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هل يدفع »اخوان« 
ليبيا ثمن مؤامراتهم

؟

؟

إنشقاقات وأزمات..«إخوان« 

ليبيا في عين العاصفة

امغيب:
 »اإلخوان« جماعة 

متلونة تستخدم كل 
الوسائل للبقاء

في السلطة

االشراف: عبدالباسط غبارة  -   االخراج: عبد الحميد الدبار
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االفتتـــاحيـــة

  انشقاقات وأزماتانشقاقات وأزمات »إخوان« »إخوان«
ليبيا في عين العاصفةليبيا في عين العاصفة

التي  األزمة  من  األكبر  المستفيد  كانت  ليبيا  في  »االخوان«  جماعة  أن  شك  ال 
فيها،وقد  مشاركة  الحقيقة  في  كانت  بل   ،2011 العام  في  البالد  في  اندلعت 
عملت في ظل الفوضى التي انتشرت على نشر أذرعها ومحاولة السيطرة على 
أكبر قدر من المناطق وتسارعت مؤامراتهم في ذلك االتجاه.لكن المشهد لم 
يكتمل وسحر »االخوان« انقلب عليهم ليغرقوا في بحر مؤامراتهم التي حاكوها 

ضد الشعب الليبي.

مجلة »المرصد«
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وهاهو مسلسل االنشقاقات في صفوف جماعة »االخوان« يعود مجددا للواجهة مع اعالن 
أعضائها في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس،في بيان نشر الخميس 13 آب /
أغسطس الجاري عن استقالتهم الجماعية من الجماعة، وحلهم لفرع المدينة، لما قالوا إنه 

تغليب لمصلحة الوطن العليا،وفق زعمهم.
وجاء بالبيان:«تأتي االستقالة استجابة لنداء الكثير من المخلصين من أبناء الوطن بشأن 
عدم ترك فرصة لمن يتربص بالشعب الذي أراد الحرية وإقامة دولة مدنية يعيش فيها 
المواطن متمتعا فيها بحق المواطنة أيًا كان توجهه الفكري أو انتماؤه السياسي، ونظرا لما 

تمر به البالد من تجاذبات واصطفافات وتصنيفات وحرب على الوطن والمواطن«.
ولفت البيان إلى أن جماعة »اإلخوان المسلمين«، قامت بمراجعات منذ عام 2015 بهذا 
الخصوص، وبناء على ذلك قررت إحداث تغيير في وجودها يغّلب المصلحة العليا للوطن 
بمدينة  الجماعة  فرع  واعتبار  اإلخوان،  تنظيم  من  جماعية  استقالة  بتقديم  والمواطن، 

الزاوية منحال من تاريخ الخميس 13 أغسطس 2020.
ويمكن القول بأن هذه االنشقاقات تعتبر ضربة موجعة وبشدة لجماعة »االخوان« كون 
مدينة الزاوية تمثل احدى أبرز معاقل تنظيم اإلخوان في ليبيا، حيث تسيطر الميليشيات 
المسّلحة  الموالية للتنظيم على المدينة، والتي تقودها أهّم القيادات اإلخوانية المتطّرفة 

على غرار مصطفى التريكي، وشعبان هدية المكّنى بـ«أبي عبيدة الزاوي«.
مع  بالتزامن  االستقاالت  هذه  وتأتي 
تصاعد وتيرة الغضب الشعبي ناهيك عن 
الوفاق  حكومة  داخل  المتنامية  الصراعات 
»االخوان«  لجماعة  موجهة  اتهامات  على 
باالنخراط في مؤامرات لالنقالب على رئيس 
المجلس الرئاسي فايز السراج واالطاحة به 
سياسية  قيادات  المؤامرات  هذه  وذتقود 
مصراتة  مدينة  من  منحدرة  وميلشياوية 

التي ينتمي إليها أغلب قيادات الجماعة.
جماعة  تسعى  ذلك  الى  باالضافة 

ليبيا كانت المستفيد  ال شك أن جماعة »االخـــوان« في 

األكـــبـــر مـــن األزمــــــة الـــتـــي انـــدلـــعـــت فـــي الـــبـــاد فـــي الــعــام 

2011، بل كانت في الحقيقة مشاركة فيها،وقد عملت 

فـــي ظـــل الـــفـــوضـــى الـــتـــي انـــتـــشـــرت فـــي لــيــبــيــا عــلــى نشر 

أذرعها ومحاولة السيطرة على أكبر قدر من المناطق 

وتسارعت مؤامراتهم في ذلك االتجاه.
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يمكن القول بأن هذه االنشقاقات تعتبر ضربة موجعة 

وبـــشـــدة لــجــمــاعــة »االخـــــــوان« كــــون مــديــنــة الــــزاويــــة تمثل 

احدى أبرز معاقل تنظيم اإلخوان في ليبيا، حيث تسيطر 

الميليشيات المسّلحة  الموالية للتنظيم على المدينة.

 ، تأسيسه  اإلعداد لإلعالن عن  يتم  الذي  الوطني  الحرس  »االخوان« لالستحواذ على جهاز 
البالد  الميلشيات والجماعات اإلرهابية في غرب  وهو تجّمع للعناصر المسلحة من مختلف 
إقليمية  ولدعوات  برلين  مؤمر  لمخرجات  تنفيذا  الدولة  مؤسسات  في  دمجهم  بدعوى   ،
ودولية.ويشير كثيرون الى أن الجماعة تهدف لتطويع هذا الجهاز لخدمة اجنداتها وذلك 

بغطاء من حليفها التركي.
وأكدت تقارير اعالمية أن جماعة اإلخوان رشحت لألتراك أحد أبرز اإلرهابيين لتولي رئاسة 
الحرس الوطني ،  وهو محمود بن رجب أحد قيادييي الجماعة الليبية المقاتلة التي يتزعمها 
المصريين في  الدبلوماسيين  اختطاف  األول على  المسؤول  أنه   بالحاج كما  الحكيم  عبد 
عن  لإلفراج  المصرية  الحكومة  على  للضغط  طرابلس،  العاصمة  من   2014 العام  مطلع 
اإلسكندرية  في  عليه  قبض  قد  كان  الذي  الزاوي  عبيدة  أبو  المقاتلة  بالجماعة  القيادي 

آنذاك.
في  وشارك  ليبيا«،  »فجر  لعملية  تابعة  مسلحة  لمجموعة  ميداني  كقائد  رجب  بن  وعمل 
للبيوت، كما شارك في  وتدمير  ونفذ عمليات تصفية، وحرق  ورشفانة،  القتال في منطقة 
معركة مطار طرابلس العالمي، وكان مشرفا على عمليات اعتقال واسعة لمؤيدي النظام 

السابق وأشرف شخصيا على عمليات التعذيب والتصفية.
هذه التحركات التي تشعل الصراع الجهوي خاصة بيم مصراتة وطرابلس، بدأت تثير 
الكثير من الحنق حتى في صفوف من كانوا حلفاء االخوان، على غرار قوة حماية طرابلس 
التي شنت مؤخرا هجوما عنيفا على الجماعة، ووصفتها بـ«الورم الذي ينخر في جسد البالد«، 
في  »المفسدة  الجماعة  أفعال  مستنكرة 

األرض«.
صفحتها  أوردت  ما  وفق  »القوة«،  وحّذرت 
الرسمية على »فيسبوك«، كّل من تسّول له 
بأنها  والمواطن،  بالوطن  المساس  نفسه 
جماعة  وألذناب  بالمرصاد،  له  ستكون 
مشيرة  والفاسدين،  يالمتلونين  اإلخوان 
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استقاالت اعضاء جماعة »االخوان« في مدينة الزاوية، 

تعيد فتح ملف االنشقاق داخل الجماعة ، ومدى صدق 

المنشقين في قراراتهم، حيث يتهمون دائًما بكونهم 

جزًءا من لعبة توزيع أدوار تمارسها الجماعة.

