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االفتتـــاحيـــة

هل تتحول ليبيا الي  رهينة 
فشل الرئاسيفشل الرئاسي 

وقضية لوكربي من جديد؟
وفق أتفاقية تسوية المطالبات بين الواليات المتحدة األمريكية وليبيا الموقعة في أغسطس من 
عام 2008 فأن كل المطالبات المالية والقضائية التي تمس الدولة الليبية من اي طرف أمريكي او 
الدولة األمريكية من اي طرف ليبي تعتبر الغية وهذا ينطبق على كل المطالبات المتصلة بالعنف او اإلرهاب 
التي وقعت قبل تاريخ 30 يونيو 2006. هذا يعني أن تلك األتفاقية حّصنت الدولتين من اي مطالبات في هذا 
الشأن قد تنشأ في المستقبل وألي سبب طالما كانت متعلقة بأحداث قبل عام 2006 ولكن اإلتفاقية لم تمنع 
اي مالحقة أخرى ذات طابع جنائي تمس مواطنيين من البلدين متعلقة بأحداث وقعت بعد تاريخ يونيو 2006.

 بقلم: د. مصطفى الفيتوري/ خبير قضية لوكربي
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ما معنى هذا الكالم وما عالقته باستئناف أسرة المواطن عبدالباسط 
أسكتلندا  في  العليا  المحكمة  قضاة  أمام  حاليا  المنظور  المقرحي 

والمتوقع البث فيه في اي لحظة االن؟ 
اإلتفاقية المشار اليها ال عالقة لها باإلستئناف ألنها بين ليبيا وأمريكا وال أسكتلندا وال 
بريطانيا طرفا فيها وبالتالي هي ال تمس اإلستئناف اال نتيجة تداعيات قد تنشأ نتيجة 
المستجدات في قضية لوكربي كقضية جنائية وليس  لهذا عالقة باإلستنئناف المشار 

اليه.
للجميع  العام تكاد تكون معروفة  تفاصيل لوكربي كقضية مرت عليها 32 عاما هذا 
وملخصها أن طائرة تابعة لشركة الطيران األمريكية بان.ام أنفجرت فوق بلدة لوكربي 
في أسكتلندا وقتلت 270 أنسان منهم 11 من سكان البلدة الصغيرة. وفي 14 نوفمبر 
العدل(  العام األمريكي )وزير  بار، كقائم بأعمال المدعي  عام 1991 ظهر السيد ويليم 
أفحيمه  خليفة  األمين  وهما  الجريمة  بتنفيذ  أثنين  ليبيين  متهما  صحفي  مؤتمر  في 
هولندا  في  خاصة  أسكتلندية  محكمة  في  اإلثنان  حوكم  المقرحي.  على  وعبدالباسط 
وتمت تبرئة األمين أفحيمه وادانت عبدالباسط المقرحي وحكم بالسجن لمدة 27 عاما. 

وما تلى ذلك تفاصيل تاريخية.

لماذا أعلن ويليم بار اتهام جديد بعد 32 سنة على الكارثة الجوية؟ 
تتعلق  خاصة  أسباب  األعالن  هذا  وراء 
تتعلق  سياسية  وأسباب  نفسه  بالرجل 
بالصراع الداخلي األمريكي المحتدم بين 
بعد  خاصة  والديمقراطيين  الجمهوريين 
ترمب،  الحالي،دونلد  الرئيس  رفض  أن 
األعتراف بهزيمته في اإلنتخابات الرئاسية 
في نوفمبر الماضي. ويليم بار كما أسلفنا 
الذي  وهو   1991 عام  العام  المدعي  كان 
أعالنه  وفي  ومواطنيها  ليبيا  أتهام  أعلن 
ذلك تعهد لألمريكيين بأنه »لن يهدأ« له 
بتفجير  عالقة  له  من  كل  يالحق  حتى  بال 
يوم  خرج  بوعده  البر  من  وكنوع  لوكربي 

الذي  وهو   1991 عام  العام  المدعي  كان  بار  ويليم 
أعلن أتهام ليبيا ومواطنيها وفي أعالنه ذلك تعهد 
كل  يالحق  حتى  بال  له  يهدأ«  »لن  بأنه  لألمريكيين 

من له عالقة بتفجير لوكربي

،،،،



4 الخميس  ٠٥  يناير  ٢٠٢١             العدد: ١٤٧ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

التي  القنبلة  صنع  من  هو  بأنه  أخر  ليبي  مواطن  اتهام  عن  وأعلن   2020 ديسمبر   21
أسقطت الطائرة المنكوبة منذ 32 سنة.

األمريكي  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  تحصل  فقد  الجديد  األمريكي  األدعاء  ووفق 
سجن  في  معه  التحقيق  أثناء  الجديد  المتهم  به  ادلى  أعتراف  من  نسخة  على  اف.بي.أي 
الهضبة في طرابلس حيث هو معتقل وملخص األعتراف أن المدعو، أبوعجيلة مسعود، قد 
أكد للمحققين، في التحقيق معه عام 2012 في سجن الهضبة حيث كان معتقال يومها،أنه 
هو من صنع عدد من القنابل للتفجير في السيارات ضد المتمردين في احداث عام 2011 

وقد سبق له أن صنع تلك القنابل منها التي أسقطت الطائرة في تفجير لوكربي.
وفي وقت الحق تسربت معلومات على نطاق ضيق تفيد أن السلطات الجنائية األمريكية 
التحقيق مع ضابط  الليبية في وقت ما من عام 2016 من  السلطات  تمكنت بمساعدة 
التحقيق الليبي الذي حقق مع مسعود وان هذا الضابط أكد لألمريكين أعتراف مسعود 
المزعوم بل أن الضابط المعني قال لألمريكيين أنه مستعد للشهادة ضد مسعود فيما 

لو خضع لمحاكمة في ليبيا أو خارجها.
طبعا لو صح اي من هذا فان مجرد األشارة الي تحقيق مع سجين في سجن الهضبة 
يدفع بأي محكمة محترمة أن تلغيه وال تقبله كسند ضد المتهم ألن السجن المعني كان 
تحت ادارة أحد رموز اإلرهاب في ليبيا حتى العام 2015 وبالتالي اي قول يصدر عن اي 
سجين فيه يعتبر باطل وال يمكن ان تقبله 

اي محكمة.

لماذا اآلن ولماذا ليبيا
مرة أخرى؟ 

تحركت  لماذا  هو  هنا  المستغرب 
في  أخر  ليبي  بأتهام  األمريكية  السلطات 
عاما   32 مرور  بعد  لوكربي  تفجير  كارثة 
اي  األمريكيون  يمتلك  وهل  وقوعها  على 
شئ جديد حقا يستدعي محاكمة ايا كان؟ 
الي  التحقيق  يتوصل  ان  مستغربا  ليس 
بعد  حتى  معقدة  قضايا  في  جديدة  ادلة 
ليست  لوكربي  ولكن  حدوثها  من  عقود 

سجن  في  سجين  مع  تحقيق  الي  ــارة  األش مجرد 
الهضبة يدفع بأي محكمة محترمة أن تلغيه وال تقبله 
تحت  كان  المعني  السجن  ألن  المتهم  ضد  كسند 

ادارة أحد رموز اإلرهاب في ليبيا حتى العام 2015.
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قضية عادية والتحقيق الذي جرى فيها كان 
وشموليته  مداه  حيث  من  نوعه  من  فريدا 
ألكثر  أستمرت  التي  التحقيق  مدة  وطول 
من  أكثر  وشمل  الزمن  من  عقدين  من 
أستفهام  عالمة  يضع  وهذا  دول.  خمس 
الجديد  األمريكي  التحقيق  على  كبيرة 
المزعوم. اضف الي ذلك أن هذة الفترة هي 
نظرا  التعبير  صح  أن  قضائي  صمت  فترة 
تدرس  األسكتلندية  العليا  المحكمة  ألن 
الراحل  أسرة  رفعته  الدي  الثالث  اإلستئناف 
في  الوحيد  المدان  المقرحي،  عبدالباسط 
المدعي  خروج  فان  السبب  ولهذا  القضية، 
الطريقة  بهذة  العالم  على  األمريكي  العام 
وأتهام ليبي أخر محل شك. من الواضح أن 
األمريكي،  العام  المدعي  بار،  ويليم  السيد 
من  بنوع  السياسية  حياته  ينهي  أن  أراد 
الوهم البطولي ولهذا قرر أن يوجه االتهام 
والسيد  حساس.  توقيت  في  أخر  ليبي  الي 
بار، الدي تقاعد اآلن من العمل، أراد الثأتير 

على قرار القضاة األسكتلنديين في أستئناف المقرحي حتى يحكموا بعدم وجود أجهاض 
ـ أجهاض العدالة هو احد مبررات  للعدالة وبالتالي فأن الحكم على المقرحي سليم قانونياـ 

اإلستئناف التي بني عليها الدفاع أستئنافه من ضمن مبررات أخرى.
وهذا ما أثار حفيظة النيابة في أسكتلندا ولم تدلي بأي تصريحات، كما جرت العادة، 
أن  تفيد  الماضي  األسبوع  تسربت  معلومات  ان  بل  الجديد،  األمريكي  للموقف  تأييدا 
النيابة األسكتلندية مستاءة من الطريقة الفجة التي أعلن بها السيد بار أتهامه الجديد 
اي قضية  اي تصريحات حول  اللذان يمنعان  والقانون األسكتلنديين  بالعرف  مستهينا 
األسبوع  نهاية  أخرى  تسريبات  وفي  بار.  ويليم  فعل  كما  القضاة  أيدي  بين  هي  طالما 
فيجب  بالخصوص  محاكمة  اي  حدوث  حال  وفي  أنه  األسكتلندية  النيابة  قالت  الماضي 
أن تتم في أسكتلندا وليس الواليات المتحدة كما طالب ويليم بار. وفوق هذات كله فاذا 
لماذا صمتت  أتهام جديد منذ عام 2012  لتوجيه  ادلة جديدة  اي  أمريكا تملك  كانت 

عنها لمدة ثمان سنوات؟ 

وماذا بعد األن؟ 
فيما تتضارب األنباء حول وجود السيد مسعود في ليبيا وأين هو اآلن فأنه من الواضح 

التالي:
األمريكيين  مع  تواطأت  قد  الحالي  العام  وحتى   2012 عام  بين  ما  ليبيا  حكومات  ان 

ومكنتهم من اإلطالع على مزاعم التحقيق 
المزعوم الذي قيل أنه وثق أعتراف مسعود 
وهذا طبعا مخالف للقانون الليبي والدولي 
واال  نفسه  عن  الدفاع  في  المتهم  وحق 

يجرم نفسه.
حقيقية  أرضية  وجود  قبلنا  وأن  حتى 
القضية  فأن  اخر  ليبي  إلتهام جديد ضد 
على  مبنية  ألنها  اساس  بال  تبدو  برمتها 
وضع  من  هو  المقرحي  عبدالباسط  ان 
الطائرة  الي  لتصل  مسارها  في  القنبلة 
شك  محل  ضده  الحكم  ان  وبما  المنكوبة 
األستئناف  في  يسقط  ان  ويمكن  كبير 
الحالي فأن اي اتهام موجه الي اي ليبي اخر 

الفجة  الطريقة  من  مستاءة  األسكتلندية  النيابة 
مستهينا  الجديد  أتهامه  بار  السيد  بها  أعلن  التي 
يمنعان  اللذان  األسكتلنديين  والقانون  بالعرف 
أيدي  بين  هي  طالما  قضية  اي  حول  تصريحات  اي 

القضاء.

،،،،
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سيقط طبيعيا.
تالحق  لن  الجديدة  األمريكية  األدارة 
الحقت  التي  بالطريقة  الجديد  المتهم 
منذ  األول  االتهام  السابقة  اإلدارات  بها 
المحكمة  أنعقدت  حين  والي   1991 عام 
جوزيف  ادارة  اي  ولكنها،   2001 عام  في 
يناير   20 يوم  الرئاسة  سيتولى  الذي  باين 
الجاري، لن تسكت عن الموضوع ولن تلغي 
المالحقة بل ستتركها معلقة فوق رأس ليبيا 
والليبيين إلستخدامها في األبتزاز السياسي 
متى ناسبها ذلك خاصة ان ليبيا مقبلة على 
األممية  البعثة  تمكنت  ان  كبرى  تحوالت 
فيها من انجاز مهام الحوار السياسي الجاري 

اآلن في تونس.
ستظل ليبيا رهينة لموضوع لوكربي رغم 
ورغم  المقرحي  ضد  الصادر  الحكم  بطالن 
كما  النكراء  الجريمة  من  الواضحة  براءتها 
كانت فترة من الزمن رهينة لها في السابق 
ولهذا  منها.  للخروج  غاليا  ثمنا  ودفعت 

التركيز األن يجب ان يتم على مساعدة فربق الدفاع عن عبدالباسط المقرحي.

ماذ يمكن لليبا ان تفعل؟ 
الموضوع القانوني هو األكثر تعقيدا في القضية ولكن البعد السياسي أيضا ال يخلو من 
صعوبة بالغة. ما تحتاجه ليبيا اآلن فريق قانوني ليبي يدعم الفريق القانوني االسكتلندي 
الحالي الذي يتولى الدفاع عن المقرحي حاليا، وذلك من اجل اسقاط الحكم ضد المقرحي 
أعتبارها  إلستعادة  ليبيا  اما  الباب  يفتح  وبالتالي  أصال  ليبيا  اتهام  سقوط  يعني  والذي 
التي  التعويضات  التفاوض من أجل أستعادة قيمة  وأبعاد الشبهة عنها واالهم فتح باب 
دفعتها ليبيا وقيمتها 2,7 مليار دولر ألسر الضحايا واالهم من هذا كله هو تعويضها عن 
عشر سنوات من الحصار الجوي والمقاطعة اإلقتصادية التي أضرت بأكثر من 6 مليون 
ليبي وألحقت ضررا كبير باإلقتصاد. االولية اآلن للفريق القانوني االسكتلندي القائم فعال 

وليس إلنشاء فريق جديد.
ولكن لألسف السلطات الليبية الحالية ال يمكن التعويل عليها وهي وأن كانت ستتردد 
أنها  خاصة  األمريكيين  من  اكثر  تتعاون  قد  انها  اال  الجديد  المتهم  تسليم  في  كثيرا 
أمتنعت، في خرق واضح للقانون الليبي، عن تمويل فريق الدفاع عن المقرحي كما فعلت 
على مدى ست سنوات متعاقبة, واألخطر من هذا هو ان السلطات الليبية الحالية قد تسلم 
المتهم الجديد الي أسكتلندا بدل من أمريكا أن هي طالبت به مع أن هذا مستبعد اآلن.

