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نشرة  اسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الخميس   ٢٣  يناير  ٢٠٢٠

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

بعد ٩ سنوات:

مـاذا بقـي
من سردّيـة »فبراير«

؟؟

؟؟

علي السعيدي: لقد ضاعت ليبيا تسع سنوات من »زمن فبراير«: 

بسبب أحداث 17 فبراير   جروح اإلرهاب تنذر بمستقبل بال أفق

٣٨  صفحة - العدد ١٠١

؟
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موجز للفوضى الليبية.. االفتتاحية

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

من بالدهم.

أحمد نظيف
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ُسحب الثورة الحاجبة
المشهد  في  وجليًا  واضحًا  الجهادي  اإلسالمي  المكون  ظهر  لألحداث  األول  اليوم  منذ 
بالرغم  والكاميرات،  الناس  أعين  الحقيقية عن  الصورة  »الثورة« حجبت  لكن سحب  الليبي، 

بوعي  الطرف  تغظ  كانت  األخيرة  أن  من 
سقوط  وقبل  الحرب  فخالل  ذلك.  كل  عن 
المتمردين  أيدي  في  طرابلس  العاصمة 
تسمى  إسالمية  إرهابية  جماعة  عمدت 
عبد  تصفية  إلى  الجراح«  بن  عبيدة  »كتيبة 
سبتمبر  ثورة  قادة  أحد  يونس،  الفتاح 
1٩٩٦ مع معمر القذافي، والذي انشق عنه 
بعد فبراير 2011، هي الجماعة ذاتها التي 
هاجمت مقر السفارة األمريكية في بنغازي 
في سبتمبر 2012 وقتلت السفير األمريكي 
الذي  نفسه  السفير  ستيفنز«،  »كريستوفر 
واحد  عام  قبل  الجماعات  هذه  يسلح  كان 
القذافي. لكأنه مكر  العقيد  إلسقاط نظام 

التاريخ الذي ال يرحم.
في هذه األثناء كانت الجماعات الجهادية 
وتدعم  صفوفها  تنظم  للقاعدة  الموالية 
الجيش  من  المنهوب  بالسالح  مخازنها 
الليبي والقادم عبر البواخر من الخارج وتفتح 
الستقبال  مكان  كل  في  التدريب  مراكز 
»مجاهدي المستقبل« من ليبيا وبقية الدول 
المجاورة وخاصة تونس. فيما أرسلت الكثير 
جانب  إلى  سورية  في  للقتال  عناصرها  من 
الرئيس،  نظام  ضد  المسلحة  المعارضة 
بلدية  عميد  أبرزهم  لعل  األسد.  بشار 
طرابلس الحالي، مهدي الحارثي، الذي كان 
»كتيبة  اسم  تحت  عسكرية  ميليشيا  يقود 
ثوار طرابلس« موالية لرئيس حزب الوطن 
العمل  انطالقة  ومع  بالحاج.  الحكيم  عبد 

خــــال الـــحـــرب وقـــبـــل ســـقـــوط الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس في 

أيدي المتمردين عمدت جماعة إرهابية إسامية تسمى 

»كتيبة عبيدة بن الجراح« إلى تصفية عبد الفتاح يونس، 

أحد قادة ثورة سبتمبر 1969 مع معمر القذافي، والذي 

التي  ذاتها  الجماعة  هي   ،2011 فبراير  بعد  عنه  انشق 

هاجمت مقر السفارة األمريكية في بنغازي في سبتمبر 

ستيفنز«،  »كريستوفر  األمــريــكــي  السفير  وقتلت   2012

قبل  الــجــمــاعــات  هـــذه  يسلح  كـــان  الـــذي  نفسه  السفير 

مكر  لكأنه  القذافي.  العقيد  نظام  إلسقاط  واحــد  عــام 

التاريخ الذي ال يرحم.
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إلى  الحاراتي  السورية، سافر  الساحة  في  العسكري 
سورية لتشكيل مجموعة جهادية ضد النظام تحت 
اسم »جيش األمة«، وتتهم هذه المجموعة بتنفيذ 
جرائم ضد معسكرات جيش التحرير الفلسطيني 

في سورية، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كان الحارثي خالل الحرب في العام 2011 يقود 
فرقة عسكرية خاصة حاصرت فندق ريكسوس 
في طرابلس في أغسطس 2011. ووفقًا لتقارير 
إعالمية، نشرتها شبكة فولتير الفرنسية، فقد 
المستشارين  من  مجموعة  ترافقه  كانت 
أجنبي  عسكري  مصدر  ووفق  الفرنسيين. 
قبل  من  الحاراتي  تكليف  تّم  المستوى  رفيع 
بأسر  تقضي  بمهمة  األطلسي  شمال  حلف 
سري  جناح  في  المتواجدين  الليبيين  القادة 
في  السابق  النائب  وباغتيال  الفندق  في 
لوثر  مارتن  ومساعد  األميركي  الكونغرس 
إيرلندية.  سيدة  من  ومتزوج  األيرلندية  الجنسية  الحاراتي  ويحمل  فانتروي.  والتر  كينغ 
ووفق ما أّكده رئيس الوزراء السابق خوسيه ماريا أزنار ما زال مهدي الحاراتي مطلوبًا في 

إسبانيا بسبب توّرطه في هجمات مدريد في 11 مارس 200٤.

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

والله وحده العليم بما سيحدث. وما يجري في سوريا، ليس بعيداً عن كل هذا.
في  األمريكية  المتحدة  الواليات  مشاريع  أن  الالفت  لكن 
المنطقة العربية واإلسالمية تنفذ دائمًا بأدوات ب‹إسالموية«. 
الجهادية  البندقية  كانت  بعضها،  وليس  التجارب،  كل  في 
وتفكيك  لتقسيم  االمبريالية  تعتمدها  التي  الوسائل  إحدى 
على  خطراً  تشكل  التي  تلك  أو  لسياساتها  المعادية  الدول 
تمدد مشروعها في العالم، بل حتى الدول التي ترفض السير 
طوعًا في الركب االستعماري. ينسحب ذلك على الدول العربية 
أو تلك التي تسكنها مجتمعات مسلمة، أو حتى أقليات، كمعطى 
موضوعي يتم التالعب به وتطويعه »طائفيًا« و »عرقيًا« و »مذهبيًا«. 
حضر  التي  الساحات  كل  أن  التاريخية  التجربة  دروس  تكشف  إذ 
كانت  اليوم  حتى  الماضي  القرن  ثمانينات  منذ  الجهاديون  فيها 
أو  األمريكية  التقسيم  بمشاريع  مستهدفة 

مناطق لخوض معارك أمريكية بالوكالة.
القوات  دخلت   ،1٩٩7 العام  نهاية 
اإلدارة  لتلتقط  أفغانستان،  إلى  السوفياتية 
بين  صراع  إلى  وتحوله  الحدث  األمريكية 
استنزاف  إطار  في  و»اإليمان«  »اإللحاد« 
لتهزمه  السوفياتي  االتحاد  األول،  عدوها 
هزمها  مثلما  »المجاهدين«  على  باالعتماد 
العام 1٩٨0  »الثوار«. في  ببنادق  في فيتنام 
تنفيذ  في  المتحدة  الواليات  انطلقت 
المشروع بعد أن أقنعت دواًل عربية بدعمه 

سياسًا وإعالميًا وماليًا.

ما حدث في ليبيا منذ 2011 وحتى اليوم، بأيدي الليبيين 

عدد  لتحويل  األمريكي  المشروع  جديدًا.  ليس  أنفسهم، 

مـــن الـــــدول الــمــعــاديــة و«الـــشـــريـــرة« إلـــى ســـاحـــات واســعــة 

ــقـــاع شـــروخ  لــلــفــوضــى، مـــن خــــال تــقــســيــمــهــا وتــشــتــيــتــهــا وإيـ

حادة في بنيتها االجتماعية، متواصل منذ الحرب الكورية 

في الخمسينات وصواًل للعراق مرورًا بفيتنام ويوغسافيا 

وتشيلي وأفغانستان، والله وحده العليم بما سيحدث. وما 

يجري في سوريا، ليس بعيدًا عن كل هذا.
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األفغاني«  »الجهاد  مرحلة  انتهت 
بوطن  عربيًا  والممول  أمريكيًا  المدعوم 
مقطع األوصال وحرب أهلية. لم يعد هناك 
الماكينة  بدأت  فقد  الوقت،  من  متسع 
االستعمارية في تفتيت بلد آخر طالما كان 
معاديًا للسياسات األمريكية ومساندا لقوى 
الحلف  قرر  واالقتصادي.  الوطني  التحرر 
األمريكية  اإلدارة  خلفه  ومن  األطلسي 
تقسيم يوغسالفيا إلى دويالت صغيرة على 
ثمنه  كانت  تقسيم  وطائفي.  عرقي  أساس 
حرب قذرة دعمتها واشنطن ومولها العرب 
الرثة،  الشعوب  جانب  إلى  وقودها  وكان 
فج عميق  زحفوا من كل  الذين  الجهاديون 
تحت عناوين عاطفية براقة من نوع »نصرة 

اإلسالم« والتصدي »للزحف الصليبي«.
في العام 200٣، احتلت القوات األمريكية 
العراق، بعد أن قدمت الذرائع الكاذبة حول 
الدمار  ألسلحة  حسين  صدام  نظام  امتالك 
الشامل. وطيلة الوجود األمريكي في العراق، 
من  تاريخه  في  شهده  ما  ذروة  البلد  شهد 
استقطاب طائفي، خلف مجازر دامية بين أبناء 
مباشر  بشكل  االحتالل،  زرع  الواحد.  الوطن 
تنظيمًا  المقاومة  ذرائع  تحت  مباشر  غير  أو 
»داعش«  يسمى  اليوم  أصبح  دمويا  جهاديًا 
من  كلها  تغذت  تطور  بمراحل  مر  أن  بعد 
العنف  وهذا  الطائفي.  الكراهية  خطاب 
طائفيًا  خطابًا  مواجهته  في  أفرز  الجهادي 
ميليشيات  عليه  وتأسست  كراهية  يقل  ال 
»حرب  في  البالد  لتدخل  دموية،  عنه  تقل  ال 

الطوائف« والتقسيم على أرض الواقع بين كرد وسنة وشيعة، وليحقق االحتالل أحد األهداف 
التي جاء من أجلها إلى المنطقة عبر بنادق الجهاديين التي تدثرت بشعار المقاومة.

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

مازالت مفتوحة على سفيان بن قمو وغيره.
الخارجية  لوزير  اإللكترونية  الرسائل  من   201٥ ماي  في  تسريبه  تم  ما  ذلك  ويؤكد 
السابقة هيالري كلينتون، إذ تشير إحدى الرسائل إلى مساع تقوم بها المخابرات الفرنسية 
فيفري   71 من  بداية  الليبي  الشرق  في  المتشددة  الجماعات  دعمت  )التي  والبريطانية 
2011( لتقسيم ليبيا وإقامة كيان سياسي مستقل شرقًا. فقد ورد حرفيا في رسالة بتاريخ 
الفرنسية  الخارجي  لألمن  العامة  المديرية  من  »موظفين  أن   2012 مارس  من  الثامن 
والمخابرات السرية البريطانية »IM--SIS-6« عملوا في الفترة بين منتصف جانفي 2012 
في  ليبيا،  شرق  في  واجتماعية  قبلية  قيادات  مع  العالقات  توطيد  على   2012 مارس  إلى 
محاولة لتشجيعهم على إقامة منطقة شبه مستقلة إدارًيا في إقليم برقة بتوجيه من الرئيس 
الفرنسي ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ونقلت الرسالة عن مصادر 
مطلعة أن المخابرات البريطانية والفرنسية كانتا تنويان »التحرك نحو إقليم مستقل إدارًيا 

تحت حكم فيدرالي«.

نــفــســه، إذ عملت ذات  الــســيــنــاريــو  فــي ليبيا حــصــل 

األنـــظـــمـــة الـــتـــوســـعـــيـــة الـــغـــربـــيـــة بـــنـــشـــاط كـــبـــيـــر عــلــى 

اســـتـــصـــدار قــــرار مـــن مــجــلــس األمـــــن، لــتــدخــل حلف 

الشعب  »إنقاذ  بدعوى  الباد،  في  األطلسي  شمال 

الــلــيــبــي مـــن الــطــاغــيــة الـــقـــذافـــي« لــتــمــكــن حــلــفــاءهــا 

الجهاديين من السلطة والتمدد والتمهيد لتقسيم 

وفــزان.  بين برقة وطرابلس  أقاليم  إلــى ثاثة  ليبيا 

ثم ما لبثت أن بدأت تصطادهم الواحد تلو األخر، 

ثنت  ثــم  الليبي(  أنــس  )أبـــو  الرقيعي  بسليم  فــبــدأت 

بأبي ختالة، المتهم بقتل السفير الليبي في بنغازي، 

وقــائــمــة الــمــطــلــوبــيــن مــن »ثــــوار الــحــريــة والــكــرامــة« 

مازالت مفتوحة على سفيان بن قمو وغيره.
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في ذكرى الـ 17 من فبراير..

مسيرة ٩ من الفشل 
والفوضى والّدماء

تعاني ليبيا انقسامًا حاداً منذ اندالع األزمة في العام 2011، وتغلفت البالد 
نمو  في  تسّبب  ما  الماضية،  السنوات  خالل  المتكررة  الفوضى  بمشاهد 
في  أشكاله  بكافة  العنف  انتشر  حيث  الليبي.  المجتمع  أبناء  بين  الكراهية  غريزة 
جرائم  إلى  والقبائل،  المليشيات  بين  التناحر  فمن  األخيرة،  األعوام  خالل  ليبيا 
تنظيم داعش، وغيره من التنظيمات اإلرهابية التي استوطنت البالد، وصوال إلى 
العديد من  البالد، وأسفر كل ذلك عن سقوط  الخارجية ومساعي غزو  التدخالت 

الضحايا من أبناء ليبيا. 