المسلمين، ومنذ  اإلخوان  أّن جماعة  إلى 
يومنا  إلى  الدولة  مفاصل  في  تغلغلها 
شّدة  من  الوصف  فسادها  فاق  هذا، 

إنهاك الدولة وتخريبها، حسب البيان.
أّن  طرابلس«  »حماية  أكدت  كما 
إلى  إشارة  ،في  الضالة«  الفئة  »هذه 
في  مستمرة  تزال  ما  اإلخوان،  جماعة 
لألزمات،  افتعال  من  الُمخّرب  نهجها 
ومحاربة  والمواطن،  للوطن  وخنق 
حماية  قوة  من  والشرفاء  القادة  وتشويه 
قوة  أّن  على  البيان  طرابلس.وشّدد 
األمان  صّمام  هي  طرابلس  حماية 
للعاصمة وأهلها ضد »الغزاة والطامعين 
وهي  والخارج«،  الداخل  من  والفاسدين 
جماعة  تحركات  كثب  عن  تتابع  اليوم 
البيان  وصفها  التي  المسلمين،  اإلخوان 
خلق  في  الحثيثة  ومحاوالتها  بـ«الهالكة«، 
الجماعة  صالح  في  تصّب  التي  »الفتنة« 

على حساب الوطن والمواطن.
من جهة أخرى، تلقي انتقادات وجهها رئيس المجلس األعلى للدولة سابقا عبد الرحمن 
هاجم  ليبيا.فمؤخرا،  غرب  في  الصراع  مالمح  على  الضوء  »االخوان«  لجماعة  السويحلي  
تقوده  والذي  ليبيا  في  المسلمين  اإلخوان  تنظيم  فرع  والبناء،  العدالة  حزب  السويحلي، 
للمشهد  تصدره  نتيجة  الليبيين،  دماء  سفك  في  بالتسبب  واتهمه  مصراتة،  من  قيادات 
السياسي وتغّوله في مؤسسات الدولة، وطالبه بنزع عباءته عن مصراتة والمنطقة الغربية، 

ألن مصراتة والمنطقة الغربية يمثلها تيار مدني رافض لالستبداد.
الجميع  إقصاء  في  مستمرة  ليبيا  في  »اإلخوان«  جماعة  أن  مصورة،  كلمة  خالل  وأكد 
المجلس  رئيس  قرار  على  ردا  وذلك  السلطة،  على  للحصول  شءي  أي  تفعل  أن  ومستعدة 
السويحلي  للدولة.ويعّد  المجلس األعلى  المشري، عزله من عضوية  للدولة خالد  األعلى 
لجماعة  بارزا  حليفا  وكان  مصراتة  في  القيادات  أبرز  أحد  الليبي  للشأن  متابعين  وفق 
»االخوان«،ويشير هؤالء الى أن هجومه األخير يكشف حجم االزمة التي تعيشها الجماعة في 

ابرز معاقلها.
فتح  تعيد  فانها  الزاوية،  مدينة  في  »االخوان«  جماعة  اعضاء  استقاالت  الى  وبالعودة 
ملف االنشقاق داخل الجماعة ، ومدى صدق المنشقين في قراراتهم، حيث يتهمون دائًما 
بكونهم جزًءا من لعبة توزيع أدوار تمارسها الجماعة. ورأى األكاديمي الليبي عقيلة دلهوم 
أن »إعالن جماعة اإلخوان بمدينة الزاوية حل حزبهم وتقديم استقاالتهم الجماعية، ئاتي 
في سياق سلوك اإلخوان الُمعتاد، والمعروف بالتقية ضمن مناهجهم، منذ تٔاسس التنظيم 

على يد حسن البنا«.
أبناء  إعالن بعض من  »مع  »فيسبوك«:  الخاص على  وقال في منشور ُمطوَّل على حسابه 
لكن  الُمفاجئ،  القرار  بهذا  سعادتنا  ومع  اإلخوان،  حزب  من  استقالتهم  الزاوية،  مدينة 
السٔوال يظل يطرح نفسه من جديد، هل هي التوبة من أجل إحداث تغيير حقيقي في أفكار 
هٔوالء الُمعتزلين، أم إنها تكرار جماعي لمحاولة )المشري(، غايتها االلتفاف والتلون الباهت، 

أمام ُعزلة جماعة اإلخوان في ليبيا؟«.
اإلسالم  بجماعات  المختصُّ  الباحث  أما 
السياسّي محمد الشريف،فيرى إّن إستقالة 
في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  أعضاء 
االستعداد  إطار  فى  جاءت  الزاوية  مدينة 
ونقلت  المقبلة.  لالنتخابات  والتخطيط 
وكالة »سبوتنيك« الروسية عن الشريف قوله 
أّن جماعة اإلخوان ال يوجد لها أيُّ تأثير من 
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ــــام  ــــى اإلسـ ــاتـــت مــخــطــطــات الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــنــتــمــيــة إلـ بـ

ــمـــاعـــة »اإلخــــــــــوان«  ــلــــى رأســــهــــا جـ ــيـــاســـي فــــي لــيــبــيــا وعــ الـــسـ

هـــذه  أن  أدرك  الــــــــذي  ــبـــي  ــيـ ــلـ الـ الـــشـــعـــب  لــــــدى  مـــكـــشـــوفـــة 

وتنفيذ  الــحــكــم  عــلــى  الــســيــطــرة  إال  تــحــاول  ال  التنظيمات 

مشروعها التخريبي في المنطقة .

الناحية االجتماعّية أو بين صفوف العاّمة من الشعب بسبب الوعي المجتمعي لليبيين، الفًتا 
أّي  على  اإلخوان  يحصل  لم  حيث  األرض  على  شعبّيتهم  أوضحت   2014 انتخابات  أّن  إلى 

كرسّي انتخابّي.
محاولة  وبدت  كبيرة  تساؤالت  اثارت  التي  االنشقاقات  من  الكثير  »االخوان«  تاريخ  وفي 
االمراوغة واضحة خاللها ولعل أبرزها استقالة رئيس مجلس الدولة الحالي خالد المشري، 
توجُّهاته  في  تغيير  أي  حدوث  يعقبها  لم  ،والتي   2019 العام  من  الثاني  يناير/كانون  في 
بحسب  الماضية،  السنوات  في  الُمستقيلين  األعضاء  وكل  السياسي،  وسلوكه  الفكرية 

اتهامات ُمعارضين لجماعتهم.
التي  المتتابعة  الصدمات  المتصاص  محاولة  االستقاالت  هذه  أن  الى  كثيرون  ويشير 
يواجهها »االخوان« في ليبيا خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي تجاه الجماعة وتراجع درجة 
التأييد لسياسة الجماعة داخل عدد من المدن الغربية خاصة منها مصراتة ،التي يسيطر 
عليها منذ عام 2011 ،والتي تحولت بفعل هذا التنظيم إلى مدينة معزولة داخليا، أفقدتهم 
مصالحها  على  للحفاظ  بتركيا  الجماعة  استقواء  انكشاف  بعد  خاصة  بهم،  الناس  ثقة 

ووجودها.
وتاتي هذه التطورات لتزيد من هشاشة منظومة الجماعات اإلسالمية السياسية، التي 
تراجع نفوذها بشكل كبير، حيث لم يعد لها وجود في المنطقة الشرقية وخاصة بعد تحرير 
من  المدعومة  القاعدة  عصابات  من  درنة 
صوت  أي  لها  يوجد  يكاد  ال  كما  اإلخوان، 
في منطقة الجنوب وفي المنطقة الوسطى، 