في  الحالي  الرئاسي  المجلس  أن  كما 
سياسيا  ومنبوذ  ضعيف  شعبي  موقف 
عن  خارجة  كعصابة  الليبيين  اليه  وينظر 
موقفه  وبالتالي  مصداقية  وبال  القانون 
يقدم  قد  ولهذا  كثيرا  يهمه  ال  الشعبي 
على اي خطوة اخرى تضر بليبيا أكثر مما 

تنفعها.
الدبلوماسي  التحرك  اآلن  المطلوب 
والقانوني والتعبئية الشعبية ألعادة قضية 
لوكربي الي الواجهة محليا كقضية وطنية 
عبدالباسط  وال  السابق  النظام  تعني  ال 
المقرحي بل تعني ليبيا بأسرها وسمعتها 

وموقفها الدولي امام العالم.

عليها  التعويل  يمكن  ال  الحالية  الليبية  السلطات 
المتهم  تسليم  في  كثيرا  ستتردد  كانت  وأن  وهي 
الجديد اال انها قد تتعاون اكثر من األمريكيين خاصة 
عن  الليبي،  للقانون  واضح  خرق  في  أمتنعت،  أنها 

تمويل فريق الدفاع عن المقرحي.

،،،،
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هل تتجدد معاناة هل تتجدد معاناة 
ليبيا مع الظلمليبيا مع الظلم

ال شك أن ليبيا ومنذ العام 2011،قد دخلت في دوامة من األزمات والصراعات التي تسبب 
فيها التدخل الغربي الذي أخرج البالد من طور االستقرار الى الفوضى والعنف المتجدد وباتت 
جديد  من  عادت  ليبيا  تعيشه  الذي  الضعف  وقع  واالنقسامات.وعلى  للصراعات  نهبا  البالد 
قضية لوكربي إلى الواجهة مجددا،لتلقي الضوء بشكل أكثر وضوحا على حجم التآمر واالبتزاز 

الدولي الذي تتعرض له البالد.

مجلة »المرصد«

أمريكا تنبش في قضية لوكربيأمريكا تنبش في قضية لوكربي!!
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 في مساء 21 ديسمبر/كانون األول 1988،استيقظ العالم على نبأ تفجير طائرة »بان 
 259 عددهم  البالغ  ركابها  جميع  ومقتل  االسكتلندية،  لوكربي  مدينة  فوق   »103 أم 
شخصًا، من ضمنهم 190 أميركي الجنسية، و11 مواطنًا بريطانيًا، من سكان لوكربي، 

قتلوا على األرض، لدى سقوط الطائرة فوق منازلهم.
أصابع  ووّجهت  للعملية  المنفذة  والجهات  التأويالت  وتيرة  الحادث،تصاعدت  وعقب 
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  حول  ما  سرعان  لكن  وايران،  اللبناني  الله  لحزب  االتهام 
بوصلة اتهاماته الى ليبيا.واتهم في القضية عبد الباسط المقرحي كما أشارت محاكم 
امريكية واسكتلندية الى تورط ليبي اخر هو االمين خليفة فحيمة بالحادث في نوفمبر/

تشرين الثاني عام 1991.
بعد  أخلت سبيل فحيمة  ما  التي بدأت جلساتها عام 2000،سرعان  المحكمة  لكن 
أن برأته من التهم الموجهة اليه.فيما حكم على المقرحي في الـ13 من يناير 2001 
على  أن  أسكتلندا  في  العليا  المحكمة  قررت   ،2003 نوفمبر  وفي  المؤبد.  بالسجن 

المقرحي أن يمضي 27 عاما على األقل في السجن.
أفرجت  الـ20 من أغسطس 2009  وفي 
ألسباب  األسكتلندية  الحكومة  عنه 
بمرض  إصابته  بسبب  وذلك  صحية 
عند  المقرحي  استقبل  السرطان،وقد 
حكم  ابان  كبير  باحتفاء  ليبيا  الى  اعادته 
القذافي.وفي  الراحل معمر  الليبي  العقيد 
عبد  وفاة  عن  2012،أعلن  مايو  من  الـ20 
العاصمة  المقرحي في منزله في  الباسط 

الليبية طرابلس.
الحادثة  أن  البداية  منذ  واضحا  وبدا 
ضد  سياسيا  استغاللها  تم  المرعبة 
نظام العقيد الراحل معمر القذافي. حيث 
المتحدة  والواليات  بريطانيا  مارست 

1988،استيقظ  األول  ديسمبر/كانون   21 مساء  في 
العالم على نبأ تفجير طائرة »بان أم 103« فوق مدينة 
البالغ  ركابها  جميع  ومقتل  االسكتلندية،  لوكربي 

عددهم 259 شخصًا.

،،،،
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ظغوطهما داخل مجلس األمن 
الدولي إلصدار القرار 784 في 
الـ31 من مارس 1992 بأغلبية 
أعضاء   5 وامتناع  أصوات   10
علي  ليبيا  الجبار  التصويت،  عن 
الدولتين،عبر  لطلب  االستجابة 
عليها  عقوبات  بفرض  التهديد 
منها  الطيران  حظر  بينها  من 

وإليها.
لهذا  االستجابة  ليبيا  ورفضت 
 1992 أبريل  من  الـ15  وفي  القرار، 
ووقعت  تهديدها  الدول  نفذت 
تكتفي  ولم  ليبيا.  على  عقوبات 
وأمريكا  بريطانيا  قامن  بل  بذلك 
العام  الـ11 من نوفمبر من نفس  في 
باستصدار قرار آخر من مجلس األمن 
تحت رقم 883 يطّور من نوع العقوبات 
على  ليبيا  إلجبار  ويوّسعها  المفروضة 

اإلذعان لمطالبهما.
مازال  لوكربي  قضية  لغز  أن  ويبدو 
الواجهة،حيث  الى  تعود مجددا  الحادثة هاهي  على  عاما  ثالثين  أكثر من  مفتوحا،فبعد 
أعلن وزير العدل األمريكي وليم بار، مؤخرا،في مؤتمر صحافي عقد في واشنطن، عن 
الى  أدت  التي  القنبلة  بصنع  مسعود  أبوعجيلة  محمد  يدعى  ليبي  أمن  ضابط  اتهام 

تفجيرالطائرة، وطالب بتسليمه.
وقبل ذلك،تناقلت وسائل اإلعالم األميركية خبر اعتزام السلطات األميركية إعادة فتح 
ملف القضية، بزعم ظهور أدلة جديدة، تشير إلى مشتبه به آخر، تبين وجوده مسجونًا 
الليبي  ”«وول ستريت جورنال« إن  العاصمة طرابلس.وقالت صحيفة  بأحد السجون في 
الذي تسعى الواليات المتحدة لتسلمه من أجل محاكمته يدعى أبو عقيلة محمد مسعود 
هذا  وجود  مكان  إن  قالت  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  لكن  ليبيا،  في  حاليا  موقوف  وهو 

المطلوب الليبي مجهول.
ونقل موقع »ارم نيوز« االخباري عن األكاديمي الليبي المختار الجدال أن »المتهم الجديد 
أبو عقيلة موجود في سجون الميليشيات منذ عام 2012، وأن أعترافاته جاءت بناًء على 

تحقيقات من قبلها، وفي ظل غياب محاكمة عادلة، وأساليب تحقيق إنسانية«.
وأضاف الجدال،أن »وزارة داخلية الوفاق هي من تواصلت مع السلطات األمريكية، وال 
يستبعد أن يكون وزير الداخلية فتحي باشاغا وراء الموضوع؛ لكسب تأييد أمريكي لدعم 
مساعيه لرئاسة الحكومة الجديدة«.معتبرا أن »أمريكا تستعد لتغيير نمط تعاملها مع 
هذا  وسيستخدمون  الليبية..  المشكلة 
جديد،  من  للتدخل  ذريعة  الشخص 

وبشكل مغاير في ليبيا«.
وتلقي هذه التطورات الضوء على حجم 
القضية  رافق  الذي  التخبط  التذبذب 
خاصة وأن الجديث عن براءة ليبيا تواصل 
من  الـ29  الماضية.ففي  السنوات  خالل 
نشرته  تقرير  2011،نقل  أغسطس 
شبكة »سى إن إن« األميركية،عن الدكتور 
الحادث،  في  ابنته  قتلت  الذي  سواير  جيم 
وأن  المقرحي،  براءة  من  متأكد  إنه  قوله 
للشاهد  دوالر  مليوني  دفعوا  األميركيين 

الرئيسي في القضية لتوريطه

2009 أفرجت عنه الحكومة  20 من أغسطس  الـ  في 
إصابته  بسبب  وذلك  صحية  ألسباب  األسكتلندية 
بمرض السرطان،وقد استقبل المقرحي عند اعادته 
الليبي  العقيد  حكم  ابان  كبير  باحتفاء  ليبيا  الى 

الراحل معمر القذافي.

،،،،
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 ،2018 ديسمبر  وفي 
»الديلي  صحيفة  نشرت 
تحقيقا  البريطانية،  ميل« 
وقالت  الحادثة.  عن  مطوال 
اتهمت  التحقيقات  إن 
مجموعة  على  بناء  المقرحي 
الملفقة.  األكاذيب  من 
الليبي  أن  إلى  وأشارت 
أحد  كان  جعاكة،  عبدالمجيد 
القضية  في  السيئين  الشهود 
حيث ادعى رؤية المقرحي وهو 
يحمل حقيبة سامسونايت بنية 
اللون من صالة القادمين بمطار 
من  الـ20  بتاريخ  مالطا  في  لوكا 
ديسمبر 1988. وفي صباح اليوم 
التالي زعم أن الحقيبة تم تحميلها 
على متن رحلة إلى فرانكفورت، ثم 
طيران  رحلة  في  لندن  إلى  نقلت 

بان آم لتنفيذ الهجوم.
بناء على تلك المعلومات الملفقة، اعتبرت الصحيفة أنه حكم على المقرحي بالسجن 
غير  أميركية  جوية  قاعدة  في  جرت  عادية  وغير  عادلة  غير  محاكمة  في  الحياة  مدى 
والنفعية  واالنتقام  الكفاءة  أن عدم  وتابعت  بهولندا.  أوتريخت  بالقرب من  مستخدمة 
الحقيقي من  الفاعل  التغطية على  ليبيا ومن ثم  التهمة على  إلقاء  السياسية كانت وراء 

أعلى المستويات في لندن وواشنطن.
في  السابق  العميل  عن  البريطانية  »تلغراف«  صحيفة  2020،نقلت  ديسمبر  وفي 
قضية  في  الرئيسي  الشاهد  أن  هولت،  جون  األمريكية،  المركزية  المخابرات  وكالة 
تفجير لوكربي »له تاريخ في اختالق القصص«.وقال هولت إنه كان مسؤوال عن كتابة 
اإلسكتلندي  االدعاء  قدمه  الذي  المزدوج  الليبي  العميل  أن  تظهر  سرية  برقيات 

محاكمة  في  الرئيسي  الشاهد  باعتباره 
تفجير لوكربي »كان له تاريخ في اختالق 

القصص«.
تثبت  واضحة  ووقائع  كبيرة  دالئل 
ضد  سياسيا  استغاللها  تم  القضية  أن 
بما  شنيعة  عقوبات  النتيجة  ليبيا،وكانت 
الشعب  له  تعرض  الذي  الحصار  فيها 
و1999.   1993 العامين  بين  ما  الليبي 
بعد   2003 سبتمبر  من  الـ12  في  ورفع 
مع  اتفاق  لتوقيع  ليبيا  اضطرت  أن 
ألسر  تعويضات  لدفع  وواشنطن  لندن 

الضحايا.
على  مجددا  القضية  ظهور  ويثير 
تعيشها  التي  الظروف  هذه  السطح،في 
موحدة  سلطة  غياب  مع  خاصة  ليبيا 
الخارجية،  والتدخالت  الصراعات  وتواصل 
اآلن؟  لماذا  أقلها:  ليس  كثيرة،  تساؤالت 
هذا  يمثل  وهل  األمر؟  من  الغاية  وما 
ابتزاز  فصول  في  جديدا  فصال  الظهور 
لم  ذنب  ثمن  دفع  على  واجبارها  ليبيا 

ترتكبه؟

هاهي  الحادثة  على  عاما  ثالثين  من  أكثر  بعد   **
العدل  وزير  أعلن  الواجهة،حيث  الى  مجددا  تعود 
عقد  صحافي  مؤتمر  مؤخرا،في  بار،  وليم  األمريكي 
يدعى  ليبي  أمن  ضابط  اتهام  عن  واشنطن،  في 
أدت  التي  القنبلة  بصنع  مسعود  أبوعجيلة  محمد 

الى تفجيرالطائرة.

»تلغراف«  صحيفة  2020،نقلت  ديسمبر  في   **
البريطانية عن العميل السابق في وكالة المخابرات 
المركزية األمريكية، جون هولت، أن الشاهد الرئيسي 
اختالق  في  تاريخ  »له  لوكربي  تفجير  قضية  في 

القصص«.