عبدالباسط غبارة
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جوا  عاما   ٤2 مدى  على  ليبيا  عاشت 
النظام  عمل  على  واالستقرار  اآلن  من 
وأمن  الدولة  مؤسسات  بناء  على 
والتعليم  السكن  في  حقهم  لليبيين 
وتجهيز  بناء  عبر  بالمجان،  والعالج 
وآالف  والجامعات  المشافي  عشرات 
الشقق السكنية التي تمنحها الدولة 
وارتبط  للمواطنين.  عوض  بال 
القذافي  معمر  الراحل  العقيد 
القارة  قادة  مع  ممتازة  بعالقات 
لبناء  يسعى  كانت  التى  اإلفريقية 
المجاالت  كافة  في  وحدوى  كيان 
االستعماري  التغول  لمواجهة 
مشروعات  طرح  عبر  الغربي 

مشتركة بين دول القارة. 
العام  من  فبراير   17 وفي 
موعد  على  ليبيا  كانت   ،2011
مع مرحلة جديدة أخرجتها من 
لتلقى  واالستقرار  األمن  طور 

المتحدة وفرنسا  الواليات  الناتو مدعومة من  الفوضى، حين تدخلت قوات  بها في غياهب 
هذا  في  واألمن  االستقرار  واغتيال  القذافي  معمر  الراحل  العقيد  نظام  إلسقاط  وبريطانيا 
البلد العربي الغني بموارد الطاقة النفط والغاز، وأحدث هذا التدخل فراغا سياسيا وأمنيا في 

البالد عانت منه ليبيا والزالت تعاني. 
وتسارعت محاوالت سد الفراغ السياسي الذي أحدثه اسقاط النظام في ليبيا، فعقب  رحيل 
إدارة  لتولى   2011 أكتوبر   / األول  تشرين  في  االنتقالي،  الوطني  المجلس  شكل  القذافي، 
شؤون البالد، ولكنه لم يتمكن من بسط سيطرته على الميليشيات المسلحة المتعددة التي 

نشطت في ظل الفوضى التي عصفت بالبالد وباتت تحكم سيطرتها على عدة مناطق. 
وفي آب/ أغسطس 2012، سلم المجلس السلطة للمؤتمر الوطني العام الذي انتخب في 
السياسي  االسالم  تيار  تمّكن  األثناء  وفي  مؤقت.  دولة  رئيس  باختيار  وقام  السابق  الشهر 
من جميع مفاصل البالد، وانتشرت الميلشيات المحسوبة على اإلسالميين في مختلف مدن 
التيار  تمّكن  الذي  العام  الوطني  المؤتمر  من  رسمي  بغطاء  الدروع  مسميات  تحت  البالد 
اإلسالمي من السيطرة عليه بفعل قانون العزل السياسي الذي أقّر تحت قّوة السالح وحصار 

الميليشيات لمقر المؤتمر
وشكلت جماعة اإلخوان في ٥ مارس 2012،  حزًبا سياسًيا باسم »العدالة والبناء«،  وذلك 
بعد ستة عقود كانوا يعملون خاللها في سرية تامة،  أثناء نظام الزعيم الراحل معمر القذافي،  
وقد تم إنشاؤه في ظل غياب القوانين بطرح عملية رسمية إلنشاء األحزاب السياسية،  وقد 

أنحاء  أكثر من 1٨ مدينة في جميع  الجماعة في  مّثلت 
للحزب،   رئيًسا  البالد. واختاروا محمد صوان 
ونجحت  مصراته،  مدينة  من  مواطن  وهو 
من  التمكين  في  بليبيا،   اإلخوان  جماعة 
المؤسسات السيادية في الدولة،  بداية من 
المركزي،   ليبيا  بمصرف  ومروًرا  الحكومة،  

وباقي مراكز المال األخرى. 
حكومة  إلفشال  اإلخوان  من  محاولة  وفى 
المجلس  حل  عقب  ُشكلت  التي  زيدان،  على 
والبناء  العدالة  حزب  أعلن  الليبي،  االنتقالي 
اإلسالمي،  الذراع السياسية للجماعة بليبيا،  
وحاول  الليبية،   الحكومة  من  وزرائه  سحب 
حكومة  يدفعوا  أن  مرة  من  ألكثر  اإلخوان 

فـــي 17 فــبــرايــر مـــن الـــعـــام 2011، كــانــت لــيــبــيــا عــلــى مــوعــد 

مــع مــرحــلــة جــديــدة أخــرجــتــهــا مــن طـــور األمـــن واالســتــقــرار 

لتلقى بها في غياهب الفوضى، حين تدخلت قوات الناتو 

مدعومة من الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلسقاط 

االستقرار  واغتيال  القذافي  معمر  الراحل  العقيد  نظام 

واألمن في هذا البلد العربي الغني بموارد الطاقة النفط 

والـــغـــاز، وأحــــدث هـــذا الــتــدخــل فــراغــا ســيــاســيــا وأمــنــيــا في 

الباد عانت منه ليبيا والزالت تعاني.
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الميدانية  الضغوط  خالل  من  أو  الوطني،   المؤتمر  بوابة  من  سواء  االستقالة  إلى  زيدان 
وتحريك أذرعهم العسكرية وميليشياتهم. 

من  القرار  وكان  به  والتنكيل  خطفه  بعد  الوزراء،  برئيس  ليبيا  إخوان  أطاح  ما  وسرعان 
المؤتمر الوطني العام الواجهة الحقيقية لجماعة اإلخوان وهو سحب الثقة من رئيس الوزراء 
الليبي السابق علي زيدان،  حيث تمكن من الفرار إلى ألمانيا قبل أن يصدر قرار من النيابة 
العامة بالقبض عليه. وفي أول تصريحات له بعد هروبه،  اتهم علي زيدان جماعة اإلخوان في 

ليبيا بأنها وراء قرار سحب الثقة من حكومته وعرقلة عمله. 
المشهد في ليبيا سرعان ما اختلف عما كان عليه في 2012، فعلى الصعيد السياسي خسر 
اإلسالميون انتخابات العام 201٤ بالضربة القاضية، رغم اإلمكانات المرصودة لهم إعالميا 
وماليا وأمنيا،  ما دفع بهم إلى االنقالب على النتيجة من خالل الحرب األهلية المعلنة من قبل 

مليشيات »فجر ليبيا«،  والتي أدت إلى ترحيل البرلمان إلى مدينة طبرق في شرق البالد. 
وسيطرت ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة الليبية في أغسطس 201٤، وانضمت إليها 
قبليين  مقاتلين  من  وتشكيالت  طرابلس،  ميليشيات  مثل  األخرى  الميليشيات  من  العديد 
لميليشيات  القوة  هذه  وأتاحت  اإلخوان.  تنظيمات  من  مدعومة  وميليشيات  األمازيغ،  مثل 
التونسية، بما فى  الحدود  الغرب وحتى  المدن فى  السيطرة على عدد من  مصراتة فرصة 
المتحالفة معها  والميليشيات  ليبيا  األمازيغية. كما سيطرت قوات فجر  القبائل  ذلك مناطق 

على نفوذ فى بعض مناطق الجنوب فى والية فزان. 
»االنقاذ« في أغسطس/آب 201٤ ومقرها في  الليبي حكومة  العام  المؤتمر الوطني  شّكل 
طرابلس، ويترأسها خليفة الغويل، ولم تنل 
الحكومة  هذه  وسيطرت  الدولي.  االعتراف 
ليبيا  واسعة من غربي وجنوبي  على مناطق 
المؤقتة  الحكومة  انبثقت  فيما  خالل 201٥. 
عن برلمان طبرق في سبتمبر/أيلول 201٤، 
مقرا  ليبيا  شرقي  البيضاء  مدينة  واتخذت 

لها، ويترأسها عبد الله الثني. 
بقيادة  الليبي  الجيش  أطلق  ذلك،  وقبل 
العسكرية  »الكرامة«  عملية  حفتر  خليفة 
الحرب  بداية  كانت  والتي    ،201٤ مايو  في 
أعقبت  التي  السنوات  وخالل  اإلرهاب.  على 

الــمــشــهــد فــي ليبيا ســرعــان مــا اخــتــلــف عــمــا كـــان عــلــيــه في 

اإلســـامـــيـــون  خـــســـر  ــيـــاســـي  الـــسـ الـــصـــعـــيـــد  فـــعـــلـــى   ،2012

انتخابات العام 2014 بالضربة القاضية، رغم اإلمكانات 

ــع بــهــم إلــى  الـــمـــرصـــودة لــهــم إعــامــيــا ومــالــيــا وأمـــنـــيـــا،  مـــا دفـ

المعلنة  األهلية  الحرب  خــال  من  النتيجة  على  االنــقــاب 

مــن قــبــل مليشيات »فــجــر لــيــبــيــا«،  والــتــي أدت إلـــى ترحيل 

البرلمان إلى مدينة طبرق في شرق الباد. 
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الليبية في  القوات  ذلك نجحت 
والقضاء  مناطق  عدة  تحرير 
في  اإلرهاب  معاقل  أبرز  على 
على  عالوة  ليبيا  وجنوب  شرق 
الهالل  من  الميليشيات  طرد 

النفطي. 
ذلك  أعقاب  في  البلد  دخلت 
تخللتها  وصراعات  انقسامات  في 
وحدة  حكومة  لتشكيل  محاوالت 
المباحثات  ليبيا. وبعد عام من  في 
للتوصل إلى حل لوقف النزاع الدائر 
وطبرق،  طرابلس  حكومتي  بين 
الوطني  الوفاق  حكومة  تشكلت 
بموجب اتفاق سالم وقعه برلمانيون 
األول  ديسمبر/كانون  في  ليبيون 

واختار  المتحدة،  األمم  برعاية   201٥
الليبي،  الرئاسي  المجلس  تشكيلتها 
ذاته  االتفاق  عن  منبثق  مجلس  وهو 
مناطق  يمثلون  أعضاء  تسعة  ويضم 
األمم  بعثة  وسلمت  مختلفة.  ليبية 
 22 في  الليبي  النزاع  أطراف  المتحدة 
السياسي  االتفاق  نسخة  أيلول/سبتمبر 
أنه  موضحة  المالحق،  فيها  بما  النهائية 
»الخيار الوحيد« أمام الليبيين كي ال تسقط 

البالد في فراغ سياسي ومصير مجهول. 
وفي 1٩ يناير 201٦، قدم رئيس حكومة 
الوفاق تشكيلته األولى وتضم 2٣ وزارة. لكن 
رفض  بطبرق)شرق(،  الليبي  النواب  مجلس 

التي  التشكيلة   ، ثان  يناير/كانون   2٥ يوم 
أيام من  إياه بتقديم تشكيلة جديدة مصغرة خالل عشرة  السراج، مطالًبا  تقدم بها فائز 
تاريخ الرفض. وأبدى 7٩ نائبا في مجلس النواب الليبي في طبرق رفضهم لحكومة الوفاق 
مقررين إلغاء المادة الثامنة من االتفاق السياسي. وتقضي المادة الثامنة من االتفاق بنقل 
كافة صالحيات المناصب العسكرية والمدنية واألمنية المنصوص عليها في القوانين الليبية 

إلى مجلس الوزراء فور توقيع االتفاق. 
وسرعان ما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، عن التوصل إلى تشكيلة 
مساء  من  متأخر  وقت  في  ُعقد  صحفي،  مؤتمر  وفي  وزيراً.    1٨ من  مكونة   وفاق،  حكومة 
األحد 1٤ فبراير 201٦، بمدينة الصخيرات المغربية، قال فتحي المجبري، الناطق الرسمي 

إنه  الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  باسم 
تم التوصل إلى تشكيل حكومة وفاق ليبية، 
مكونة من 1٨ وزيراً، بعد مشاورات للمجلس 

الرئاسي. 
قال  بالصخيرات،  صحفي  مؤتمر  وفي 
الوزارية  التشكيلة  إعالن  عند  السراج 
الكفاءة  تشكيلها  في  روعي  إنه  الجديدة، 
والخبرة والتوزيع الجغرافي والطيف السياسي 
داعيا  المرأة،  ومشاركة  المجتمع  ومكونات 
خطورة  استشعاره  إلى  النواب  مجلس 
كي  الجديدة  للحكومة  الثقة  ومنح  المرحلة 

تباشر عملها. 

شّكل المؤتمر الوطني العام الليبي حكومة »االنقاذ« في 

ويترأسها  طرابلس،  في  ومقرها   2014 أغسطس/آب 

خليفة الــغــويــل، ولـــم تــنــل االعـــتـــراف الـــدولـــي. وسيطرت 

هـــذه الــحــكــومــة عــلــى مــنــاطــق واســعــة مــن غــربــي وجنوبي 

عن  المؤقتة  الحكومة  انبثقت  فيما   .2015 خــال  ليبيا 

برلمان طبرق في سبتمبر/أيلول 2014، واتخذت مدينة 

البيضاء شرقي ليبيا مقرا لها، ويترأسها عبد الله الثني.
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غير  الجدل  من  حالة  بعد 
المسبوق ما بين منح الثقة لحكومة 
السراج  فايز  برئاسة  الليبية  الوفاق 
تجاهل  األخير  قرر  عدمه،  من 
السلطة،  على  المتنازعة  األطراف 
العاصمة  من  عمله  مباشرة  وبدأ 
خليفة  تحذيرات  رغم  طرابلس 
دون  لطرابلس  الدخول  من  الغويل 
الليبي  البرلمان  قبل  من  الثقة  منحها 
المؤتمر  وكذلك  دوليًّا  به  المعترف 
السراج  واعتمد  طرابلس.  في  الموازي 
وصلت  حيث  الدولي  المجتمع  دعم  على 
طريق  عن  آذار/مارس   ٣0 في  حكومته 
البحرية في  القاعدة  في  واستقرت  البحر، 

المدينة. 
في  الوطني  الوفاق  حكومة  أمرت 
كل   201٦ نيسان/إبريل   ٦ اإلربعاء  ليبيا 
وبالحصول  شعارها  باستخدام  المؤسسات 
بعد  وذلك  النفقات  كل  في  موافقتها  على 
السلطة.  عن  تخليها  طرابلس  في  دوليا  بها  المعترف  غير  الحكومة  إعالن  على  ساعات 
وزارات  إلى  العائدة  الحسابات  كل  بتجميد  المركزي  المصرف  السراج  فايز  حكومة  وأبلغت 
الدعم  جانب  والى  لطرابلس.  وأخرى  البالد  لشرق  تابعة  مؤسسات  بينها  عامة  ومؤسسات 
الوفاق مزيدا من الدعم الخارجي مع  المحلي السياسي واالقتصادي واالمني، تلقت حكومة 

اعالن سفارات دول عدة البحث في اعادة فتح سفاراتها في العاصمة. 
الجيش  الوفاق، عن تشكيل قوة من  أعلنت حكومة  العاصمة،  وبعد شهرين من دخولها 
الرئاسي«، لتدخل عقب ذلك في مواجهات عنيفة مع حكومة  والشرطة باسم »جهاز الحرس 
اإلنقاذ التي أعلنت بدورها عن تأسيس قوة مسلحة تحمل اسم »الحرس الوطني«. وتواصلت 
المناوئة  المليشيات  الوفاق، في مارس 2017، من طرد  أن تمكنت حكومة  إلى  اإلشتباكات 

لها، لكنها رغم ذلك لم تستطع بسط سيطرتها. 
ورغم  العام 201٦،  الليبية  العاصمة  الى  رافق وصولها  الذي  الواسع  الدولي  التأييد  رغم 
أن  إال  »داعش«،  تنظيم  تحرير سرت من  نجاحها في  وأهمها  التي حققتها  المكاسب  بعض 
حكومة السراج لم تستطع حل أزمات البالد وإنهاء حالة االنقسام الموجودة إضافة إلى فشلها 
في احتواء المليشيات المسلحة المنتشرة خاصة في العاصمة وفي بسط سلطتها على كل 

البالد. 
تنجح  لم  طرابلس،  إلى  وصولها  فمنذ 
حكومة الوفاق في وقف اإلشتباكات المتكررة 
عن  ناهيك  الكثيرين،  أرواح  حصدت  التي 
حكومة  وخضعت  الكبيرة.  المادية  الخسائر 
وصفها  التي  المليشيات  لسلطة  السراج 
بحث لمركز »سمال آرمز سيرفي« للدراسات، 
فإن  المركز،  وحسب  طرابلس«.  »بكارتل 
إجرامية  شبكة  أصبحت  طرابلس«  »كارتل 
باسم  يعرف  ما  أهمها  ميليشيات  تضم 
الرؤوف  عبد  بقيادة  الخاصة«  الردع  »قوة 
هيثم  بقيادة  طرابلس«  ثوار  و«كتيبة  كارة، 
يتزعمها  التي  أبوسليم«  و«كتيبة  التاجوري، 
النواصي«  »كتيبة  إلى  باإلضافة  »اغنيوة«، 

بزعامة على قدور. 
سيرفي«  آرمز  »سمال  مؤسسة  وقالت 

الثقة  منح  بين  مــا  المسبوق  غير  الــجــدل  مــن  حــالــة  بعد 

ــــراج مــن  ــــسـ ــــاق الــلــيــبــيــة بـــرئـــاســـة فـــايـــز الـ ــــوفـ لـــحـــكـــومـــة الـ

عـــدمـــه، قــــرر األخـــيـــر تــجــاهــل األطـــــــراف الــمــتــنــازعــة على 

السلطة، وبدأ مباشرة عمله من العاصمة طرابلس رغم 

دون  لطرابلس  الدخول  من  الغويل  خليفة  تحذيرات 

منحها الثقة من قبل البرلمان الليبي المعترف به دولّيا 

السراج  واعتمد  طرابلس.  في  الموازي  المؤتمر  وكذلك 

على دعم المجتمع الدولي حيث وصلت حكومته في 30 

آذار/مـــــارس عــن طــريــق الــبــحــر، واســتــقــرت فــي القاعدة 

البحرية في المدينة. 
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»خرق  استطاعت  المليشيات  هذه  إن 
ومؤسساتها«،  الدولة  بيروقراطية 
مضيفة أن »حكومة السراج شرعنت هذه 
أجل  من  الرواتب  لها  ودفعت  المليشيات 
عن  الدراسة  وكشفت  الوالءات«.  شراء 
وجود مسؤولين في الحكومات المتعاقبة 
لهذه  رواتب  دفعوا   2011 أحداث  بعد 
الدفاع  وزير  رأسهم  وعلى  المليشيات، 
وعضو  الجويلي،  أسامة  االسبق 
المقاتلة  الليبية  االسالمية  الجماعة 
الداخلية  ووزير  الغيثي،  الصديق 
وعضو  العال،  عبد  فوزي  االسبق 

