا إىل ليبيا وفقا لبيان 

صادر عن اللجنة.
للتدخل  الحقيقي  المأرب  أن  إاّل  العثمانية  األمجاد  إحياء  مطامح  عن  فضال 
وراء  األسباب  أهم  أحد  التجارة  وتعد  باألساس،  إقتصادي  هو  ليبيا  يف  التركي 
يقول  كما  ليبيا،   يف  أنقرة  تدخل 
الدراسات  مركز  من  أورهان  أويتون 
فـ«منذ  الوسط.  للشرق  االستراتيجية 
حقبة القذايف كان الكثير من الشركات 
بعد  لكن  ليبيا.  يف  يعمل  التركية 
الكثير من  ليبيا  الحرب األهلية فقدت 
تراجع  وبالتايل  االقتصادية  أهميتها 
ليبيا  وتحتل  باالستثمار«.  االهتمام 
احتياطي  يف  عربًيا  الرابعة  المرتبة 
ثروتها االحتياطية  ُتقدر  بينما  الذهب،  

من النفط بـ48 مليار برميل.
وتعمد تركيا إىل جعل السالح التركي 
أيضا  المكثف  تواجدها  محركات  أحد 
على الساحة الليبية ذلك أن الحكومة 
الليبية أحد أهم زبائن السالح التركي،  
الذي يتم تجريبه على الساحة الليبية 
يف  ليس  وتسويقه  تطويره  أجل  من 
ساحات  يف  أيضا  وإنما  وحدها،   ليبيا 

الكثير من البلدان األفريقية األخرى.

خالل كلمة له في منتدى آرتي بإسطنبول قال 
جغرافيتهم  في  يتواجدون  »األتراك  أردوغان: 
احتراما لما أسماه بإرث األجداد،  فهم من نسل 
يونس أمره«، في إشارة إلى القاضي العثماني 

الشهير.

تحدثت لجنة الدفاع واألمن القومي في يوليو 
إدلب  مدينة  من  إرهابيين  وصول  عن  الماضي 
السورية للقتال إلى جانب ميليشيات طرابلس 
إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  متهمة 
بنقل مقاتلين أجانب من سوريا إلى ليبيا وفقا 

لبيان صادر عن اللجنة.
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العثمانيون
حكموا ليبيا بالحديد والنار

المختار الجدال:

حوار/ همسة يونس

الحكم  تحت  ليبيا  عاشت 
العثماين لفترة زمنية دامت 
شهدت  قرون   3 من  ألكثر 
تاريخية  فترات  البالد  فيها 
طبيعية  ولمعرفة  هامة، 
العثماين  الحكم  وأساليب 
يف ليبيا، والوقوف عن قرب 
على أبرز المواقف التاريخية 
هذا  يف  ليبيا  شهدتها  التي 
إفريقيا  لبوابة  كان  العهد،، 
مع  الحوار  هذا  اإلخبارية 
السياسي  التاريخ  أستاذ 
بالجامعات الليبية، المختار 

الجدال... وإىل نص الحوار
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بداية.. كيف كانت طبيعة وأساليب الحكم العثماني 
في ليبيا؟

اإلتاوات  وفرض  والنار  بالحديد  ليبيا  العثمانيين  الوالة  حكم 
نظرا  الدفع  ترفض  كانت  التي  القبائل  وقمع  والويركو«  »الميري  والضرائب 
اإلنكشارية  جنود  األتراك  واستخدم  الجفاف،  ومواسم  المجاعات  لظروف 
لتركيع القبائل الذين استخدموا كل أنواع التعذيب، ومنها ماعرف بالخوازيق، 

وكان الوالة يتم تعيينهم من الباب العايل مباشرة.
هناك الكثير من المجازر التي ارتكبها الغزاة العثمانيون يف ليبيا، لنقف عند 

أهم تلك المجازر.
قبائل  ثورة  منها  حكمهم،  أثناء  الفترات  من  كثير  يف  الغزاة  الليبيون  واجه 
العجيالت يف غرب  والمحاميد وقتل نصف سكان منطقة  والربائع  الرقيعات 
ليبيا، وثورة أوالد سليمان والفرجان يف الوسط، وثورة الجوازي يف الشرق، وقد 

شردت تلك القبائل حتى اآلن يف مصر وتشاد والنيجر.
 

األولى،  لوزان  معاهدة  أو  أوشي  معاهدة  عن  ماذا 
وماهي تداعياتها على ليبيا؟

اتفاقية أوشي لوزان هي اتفاقية تم بموجبها تنازل تركيا عن والية 
ونصت  1912م،  عام  االيطايل  االستعمار  لدولة  وبرقة«  الغرب  »طرابلس 

االتفاقية على تعهد إيطاليا بحماية رعايا الدولة التركية يف طرابلس الغرب.
 