،،،،
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شريف الزيتوني

الواليات المتحدة وقضية »لوكربي«

قفٌز جديٌد على قفٌز جديٌد على 
ُحطام الحقيقةُحطام الحقيقة

في األشهر األخير من العام 2018، فّجرت صحيفة دي ميل البريطانية ما سمي بالمفاجأة في 
قضية لوكربي التي اتهمت فيها ليبيا وتسببت في ضغط دولي وأمريكي رهيب كانت نتيجته 
صعبة وحتى ظالمة. الصحيفة البرطانية نشرت تقريرا عن  كتاب »لوكربي.. الحقيقة« للمؤلف 
األمريكي دوغالس بويد ينفي كل التهم التي ُحّملت لليبيا مشيرا إلى أن هناك إدعاءات بأن 
األدلة المستخدمة في محاكمة الرجل المدان في تفجير لوكربي غير مرتبطة بالقضية، وأن 
لوحة الدائرة الكهربائية المستخدمة في القضية ضد عبد الباسط علي محمد المقرحي ربما 

صنعت بعد كارثة سقوط وانفجار الرحلة 103 لشركة بان أمريكا. 
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إخفاء تقرير من ثمانين صفحة  اإلنجليزية واألمريكية بتعمد  السلطات  التقرير  واتهم 
يثبت تورط جهات شرق أوسطية في العملية، لُيفتح المجال مجددا أمام تأويال تؤكد النوايا 
القذافي، والضغط عليه على  الليبي معّمر  العقيد  الغربية في تصفية حساب سياسي مع 
خلفية مواقفه من بعض الدول الغربية، وخاصة الواليات المتحدة التي هاجمت طرابلس 
قبل ذلك بسنتين دون أن يكون للعالم ضمير مثلما هو الحال مع حادثة لوكربي التي راح 
ضحيتها أكثر من مئتي شخص، وراحت معها حقيقة تقول أطراف كثيرة أنها ُلّبست لليبيا 

في أسوء تصفية حساب سياسي عرفتها نهاية القرن الماضي.
قضية لوكربي هي إحدى أشهر القضايا في القرن العشرين. تفاصيل كثيرة رويت عنها 
في سياق البحث عن الحقيقة، لكن الثابت الوحيد فيها أن طائرة ركاب أميركية على متنها 
بالواليات  كينيدي  جورج  مطار  نحو  لندن  في  »هيثرو«  مطار  من  متجهة  كانت  راكبا،   259

من  ديسمبر   21 في  انفجرت  المتحدة، 
لوكربي  بلدة  سماء  فوق   1988 العام 
من  إقالعها  من  دقائق  بعد  االسكتلندية، 
على  تناثر  بحطام  رحلتها  لتنتهي  المطار، 
أرجاء البلدة وإلى موت كل ركابها باإلضافة 
شظايا  عليهم  سقطت  مواطنا   11 إلى 

الطائرة.
لم تنته الرحلة بسالم على العالم وليبيا، 
التي كانت وقتذاك قد خرجت قبلها بأشهر 
العاصمة  على  أمريكي  جوي  هجوم  من 
معّمر  الراحل  العقيد  فيه  توّعد  طرابلس، 
ذلك  وعلى  االعتداء،  على  بالرد  القذافي 
تنتظر  ال  تقريبا  جاهزة  االتهامات  كانت 
األسماء،  فيه  ُتذكر  الذي  الجيد  اإلخراج  إال 
تحقيقات  من  سنوات  ثالث  تطلب  والذي 
في  انتهت  األمريكي،  الفيدرالي  المكتب 
العام 2001 باتهام شخصين أحدهما عبد 
الحياة،  مدى  بالسجن  المقرحي  الباسط 
قبل أن يتم اإلفراج عنه في 2009 ألسباب 
لم  ُيتوفى في مايو 2012، لكن  صحية، ثم 

القرن  في  القضايا  أشهر  إحدى  لوكربي هي  قضية 
سياق  في  عنها  رويت  كثيرة  تفاصيل  العشرين. 
أن  فيها  الوحيد  الثابت  لكن  الحقيقة،  عن  البحث 
كانت  راكبا،   259 متنها  على  ركاب أميركية  طائرة 
مطار  نحو  لندن  في  »هيثرو«  مطار  من  متجهة 
 21 في  انفجرت  المتحدة،  بالواليات  كينيدي  جورج 
لوكربي  بلدة  سماء  فوق   1988 العام  من  ديسمبر 
االسكتلندية، لتنتهي رحلتها بحطام تناثر على أرجاء 
البلدة وإلى موت كل ركابها باإلضافة إلى 11 مواطنا 

سقطت عليهم شظايا الطائرة.

،،،،
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تمت معه القضية، حيث قررت عائلته، التوجه إلى القضاء االسكتلندي، واستئناف القضية، 
التي بدأ العمل عليها مجددا يوم 24 نوفمبر الماضي، وقد قالت العائلة أن ابنها المتهم 
وقد  يد،  أي  فيها  له  ليست  قضية  في  باطال  اتهم  أنه  معناه  بما   ،271 رقم  الضحية  كان 
عليه  اإلفراج  لحظة  وحتى  قضاها  التي  السجن  سنوات  رغم  فيها  براءته  على  مصرا  كان 
بسبب إصابته بسرطان البروستاتا. والجديد في القضية رغم مرور أكثر من ثالثين عاما 
عليها، أن النائب العام األميركي ويليام بار، أعلن في مؤتمر صحافي عقد في واشنطن يوم 
21 ديسمبر الجاري، عن تهمة المشاركة في القضية، إلى ضابط أمن ليبي يدعى محمد 
بوعجيلة  والليبي  التفجير.  في  استعملت  التي  للمواد  مصنعا  باعتباره  مسعود،  أبوعجيلة 
تقول مصادر غربية إنه مسجون اليوم لدى الحكومة الوفاق التي مازلت لم تعّلق على خبر 

اعتقاله في طرابلس، في انتظار ما ستحمله األيام القادمة حوله. 
وقال تقرير لمجلة »وول ستريت جورنال«، إن الواليات المتحدة، ستطلب ترحيل الضابط 
الرغم  وعلى  فدرالية.  محكمة  أمام  محاكمته  تتم  لكي  األميركية،  األراضي  إلى  المطلوب، 
من حساسية الموضوع أمام الداخل الليبي 
لكن  محليا،  الغاضب  الفعل  رد  وإمكانية 
الوفاق أن  أبدا في وضعية  الوارد  ليس من 
تتعنت في تسليمه، خاصة أنه ضابط سابق 
أيام حكم العقيد معمر القذافي الذي مازال 
»رمزيا«  كابوسا  طرابلس  لحكومة  يمثل 
كانوا  من  على  حتى  معه  الحسابات  تصّفى 

محسوبين عليه.
اليوم،  الليبيون  يطرحة  الذي  والسؤال 
هو ما سر النبش الجديد في حطام قضّية 
الملف  فتح  لماذا  »االبتزاز«؟  سنوات  طوتها 
بعد كل هذه الفترة؟ وما الهدف من تحريك 
منذ  كان  أنه  على  كبير  إجماع  هناك  ملف 
أمريكي  دور  حول  استفهام  نقطة  بدايته 
لفرض  السابق  الليبي  النظام  على  ضاغط 

عاما  ثالثين  من  أكثر  مرور  رغم  القضية  في  الجديد 
عليها، أن النائب العام األميركي ويليام بار، أعلن في 
ديسمبر   21 يوم  واشنطن  في  عقد  صحافي  مؤتمر 
الجاري، عن تهمة المشاركة في القضية، إلى ضابط 
باعتباره  مسعود،  أبوعجيلة  محمد  يدعى  ليبي  أمن 

مصنعا للمواد التي استعملت في التفجير.

،،،،
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التنازل على ملفات حساسة داخليا في عالقة بالتحالفات الدولية وأسواق النفط، وخارجيا في 
عالقة بقضية فلسطين وبعض األزمات في إفريقيا التي كان العقيد الراحل يتعامل معها 

بمبدئية بعيدا عن الهوى األمريكي الذي يغلب عليه التسلط في الكثير من األحيان.
أن  الطبيعي  من  بل  المنطقي  من  الليبية،  الحالة  من  الفترة  هذه  في  الملف  فتح  إعادة 
تنجح  لم  ربما  شروط  لفرض  واشنطن  تسعى  حيث  سياسيا،  أيضا  منها  الهدف  يكون 
سابقا في تمريرها، فبحثت عن أداة ضغط جديدة عّلها تضمن عبرها بعض االمتيازات. 
إعادة  الليبي محمد زبيدة، إن  الخبير السياسي  »العين اإلخباري، قال  ففي تصريح لموقع 
أغلق  الملف  أن  إلى  مشيًرا  قانونيا،  عمال  منه  أكثر  »ابتزازا«  يعد  جديد،  من  القضية  فتح 
تقريبا  نفسه  الموقف  وهو  األمر.  وانتهى  التعويضات  بدفع  ليبيا  وقامت  السابق،  في 
الذي صرح به المحلل السياسي الليبي المقيم في أمريكا عبد المنعم اليسير، حيث قال 
حاليا جعلتها هدًفا ألي فرصة  ليبيا  بها  تمر  التي  الضعف  »حالة  إن  »العين«  لموقع  أيضا 

يسمها-  لم   - أطراف  إلى  مشيًرا  لالبتزاز، 
تريد تحقيق مكاسب عن طريق إعادة فتح 
لوكربي  قضية  »أن  ن  إلى  مشيرا  القضية، 
واصًفا  قانونية،  تكن  ولم  سياسية  كانت 
المتهمين  الضد  تقديمها  تم  التي  األدلة 
بأنها »مضحكة وال ترتقي إلى حتى مستوى 

االتهام وليس اإلدانة«.
أكثر من 30 عاما تمر على انفجار الطائرة 
مظالم  لوكربي.  فوق  »بنام«،  األمريكية، 
نظام  بسببها،  شعب  على  مورست  كثيرة 
الضغط،  من  رهيبة  أشكاال  عاش  سياسي 
مسارات  الحقا.  إسقاطه  في  سببا  كانت 
المحاكم فيها أدانت عبد الباسط المقرحي، 
أن  أرادت  دولة  سياسيا،  ورائه  من  وأدانت 
القضايا  في  الغربي  السياق  خارج  تكون 
اإلنسانية. القضية اليوم تعود إلى الواجهة 
من جديد، ربما السنوات الطويلة السابقة، 
قد  الحالية  الظروف  في  المسألة  وتعقيد 
يعّطالن أي حقيقة جديدة، في الملف، لكن 
تفتح  قد  الرئيسي  المتهم  عائلة  إصرار 
نقطة ضوء في الملف نحو نزع ذنب تاريخي 

لم تكن لليبيا فيه أي ذنب.

إعادة فتح الملف في هذه الفترة من الحالة   **
الليبية، من المنطقي بل من الطبيعي أن يكون 
الهدف منها أيضا سياسيا، حيث تسعى واشنطن 
تمريرها،  في  سابقا  تنجح  لم  ربما  شروط  لفرض 
عبرها  تضمن  علّها  جديدة  ضغط  أداة  عن  فبحثت 

بعض االمتيازات.

الطائرة  انفجار  على  تمر  عاما   30 من  أكثر   **
كثيرة  مظالم  لوكربي.  فوق  »بنام«،  األمريكية، 
سياسي  نظام  بسببها،  شعب  على  مورست 
في  سببا  كانت  الضغط،  من  رهيبة  أشكاال  عاش 

إسقاطه الحقا.

،،،،
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االسكتلندية  لوكربي  مدينة  فوق  تفجير  الرحلة »بان أم 103«  1988،وقع  ديسمبر   21 في 
معظمهم  شخصا   270 مقتل  إلى  التفجير  وأدى  نيويورك  إلى  لندن  من  طريقها  في  وهي 
لوكربي.  سكان  من   11 و  الطاقم  أفراد  من  و16  راكبا   243 وهم  األميركيين،   من 

الحياة  المقرحي بالسجن مدى  الباسط  الليبي عبد  المخابرات  وفي عام 2001، حكم على ضابط 
الذي نفى تورطه  المقرحي  ويعتبر  التسبب في مقتل 270 شخصا.  و  الهجوم  بتنفيذ  إدانته  بعد 
في الهجوم المدان الوحيد حينذاك في قضية لوكربي. وتوفي المقرحي في ليبيا عام 2012 بعد 
إصابته  أعقاب تشخيص  في  إنسانية  قبل 3 سنوات ألسباب  اسكتلندا سراحه  أطلقت حكومة  أن 

بسرطان في مرحلة متأخرة. 

نجاة فقيري    

لغزلغز قضية لوكربي الغامض 
يعود بتفاصيل مفاجئةمفاجئة

بعد 32 عاما
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والمراقبين  المحللين  وبحسب 
كل  حجبت  البريطانّية  الحكومة  فإن 
الوثائق التي اعتقد الدفاع أنها يمكن 
أن تساعد في إثبات براءة المقرحي و 
هجوم  أخطر  ومالبسات  حقيقة  كشف 
أيضا  وتطال  بريطانيا  في  إرهابّي 
اإلسكتلندي،  القضائي  النظام  سمعة 
المقرحي  سراح  إطالق  أن  تّم  فبعد 
اعتقد   ،2009 عام  إنسانية  ألسباب 
ماكاسكيل،  كيني  أن  آنذاك  الكثيرون 
وزير العدل اإلسكتلندي، لم يكن ليوافق 
على إطالق الّسراح لو كان لديه أدنى شّك 

في أّن حكم اإلدانة مشكوك فيه. 
جديدة  تفاصيل  طفت  عاما،   32 بعد 
مثول  بعد  لوكربي  قضية  »مفاجئة« حول 
العام بمحكمة  مشتبه به ثان أمام المدعي 
أمريكية حسب ما تداولته الصحف األمريكية 

الحكومة  رفع  إلى  إضافة  ذلك  العالمية،  و 
البريطانية السرية  عن بعض الوثائق المتعلقة بالقضية.

أسقطت  التي  القنبلة  صنع  من  هو  الثاني  به  المشتبه  أن  البريطانية  الصحف  أكدت  و 
دون   ، شخصا   270 مقتل  إلى  أدى  مما   ،  1988 عام  اسكتلندا  فوق   »103 آم  »بان  طائرة 

اإلشارة إلى الحكومة أو المصادر.
مسعود  عجيلة  أبو  بحق  اتهام  الئحة  نشر  بصدد  الدائرة  فإن  الصحف،  ذات  وبحسب 
عن  أسفرت  التي  الطائرة  بتدمير  المتحدة  الواليات  وتتهمه  ليبيا،  في  حاليا  الموجود 
مقتل 190 أمريكيا. وقد تلقت السلطات األمريكية معلومات تفيد بأن مسعود قام برحلة 
و أشارت ذات  المقرحي.  الباسط  لعبد  ، حيث صمم عبوة ناسفة  الهجوم  إلى مالطا قبيل 
المصادرإلى أن وزارة العدل األمريكية تستعد للمطالبة بترحيل أبو عجيلة مسعود، الذي 
،،تمهيدا لمحاكمته في الواليات األمريكية حسب صحيفة  يخضع حاليا لالحتجاز في ليبيا 

وول ستريت األمريكية.
و سيدعم األمريكيون طلب تسليم أبو عجيلة محمد مسعود باعتراف أدلى به هذا األخير 
للسلطات الليبية في 2012 و تم إرسال هذا اإلعتراف إلى اسكتلندا في عام 2017 ، ووفقا 
صحفي  مؤتمر  لعقد  يخطط  بار  ويليام  األمريكي  العام  المدعي  فإن  األمريكية  للصحف 
حول التفاصيل الجديدة، حيث وعد علنا في 1991 بمحاكمة جميع المسؤولين عن مأساة 
سلطات  علمت  عندما  حدث  »االختراق«  وليام  إن  بار  قال  التهم،  عن  إعالنه  وفي  لوكربي. 
العقيد  انهيار نظام  اعتقاله بعد  تم  الثالث« قد  »المتآمر  أن  القانون في عام 2016  إنفاذ 
معمر القذافي، وأنه أجرى مقابلة مع المسؤولين الليبيين في عام 2012. وأضاف أنه »وفقا 

للشكوى الجنائية، صنع مسعود القنبلة التي دمرت طائرة بان آم 103«.
العدل  وزير  أكد  صحفي،  تصريح   وفي 
األميركي أنه  »لن يمنع الزمن أو المسافات 
اسكتلندا  في  وشركائنا  المتحدة  الواليات 
هذه  في  العدالة  تحقيق  وراء  السعي  من 
األمريكية  العدل  وزارة  القضية«. وأفادت 
في بيان لها، أن مسعود شغل عدة مناصب 
ذلك  في  بما  الليبي،  المخابرات  جهاز  في 
المتفجرة  العبوات  صنع  في  كخبير  عمله 
و2011.و   1973 عامي  بين  الفترة  في 
عام  تفجير  في  كذلك  متورط  أنه  أضافت 
1986 لملهى البيل الليلي في غرب برلين، 
الجنود  من  اثنين  مقتل  عن  أسفر  والذي 

الحكومة  فــإن  والمراقبين  المحللين  بحسب 
البريطانيّة حجبت كل الوثائق التي اعتقد الدفاع أنها 
إثبات براءة المقرحي وكشف  يمكن أن تساعد في 

حقيقة ومالبسات أخطر هجوم إرهابّي.