جماعة اإلخوان عمر الخضراوي. 
الوفاق  حكومة  عجز  تواصل  ومع 
عن بسط سيطرتها األمنية ومعالجة 

مرمى  في  باتت  االقتصادية،  األزمات 
الغضب الشعبي الذي تمثل في خروج مظاهرات متكررة احتجاًجا على تردي األوضاع األمنية 
المجلس  رئيس  بإسقاط  تطالب  شعارات  المحتجون  ورفع  الميليشيات.  وتغول  والمعيشية، 
الحكومة مع تعدد االستقاالت في صفوفها على  السراج. فيما تزايد تصدع  فائز  الرئاسي 
غرار استقالة عضو المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري والتي سبقتها استقاالت كل من 
علي القطراني )شرق( ثم تبعه النائب علي األسود من الزنتان )غرب( والنائب موسى الكوني 

)جنوب(. 
الليبيين،  الفرقاء  بين  توافق  الى  للوصول  الدولية  الجهود  تواصلت  ذلك،  غضون  وفي 
ففي بداية مايو 2017 اتفق رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي 
إعالن  لكن بدون  األزمة  العمل على تسوية  أبو ظبي على  لقاء في  إثر  المشير خليفة حفتر 
اجراءات عملية. وأعقب ذلك لقاء آخر بين الطرفين في 2٥ يوليو/تموز 2017، في سيل سان 
كلو في باريس، حيث تعهد الطرفان على العمل معا إلخراج بالدهما من الفوضى ودعوا لوقف 

إطالق نار ال يشمل مكافحة اإلرهاب وإجراء انتخابات. 
استضافت   ،201٨ مايو  أيار/   2٩ ففي  الليبية،  األزمة  لحل  الدولية  المؤتمرات  وتعددت 
باريس مؤتمرا دوليا حول ليبيا تحت رعاية األمم المتحدة، ُنظم في قصر اإلليزيه بمشاركة 
السراج  فايز  الحكومة  رئيس  من  كل  المؤتمر  وحضر  دولية،  ومنظمات  دول  من  طرفا   20
 201٤ عام  المنتخب  البرلمان  رئيس  عيسى  صالح  عقيلة  وكذلك  حفتر  خليفة  والمشير 

ورئيس مجلس الدولة خالد المشري. 
األطراف  عمل  على  االتفاق  نص  وأكد 
بناءة  بطريقة  المتحدة  األمم  مع  الليبية 
وسلمية  نزيهة  انتخابات  تنظيم  على 
البيان  وقال  االنتخابات،  نتائج  احترام  وعلى 
المشترك: إن الوفود األربعة أكدوا التزامهم 
ديسمبر/كانون   10 في  االنتخابات  بعقد 
بوضع  األطراف  إلتزم  وأوضح:  أول201٨، 
واعتماد  لالنتخابات  الدستورية  األسس 
 1٦ بحلول  الضرورية  االنتخابية  القوانين 
انتخابات  وإجراء   ،201٨ سبتمبر/أيلول 

برلمانية ورئاسية في موعدها. 
وتم االتفاق على نقل البرلمان المقيم في 
طبرق إلى طرابلس وحل الحكومة المنصبة 
األطراف  كل  تقوم  أن  على  البالد  شرق  في 
وباقي  المركزي  البنك  بتوحيد  البرلمانية 
تم  الجيش،  شأن  وفي  الدولة.  مؤسسات 

منذ وصولها إلى طرابلس، لم تنجح حكومة الوفاق في 

وقف اإلشتباكات المتكررة التي حصدت أرواح الكثيرين، 

ناهيك عن الخسائر المادية الكبيرة. وخضعت حكومة 

لمركز  بحث  وصفها  الــتــي  المليشيات  لسلطة  الــســراج 

»ســمــال آرمــز سيرفي« لــلــدراســات، »بــكــارتــل طرابلس«. 

المركز، فإن »كارتل طرابلس« أصبحت شبكة  وحسب 

إجــرامــيــة تــضــم ميليشيات أهــمــهــا مــا يــعــرف بــاســم »قــوة 

الــردع الخاصة« بقيادة عبد الــرؤوف كــارة، و«كتيبة ثوار 

الــتــاجــوري، و«كــتــيــبــة أبوسليم«  بــقــيــادة هيثم  طــرابــلــس« 

النواصي«  »كتيبة  إلى  باإلضافة  »اغنيوة«،  يتزعمها  التي 

بزعامة على قدور. 
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االتفاق على تشكيل قوات مسلحة وأمنية موحدة تحت إشراف أممي تضم بالخصوص الجيش 
الوطني الليبي التابع للمشير حفتر والميليشيات المتفرقة المناصرة لخارطة الطريق وأخذ 

كل التدابير للقضاء على الجماعات اإلرهابية وتنظيم داعش التي تهدد استقرار البالد. 
حول  دوليا  مؤتمرا  اإليطالية،  باليرمو  مدينة  استضافت   ،201٨ نوفمبر  و1٣   12 في 
األوضاع في ليبيا، في محاولة جديدة لحل األزمة الشائكة في البالد. وحضر المؤتمر رئيس 
المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح، فضال عن ممثلين عن مصر وتشاد والنيجر وتونس والجزائر وأمريكا وفرنسا 

وروسيا واليونان. 
ووصل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى باليرمو، عاصمة صقلية، بعد 
أيام من الشكوك حول حضوره، إال أنه رفض المشاركة في المؤتمر والعشاء الرسمي. لكن 
الليبي  للجيش  العام  والقائد  السراج،  فائز  جمعت  مصغرة  قمة  تنظيم  في  نجحت  ايطاليا 
المشير خليفة حفتر، بحضور  رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، والرئيس المصري 
دونالد  األوروبي  االتحاد  ورئيس  السبسي،  قائد  الباجي  والتونسي  السيسي،  الفتاح  عبد 
تاسك، ووزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، ورئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي، 

والمبعوث األممي إلى ليبيا، غسان سالمة. 
وأكد المجتمعون في المؤتمر الدولي حول ليبيا، في مدينة باليرمو اإليطالية، دعم خطة 
مع  االنتخابات،  إجراء  في  يساهم  لليبيين  جامع  وطني  مؤتمر  تنظيم  حول  األممي  المبعوث 
دعم الجهود المصرية في توحيد المؤسسة 
على  المجتمعون،  وشدد  الليبية.  العسكرية 
واستقالل  ووحدة  ليبيا  سيادة  على  التأكيد 
العسكري وتدعيم  الحل  أراضيها، مع رفض 

الحل السلمي لألزمة. 
أعلنت األمم  في 2٨ فبراير/شباط 201٩ 
الوطني  الوفاق  حكومة  رئيس  أن  المتحدة  
الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج وقائد 
حفتر  خليفة  المشير  الليبي  الوطني  الجيش 
ليبيا  االنتقالية في  المرحلة  إنهاء  اتفقا على 
خالل  ذلك  وجاء  عامة.  انتخابات  خالل  من 
بحسب  أبوظبي،  في  األربعاء  عقداه  اجتماع 
»تويتر«.  على  حسابها  على  للبعثة  تغريدة 

الصراع  إنهاء  في  والمؤتمرات  اللقاءات  هــذه  تنجح  لم 

فــي لــيــبــيــا، فــســرعــان مــا عـــادت االنــقــســامــات الـــى مربعها 

إلـــى مــواجــهــة مباشرة  الــمــرة  تــحــولــت هـــذه  األول ولكنها 

الــوفــاق، وذلــك فى أعقاب  الليبي وحكومة  بين الجيش 

إطـــــاق األول عــمــلــيــة عــســكــريــة تــحــتــى مــســمــى »طـــوفـــان 

الـــكـــرامـــة« إلنـــهـــاء ســيــطــرة الــمــيــلــيــشــيــات عــلــى الــعــاصــمــة 

بــإعــان التعبئة العامة  الــوفــاق  لــتــرد حكومة  طــرابــلــس، 

لصد الهجوم. 
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سبل  أيضا  تناول  االتفاق  أن  التغريدة  في  وجاء 
الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها. ولم 

تعط األمم المتحدة معلومات إضافية. 
إنهاء  في  والمؤتمرات  اللقاءات  هذه  تنجح  لم 
االنقسامات  عادت  ما  فسرعان  ليبيا،  في  الصراع 
إلى  المرة  ولكنها تحولت هذه  األول  الى مربعها 
وحكومة  الليبي  الجيش  بين  مباشرة  مواجهة 
عملية  األول  إطالق  أعقاب  فى  وذلك  الوفاق، 
الكرامة« إلنهاء  عسكرية تحتى مسمى »طوفان 
طرابلس،  العاصمة  على  الميليشيات  سيطرة 
لترد حكومة الوفاق بإعالن التعبئة العامة لصد 

الهجوم. 
العاصمة  تخوم  على  االشتباكات  اندلعت 
عدد  على  السيطرة  في  الليبي  الجيش  ونجح 
وبدا  االستراتيجية  والمناطق  المدن  من 
المعركة، لكن  يتقدم نحو حسم  أنه  واضحا 
دخول  مع  األحداث  تصاعدت  ما  سرعان 

تركيا على خط الصراع حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أواخر أبريل، دعم بالده 
للميليشيات في طرابلس، بما في ذلك الدعم العسكري. 

التوتر في البالد، سارعت ألمانيا للدخول على الخط، وفي 11 سبتمبر  وأما تصاعد حدة 
201٩، اعلنت المستشارة األلمانية »أنجيال ميركل« خالل كلمتها أمام البرلمان األوروبي، أنه 
في حال عدم استقرار األوضاع في ليبيا فإن استقرار المنطقة اإلفريقية بأسرها سيتزعزع، 
وأن ألمانيا سوف تقوم بدورها لتجنُّب حرب بالوكالة في ليبيا. وتعقيًبا على ذلك، فقد أعلن 
السفير األلماني في ليبيا »أوليفر أوفتشا« أن برلين تبذل جهًدا لتنظيم لقاء دولي حول ليبيا 
قبل نهاية العام الجاري بهدف إعادة الوضع في هذا البلد إلى استقراره، وأن هناك مشاورات 
األزمة  في  األممية  الجهود  إلى  واستناًدا  اإلطار،  هذا  في  الرئيسيين  الدوليين  الشركاء  مع 

الليبية. 
نوفمبر   ٩ وفي  لمؤتمرها  الدولي  الدعم  لحشد  األلمانية  التحركات  ذلك  عقب  وتكثفت 
حول  األميركية  اإلدارة  مع  بالده  توافق  ماس  هاكيو  األلماني  الخارجية  وزير  أعلن   ،201٩
مؤتمر برلين لحل األزمة الليبية. وقال ماس، خالل مؤتمر صحفي مع نظيره اإليطالي لويغي 
دي مايو، إن »الواليات المتحدة )مهتمة للغاية( بعملية برلين«، وأضاف »أصدقاؤنا، الواليات 

المتحدة، أكدوا لنا ممارسة التأثير إلنجاح عملية برلين، وسنقوم بالتنسيق«. 
ونجحت جهود وقف اطالق النار بين األطراف الليبية، لتبدأ مشاورات في ٣1 يناير الماضي 
في العاصمة الروسية موسكو والتي انتهت دون أن تسفر عن أي نتائج، لكنها مثلت تمهيدا 
ايجابيا لمؤتمر برلين الذي شهد حضور مكثفا، فاضافة الى طرفي النزاع الرئيسيين، فايز 
ضمت  حفتر،  خليفة  الليبي  للجيش  العام  والقائد  الوطني،  الوفاق  حكومة  رئيس  السراج 

وتركيا  الجزائر  رؤساء  أيضا  الحضور  قائمة 
االيطالي  الوزراء  ورئيس  وفرنسا  وروسيا 
األوروبي  االتحاد  إلى  إضافة  والبريطاني، 
ممثال في رئيسة المفوضية األوروبية أورزوال 
إلى  المتحدة  األمم  ومبعوث  دير الين،  فون 
المتحدة  الواليات  ثّم  سالمة،  غسان  ليبيا 

متمثلة في وزير خارجيتها مايك بومبيو. 
انعقد  الذي  برلين  مؤتمر  بها  وأوصى 
في 1٩ يناير الماضي، بضرورة وقف تدفق 
والرفض  ليبيا،  إلى  األجانب  المرتزقة 
شكله  كان  أيا  والعنف  لإلرهاب  القاطع 
أيضا  له  دعا  الذي  األمر  وهو  ومصدره، 
في  ليبيا  جوار  دول  خارجية  وزراء  مؤتمر 

يبدي مراقبون للشأن الليبي، تشاؤمًا بالحوار السياسي 

ــــي جـــنـــيـــف، مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أّن مــشــكــلــة  بـــيـــن األطــــــــــراف فـ

الساح  انتشار  بسبب  األمنية  القضية  في  تتمّثل  الباد 

ــــى أن حـــــــوار الـــلـــجـــان  ــيـــر هـــــــؤالء الــ والـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات. ويـــشـ

الـــعـــســـكـــريـــة الــلــيــبــيــة بـــالـــمـــســـار األمــــنــــي يـــمـــثـــل »الـــعـــقـــدة 

األساسية« التي لو حلت لتبعتها بقية العقد في المسارات 

األخــرى، حيث يرتبط نجاحها وفشلها بالمضي قدمًا أو 

التعثر نهائيًا في المساعي إلى الحلحلة السلمية لألزمة، 

عبر المسارين اآلخرين السياسي واالقتصادي. 
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التركية  التحركات  استمرار  ظل  في  ورق  على  حبرا  ظلت  التوصيات  هذه  لكن  الجزائر. 
ونقضها للتعهدات عبر مزيد ارسال المرتزةقة واألسلحة الى ليبيا فيما يواصل المجتمع 
اذا  التركي  الرئيس  بمحاسبة  األممية  للبعثة  تحذيرات سابقة  بالرغم من  الدولي صمته 

أخل بتعهداته في برلين. 
وبالرغم من فشل مؤتمر برلين في كبح جماح التدخالت الخارجية في ليبيا، فان محاوالت 
سلسلة   ،٥+٥ المشتركة  الليبية  العسكرية  اللجنة  عقدت  حيث  تتواصل  مخرجاته  انقاذ 
اجتماعات لها تحت رعاية األمم المتحدة بمقرها في مدينة جنيف السويسرية، حتى السبت، 
لكنها لم تتوصل الى اتفاق لوقف النار، فيما اقترحت االمم المتحدة استئناف المباحثات في 

1٨ فبراير. 
الليبي،  للحوار  االقتصادي  المسار  اجتماعات  فبراير،  و10   ٩ يومي  القاهرة  في  عقد  كما 
الذي تم إقراره في مؤتمر برلين، وقالت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا إن المشاركين 
في المباحثات الخاصة بالمسار االقتصادي في القاهرة، اتفقوا على إنشاء ٣ مجموعات عمل 
لتحسين إدارة اإليرادات وتوزيعها، وتعزيز الشفافية والالمركزية، والعمل على معالجة األزمة 

المصرفية الملحة. . 
وبدوره يبدأ المسار السياسي أعماله في 2٦ فبراير الجاري، غير أن المشكالت 
للدولة  األعلى  المجلس  فيه  حّدد  الذي  الوقت  ففي  به،  تحيط  تزال  ما 
طبرق  في  الليبي  النواب  مجلس  طلب  المشاركين،  الـ1٣  ممثليه 
يتضّمن  ديمقراطية«.  آلليات  وفًقا  ممثليه  الختيار  كافيا  »وقتا 
نائبا   ٣1 منهم  ليبية،  شخصية   ٤0 اختيار  السياسي  المسار 
عن  كممثلين  آخرون  و1٣  المنتخب  الليبي  البرلمان  عن 
اإلخوان،  تنظيم  قبل  من  عليه  المسيطر  الدولة  مجلس 