وكذلك بالنسبة لقبائل المنطقة الغربية.
ضد  تحركات  الليبية  المدن  وشهدت 
في  الليبيين  آالف  وتظاهر  االخوان،  جماعة 

عدة مدن خالل السنوات االخيرة، ضد ما 
اإلخوان  جماعة  بسيطرة  وصفوه 
الدولة.ورفع  مفاصل  على  المسلمين 
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تحميلهم  إلى  إضافة  الدولة،  مؤسسات  في  »اإلخوان«  تغلغل  ترفض  الفتات  المتظاهرون 
مسؤولية ما سّموه بالفتنة واالقتتال في البالد.وأشار المتجمهرون في شعاراتهم إلى بدء 

العد التنازلي لحكم »اإلخوان« في البالد.
، حيث فتحت الجماعة  وتعول تركيا في محاولة السيطرة على ليبيا على جماعة االخوان 
منذ سنوات الباب أمام جميع أنواع السالح التي زادت من تأجيج الصراع في ليبيا إذ،تتالت 
تركيا  أن  مراقبون  للمليشيات.ويرى  دعما  ليبيا  الى  تركيا  من  القادمة  السالح  شحنات 
الحيلولة  بغية  ليبيا،  المسلمين في  اإلرهابية لدعم جماعة اإلخوان  المنظمات  تستخدم   
في  سيما  ال  مستقبلية،  تسوية  أي  من  جزًءا  يشكلوا  أن  وضمان  للسلطة،  فقدانهم  دون 

 الذي تقول فيه األمم المتحدة إنه ال يوجد حل عسكري لألزمة الليبية.

ِ

الوقت
أجل  من  شءي؛  كل  سيفعلون  تركيا  وحليفتهم  »االخوان«  جماعة  أن  المؤشرات  وتؤكد 
السيطرة على غرب ليبيا،معولين في ذلك على مزيد من الفتن واشعال الحروب في البالد 
ليبيا  إلى اإلسالم السياسي في  المنتمية  المجموعات  وتأجيج الصراعات.وباتت مخططات 
وعلى رأسها جماعة »اإلخوان« مكشوفة لدى الشعب الليبي الذي أدرك أن هذه التنظيمات 
ال تحاول إال السيطرة على الحكم وتنفيذ مشروعها التخريبي في المنطقة عبر تسليم ليبيا 

لتركيا التي تسعى لنهب ثرواتها وتمرير أجنداتها في المنطقة.
يمكن القول بأن المشهد في ليبيا اليوم صار مختلفا على ما كان عليه في 2012، 
اثبات  عن  عجزهم  بسبب  »اإلخوان«  جماعة  لدى  السياسي  والتذبذب  فاإلفالس 

رؤيتهم السياسية وإصرارهم على البقاء، 
الصندوق  فقط  ليس  خسارتهم  رغم 
بهم،  الناس  ثقة  حتى  بل  االنتخابي، 
التركي  الغزو  جلب  على  واعتمادهم 
مقابل  الليبيين  ثروات  لنهب  والقطري 
ابقائهم في السلطة،كل ذلك بات واضحا 
الذي  البحر  »االخوان«  مؤامرات  وباتت 
مشروعها  وينتهي  الجماعة  فيه  ستغرق 

التخريبي في بلد عمر المختار.

جماعة  على  ليبيا  على  السيطرة  محاولة  في  تركيا  تعول 

االخـــوان ، حيث فتحت الجماعة منذ ســنــوات الــبــاب أمــام 

ــواع الـــســـاح الــتــي زادت مـــن تــأجــيــج الـــصـــراع في  ــ جــمــيــع أنـ

ليبيا إذ،تتالت شحنات الساح القادمة من تركيا الى ليبيا 

دعما للمليشيات.
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إخوان ليبيا والتغلغل في االقتصاد..

خدمـة خدمـة للـوطـنللـوطـن

أم خدمة أم خدمة ألنقـرةألنقـرة

الصراع  قلب  وفي   1992 عام 
المصري  الرئيس  نظام  بين 
الراحل حسني مبارك وجماعة اإلخوان 
األمن  قوات  قامت  المسلمين، 
القيادي  منزل  باقتحام  المصرية 
المسجون  الشاطر  خيرت  اإلخواني 
اآلن في السجون المصرية. خالل تلك 
وثيقة  على  األمنيون  عثر  المداهمة 
مرجعية هامة بالنسبة لإلخوان تظهر 
للوصول  التخطيط  استراتيجيات 
الداخل.  من  واختراقها  الدولة  إلى 
للشاطر،  ليست  األصل  في  الوثيقة 
هو  صاحبها  إن  مصادر  تقول  بل 
الخامس  المرشد  مشهور  مصطفى 
للجماعة وأحد أبرز قادتها التاريخيين 
وعلى  التأسيس  جيل  عاصروا  ممن 

رأسهم حسن البنا.

شريف الزيتوني

القصد بالتمكين هــو االخــتــراق بمعنى الــدخــول إلــى كل 

والــدخــول  تفاصيلها  فهم  على  والــعــمــل  الــدولــة  مفاصل 

إلى كل زواياها في السياسة واإلدارة واالقتصاد، بشكل 

خفي لكي ال ُيكتشف أمرهم ودائما يتم ذلك عبر تلوينات 

ــنـــــاع. هــــذه الــطــريــقــة بــــاألســــاس تتم  ديــنــيــة لــلــتــأثــيــر واإلقـــ

يعرفون  ال  ممن  الثالث  أو  الثاني  الصف  مــن  أعــضــاء  عبر 

بالــ«تقية«  أشبه  المسألة  لإلخوان.  ومبايعتهم  بانتمائهم 

التي ال يظهر فيها اإلخوان ما يبطنون.
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إلى  الدخول  بمعنى  االختراق  هو  به  والقصد  »التمكين«،  بوثيقة  اليوم  تعرف  الوثيقة  تلك 
كل مفاصل الدولة والعمل على فهم تفاصيلها والدخول إلى كل زواياها في السياسة واإلدارة 
للتأثير  دينية  تلوينات  عبر  ذلك  يتم  ودائما  أمرهم  ُيكتشف  ال  لكي  خفي  بشكل  واالقتصاد، 
واإلقناع. هذه الطريقة باألساس تتم عبر أعضاء من الصف الثاني أو الثالث ممن ال يعرفون 
بانتمائهم ومبايعتهم لإلخوان. المسألة في البداية أشبه بالــ«تقية« التي ال يظهر فيها اإلخوان 

ما يبطنون، لكن مع تطورات السنوات األخيرة أصبحت األمور على المكشوف.
الخطة اإلخوانية في أساسها طرحت في بلد المنشأ مصر، ثم تم تعميمها على بقية فروع 
الجماعة عربيا وإسالميا، وقد نجحوا إلى حدما في تحقيق خططهم لسنوات في عدد من الدول 
الكثير  المستوى االقتصادي حيث صعدت داخلهم طبقات برجوازية دخلت في  وخاصة على 
المراقبة  رغم  تمويلهم  على  الحفاظ  في  كبير  دور  لذلك  كان  وقد  الدولة  في  المشاريع  من 

األمنية في أغلب الدول.
واكتشاف  الوثيقة  أمر  افتضاح  بعد  وحتى 
الجماعة  واصلت  اإلخوان،  استراتيجيات 
لها  كان  التي  الدول  في  المنوال  نفس  على 
أن  منها  إيمانا  لسنوات  التحّرك  هامش 
مستقبل  في  محددان  واالقتصاد  السياسة 
العربي«  »الربيع  أي مشروع »فكري«، وسنوات 
شاهدة على ذلك عبر انقضاض الجماعة في 
تونس ومصر وليبيا وبدرجة أقل في المغرب 
على الحكم باعتباره أداة من أدوات االختراق 