،،،،
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األميركية، حسب ذات البيان.
تفاصيل  في  و  أخرى  جهة  من 
مغايرة كشفتها القضية حينذاك فإن 
وثيقة  اكتشفت  المحققة  اللجنة 
معلومات  على  تحتوى  بأنها  يعتقد 
والتى  لوكربي  قنبلة  توقيت  جهاز  عن 
اعتبرت الحقا عنصرا محوريا في دعوى 
الحكومة  لكن  المقرحي.  استئناف 
الوثيقة  تسليم  رفضت  البريطانية 
ألسباب  المقرحي  عن  الدفاع  لفريق 
المتحدة  للمملكة  القومي  باألمن  تتعلق 
إلى  مداخل  على  للحصول  يسعى  والذي 
أمام  الوثيقتين إلستخدامهما كدليل 

محكمة اإلستئناف لتبرئته.
كما كشفت صحيفة اسكتلندية أن الوثيقة 
السرية التى تعد محور دعوى اإلستئناف في 
قضية لوكربى وترفض الحكومة البريطانية 
تسليمها حتى اآلن إلى فريق الدفاع تؤكد بشكل ال ريب فيه أن »جهاز توقيت القنبلة التى 

فّجرت الطائرة األميركية زّود من دول لم تكن ليبيا بينهم ! ».
و أفادت الصحيفة أن مصدرا قانونيا اطلع على الوثيقة أكد أنها »تقدم تفاصيل هامة عن 
أن استخدام قنبلة صغيرة مخفية داخل آلة تسجيل ارتبط بمنظمات” ارهابية ” اخرى أكثر 
الواردة  المعلومات  إدانة المقرحي« مؤكدة  أن  الليبيين وأن محتوياتها ستطرح أرضًا  من 
في الوثيقة السرية »تشكل أهمية قصوى في القضية بعد إصرار اإلدعاء العام على أن جهاز 
كان  الهجوم  أن طريقة  أيضا  وتؤكد  ليبيا فقط،  إلى  زّود  القنبلة  في  المستخدم  التوقيت 

األسلوب النمطى لخلية إرهابية أخرى«.
أكد  لوكربي،  قضية  في  باالستئناف  يتعلق  فيما  التطورات  آخر  على  تعليق  وفي 
بموقع  الرسمية  بصفحته  له  تدوينة  في  الفيتوري  مصطفى  المستقل  الصحفي  الكاتب 
ببراءة  انتظار إصدار القضاء األسكتلندي حكمه  في  أنه  فيسبوك،  االجتماعي  التواصل 
ويمكن  المرافعات  انتهت  أن  منذ  أسبوعان  مر  أنه  الفيتوري  القضية. وأضاف  من  ليبيا 
شرف  استعادة  المحكمة  تحاول  أن  متمنيا«   ، لحظة  أي  في  قرارها  المحكمة  تصدر  أن 
البرفسور  قال  حسبما  المقرحي  على  الظالم  أفقده إياه الحكم  القضاء األسكتلندي الذي 
شرفه  فقد  األسكتلندي  القضاء   « قال  حيث   2001 عام  الحكم  صدور  فور  بالك  روبرت 

اليوم ».«
وأكد منسق الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، عثمان بركة، أن إعادة فتح ملف قضية لوكربي 
بعد مرور 32 سنة عليها سيجر ليبيا للهاويه سياسيا واقتصاديا. فيما أعتبر الكاتب الليبي 
منير البشير الساعدي، أن اتهام ابوعجيلة بتوّرطه في تفجير باسكتلندا عام 1988 ،هو  كذبة 
عاما.  32 بعد  للعلن  تخرج   أمريكية 

صفحته  على  تدوينة  في  الساعدي  وقال 
اتهام  ،«إن  »تويتر«  موقع  على  الرسمية 
ابوعجيلة هو سرقة لما بقي من أموال ليبيا 
المجمدة في الواليات المتحدة » و تابع قوله 
بقينا  احنا   « السوريين  اخوتنا  قولة  »على 
ملطشة للي رايح و اللي جاي حكومة فرطت 
في الكسكسي حا تفرط في فلوسنا و معاها 
عائلة  محامو  أعرب  ابوعجيلة«. كما 
عن  اإلعالمية  تصريحاتهم  في  المقرحي، 
األميركية،  السلطات  قرار  من  غضبهم 
بها  قصد  سياسية،  مناورة  أنه  معتبرين 
على  الحصول  من  المقرحي  عائلة  حرمان 

أن وزارة العدل األمريكية تستعد للمطالبة بترحيل أبو 
ليبيا  في  لالحتجاز  حاليا  يخضع  الذي  مسعود،  عجيلة 
حسب  األمريكية  الواليات  في  لمحاكمته  ،،تمهيدا 

صحيفة وول ستريت األمريكية.

،،،،
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حكم ببراءته. ومن جهة أخرى، دعا وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، إلى 
تشكيل فريق قانوني سياسي للدفاع عن ليبيا بعد إعادة فتح القضية ، معتبرا أن الموضوع 

ملح ويجب العمل عليه بسرعة بعيدا عن المواقف السياسية للحفاظ على سيادة البالد.
لوكربي،  أزمة  إبان  الخارجية  ووزير  المتحدة،  األمم  لدى  األسبق  ليبيا  مندوب  وكان 
عبدالرحمن شلقم، قد أكد أن التحقيق األميركي الجديد في القضية ال يفتح الملف المغلق 
أن  موضحا  واألميركية،  البريطانية  الحكومتين  مع  عليه  االتفاق  تم  فيما  شيئا  يغير  ولن 
حال  في  مفتوحا  يبقى  بها  متعلق  تحقيق  وأي  التعويض  ملف  وكذلك  نهائيا  أغلق  الملف 

ظهور أي أدلة جديدة ولكنه ال يطال الدولة الليبية.
منذ  تعلم  المحكمة  كانت   « القضية  بهذه  المهتمين  المحلليين  و  الكتاب  أحد   يقول 

، وكما هو واضح في أوراق الدعوى  البداية 
، أن هناك اتهاما بحق هذين الليبيين لكن 
وتطّبق  نزيهة  أنها  ادعت  التي  المحكمة 
يقضي  حكم  إصدار  إلى  انتهت   ، العدالة 
عليه  وحكم  المقرحي  الباسط  عبد  بإدانة 
األمين  تبرئة  وتمت   . المؤّبد  بالسجن 
بوسع  يكن  ولم   ، سراحه  وأطلق  فحيمة 
تكون  وأن  العدالة  تطّبق  أن  المحكمة 
نزيهة ، ألن ذلك كان سيدفعها إلى إطالق 
وحكم   ، بريئان  ألنهما  االثنين  سراح 
األمريكي  االتهام  أن  سيعني  هذا  البراءة 
وأن   ، ظالما  كان  ليبيا  بحق  والبريطاني 
ليبيا  على  فرضت  التي  الدولية  العقوبات 
ماء  حفظ  أجل  ومن  ولذلك  ظالمة.  كانت 
جنحت  المتحدة،  والواليات  بريطانيا  وجه 
المحكمة إلى إصدار حكمها وهي تعلم أنها 
ارتكبت خطأ كبيرا وشّوهت سمعة القضاء 
قضية  فإن   ، وهكذا  النزيه.  اإلنجليـزي 
لوكربي ، قضية سياسية كانت تهدف منذ 

البداية إلى إدانة النظام في ليبيا ».

أن  لها،  بيان  في  األمريكية  العدل  وزارة  وأفــادت 
المخابرات  جهاز  في  مناصب  عدة  شغل  مسعود 
الليبي، بما في ذلك عمله كخبير في صنع العبوات 

المتفجرة في الفترة بين عامي 1973 و2011.

السرية  الوثيقة  أن  اسكتلندية  صحيفة  كشفت 
التى تعد محور دعوى اإلستئناف في قضية لوكربى 
القنبلة  توقيت  »جهاز  أن  فيه  ريب  ال  بشكل  تؤكد 
التى فّجرت الطائرة األميركية زّود من دول لم تكن 

ليبيا بينهم ».

،،،،



19 الخميس  ٠٥  يناير  ٢٠٢١             العدد: ١٤٧ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

قضّية لوكربيقضّية لوكربي

3232 سنة من غياب  سنة من غياب 
الحقيقة الكاملةالحقيقة الكاملة
قبل اثنين و ثالثون عاما انفجرت طائرة ركاب أمريكية فوق قرية لوكربي االسكتلندية، مخلفة مقتل 
270 شخصا. ورغم مرور كل هذه السنوات فإن مالبسات هذه القضية تبقى غير واضحة تماما، مما 

يطرح الكثير من األسئلة، والتي تبقى أغلبها معلقة.

رامي التلغ

؟؟



20 الخميس  ٠٥  يناير  ٢٠٢١             العدد: ١٤٧ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

قضّية لوكربي 
تابعة   747 بوينغ  طراز  من  طائرة  سقطت   1988 األول  كانون  ديسمبر/  من   21 في 
البالغ  الركاب  كل  االسكتلندية.  لوكربي  قرية  في  أم«  »بان  األمريكية  الخطوط  لشركة 
في  أصيب  الطائرة،كما  طاقم  من  شخصا   16 جانب  إلى  حتفهم  لقوا  راكبا   243 عددهم 

الحادث 11 شخصا من قرية لوكربي.
بينها حزب  الجهات من  للعديد من  االتهام  الحادثة جدال كبيرا، ووّجهت أصابع  أثارت 
الله، قبل أن يشير مكتب التحقيق الفيدرالي إلى تورط ليبيا. وفي الـ13 من يناير 2001 حكم 
على المقرحي بالسجن المؤبد. وفي نوفمبر 2003، قررت المحكمة العليا في أسكتلندا أن 

على المقرحي أن يمضي 27 عاما على األقل في السجن. 
وفي الـ20 من أغسطس 2009 أفرجت عنه الحكومة األسكتلندية ألسباب صحية وذلك 

بسبب إصابته بمرض السرطان، ليعلن عن وفاته في الـ20 من مايو 2012.
في  المقرحي  بها  أُدين  التي  الطريقة  إّن  قالت  المقرحي،  عائلة  ممّثلة  ميتشل،  كلير 
المحاكمة األولى كانت »شديدة التحّيز«. صاحب متجٍر مالطي، توني غوتشي، كان شاهد 
االّدعاء في محاكمة عام 2001. وفقًا لبيانات المحكمة، تّم التعّرف على المقرحي من خالل 
اّدعاٍء على أّنه الشخص الذي اشترى المالبس من متجره حيث قام بلّف القنبلة ووضعها في 
حقيبٍة نقلها المقرحي إلى علبة األمتعة في الّرحلة المنكوبة. ومع ذلك، فقد اعُتبرت شهادة 

غوتشي، غير جديرٍة بالثقة منذ أن تبّين أنه حصل على أمواٍل مقابل شهادته.
والواليات  بريطانيا  ذلك،نجحت  من 
داخل  تأثيرهما  استغالل  في  المتحدة 
 784 القرار  إلصدار  الدولي  األمن  مجلس 
 10 بأغلبية   1992 مارس  من  الـ31  في 
أصوات وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، بما 
يوجب على ليبيا االستجابة لطلب الدولتين، 
بينها  من  عليها  عقوبات  بفرض  ويهدد 

حظر الطيران منها وإليها.
رفضت ليبيا االستجابة لهذا القرار، لكن 
المحدد  الموعد  في  العقوبات  توقيع  تم 
وقامت   .1992 أبريل  من  الـ15  وهو 

االتهام  أصابع  ووّجهت  كبيرا،  جدال  الحادثة  أثارت 
للعديد من الجهات من بينها حزب اهلل، قبل أن يشير 

مكتب التحقيق الفيدرالي إلى تورط ليبيا.

،،،،
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نفس  من  نوفمبر  من  الـ11  في  الدولتان 
العام باستصدار قرار آخر من مجلس األمن 
العقوبات  نوع  من  يطّور   883 رقم  تحت 
على  ليبيا  إلجبار  ويوّسعها  المفروضة 

اإلذعان لمطالبهما.
مقتنعة  الضحايا  عائالت  تكن  ولم 
شبكة  نشرته  تقرير  ذكر  حيث  بالنتيجة، 
من  الـ29  في  األميركية،  إن«  إن  »سى 
ظّلت  المقرحي  براءة  أن   ،2011 أغسطس 
مثار جدل بين عائالت الضحايا، حيث يدافع 
سواير  جيم  الدكتور  ومنهم  عنه،  البعض 
إنه  وقال  الحادث،  في  ابنته  قتلت  الذي 
متأكد من براءة المقرحي، وأن األميركيين 
في  الرئيسي  للشاهد  دوالر  مليوني  دفعوا 

القضية لتوريطه.
صحيفة  نشرت   ،2018 ديسمبر  وفي 
مطوال  تحقيقا  ميل«البريطانية،  »الديلي 
اتهمت  التحقيقات  إن  وقالت  الحادثة.  عن 
عبدالمجيد  الليبي  أن  إلى  وأشارت  الملفقة.  األكاذيب  من  مجموعة  على  بناء  المقرحي 
جعاكة، كان أحد الشهود السيئين في القضية حيث ادعى رؤية المقرحي وهو يحمل حقيبة 
سامسونايت بنية اللون من صالة القادمين بمطار لوكا في مالطا بتاريخ الـ20 من ديسمبر 
1988. وفي صباح اليوم التالي زعم أن الحقيبة تم تحميلها على متن رحلة إلى فرانكفورت، 

ثم نقلت إلى لندن في رحلة طيران بان آم لتنفيذ الهجوم.
بناء على تلك المعلومات الملفقة، اعتبرت الصحيفة أنه حكم على المقرحي بالسجن مدى 
مستخدمة  غير  أميركية  جوية  قاعدة  في  جرت  عادية  وغير  عادلة  غير  محاكمة  في  الحياة 
بالقرب من أوتريخت بهولندا. وتابعت أن عدم الكفاءة واالنتقام والنفعية السياسية كانت 
وراء إلقاء التهمة على ليبيا ومن ثم التغطية على الفاعل الحقيقي من أعلى المستويات في 

لندن وواشنطن.
وذكر خبير بريطاني أن األدلة المستخدمة إلدانة ليبيا في قضية لوكربي تم تصنيعها 
بعد تحطم الطائرة المنكوبة، ما يعني أن التهمة قد ُلفقت لليبيا. ونقلت صحيفة »الديلي 
ميل«عن الخبير الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن لوحة الدارات الكهربائية ألجهزة المؤقت 
التي تسببت في االنفجار، وزعم أنها كانت من تصنيع شركة »ميبو«السويسرية، لم تحصل 

على براءة االختراع حتى عام 1991 أي بعد ثالثة أعوام من الحادثة.
في ذات الصدد،يرى مراقبون أّن الحكومة البريطانية هي الّطرف الوحيد الذي ال يزال 
روايٍة عمرها 32عامًا حول تفجير لوكربي. وقد ُحجبت، مّرًة أخرى  الحفاظ على  يرغب في 
الّطلبات  من  الرغم  على  المأساة  في  عامٍّ  تحقيٍق  إجراء  وُيرفض  تزال،  وال  الّدفاع  وثائق 

المتكّررة للقيام بذلك. 
القضاء  بدأ   ،2020 نوفمبر   24 وفي 
استئناف  طلب  في  النظر  األسكتلندي، 
علي  الباسط  عبد  الليبي  عائلة  به  تقّدمت 
محمد المقرحي، المحكوم عليه الوحيد في 
بعدما  تبرئته  إلى  سعيًا  لوكربي،  اعتداء 

ُحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
من المتوقع أن تكشف الواليات المتحدة 
ضد  جنائية  اتهامات  توجيه  عن  قريبا 
مشتبه به آخر في تفجير رحلة طائرة بان أم 
103 فوق مدينة لوكربي االسكتلندية عام 
ستريت  وول  صحيفة  عرفته  1988،الذي 
مسعود،  محمد  أبوعقيلة  باسم  جورنال 

إّن  قالت  المقرحي،  عائلة  ممثّلة  ميتشل،  كلير 
الطريقة التي أُدين بها المقرحي في المحاكمة 

األولى كانت »شديدة التحيّز«. 