و1٤ شخصية عامة وإعالمية يختارهم غسان سالمة. 
المتواصل  التوتر  بواقع  جنيف  اجتماعات  وتصطدم 
بمواصلة  تأجيجه  من  تريا  تزيد  والذي  األرض  على 
ككل،  والمنطقة  البالد  باشعال  تهدد  التي  تدخالتها 
الفرجاني،  ناصف  الليبي،  السياسي  المحلل  وقال 
وأعمال  السياسي  المسار  بشأن  جنيف  مفاوضات  »إن 
فشال  يفشالن  سوف  المشتركة  العسكرية  اللجنة 
ذلك  إلي  تشير  األرض  على  األمنية  والمعطيات  ذريعا، 
حكومة  جانب  من  النار  إطالق  وقف  احترام  فعدم  بقوة، 
الميليشيات  تحرك  التي  التركية  والقيادات  والمرتزقة  الوفاق 
تصريحه  الفرجاني  وتابع  ذلك.   يعزز  اإلرهابية  والمجموعات 
إلى  تشير  كثيرة  عوامل  هناك  أن  قائال  اللندنية،  »العرب«  لصحيفة 
األممي في ما يخص  المبعوث  ينتهجه  الذي  الهدام  الغموض  الفشل مع 
بأعداد  المتعّلقة  المعلومات  من  الكثير  بإخفاء  وقيامه  الليبية،  األزمة  مع  تعامله 
للحوارات  حاسمة  ضوابط  وضوح  وعدم  والجهوية  السياسية  وتصنيفاتهم  المشاركين 

على المسارات الثالثة. 
ويبدي مراقبون للشأن الليبي، تشاؤمًا بالحوار السياسي بين األطراف في جنيف، مشيرين 
إلى أّن مشكلة البالد تتمّثل في القضية األمنية بسبب انتشار السالح والميليشيات. ويشير 
هؤالء الى أن حوار اللجان العسكرية الليبية بالمسار األمني يمثل »العقدة األساسية« التي لو 
حلت لتبعتها بقية العقد في المسارات األخرى، حيث يرتبط نجاحها وفشلها بالمضي قدمًا 
أو التعثر نهائيًا في المساعي إلى الحلحلة السلمية لألزمة، عبر المسارين اآلخرين السياسي 

واالقتصادي. 
وال زال الوضع السياسي الليبي يشهد ارتباًكا غير طبيعي، فكل طرف يسعى الى التأكيد 
على أنه السلطة الشرعية في البالد. وبالرغم من االجتماعات المتكررة والمؤتمرات المتتالية 
ويرى  معلقا.  أمال  ظل  البالد  في  سياسية  تسوية  الى  الوصول  فان  الماضية  السنوات  في 
الختالف  نظرا  الماضية  الجهود  مصير  نفس  تلقى  قد  مستقبلية  تحركات  أي  أن  مراقبون 
وجهات النظر وصراع المصالح بين الدول، ويشير هؤالء الى أن التسوية الحقيقية يجب أن 

تكون ليبية صرفة فالليبيون وحدهم أدرى ببالدهم ومصلحتها. 
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في الذكرى التاسعة لـ 17 فبراير..

مساء األربعاء 12 فبراير الماضي كانت أعين الليبيين متجهة نحو االجتماعات 
الفاعلين  من  وغيرها  الكبرى  الدول  تصّرح  وما  المتحدة  األمم  أروقة  داخل 
التي طال أمدها وسط تحميل للمسؤوليات  الليبي حول طرق حل األزمة  الملف  في 
نحو  مباشرة  تقفز  أنها  المندوبين  كلمات  كل  في  الملفت  وذاك.  الطرف  هذا  بين 
الوضع االقتصادي وأساسا ملف النفط الذي يعتبر محرك اقتصاد البالد ومورد الرزق 
الهدف  هي  النفطّية  الثروة  أن  باعتبار  متوّقع  عموما  وهذا  لمواطنيها،  األساسي 

الرئيسي لتلك القوى المتصارعة، قبل السياسة وقبل األمن وقبل حقوق الليبيين.

شريف الزيتوني

 االقتصاد الليبي
في دوامة الفوضى
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جلسة مجلس األمن األخيرة تأتي ساعات قليلة قبل تاريخ 17 فبراير الذي أصبح ذكره 
حالة إزعاج لدى قطاع واسع من الشعب الليبي. هذا التاريخ بعيدا عن منطق العناد الذي 
يسير فيه أنصار »الثورة«، يعتبر اليوم سجال أسود ال يحتاج المراقب البسيط الجتهاد كبير 
ليدرك حجم الكارثة التي وصلها االقتصاد والذي جعل من بلد في حجم ليبيا بكل ما يحمله 
الناس  طوابير  مكشوف  بشكل  تترجمه  مسبوق  غير  انهيار  حافة  على  اقتصادي  ثقل  من 

أمام المصارف وحالة الدينار وانتشار الفساد وضعف إنتاجية النفط.
تمر هذه األيام الذكرى التاسعة إلسقاط نظام العقيد معّمر القذافي. قد يرغب البعض 
في تسمية الحدث بالـ«ثورة« وقد يرغب آخرون تسميته بالـنكبة، لكن الحكم بين الرأيين هي 
األرقام التي تجعل الرأي الثاني منطقيا وأقرب إلى الصواب. فالسنوات التي مّرت لم تسجل 
إال تراجعا على كل المستويات سواء في المؤشرات التي تصدر عن الّدولة أو في األرقام التي 
تسجلها الهيئات الّدولية، وقبل ذلك وبعده يكفي النظر إلى ما يعيشه المواطنون لنعرف أن 

الحالة صعبة وأن السنوات التسع لم تحمل معها إال سجال سلبيا القتصاد البالد.
النفط ... ثروة تحت رحمة التعطيل والتهريب

في تعليق سابق لها عن خسائر إيقاف إنتاج النفط خالل سنوات ما بعد تحوالت »فبراير«، 
قالت المؤسسة الوطنّية للنفط إن إغالق الموانئ تسبب في حرمان الدولة الليبية من أكثر 
من 1٣0 مليار دوالر منذ نهاية ٤102، وهي أرقام كارثية تكشف حجم االنهيار الذي وقع في 

السنوات الماضية.
في الفترة األخير وفي تصريح آخر عن الحالة الصعبة ل قطاع النفط في ليبيا قال مصرف 
بالضبط  هكذا  »صفر«.  هي  يناير  لشهر  عائداته  أن  فبراير،  من   11 في  المركزي  البالد 
أن  أخرى  مصادر  وذكرت  بفيسبوك،  حسابه  على  المصرف  نشرها  التي  التدوينة  جاءت 
الخسائر التي سببها اإليقاف بلغت ٣.1 مليار دوالر. ربما هناك نوع من المبالغة في بعض 
التطورات  بعد  قياسي  بشكل  تراجعت  النفط  عائدات  أن  الثابتة  الحقيقة  لكن  األرقام، 
الحقول  اإلنتاج في  بإيقاف  للجيش  قبائل موالية  الشرقية وإصرار  المنطقة  التي شهدتها 
ألموال  إهدارا  اعتبروه  ما  بسبب  الرئيسية 
الليبيين على المرتزقة القادمين من سوريا 

لمواجهة الجيش في معركة طرابلس.
عملية إيقاف اإلنتاج لم تفرضها المعركة 
متعاقبة  فترات  ليبيا  عاشت  بل  األخيرة، 
كّلها  الماضية  السنوات  خالل  التعّطل  من 
بسبب األوضاع األمنّية المنفلتة. فالسنتان 
لم  النظام،  إسقاط  أعقبتا  اللتان  األوليان 

تمر هــذه األيـــام الــذكــرى التاسعة إلســقــاط نظام العقيد 

مــعــّمــر الـــقـــذافـــي. قـــد يــرغــب الــبــعــض فـــي تــســمــيــة الــحــدث 

بالـ«ثورة« وقد يرغب آخرون تسميته بالـنكبة، لكن الحكم 

بين الرأيين هي األرقام التي تجعل الرأي الثاني منطقيا 

وأقرب إلى الصواب.
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يمكن اعتبارهما إال حالة من الفوضى التي سهلت للمليشيات إما بإيقاف اإلنتاج أو التصّرف 
فيه لفائدتها وقد نجح الكثير منها في تكديس ثروات خيالية. السنوات التالية بدورها لم 
إيني  شركة  أصدرت   ،201٣ أكتوبر  شهر  ففي  اإلنتاج  بإيقاف  عالقة  في  حاال  أفضل  تكن 
بالغا تحذيريا من تحكم مجموعات مسلحة في ثروة البالد ما قد يهددها باالندثار وانتشار 
العام  حدود  إلى  نسبي  وتراجع  تدريجية  عودة  بين  متشابهة  الحالة  بقيت  وقد  الفساد. 
2017 الذي استقّرت فيه نسبة اإلنتاج بمعدالت محترمة لكنها بقيت تحت رحمة التطورات 
األمنية التي أعادتها معارك طرابلس منذ أبريل من العام الماضي إلى النقطة صفر، حيث 
نزلت األرقام إلى أقل من 200 برميل يوميا وهي أرقام تشبه ما يتم إنتاجه خالل األشهر 

التي أعقبت العام 2011. 
ليس تعطيل اإلنتاج فقط يؤثر على اقتصاد البالد بل كان التهريب بدوره معضلة كبيرة 
كانت نتيجته 0٥7 مليون دوالر سنويا حسبما قال رئيس المؤسسة الوطنّية للنفط مصطفى 

أبريل 201٨. فمنذ اإلطاحة  الله، في  صنع 
بنظام العقيد معّمر القذافي، أصبحت ليبيا 
وبحرا،  برا  النفط  لمهربي  رئيسية  منّصة 
فالفترة الممتدة بين 2012 و 201٦ فقط 
بين  تتراوح  كميات  تهريب  البالد  شهدت 
على  لتر سنويا  مليون   1٥ إلى  مليونا   21
الحدود البرية الغربية مع تونس وهي فترة 
للمهربين  مربحة  النفط  تجارة  فيها  كانت 
وغياب  األمني  الفراغ  استغلوا  الذي 
خاصة  مكاسب  لتحقيق  الدولة  مظاهر 
المنطقة  بدورها  الدوالرات.  بماليين  تعّد 
الجنوبية كانت ساحة مريحة لتهريب النفط 
بعد  ما  سنوات  خالل  نشطت  حيث  الليبي، 
من  مليشيات  مع  قبلية  مجموعات  »الثورة« 
إفريقية في تهريب كميات كبيرة من  دول 

النفط.
سواحل البالد بدورها كانت مجاال مربحا 

إال تراجعا على  لــم تسجل  مــّرت  التي  الــســنــوات السابقة 

كـــل الــمــســتــويــات ســــواء فـــي الـــمـــؤشـــرات الــتــي تــصــدر عن 

الّدولة أو في األرقام التي تسجلها الهيئات الّدولية.

عملية إيــقــاف اإلنــتــاج لــم تفرضها الــمــعــركــة األخـــيـــرة، بل 

عاشت ليبيا فترات متعاقبة من التعّطل خال السنوات 

الماضية كّلها بسبب األوضاع األمنّية المنفلتة. فالسنتان 

ــــم يــمــكــن  ــــاط الــــنــــظــــام، لـ ــقـ ــ ــتـــا إسـ ــبـ ــتــــان أعـــقـ ــلــ األولــــــيــــــان الــ

للمليشيات  سهلت  التي  الفوضى  من  حالة  إال  اعتبارهما 

إمـــا بــإيــقــاف اإلنــتــاج أو الــتــصــّرف فــيــه لــفــائــدتــهــا وقـــد نجح 

الكثير منها في تكديس ثروات خيالية.
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عمليات  عن  تحقيقا  الفرنسية،  »لوموند«  صحيفة  نشرت   201٨ مايو  ففي  للمهربين، 
التهريب في ليبيا عبر المتوسط نحو إيطاليا ومالطا عبر قرية »مارساكسلوك« التي تعتبر 
األقرب للسواحل الليبية. وقالت لوموند إن القرية تقع في نهاية جنوب شرق جزيرة مالطة، 
أغتيلت  الذي  المكان  وهي  لليبيا،  المقابلة 
المالطية  االستقصائية  الصحفية  فيها 
بعد   2017 في  جاليتسيا«  كروانا  »دافني 
مافيات  عن  تحقيقا  بدورها  نشرت  أن 
تهريب النفط من ليبيا. وأضافت الصحيفة 
تتم  كانت  التهريب  »عملية  أن  الفرنسية 
باستخدام قوارب صغيرة من منشأة تكرير 
أن  إلى  الزاوية غرب طرابلس«. مشيرة  في 
مليون   ٨0 كسب  من  تمكنوا  المهربين 
تتم  العملية  وكانت  رحلة،   ٣0 في  يورو 

بالتعاون مع صيادين ليبيين.

بعد تسع سنوات..
غابت الدولة فحضر الفساد

منذ العام 2012 لم تخرج ليبيا عن العشرين دولة األكثر فسادا في العالم حسبما تنشره 
األخيرة  مراتب  العشر  في  السنوات  تلك  أغلب  في  كانت  بل  الدولّية،  الشفافية  منظمة 
إفريقيا  »بوابة  نشرته  سابق  تقرير  ففي  الخطر.  دائرة  في  أصبح  الوضع  أن  إلى  يشير  ما 
اإلخبارية«، تمت اإلشارة إلى أن الفساد تسبب لسنوات في »استنزاف أموال الدولة في مسالك 
حاجة  فوق  الحكومي  التوظيف  مراكز  مضاعفة  تمت  حيث  مدروسة  غير  أو  معروفة  غير 
مصادر  إن  بل  وميزانياتها  الدولة  وطاقة 
ألف   001 من  أكثر  أن  أكدت  داخلية  رقابة 
مزدوج  بتوظيف  يتمتعون  حكومي  موظف 
الدولة  عليها  التي  الحالة  استغلوا  حيث 
توفير  من  تمكنهم  خاصة  عالقات  لربط 
البالد  عائدات إضافية دون مراعاة وضعية 
في  المركزي  المصرف  وكان  االقتصادية 
األخيرة  السنوات  خالل  قدمها  إحصائيات 
قد أكد أن تلك العمليات تسببت في إرهاق 
الميزانية العامة للدولة التي تدفع سنويا ما 

لــيــس تــعــطــيــل اإلنـــتـــاج فــقــط يــؤثــر عــلــى اقــتــصــاد الــبــاد 

ــــدوره مــعــضــلــة كــبــيــرة كــانــت نتيجته  بـــل كـــان الــتــهــريــب بـ

750 مليون دوالر سنويا حسبما قال رئيس المؤسسة 

أبريل 2018.  الله، في  الوطنّية للنفط مصطفى صنع 

أصبحت  القذافي،  معّمر  العقيد  بنظام  اإلطاحة  فمنذ 

ليبيا منّصة رئيسية لمهربي النفط برا وبحرا.
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يتجاوز ٥ مليار دوالر رواتب حكومية تقليص قيمة االحتياطي المالي دون ٣0 مليار دوالر بعد 
أن كان قبل سقوط النظام يتجاوز 1٥0 مليار دوالر«.

عنه  المسؤولين  طرف  من  استغالله  في  سواء  الفساد،  تهم  تلحقه  أيضا  النفط  قطاع 
وما  الشعب،  مصالح  عن  بعيدة  سياسية  ألهداف  استغالله  في  سواء  شخصية،  لمصالح 
إلى  النفط  عائدات  من  كبيرة  مبالغ  دفع  عن  األخيرة  األشهر  في  تتحّدث  التي  األخبار 
لفائدة  تركيا  جندتهم  الذين  األجانب  للمرتزقة  أو  طرابلس  في  المسلحة  المليشيات 
حكومة الوفاق في صراعها مع الجيش، وهو السبب الرئيسي الذي جعل مجموعات قبلية 

توقف عمليات اإلنتاج في الحقول الرئيسية شرق البالد.
ذكرت  حيث  لسنوات،  األموال  لتبذير  قاعات  كانت  بدورها  الخارج  في  الليبية  السفارات 
الصيغ  أموال على غير  الدبلوماسية استغلت مواقعها لصرف  البعثات  أن  مصادر مختلفة 
أموال  حول  الحمروش  فاطمة  السابقة  الوزيرة  نشرته  ما  الملفات  بين  ومن  القانونية. 
يكون  أن  دون   201٥ و   2011 أعوام  بين  بريطانيا  في  الليبية  السفارة  في  أنفقت  كبيرة 
لتلك األموال أثر واضح. وأشارت الحمروش »إلى أنه تم خالل تلك السنوات، صرف مبلغ 7٤ 
تخصيص  بينها  من  مشبوهة  بطرق  دينار(  مليون   1٤0 )حوالي  استرليني  جنيه  مليون 
متبات لدبلوماسيين ال يقومون بأي خدمة في السفارة. كما أضافت أن السلطات الليبية 

خصصت 10 ماليين دوالر لفائدة المكتب 
ثلث  إال  منها  يصرف  لم  بإيرلندا،  الصحي 
المبلغ تقريبا )بين ٣ و٣،٥ مليون دوالر(، أما 
بقية المبلغ فقد اختفت وتم إقفال المكتب 
سند  دون  به  العاملين  مرتبات  وإيقاف 
إجراءات  أي  تتخذ  لم  أنه  مؤكدة  قانوني، 

للمحاسبة إلى اليوم.«
وتونس  القاهرة  في  ليبيا  سفارات 
تلحق  أيضا  هي  أخرى  ودول  وهوالندا 
ما  األموال  بتبذير  تهم  فيها  المسؤولين 
يؤشر على أن الفساد في البالد أصبح منذ 
أحداث 2011، أشبه بثقافة مست قطاعات 
يفرض  الذي  األمر  الّدولة  في  واسعة 
تطبيق القانون رغم األوضاع التي تعيشها 
البالد تؤّكد أن معركة الفساد مازال أمامها 

وقت ليتم النجاح فيها.