ماذا بشأن صفقة بيع العثمانيين لليبيا إلى اإليطاليين 
مقابل جزيرة في بحر إيجة؟

المريض«،  »الرجل  بـ  كانت تسمى  آخر عهدها  العثمانية يف  الدولة 
وكانت غير قادرة على مواجهة المد القومي يف أوروبا وال اعتقد إنه تم استبدل 

ليبيا بجزيرة يف بحر إيجه.
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إذا انتقلنا لمرحلة المقاومة.. حدثنا عن تاريخ 
الكفاح الليبي ضد االستعمار العثماين؟

غومة  الشيخ  قادها  المقاومة  حركات  كبر   أ
الشيخ  ثورة  ثم  المحاميد  وقبائل  المحمودي 
عبدالجليل سيف النصر وقبيلة أوالد سليمان.

 
الشخصيات  وأبرز  أهم  هي  من 
وجه  في  وقفت  التي  الليبية 

العثماني؟ االستعمار 
أهم الشخصيات هم:

غومة  المحمودي، والشيخ  غومة  الشيخ 
بني  من  المحاميد  قبيلة  شيخ  هو  المحمودي 
العثمانيين،  ثورية يف مواجهة  قاد حركة  سليم 
ثم  طرابزون  يف  وسجنه  عليه  القبض  تم 
العثمانيين  وحاول  ليبيا  غرب  إىل  وعاد  هرب 
أوال  وادي  يف  فقتل  رفض  ولكن  استمالته 

بالقرب من غدامس.
النصر،  سيف  عبدالجليل  الشيخ  وأيضا 
وقاد  »الضرائب«،  الميري  دفع  الذي رفض 
حركة مسلحة ضد العثمانيين وقتل يف مسالته 
العثماين  الوايل  أخذهم  الذين  أبنائه  وأسر 
من  فترة  الحمراء  السراي  يف  وعاشوا  كرهينة 

الزمن.
 

طرق  االستعمار  يفكر  هل  برأيك 
باب ليبيا من جديد؟

طالما  وقت،  أي  يف  يعود  االستعمار 
وجد فراغ يف أي مكان ومتى توفرت شروطه.

األوضاع  لمستجدات  متابعتكم  خالل   من 
رجب  التركي  الرئيس  وتصريحات  الليبية، 
طيب أردوغان بشأن أن ليبيا إرث أجداده، وأن 
هناك نحو مليون ليبي من أصل تركي بداخل 

األراضي الليبية... ما تعليقك؟
حماية  يف  كرعايا  تركهم  أتراك  جنود  هؤالء 
بأن  رضوا  إذا  اآلن،  سحبهم  وعليه  إيطاليا 
عودتهم  يف  نمانع  ال  ونحن  أتراك  رعايا  يكونوا 
الطليان  بقايا  األصلية، مثلما طردنا  بالدهم  إىل 

عام 1970م.
 

هل هناك بالفعل جمعية لألتراك 
الليبيين تسمى )كوروغلو ليبيا(؟
ليبيا  يف  األتراك  بقايا  بعض  طبعا 
دخلوا تحت قبيلة تسمى الكراغلة وهؤالء كانوا 
طبقة  منهم  وتكونت  الضرائب  من  معفيين 
البالد وملكت  اقتصاد  متوسطة سيطرت على 
اآلن  المليشيات  وأغلب  واالدارة  السلطة  زمام 

مدعومة منهم.
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يروي تفاصيل الماضي 
االستعماري لتركيا في ليبيا

حوار: سوزان الغيطاين

المجلس  رئيس  توقيع  أثار 

مذكرة  السراج  فائز  الرئاسي 

والتطورات  تركيا  مع  تفاهم 

ذلك  أعقبت  التي  المتالحقة 

االستعمار  عودة  من  مخاوفا 

التركي لليبيا، خاصة وأن االحتالل 

العثماين لليبيا يعد حقبة مظلمة 

كثر  أ للحديث  البالد..  تاريخ  يف 

لليبيا  العثماين  االحتالل  حول 

التاريخ  قسم  رئيس  التقينا 

بجامعة بنغازي

أستاذ التاريخ السياسي رئيس قسم التاريخ بجامعة بنغازي
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حدثنا عن التاريخ االستعماري لتركيا في ليبيا؟
عشر  السادس  القرن  يف  طرابلس  إىل  يوحنا  القديس  فرسان  جاء  عندما 
استنجد الليبيون بالعثمانيين بحكم أن الدولة العثمانية آن ذاك كانت تتحدث 
التهديدات  أمام  منيعا  سدا  العثمانيين  يف  فوجدوا  اإلسالمية  الخالفة  عن 
وأن  خاصة  العثمانية  الدولة  سلطة  يف  الليبيين  النصهار  أدى  ما  الخارجية 
الليبيين مهددين من اإلسبان والمالطيين واألوروبيين لكن عندما نصبوا وايل 
الليبيين يف ثورات ضد األتراك منها ثورة  عثماين يف البالد تأزم الوضع ودخل 
الجوازي يف بنغازي وكذلك قبائل العواقير برئاسة علي باشا ديهوم يف بنغازي 
وغومه المحمودي وسيف النصر يف فزان وثورات أهل الجبل يف غريان ويفرن 
دخلت  ثم  طرابلس  يف  للسويدي  السياسي  والحراك  للمعارضة  باإلضافة 
مرحلة االنقالبات على الحكم العثماين من خالل األسرة القرمنلية وتزامن ذلك 
القرملي من  تمكن  كما  أوروبا  العثمانية بسبب حروبها يف  الدولة  مع ضعف 
توطيد عالقاته مع دول أوروبا وكانت النتيجة أن حصلت البالد على استقالل 

ذايت تحت السيادة اإلسمية للدولة العثمانية.

