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هل يكّفر ماكرون
عن سيئــات سـاركـوزي
؟
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،،
شريف زيتوني

إلى  فيه  عادت  تحقيقا  الثانية  الفرنسية  القناة  عرضت   ،2018 مايو  شهر  من  األخير  األسبوع  خالل 
التهم التي تلحق الرئيس األسبق نيكوال ساركوزي بحصوله على أموال كبيرة من العقيد معمر القذافي 
أين  اإلليزيه،  قصر  إلى  الصعود  في  بفضلها  نجح  التي   2007 العام  االنتخابية  حملته  خالل  له  دعما 
تحصلت على تصريحات من المدير السابق لمكتب القذافي المقيم في جنوب إفريقيا بشير صالح أكثر 
الشخصيات الليبية قربا ودراية في الموضوع، الذي رفض في عّدة مرات سابقة الحديث عن الموضوع 

واختار التكّتم، وقد أكد فيها وراء الكاميرا حصول الرئيس الفرنسي األسبق على أموال كبيرة.

ساركوزي واألموال الليبية..

اللعنة التي تالحقه 
خارج اإلليزيه
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العام  الرأي  تشغل  التي  الملفات  من  تعتبر  الليبية  باألموال  عالقة  في  ساركوزي  قضّية 
السياسي الفرنسي في العشرية األخيرة وال يبدو أنها ستنتهي بمجّرد نفي من هذا الطرف 
 ، الحسابات  لتصفية  دائما  وتخضع  بالقانوني،  السياسي  فيها  يمتزج  قضية  هي  ذاك.  أو 
ظهرت تحديدا قبل انتخابات 2017 التي خرج فيها ساركوزي بهزيمة حزبية داخلية قريبة 
من اإلذالل أعلن بعدها ترك الحياة السياسية. وكانت أموال الحملة االنتخابية في 2007، 
رجل  شهادة  كانت  حيث  اإلليزي  إلى  العودة  حلم  على  له  قضت  التي  المعركة  محور  هي 
األعمال اللبناني زياد تقي الدين حول تسليمه شخصيا أمواال من ليبيا لساركوزي قبل ذلك 
تعتبر حساسة في  التي  الرئاسة  انتخابات  أمام موعد هام مثل  بفترة، بمثابة طعنة قوية 

عالقة بالتجاوزات المالية.
دون الدخول في تحميل المسؤوليات ألطراف العملية، وبعيدا عن منطق تسجيل النقاط 
بين خصوم الرجلين في ليبيا وفرنسا، تبقى مسألة تسّلم األموال مسألة شبه محسومة، 

حتى وإن حاول الطرفان الهروب من الحقيقة 
التي  القانونية  رأسها  على  اعتبارات  لعّدة 
تجعلهم تحت طائلة المساءلة. بالنسبة إلى 
القذافي األمر ال يعتبر محرجا بتلك الصورة 
يحاولون  الذين  خصومه  يصّورها  التي 
حصرها في أموال ليبية ذهبت دون فائدة، 
لكن رؤية العقيد كانت مختلفة، يغلب عليها 
االقتصادي،  وخاصة  والسياسي  التاريخي 
حيث كان يخطط لجلب فرنسا لتكون جزءا 
من االستثمارات األوروبية في ليبيا، ولتكون 
الذي  أيضا حليفا سياسيا في ظل الضغط 
األخيرة  العشريات  في  الرجل  على  يمارس 
كانت  ذلك  وعلى  األسباب،  من  سبب  ألي 

الملفات  من  تعتبر  وساركوزي  القذافي  أموال  قضيّة 
في  الفرنسي  السياسي  العام  الرأي  تشغل  التي 
العشرية األخيرة وال يبدو أنها ستنتهي بمجرّد نفي من 
أو ذاك. هي قضية يمتزج فيها السياسي  هذا الطرف 
التي  الحسابات  لتصفية  دائما  وتخضع  بالقانوني، 

ظهرت تحديدا قبل انتخابات 2017.
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نجح  وقد  الحملة،  تمويل  فكرة 
القذافي في ذلك نسبيا رغم أن 
العالقة  مستوى  في  يكن  لم  ساركوزي 
والثقة اللتين وضعهما فيه العقيد وكان 
األحداث  خالل  عليه  المنقلبين  أول  من 
التي عصفت بالبالد العام 2011، بل إن 
وتحول  فيها،  الحربة  رأس  كانت  فرنسا 
ساركوزي من حليف مقرب من القذافي 
في  الناس  يّؤم  يكاد  »للثورة«  مؤّيد  إلى 
الرئيس  خرج  وقد  بنغازي.  ساحات 
تصريحات  في  األسبق  الفرنسي 
في  »الثورة«  أن  صراحة  معلنا  إعالمية 
ليبيا قامت بها فرنسا، وهي تصريحات 
حاولوا  الذين  البطوالت  صانعي  تحرج 
شعبي  حراك  أنها  على  دائما  تسويقها 

ضد نظام العقيد معّمر القّذافي.
والعارف  األسبق  الفرنسي  الرئيس 
الجّيد بحزم العدالة الفرنسية، في عالقة 
نافيا  بملفات األموال، يخرج في كل مرة 
حصوله على أي تمويل لحملته الرئاسية 
تصريحات  في  اعتبر  حيث  ليبية،  بأموال 
أن   ،2016 بارت  ميديا  موقع  نقلها 
نوع  الدين  تقي  األعمال  رجل  شهادة 
ال  اللذين  والتهريج  الفج  االستغالل  من 
تم  ما  الردود  وآخر  تصديقهما.  يمكن 
نشره في شهر مارس الماضي في عدة 
ينفي  وعالمية،  فرنسية  إعالم  وسائل 
فترة  منذ  يخضع  الذي  ساركوزي  فيها 

للتحقيقات من قبل قضاة ماليين، أي تهمة حول تلقيه أمواال من العقيد القذافي لتمويل 
أصبحت  حياته  إن  قائال  اإلليزيه،  كرسي  بلوغ  من  خاللها  تكمن  التي   2007 سنة  حملته 
جحيما بسبب القضية التي لم يثبت أي دليل حولها، مؤّكدا أنه لم يرتكب أي جرم يجعله 

تحت طائلة القانون.
للوزير  اتهامه  رسميا  مايو   29 الثالثاء  أعلن  الفرنسي  القضاء  أن  القضية  في  الجديد 
أعلن  حسبما  ساركوزي  لحملة  الشرعي  غير  التمويل  في  بالتواطؤ  فورت  إيريك  السابق 
في  بدأتها  التي  الفساد  مكافحة  شرطة  بها  قامت  تحقيقات  بعد  مباشرة  الوزير  محامي 

»وجود  إلى  فيها  وأشارت   2017 سبتمبر 
أوساط  في  نقدا«  لألموال  كبيرة  حركة 
ساركوزي، وهي كلها مؤشرات تشير إلى أن 
القضية مازالت أمام تطورات قادمة، خاصة 
أطراف  عن  تصدر  التي  المعلومات  أن 
الرئيس  حصول  اتجاه  في  تصب  ليبية 
الفرنسي األسبق على تمويالت خالل حملته 
االنتخابية، وما تصريحات بشير صالح التي 
ظهرت أخيرا إال تدعيما للملف الذي يوّرط 
ساركوزي بشكل رسمي، ويجعله في موقف 
ضعف هو والفريق الذي كان شريكا له في 