مــنــذ الـــعـــام 2012 لـــم تـــخـــرج لــيــبــيــا عـــن الــعــشــريــن دولـــة 

األكثر فسادا في العالم حسبما تنشره منظمة الشفافية 

الـــدولـــّيـــة، بـــل كــانــت فـــي أغــلــب تــلــك الــســنــوات فـــي العشر 

مــراتــب األخــيــرة مــا يشير إلــى أن الــوضــع أصــبــح فــي دائــرة 

الخطر.

السفارات الليبية في الخارج بدورها كانت قاعات لتبذير 

األموال لسنوات، حيث ذكرت مصادر مختلفة أن البعثات 

غير  على  أمـــوال  لــصــرف  مواقعها  استغلت  الدبلوماسية 

الصيغ القانونية.
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مشهد رأسي على ليبيا 
بعد ٩ سنوت

من أحداث فبراير

تسع سنوات مرت منذ أحداث فبراير 2011، لم تجن ليبيا فيها سوى الدم والدمار واإلرهاب 
والتشظى واالرتهان للخارج وتكريس االنقسام، والفساد ونهب المال العام، ناهيك عن نهب 
األموال واألصول الليبية بالخارج بل وتقنين ذلك بذرائع مختلفة، في ظل سبات عميق، وربما صمت 

وتواطؤ من ممثلي ومسؤولي الدولة الليبية المتعاقبين.
مشهد االشتباكات بين المجموعات المسلحة في ليبيا ليس غريبًا على المواطن، منذ عام 2011، 
بدافع  أخرى  وأحيانًا  أحيانًا،  والثروة  النفوذ  مناطق  على  السيطرة  ألجل  تندلع  مسلحة  صراعات 

الحصول على أوراق أكثر في لعبة المفاوضات الدبلوماسية والحلول السياسية.
مجرد استعراض سريع ألواخر سنوات العقد األول من األلفية الثانية وسنوات العقد الثاني منها، 

ُيبرز بجالء كيف تحول المشهد العام في ليبيا بعد تسع سنوات من سقوط الّنظام.

سامر أبو وردة



21 الخميس  23  يناير  2020             العدد: 101 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

- المشهد العام السياسي
سياسيا  استقرارا  ليبيا  شهدت  فبينما 

بعد  ليبيا  على  تعاقبت  لعقود،  استمر 
معمر  الراحل  الرئيس  نظام  سقوط 

تم  منذ  الحكومات،  من  عدد  القذافي، 
في  االنتقالي  الوطني  المجلس  تأسيس 

حتى  استمر  والذي   2011 عام  فبراير 
أغسطس 2012:

- المجلس الوطني االنتقالي
االنتقالي،  الوطني  المجلس  تأسس  حينما 

في  التشريعية  السلطة  صاحب  كان  والذي 
تم   ،2012 أغسطس  حتى  استمر  والذي  البالد 

مارس   2٣ في  جبريل  محمود  حكومة  تشكيل 
ازدياد  بعد  منصبه  من  استقال  الذي   2011

االنتقادات ضده.
وأعقبها تكليف علي الترهوني، بتشكيل حكومة 

أكتوبر 2011 واستمرت حتى 2٤ نوفمبر  في ٣2 
.2011

وتبعها اختيار عبدالرحيم الكيب لتشكيل حكومة 
 ٨ حتى  واستمرت   2011 نوفمبر   2٤ في  انتقالية 

أغسطس 2012، وكون الكيب برلمان انتقالي وهو 
المؤتمر الوطني العام، ضم 200 عضو، وفقا لخريطة 

الطريق الموضوعة من قبل المجلس االنتقالي.

- المؤتمر الوطني العام
 وبعد تسلم المؤتمر الوطني العام السلطة التشريعية من المجلس الوطني االنتقالي في 
مؤقتة،  حكومة  تشكيل  في  فشل  ولكنه  شاقور،  أبو  مصطفى  تكليف  تم   ،2012 أغسطس   ٨
وزارة   27 ضمت  وطني،  وفاق  حكومة  تشكيل  من  تمكن  الذي  زيدان  علي  المؤتمر  وانتخب 

واستمرت حتى 11 مارس 2011.
وبعد سقوط زيدان كلف وزير الدفاع في مارس 201٤ عبدالله الثني، بتسيير األعمال إلى 
حين اختيار رئيس وزراء جديد، وانتخب المؤتمر الوطني رئيسا جديدا للحكومة، ووقع االختيار 

على أحمد معيتيق رئيسا للوزراء، ولكنه استقال في ٩ يونيو 201٤.
وحين انتخب مجلس النواب الليبي في ٤ أغسطس 201٤، قضت المحكمة الدستورية العليا 
بطرابلس التي كانت محاصرة من ميليشيات مسلحة آنذاك بحل المجلس، انقسمت ليبيا بين 

برلمان منتخب وبرلمان منتهية واليته.
وعلى إثر ذلك كلف المؤتمر الوطني العام المنتهية واليته عمر الحاسي في ٦ سبتمبر 201٤ 
بتشكيل حكومة في طرابلس حتى ٣1 مارس 201٥، وأعقبته حكومة خليفة الغويل حتى اآلن 

وهما حكومتين غير شرعيتين.   

- مجلس النواب الليبي
في  الثني  عبدالله  انتخاب  تم  المقابل،  في 
الليبية  للحكومة  رئيسا   201٤ مارس   11
النواب،  مجلس  قبل  من  آنذاك(  )المؤقتة 
والذي اتخذ من طبرق مقرا له بعد االنفالت 

األمني في البالد.
عقدت  التي  السياسية  التسوية  وبعد 
برعاية األمم المتحدة في مدينة الصخيرات 
رئاسي  المجلس  تشكيل  تم  المغربية، 

حــيــن انــتــخــب مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي فــي 4 أغسطس 

بطرابلس  العليا  الدستورية  المحكمة  قضت   ،2014

التي كانت محاصرة من ميليشيات مسلحة آنذاك بحل 

وبرلمان  منتخب  برلمان  بين  ليبيا  انقسمت  المجلس، 

منتهية واليته.
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لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج في ٨ أكتوبر 201٥.

** المشهد األمني:
األمن  طور  من  أخرجتها  جديدة  مرحلة  في  ليبيا  دخلت   ،2011 العام  من  فبراير   17 في 
واإلستقرار لتلقى بها في غياهب الفوضى.وتدخلت قوات الناتو مدعومة من الواليات المتحدة 
وفرنسا وبريطانيا إلسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي واغتيال االستقرار واألمن في 
الغرب عن  تخلى  القذافي،  رحيل  والغاز. وعقب  النفط  الطاقة  بموارد  الغني  العربي  البلد  هذا 
ليبيا تاركًا فراغًا أمنيًا، سمح بانتشار الجماعات المتطرفة التي تمكنت من السطو على مخازن 
السالح التابعة للجيش الليبي، كما سيطرت على مدن بأكملها وفرضت على السكان قوانينها 

ورؤيتها المتطرفة.
غير  الهجرة  وعصابات  اإلرهابية  والتنظيمات  المليشيات  ثالثية  من  ليبيا  عانت  ولسنوات 

الشرعية واإلتجار بالبشر.

- أزمة المليشيات
على  المختلفة  الميليشيات  أصرت  البالد،  في  األزمة  اندالع  أعقبت  التي  السنوات  وطيلة   
النفوذ  على  متواصلة  صراعات  في  دخلت  حيث  طرابلس،  الليبية  العاصمة  فى  التمترس 
أو شرطة نظاميين وفي ظل عجز حكومي متواصل عن وضع حد  والسيطرة في غياب جيش 
لسيطرة المسلحين وفرض سلطة القانون.ورغم وصول حكومة الوفاق ، برئاسة فايز السراج، 
الى العاصمة الليبية في ٣0 مارس 201٦، وفي جعبتها تأييد دولي واسع، لم تستطع حل أزمات 
بل  العاصمة  في  خاصة  المنتشرة  المسلحة  المليشيات  احتواء  في  فشلت  حيث  األمنية  البالد 

سارعت الى شرعنتها واالعتماد عليها لطرد مناوئيها.
القرار،  مركز  كونها  طرابلس  العاصمة  في  المليشيات  لتمترس  الرئيسي  السبب  وكان 
وإنما  فحسب،  والدبلوماسي  السياسي  ال 
أن  حيث  باألساس،  واالقتصادي  المالي 
العام  منذ  منها  أكبر  جانب  في  كانت  الحرب 
بأرصدته  غني  بلد  في  غنائم  حرب   2011
الغنائم  النفطية.وهذه  وثرواته  واستثماراته 
صنعت  والخارج،  الداخل  أطماع  تثير  التي 
على  المحتكمين  الحرب  أمراء  من  طبقة 
على  والمسيطرين  الدوالرات،  مليارات 
السلطة في طرابلس، يتدخلون في  مفاصل 
والتعيينات، ويتحكمون في م‹الت  التوظيفات 

طيلة السنوات التي أعقبت اندالع األزمة في الباد، أصرت 

الميليشيات المختلفة على التمترس فى العاصمة الليبية 

طرابلس، حيث دخلت في صراعات متواصلة على النفوذ 

والسيطرة في غياب جيش أو شرطة نظاميين وفي ظل 

عجز حكومي متواصل عن وضع حد لسيطرة المسلحين 

وفرض سلطة القانون.
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على  يهيمنون  الكبرى،  الصفقات  ومسارات 
في  الصرف  أسعار  ويحددون  االعتمادات، 
السوق الموازية، ويديرون استثمارات ضخمة 

في دول عدة.
بدت  الكبير  ونفوذها  المليشيات  سطوة 
واضحة أكثر حين قامت في 10 أكتوبر 201٣ 
مقر  من  الوزراء  رئيس  زيدان  علي  بخطف 
بعد  وخطفوا  النوم.  وبمالبس  ليال  إقامته 
ذلك نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني 
الحدثان  هذان  وكان   .٤102 مارس   ٥2 في 
يمثالن أكبر دليل على أن الدولة كانت مجرد 
تغول  أمام  قوة  وال  له  حول  ال  ورقي  كيان 
أنشطتها  تمارس  كانت  التي  المليشيات 

االجرامية دون رادع.
التي تعاقبت  القول بأن الحكومات  إذ يجوز 
عبر  تدار  كانت  طرابلس  العاصمة  على 
الستنزاف  تستعملها  كانت  التي  المليشيات 

األموال.ومؤخرا، كشف رئيس الحكومة السابق علي زيدان، في تصريحات اعالمية ملف تمويل 
مليشيات الدروع المتطرفة التي تحولت الحقًا إلى أنصار شريعة وداعش وغيرها من التنظيمات، 
حيث أكد زيدان بأنه وجدها أمامه وقد شكلتها حكومة عبدالرحيم الكيب وشرعنتها رئاسة 

أركان يوسف المنقوش وبأنه تعامل معها كواقع موجود أمامه عند توليه الحكومة.
وصوال إلى المشهد الحالي في طرابلس، بعد تحالف مليشيات طرابلس ومصراته وسرت 
وانضوت تحت حكومة الوفاق في حربها ضد الجيش الليبي التي اندلعت في الرابع من أبريل 

.201٩

- التنظيمات اإلرهابية )القاعدة وفروعها وداعش(
حراك 2011 الذي شارك فيه العديد من القوى اإلسالم السياسي الليبية مثلت الرحم الذي 
أنتج كل هذا التطرف واإلرهاب بكل مسمياته حتى اآلن، فتعاظم خطر تلك القوى ومجاهرتها 
أنها ضد الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية، وممارسة اإلرهاب الممنهج ضد أعضاء من 

المؤسسة العسكرية والقوى األمنية والسياسية واإلعالمية واالجتماعية في بنغازي.
ذلك الخطر فرض جمع شتات المؤسسة العسكرية لمواجهة تلك القوى اإلرهابية من أجل 
إنقاذ ليبيا، خاصة أنها صنفت ضمن قوائم اإلرهاب لدى األمم المتحدة، وتمكن الجيش رغم 
تلقي تلك القوى اإلرهابية دعما داخليا وخارجيا من أن يلحق بها الهزيمة عبر عملية الكرامة 

في أكثر من موقع.
عمدت الجماعات المتطرفة بعد أن نجح الجيش الليبي في طردها من بنغازي وأجدابيا، إلى 
التنظيم من فلول مجلسي  االختباء خلف مسمى »سرايا الدفاع عن بنغازي«، حيث تشكل هذا 
لـ»تنظيم  تابعة  جماعات  وهي  درنة«،  مجاهدي  شورى  و»مجلس  وأجدابيا«  بنغازي  ثوار  »شورى 

أنصار الشريعة«، المصنف من قبل مجلس األمن جماعة إرهابية.
عدة  إعالن  كان   201٦ عام  يونيو  مطلع 
فصائل ليبية مسلحة االندماج في كيان واحد 
جديد باسم »سرايا الدفاع عن بنغازي«، التي 
تنظيم  مقاتلي  من  كبيرة  مجموعة  ضمت 
القاعدة والجماعة اإلسالمية الليبية المسلحة، 
أبرزهم إسماعيل الصالبي المصنف في دول 
وأبو  الشركسي  ومصطفى  إرهابيا،  عربية 
بيان  تالوة  شاركوا  الذين  النوفلي،  الله  عبد 
هذا  خاض  الوقت  ذلك  ومنذ  التأسيس، 
الكيان عدة معارك مع الجيش الوطني الليبي 

داخل بنغازي وعدد من المدن الليبية.

يجوز القول بأن الحكومات التي تعاقبت على العاصمة 

طرابلس كانت تدار عبر المليشيات التي كانت تستعملها 

الستنزاف األموال.ومؤخرا، كشف رئيس الحكومة السابق 

علي زيدان، في تصريحات اعامية ملف تمويل مليشيات 

إلى أنصار شريعة  التي تحولت الحقًا  المتطرفة  الــدروع 

وداعش وغيرها من التنظيمات.
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بعد طردها من بنغازي، اتخذت »سرايا الدفاع« من مواقع عسكرية بمنطقة الجفرة مقرات 
لها، وشنت مستعينة بمرتزقة من تشاد، عدة هجمات في منطقة الهالل النفطي ومدن شرق 
البالد، وآخرها الهجوم على قاعدة براك الجوية جنوب البالد في مايو 2017 الذي أدى إلى مقتل 

1٤1 عسكريا تابعين للقوات المسلحة.