ووسيلة ضغط مهمة.
على  شاهدا  يعتبرون  اليوم  ليبيا  إخوان 
تنفيذ فكرة التمكين. الفرق هنا أن األمر لم 
كسبوا  وصريح.  واضح  بشكل  بل  تقّية  يعد 
التي وقعت  نفوذا قويا سهلته لهم األحداث 
تباعا منذ العام 2011، ليجدوا أنفسهم غرب 

ــيـــوم يــعــتــبــرون شـــاهـــدا عــلــى تــنــفــيــذ فــكــرة  ــــوان لــيــبــيــا الـ إخــ

الــتــمــكــيــن. الـــفـــرق هــنــا أن األمــــر لـــم يــعــد تــقــّيــة بـــل بشكل 

واضــح وصــريــح. كسبوا نــفــوذا قويا سهلته لهم األحــداث 

التي وقعت تباعا منذ العام 2011، ليجدوا أنفسهم غرب 

نجحت  نــفــوذ  منظومة  مــن  رئيسيا  جـــزءا  بــاألســاس  ليبيا 

فــي الــحــصــول عــلــى الــعــديــد مــن االمــتــيــازات فــي ظــل بيئة 

الفوضى التي سهل عليهم من خالها التصّرف في أموال 

الباد ومقّدراتها على أنها ملكهم الخاص يتصرفون فيه 

كيفما شاءوا.



10 الخميس  ٢١  يوليو  ٢0٢0             العدد: ١٢٦ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

ليبيا باألساس جزءا رئيسيا من منظومة نفوذ نجحت في الحصول على العديد من االمتيازات 
في ظل بيئة الفوضى التي سهل عليهم من خاللها التصّرف في أموال البالد ومقّدراتها على 

أنها ملكهم الخاص يتصرفون فيه كيفما شاءوا.
لم يعد خاف في ليبيا سعي اإلخوان للسيطرة على مقّدرات البالد. هم لم يجتهدوا كثيرا 
المصرف  شءي.  كل  الفتكاك  إليهم  بالنسبة  مفتوحا  كان  الطريق  أهدافهم،  إلى  للوصول 
من  عندهم.  سائغة  لقمة  كانت  للنفط،  الوطنية  والمؤسسة  االستثمار  ومؤسسة  المركزي 
تعاقبوا على إداراتها إن لم يكونوا إخوانا فهم خاضعون لهم. أن تنجح في افتكاك مؤسسات 
بهذا الثقل المالي فذلك يعني أنك وضعت الدولة واقتصادها بين يديك، وقد نجح اإلخوان 
الليبيون ومن في فلكهم في ذلك لكن التبعات على االقتصاد كانت أقرب إلى الكارثة. هم من 
البداية لم يفتكوا تلك المواقع بهدف اإلصالح والحفاظ على األموال الليبية، بل قاموا بذلك 

لهدف االستثراء السريع وتحقيق منافع الجماعة على حساب الوطن.
اللجنة  أمين  الزائدي،  اللندنية، قال مصطفى  العرب  في اإلطار ذاته وفي تصريح لجريدة 
اإلخوان  جماعة  تديرها  الليبية  النفط  ثروة  »إن  الليبية،  الشعبية  الوطنية  للحركة  التنفيذية 

مصطفى  النفط  مؤسسة  في  ممثلها  عبر 
ومدخرات  أموال  أن  إلى  مشيرا  الله،  صنع 
ودعم  للميليشيات  تذهب  الثروة  تلك 
إليه  ذهب  لما  مشابه  رأي  وهو  اإلرهاب«. 
ليبيا  بمصرف  السيولة  أزمة  لجنة  رئيس 
قال في  اآلغا عندما  البيضاء، رجب  المركزى 
تقوم  الوفاق  حكومة  إن،  إعالمية  تصريحات 
القيادات  المالية لبعض  بتسليم المؤسسات 
المركزي بطرابلس  المصرف  وإن  اإلخوانية 
ليبيا،  أذرع جماعة اإلخوان فى  »عليه  تسيطر 
تذهب  الليبيين  ومدخرات  أموال  أن  مؤكدا 
والمرتزقة  المسلحة  المليشيات  لتمويل 

األجانب.
تغلغل  في  يعد  لم  ليبيا  في  اإلشكال   
االقتصادية،  المؤسسات  داخل  اإلخوان 
المسألة أصبحت أمرا واقعا، لكن اإلشكال أن 

االنصهار في الخيارات التركية جعل أكبر قادة اإلخوان 

مكافأة  اقتصادية  امتيازات  أنقرة  لمنح  يدعون  الليبيين 

لها على ما تقوم به معهم عسكريا وتسويقيا في الخارج. 

الخطوة األولى بدأها فائز السراج الذي وقع من أردوغان 

ــيــــازات غــيــر  ــتــ وثـــيـــقـــة تـــفـــاهـــم يـــتـــم بــمــوجــبــهــا مـــنـــح أنــــقــــرة امــ

بالحركة  عاقة  في  االقتصادي  المستوى  على  مشروطة 

عبر المتوسط تنقيبا ومبادالت وغيرها من المزايا األخرى 

لــعــل أهــمــهــا أو األصـــح أخــطــرهــا مــنــح شــركــة تــركــيــة مهمة 

تسيير ميناء طرابلس جمركيا من طرف شركة تركية، بما 

يسهل لألتراك الحصول على أموال كبيرة.
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الجماعة تداخلت عندها الوالءات، حيث وجدت نفسها جزءا من المشروع التركي المهيمن في 
البالد، بل إنها كانت المسهلة لذلك والراضية عليه إيمانا منها أن نظام أنقرة هو التعبيرة 

الحديثة للتيارات اإلسالمية.
االنصهار في الخيارات التركية جعل أكبر قادة اإلخوان الليبيين يدعون لمنح أنقرة امتيازات 
اقتصادية مكافأة لها على ما تقوم به معهم عسكريا وتسويقيا في الخارج. الخطوة األولى 
امتيازات  أنقرة  منح  بموجبها  يتم  تفاهم  وثيقة  أردوغان  من  وقع  الذي  السراج  فائز  بدأها 
غير مشروطة على المستوى االقتصادي في عالقة بالحركة عبر المتوسط تنقيبا ومبادالت 
تسيير  مهمة  تركية  شركة  منح  أخطرها  األصح  أو  أهمها  لعل  األخرى  المزايا  من  وغيرها 
أموال  على  الحصول  لألتراك  يسهل  بما  تركية،  شركة  طرف  من  جمركيا  طرابلس  ميناء 
كبيرة، والمهمة بدأت بميناء طرابلس، لكن من غير المستغرب وفي إطار الدعاية بتدريب 
المسيطر  البرية  المعابر  امتيازات اإلشراف حتى على  الليبية وتوجيههم أن تمنح  الجمارك 

عليها من الوفاق.
وفي خطوة أخرى غير مستغربة أيضا دعا مفتي حكومة الوفاق اإلخواني الصادق الغرياني 
وقال  والغاز.  النفط  ومشاريع  واألمنية  االقتصادية  الشراكة  في  األسبقية  تركيا  إعطاء  الى 

الغرياني إنه »ينبغي أن تكون لتركيا الشقيقة 
عالقاتنا االقتصادية وتعاوننا  في  األسبقية 
النفط  عن  بالتنقيب  يتعلق  وما  األمني 
وأن  أخرى«.،  دولة  أي  من  أولى  فهي  والغاز 
فذلك  الغرياني،  عن  الكالم  هذا  يصدر 
يعني أن هناك أطرافا من اإلسالم السياسي 
وجماعة اإلخوان تحديدا تسعى لتنفيذ ذلك 
بمنطقْين؛ األول هو ضمان حليف يحمي في 
ترسيخ  هو  األساسي  وهذا  وثانيا  الخارج، 
تركيا  نجاح  أن  يعني  الواحدة  الجماعة  فكرة 
يعتبر نجاحا لكل اإلخوان وكل ما »يحتطبونه« 

هو للكل وليس لجزء منهم فقط.