الحملة.
يمكن  ال  والقذافي  ساركوزي  قضية 
التي  الفرنسية  العين  إطار،  في   إال  فهمها 

بتلك  محرجا  يعتبر  ال  األمر  القذافي  إلى  بالنسبة 
حصرها  يحاولون  الذي  خصومه  يصّورها  التي  الصورة 
العقيد  رؤية  لكن  فائدة،  دون  ذهبت  ليبية  أموال  في 
والسياسي  التاريخي  عليها  يغلب  مختلفة،  كانت 
فرنسا  لجلب  يخطط  كان  حيث  االقتصادي،  وخاصة 

لتكون جزءا من االستثمارات األوروبية في ليبيا.

https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%258
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN13A23G
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الرئيس الفرنسي األسبق والعارف الجيّد بحزم العدالة 
كل  في  يخرج  األموال  بملفات  عالقة  في  الفرنسية، 
الرئاسية  لحملته  تمويل  أي  على  حصوله  نافيا  مرة 
موقع  نقلها  تصريحات  في  اعتبر  حيث  ليبية،  بأموال 
الدين  2016، أن شهادة رجل األعمال تقي  ميديا بارت 
يمكن  ال  اللذين  والتهريج  الفج  االستغالل  من  نوع 

تصديقهما.

دائما  تفكر  دولة  هي  تغنمه.  أن  يمكن  ما  على  وعينها  السنين  عشرات  منذ  ليبيا  تراقب 
اإلقليمي.  فضائها  في  خاصة  واقتصاديا  سياسيا  كثيرا  تكلفها  ال  التي  المصلحة  في 
فتح  بنوايا  أيضا  القذافي  العقيد معّمر  استغله  بالتأكيد، لكن  األمر فهمه ساركوزي  هذا 
تتوفر  بلد  فرنسا  إلى  بالنسبة  ليبيا  هامة.  تعتبر  التي  الفرنسية  االستثمارات  أمام  بالده 
بدأ  وقد  امتيازاتها.  نيل  في  يطمع  نفوذ  صاحب  كل  تجعل  كبيرة،  طبيعية  إمكانيات  فيه 

ما  رغم  المشروع  ذلك  من  جزءا  ساركوزي 
لكن  التمويل،  قضية  جدل  من  ذلك  رافق 
ما  مراحل  في  الفرنسي  التدّخل  تواصل 
األخيرة.  السنوات  حدود  وإلى  »الثورة«  بعد 
في  الماضي  الثالثاء  المنعقد  المؤتمر  وما 
بالملف  المعنيين  مختلف  بحضور  باريس 
الليبي داخليا وخارجيا إال دليال على االهتمام 
الحقيقي، الذي تريد عبره فرنسا أن تظهر 
في موقع النافذ الذي يريد الصعود كفاعل 
إقليمي رئيسي عبر سحب البساط تدريجيا 
من تحت اإليطاليين الذين كانوا يعتبرون 
يزاحمهم  ال  الذي  الخاص  فضاءهم  ليبيا 

عليه أيحد.

قضية ساركوزي والقذافي ال يمكن فهمها إال في  إطار، العين الفرنسية 
التي تراقب ليبيا منذ عشرات السنين، فهي دولة تفكر دائما في المصلحة 

التي ال تكلفها كثيرا سياسيا واقتصاديا خاصة في فضائها اإلقليمي.
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،،

تونس ـ منور مليتي

األدوار  أكثر  من  الليبي  الملف  مع  تعاطيها  في  فرنسا  دور  اتخذها  التي  المسارات  تبدو 
خلفياته  حقيقة  حول  متباينة  ودولية  إقليمية  تقارير  ظل  في  الريبة  حد  إلى  للجدل  المثيرة 
وأبعاده السياسية والعسكرية واالقتصادية واألمنية، فالدولة األوروبية التي ساهمت عسكريا 
خالل فترة حكم ساركوزي بشكل مباشر في تدمير ليبيا العام 2011 ، واتخذت الحذر خالل 
فترة حكم الرئيس هوالند، بدأت مع تولي ماكرون الرئاسة تقود جهودا تقول إنها تهدف 
إلى توفير أكثر ما يمكن من عوامل النجاح لمسار التسوية السياسية من خالل جمع مختلف 

الفرقاء على طاولة حوار وتفاوض واحدة.

الدور الفرنسي في الملف الليبي..

خلفيـاتــه وأبعــاده
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الشعب  على  الصعب  من 
الشعوب  وعلى  خاصة  الليبي 
الرئيس  أن  تنسى  أن  عامة  العربية 
ساركوزي  نيكوال  األسبق  الفرنسي 
الجوية  العسكرية  الغارة  وراء  كان 
موكب  استهدفت  التي   2011 العام 
إلى  لتقود  القذافي  معمر  العقيد 
العربية  األنظمة  أبرز  بأحد  اإلطاحة 
النزعات  حلق  في  شوكة  مثلت  التي 
االستعمارية في المنطقة ما زج بالبالد 
وانتشار  األمنية  الفوضى  متاهات  في 
من  وبالمقابل   ، المسلحة  الجماعات 
بات  التي  الجهود  تجاهل  الصعب 
ماكرون  الحالي  الرئيس  يقودها 
الحل  على  الرهان  يقول  ما  بشأن 
ليبية  سلطة  لبناء  السلمي  السياسي 

مركزية ديمقراطية بمشاركة جميع الفرقاء.
ال يمكن بأي حال من األحوال فهم تدمير ساركوزي لليبيا بمنأى عن استماتته في 
انتخابه بكل  أنه رجل دولة نظيف وقوي تم  الذي قدم نفسه على  تطهير نفسه وهو 
شفافية والحال أن حملته االنتخابية مولها القذافي لكن مع ذلك ال يمكن فهم المسألة 
بمعزل عن األزمة التي غرقت فيها مؤسسات الدولة الفرنسية في ظل تصاعد نفوذ 
الهجمات  فكانت  وبريطانيا،  األمريكية  المتحدة  الواليات  مقدمتها  وفي  أخرى  قوى 
محاولة  وأيضا  وسياسيا  عسكريا  الفرنسية  الدولة  أداء  من  للرفع  محاولة  الفرنسية 

للمساومة والمزايدة على تعاطي تلك الدول مع الملف الليبي.
الحلف  2012 تولى فرنسوا هوالند رئاسة فرنسا في وقت بدأت دول  15 مايو  في 
األطلسي تتحسس مراجعة رهانها على الربيع العربي وهي تراقب التداعيات الخطيرة 
الترويكا  حكم  فترة  خالل  خانقة  سياسية  أزمة  في  غرقت  حيث  تونس  شهدتها  التي 
المنطقة  في  اإلرهابية  الجماعات  تناسل  تراقب  كما  اإلسالمية  النهضة  حركة  بقيادة 
وبالحرية  األهلي  بالسلم  المبشر  األجوف  األطلسي  الخطاب  األساس  ومن  لتنسف 
والديمقراطية لتكتشف أن تدمير ليبيا لن يقود سوى إلى تدمير السياسات الخارجية 