- شورى مجاهدي درنة
 يتبع تنظيم القاعدة وهو تحالف لعدد من الميليشيات، ضّم عند تأسيسه جماعة من أنصار 
الشريعة التي صنفها مجلس األمن على الئحة اإلرهاب منذ عام 201٤، إضافة إلى كتيبة *جيش 
اإلسالم* وكتيبة *شهداء بوسليم*، ومؤسسه هو سالم دربى، الذي انتمى سابقا إلى الجماعة 
اإلسالمية المقاتلة، التي تبنت إيديولوجية متطرفة، وقامت بعدد من العمليات اإلرهابية في 

ليبيا، خالل تسعينيات القرن الماضي.
نظرا  اإلرهابية،  العناصر  لهذه  مالذا  تزال  وال  شكلت  التي  المناطق  أبرز  درنة  ومدينة 
تنظيم  خاصة  المتطرفة  للجماعات  رئيسي  مرتع  إلى  تحولت  حيث  الجغرافية،  لطبيعتها 
اإلرهابيين ولشن  لتجّمع  الماضية، مركزا رئيسيا  السنوات  امتداد  *القاعدة*، جعل منها على 
هجمات ضد كل من يعتبرونهم أعداء، كما باتت منطقة أساسية لتصدير وتوزيع المتطرفين 

إلى المدن المجاورة كسرت وبنغازي وكذلك إلى دول الجوار خاصة مصر.
في نهاية ديسمبر 201٣، أعلن »داعش« ليبيا خطف سبعة عمال مصريين أقباط في مدينة 
فبراير   1٥ وفي  سرت،  في  منازلهم  من   201٥ يناير  مطلع  في  آخرين   1٤ اختطف  ثم  سرت، 
201٥، نشر داعش مقطع فيديو مدته ٥ دقائق، يظهر فيه مجموعة من مقاتلي التنظيم، وكل 

واحد منهم يمسك برأس قبطي ويذبحه.
بدأ هجوم القوات الحكومية السترجاع مدينة سرت 
من مقاتلي تنظيم داعش في 12 مايو 201٦، وهي 
اإلرهابي  للتنظيم  معقل  إلى  تحولت  التي  المدينة 
استعادة  ديسمبر   ٥ في  القوات  أعلنت  ليبيا،  في 

السيطرة على المدينة.
تابعة  قوات  شنتها  المرصوص«  »البنيان  عملية 
الجوية  الضربات  من  بدعم  الوفاق  لحكومة 
األمريكية، أنهى الجيش األميركي رسميا عمليته 
)داعش(  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم  مقاتلي  ضد 
أعلن  ما  بحسب  الليبية،  سرت  مدينة  في 
مسؤولون أميركيون الثالثاء. وكانت وزارة الدفاع 
األميركية قد شنت في األول من أغسطس هذه 

العملية لمساعدة القوات الليبية.
في  األميركية  العسكرية  القيادة  وقالت 
حكومة  مع  »بالشراكة  إنه  )افريكوم(  أفريقيا 
الوفاق الوطني الليبية، كللت العملية بالنجاح« 

وأتاحت دحر »الجهاديين«.
واستهدفت سفن وطائرات مقاتلة وبدون طيار مواقع تنظيم »داعش« خاللها ٤٩٥ مرة. وقال 
بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية »نحن فخورون بدعمنا لهذه الحملة للقضاء على 

تنظيم الدولة االسالمية في المدينة الوحيدة التي كان يسيطر عليها خارج العراق وسوريا«.

- الهجرة غير الشرعية
عبر  دعمت  من  وهي  أوروبا،  اكتشفت  ما  سرعان  المتوسط  البحر  من  اآلخر  الجانب  وعلى   
»الناتو« ثورة فبراير وأسقطت نظام القذافي، الذي كانت تضمر له كثيراً من الضغينة، عمق 
الفخ الذي وقعت فيه، بتدفق أعداد غير مسبوقة من المهاجرين السريين األفارقة على جنوب 
والفوضى  األوضاع  انفالت  استغلت  التي  التهريب  شبكات  وتغلغل  تغول  بعد  وخاصة  القارة، 
العارمة في ليبيا، وغياب قبضة الدولة والسلطة وجهات إنفاذ القانون. بل إن بعض المليشيات 
العائد المادي الممكن من وراء أنشطة تهريب المهاجرين، أو المساومة  اكتشفت هي أيضًا 
بها البتزاز األوروبيين. وقد بلغ طوفان المهاجرين، الواصلين أو الغرقي في عرض المتوسط، 
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أرقامًا لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثياًل، وفي مواجهة هذا التحدي الجارف، الذي أدى لتفاقم 
دور وحضور األحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة في القارة العجوز، كان رهان الدول األوروبية 
منذ بداية األزمة الليبية الراهنة مركزاً على إيجاد نظام قوي فقط، من أي طيف سياسي، قادر 

على لعب دور المصد والحجاب الجاجز بين أوروبا وطوفان المهاجرين.
الليبية،  األراضي  عبر  السرية  الهجرة  تدفق  من  الحد  في  أوروبيًا  المطلوب  التقدم  ولكن 
لتتكّشف  نفسها  ليبيا  في  اإلنسان  حقوق  تراجع  وبين  بينه  طردية  عالقة  وجود  بسرعة  تبين 
أزمة الهجرة في النهاية عن أزمة أخالقية، مع الكشف عما يكابده المهاجرون السريون األفارقة 
من تعديات جسيمة على حقوقهم اإلنسانية األساسية، وخاصة بعدما كشفت شبكة »سي إن 
إعالمية  زوبعة  أثار  ما  األفارقة.  المهاجرون  فيها  يباع  نخاسة  أسواق  وجود  عن  األميركية  إن« 

وحقوقية، على ضفتي المتوسط، في أوروبا وإفريقيا معًا.

- المشهد االقتصادي
حول  الغموض  بعض  لليبيين  وضحت  قيادية،  ليبية  شخصية  أول  كان  قدارة،  بن  فرحات   
حجم وحقيقة األموال المجمدة والمهربة خارج ليبيا، 
المركزي  ليبيا  لمصرف  محافظ  آخر  كان  باعتباره 
 12 إلى   ،200٦ من  القذافي  معمر  حكم  خالل 
تلفزيونية  مقابلة  في  فرحات  وقال  مارس 2011. 
و٤2٥  ملياراً  بـ1٦٨  تقدر  الليبية  »األصول  إن 
للمصرف  مليارات   10٤ نحو  منها  دوالر،  مليون 
المركزي، تتوزع بما يقدر بـ٤0 مليار دوالر سيولة 
سندات  عن  عبارة  دوالر  مليار   ٣0 ونحو  نقدية، 
أوروبية،  حكومات  في  وسندات  أميركية،  خزانة 
والبقية موزعة على شكل قروض لدول أجنبية، 
من  تدار  التي  االستثمارية  المحافظ  وبعض 
 ٤٦ وقرابة  المركزي.  المصرف  لصالح  الغير 

ملياراً للمؤسسة الليبية لالستتمار«.
 ٣1 في  نشرت  لألنباء  »رويترز«  وكالة 
تفصياًل  أكثر  تقريًرا  م،   2011 أغسطس 
من تصريحات فرحات قدارة، حيت بينت أن عدداً من الحكومات األجنبية جمدت أمواال ليبية 
سيادية تقدر بنحو 0٥1 مليار دوالر و1٤٤ طنا من الذهب، منها 1،2 مليار يورو مودعة في بنوك 
نمساوية، و12 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا، وفي كندا ٣.2 مليار دوالر كندي، وفرنسا 
لديها في بنوكها ٦،7 مليار يورو، وأكثر من 7 مليارات يورو في ألمانيا، وفي إيطاليا ٨ مليارات 
دوالر، ٨27 مليون دوالر في البنوك السويسرية، ولدى الواليات المتحدة األميركية ما يقرب من 

٤٣ مليار دوالر مجمدة في مصارفها.
نظام  سقوط  بعد  المتعاقبة،  الليبية  الحكومات  في  مسؤولين  لعاب  أسالت  األموال  هذه 
معمر القذافي، التي حاولت بشتى الطرق وكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة الشرعية وغير 
المكتب  الحظر عنها، بدأت بمحاوالت  الشرعية، السرية والعلنية، استعادة هذه األموال وفك 
التنفيذي والمجلس االنتقالي عن طريق المناشدات المتكررة لمجلس األمن وطلب باإلفراج 
عن هذه األموال، أو عن طريق الزيارات المكوكية السرية إلى بعض البلدان التي في مصارفها 
المجلس  تولي  منذ  السرعة  وجه  على  تشكيها  تم  التي  اللجان  من  كبير  عدد  المليارات، 
تهدف  مختلفة  تسميات  وتحت  السلطة،  الرئاسي  المجلس  تولي  وحتى  السلطة،  االنتقالي 
كلها السترجاع أموال مجمدة في مصارف خارج ليبيا. وأغرب هذه القرارات ما أصدره محمد 
المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام، بشأن تشكيل لجان فنية للبحث عن األموال المهربة، 
وسمح القرار لألشخاص المكلفين بالتصرف فيما قيمته 10 في المائة من األموال المحصلة 
الليبي، أنه تشريع للفساد من قبل  إلتمام مهمتهم، »فيما اعتبره كثير من المتابعين للشأن 
أعلى سلطة تشريعية في الدولة، فمثاًل لو كانت قيمة هذه األموال المسترجعة للدولة الليبية 

01 مليارات، فإن مليارا من هذه العشرة يعد مكأفاة لهم! 
طالب وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، بأن يكون لليبيا دور في إدارة 
الليبية في الخارج من عوائد ال يشملها القرارات الدولية  ومتابعة ما تحققه األموال واألصول 
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الصادرة بشأن تجميدها، كما طالب بأن تتم االستفادة من عوائدها داخليًا في دعم االقتصاد 
الوطني والعملة،  مطالبا الدول األفريقية األعضاء في مجلس األمن الدولي دعم هذا الطلب.

جاء ذلك، خالل كلمته التي ألقاها خالل اجتماعات الدورة العادية الـ )٦٣( للمجلس التنفيذي 
لالتحاد األفريقي في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا يومي ٦ و7 فبراير الجاري.

واإلشراف  األموال  الليبية عن مراقبة هذه  الدولة  أبعدت  القرارات  أن هذه  وأضاف سيالة، 
عليها، والتي تم إيداعها من قبل القنوات الرسمية في إطار تنفيذ سياسة ليبيا لالستثمار في 

الخارج، متابعا: »كان من المفترض أن تكون محصنة من أي تهديد بموجب القرارات الدولية«
وقال وزير خارجية الوفاق، إنه سبق أن تم إبالغ رئيس مفوضية االتحاد األفريقي بأهمية أن 
يلعب االتحاد دور في المحافظة على هذه األموال وما تدره من عوائد، خاصة تلك الموجودة 
في بريطانيا، وسعي األخيرة * متجاهلة كل القرارات الدولية * الستصدار تشريع من مجلس 
الليبي  الشعب  يكن  لم  أحداث  عن  تعويضات  لسداد  األموال  هذه  من  جزء  إلقتطاع  العموم 
مسؤاًل عنها، وقد تم تسويتها في وقت سابق، وفقًا لما أوردت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية 
فيس  على  الرسمية  صفحتها  عبر  منشور  في  الليبية، 

بوك.
المالي  الفساد  أرقام  أن  التقارير  أغلب  وتشير 
قياسية  درجة  وصلت   1102 أزمة  منذ  البالد  في 
المليارات  مئات  أن  إلى  تشير  اإلحصائيات  فبعض 
المسالك  بين 2102 و٦102 صرفت دون معرفة 
لكن  وصلتها  التي  الجهات  وال  عليها  مرت  التي 
للمليشيات،  تتجه  كانت  أنها  يؤكدون  الكثيرين 
العام  ميزانية  أن  اقتصاديون  مراقبون  واعتبر 
دوالر،  مليار   71 حدود  في  كانت  التي   2012
فني  أساس  أي  على  اعتمادها  لعدم  باطلة 

أومالي.
تتقاضى  كانت  التي  المسلحة  المليشيات 
عشرات المليارات بحجة حاجتها للمال لتأمين 
على  السطو  بعمليات  تقوم  كانت  البالد 
من  أكثر  تعرض  حيث  الليبية،  المصارف 
مثل  أمواله،  وسرقة  اقتحام  لعملية  مصرف 
تعّرض شاحنة نقل األموال التابعة للبنك المركزي في سرت سنة 201٣ إلى عملية سطو من 
مسؤولون  اعتبرها  حادثة  وهي  دوالر  مليون   ٥٥ يناهز  مبلغ  وسرقة  مسلحة  مجموعة  طرف 

ليبيون كارثة حقيقية.
كما تعّرض مصرف شمال إفريقيا في سرت أيضا سنة 201٤ إلى عملية اقتحام وسرقة مبالغ 
قّدرت بحوالي مليوني دينار ليبي. وفي نفس الفترة تعرض مصرف وادي الشاطئ غرب البالد 

إلى عملية سطو أفرغت خاللها خزانته بالكامل بعد طرد موظفيه وزبائنه من طرف مسلحي.
ظل  في  وذلك  اإلستنزاف  أنواع  شتى  إلى   ،2011 ومنذ  تعرضت  بدورها  النفطية  الثروة 
وقوعها بين براثن الميليشيات، التي إستغلت األزمة الدائرة في البالد وغياب السلطة لتحكم 
ليبيا  في  الكبرى  النفط  حقول  الفساد.ومثلت  فيها  وتعمل  النفطية  الموانئ  على  سيطرتها 
الهدف األساسّي للمسّلحين الساعين إلى السيطرة على القرار السياسّي واالقتصادّي، واحتكار 
عائدات الثروة بمعزل عن المؤّسسات الرسمّية للدولة.وأدى سقوط الموانئ النفطية الليبية 
فى أيدى الميليشيات إلى خسائر كبيرة ساهمت فى تردى األوضاع اإلقتصادية في بلد تمثل 

العائدات النفطية العماد الرئيسي لالقتصاد.
التي وصف  الجضران  ابراهيم  الليبي مليشيات  النفط  التي استنزفت  المليشيات  أبرز  ومن 
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في حوار مع فضائية »االن«، في أغسطس 
7102، فترة سيطرتها على الموانئ النفطية بانها فترة اختطاف ارهابي وان ما قامت به تلك 
المليشيات من  ان طرد هذه  إلى  ارهابية مشيرا  مليشيا  اي  به  قامت  يقل عما  المليشيات ال 

الموانئ النفطية كان تحريرا لها.
الليبية برئاسة فايز السراج وبداية عملها، إال أنها لم تستطع  ورغم وصول حكومة الوفاق 
كبح جماح الميليشيات، بل سارعت إلى شرعنة بعضها واإلعتماد عليها.وظل كل شيئ يدار عبر 
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المتحدة  األمم  لجنة خبراء منظمة  االعتمادات، تعرضت  الحرب كالعادة، ففي ما يخص  أمراء 
في شهر مارس 201٨، لتهديدات ميليشياوية مباشرة بعد أن تم تسريب تقرير، من 1٦0 
وهمية  مصرفية  عمليات  عبر  عامة،  ألموال  واسعة  ونهب  فساد  عمليات  عن  يكشف  صفحة، 

لصالح بعض قادة ميليشيات تسيطر على مصارف في طرابلس.

- المشهد االجتماعي
ظهر الصراع القبلي في أغلب األنحاء وأدى إلى وجود العديد من المواجهات وسقوط القتلى 
األقاليم  بين  جهوي  وصراع  الليبي  المجتمع  مكونات  بين  عنصري  صراع  بوادر  ظهرت  كما 
في  األوضاع  في  الصراع  هذا  أثر  وقد  »طرابلس«،  والغرب  »برقة«  الشرق  بين  خاصة  الليبية 
المؤسسية  البيئة  إلقرار  تتفرغ بشكل كامل  لم  التي تشكلت  الحكم  أن مؤسسات  ، كما  ليبيا 

والتشريعية المالئمة لتحقيق العدالة االجتماعية.
كما تسببت عدم العدالة في توزيع الثروة، خاصة عائدات بيع النفط والغاز، في حنق سكان 
المنطقة الشرقية الذين يعانون من مشكالت وتحتاج الكثير من مناطقهم إلى التنمية، وهم 
بالنصيب  تستأثر  الغربية  المنطقة  أن  يرون 
األكبر من تلك العائدات، يذهب الكثير منها 
التي  والمليشيات،  المسلحة  للمجموعات 
واالقتصادي  السياسي  بالقرارين  تستأثر 

في العاصمة.
ظهرت العديد من المشكالت المتعلقة 
الطوارق  مثل  الليبي  المجتمع  بمكونات 
هذه  معظم  ونتجت  واألمازيغ  والتبو 
في  السياسي  المسار  عن  المشكالت 
الطوارق  اعتبر  حيث  فبراير،  بعد  ليبيا 
السياسي،  تمثيلهم  إقصاء  جرى  أنه 
في  بحقهم  التبو  قبائل  طالبت  كما 
ندد  كما  الكفرة،  في منطقة  المواطنة 
الكبرى  المدن  نخب  بمحاولة  األمازيغ 
تهميش ثقافتهم ولغتهم، وأدت أزمة 
منهم  العديد  مقاطعة  إلى  األقليات 
التأسيسية  الهيئة  أو  الستين  للجنة 
على  احتجاج  أنه  بدا  فيما  للدستور 

التهميش.
سليمان«  »أوالد  منها  الليبي  الجنوب  في  األخرى  الجتماعية  الكيانات  من  العديد  هناك 
هذه  بين  المساواة  من  حالة  لتوفير  مراعاته  يجب  الذي  األمر  وهو  و«القذاذفة«  و«المقارحة« 

األطراف االجتماعية والقبلية.