،،،،
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مسؤول بالمخابرات الليبية ذكرت الصحيفة أنه محتجز في ليبيا وسيتم ترحيله 
إلى الواليات المتحدة لمحاكمته.

أنه  يرّجح  بل  تخلو من طابع سياسي  لوكربي ال  القول،قضية  خالصة 
الطابع الغالب عليها حيث جاءت في سياق من التوتر بين الزعيم الراحل 
كانتا  اللتين  وواشنطن،  لندن  مع  وخاصة  الغرب  مع  القذافي  معمر 
تعتبرانه نظاما داعما لإلرهاب، ومعاديا لمصالحهما، فكانت النتيجة 
العقوبات األممية بما فيها الحصار الذي تعرض له الشعب الليبي ما 

بين العامين 1993 و1999.
حيث خّلف الحصار الذي واجهته البالد خسائر مالية مباشرة قدرت 

ب 33 مليار دوالر، وضربت العقوبات كل المجاالت نتيجة حرمان البالد 
من التعامل مع الشركات الغربية وتكنولوجياتها المتطورة، وأدى ذلك 

من  حالة  وإلى  الدولة  وضع  وفي  المجتمع  حياة  في  بالغة  صعوبة  إلى 
الصحة  مجاالت  في  كبير  تراجع  عن  فضال  الليبيين  بين  والتوتر  التململ 

والتعليم والزراعة والخدمات وغيرها.

** ذكر خبير بريطاني أن األدلة المستخدمة إلدانة ليبيا في 
قضية لوكربي تم تصنيعها بعد تحطم الطائرة المنكوبة، 

ما يعني أن التهمة قد لُفقت لليبيا.

** الحكومة البريطانية هي الّطرف الوحيد الذي ال يزال يرغب 
في الحفاظ على روايٍة عمرها 32 عامًا حول تفجير لوكربي.

،،،،
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كرونولوجيا 
العالقات الليبية-األمريكية

بعد نحو 32 عاما عاد الجدل حول قضية لوكربي ومن جديد بالتزامن مع إعالن القضاء األميركي، 
في 21 ديسمبر/ كانون األول 2020 تم توجيه االتهام إلى العنصر السابق في االستخبارات الليبية، 
أبوعجيلة محمد مسعود، والذي يشتبه بمشاركته في االعتداء الذي وقع في ديسمبر 1988 في 

اسكتلندا والذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا معظمهم أمريكيون.

رمزي زائري

قضية لوكربي
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المحّققون  ويشتبه 
مسعود  أّن  في  األمريكيون 
الهجوم  وقوع  وقت  كان  الذي 
االستخبارات  جهاز  في  عنصراً 
الراحل  الليبي  للزعيم  التابع 
 32 عمره  وكان  القذافي  معمر 
عامًا تقريبًا، هو الذي تولّى مهّمة 
على  انفجرت  التي  القنبلة  تجميع 

متن الطائرة.
القنبلة في 21 ديسمبر  وانفجرت 
وهي  الطائرة  تحليق  أثناء   ،1988
قرية  فوق   747 بوينغ  طراز  من 
لوكربي، فقتل كل من كان على متنها 
 190 بينهم  شخصًا،   259 وعددهم 
 11 إلى  باإلضافة  أميركيًا،  مواطنًا 

شخصًا كانوا على األرض.
وفي 1991، وّجه القضاءان األميركي 
من  اثنين  إلى  االّتهام  واالسكتلندي 

خليفة  وأمين  المقرحي  محمد  علي  الباسط  عبد  هما  الليبية،  االستخبارات  عناصر 
فحيمة، تهمة المشاركة في تنفيذ الهجوم.

أرض  على  أقيمت  خاصة  اسكتلندية  محكمة  أمام   2000 العام  في  الرجالن  وحوكم 
محايدة في هولندا.

وفي العام التالي، بّرأت المحكمة فحيمة وحكمت على المقرحي، المدان الوحيد في 
السجن لمدة 27 سنة على  إلى  أن تخّفف عقوبته  الحياة قبل  بالسجن لمدى  الهجوم، 
ثالث  بعد  وتوفي  طبية،  ألسباب   2009 في  السجن  من  خرج  -المقرحي-  ،لكنه  األقل 

سنوات في ليبيا.
وبعد سقوط نظام العقيد الراحل معّمر القذافي في 2011، سافر محّققون أمريكيون 
بهم  مشتبه  هناك  كان  إذا  ما  ومعرفة  القضية  هذه  لمتابعة  ليبيا  إلى  واسكتلنديون 
آخرون فيها ،وقد عاد المحققون باسمي مسعود وعبدالله السنوسي رئيس االستخبارات 

الليبية السابق ،وهو ما مثل منعرجا جديدا في هذه القضية.
لوكربي ملف األوراق واألسماء

الخارجية  ووزير  المتحدة،  األمم  لدى  األسبق  ليبيا  مندوب  ،يقول  الملف  هذا  وحول 
الليبي إبان أزمة لوكربي، عبدالرحمن شلقم، “إن التحقيق األميركي الجديد في قضية 
الحكومتين  مع  عليه  االتفاق  تم  ما  في  شيئا  يغير  ولن  المغلق  الملف  يفتح  ال  لوكربي 

البريطانية واألميركية.
“لوكربي  “فيسبوك” إدراجا قصيرا بعنوان  و كتب شلقم عبر حسابه الشخصي على 
ملف األوراق واألسماء”، قائال: عاد الحديث عن قضية لوكربي مرة أخرى وهذه المرة عبر 

وجرى  بالحادث  عالقة  له  إن  قيل  شخص 
اعتقاله مؤخرا في طرابلس. وجه االتهام 
إلى ليبيا ورفعت القضية إلى مجلس األمن 

الذي أصدر أكثر من قرار بالخصوص”. 
على  العامل  القرار  أن  شلقم  وأوضح 
تسليم  على:  نص  السابع  الفصل 
عبدالباسط  وهما  االثنين  المتهمين 
ليبيا  اعتراف  افحيمة،  واألمين  المقرحي 
الضحايا،  أسر  تعويض  بالمسؤولية، 
والتعاون مع التحقيقات المتعلقة بالحادث، 
لسنوات  رفضت  ليبيا  أن  إلى  مشيرا 
وفرضت  القرارات  هذه  مع  التجاوب 

مسعود  أّن  في  األمريكيون  المحّققون  يشتبه 
جهاز  في  عنصرًا  الهجوم  وقوع  وقت  كان  الذي 
االستخبارات الليبية، هو الذي تولّى مهّمة تجميع 

القنبلة التي انفجرت على متن الطائرة.

،،،،
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عليها عقوبات لكنها في النهاية 
تجاوبت مع تلك الطلبات. وأغلق 

الملف نهائيا.
السابق  ليبيا  مندوب  وبّين 
الرئيس  أن  المتحدة  األمم  لدى 
بوش  جورج  األسبق  األميركي 
رئاسيا  مرسوما  أصدر  االبن 
في  المدني  الجانب  ملف  بقفل 
القضية، داعيا من يريد مطالبة 
على  يرفعها  أن  إلى  مدنية 

الحكومة األميركية
الرابعة  النقطة  أن  إلى  وأشار 
المتعلقة  األمن  مجلس  قرار  في 
تبقى  القضية  في  بالتحقيق 
هو  ما  ظهور  حال  في  مفتوحة 
جديد عن القضية لكنه ال يطال 
ملف  أن  مؤكدا  الليبية،  الدولة 
أي  وأن  نهائيا.  أقفل  التعويض 
يطال  ال  بأفراد  يتعلق  جديد 
متهم  أي  مع  التحقيق  الدولة. 
اإلنابة  عبر  يتم  أن  يمكن  ليبي 

القضائية.
 واختتم شلقم الذي ترأس الدبلوماسية الليبية إبان تسوية القضية بالتأكيد على أن 
»بيان وزير العدل األميركي )..( ال يفتح الملف المغلق والتحقيق الذي يجرى أو سيجري 
مع الشخص المذكور لن يغير شيئا في ما تم االتفاق عليه مع الحكومتين البريطانية 

واألميركية.
لوكربي و محاوالت إلسقاط نظام القذافي

 في سنة 2000 قام األمين العام لألمم المتحدة بإرسال الفيلسوف النمساوي هانز 
كوشلر إلى الهاي ليكون مالحظا لمجريات محاكمة لوكربي. لقد كان متواجدا في تلك 
القاضي  أدان  عندما  الزمن،  من  لمدة  العربي  العالم  شغلت  التي  الشهيرة  المحاكمة 
الحياة،  بالسجن مدى  المقرحي  الباسط علي  الليبي عبد  المخابرات  االسكتلندي رجل 
بينما أطلق سراح رجل االستخبارات الليبي اآلخر األمين خليفة فحيمة. يقول الفيلسوف 
النمساوي كوشلر:«بعد كل شءي، وحسب ما أعرف وما شاهدت، فإن الحكم الصادر كان 

خاطئا.«
شميت-إنبوم  إريش  االستخبارات  شؤون  في  والمتخصص  الكاتب  اعتبر  جانبه  من 
محاكمة لوكربي محاكمة سياسية:«مجريات المحاكمة أظهرت بوضوح أن هناك صفقة 
وجههما  ماء  بحفظ  للطرفين  تسمح  وإنما  الحقيقة،  تخدم  ال  الكواليس،  وراء  عقدت 
والمتخصص  الكاتب  يعتقد  السياسي.« 
شميت- إريش  االستخبارات  شؤون  في 
األمريكية  المتحدة  الواليات  أن  إنبوم 
معمر  العقيد  من  للتخلص  فرصة  أرادت 

القذافي بعد حادثة لوكربي.
مرقص  استهدف  الذي  الهجوم  فمنذ 
كان  والذي   1986 سنة  البرليني  »البيل« 
الرئيس  بحث  األمريكيين،  للجنود  قبلة 
أسباب  عن  األب  بوش  جورج  األمريكي 
قادت  اآلثار  القذافي.  نظام  إلسقاط 
بوضوح حينها إلى ليبيا، التي كانت تريد 
إلغراق  أمريكا  من  االنتقام  يبدو  ما  على 

في  الجديد  األميركي  شلقم:«التحقيق  عبدالرحمن 
قضية لوكربي ال يفتح الملف المغلق ولن يغير شيئا 
البريطانية  الحكومتين  مع  عليه  االتفاق  تم  ما  في 

واألميركية.

،،،،
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جيشها لسفينتين حربيتين تابعة لليبيا. وكرد أمريكي على تفجير مرقص« البيل« قصفت 
القوات األمريكية مقر إقامة القذافي، الهجوم الذي أسفر عن مقتل ابنته بالتبني.

القذافي أدرك أن الحكومة األمريكية تريد القضاء عليه، لذلك بحث عن مخرج معين، 
على  دولية  وتم فرض عقوبات  لوكربي،  الدولي مسؤولية حادث  المجتمع  حّمله  فعندما 
ليبيا، لم يعد للعقيد أي إمكانية أخرى سوى تقديم مشتبهين بهما ليبيين للعدالة. وكان 
شرطه الوحيد، أن تكون المفاوضات على أرض محايدة. عندما قدم معمر القذافي في 
ومن  معه.  التحادث  يمكن  رئيسا  فجأة  العقيد  أصبح  المتهمين،   1999 نسيان  أبريل/ 
ضمن نتائج هذه الخطوة استعداد القذافي لتقديم تعويضات للضحايا مقابل التخفيف 

من العقوبات المفروضة على ليبيا.
لكن الحديث عن براءة ليبيا من القضية ليس وليد اليوم ،وال هو نتيجة لما تم الكشف 
القضية  تجيير  تم  حيث  عاما،  بـ30  ذلك  سبق  وإنما  جديدة،  حيثيات  من  مؤخرا  عنه 
لالنتقام السياسي من نظام القذافي، بسبب عالقاته المتوترة مع الغرب وخاصة مع لندن 
فكانت  لمصالحهما،  ومعاديا  لإلرهاب،  داعما  نظاما  تعتبرانه  كانتا  اللتين  وواشنطن، 
النتيجة العقوبات األممية بما فيها الحصار الذي تعرض له الشعب الليبي ما بين العامين 
اتفاق  لتوقيع  ليبيا  اضطرت  أن  بعد   2003 سبتمبر  من  الـ12  في  ورفع  و1999.   1993
مع لندن وواشنطن لدفع تعويضات ألسر 

الضحايا.
في تاريخ العالقات الليبية-األمريكية

بعد  السنوسي  الملك  عهد  في 
االميركي  الخارجية  وزير  زار  االستقالل، 
الرئيس  عهد  في  داالس  فوستر  جون 
دوايت ايزنهاور ليبيا عام 1953، وبعدها 
بأربع سنوات عام 1957 زار نائب الرئيس 

األمريكي عندئذ نيكسون طرابلس.
و مع صعود القذافي للحكم عام 1969 
شهدت العالقات الليبية األمريكية تدهورا 
القوات  أخلت   1970 عام  ففي  متزايدا، 

شــؤون  فــي  والمتخصص  الكاتب  يعتقد 
الواليات  أن  شميت-إنبوم  إريش  االستخبارات 
من  للتخلص  فرصة  أرادت  األمريكية  المتحدة 

العقيد معمر القذافي بعد حادثة لوكربي.