الفرنسية.
وتظهر السياسات والتصريحات والمواقف التي أبداها هوالند خالل السنوات الثالث 
إذ بدت  فيه،  لها  قرار  ال  بها في مستنقع  زج  أن ساركوزي  اكتشفت  باريس  أن  األولى 
تلك السياسات تنتهج مسارا حذرا تجاه الملف الليبي في محاولة لتحقيق معادلة صعبة 
إزاء القوى  إزاء مواطنيها وأيضا  عنصرها األول المحافظة على هيبة الدولة الفرنسية 
اإلقليمية والدولية األخرى، وعنصرها الثاني التخفيف من تداعيات سياسات ساركوزي 

والميل إلى مفاضلة الحل السياسي على التدخل العسكري األجنبي.
تروج  ما  كثيرا  التي  فرنسا  فهمت 
األوروبية  الحضارة  عمق  صورة  لنفسها 
والسلم  الحرية  ومثال  األنوار  وعاصمة 
السلمية  القيم  ومنظومة  األهلي 
هوالند،  حكم  فترة  خالل  الديمقراطية 
تبدو  التي  التصريحات  بعض  رغم 
تعاطيها  في  األول  الخاسر  أنها  مرتبكة، 
مع الملف الليبي بعد أن ضّيعت رهاناتها 
األهم  النجاح  وأن  صورتها،  وتشوهت 
الذي أنجزته هو الفوضى األمنية وانتشار 

اإلرهاب..
حقيقة  على  أيضا  فرنسا  ووقفت 

 فهمت فرنسا أنها الخاسر األول في تعاطيها مع الملف 
الليبي بعد أن ضيّعت رهاناتها وتشوهت صورتها، وأن 
النجاح األهم الذي أنجزته هو الفوضى األمنية وانتشار 

اإلرهاب.
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على الرغم من أن السياسات الخارجية لفرنسا لها ثوابتها 
االستراتيجية فإن ذلك ال يمنع من مالحظة أن الدبلوماسية 
إيمانويل  مجيء  منذ  نشاطها  نسق  من  رفعت  الفرنسية 
يستبطن  مسعى  في   2017 مايو   7 في  للحكم  ماكرون 

نوعا من الجدية في عالقة بليبيا.

إليها  بالنسبة  مرة  تاريخية 
الفرنسية  الدولة  أن  مفادها 
فترة  خالل  لنفسها  نحتت  المدنية 
التي  الدولة  صورة  ساركوزي  حكم 
تقف وراء تفريخ اإلرهاب وزرع الفوضى 
في المنطقة ومن ثمة قطعت الطريق 
القارة  في  فيها  ثقة  أي  أمام  بنفسها 
التغلغل  إلى  تسعى  التي  اإلفريقية 
فيها وتعزيز ودورها العسكري والرفع 
واستثمار  السياسية  تحركاتها  من 
الطبيعية  ثرواتها  من  يمكن  ما  أكثر 
الهائلة التي يحتاجها اقتصاد باريس 

المنهك والمتهالك.
بخطورة  باريس  وعي  ظل  وفي 
والدولية  اإلقليمية  القوى  صراع 
إيطاليا  وخاصة  الليبي  الملف  على 

تعديل  إلى  هوالند  سعى  العربية  الدول  من  وعدد  األمريكية  المتحدة  والواليات 
الموقف الفرنسي بترجيح كفة الحل السلمي على الحل العسكري وهو سعي ال يخلو من 
حسابات خاصة بشأن لجم األجندة اإليطالية المستعمرة السابقة لليبيا ولعل ذلك ما 
يفسر تصريحاته في أعقاب احتجاز رئيس الوزراء  علي زيدان التي جاهر فيها في 11 
أكتوبر 2013 بأن باريس قلقة بشأن األوضاع في ليبيا وأنها مستعدة لتقديم العون 
لليبيين إضافة إلى تشديده على أن المجتمع الدولي مدعو إلى التنسيق مع السلطات 

الليبية لوضع حد للعنف. 
إذ  أمنية  أيضا بخلفيات  آنذاك مدفوعة بخلفيات سياسية فقط بل  باريس  لم تكن 
كان ما يسمى بتنظيم الدولة آنذاك في أوج قوته وتحولت ليبيا إلى معبر لإلرهابيين 
سواء من تونس إلى العراق وسوريا أو من سوريا ومن العراق إلى ليبيا لما ضاق بهم 
عليها  وسيطروا  الليبية  المناطق  من  عدد  في  التمدد  إلى  توصلوا  أنهم  حتى  الخناق 

بالكامل.
أجرى  أين  واشنطن  من  اإلليزيه  لقصر  قدم  الذي  للسراج  هوالند  استقبال  وجاء 
عسكريين   3 مقتل  أعقاب  في  التوازنات  من  المقبول  الحد  على  للحفاظ  مشاورات 
فرنسيين في ليبيا في 20 يوليو 2016 األمر الذي كشف وألول مرة عن وجود عسكري 
فرنسي وهو ما كانت تتكتم عليه باريس مخافة انكشاف دعمها للمشير خليفة حفتر، 
األمر الذي رأى فيه الخبراء ازدواجية في مواقف باريس. فهي من جهة تروج إلى أنها 
تدعم الحل السلمي من خالل دعمها لحكومة السراج ومن جهة أخرى تراهن على نوع 
من الحل العسكري من خالل إسنادها العسكري لحفتر الذي لم يكن يعترف بحكومة 

السراج.
التأكيد  إلى  الوفاق  بحكومة  ليبيا  في  الفرنسي  العسكري  التواجد  انكشاف  وقاد 

لم  فرنسا  أن   على   2016 يوليو   21 في 
قوات  بوجود  يتعلق  فيما  معها  تنسق 
ال  وإنه  الليبية،  األراضي  على  فرنسية 
طالب  فيما  الليبية  السيادة  عن  تنازل 
المجلس الرئاسي فرنسا بتفسير الوجود 
في  أقر  هوالند  وأن  خاصة  العسكري 
2016  بأن »فرنسا تنفذ حالًيا  20 يوليو 
عمليات مخابراتية خطيرة في ليبيا«، غير 
ان باريس بررت التواجد بمحاربة اإلرهاب 
إلى جانب قوات تابعة لبلدان أجنبية أخرى 
إلى  أعادت  الخبراء  وفق  ذلك،  أن  ويبدو 
واألبعاد  الخلفيات  حقيقة  الليبيين  أذهان 

http://www.skynewsarabia.com/video/459048-<0647><0648><0644><0627><0646><062F>-<0642><0644><0642>-<0648><0636><0639>-<0644><064A><0628><064A><0627>
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لحكومة  فرنسا  وجهتها  سياسة  رسالة  أول  كانت 
الملف  مع  تعاطيها  في  باريس  رؤية  أن  هي  السراج 
الليبي تفرض مسارين إثنين يقضيان بتالزم التسوية 
تمر  أن  يجب  التي  العسكرية  التسوية  مع  السياسية 

من خالل مكتب المشير حفتر.

األطراف  ماكرون  فيه  جمع  الذي  األخير  باريس  اجتماع 
وحفتر  والمشير  السراج  فائز  مقدمتها  وفي  الليبية 
الملف  في  لفرنسا  جديد  دور  بداية  على  تؤشر  خطوة 
بشأن  اتفاق  إلى  أفضى  االجتماع  وأن  خاصة  الليبي 

تالزم المسارين السياسي والعسكري.