اإلشــكــال فــي ليبيا لــم يعد فــي تغلغل اإلخـــوان داخــل 

المؤسسات االقتصادية، المسألة أصبحت أمرا واقعا، 

الــوالءات،  عندها  تداخلت  الجماعة  أن  اإلشكال  لكن 

حيث وجدت نفسها جزءا من المشروع التركي المهيمن 

فـــي الـــبـــاد، بـــل إنــهــا كــانــت الــمــســهــلــة لــذلــك والــراضــيــة 

عليه إيمانا منها أن نظام أنقرة هو التعبيرة الحديثة 

للتيارات اإلسامية.
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رامي التلغ

في  دولي  تدخل  أعقاب  في   ،2011 العام  منذ  حادة  انقسامات  وقع  على  ليبيا  تعيش 
البالد في موجة  القذافي وأدخل  الراحل معمر  العقيد  البالد تسبب في إسقاط نظام 
من  العنف و الفوضى المستمرة في ظل انتشار كبير للمليشيات المسلحة والتنظيمات 
الثروات  وراء  الساعية  الخارجية  لألطماع  ساحة  الى  البالد  تحول  عن  فضال  اإلرهابية 

النفطية التي جعلت من ليبيا احدى أغنى دول المنطقة.

توزيع لألدوار في توزيع لألدوار في 
إطار مناولةإطار مناولة  العنفالعنف

عالقة إخوان ليبيا بالجماعات المسلحة..
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منذ سنة 2011،عجز الليبيون عن إقامة سلطة موحدة في البالد مع تواصل حالة االنقسام 
الذي مثل حجر عثرة أمام توحيد مؤسسات الدولة.

هذه األزمة زادت في التعقيد بعد انقالب تيار اإلسالم السياسي وعلى رأسه جماعة »اإلخوان« 
على نتائج االنتخابات في العام 2014.واتجهت الجماعة الى التعويل على مليشياتها المسلحة 

في محاولة للسيطرة على الدولة خدمة لمصالحها وألجندات خارجية تدعمها.
فبعد اإلطاحة بنظام القذافي في عام 2011 سارع »اإلخوان« إلعادة تأسيس وجودهم في 
ليبيا، وفي مارس 2012 شكل عضو جماعة اإلخوان المسلمين محمد صوان حزب العدالة 

والبناء.
اسم  تحت   2014 عام  انتخابات  في  الخاسرين  من  سياسي  تحالف  تشكل  ما  وسرعان 
التحالف جماعات مسلحة خارجة عن سيطرة  العام الجديد حيث دعم هذا  الوطني  المؤتمر 
في  األهلية  الحرب  أطراف  أهم  أحد  التشكيل  هذا  ليبيا«ومثل  »فجر  نفسها  وتسمي  الدولة 
العام  الوطني  للمؤتمر  الشرعي  اإلستمرار  أنه  يّدعي  الجديد  العام  الوطني  والمؤتمر  ليبيا 

المنتهية واليته والمنتخب في 2012.
أعضاُء  وغادر  أسابيع.  سبعَة  استمرت  معركٍة  بعد  طرابلس،  على  اإلسالميون  استولى 
البرلمان المنتخبون إلى شرق طبرق. أما في طرابلس، فقد تّم تشكيل حكومة إنقاذ وطني، 
مؤلفة من أولئك الذين خسروا انتخابات عام 2014 وكانت حكومُة اإلنقاذ الوطني مدعومة 

من جماعة »اإلخوان« المسلمين.
وسعت جماعة »اإلخوان« وحليفتها الجماعة الليبية المقاتلة إلى تشكيل ميليشيات،وكتائب 
أكتوبر  في  وليد  بني  على  كالهجوم  القبائل  على  والهجوم  »جهادية«  نزعة  ذات  مسلحة 
عملية«  كانت  ثم  العام،  الوطني  المؤتمر  عن  الصادر   7 رقم  للقرار  تنفيذا   2012 العام  من 
عصفت  التي  البرلمانية  االنتخابات  نتائج  على  إخواني  كانقالب   2014 صيف  في  ليبيا«  فجر 
عملية  على  وكرّد  السياسية  بطموحاتهم 
ضد  الوطني  الجيش  أطلقها  التي  الكرامة 

الجماعات اإلرهابية في شرق البالد.
طرابلس  في  أهلية  حرب  إلى  ذلك  وأدى 
مؤسسات  اقتحام  وإلى  المجاورة،  والمناطق 
المطار  وحرق  األمنيين  وترويع  الدولة 
أخرى  مناطق  نحو  المعارك  واتساع  الدولي، 
وسط  وغيرها  والعجيالت  ورشفانة  مثل 
قتيل  بين  الضحايا  من  العديد  سقوط 

األزمــــة زادت فــي التعقيد بــعــد انــقــاب تــيــار اإلســـام 

السياسي وعلى رأســه جماعة »اإلخـــوان« على نتائج 

ــعـــام 2014.واتــــجــــهــــت الــجــمــاعــة  االنـــتـــخـــابـــات فـــي الـ

محاولة  في  المسلحة  مليشياتها  على  التعويل  الــى 

للسيطرة على الدولة.
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وجريح ناهيك عن الخسائر المادية التي طالت الممتلكات العام والخاصة.
واعترفت  النفطي،  الهالل  على  للسيطرة  فاشلة  محاولة  »الشروق«في  عملية  جاءت  ثم 
ودرنة  وبنغازي  أجدابيا  في  المجاهدين«  »شورى  لمجالس  الكامل  بدعمها  الجماعة  قيادات 
سواء بالسالح أو األفراد أو باإلعالم الموّجه، وتبّين أن إخوان ليبيا كانوا على عالقة بالعمليات 
البالد، وأنها تحظى في ذلك بدعم قطري وتركي  التي شهدتها مناطق عّدة من  اإلرهابية 

غير محدود.
إلى  مراسالتها  في  الخيرية«،  لألعمال  سرت  »شهداء  منظمة  الماضي،كشفت  يناير  وفي 
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا، قضية التعاون بين تنظيم داعش وجماعة 
اإلخوان المسلمين، وكيف دعمت األخيرة إرهابيين بمدينة سرت ماليًا، عن طريق تعويضات 

هدم المنازل، لمواجهة الجيش الليبي.
على  »العربية«  قناة  ونقلته  ليبية،  إعالم  وسائل  نشرته  الذي  بيانها  في  المنظمة،  وقالت 
موقعها اإللكتروني: إّن تعويضات اإلخوان المالية لداعش تواصلت حتى بعد تحرير مدينة 
سرت من تنظيم داعش، العام 2016، واستفادت منها قيادات بارزة في التنظيم، من بينهم 
الرجل الثالث في التنظيم، إمحمد أمراجع بلقاسم الجواني، مطالبة بإحالة لجنة حصر المنازل 

المتضّررة إلى التحقيق، ونشر كشوفات التعويضات منذ العام 2011، من باب الشفافية.
ما تم كشفه حول عالقة »االخوان بداعش ليس بجديد ، فقد وصف تقرير األمم المتحدة، 
الصادر في أيار/مايو العام 2016، حول األوضاع األمنية في الدولة الليبية، مجلس شورى ثوار 

بنغازي باالئتالف الذي يضّم جماعات ليبية مسلحة متحالفة مع داعش اإلرهابي.
كانون  شهر  طوال  الوثائق،  ورصدت 
من  قيادات  جنوح  الماضي،  )ديسمبر(  األول 
التحالف  إلى  المقاتلة ومن اإلخوان،  الجماعة 
زيادة  مع  ومعلن،  صريح  بشكل  داعش  مع 
وفي  الليبي،  الداخل  في  للمتطرفين  الدعم 
وتونس  مصر  من  كّل  في  أي  الجوار؛  دول 
المجتمع  والجزائر، في محاولة للضغط على 
التيار  هذا  مع  التعامل  على  وإجباره  الدولي، 

في ليبيا كـ »سلة واحدة«.