،،،،
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ويلس  قاعدة  االميركية  الجوية 
كانت  جوية  قاعدة  وهي  ليبيا،  في 
األمريكية منذ  القوات  تستخدمها 
سابق  سفير  ووصفها   1943 عام 
في  األمريكية  المتحدة  للواليات 
على  مصغرة  أمريكا  بكونها  ليبيا 

ضفاف البحر المتوسط،
إلى  القاعدة  اسم  تغيير  وتم 
قاعدة عقبة بن نافع الجوية، ثم إلى 
)قاعدة معيتيقة الجوية( نسبة إلى 
القاعدة  بجوار  تقطن  ليبية  طفلة 
أمريكية  طائرة  سقوط  إثر  ماتت 

فوق منزلها.
سحب  تم  بسنتين  وبعدها 
طرابلس،  من  األمريكي  السفير 
على  بحظر  القذافي  قيام  وأعقبها 
البحرية  لسالح  التابعة  السفن 
الليبية  المياه  دخول  االميركية 
القذافي  واشنطن  اتهمت  أن  بعد 
عام  وفي  اإلرهاب.  في  بالضلوع 
1979 ازداد التصعيد بين الطرفين حين قام متظاهرون يؤيدون قيام الثورة االيرانية 
بمهاجمة وحرق السفارة االميركية في طرابلس، أعقب ذلك اسقاط مقاتلتين ليبيتين 
عام  وفي  الليبية،  االجواء  بانتهاك  القذافي  اتهمه  الذي  االميركي  الجو  سالح  بنيران 
وجمدت  ليبيا  على  المفروض  االقتصادي  حظرها  المتحدة  الواليات  كثفت   1986
االرصدة الليبية في البنوك األميركية، وقالت ليبيا ان اشتباكا بحريا مع القوات االميركية 

في خليج سرت أدى الى مقتل 58 ليبيا.
أثناء  في  حربية  بطائرات  أمريكي  لقصف  المعيتيقة  قاعدة  تعرضت   1986 عام  في 
ليبيا والتي استهدفت مواقع في مدينتي طرابلس وبنغازي مما  الغارة األمريكية على 
ادى الى مقتل 41 شخصا، حين اتهمت الواليات المتحدة ليبيا بالضلوع في انفجار قنبلة 

في ملهى ليلي في برلين يرتاده االميركيون.
وبعد هذه الحادثة بسنتين انفجرت طائرة تابعة لخطوط بان اميركان فوق مدينة 
لوكربي األسكتلندية مما ادى الى مقتل 270 شخصا كانوا على متن الطائرة، واتهمت 
عميلين  باستدعاء  الطلب  وتم  الطائرة  تفجير  في  بالضلوع  ليبيا  المتحدة  الواليات 
الى فرض  أثرها أصدر مجلس االمن قرارا يدعو  المحكمة، وعلى  ليبيين للمثول أمام 

حظر عسكري وجوي على ليبيا.
يحاكم  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  مع  اتفاق  ابرام  في  نجح  الليبي  النظام  ولكن 
بموجبه المتهمان الليبيان بالضلوع في تفجير لوكربي امام محكمة أسكتلندية تعقد 

في هولندا.
وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
العالقات  منحنى  أخذ   ،2001 عام 
اإليجابي،  التصاعد  في  الليبية  األمريكية 
المسؤولية  ليبيا  قبلت   2003 عام  ففي 
قبلت  كما  لوكربي  تفجير  عن  القانونية 
فتم  الضحايا،  لعائالت  تعويضات  دفع 
أعلن  ثم  ليبيا،  عن  الدولية  العقوبات  رفع 
الدمار  اسلحة  عن  بالده  تخلي  القذافي 
بتحسين  اإلجراءات  توالت  ثم  الشامل، 
العالقات  عودة  عن  باإلعالن  العالقات 
الدبلوماسية، وتم افتتاح شعبة للمصالح 

سقوطه  قبل  أي   2010 عام  للقذافي  تصريحات  في 
الليبية  االمريكية  العالقات  وصف  أشهر  بعدة 

بالممتازة. 

،،،،
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والتقي  واشنطن،  في  الليبية 
بيرنز  وليام  مع  القذافي 
الخارجية  وزيرة  مساعد 
في  طرابلس  في  االميركية 
اميركي  مسؤول  مع  لقاء  اول 

منذ اكثر من 30 عاما.
النفط  صادرات  واستأنفت   
المتحدة  الواليات  الى  الليبية 
العقوبات  ألغيت  أن  بعد 
على  المفروضة  االقتصادية 
ليبيا، وأزالت أمريكا اسم ليبيا 
عن الئحة وزارة الخارجية للدول 
وتمت  لإلرهاب،  الداعمة 
وزيرة  بين  متبادلة  زيارات 
الخارجية االميركية كوندوليزا 
نظيرها  استقبلت  التي  رايس 
شلقم  الرحمن  عبد  الليبي 
استقبلها  ثم  واشنطن  في 
ذلك.  بعد  ليبيا  في  القذافي 
عام  للقذافي  تصريحات  وفي 
بعدة  سقوطه  قبل  أي   2010
العالقات  فيها  وصف  أشهر 
بالممتازة،  الليبية  االمريكية 
كلمة  خالل  القذافي  واضاف 
امام  ليبيا  من  الفيديو  عبر 

معها  مواجهة  لنا  كان  عظمى  »قوة  المتحدة  الواليات  ان  قائال  العالمية  الشؤون  مجلس 
الثمانينيات  البلدين في  العالقات بين  التشنج في  القذافى  لكنها أصبحت وراءنا«. ووصف 
بانه اوقات صعبة، ورأى ان الواليات المتحدة لديها طلب كبير على النفط وحرمت نفسها 
ربما حرمتها  او  نفسها  التي حرمت  الشركات  الى  الليبية، مشيرا  النفط  سابقا من حقول 

االدارة االمريكية من هذا النفط عادت االن الى العمل في ليبيا في قطاعي النفط والغاز.
األمريكية  الخارجية  وزيرة  فزارت  ليبيا،  استمالة  أمريكا  حاولت   2011 أحداث  وبعد 
المحررة   ليبيا  تربة  فوق  هنا  بالوقوف  فخورة  »أنا  وصرحت  طرابلس،  كلينتون  هيالري 
سرعان  ولكن  الحرية«،  أجل  من  معركتكم  في  معكم  بالوقوف  فخورة  المتحدة  الواليات 

حرق  عند  أخرى  مرة  العالقة  توترت  ما 
القنصلية األمريكية في بنغازي األمر الذي 
السفارة  موظفي  من  أربعة  قتل  إلى  أدى 
كريس  األميركي  السفير  يتقدمهم 
على  امريكي  انسحاب  أعقبها  ستفينز، 
أن  مراقبون  ويرى  السياسي.  المستوى 
المتحدة  للواليات  االستراتيجية  االهداف 
األهداف:  من  نوعين  على  تتوزع  ليبيا  في 

جيوبوليتيكي واقتصادي. 
عن  الليبي  الملف  تدير  أمريكا  ستظل   
فيه  المباشر  التورط  دون  وكالء  طريق 
حيث أن االستراتيجية األمريكية في العالم 
تقوم على تقليل التكلفة البشرية والمالية، 
الخسائر  بأقل  األمريكية  المصالح  وتحقيق 

وهذا ما تفعله في ليبيا.

ليبيا  المتحدة  الواليات  اتهمت  بسنتين  الحادثة  بعد 
باستدعاء  الطلب  وتم  الطائرة  تفجير  في  بالضلوع 
عميلين ليبيين للمثول أمام المحكمة، وعلى أثرها 
أصدر مجلس االمن قرارا يدعو الى فرض حظر عسكري 

وجوي على ليبيا.

،،،،
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حوار/ همسة يونس

في 21 ديسمبر 1988 فوق بلدة لوكربي اإلسكتلندية، انفجرت طائرة تابعة لشركة »بان آم« 
األميركية ما أسفر عن مقتل 270 شخصا، وعلى الرغم من مرور كل هذه السنوات وما تبعها من 
جلسات التحقيقات وجلسات المحاكم مع المشتبه بهم ومع الشهود ال يزال سر تفجير لوكربي 
جديد  من  عزمها  األميركية  العدل  وزارة  أعلنت  للحادثة   32 الـ  الذكرى  وفي  الغموض،  يغلفه 
مالحقة ليبي بتهمة المشاركة في تفجير لوكربي، ولكن ما هو سر إعادة فتح التحقيقات اآلن؟ 
ولمزيد من التفاصيل حول مستجدات وتطورات ملف قضية لوكربي، وما يتعلق بها من حيثيات، 
عائلة  ومحامي  الدفاع  فريق  رئيس  أنور«  »عامر  مع  صحفي  حوار  اإلخبارية  إفريقيا  بوابة  أجرت 

المقرحي، وذلك عن طريق المترجمة الخاصة بفريق الدفاع »فريال العائب«، 
وإلى نص الحوار: 

محامي عائلة المقرحيمحامي عائلة المقرحي
يكشفيكشف مستجداتمستجدات

ملف لوكربيملف لوكربي   
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أو  األدلة  هي  وما  لوكربي..  قضية  ملف  مستجدات  في  ضعينا  بداية   **
كافية  هي  وهل  التحقيقات  فتح  إعادة  تم  عليها  التي  الجديدة  المستندات 

إلعادة فتح التحقيقات؟
بار« فيما  »وليام  العام األمريكي  المدعي  أعلنه  الجديد وبحسب ما  بالنسبة لألدلة 
يتعلق بقضية لوكربي واالتهام الموجه لـ »أبو عجيلة مسعود«، فهو باختصار يعتمد 
المالبس  بشراء  قام  من  هو  بأنه   2012 في  له  سابق  اعتراف  بأنه  قالوا  ما  على 
أبو عجيلة مسعود كان  الطائرة، ولكن في 2012  التي تم وضعها داخل  والحقيبة 
تحت حماية وسيطرة الحكومة الليبية التي أكدت غير ذلك، فهذه الحكومة الليبية 
عالقة  له  فيما   2012 في  مسعود  أبوعجيلة  من  أقوال  أي  يأخذوا  لم  أنهم  أكدت 
بقضية لوكربي، ولكن وليام بار فتح القضية من جديد اعتماد على هذا األساس 
وعلى أن هذه هي أدلة جديدة في القضية، وحاليا يريدون التحقيق مع مسعود على 
أنه متهم جديد وأنه قد يكون الشخص الذي قام بشراء المالبس، ولكن بالعودة 
إلى قضية عبدالباسط المقرحي فيما يتعلق بملف لوكربي كانوا يقولون أنه هو من 
اشترى المالبس من محل في مالطا، وأن الشاهد الوحيد »توني غوسي« -صاحب 
متجر في مالطا- اعترف أن المقرحي هو من اختار المالبس، وهذا يتعبر شءي غريب 
جدا ألن أمريكا وتبعا للمستندات واألدلة التي تقول أنها تعترف بها تأتي معاكسة 
تماما عما تقوله المحكمة العليا االسكتلندية حيث قالوا أن المقرحي هو من اشترى 

المالبس ولذلك اتهموه في المحكمة الجنائية. 
اما بالنسبة للتطورات فحاليا تحاول أمريكا 
إعادة فتح التحقيقات على أراضي ليبية ضد 
الليبي  القانون  ولكن  مسعود،  أبوعجيلة 
أن  قانونيا-  علمي  -حسب  يمنع  أنه  يؤكد 
قضية  في  ليبي  مواطن  على  الحكم  يتم 
خارج ليبيا أو يتم تسليمه، وأبو عجيلة حاليا 
القضاء  بها  عليه  حكم  التي  مدته  يقضي 
سنة   12 بعقوبة  طرابلس  في  الليبي 
لم  اآلن  إلى  وهو  اإلنسان،  حقوق  لمخالفة 
يتم مدة عقوبة ومتواجد في الحبس بأحد 
الدولة  أن  اعتقد  وال  ليبيا،  داخل  السجون 
أبوعجيلة  تحول  أو  تبعث  أن  تقدر  الليبية 

مسعود”،باختصار  عجيلة  “أبو  لـ  الموجه  االتهام 
يعتمد على ما قالوا بأنه اعتراف سابق له في 2012 
التي  والحقيبة  المالبس  بشراء  قام  من  هو  بأنه 

تم وضعها داخل الطائرة.

،،،،
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حتى  أمريكا  إلى  ليبيا  من  مسعود 
يتم التحقيق معه.  

السابق  في  القضية  اغالق  تم 
محكمة  تبعته  سياسي  باتفاق 
الملف  فتح  هل  قانونية.. 
الجديدة  األمريكية  بالطريقة 
آخر  ليبي  لمحاكمة  السعي  عبر 

يعد خرق لالتفاق السياسي؟
لوكربي  قضية  إغالق  تم  نعم 
 10 بعد  وذلك  سياسي  باتفاق 
وما  ليبيا  على  الحصار  من  سنوات 
االتفاق  في  نقطة  وهناك  ذلك،  إلى 
السياسي وهي أنه وبعد أن تم دفع 
بين  الذي  االتفاق  فأن  التعويضات 
على  ينص  ليبيا  وبين  الدول  هذه 
التحقيقات  فتح  اعيد  وإذا  حتى  أنه 

في المستقبل تكون ليبيا غير مسؤولة عن دفع أي تعويضات مرة أخرى، ولهذا حتى 
وإن تم التحقيق وتم تحويل أبوعجيلة مسعود للمحكمة األمريكية وتم الحكم عليه 

فأن ليبيا لن تكون مسؤولة عن دفع أي تعويضات مرة ثانية.