في تعاطي باريس مع الملف الليبي.
في 17 مايو 2017 أي بعد فوز ماكرون بـ 10 أيام فقط قالت باريس إنها 
»تراجع موقفها من الصراع الليبي« داعية، و ألول مرة علنا إلى تشكيل جيش وطني 
موحد يشمل المشير  خليفة حفتر بهدف مواجهة اإلرهابيين فيما قال رومان نادال 
مدنية  سلطة  تحت  وطني  جيش  لبناء  تحتاج  »ليبيا  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث 
الجنرال  قوات  يشمل  بما  البالد  أنحاء  في  اإلرهاب  تحارب  التي  القوى  كل  بمشاركة 
تعزيز  سبل  ستدرس  فرنسا  أن  إلى  الفتا  السراج  ذكر  على  يأتي  أن  دون  حفتر« 
أنشطتها السياسية واألمنية للمساعدة في استعادة المؤسسات الليبية وجيش قادر 
على هزيمة اإلرهابيين من خالل اتصاالت بشركائنا األوروبيين ودول الجوار« وفق ما 

نقلت وكالة رويترز.
وفي ظل تحركات ماكرون التي تهدف 
وفق التصريحات المعلنة إلى ردم الفجوة 
بين المسار السياسي وجهود الجيش من 
خالل الدفع نحو تسوية بين السراج الذي 
وبين  البالد  على  نفوذه  بسط  على  عجز 
شرسة  حربا  يقود  الذي  حفتر  المشير 
من  ويتوجس  اإلرهابية  الجماعات  ضد 
فيهم  بمن  السياسي  اإلسالم  جماعات 
مواربا  الفرنسي  الدور  يبقى  اإلخوان، 
إلى  إضافة  فرضية  من  أكثر  ويستبطن 
إقليمية ودولية من صدقية  توجس قوى 
التي يبذلها  ماكرون على أهمية الجهود 
السياسية  الرؤية  توحيد  بشأن  خاصة 
تركيز  باتجاه  العسكرية  والرؤية 
تحظى  قوية  وأجهزة  دولة  مؤسسات 

بالشرعية السياسية والشعبية.
وبقطع النظر عن سعي باريس لتأمين 
أكثر ما يمكن من مصالحها االستراتيجية 
المنطقة  وفي  خاص  بشكل  ليبيا  في 
جهود  تجريد  يمكن  ال  فإنه  عام  بشكل 
 28 االثنين  اجتماع  بما  ماكرون  الرئيس 
التسويق  في  االستماتة  من   2018 مايو 
من جديد لصورة فرنسا على أنها تبقى، 
ومهما  الداخلية  أوضاعها  كانت  مهما 
والدولية  اإلقليمية  القوى  أدوار  كانت 

الدولة األوروبية القوية، القادرة على إدارة أشد الملفات تعقيدا واألوفر حظوظا لمزيد 
بسط نفوذها السياسي والعسكري في القارة اإلفريقية واألقدر على إدارة األزمات جاعلة 

من الملف الليبي جسرا لمحاولة اختراق تعقيدات التنافس الدولي على الملف الليبي.
ويبدو أن مبادرات ماكرون التي تديرها وزارتا الخارجية والدفاع أكثر مما يديرها 
هو، لم تتوصل بعد إلى تشخيص دقيق لألوضاع في ليبيا ولم تتوصل إلى فك شفرات 
مشترك  خيط  وجود  مدى  تحسس  حتى  وال  والعسكرية  السياسية  التسوية  مسارات 
وارتباطاتها  الداخلية  وأجنداتها  وسياسيا  فكريا  التناقض  حد  إلى  تختلف  قوى  بين 

الخارجية.
غير أن ذلك ال ينفي أن جهود ماكرون كانت مدفوعة بنوع من الجدية إذ نجح في 29 
مايو 2018 في جمع األطراف الليبية وفي مقدمتها السراج وحفتر في خطوة تؤشر على 
تالزم المسار السياسي والمسار العسكري وأن وحدة ليبيا وتركيز دولة قوية يفرض في 
اآلن ذاته الشرعية السياسية والعسكرية ولكن في ظل مؤسسات مدنية وهو ما أعلن 
عنه السراج في أعقاب االتفاق على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 

من العام الجاري، خطوة كفرت بها فرنسا عن خطيئتها أكثر مما عززت دورها.
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،،
عبدالباسط غبارة          

تمثل األزمة الليبية، حالة معّقدة في المنطقة العربية، بسبب التدخل الدولي وما سببه من 
تداعيات أشعلت مسار النزاع الداخلي بين األطراف المتصارعة منذ بداية األحداث التي أدت 
إلى سقوط الدولة وتفشى الفوضى في البالد. ورغم أن القوى الدولية المختلفة تسعى للبحث 
عن مخرج إال أنها في واقع األمر غير معنية بمصير الشعب الليبي الذي تتزايد معاناته يوما 

بعد آخر. 

فرنسا في الجنوب الليبي..

تحركات وأطماع
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أهم  أحد  الجنوب  يعتبر 
مر  على  الليبية  األضلع 
الضلع  فهو  العصور، 
الثالث، مع إقليمي برقة 
وطرابلس  الشرق  في 
وتكون  ــرب،  ــغ ال ــي  ف
متجانسة  وحدة  ثالثتها 
بمختلف  ومتناغمة 
العرقية  مكوناتها 

والمذهبية.

الى  التي تعود من جديد  ليبيا، جاءت من جانب فرنسا  الدولية في  القوى  آخر تدخالت 
الواجهة بمؤتمر خاص باألزمة الليبية في باريس، في محاولة تكريس حضورها السياسي. 
وضم االجتماع األطراف الرئيسة في الساحة الليبية ودول ومنظمات كثيرة معنية باألزمة. 
وألقت المبادرة الجديدة بظالل من الشك حول نوايا فرنسا التي سارع البعض إلي التأكيد 
على أنها تصب في خانة تأمين مصالحها في الجنوب الليبي، الذي تعتبره إرثها التاريخي 

في هذا البلد الغني بالموارد الطبيعية.
ويعتبر الجنوب أحد أهم األضلع الليبية على مر العصور، فهو الضلع الثالث، مع إقليمي 
الغرب، وتكون ثالثتها وحدة متجانسة ومتناغمة بمختلف  برقة في الشرق وطرابلس في 
المتعاقبة  الحكومات  تجاهل  أدى   ،2011 العام  ومنذ  لكن  والمذهبية.  العرقية  مكوناتها 
ما  بسبب  الصعبة  المعيشية  واألوضاع  الفوضى  من  حالة  في  غرقها  إلى  المناطق،  لتلك 

تعيشه البالد من حالة انقسام، رغم ما يزخر به من موارد طبيعية كالنفط والمعادن.
ومنذ العام 2011، بدأ الجنوب الليبي يحظى باهتمام خاص من قبل فرنسا، التي كان لها 
الّدور األكبر في إسقاط نظام العقيد معّمر القّذافي، والتي تمتلك قواعد عسكرية شمال 
النيجر قرب الحدود الجنوبية الليبية، والتي تراهن على هذه المنطقة كأحد مصادر الثروات 
الباطنية من نفط وغاز ومعادن وتسعى إلى بسط نفوذها، مستندة على إرث تاريخي حيث 