ســعــت جــمــاعــة »اإلخـــــــوان« وحــلــيــفــتــهــا الــجــمــاعــة الليبية 

ذات  مسلحة  ميليشيات،وكتائب  تشكيل  إلــى  المقاتلة 

على  كالهجوم  القبائل  على  والهجوم  »جهادية«  نزعة 

بني وليد في أكتوبر من العام 2012 تنفيذا للقرار رقم 

7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام.
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قال  المقاتلة،  الجماعة  في  قيادي  وثائق العترافات  الليبي  الجيش  العام 2016؛ نشر  وفي 
فيها:« إّن الوضع صار يستلزم االندماج مع داعش، وأن تكون طرابلس لنا )للجماعة المقاتلة 
وما  سرت،  شرق  المساحي  التمدد  داعش  تنظيم  ويأخذ  )لداعش(،  لهم  وسرت  واإلخوان(، 
بنغازي  ثوار  شورى  مجلس  دعم  ونواصل  لنا،  الغرب  وامتداد  طرابلس  نحن  ونأخذ  يضّمه، 
)هذا المجلس كان يقتصر على تنظيم أنصار الشريعة، ثم أصبح يضم خليطًا من اإلخوان 

و«المقاتلة« وداعش(، ومجاهدي درنة )خليط مشابه لكنه على خالف مع الدواعش(«.
كما تداول نشطاء ليبيون، فبراير العام 2018، عبر موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 
بليبيا،  داعش  تنظيم  في  السابق  الشرعي  المسؤول  مع  تحقيق  لجلسات  مسربًا  تسجياًل 
فوزي بشير العياط الحسناوي، كشف فيه تفاصيل ارتباط التنظيم اإلرهابي بجماعة اإلخوان 
المسلمين في ليبيا، والجماعة الليبية المقاتلة »القاعدة«، ودعمهم لداعش بالمال والسالح، 

وذلك قبل وأثناء سيطرة داعش على مدينة سرت.
يلقبه  -الذي  الجضران  ميشليات  بطرد  الوطني  الجيش  قيام  متصل،بعد  سياق  في 
الدفاع  النفط- في سبتمبر/أيلول 2016، وإفشال مشروعه، قامت »سرايا  بـ«سارق  الليبيون 
عاد  ثم  النفطي،  الهالل  على  السيطرة  بإعادة  المسلمين  اإلخوان  من  بنغازي«المقربة  عن 

الجيش الوطني ونجح بتحريرها مرة ثانية بعد فترة قصيرة.
بعالقة  الصالبي،  إسماعيل  اإلخواني  يقودها  التي  بنغازي،  عن  الدفاع  سرايا  وترتبط 
الجضران  بتطويع  قاموا  قد  اإلخوان  بأن  مراقبون  يرى  الجضران،إذ  ميلشيات  مع  قوية 
يخوض  الذي  الليبي،  الجيش  يد  من  النفط  ورقة  النفطية،لسحب  الموانىء  على  للسيطرة 
العناصر  من  وتطهيرها  ليبيا  لتوحيد  أهدافه  معارضين  وجودًيا،  صراًعا  اإلسالميون  معه 

المتشددة والجهادية.
من ذلك،يرى مراقبون أن العنف جزء ال يتجزأ من أدبيات التنظيم في سبيل الوصول 

إلى السلطة، وما قد يتغير هو شكل هذا 
والغطاء  الخصوم،  تجاه  الممارس  العنف 
العنف  هذا  تبرير  سبيل  في  يتخذه  الذي 
أو التملص منه عبر إلصاقه في تنظيمات 
أدوات  هي  حال  كل  على  لكنها  صغيرة، 
قاموا  ليبيا  في  فاإلخوان  التنظيم  يد  في 
الجماعات  مع  األدوار  بتوزيع  ببساطة 
المسلحة التي تتغذى من الفوضى و فشل 

الدولة.

الــكــامــل لمجالس  الــجــمــاعــة بدعمها  اعــتــرفــت قــيــادات 

»شــورى المجاهدين« في أجدابيا وبنغازي ودرنــة سواء 

بالساح أو األفراد أو باإلعام الموّجه، وتبّين أن إخوان 

ليبيا كانوا على عاقة بالعمليات اإلرهابية التي شهدتها 

مناطق عّدة من الباد.
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»»اإلخواناإلخوان««  جماعةجماعة
متلونة تستخدم كل الوسائل متلونة تستخدم كل الوسائل 
للبقاء في للبقاء في السلطةالسلطة

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن جماعة اإلخوان المسلمين متلونة تستخدم 
كل الوسائل الممكنة للبقاء في السلطة مضيفا في مقابلة مع صحيفة المرصد أنه 
يرفض تصديق أي حديث عن إمكانية خروج جماعة اإلخوان من المشهد السياسي 

وأي نية لحلها.

تقرير/ سوزان الغيطاني 

امغيب: 
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اإلخوان  تيار  عالقة  تقرأ  كيف 
بتركيا وقطر؟

التابع  والتنمية  العدالة  حزب 
اإلخوان  لجماعة  العالمي  للتنظيم 
الرئيس  أوصل  من  هو  المسلمين 
الى  اردوغان  طيب  رجب  التركي 
من  وهم  تركيا  في  الحكم  سدة 
اآلن  التركي  البرلمان  يسيطر على 
نظام  بين  العالقة  فإن  وبالتالي 
اإلخوان  جماعة  وتنظيم  أردوغان 
تبادل  على  مبنية  عالقة  المسلمين 
فكما  الطرفين  بين  المصالح 
استغل االخوان المسلمين اردوغان 
استغل  معينة،  أغراض  لتحقيق 
لتحقيق  بالتنظيم  عالقته  أردوغان 
العربية  المنطقة  في  تركيا  أهداف 
الرئيس  حكم  فترة  إبان  وزيارته 
لمصر  مرسي  محمد  األسبق 
بين  العالقة  حجم  على  دليل  أكبر 
االخوان المسلمين وتركيا، وكذلك 

سياسية  أهدف  لتحقيق  المسلمين  االخوان  استخدمت  التي  لقطر  بالنسبة  الحال 
واقتصادية في بعض الدول العربية وآخرها ليبيا.

ليبيا بدأت تتصدع خاصة  إلى أي مدى ترى أن صفوف جماعة اإلخوان في 
بعد استقالة إخوان الزاوية من التنظيم؟

المعروف عن جماعة اإلخوان المسلمين أنها جماعة متلونة تستخدم التقية لتخبئه 
التي ترفض أن  للبقاء في السلطة  الممكنة  الوسائل  أهدافها وأنها تستخدم كل 
تتخلى عنها بسهولة لذلك شخصيًا ارفض تصديق أي حديث عن إمكانية خروج 

جماعة اإلخوان المسلمين من المشهد السياسي وأي نية لحل هذه الجماعة.