البعض يقول إن الدفاع عن المقرحي أعاد فتح الملف المغلق وأن ليبيا ليس 
لها مصلحة في فتح الملف.. ما ردكم على هذا؟ 

القرحي -رحمه  أوال.. هو لم يكن مغلق، ولكن ما في األمر أن السيد عبدالباسط 
الله- تنازل عن ملفه باالستئناف قبل أن يعود إلى ليبيا بسبب مرضه، ولكنه تنازل 
عن االستئناف بضغوطات من الدولة االسكتلندية وكذلك الليبية، حيث كان معمر 
القذافي ينظر إلى هذا وكأنه »كسر خشم« -انتصار- ضد اسكتلندا وأنه رد وأعاد 
المحاكم  عليه  حكمتها  التي  مدته  ينهي  أن  بدون  الليبية  األراضي  إلى  المقرحي 
االسكتلندية، ونحن كفريق الدفاع استطعنا إثبات أن المقرحي كان يرفض التنازل 
االسكتلندية،  المحاكم  إلى  االستئناف  رد  في  نجحنا  السبب  ولهذا  االستئناف  عن 
والمحكمة االسكتلندية وافقت على هذا االستئناف بالطبع بناء على اإلثباتات التي 

أكدنا من خاللها رغبة المقرحي وحقه في االستئناف.
فتح هذا الملف بالنسبة للدولة الليبية لها منظوران أو وجهتين نظر.. األولى نحن 
كفريق نرى أن هذا شءي جيد بأن نثبت براءة ليبيا، ليس النظام السابق، بل براءة 
تحت  عاشها  سنوات   10 لمدة  للظلم  تعرض  الليبي  الشعب  ألن  الليبي،  الشعب 

أن  إلثبات  نسعى  ولذلك  حصار، 
هذه الجريمة لم ترتكبها ليبيا بل 
الفلسطينية  والمجموعة  إيران  أن 
بتفجير  قاموا  من  هم  السورية 
سياسية،  ناحية  من  أما  لوكربي. 
تكون  أن  الممكن  فمن  نعم 
هناك  أكيد  أن  باعتبار  ليبيا  ضد 
الدولتين  اتفاقيات وضغوطات من 
البريطانية واألمريكية على الدولة 
الليبية حاليا، ونقصد بهذا حكومة 
هي  الثاني  الجانب  ولكن  الوفاق، 
أنه بالعكس فنحن نرى أنها نقطة 
الجديدة  الليبية  الدولة  تقوي 
وتعيد حقوق ليبيا ليس من الناحية 

هناك نقطة في االتفاق السياسي وهي أنه وبعد 
أن تم دفع التعويضات فأن االتفاق الذي بين هذه 
اعيد  وإذا  حتى  أنه  على  ينص  ليبيا  وبين  الدول 
غير  ليبيا  تكون  المستقبل  في  التحقيقات  فتح 

مسؤولة عن دفع أي تعويضات مرة أخرى.

،،،،
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لنا  العالم  أو حتى اآلن ينظر  الناحية السياسية، نحن حاليا  المادية فقط ولكن من 
الله  باذان  القضية  ربحنا  لو  ولهذا  لوكربي،  قضية  بسبب  إرهابية  دولة  أننا  على 
الدولة  أن  أساس  يثبت على  المقرحي وكذلك مسعود، فكل هذا  استئناف  وربحنا 
الليبية ليست دولة إرهابية ويتم رفعها من قائمة اإلرهاب بما سينعكس بالطبع على 

عودة االقتصاد وغيره بالنفع على ليبيا.

ما ردكم على األدلة التي اعمتد عليها وليام بار في إعادة فتح التحقيقات؟
في 2017 وقع تفجير في أحد زنزانات سجن الهضبة بطرابلس أسفر عن مقتل 
وإصابات العشرات، وكان متواجد داخلها أكثر من شخص من بينهم عبدالله 
السنوسي وأبو عجيلة مسعود وغيرهم، وتم اختطافهم بعد تفجير المقر، وكان 
الشريف،  المسؤول عنه هو خالد  الوفاق وكان  مقر سجن الهضبة تحت حماية 
وتمت عملية خطف األشخاص عن طريق مليشيات غير معترف بها، -واآلن هذه 
المليشيات التي تحدث عنها خالد الشريف معترف بهم ويتبعون حكومة الوفاق-، 
ونحن لدينا ما يثبت أنه كان هناك اتفاق بين حكومة الوفاق لألسف والمليشيات 
لخطف هؤالء األشخاص، ونؤكد أن عمليات االختطاف كانت في 2017 وبالتالي 

إذا كان تم أخذ أقوال من ابوعجيلة 
مسعود فأن من قام بأخذ األقوال 
وبين  أنه  فيما  مليشيات،  هم 
فأن   2017 إلى   2012 من  المدة 
خالد الشريف أكد أنهم لم يقوموا 
مع  التحقيق  تم  أو  أقوال  أي  بأخذ 
قضية  بشأن  مسعود  أبوعجيلة 
هذا  في  كانت  ألنها  لوكربي 
ميتة  قضية  لهم  بالنسبة  الوقت 

وغير مهمة. 

حكم  إسقاط  هل  قانونيا.. 
أي  نهائيا  يسقط  المقرحي 

مالحقة مستقبلية؟
إذا تم تبرئة عبد الباسط المقرحي 
حكم  أي  يسقط  نعم  الله-  -رحمه 
المقرحي  أن  لسبب  وهذا  ثاني 
المعترفة  الوحيدة  الوصلة  كان هو 
الجنائية  المحكمة  قبل  من  بها 

لوكربي،  وقضية  ليبيا  بين  الوحيدة  الوصلة  كان  بأنه  إلسكتلندا،  التابعة  العليا 
المقرحي  إن  القول  نستطيع  لدينا  التي  باإلثباتات  -وطبعا  براءته  إظهار  تم  فإذا 
 Supreme كورت  »السوبريم  إلى  اتجهنا  وإذا  حتى  البراءة  على  الله  بإذن  سيحصل 
Court” المحكمة العليا في المملكة المتحدة- وبذلك تصبح الوصلة الوحيدة في 

القضية مجهولة، وبالتالي إذا أثبتنا براءة المقرحي تصبح قضية ابوعجيلة ضعيفة 
جدا، وأمريكا وقتها ستكون فاشلة في هذه الخطوة وال اعتقد أنهم قانونيا أنهم 

سينجحون في هذا القضية. 

الفترة  خالل  والجلسات  التحقيقات  لسير  المتوقع  السيناريو  ما  الختام..  في 
المقبلة؟

حاليا نحن في انتظار النطق بالحكم من قبل المحكمة الجنائية العليا في اسكتلندا، 
قد يتم الحكم اليوم، أو غدا، أو بعد أسبوع هذا غير معروف، ولكن نحن في االنتظار، 
سنتجه  المقرحي  ضد  الحكم  صدر  حال  وفي  ذلك  بعد  قريبا،  ستكون  الله  وبإذن 
المملكة  تتبع  والتي  بلندن  العليا  المحكمة   ”Supreme Court كورت  »السوبريم  إلى 

المتحدة البريطانية.

ترتكبها  لم  الجريمة  هذه  أن  إلثبات  نسعى   **
الفلسطينية  والمجموعة  ــران  إي أن  بل  ليبيا 

السورية هما من قاما بتفجير لوكربي.

أقوال  أخذ  يتم  لم  أنه  أكد  الشريف  خالد   **
قضية  بشأن  مسعود  أبوعجيلة  مع  التحقيق  أو 
لوكربي ألنها كانت في هذا الوقت بالنسبة لهم 

قضية ميتة وغير مهمة.

،،،،
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الفيتوري يكشف تطوراتتطورات 
قضية لوكربي ودوافع أمريكا 

التهام أبوعجيلة 
بعد مرور 32 سنة على سقوط طائرة بان أمريكان فوق قرية لوكربي في اسكتلندا أعادت الواليات 
عجيلة  أبو  الليبي  المواطن  وهو  جديد  متهم  عن  باإلعالن  القضية  ملف  فتح  األمريكية  المتحدة 
ومدى  التوقيت،  هذا  في  القضية  فتح  وأبعاد  أسباب  حول  تساؤالت  يطرح  تطور  مسعود،  محمد 
المقدم  االستئناف  من  االسكتلني  القضاء  وموقف  القضية  في  األمريكي  القضاء  موقف  صالبة 
بشأن عبد الباسط المقرحي، لإلجابة على هذه التساؤالت وغيرها التقينا الخبير في قضية لوكربي 

الدكتور مصطفى الفيتوري
إلى نص الحوار:
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تطورات  تابعت  كيف   **
قضية لوكربي منذ البداية؟. 
من  لوكربي  لقضية  متابعتي 
في  طالب  وانا  بدأت  بدايتها 
هو  الرئيسي  والسبب  الجامعة 
ضحية  ليبيا  أنا  اعتبرت  أنني 
أخطر  القضية  وأن  البداية  من 
التحديات  من  بلدي  واجهته  ما 
كانت  القضية  ألن  السياسية 
فيها  تتمكن  التي  األولي  المرة 
الواليات المتحدة األمريكية في 
من  ليبيا  مع  الطويل  صراعها 
من  السابق  بالنظام  اإلمساك 
رقبته وبشكل قانوني وفق قرار 
وتحت  األمن  مجلس  من  صادر 
الميثاق مما  السابع من  الفصل 
ضد  العسكري  العمل  أن  يعني 
الي   1991 من  الفترة  في  ليبيا 
إن  بل  جدا  واردا  كان   1999

الوثائق الحديثة تظهر أن إدارة بوش األب عام 1993  بالفعل درست فكرة العمل 
المقرحي  عبدالباسط  يومها  بهما  المشتبه  تسليم  على  ليبيا  ألجبار  العسكري 

واألمين فحيمه. 

ما مدى صحة االدعاءات اإلعالمية بٔان ليبيا اعترفت بالمسٔوولية عن الحادث؟ 
هذا سوء فهم شائع حول قضية لوكربي ليبيا كأي دولة محترمة تحملت مسئولية 
أفعال مسئوليها وهذا يعني الشق المدني ولم تتحمل مسئولة الفعل نفسه وهناك 
فرق بين اإلثنين والرسالة التي سلمتها ليبيا إلى مجلس األمن في أغسطس عام 
عليها  ليطلع  نشرها  وإعادة  نشرها  إلى  الخارجية  أدعوا  ولهذ  بذلك  تفيد   2003
الناس ويفهموا الموضوع على حقيقته. ليبيا أبدا لم تعترف بالجريمة جنائيا وحتى 
التعويضات دفعتها لشراء السالم أو »رشوة« إن جاز القول إلنهاء المشكلة مع دول 
عظمى هي أمريكا وبريطانيا وال تتردد في أرتكب ما يحلوا لها من المنكر من أجل 

مصالحها اإلمبريالية وإخضاع من ال يخضعون لها.
ما مدى ثقتك في إمكانية أن يقر القضاء االسكتلندي ببراءة المقرحي بعد 

مرور كل هذه السنوات؟ 
شاملة  قانونية  أرضية  وله  ومبرر  وقانوني  قوي  اإلستئناف  أن  هنا  قوله  يمكن  ما 
بجهد  عملوا  ومعاونيه  أنور  عامر  المحامي  السيد  بقيادة  الدفاع  وفريق  وثابتة 
كبير ومستمر منذ ست سنوات وبدون مقابل لكي يعدوا أستئناف محكم قانونيا. 

في  المختصين  من  األراء  وكل 
المحكمة  أن  على  تجمع  لوكربي 
طبعا  ولكن  الحكم  ستسقط  العليا 
ونهائيا  قطعيا  كالما  ليس  هذا 
ما  نوع  من  مفأجأة  تحصل  قد  إذ 
طبيعية.  محصلة  أراها  ال  أنني  مع 
في  والسياسية  القامونية  األوساط 
الحكم  من  كثير  عانت  أسكتلندا 
أن  تعتقد  وباتت  المقرحي  بأدانة 
لتالعب  ضحية  وأنه  برئ  الرجل 
األدلة  في  وتحريف  وتزوير  أمني 
بل  موثوقين  غير  شهود  وضحية 

الجنائية  بالمسؤولية  تعترف  لم  ليبيا 
عن حادثة لوكربي. 

،،،،
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كذبوا  شهود  وضحية  ومرتشين 
تحت القسم وعادوا مؤخرا واعترفوا 
القانون  رجال  وأغلب  كذبوا!  بأنهم 
يعتقدون  أسكتلندا  في  والساسة 
أن الحكم على المقرحي عام 2001 
القضاء  بسمعة  بالغا  ضررا  ألحق 
الحكم  هذا  وأصبح  وحياده  هناك 
ولهذا  تاريخه  في  سوداء  نقطة 
عبر  منه  يتخلصوا  أن  يريدون 
وإن  القضاء  إن  ليقولوا  إسقاطه 
نفسه  تصحيح  على  قادر  فإنه  أخطأ 
نامله  ما  وهذا  المدة  طالت  مهما 
ولكن كل شئ ممكن إال أن المؤكد 
أن خسارة اإلستئناف ال تعني نهاية 
األمر بل إنني وفريق الدفاع عازمون 
أخرى  بطرق  القضية  مالحقة  على 
أستطعنا  وطالما  الزمن  طال  مهما 
إلى  يدفعني  وهذا  سبيال.  لذلك 
أن  الليبيين  كل  الي  النداء  توجيه 

أعينهم معاناة  المالية وأن يضعوا نصب  الوسائل بما فيها  القضية بكل  يدعموا 
الراحل عبدالباسط المقرحي على مدى 32 سنة بسبب القضية وما نتج عنها من 

تشويه إلسمهم وأسم والدهم وحتى قبيلتهم.

برأيك إلى أين تتجه القضية المتعلقة بالمقرحي؟
إلى البراءة بإسقاط الحكم على األقل هذا رأي كافة المعنيين ولكن يظل األمر بيد 
هي  جديد  لمتهم  أمريكا  وأتهام  اآلن  األسكتلندية  العليا  المحكمة  في  القضاة 
محاولة للتأثير على القضاة وهي محاولة مكشوفة أغضبت حتى األوساط القانونية 
نصف  فهو  ال  وإن  مؤكد  نصر  فهو  الحكم  أسقاط  تم  إن  نفهسا.  أسكتلندا  في 
أنتصار ألنه حينها سيعني أن ليبيا كشفت زيف العدالة في أسكتلندا وأسقطت عن 
النظام القضائي ورقة التوت وكشفت عيوبه وهذا سيعجل المطالبة بإصالحه وهو 

مطلب داخلي أسكتلندي أكثر ألحاحا مما كانت في السابق
األسكتلندية،  العليا  المحكمة  قرار سلبي من  أن  إلى  اإلشارة  المهم هنا  طبعا من 
يعني تثبيت الحكم الصادر عام 2001، ال يعني نهاية الطريق القضأيي إذ يعتزم 
الدفاع، أن حدث ذلك، اإلستئناف أمام المحكمة العليا البريطانية في أسكتلندا وهي 
أعلى درجات التقاضي ومعروف عنها حيادها المطلق وحرصها الشديد كمٔوسسة 
قضأيية على الحياد. وأنا شخصيا سٔاستمر في دعمي للدفاع حتى أخر الشوط  وقد 
أبلغني األستاذ عمر أنور رئيس فريق الدفاع بٔانه يعتزم اإلستمرار إذا ما فشل في 
تطوعه  ورغم  مقابل  دون  سنوات  ست  منذ  وفريقه  يعمل  أنه  العلم  مع  أسكتلندا 
للدفاع عن المقرحي مجانا إال أن مكتبه تكبد تكاليف أضافية أخرى ال تمثل أتعابه 

فيها إال النذر اليسير.