كان إقليم فزان لفترة طويلة قابًعا تحت سيطرتها. 
ومن ضمن العوامل التي جعلت الجنوب الليبي في بؤرة االهتمام الفرنسي هو ارتباطه 
هي  النيجر  تعتبر  حيث  اإلفريقية.  المنطقة  في  واألمنية  اإلقتصادية  باريس  بمصالح 
وجه  وعلى  اليورانيوم،  عن  بالتنقيب  المختصة  الفرنسية  للشركات  الرئيسي  المصدر 
الخصوص شركة )أريفا(، التي لها ارتباط مباشر بحكومة باريس، وتكمن أهمية استخراج 
فرنسا لليورانيوم من النيجر في كونه يعتبر العنصر األهم في صناعة المفاعالت النووية 
القنابل  كصناعة  عسكرية  ألغراض  أو  وغيرها،  الكهرباء  كتوليد  سلمية  ألغراض  سواء 
النووية، ومن هنا تبرز المصالح الفرنسية في كل من تشاد والنيجر، والذي من شأن الجنوب 
الليبي المحاذي لكال الدولتين أن يهدد المصالح الفرنسية ولو على المدى المتوسط، في 

حالة عدم توفر االستقرار في تلك المنطقة. 
وبدأت فرنسا بتعزيز وجودها العسكري في منطقة الساحل تحت غطاء مواجهة اإلرهاب، 
في  وتيساليت  وغاو  النيجر،  في  ونيامي  بتشاد،  إنجامينا  في  عسكرية  قواعد  أربع  فأنشأت 
شمال مالي، وقاعدة للقوات الخاصة في بوركينا فاسو. وبلغ الحجم المعلن للقوات الفرنسية 
الهليكوبتر، ومئات  أربعة آالف جندي فرنسي، مزودين بعشرات طائرات  المنتشرة هناك 
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العربية،  المنطقة  في  معّقدة  حالة  الليبية،  األزمة  تمثل 
أشعلت  تداعيات  من  سببه  وما  الدولي  التدخل  بسبب 
بداية  منذ  المتصارعة  األطراف  بين  الداخلي  النزاع  مسار 
األحداث التي أدت إلى سقوط الدولة وتفشى الفوضى 

في البالد.

مقاتلة  وطائرات  المدرعة،  العربات 
وأخرى بدون طيار. 

في  االنتشار  من  االنتهاء  أعقاب  وفي 
فرنسا  بدأت  اإلفريقي،  الساحل  منطقة 
ليبيا،  في  نفوذها  لبسط  بالتخطيط 
قاعدة  بناء  في   2014 عام  في  فشرعت 
قرب  النيجر  شمال  أقصى  في  »ماداما« 
الحدود مع جنوب ليبيا، وتم تزويدها بمطار 
األراضي  نحو  انطالق  نقطة  لتكون  حربي 
همزة  الليبي  الجنوب  يعد  حيث  الليبية. 
أفريقيا  ودول  ليبيا  بين  جيوسياسية  وصل 
المنطقة  تلك  وتلتقي  الصحراء،  جنوب 
جغرافيا مع حدود أربع دول: تشاد والسودان 
والنيجر والجزائر. ويزداد عمق ذلك التماس 
القبلية بين  المكونات السكانية  مع تداخل 
تمددا  أكثر  تأثيرات  يطرح  بما  الجهتين، 
للمنطقة باتجاه دول ليس متماسة مباشرة 
وموريتانيا  مالي  مثل  الليبي  الجنوب  مع 

وبوركينا فاسو ونيجيريا. 
بوابة  إلى  الليبي  الجنوب  وتحّول 
الحدود  عبر  المتنقلة  اإلرهابية  للتنظيمات 
الشرق  أو  الصحراء  جنوب  أفريقيا  من 
التنظيمات ضعف  واستغلت هذه  األوسط. 
التي  المحلية  والصراعات  الليبية  السلطات 
إخمادها.  في  المصالحة  اتفاقات  فشلت 
لتمويل  أساسيا  مصدرا  المنطقة  ومثلت 
المجاورة  الدول  في  اإلرهابية  أنشطتها 

الرابط  السلفادور  ممر  عند  خاصة  المنظمة،  والجريمة  التهريب  في  االنخراط  عبر  لليبيا 
بين جنوب ليبيا والنيجر والجزائر. 

فلول  أن  إلى  استخباراتية  تقارير  تشير  حيث  متنوعة،  إرهابية  جماعات  المنطقة  وتضم 
ليبيا، وحذرت  إلى جنوب  انتقلوا   2016 تنظيم »داعش« الذين هزموا في سرت في نهاية 
بنية  تشكيل  إعادة  إلى  يسعون  داعش  فلول  أن  من  الماضي،  يناير  شهر  خالل  أفريكوم، 
تنظيمهم للهجوم على مناطق الهالل النفطي، التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي 
منذ نوفمبر 2016. كما ترجح بعض التقارير الغربية فرار عناصر وقيادات تنظيم »القاعدة« 
الدين.  أنصار  حركة  زعيم  غالي  أغ  وإياد  بلمختار،  مختار  ومنهم  الليبي،  الجنوب  باتجاه 
خاصة مع توجه غالي لبناء تحالف جهادي بين الحركات اإلرهابية في الساحل األفريقي في 
وأنصار  »المرابطون«  وضم  والمسلمين،  اإلسالم  نصرة  جماعة  اسم  تحت   2017 مارس 

الدين وكتائب تحرير ماسينا وإمارة منطقة 
الصحراء. 

القوى  اإلرهابي  التهديد  هذا  ويدفع 
المنطقة،  في  التمركز  إلى  الدولية 
اإلرهاب  تحارب  التي  باريس  واستهدفت 
تأثير  من  الحد  األفريقي  الساحل  في 
األمني  نفوذها  على  ليبيا  جنوب  تهديدات 
خالل  من  وذلك  بالمنطقة.  واالقتصادي 
الخمس  األفريقي  الساحل  دول  قوة  تفعيل 
ومالي  فاسو  وبوركينا  وموريتانيا  )النيجر 
في  القوة  هذه  مهام  وتتداخل  وتشاد(. 
مع  المنظمة  والجريمة  اإلرهاب  مكافحة 

الجنوب  حوال  الدولة،  وغياب  األمني  االنفالت 
الليبي إلى محطة لشبكات تهريب المهاجرين 
لتحويل  الفوضى  استغلت  التي  الشرعيين  غير 
المنطقة الى نقطة عبور وبوابة رئيسية ألفواج 

المهاجرين القادمين من إفريقيا.
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بدأت فرنسا بتعزيز وجودها العسكري في منطقة الساحل 
تحت غطاء مواجهة اإلرهاب، فأنشأت أربع قواعد عسكرية 
وتيساليت  وغاو  النيجر،  في  ونيامي  بتشاد،  إنجامينا  في 
بوركينا  في  الخاصة  للقوات  وقاعدة  مالي،  شمال  في 

فاسو.