الجماعة  لحساب  قليال  تراجع  لإلخوان  تركيا  استخدام  أن  ترى  مدى  أي  إلى 
الليبية المقاتلة؟

تركيا في ليبيا كانت تعتمد اعتمادا كامال على جماعة اإلخوان المسلمين لتحقيق 
أثناء  تركيا  قبل  من  للمليشيات  المقدم  الدعم  كل  أن  لدرجة  ليبيا  في  أهدافها 
اإلخوان  طريق  عن  للمليشيات  يصل  كان  طرابلس  للعاصمة  الجيش  محاصرة 

المسلمين وحتى المرتزقة كان تنسيق وصولهم إلى ليبيا عن طريقهم.
بين  الخالفات  نشبت  طرابلس  العاصمة  محيط  من  الجيش  انسحاب  وبعد  اآلن 
المليشيات وبين جماعة تنظيم اإلخوان المسلمين وبالتالي أصبح هناك شبه اتفاق 
الشعب  وعامة  المليشيات  قبل  من  المسلمين  اإلخوان  جماعة  من  التخلص  على 
فكان البد من أن يقوم التنظيم بعمل يحافظ به على وجوده في السلطة ولو بتغيير 
التنظيم  هذا  من  معينة  جماعة  وحل  االستقالة  مصطلح  مؤخرا  علينا  فخرج  جلده 
وكأنهم يتوقعون أن الشعب سوف يصدقهم وهي في نظري ال تعدو كونها محاولة 
فاشلة لذر الرماد في العيون، أيضا كان يجب على تركيا البحث عن بديل لجماعة 
الشعبي  والقبول  والقوة  النفوذ  يمتلك  أجندتهم  تنفذ  ليكمل  المسلمين  اإلخوان 

فكانت الجماعة الليبية المقاتلة هي البديل المناسب من وجهة نظرهم.

برأيك كيف ساهمت جماعة اإلخوان المسلمين في تعقيد المشهد بليبيا؟
أيام  منذ  الممنهج  الدولة  مفاصل  على  المسلمين  االخوان  سيطرة  تأكيد  بكل 
السلطة  تسليم  ورفضهم  الوطني  المؤتمر  إلى   2011 عام  االنتقالي  المجلس 
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كيف تقرأ عالقة تيار اإلخوان بتركيا وقطر؟
المسلمين هو من  العالمي لجماعة اإلخوان  للتنظيم  التابع  والتنمية  العدالة  حزب 
من  وهم  تركيا  في  الحكم  سدة  الى  اردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أوصل 
يسيطر على البرلمان التركي اآلن وبالتالي فإن العالقة بين نظام أردوغان وتنظيم 
فكما  الطرفين  بين  المصالح  تبادل  على  مبنية  عالقة  المسلمين  اإلخوان  جماعة 
استغل االخوان المسلمين اردوغان لتحقيق أغراض معينة، استغل أردوغان عالقته 
بالتنظيم لتحقيق أهداف تركيا في المنطقة العربية وزيارته إبان فترة حكم الرئيس 
األسبق محمد مرسي لمصر أكبر دليل على حجم العالقة بين االخوان المسلمين 
لتحقيق  المسلمين  االخوان  استخدمت  التي  لقطر  بالنسبة  الحال  وكذلك  وتركيا، 

أهدف سياسية واقتصادية في بعض الدول العربية وآخرها ليبيا.

ليبيا بدأت تتصدع خاصة  إلى أي مدى ترى أن صفوف جماعة اإلخوان في 
بعد استقالة إخوان الزاوية من التنظيم؟

المعروف عن جماعة اإلخوان المسلمين أنها جماعة متلونة تستخدم التقية لتخبئه 
التي ترفض أن  للبقاء في السلطة  الممكنة  الوسائل  أهدافها وأنها تستخدم كل 
تتخلى عنها بسهولة لذلك شخصيًا ارفض تصديق أي حديث عن إمكانية خروج 

جماعة اإلخوان المسلمين من المشهد السياسي وأي نية لحل هذه الجماعة.

الجماعة  لحساب  قليال  تراجع  لإلخوان  تركيا  استخدام  أن  ترى  مدى  أي  إلى 
الليبية المقاتلة؟

تركيا في ليبيا كانت تعتمد اعتمادا كامال على جماعة اإلخوان المسلمين لتحقيق 
أثناء  تركيا  قبل  من  للمليشيات  المقدم  الدعم  كل  أن  لدرجة  ليبيا  في  أهدافها 
اإلخوان  طريق  عن  للمليشيات  يصل  كان  طرابلس  للعاصمة  الجيش  محاصرة 

المسلمين وحتى المرتزقة كان تنسيق وصولهم إلى ليبيا عن طريقهم.
بين  الخالفات  نشبت  طرابلس  العاصمة  محيط  من  الجيش  انسحاب  وبعد  اآلن 
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المليشيات وبين جماعة تنظيم اإلخوان المسلمين وبالتالي أصبح هناك شبه اتفاق 
الشعب  وعامة  المليشيات  قبل  من  المسلمين  اإلخوان  جماعة  من  التخلص  على 
فكان البد من أن يقوم التنظيم بعمل يحافظ به على وجوده في السلطة ولو بتغيير 
التنظيم  هذا  من  معينة  جماعة  وحل  االستقالة  مصطلح  مؤخرا  علينا  فخرج  جلده 
وكأنهم يتوقعون أن الشعب سوف يصدقهم وهي في نظري ال تعدو كونها محاولة 

فاشلة لذر الرماد في العيون، أيضا كان يجب على تركيا البحث 
تنفذ  ليكمل  المسلمين  اإلخوان  لجماعة  بديل  عن 

أجندتهم يمتلك النفوذ والقوة والقبول الشعبي 
فكانت الجماعة الليبية المقاتلة هي البديل 

المناسب من وجهة نظرهم.

جماعة  ساهمت  كيف  برأيك 
اإلخوان المسلمين في تعقيد 

المشهد بليبيا؟
االخوان  سيطرة  تأكيد  بكل 
مفاصل  على  المسلمين 
منذ  الممنهج  الدولة 
االنتقالي  المجلس  أيام 
المؤتمر  إلى   2011 عام 
تسليم  ورفضهم  الوطني 
النواب  لمجلس  السلطة 
المنتخب وإشعالهم لحرب 
 2014 عام  ليبيا  فجر 

تعقيد  فعاًل  شأنه  من  كان 
بشكل  السياسي  المشهد 

إذا  أنه  وأعتقد  جداً  كبير 
االخوان  دعم  عن  تركيا  تخلت 

المسلمين في ليبيا وهذا استبعده 
فان جماعة اإلخوان المسلمين سوف 

وجودهم  تنهي  قد  صعبه  بأوقات  تمر 
في المشهد السياسي القادم. 

في  اإلخوان  جماعة  دور  لنا  تشرح  أن  يمكن  هل 
اندالع األزمة الليبية عام 2011؟

جماعة اإلخوان المسلمين كانوا هم الداعم الرئيس ماديا ومعنويا ألحداث 2011 
المختلفة  االعالم  ووسائل  الجزيرة  كقناة  الفضائية  القنوات  استخدم  من  وهم 
الفوضى في  الخروج لتشجيع  الناس على  لتحريض  التواصل االجتماعي  وصفحات 

البالد .
المسلمين هو من  العالمي لجماعة اإلخوان  للتنظيم  التابع  والتنمية  العدالة  حزب 
من  وهم  تركيا  في  الحكم  سدة  الى  اردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أوصل 

يسيطر على البرلمان التركي اآلن.
المسلمين  اإلخوان  إمكانية خروج جماعة  أي حديث عن  ارفض تصديق  شخصيًا 

من المشهد السياسي وأي نية لحل هذه الجماعة.
بعد انسحاب الجيش من محيط العاصمة طرابلس نشبت الخالفات بين المليشيات 
على  اتفاق  شبه  هناك  أصبح  وبالتالي  المسلمين  اإلخوان  تنظيم  جماعة  وبين 