المقرحي  عبدالباسط  عن  الدفاع  محامو  أطلق 
فٔاين  الدفاع  لفريق  تبرعات  جمع  حملة  مٔوخرا 

وصلت؟ .
الفريق  مع  ناقشتها  وقد  فكرتي  الفكرة  كانت  نعم 
القانوني في الصيف الماضي والسبب هو كما أسلفت 
عن  توقفت  قانوني  غير  وبشكل  الوفاق  حكومة  أن 
تمويل الدفاع ومضت تسوف وتتعهد وتنكث بعهودها 
على مدى الست سنوات الماضية ولهذا أطلق الدفاع 

في  هزيل  األمريكي  القضاء  موقف 
قضية أبوعجيلة

،،،،
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مشروع التبرع على األنترنت وهي طريقة معروفة. الملفت أن التجاوب من قبل من 
النظام  أتحدث عن رجاالت  وأنا هنا  يكاد يكون صفر!  المالية  اإلمكانيات  يملكون 
ببراءة  والمٔومنين  العدالة  وأنصار  مستقبال(  لوكربي  تطالهم  قد  )ممن  السابق 
ليبيا والمقرحي من كارثة لوكربي وخاصة األغنياء منهم! ولألسف أيضا أن المبلغ 
واألكثر  لليبيين  ومحرج  جدا  قليل  يعتبر  اليوم  حتى  به  التبرع  تم  الذي  البسيط 
اإحراجا أن أغلب المتبرعين أجانب وليسوا ليبيين وهذا أمر مٔوسف؟ ما الذي يحرك 
ضمير أسكتلندي أو سواه ليتبرع للدفاع عن المقرحي وال يحرك الليبي أبن البلد 

الذي عانى من لوكربي؟ األجابة على هذا السٔوال أكثر أحراجا مما سبق كله! 
ولعلم الناس فٔان موقع التبرع مازال مفتوحا على هذا العنوان: 

 /https://www.crowdjustice.com/case/lockerbieappeal
معي  التواصل  إال  عليه  ما  المصرفي  التحويل  طريق  عن  التبرع  في  يرغب  ولمن 
التي كرست الجزء  للحصول على رقم الحساب الذي سبق لي نشره على صفحتي 

االكبر منها منذ الصيف لقضية لوكربي. 

مؤخرا ظهر متهم جديد في القضية وهو أبو عجيلة محمد 
مسعود كيف تابعت هذا التطور؟. 

مقفل  ملف  إلحياء  أمريكا  قبل  من  اخرى  محاولة  هو 
البلدين  بين  موقعة  أتفاقية  على  بناءا  لليبيا  بالنسبة 

في عام 2003 وبموجبها تم إنهاء كافة المطالبات 
ضد  لوكربي  عن  الناتجة  البريطانية  األمريكيةــ 
تعني  نجحت،  إن  الملف،  إحياء  إعادة  إن  ليبيا. 
السياسي  لإلبتزار  عرضة  ستظل  ليبيا  أن 
واإلقتصادي من قبل أي إدارة جدية في الواليات 

المتحدة وهنا مكمن الخطر. 

القضية  ملف  فتح  إعادة  جرى  لماذا  برأيك 
مجددا؟.

المحتملة  النتيجة  من  الخوف  منها:  عدة  أسباب 
المحكمة  أمام  حاليا  المنظور  الثالث  لإلستئناف 

العليا في أسكتلندا والذي يطالب بأسقاط حكم أدانة 
يكن  لم  الحكم  كون  الله  رحمه  المقرحي  عبدالباسط 

منطقيا وال مبررا ولم يستند إلى أدلة مؤكدة كما أن الواليات 
المتحدة وبريطانيا تيريدان أن تبقى لوكربي ملتصقة بليبيا إلى 

األبد ألن إظهار الحقيقة وأن ليبيا ال عالقة لها بها تعني أن تلك الدول كانت 
العالم وعلى مدى 32 عاما متواصلة وأن ليبيا تمت معاقبتها ألسباب  تكذب على 
باطلة وهذا ظلم قاسي وتحت مظلة األمم المتحدة. المدعي العام األمريكي الحالي 
ويليم بار كان هو نائب المدعي العام في 14 نوفمبر 1991 عندما أتهم ليبيا ألول 
الكارثة يوم 21 ديسمبر 1988  مرة بعد أن كانت أطرافا أخرى متهمة من تاريخ 
وحتى نوفمبر 1991 حين تحول األتهام إلى ليبيا ولهذا يريد السيد بار أن يتقاعد 
على وهم بطولة ال وجود لها إال في عقله وهو رجل مشكوك في نزاهته حتى داخل 
أمريكا وقد رأيناه ينحاز ألدارة ترمب رغم أنه يفترض به الحياد وقد ظهر هذا في 
الرئيس غير  الدفاع عن ترمب في قضايا جنائية  والفاشلة في  العديدة  محاوالته 
أمريكا  في  القانون  لرجل  نودجا  ليس  لألسف  بار  ويليم  رئيس.  منها كونه  محمي 
المستقبل إلجبار  في  القضية  أستخدام  ترمب  إدارة  في  البعض  يريد  ربما  اليوم. 
ليبيا الضعيفة اآلن على تحمل الجريمة بالكامل وربما أيضا التطبيع مع الصهاينة 
حسب الموجة السائدة اآلن. كما أن إسقاط الحكم عن المقرحي يعني براءته وبراءة 
منها  العالم  موقف  في  النظر  بأعادة  للمطالبة  ليبيا  أمام  الباب  يفتج  وهذا  ليبيا 
وموقف األمم المتحدة خاصة في شأن قرار الحظر الجوي عام 1991 وقرار الحظر 

األقتصادي رقم 883 الذي دفع الليبيون كلهم ثمنه الباهظ. 
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هل هناك دوافع سياسية ومادية تقف وراء إعادة فتح القضية؟.
المسئولية  بتحمل  ليبيا  ابتزاز  محاولة  في  ومالية  سياسة  دوافع  لها  يكون  ربما 
الجنائية عن الكارثة الجوية وهذا يعني أن تستمر ليبيا تحت رحمة أمريكا وبريطانيا 
إلى سنوات قادمة ويتم ابتزازها ماليا ويتم استخدام المف حسب الحاجة إليه وليعلم 
إعالميا  األقل  على   2011 عام  غزوها  في  استخدامه  تم  لوكربي  ملف  أن  الجميع 
لتبرير الغزو بالقول إن إسقاط النظام يخلص العالم منه كونه نظام إرهابي حسب 

زعمهم.
كيف تقرأ موقف القضاء األمريكي هل يتسم بالقوة أم الهشاشة في هذه القضية؟

موقف القضاء األمريكي ضعيف جدا بل وهزيل كما أنه فقد منذ فترة حتى تأييد 
حول  أسكتلندي  مسئول  أي  من  فعل  رد  أي  نسمع  لم  ولهذا  األسكتلندي  القضاء 
أعالن ويليام بار أتهام ليبي جديد, بل إن األسكتلنديون غاضبون من السيد بار 
ألنه لم يحترم القضاء األسكتلندي كونه تكلم عن قضية علنا وهي منظورة امام 

المحكمة العليا في حين القانون األسكتلندي ال يسمح بذلك.

هناك اتفاق ليبي أمريكي بريطاني على انتهاء القضية فهل يمكن أن يترتب 
على هذه التطورات التزامات جديدة على ليبيا؟ 

مواثيقها  تحترم  ال  أنها  ثبت  أمريكا  و1لكن  قانونيا  ليس 
وأتفاقياتها ولهذا كل شئ ممكن

من  الليبية  السلطات  موقف  سيكون  كيف  برأيك 
تسليم المواطن الليبي أبو عجيله؟ 

ليبيا  في  القائمة  السلطات  جميع  في  أثق  ال  لألسف 
وعدم  بالتقصير  بالذات  الوفاق  اتهم  أنني  بل  اليوم 
الكافي وبالرغم  االهتمام بهذا الموضوع الخطير بالشكل 
من إعالن اتهام شخص ليبي آخر في جريمة وقعت منذ 32 
المعترف  الوفاق، وهي  إال أن سلطات  سنة وتمت تسويتها 
كان  حين  في  الموضوع  حول  بكلمة  تنبس  لم  دوليا،  بها 
يجب أن يتحول موضوع لوكربي إلى قضية وطنية يتم تناولها باستمرار وتذكير 
الناس بها وخاصة الشباب الذين ال يعرفون عنها الكثير وبناء على ما توفر لي 
فإنني  المقرحي  عبدالباسط  الراحل  عن  الحالي  الدفاع  فريق  من  معلومات  من 
أتهم الوفاق أو بعض أركانها بالتواطؤ مع أطراف خارجية وخاصة أمريكا. مثال/ 
من الدي سلم الواليات المتحدة األعتراف المزعوم الذي ٌيقال إن المتهم الجدي 
عمالء  شارك  هل  وأيضا  ولماذا؟   2016 عام  أمريكا  ووصل   2012 عام  به  أدلى 
السجناء من رجال  التحقيق مع بعض  أو ضباط مخابرات في جلسات  أمريكيون 
سنوات  وحتى   2011 من  بداية  عليهم  القبض  تم  والذي   2011 قبل  الدولة 
رغم  لوكربي  عن  الدفاع  فريق  تمويل  عن  الوفاق  امتنعت  لماذا  الحقة؟  عديدة 
وعودها ورغم أن القانون الليبي يجبرها على ذلك؟ كلنا نعرف أن النظام السابق 
كان ملتزما بتمويل فريق الدفاع عن المقرحي أوال لسبب قانوني وهو أن الدولة 
الليبية مجبرة على الدفاع عن مواطنيها في الخارج وثانيا ألن النظام السابق يريد 
إثبات براءة ليبيا، التي هي من براءة المقرحي، فلماذا عكست الوفاق السياسة في 

هذا الشأن وهل لبريطانيا دور في ذلك كما أعتقد ويعتقد فريق الدفاع.

هل يملك المسٔوولين الليبيين القدرة على عدم تسليم بوعجيلة ؟.
طبعا يملك أي مسئول حر ومستقل قراره خاصة في الشئون السيادية ولكن لألسف 
ليس في حالة ليبيا الحالية في ظل تشتت وضعف ليبيا اليوم وعمالة بعض األطراف 
المريكا ال أتوقع أن يتردد المعنيين في تسليم المتهم الجديد كما سلموا سلمان 

الحكم  نحو  تتجه  المقرحي  قضية 
القضاء  بيد  األمــر  ويظل  بالبراءة 

األسكتلندي

،،،،
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إلى  تسليمه  تم  والذي   2017 عام  مانشستر  تفجير  في  المتهم  شقيق  العبيدي 
في  المتبع  القانوني  اإلجراء  دون  األقل  على  أو  حق  وجه  دون   2019 عام  بريطانيا 
هذا الصدد كما أنه ال توجد اتفاقية تبادل مجرمين بين ليبيا وبريطانيا بل توجد 
ليبيا  أي مواطن  اإلثنين. ولكن قرار تسليم  بين  تبادل سجناء وهناك فرق  أتفاقية 
ليس بالسهل خاصة على خلفية لوكربي الذات وأعتقد أن العمالء، وأين ما كانو، لن 
يجرأوا على اتخاد ذلك القرار بسهولة وأظن الرغبين منهم في ذلك سينتظرون إلى 
أن يتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير لعلهم يستطيعون المساومة للحصول على 
مقابل للتسليم مع أنني لدي معلومات أنه قد جرى دراسة صفقة ما حول الموضوع 

مؤخرا.

أم  القضية  فتح  إعادة  اتجاه  نفس  في  ستسير  بايدن  إدارة  أن  تتوقع  هل 
سيختلف األمر؟. 

السياسة  في  العرف  جرى  لقد  ستستمر.  أنها  أعتقد 
مسار  الجديدة  اإلدارة  تغير  أال  األمريكية  الخارجية 

نادرا  إال  الثانوية  الشئون  في  الخارجية  السياسة 
تعد  لم  األمريكية  الداخل  في  ولوكربي 

تظل  أن  اتوقعه  ما  ولهذا  عام  رأي  قضية 
أتوقع  المطالبة كونها قضائية ولكن ال 

جهد  أي  الجديدة  اإلدارة  تبذل  أن 
وفي  الموضوع.  مالحقة  في  كبير 
نفس الوقت فإن الرئيس المنصرف 
السياسة  شتت  ترمب  دونلد 
سنوات  ألربع  االمريكة  الخارجية 
وهذا أغضب كثير من السياسيين 
األمريكيين وخاصة الديمقراطيين 
تغير في موقف  وبالتالي قد يحدث 

إدارة بادين حول لوكربي ولكن ليس 
في العام االول بالتاكيد.

بشأن  المحلية  الفعل  ردة  تتابع  كيف 
هذا الملف؟. 

المستوى  الفعل ليس في  رد  األن  لألسف حتى 
المأمول والمتوقع وآمل أن يستفيق الليبيين كلهم 

قضية  أن  إلى  الحالية  السياسية  الخالفات  عن  وبعيدا 
لوكربي قضية وطنية تخصهم جميعا وهي أكبر من القذافي 

اإلقتصادي  الحظر  نتيجة  كلهم  ضحايا  اللبيين  الله.  رحمهما  والمقرحي 
دفعوا  تقريبا  وكلهم   1999 عام  الي   1991 من  عليهم  ٌفرضت  التي  والمقاطعة 

الثمن نتيجة ذلك العقاب الجماعي بسبب لوكربي.

ما الكلمة األخيرة التي تقولها لنا؟.
أختم هنا بالقول اإن ضحايا لوكربي، إلى جانب الـ270 الذين قتلوا يوم 21 ديسمبر 
عام  بين  ما  ليبيا  سكان  كل  وهم  ليبي  ماليين  ستة  من  أكثر  أيضا  هناك   ،1988
1991 وعام 1999 وهي الفترة التي كانت ليبيا تحت العقوبات الدولية والمقاطعة 
األقتصادية بسبب لوكربي وخاصة حظر الطيران الذي كلف كل ليبي أضطر إلى 
السفر للخارج في تلك الفترة تكاليف مالية عالية وباهضة إلى جانب التكلفة النفسية 
والجسدية وكثيرون ماتوا على الطرقات إلى تونس ومصر وأخرون فقدوا أعمالهم 
عبدالباسط  وأخرهم   270 فقد  ليسوا  الضحايا  ولهذا  بسببه.  عيشهم  ومصدر 
المقرحي ليصبحوا 271 بل ستة مليون و271 ضحية أي 6000271  ويهمني أن 

أٔوكد هنا أحترامنا ألسر الضحايا وتضامننا معهم في البحث عن الحقيقة.
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