الجوية  »ماداما«  قاعدة  عبر  المنطقة  في  تواجدها  فرنسا  وعززت  الليبي.  الجنوب  أزمات 
الموجودة على بعد أربعين كيلو مترا من الحدود الليبية النيجرية، والتي يتم فيها تدريب 
الساحل  اإلرهاب في منطقة  فرنسا محاربة  لما تسميه  استعدادا  نيجيرية وتشاديه  قوات 

اإلفريقي. 
العسكرية  القاعدة  الليبية،  سبها  بلدية  عميد  الخيالى،  حامد  اتهم   ،2017 أبريل  وفي 
الفرنسية فى منطقة ماداما النيجرية، بعقد شراكة مع مهربى المهاجرين ليس من أفريقيا 
فقط، بل حتى من دول آسيا، قائاًل إن هؤالء أصبحوا يعبرون إلى ليبيا عبر النيجر وغيرها. 
قوافل  وجميع  اإلمكانيات  كل  وبها  كبيرة  القاعدة  أن  صحفي،  حوار  فى  »الخيالى«  وأكد 
القائمون  يحرك  أن  دون  أمامها  من  تمر  البشر  تهريب  وعمليات  الشرعية،  غير  الهجرة 
عليها ساكًنا، مؤكًدا أن القاعدة بإمكانها إرجاع تلك القوافل إلى بلدانها األصلية، متهما 

القاعدة الفرنسية بالمشاركة فى إدخال المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا. 
تهريب  لشبكات  محطة  إلى  الليبي  الجنوب  حوال  الدولة،  وغياب  األمني  فاالنفالت 
المهاجرين غير الشرعيين التي استغلت الفوضى لتحويل المنطقة الى نقطة عبور وبوابة 
رئيسية ألفواج المهاجرين القادمين من إفريقيا. وباتت هذه الظاهرة ترسم شكال جديدا 
من المعاناة اإلنسانية في الجنوب، حيث تحولت المنطقة من مجرد مركز لعبور المهاجرين 
األفارقة نحو السواحل، إلى مكان مناسب لالستقرار فيها بشكل نهائي، بعد أن اختار الكثير 
في  االجتماعية  التركيبة  على  سلبية  بانعكاسات  ينذر  ما  وهو  فيها،  والعيش  البقاء  منهم 

الجنوب الليبي. 
تواصل  أن  من  التحذيرات  وتصاعدت 
نزوح الليبيين من الجنوب إلى مدن الساحل 
االحتياجات  توفر  عدم  بسبب  األخرى 
الوقت  نفس  في  يقابله  والذي  األساسية، 
ينذر  الليبي  الجنوب  إلى  إفريقية  هجرة 
خالل  المنطقة  في  ديمغرافي  بتغيير 
ذلك  على  تساعد  حيث  القادمة.  السنوات 
تواصل تردي األوضاع األمنية واالشتباكات 
أجندات  تغذيها  التي  المتكررة  القبلية 

خارجية بحسب مسؤولين ليبيين. 
قديدي،  موالي  أكد   ،2018 مارس  ففي 
»أن  ليبيا،  لطوارق  األعلى  المجلس  رئيس 



14 الخميس  31   مايو  ٢٠1٨             العدد: 31 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

األوضاع في الجنوب الليبي أكبر من مجرد صراع بين قبيلتين ولكنه بتدخل أجنبي 
لتنفيذ أجندات خارجية بأياد ليبية«. واعتبر في تصريح للصحيفة »العرب« اللندنية، أن 
ما يحدث مرتبط بالصراع الفرنسي اإليطالي على جنوب ليبيا. وإتهم موالي قديدي 
فرنسا باالنخراط في مشروع تغيير الخارطة الديموغرافية بالنظر إلى »يدها الطولى« في 

دول كتشاد والنيجر. 
وقال قديدي »تستطيع فرنسا إقناع أنظمة تلك الدول بأن الجنوب الليبي الغني بالموارد 
هو مجال حيوي يستوعب أعدادا كبيرة من شعوبهم ليخففوا العبء عليهم ويستفيدوا من 
ستسيطر  حيث  الصفقة،  هذه  من  األكبر  الرابح  فستكون  فرنسا  »أما  وأضاف  إيراداتهم. 
»هذا  بأن  اعتقاده  عن  معربا  الجوار«،  دول  من  بعمالة  وتستغلها  الموارد  على  مباشرة 
من  بالقرب  العسكرية  قواعدها  نشر  وما  زمن  منذ  له  رّتب  بل  جديدا  ليس  المخطط 

حدودنا إال خطوة استباقية للتنفيذ«. 
تحركات فرنسا في الجنوب الليبي، جاءت أيضا تحت ذريعة الجانب اإلنساني، ففي يناير 
عشر،  وسبعة  ألفين  عام  قدمت  باريس  أن  ليبيا  لدى  الفرنسية  السفارة  أعلنت  الماضي، 
ثالثمئة ألف يورو لمنظمة الصحة العالمية، لدعم المرافق الصحية في الجنوب الليبي، في 
مدن الكفرة، وسبها، وأوباري. وأضافت السفارة في تدوينة على صفحتها بموقع فيس بوك 
أن فرنسا تضمن عن طريق هذا الشريك الموثوق، وصول هذه المساعدات إلى من هم 

في أمس الحاجة إليها. 
السيطرة على  الليبي، هو  الجنوب  يهّم فرنسا في  ما  أن  المراقبين،  العديد من  ويرى 

بحيث  فيها،  والتحكم  التهريب  منافذ 
تهريب  شبكات  مواجهة  من  تتمكن 
السالح والمخدرات والهجرة غير الشرعية، 
وتجفيف منابع تمويل الجماعات المتشددة 
العمق اإلفريقي من خالل  التي تتغلغل في 
الجنوب الليبي. كما أنها تسعي لإلستحواذ 
النفط  مجال  في  الهائلة  االستثمارات  علي 
والطاقة واستخراج المعادن والمواد األولية، 
التي يحظى بها جنوب ليبيا، كأحد المصادر 
حال  في  الفرنسي  لالقتصاد  الهامة 
الحرب  بحجة  الفرنسية،  للهيمنة  خضوعه 

على اإلرهاب ومكافحة الهجرة والتهريب. 
القوى  بين  اإلعالمية  الحرب  ضوء  وفي 

الرئيس  إن  اإليطالية،  »الجورنال«  صحيفة  قالت  ليبيا،  في  مطامعها  فضح  على  الدولية 
الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد »سرقة« ليبيا، وإن الخطة الفرنسية »تستغل الصدام بين 
القبائل وانعدام اليقين اإليطالي«، ما لم يمنعها الرئيس الروسي فالديمير بوتين. ورأت 
الصحيفة اإليطالية أن ماكرون يسعى إلى االستحواذ على ثروات الطاقة في المستعمرة 

اإليطالية السابقة مستغال الفوضى الليبية والفراغ السياسي االنتقالي الحالي في روما. 
من  واحد  حقيقته  في  هو  الليبي،  الملف  بخصوص  اإليطالي  الفرنسي  الصراع  هذا 
النفط  من  هائلة  ثروات  على  تحتوي  فليبيا  ثرواتها،  من  لالستفادة  األوروبية  الصراعات 
46. 6 مليار برميل، وهي األكبر في إفريقيا. ناهيك عن موقعها  وتقدر احتياطاتها بنحو 
االستراتيجي الذي يجعلها دائمًا عرضة للصراع بين الدول االستعمارية الكبرى لكونها 
القارة  أعماق  إلى  المتوسط  البحر  سواحل  من  األقرب  والطريق  منازع،  بال  إفريقيا  بوابة 