التخلص من جماعة اإلخوان المسلمين من قبل المليشيات وعامة الشعب .
فان جماعة  استبعده  ليبيا وهذا  في  المسلمين  االخوان  تركيا عن دعم  تخلت  إذا 
المشهد  في  وجودهم  تنهي  قد  صعبه  بأوقات  تمر  سوف  المسلمين  اإلخوان 

السياسي القادم.
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تقرير/ همسة يونس

المسلمين  اإلخوان  جماعة  أعضاء  تقدم 
الماضي،  األسبوع  الزاوية،  في  الليبية 
الجماعة  فرع  حل  معلنين  جماعية  باستقالة 
إن  االستقالة،  بيان  في  وجاء  الزاوية،  بمدينة 

نظرا  استقالتهم  تقديم  قرروا  »األعضاء 
تجاذبات  من  البالد،  به  تمر  لما 

وحرب  وتصنيفات  واصطفافات 
والمواطن..  الوطن  على 
من  الكثير  لنداء  واستجابة 
الوطن  أبناء  من  المخلصين 
فرصة  ترك  عدم  بشأن 

الجماعة  قامت  وعليه  بالبالد..  يتربص  لمن 
وبناء  الخصوص  بهذا   2015 منذ  بمراجعات 
وجودها  في  تغيير  إحداث  قررت  ذلك  على 
والمواطن«...  للوطن  العليا  المصلحة  يغلب 
وللحديث بشكل أكثر تفصيل حول هذه 
اإلخوان،  صفوف  في  االستقاالت 
وأهدافها، ودوافعها، وخفاياها، 
كان لـ«بوابة إفريقيا اإلخبارية« 
الحوار مع عضو مجلس  هذا 
الدرسي،  إبراهيم  النواب 

وإلى نص الحوار:

الدرسي يكشف ما وراء 

استقاالتاستقاالت
»إخوان« الزاوية
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يتم  سياق  أي  وفي  االخوان..  صفوف  في  األخيرة  االستقاالت  تابعتم  كيف 
تصنيفها؟

قد يقول البعض إن استقاالت أعضاء جماعة اإلخوان المسلمين في مدينة الزاوية 
ألن  التموضع-  بإعادة  استقالتهم  أصف  -ولكني  الليبي  الشارع  لخداع  مناورة  هي 
القسم األكبر من جماعة اإلخوان المسلمين علموا جيدا أنهم فقدوا مكانتهم في 
الشارع العربي، وأنهم أصبحوا محل الريبة والشك من قبل الشعوب العربية خاصة 

بعد تحالفهم وارتمائهم في حضن أردوغان والدولة التركية.
والمشكلة إننا قد نجزم أن مراجعاتهم قد جاءت استقراء للواقع أو نابع عن حس 
ومتلونون  أنهم مخادعون  اإلخوان  إلى  ينظر  ما  غالبا  العربي  الشارع  ولكن  وطني 
حسب مصالحهم وال يتورعون عن الكذب والتزييف وهذا ما سيشكل حاجزا دون 
ريبة  محل  وسيظلون  أحد،  يصدقهم  لن  أدق  بمعنى  ،أي  المجتمع  في  اندماجهم 

وشك ولو لبسوا لباس الحمل الوديع.

هل  قبل..  من  المغرب  وفي  النهضة(  )حزب  تونس  في  اإلخوان  استقاالت 
هناك رابط بين هذا وعالقته بالجماعة في ليبيا؟

بأن  البعض  لدى  إدراك  مجرد  هو  وليبيا  والمغرب  تونس  في  االخوان  استقاالت 
لخراب  أداة  أصبحوا  وأنهم  األجنبية،  المخابرات  من  مخترقة  أصبحت  جماعتهم 

أوطانهم وللتدخل األجنبي في بلدانهم.

إلى أي مدى تراجع نفوذ االخوان في ليبيا وخاصة في معقلهم مدينة مصراتة؟
لم يظهروا  عام 2014، وهم  النواب في  انتخابات مجلس  اإلخوان خسروا  كان  إذا 
على  شنوها  التي  الحروب  هذه  وبعد  اليوم  فكيف  بعد،  البشعة  حقيقتهم  على 
أردوغان  إلى  ليبيا  وبيعهم  الليبي  الشعب 
والمرتزقة- ال شك عندي أنهم خسروا كل 

شءي في ليبيا وأنه ال مستقبل لهم فيها.
وجود  حول  يتداول  فيما  رأيك  ما 
مخطط تركي لزراعة اإلرهاب في 

الغرب الليبي؟
التخلص  يحاول  أردوغان  أن  فيه  شك  ال  مما 

القسم األكبر من جماعة اإلخوان المسلمين علموا جيدا 

أنهم فقدوا مكانتهم في الشارع العربي، وأنهم أصبحوا 

خاصة  العربية  الشعوب  قبل  من  والشك  الريبة  محل 

بعد تحالفهم وارتمائهم في حضن أردوغان.
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من المجموعات المسلحة والمتطرفة في سوريا والتي أصبحت عبئا عليه، وليس هناك 
أنسب من ليبيا ليفعل ذلك، خاصة مع وجود حكومة »عميلة ومنبطحة« في ليبيا، وادعائه 
بأنه هؤالء المجموعات المسلحة والمتطرفة لحماية حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، 

وال تفسير لألعداد الهائلة للمرتزقة في ليبيا إال هذا التفسير.

إلى  األخيرة  القطري  ونظيره  التركي  الدفاع  وزير  من  كل  زيارة  عن  ماذا 
طرابلس؟ 

زيارة وزيرا الدفاع التركي والقطري إلى طرابلس تثبت التبعية وارتهان القرار السيادي 
اما عن ما  المقام األول..  الدولتين هذا في  الوفاق للخارج، وخاصة لهاتين  في حكومة 
أن لهاتين  للعالم  الزيارة فهو ال يعدو كونه إشارة  يمكن أن يكون قد جرى في هذه 
الدولتين نفوذا في ليبيا خاصة بعد االهتمام الكبير من اإلدارة األمريكية بالملف الليبي 
ودخولها على خط األزمة بقوة ماحجم من دور هاتين الدولتين وأصبحا مثل الكومبارس 

في المشهد الليبي.

ما هي السيناريوهات المتوقعة خالل المرحلة المقبلة؟
ال أحد يعلم على وجه الدقة ما ستؤول له األحداث في األيام القادمة، فهناك تحركات 
دبلوماسية على أعلى المستويات من الواليات المتحدة األمريكية ودول أوروبية وعربية، 
االحتماالت  كل  التماس،  خطوط  على  للطرفين  كبير  تحشيد  هناك  أخرى  جهة  ومن 

مطروحة وغير مستبعدة.
  الشارع العربي غالبا ما ينظر إلى اإلخوان أنهم مخادعون ومتلونون حسب مصالحهم 
وال يتورعون عن الكذب والتزييف وهذا ما سيشكل حاجزا دون اندماجهم في المجتمع.
في  مكانتهم  فقدوا  أنهم  جيدا  علموا  المسلمين  اإلخوان  جماعة  من  األكبر  القسم 
الشارع العربي، وأنهم أصبحوا محل الريبة والشك من قبل الشعوب العربية خاصة بعد 

تحالفهم وارتمائهم في حضن أردوغان.
أردوغان يحاول التخلص من المجموعات المسلحة والمتطرفة في سوريا والتي أصبحت 
»عميلة  حكومة  وجود  مع  خاصة  ذلك،  ليفعل  ليبيا  من  أنسب  هناك  وليس  عليه،  عبئا 

ومنبطحة« في ليبيا.
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كاريكاتير

محمد قجوم