السنوات  حرب  من  العثمانية  الدولة  موقف  كان  كيف 
األربع التي دخلتها ليبيا مع الواليات المتحدة؟

لم تدعم طرابلس ولم تتدخل يف الحرب آن ذاك.

ليبيا..  إلى  تركيا  عادت   1911 إلى   1835 من  الفترة  خالل 
حدثنا عن هذه الحقبة؟

فسياسة  احتالل  صيغة  يف  عادت  الفترة  هذه  يف  لليبيا  تركيا  عادت  عندما 
تركيا يف الحكم الثاين قامت على فرض الجباية وأخذ مدخرات الدولة والتنكيل 
فيها  أودع  التي  السجون  وبناء  السياسيين  بعض  نفي  جرى  كما  بالليبيين 
هناك  وكان  إعمار  أو  تنمية  أي  البالد  تشهد  ولم  العثماين  للحكم  الرافضين 

انتفاضات شعبية على االحتالل التركي.

أعطنا أمثلة عن الجرائم التركية في ليبيا خالل فترة االحتالل؟
من  شيخ   40 دعوة  تم  حيث  الجوازي  لقبيلة  خداعهم  كانت  قضية  كبر  أ
القبيلة للقاء الوايل العثماين يف برقة وعندما ذهبوا تم ذبحهم جميعا وذلك ألن 
قبيلة الجوازي كانت مصدر قلق للنفوذ العثماين فتم تهجير أبنائها وتشريدها 
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المحمودي واغتيال  أوالد سليمان إىل جانب حرق غومة  كما تم تهجير قبيلة 
عدد من الزعماء داخل طرابلس باإلضافة إىل انتهاج سياسات الجلد.

كيف سلم العثمانيين ليبيا إليطاليا؟
لتسليم  بالتمهيد  ذاك  آن  روما  العثمانية يف  الدولة  باشا سفير  خيرت  قام 
تقضي  التي  لوزان  معاهدة  بموجب  ذلك  جرى  وبالفعل  لإليطاليين  ليبيا 

بتسليم ليبيا لإليطاليين مقابل حصول تركيا على جزيرة رودس.

حدثنا عن تفاصيل خروج العثمانيين من ليبيا؟
وبالفعل  ليبيا  من  باالنسحاب  األوامر  أعطوا  العثمانيون  السياسيون 
بعض  أن  إال  رسمي  بشكل  تركيا  وانسحبت  والجنود  األسلحة  سحب  جرى 

الجنوداألتراك ظل يحارب إىل جانب المجاهدين الليبيين.

إلى أي مدى تخشى من عودة االستعمار التركي إلى ليبيا؟
فاالستعمار  انتهت  الطريقة  بهذه  االستعمار  ففكرة  مستحيلة  الفكرة  هذه 
اآلن اقتصادي وإعالمي كما أن تركيا ليست من الدول العظمى لكي تتمكن 

من تشكيل هذا التهديد.

كيف تابعت تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بوجود مليون ليبي من أصول تركية في ليبيا؟

جاءت  قبائل  من  تشكلنا  كمجتمع  فنحن  بالتفاعل  تتشكل  العالم  شعوب 
من مختلف الدول لكنهاانصهرت يف البالد وأصبحت ليبية كما أن تركيا نفسها 

ولدت من عباءة الدولة السلوجية عندما اندثرت.

برأيك ما الهدف من تصريحات أردوغان في هذا الشأن؟
استثمارات  خسرت  وأنها  خاصة  ليبيا  يف  لها  قدم  موطئ  إليجاد  تسعى  تركيا 
2011 فتسعى ألن يكون لها مكان يف ليبيا لخدمة مشروع  تقدر بالمليارات عام 
شطحات  تكون  أن  تعدو  ال  وهذه  المسلمين  مال  بيت  تركيا  لتكون  اإلخوان 
طويال  الحكم  يف  يستمر  لن  والتنمية  العدالة  وحزب  فأردوغان  وفكرية  سياسية 
أردوغاناإلخواين خاصة  بعيدا عن طموح  وتركيا جيدة  ليبيا  بين  العالقة  وستعود 
وأن هناك توتر يف العالقة بين أردوغان والمؤسسة العسكرية على خلفية محاولة 

االنقالب عليه. 
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كاريكاتير

محمد قجوم