البكر. 
األطراف  بين  العسكري  والصراع  السياسي  التشرذم  ظل  في  الليبي  الجنوب  ويعيش 
اإلنسانية  المعانات  أنهكت وعمقت من  أهلية طاحنة  الليبي، حروبا  المشهد  الفاعلة في 
المزرية أصال. ورغم الثروات التي يتمتع بها الجنوب إال أنها لم تغن المنطقة عن الوقوع 
فريسة األوضاع المعيشية المتردية والتي زادت صعوبتها بسبب التهميش وغياب الدولة، 
لتتحول هذه الثروات إلى ورقة رهان كبيرة على طاولة أطماع الّدول الكبرى. ويبقى تحقيق 
بشكل  الليبية  المدن  كل  مصالح  تدير  موحدة  سلطة  وإرساء  البالد  في  شاملة  تسوية 

عادل، األمل الوحيد في انتشال الجنوب الليبي من أزمته وإبعاد شبح األطماع الخارجية.

 
الجنوب  في  فرنسا  يهّم  ما  أن  المراقبين،  من  العديد  يرى 
والتحكم  التهريب  منافذ  على  السيطرة  هو  الليبي، 
السالح  تهريب  شبكات  مواجهة  من  تتمكن  بحيث  فيها، 
تمويل  منابع  وتجفيف  الشرعية،  غير  والهجرة  والمخدرات 
اإلفريقي  العمق  التي تتغلغل في  المتشددة  الجماعات 

من خالل الجنوب الليبي.
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تعاني

،،
الحبيب االسود 

يبدو واضحا أن الدور التخريبي الفرنسي في ليبيا لم يكن بمعزل عن الدور القطري، خصوصا في ظل 
العالقة المشبوهة التي جمعت بين نيكوال ساركوزي وحمد بن خليفة آل ثاني اللذين اجتمعا على جملة من 
األهداف المتداخلة، كالسيطرة على ثروات البالد وخاصة النفط والغاز، واالستئثار بالقارة اإلفريقية، وضرب 

القذافي  عربيا وإسالميا بالنسبة إلى الدوحة، وإفريقيا ومتوسطيا رمزية  معمر 
الى باريس.

حمد وساركوزي ..

ثنــائي التخطيط
 في تدمير  ليبيــا
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كتاب »فرنسا تحت التأثير: عندما تتخذ قطر من بلدنا ميدانا للعب« للصحافيين 
الحروف  النقاط على  بيان، يضع  وبيير  راتينييه  فانيسا  والباحثين  االستقصائيين 
تشكلت  وكيف  الفضائح،  مرتبة  الى  تصل  التي  الحقائق  من  عن  الكثير  الغطاء  ويرفع 
العالقة بين الرئيس المرتشي واألمير الخائن؟ انطالقا من الموقف الذي يقتبسه الكتاب 
عن مصدرين كبيرين، جزائري ولبناني، على لسان األمير السابق لدولة قطر، الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني. ففي العام 2008 طلق الرئيس ساركوزي زوجته سيسيليا وتزوج بعد 
باروني. وقد طلبت سيسيليا من ساركوزي  السابقة كارال  والعارضة  المغنية  وقت قصير 
غرامة طالق  تقدر بثالثة  ماليين يورو، قال حمد :«الطالق كلفه ثمنا باهظا، أنا الذي دفعت 
المال«. وهكذا بدأ شهر عسل فرنسا وقطر بتمويل طالق الرئيس الفرنسي األسبق  من 

أجل السماح له بشهر عسل خاص جديد.
في  الديوان  قصر  عن  ونقال   2008- صيف  »في  الكتاب:  يؤكد 
القطري بسبب طلب زوجته  الدوحة- جاء ساركوزي يبكي للشيخ 
الصديق  فاستجاب  الطالق،  مقابل  يورو  ماليين  ثالثة  السابقة 
سيسيليا  متطلبات  ودفع  الفرنسي  الرئيس  القطري  لمساعدة 
التي تزوجت فيما بعد من ريتشارد أتياس، رجل األعمال اللبناني 

المقيم في أمريكا«.
بين  العالقات  طبيعة  تفسير  يمكن  هذه  الفضيحة  بمثل 
تخريب  على  بينهما  االتفاق  حد  الى  وصلت  التي  الرجلين، 
المنطقة العربية من خالل بث الفوضى عبر ما سمي بالربيع 
وصفاه  عما  الحادثة  هذه  المؤلفان  يفصل  وال  العربي، 
بمحور قطر_فرنسا وانحراف النخبة: »النظام القطري ليس 
مختلفة،  وجوائز  متعددة،  دعوات  يوفر  ولكنه  مستنيرا، 
وحفالت االستقبال، ومظاهر الزينة،  في عام 2010 وحده، 
66 شخصية فرنسية من ذلك. ليس فقط  من  استفادت 
والشاعر،  المؤرخ،  هناك  أيضا  ولكن  السياسيين، 
والممثل الكوميدي، ورئيس التحرير، والكاتب الصحفي، 
نظام  يدعو  حيث  الشهير  الدوحة  منتدى  عن  ناهيك 
وفي  الديمقراطية،  لمناقشة  فرنسا  الدوحة  برلمانيي 
عضوا،   83 الفرنسي  من  تشكل  الوفد   ،2013 عام 
منهم 21 نائبا من جميع االتجاهات، لحضور منتدى  في 
يموتون  و  كعبيد  المهاجرون  العمال  فيه  يعامل  بلد 

في مواقع  بناء األبراج والمالعب المستقبلية«.
اآلخر  هو  فيفضح  األعزاء«  »أمراؤنا  كتاب  أما 
خالل  من  الحمدين  وتنظيم  ساركوزي  بين  العالقة 
 « بجريدة  الصحافيان  رصدها  وتفاصيل  معلومات 
حيث  شينو،  وكريستيان  مابرينو  لوفيغارو«  جورج 
األسبق،  الفرنسي  الرئيس  الى  إن  الكتاب  يشير 
التقرب من  دولة قطر  كان في طليعة اهتماماته 

بين  العالقة  أن  حتى  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  السابق  وأميرها 
لفرنسا  سمح  ما  عسل،  سنوات  إلى  ذلك  بعد  وتحولت  سريع  بشكل  الرجلين  تطورت 

باستقطاب األموال القطرية.
أن  الكاذبة«،  الوعود  ومرآة  الكبرى  »العقود  بعنوان  مثير  فصل  في  الكاتبان  ويروى 
ساركوزي  بعد وصوله للحكم في باريس أراد أن يعطي للعالقة الخاصة التي جمعته بأمير 
قطر بعدا خاصا في مجال التسليح. ولكن هذا التعاون العسكري بين دولتين أمر معروف 
والمغرب  والجزائر  مصر  مثل  العربي  العالم  في  كثيرة  أخرى  دول  مع  فرنسا  وتمارسه 