- المشهد الحقوقي
والتوسع  المستمرة  الحرب  حالة  بسبب  كبيرا  تدهورا   ،2011 بعد  اإلنسان  حقوق  شهدت 
في امتالك السالح من قبل المليشيات وهو ما أدى إلى غياب مؤسسات فعالة للحكم والعدالة 

واألمن وزيادة اإلساءات واالنتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة
القانون عمليات القتل التعسفية وغير المشروعة وعمليات   وكان نتيجة لتبعات فشل حكم 

القتل لدوافع سياسية من قبل جماعات خارج سيطرة الحكومة.
القانون  ارتكاب جرائم يشملها  المسلحة وقوات األمن في  المليشيات والجماعات  استمرت 
الدولي، وانتهاكات وخروقات فادحة لحقوق اإلنسان، ومن بينها جرائم حرب، مع إفالتها من 
العقاب. وأدت الصدامات بين المليشيات المتناحرة إلى ارتفاع أعداد المصابين من المدنيين. 
واحُتجز اآلالف ألجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية عقب القبض عليهم بصورة تعسفية؛ 
المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  وانتشر   .2011 منذ  اعتقالهم  تم  كثيرون  بينهم  ومن 
المليشيات  تديرها  التي  والمعتقالت  للدولة،  التابعة  السجون  في  واسع  نطاق  على  السيئة 
تنفيذ  عملية  انهيار  في  المسلحة  والجماعات  المليشيات  وأسهمت  المسلحة.  والجماعات 
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أيضا  مسؤولة  كانت  كما  والمحامين،  القضاة  مضايقة  طريق  عن  القضاء،  وانهيار  القانون، 
عن حاالت االختطاف للحصول على فدية، إلى جانب االعتقال التعسفي واختطاف من يصنفون 
وعانى  داخلي.  نزوح  حالة  في  الليبية  األسر  اآلالف من  أنهم معارضون سياسيون. وظل  على 
ومن  اإلنسان،  لحقوق  جسيمة  وخروقات  انتهاكات  من  والمهاجرون  اللجوء  وطالبو  الالجئون 
بينها االغتصاب واالبتزاز، على أيدي مسؤولين بالدولة، وعلى أيدي المليشيات والمهربين. 
وتقاعست السلطات عن حماية النساء من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي من جانب 
النوع  على  القائم  العنف  طريق  عن  الناشطات  واسُتهدفت  المسلحة،  والجماعات  المليشيات 

وحمالت التشهير. وأصدرت المحاكم عددا من أحكام اإلعدام.
قبض  بعمليات  الوطني  الوفاق  حكومة  ظل  في  أمن  كقوات  تعمل  التي  المليشيات  قامت 
بيوتهم  من  ألشخاص  واختطاف  تعسفي 
مستهدفة  دوري،  نحو  على  عملهم  وأماكن 
الجهوّيةأو  أصولهم  أساس  على  ضحاياها 
ما يعتقد بشأن آرائهم السياسية أو مهنهم 
أو ما يعتقد بشأن ثرواتهم؛ وذلك بغرض 

طلب فديات مالية.
ضروب  من  وغيره  التعذيب  انتشر 
ومراكز  السجون  في  السيئة  المعاملة 
الرسمية،  غير  االحتجاز  وأماكن  االعتقال 
من  شكل  أي  للضحايا  يتح  لم  حيث 
وحكى  االنتصاف.  أو  الحماية  أشكال 
الوهمية  اإلعدام  حاالت  عن  الضحايا 
والضرب والجلد بالخراطيم المطاطية، 
آثارا  يحملون  منهم  الكثيرون  وصار 
واضحة للتعذيب ومن بينها األطراف 

المكسورة. 
الواقع  معيتيقة  سجن  وفي 
للعاصمة  الشرقية  األطراف  على 
الردع  قوة  تديره  والذي  طرابلس، 
الخاصة وهي مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، وتتولى الحكومة سداد رواتب أعضائها، 
احُتجز المعتقلون إلى أجل غير مسمى دون استيفاء أي إجراءات قضائية، ووضعوا في زنزانات 
مكتظة دون ما يكفي من الطعام أو الماء، وحرموا من الحصول على الخدمات الطبية. وفي 
٩2 أبريل، ألقت قوة الردع الخاصة القبض على المذيع التليفزيوني البارز سليمان قشوط 
لقيامه بتنظيم حفل توزيع جوائز إعالمية، رأت المليشيا أنه يتعارض مع قيمها االجتماعية. 
فتم  المعارضين؛  على  لبذل ضغوط سياسية  التعسفي  االعتقال  الردع  قوة  استخدمت  كما 
سجن  في  تهمة  دون   201٨ عام  طوال  الجضران،  إبراهيم  قريب  الجضران،  فارس  احتجاز 

معيتيقة.
ظل النظام القضائي معطال وغير فعال؛ فلم تتمكن المحاكم وال مكاتب االدعاء من توفير 
التعويض لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وال من تقديم المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية 
عن هذه االنتهاكات إلى العدالة. وظل مرتكبو انتهاكات حقوق اإلنسان الجسيمة يعملون دون 

خوف من مساءلتهم أو محاسبتهم على جرائمهم.
إلى  والقتال  الصدامات،  استمرار  بسبب  داخلي  نزوح  حالة  في  الليبية  األسر  آالف  ظلت 
جانب انعدام فرص الحصول على الخدمات األساسية، والعنف الذي يستهدف فئات بعينها، 
والتهديدات وانتهاكات حقوق اإلنسان التي ظلت تحدث في شتى أنحاء البالد. وكان الكثيرون 
قد ظلوا على حالهم من النزوح لمدة طويلة منذ 1102. وأفادت المقررة الخاصة التابعة لألمم 
أنحاء  عبر  مترٍد  إنساني  وضع  بوجود  الداخليين  للنازحين  اإلنسان  بحقوق  المعنية  المتحدة 
ليبيا، حيث إن أشد فئات النازحين الداخليين ضعفا ليس أمامها سوى النذر اليسير من اآلليات 
تقلصت  كالطعام  األساسية  المنزلية  اللوازم  أن فرصة حصولهم على  أنفسهم، كما  ليعيلوا 
نتيجة النعدام األمن والتضخم وضعف السيولة المالية في البالد. كما   أن الكثيرين يواجهون 

بواعث قلق خطيرة بشأن الحماية.
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تسع سنوات من »زمن فبراير«..

 جروح اإلرهاب تنذر 
بمستقبل بال أفق

دخلت ليبيا في دوامة من العنف والفوضى األمنية إثر األحداث التي استجدت بالبالد 
سنة 2011 و أسفرت عن سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

هذه الفوضى جاءت عقب تنامي التيارات المسلحة والحركات الجهادية بصورة متواترة، إذ شّكل 
إلى  واقٍع يعمد  إلى فرض  األمني، إضافًة  السياسي واالنفالت  التأزم  القوي حالًة من  صعوُدها 
العنف  تهميش الدولة، لتكون بال سلطة حقيقية، تتقاسمها الميلشيات ال تتوقف معها دائرة 

والقتل، والصراعات المناطقية والجبهوية.
القرن  من  التسعينيات  بداية  إلى  ليبيا  في  المتشددة  اإلسالمية  الجماعات  تشكيل  ويعود 
الماضي، عندما التحق عدد من الليبيين للقتال ضمن »تنظيم القاعدة« في أفغانستان. وبات 
المقاتلون الليبيون مصدراً قتاليًا للعمليات اإلرهابية لهذا التنظيم في عدد من دول العالم، في 

العراق وسوريا وأفريقيا وتحديداً في مالي ونيجيريا. 

رامي التلغ 
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يجوز القول بأن الحكومات التي تعاقبت على العاصمة 

طرابلس كانت تدار عبر المليشيات التي كانت تستعملها 

الستنزاف األموال.ومؤخرا، كشف رئيس الحكومة السابق 

علي زيدان، في تصريحات اعامية ملف تمويل مليشيات 

إلى أنصار شريعة  التي تحولت الحقًا  المتطرفة  الــدروع 

وداعش وغيرها من التنظيمات

ويعود تشكيل الجماعات اإلسالمية المتشددة في ليبيا إلى بداية التسعينيات من القرن 
أفغانستان.  في  القاعدة«  »تنظيم  ضمن  للقتال  الليبيين  من  عدد  التحق  عندما  الماضي، 
وبات المقاتلون الليبيون مصدراً قتاليًا للعمليات اإلرهابية لهذا التنظيم في عدد من دول 
العالم، في العراق وسوريا وأفريقيا وتحديداً 

في مالي ونيجيريا. 
المعروفة  ليبيا  في  القاعدة  فرع  وُيعتبر 
بقيادة  المقاتلة«  الليبية  »الجماعة  باسم 
عبد الحكيم بلحاج، ثاني أكبر فروع القاعدة 
شمال أفريقيا، بعد »الجماعة الجهادية« في 

الجزائر.
استغّلت  القذافي،  نظام  إسقاط  فإثر 
الكتائب المسلحة الفراغ والتصدع الناشئ 
بعض  تمركزت  حيث  السلطة؛  بنية  في 
الشرقية  المنطقة  في  اإلسالمية  الجماعات 
والغربية من ليبيا، وأخرى في الجنوب، وفي 
مدينة درنة انتشرت كتيبة »عقبة بن نافع«، 

إضافًة إلى كتيبة »أنصار الشريعة«، التي كان لها نفوذ في بنغازي أيضًا.
من  الكثير  في  الحاكمة  السلطة  غياب  واستغلت  هجمات،  بشّن  الجماعات  هذه  وقامت 
أنحاء البلد لتجتمع بالشبكات اإلرهابية األخرى العاملة في شمال أفريقيا والشرق األوسط، 

من أجل تخطيط أنشطتها وتنسيقها.
حركة  شهدت  السنوات  هذه  طيلة 
لم  إذ  مهمة  تحوالت  الجهادية  الجماعات 
باالستقرار  السياسي  و  األمني  الوضع  يكن 
بالتغلغل  المسلحة  للحركات  يسمح  الذي 

في الساحة الليبية أو باإلنسحاب بسهولة.
حيث مثلت عملية مقتل السفير األمريكي 
في  ببنغازي  األمريكية  القنصلية  في 
محددا  و  محوريا  حدثا   2012 سبتمبر 
إذ   ، البالد  في  الجهادية  الجماعات  لوضع 
وبشكل  تدريجيا  االغتياالت   مسلسل  بدأ 
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تصاعدي منذ عملية اغتيال السفير األمريكي ، حيث راح ضحية مسلسل االغتياالت مئات 
حيث  كبيرا  معدال  بهم  المغدور  إحصائية  وصلت  حتى  السياسيين  والنشطاء  الضباط 
نحو  ضحيتها  راح  المدن،  بعض  في  عدة  اغتيال  محاوالت   201٣ عام  خالل  ليبيا  شهدت 

120 شخصا، بينما صنفت المحاوالت األخرى باالغتياالت الفاشلة أو غير المكتملة.
يناير  مطلع  منذ  والعسكرية  األمنية  القيادات  من  االغتياالت  ضحايا  عدد  بلغ  وقد 
والعجيالت،  بنغازي وطرابلس ودرنة، ومصراتة،  وحتى نهاية ديسمبر 201٣, في كل من 
الشخصيات  صفوف  في  اغتيلوا  من  عدد  بلغ  فيما  شخصا،   ٩0 من  أكثر  وسبها،  وطبرق، 
المدنية والحقوقية ما يقارب عن ٣0 شخصا، بينما كانت العناصر االخرى لهذا التحول منع 
التنظيمات الجهادية في درنة إجراء انتخابات اختيار لجنة صياغة الدستور من االنعقاد في 
درنة، كذلك شكل تكون تنظيم اخر ألنصار الشريعة في سرت  كان يعتقد أنه تابع لتنظيم 
أنصار الشريعة الموجود في بنغازي  شكال اخر لعملية التحول األولى في عمل التنظيمات 

وقدرتهم  انتشارهم  وسرعة  الجهادية 
هذه  تداعيات  ابرز  من  كان  التنظيم.  على 
الشريعة،  أنصار  تنظيم  استفزاز  المرحلة 
جميع  نحو  المسؤولية  التنظيم  ُحّمل  حيث 
اجراء  دون  بنغازي  في  االغتيال  عمليات 
تحقيقات حقيقية حول األمر، رغم أن مصادر 
موثوقة في بنغازي تؤكد أن أنصار الشريعة 
عمليات  بعض  وراء  يقفون  بنغازي  في 
االغتيال في بنغازي ويمكن تمييز العمليات 

التي كانوا يقفون وراءها بسهولة.
الساحة  على  داعش  ظهور  شكل  كما 
الدولية وتصاعدها و ازدياد قوتها وتغلغلها 
له  كانت  العالم  حيث  أرجاء  في  عنيفة  هزة 
األخرى  الجهادية  التنظيمات  على  تداعيات 
وخاصة على الجماعة األم »تنظيم القاعدة« 
وفروعها في أنحاء الدول اإلسالمية إذ بايع 
أفراد و تنظيمات مختلفة في بنغازي ودرنة 
ترك  و  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  وسرت 
األولى،  الجهادية  تنظيماتهم  الكثيرون 
على غرار ما حدث في سوريا والعراق، وآثروا 

ليبيا  فــي  المتشددة  اإلســامــيــة  الجماعات  تشكيل  يــعــود 

إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي، عندما التحق 

عـــدد مـــن الــلــيــبــيــيــن لــلــقــتــال ضــمــن »تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة« في 

أفــغــانــســتــان. وبــــات الــمــقــاتــلــون الــلــيــبــيــون مـــصـــدرًا قــتــالــيــًا 

لــلــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة لـــهـــذا الــتــنــظــيــم فـــي عــــدد مـــن دول 

الــعــالــم، فــي الــعــراق وســوريــا وأفريقيا وتــحــديــدًا فــي مالي 

ونيجيريا. 

كانت الخمس سنوات بين 2011 و 2016  كافية لتحول 

للجماعات  وقـــاعـــدًة  والـــســـاح،  للفوضى  ســاحــة  إلـــى  ليبيا 

لشق  أيــضــًا  كافية  وكــانــت  توجهاتها.  بمختلف  اإلرهــابــيــة 

وزرع  وعــرقــيــًا،  وطــائــفــيــًا  قبليًا  المنسجم   الليبي  المجتمع 

النزعات اإلقصائية داخله.
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االنضمام لتنظيم الدولة مما كان له األثر 
الواسع على خارطة توزيع القوى في الساحة 
العمليات  وضع  على  الكبير  األثر  و  الليبية 

القتالية في شامل التراب الليبي.
أو  واحداً  طرفًا  ليس  ليبيا  في  فداعش 
فسيفساء  هي  بل  تنظيميًا  متكاملة  وحدة 
والداعمة  الُممولة  الجهة  حيث  من  تختلف 
الجغرافي،  االمتداد  حيث  ومن  لوجستيا 
وجود  له  يعد  لم  كان  وإن  سرت،  فـداعش 
إلعادته  المتكررة  المحاوالت  رغم  يذكر 
داعشيين  بين  خليطًا  كان  فإنه  ليبيا،  إلى 
حول  غموض  يسود  ومصريين  تونسيين 
مرتزقة  بقايا  وبين  لهم  الداعمة  الجهات 
الليبي، بينما  الجنوب  القذافي وأنصاره في 
كانت في صبراطة تنظيمًا ُمركبًا ومدعومًا 
لوجستيًا من طرف عدد من القوى اإلقليمية 
األجنبية  المخابرات  أجهزة  وبعض 
األنظمة  من  لعدد  القديمة  والمنظومات 
العربية التي أسقطتها ثورات الربيع العربي، 
إرهابي  لتنظيم  موضوعي  تواصل  وهو 
تونسي كان ٌيدعى شباب التوحيد، أما درنة 
فهي مجموعات ليبية كانت تنتمي لشبكات 
اإلسالمي  المغرب  بالد  في  القاعدة  تنظيم 
أيمن  بقيادة  المركزي  القاعدة  تنظيم  أو 
الظاهري، وتبنت فكر، وبايعتها منذ ظهور 

البغدادي.
كانت الخمس سنوات بين 2011 و201٦  
للفوضى  ساحة  إلى  ليبيا  لتحول  كافية 
اإلرهابية  للجماعات  وقاعدًة  والسالح، 

فـــرحـــة الــلــيــبــيــيــن بـــالـــخـــاص مـــن خــطــر داعـــــش نغصتها 

الهجوم،  في  أساليبه  فيها  تنوعت  للتنظيم  عدة  عمليات 

وقد قلل بعضهم من خطر التنظيم وافترض أن داعش 

انتهت رسميًا في ليبيا وما هذه الهجمات إال رقصة مذبوح.

الـــوضـــع األمـــنـــي فـــي لــيــبــيــا لــيــس بــمــعــزل عـــن ســـيـــاق دولـــي 

متحّول فكل األنظار موجهة نحو الدولة النفطية طمعا 

في كعكة الثروات الباطنية و عقود إعــادة االعمار لذلك 

فإنه رغم المجهودات األمنية التي يقودها الجيش الليبي 

األمــم  لعبت  إال  الــمــيــدان  على  ممتازة  نتائج  حققت  التي  و 

ليبيا  تشهد  حيث  مستقر  غير  الــوضــع  يكون  أن  و  إال  تأبى 

في اآلونــة األخيرة تصاعد توظيف المرتزقة األجانب من 

جانب النظام التركي لدعم حكومة الوفاق ضد الجيش 

الوطني الليبي.
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وطائفيًا  قبليًا  المنسجم   الليبي  المجتمع  لشق  أيضًا  كافية  وكانت  توجهاتها.  بمختلف 
وعرقيًا، وزرع النزعات اإلقصائية داخله.

مركزية  سلطة  غياب  عن  فضاًل  الميلشيات،  بين  ليبيا  في  اليوم  المسلح  الصراع  ووفر 
له  والمبايعين  تنظيم داعش  البديل«لجهاديين عمومًا، وألنصار  »لمالذ  قوية، كل شروط 

في منطقة المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خصوصًا.
منذ فبراير 201٦ ، سجلت قوات الجيش الليبي في مواجهة تنظيم مجلس ثوار بنغازي 
وتنظيم داعش، رغم من ضعف التسليح بسبب الحظر الذي تفرضه المجموعة الدولية على 

توريد األسلحة إلى ليبيا. بعد معارك 
عدة خرج تنظيم داعش من المدن 
القضاء  يجري  أن  دون  من  رسميًا 
خاضوا  الذين  كلهم  أفراده  على 

المعارك في مدن الشمال الليبي.
 201٦ األول/ديسمبر  كانون  ففي 
سرت،  تحرير  حفتر  المشير  أعلن 
الذي  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  معقل 
من  مستفيدا  سنتين  قبل  ينتشر  بدأ 

غياب الدولة.
خطر  من  بالخالص  الليبيين  فرحة 
للتنظيم  عدة  عمليات  نغصتها  داعش 
وقد  الهجوم،  في  أساليبه  فيها  تنوعت 
وافترض  التنظيم  خطر  من  بعضهم  قلل 
أن داعش انتهت رسميًا في ليبيا وما هذه 

الهجمات إال رقصة مذبوح.
ليبيا  في  اإلرهاب  خطر  يشكل  ومازال 
هجمات  عدة  تنفيذه  بعد  واضحا،  تهديدا 
تتحدث  فيما  الماضية،  الفترة  في  إرهابية 
إرهابية  التقارير األممية عن وجود عناصر 
في  الحادث  واالنقسام  الفوضى  مستغلة 
اإلرهاب  خطر  أن  مايبدو  البالد.وعلى 
وبنغازي  سرت  بتحرير  ينته  لم  ليبيا  في 
ودرنة، حيث أكد التقرير لألمم المتحدة 
تتراوح  اإلرهابية  العناصر  أعداد  أن 
منهم  عنصر،   700 إلى   ٥00 بين  ما 
ليبيون وأجانب، اتخذوا من ليبيا مالذا 
اإلرهابية  عملياتهم  لتنفيذ  لهم،  آمنا 
في عدة مناطق، مستفيدين من حالة 
الفوضى واالنقسام الكبير الذي امتد 

لسنوات.
نحو  موجهة  األنظار  فكل  متحّول  دولي  سياق  عن  بمعزل  ليس  ليبيا  في  األمني  الوضع 
رغم  فإنه  لذلك  االعمار  إعادة  عقود  و  الباطنية  الثروات  كعكة  في  طمعا  النفطية  الدولة 
المجهودات األمنية التي يقودها الجيش الليبي والتي حققت نتائج ممتازة على الميدان إال 
األخيرة  اآلونة  في  ليبيا  تشهد  حيث  مستقر  غير  الوضع  يكون  أن  و  إال  تأبى  األمم  لعبت 
ضد  الوفاق  حكومة  لدعم  التركي  النظام  جانب  من  األجانب  المرتزقة  توظيف  تصاعد 

الجيش الوطني الليبي. 
وتبلور هذا التوجه التركي بشدة في اآلونة األخيرة مع انتكاسة ميليشيات »السراج« في 
طرابلس.  العاصمة  لتحرير  الليبي  الجيش  أطلقها  التي  المبين«  »الفتح  عملية  تقدم  وقف 
شديدة.  النتقادات  لها،  موالين  متشددين  تجنيد  تواصل  تزال  ال  التي  تركيا  وتعرضت 
حيث طالب الرئيس الفرنسي في مؤتمر برلين، تركيا بالتوقف عن إرسال مقاتلين سوريين 

إلى ليبيا.
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علي السعيدي: 

لقد ضاعت ليبيا
بسبب أحداث 17 فبراير

حوار/ سوزان الغيطاني

تسع سنوات مرت على ذكرى أحداث 71 فبراير.. مرت خاللها البالد بمنعطفات سياسية 
وعسكرية وأمنية عديدة نتوقف عندها في حوار مع عضو مجلس النواب علي السعيدي.

ماذا تقول في ذكرى 17 فبراير؟
متطرفة  جماعات  من  البالد  اختطفت  أن  بعد  فبراير   17 أحداث  بسبب  ليبيا  ضاعت  لقد 
الشعب  لقتال  إرسال مرتزقة سوريين  إلى  األمر  امتد  ثم  اإلخوان  وتيار  المقاتلة  الليبية  كالجماعة 

الليبي
يمكن القول إن 17 فبراير يوم حزين على الليبيين وأنا ال أجد أي مبرر لالحتفال بهذه الذكرى بعد 

٩ سنوات عجاف مرت بها ليبيا.

في أي سياق تابعت تبعات ونتائج أحداث 17 فبراير في ليبيا؟
اليمن  أحداث  وكذلك  تونس  في  يناير  و1٤  مصر  في  يناير   2٥ مثل  فبراير   17 أحداث 
من  حاولت  دولي  مشروع  هو  الذي  العربي  بالربيع  عرف  ما  سياق  في  تأتي  كلها  وسوريا 
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اإلخوان  تيار  وهو  معه  تتعامل  واحد  جسم  إيجاد  األمريكية  المتحدة  والواليات  المتحدة  المملكة  خالله 
فيمكن القول أن الربيع العربي هو إعادة هيكلة ورسم خريطة العالم العربي لطمس الهوية العربية.

ولو تحدثنا عن آثار 17 فبراير في ليبيا فالبد من التذكير بأنها أدت لتفتيت النسيج االجتماعي للبالد وأدت 
الستباحة الحدود ونهب ثروات ومقدرات الدولة وأموالها لذلك يمكن القول أنها ليست العنوان الحقيقي 

لليبيا؟

وما العنوان الحقيقي لليبيا برأيك؟
العنوان الحقيقي لليبيا هو الجمهورية العربية الليبية وليس دولة ليبيا كما هي اآلن.

وماذا عن دور مجلس النواب؟
مجلس النواب هو سلطة تشريعية منتخبة تهدف للمحافظة على وحدة البالد ودعم القوات المسلحة التي 

تحارب اإلرهاب. 

كيف تنظرون إلى أطماع الدول الغربية في ليبيا؟
غنى ليبيا بالثروات هو ما جعلها مطمعا لمختلف الدول حيث أصبحت ملعبا للكبار لالستحواذ على 
ثرواتها من نفط وغاز وذهب ومياه كما أنها بوابة التواصل بين إفريقيا وأوروبا لذلك فإن مختلف الدول 

تبحث عن مصالحها في ليبيا.

برأيك ما أبرز األزمات التي تواجه ليبيا في هذه المرحلة؟
الغرب الليبي يواجه أزمات اجتماعية وأمنية بسبب التشكيالت المسلحة فيما 

يواجه الشرق الليبي والجنوب أزمات اقتصادية بسبب الحصار المفروض عليه.

بعد ٩ سنوات من أحداث 71 فبراير إلى أين وصل مشروع المصالحة 
الوطنية؟

جميع المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية بها 
التناحر  من  نوع  أي  تشهد  وال  وطنية  لحمة  وكذلك  حقيقية  وطنية  مصالحة 
التناحر بعد أن سعت  الوفاق فتشهد حالة من  الخاضعة لقوات  المناطق  أما 

التشكيالت المسلحة المسيطرة عليها لتدمير النسيج االجتماعي للدولة.

برأيك ما أسباب عدم استقرار ليبيا بعد مرور كل هذه السنوات على 
أحداث 17 فبراير؟

السبب هو المشروع الدولي الداعم لتيار اإلخوان.

وما الحل برأيك؟
أعتقد أن القبائل تقوم بدور مهم في جمع الشتات باإلضافة إلى 
دور القوات المسلحة العربية الليبية التي تحمي مقدرات ليبيا من أطماع 

الجماعات المتطرفة وتيار اإلخوان الذي يهدف لحكم البالد.

ما مستقبل المشروع التركي اإلخواني في ليبيا؟
لقد مات في منتصف عمره فبعد أن نشأ خالل تسع سنوات تمكن الشعب الليبي مدعوما بجيشه 

من القضاء عليه. 

إلى أي مدى يمكن القول أن ليبيا أضحت مالذا للجماعات المتطرفة؟
قوقازي  من  وأعراقهم  جنسياتهم  باختالف  متطرفا  فكرا  يحمل  من  لكل  مقصدا  أضحت  ليبيا 
الذي  الشريان  كان  النفط  وأن  خاصة  ليبيا  يستهدفون  جميعهم  ومصري  وتونسي  وتركي  وشيشاني 
يغذي هذا الفكر المتطرف إال أن الشعب الليبي قرر إنهاء هذا الوضع بإغالق الموانئ النفطية لوقف تمويل 
للنفط  الوطنية  والمؤسسة  المركزي  ليبيا  مصرف  مثل  السيادية  المؤسسات  لكن  اإلرهابية  الجماعات 
الجيش  أن  رغم  ليبيا  فجر  بعملية  قيامها  منذ  المتطرفة  الجماعات  من  طرابلس  العاصمة  في  مختطفة 

يستطيع استعادتها في بضع ساعات إال أنه لم يفعل ذلك خوفا على حياة المدنيين وممتلكاتهم.
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مبروك أبو عميد:

فبراير مؤامرة وجريمة 
متكاملة األركان

أبو عميد،  المجلس األعلى ورشفانة د. مبروك  رأى رئيس 
أن ما شهدته ليبيا في فبراير 2011، هو جريمة متكاملة 
األركان، مشيرا إلى أن ليبيا تحولت بعد 2011 إلى دولة تعمها 
وللحديث  اإلرهابية...  والجماعات  السالح  وانتشار  الفوضى 
بشكل أكثر تفصيال عن ليبيا ما قبل 2011، وما بعد 2011 كان 
لـ »بوابة إفريقيا اإلخبارية« هذا الحوار مع رئيس المجلس األعلى 

ورشفانة د. مبروك أبو عميد، وإلى نص الحوار

حوار/ همسة يونس
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ليبيا قبل 2011، وليبيا بعد 2011.. ما هي أبرز مالمح التحول في المشهد الليبي؟
فبراير 1102 كانت نقطة تحول لليبيا من الدولة المستقرة إلى الالدولة فأصبحت 
ليبيا تعمها الفوضى وانتشار السالح وتسيطر عليها مجموعات إرهابية، ومجموعات إجرامية، 
االقتصادية  الدولة  مؤسسات  وتفكيك  تدمير  على  يعمل  مناخ  لخلق  خارجي  بتخطيط 
أو  لتعطيل  االجتماعي  النسيج  لتفكيك  الفتن  وزرع  والعدلية  واألمنية  والعسكرية  واإلدارية 

تأخير أية صحوة لاللتقاء والخروج من األزمة.
 

برأيك.. بعد ٩ سنوات من فبراير 2011، ماذا قدمت فبراير إلى ليبيا؟
بعد ٩ سنوات من القتل والظلم والتهجير والسرقة واستباحة البالد والعباد، أيقن 
السواد األعظم من الشعب الليبي، بأن فبراير لم تكن ثورة بل هي مؤامرة وجريمة متكاملة 
في  ساركوزي  وأكده  مذكراته،  في  المؤامرة  قائد  ليفني  برنارد  أكده  ما  وهو  األركان، 
تصريحاته وغيرهم ممن شاركوا في تنفيذها، والشباب الذين تحركوا في 1٤..1٥. 1٥. 

المطالب  بعض  لهم  كانت  فبراير   2011
واستغل  لذلك  خطط  من  لكن  المشروعة، 
ذلك لتنفيذ مؤامرة إسقاط النظام والدولة 
»الثورة«  مسمى  تحت  حولوها  من  هم 
ويستمر العبث من خالل إدارة األزمة، وليس 
في  ساهمت  التي  الدول  من  األزمة  حل 

إسقاط الدولة الليبية.
 

لماذا لم تنجح فبراير، ومن السبب فيما 
وصلت إليه ليبيا اليوم؟

لم تنجح فبراير ألنها لم تكن ثورة 
نابعة من الشعب ولم تكن لها قيادة 

وليس لها أهداف وطنية.
 

الشؤون  في  والتدخل  الدولي  المجتمع 
أسباب  ضمن  يدخل  هل  الليبية 

استمرار األزمة؟
السبب  هو  الدولي  التدخل  بالطبع.. 

الرئيس في استمرار األزمة الليبية.
 

لماذا لم تنجح القبائل الليبية في تقريب 
وجهات النظر للوصول إلى حل لألزمة؟

الكثير  القبائل أدت دورها في حل 
النسيج  وتفكيك  الخارجي،  التدخل  ألن  كامل  بشكل  تنجح  لم  ولكنها  الصراعات،  من 
العصابات  سيطرة  هو  القبائل  دور  ضعف  من  زاد  وما  القبيلة،  دور  أضعف  االجتماعي 

والمليشيات المارقة على األعراف االجتماعية.
 

2020 عاما استهل بالمؤتمرات الدولية.. فهل سيكون نقطة تحول في ليبيا؟
لن تكون المؤتمرات التي تدار من الخارج حال لألزمة الليبية، بل هي إدارة لألزمة 

وتدوير المجموعات والشخصيات الخالفية ولن تخرج بحال يرضي الجميع.
 

برأيك.. ما هو الحل؟
مؤامرة  يحدث  وما  حدث  ما  بأن  واقتناعه  الشعب،  صحوة  في  يكمن  الحل 
يدفع ثمنها الشعب الليبي والذي صار مقتنع بأن الحل هو االلتفاف خلف قواته 
المسلحة وتفكيك المليشيات اإلرهابية وتسليم سالحها ورفض كل التدخالت الخارجية 
واالقتصادية  السياسية  المشاكل  كل  وحل  الجلوس  يمكن  بعدها  شكلها  كان  مهما 

واالجتماعية.
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كاريكاتير

محمد قجوم