والسعودية، فما الذي يجعل من التسليح الفرنسي لقطر أهمية خاصة؟
الخارجية كان يقابله، ليس  المجاالت  الفرنسي القطري في  التعاون  الكاتبان: إن  يقول 
كرة  نوادي  أهم  من  واحد  شراء  وال  الكبرى،  الفرنسية  الشركات  في  أسهم  شراء  فقط 
الطبقة  وذمم  ضمائر  شراء  وال  جيرمان(،  سان  )باريس  كلها  وأوروبا  فرنسا  في  القدم 
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التعامل مع  امتيازات خاصة في  الفرنسية، وإنما أيضا مقابل منح قطر  السياسية 
قضية اإلسالم والمسلمين في فرنسا، وهو موضوع خطير توقف عنده الكاتبان 

طويال.
وبدخول قطر على الخط إلنشاء مساجد عمالقة وتمويل عمليات تنمية اقتصادية في 
ضواحي المدن الفرنسية الكبرى، من أجل التأثير على مئات اآلالف من شباب المسلمين 
الذين يعيشون في الضواحي الفقيرة للمدن الكبرى، أثار المشروع ضجة كبيرة في الرأي 
العام الفرنسى، الذي بدأ يتساءل عن السبب الذي يدفع دولة ما، إلى تمويل بناء مسجد 
وتمويل إنشاء جمعيات في تلك الضواحي، بحجة المساهمة في حل مشكالت البطالة لدى 

الشباب الفرنسي. 
ويضيف الكاتبان أن قطر ذهبت أبعد من ذلك، عندما اقترحت 
الجمعيات  لكل  أعلى  مجلس  إنشاء  ساركوزي  الرئيس  على 
الذي  المجلس  والكيانات والمساجد في فرنسا، وذلك على غرار 
تنضوي تحت رايته كل الجمعيات اليهودية والذي يتمتع بسلطة 
إليه  ذهب  ذلك  على  ساركوزي  الرئيس  وافق  وعندما  واسعة. 
السفيران الجزائري والمغربي لالحتجاج على تدخل الدوحة في 

شئون المسلمين في فرنسا إلى هذا الحد.
ويشير الكاتبان إلى أن قطر دعمت تجديد مسجد باريس 
وكذلك  يورو  مليون  بمبلغ  و2003   2002 عامي  بين  الكبير 
إال  نانت،  مدينة  مثل  أهمية  أقل  مدن  في  أخرى  مساجد 
هو  بالمساجد  الخاصة  القطرية  المشاريع  هذه  أخطر  أن 
أوروبا وهو مسجد ميلوس  أكبر مسجد في  إنشاء  مشروع 
بالقرب من مدينة ميلوز ،كما يكشفان  عن الظهور الخطير 
الذي تقوم به المؤسسات الخيرية القطرية، وخاصة »قطر 
للخير«، في عمليات تمويل إنشاء المساجد، ومنها ال يعرف 
على وجه الدقة كيف يتسلل المال المخصص للمساجد 

إلى جماعات وأفراد متهمين باإلرهاب.
في  القطري  الدور  عن  تحدث  آخر،  كتاب 
فرنسا  والعالقة بين ساركوزي وتنظيم الحمدين ،وهو 
بنا  يريد  الذي  الصديق  هذا   : العدوانية  »قطر  كتاب 
ماري  وجاك  بو  نيكوال  الصحفيين  شراً«،للكاتبين 
بين  المشبوهة  للعالقات  فيه  وثقا  الذي  بورجيه 
قطر  تمويل  ولعملية  الحمدين  وتنظيم  ساركوزي 
المستشارين  سوريا،ويفضح  لتخريب  لإلرهابيين 
الذين كان من ضمنهم عبد الكريم بلحاج القيادي 
في تنظيم القاعدة اإلرهابي ـ سابقا ـ والذي أصبح 

فيما بعد احد المسئولين السياسيين في ليبيا.
كما تضمن الكتاب معلومات خطيرة عن كيفية احتالل ليبيا وقتل العقيد 

دعم  بأسرار  المطلعين  من  شخصيات  ثالث  مقتل  حول  الشكوك  واثارة  القذافي  معمر 
وزير  مثال  وبينهم  وغيره  باالموال  ساركوزي  نيكوال  السابق  الفرنسي  للرئيس  القذافي 
النفط ـ السابق ـ شكري غانم الذي قيل إنه مات غرقا في سويسرا، الفتا الى  أن مصالح 
مالية هائلة كانت وراء ضرب ليبيا وبينها الودائع الكبيرة للقذافي في قطر، كما كان وراءه 
أيضا رغبة قطر في احتالل مواقع العقيد في إفريقيا حيث مدت خيوطها المالية والسياسية 

واألمنية تحت ذرائع المساعدات اإلنسانية.
نيكوال  السابق  الفرنسي  الرئيس  بين  أيضًا  مشبوهة  عالقات  إلى  المؤلفان  وأشار 
ساركوزي في ملف ليبيا عبر سالح المال القطري، الفتا إلى أن الدوحة أرسلت 300 مليون 
يورو إلى ساركوزي إلتمام مهمة تفجير األوضاع في ليبيا تحت شعار الثورة والديمقراطية، 
ولكن لم يتم إرسالها له مباشرة، وإنما تم تحويلها عن طريق مدينة »لوجانو« السويسرية، 
المخابرات  من  لرجال  شهادات  إلى  االستقصائي  تحقيقها  في  استندا  أنهما  مبرزين 
الفرنسي- األعمال  رجل  مثل  وسياسيين،  وأعمال  مال  ووسطاء  والبريطانية  الفرنسية 
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اللبناني زياد تقي الدين رجل فرنسا في ليبيا.
ويروي الكتاب أن ما يسمى بـ»ثورات الربيع العربي« كان مخططًا لها أن تبدأ من 
ليبيا وفي عام 2009، وليس من تونس، ولكن لم يتمكنوا من زحزحة نظام معمر القذافي 

في ذلك الوقت.
ويكشف الكتاب تمويل الدوحة األسود للجماعات اإلرهابية لتنفيذ العمليات التي ضربت 
أوروبا، كما تناول األذرع القطرية في ما يسمى بثورات الربيع العربي التي اندلعت بداية 
الجماعات  وتمويل  الليبي  بالنظام  اإلطاحة  في  القطري  الدور  يتناول  كذلك   ،2011 من 
اإلرهابية في سورية وإفريقيا وصواًل إلى أوروبا، فاضحا أساليب و كيفية توغل الدوحة في 
دوائر الحكم الفرنسية عبر سالح المال والصفقات، واستغالل ذلك في تفجير األوضاع في 

دول عدة،
المصالح جعل  الكتاب أن شبكة هائلة من  أورده  ومن أخطر ما 
تقريبًا  ويشتري  الفرنسي،  القرار  يسيطر  على  الحمدين  تنظيم 
كل شءي، بما في ذلك مؤسسة الفرانكفونية، وقد كان االستثمار 
والعقارات  المصانع  من  الكثير  اشترت  قطر  فقد  لذلك،  بوابة 
مخاوفهم  وأثار  الفرنسيين  أغضب  بشكل  الرياضية  واألندية 

من مؤامرة يتزعمها نظام الدوحة 
»مع  عنوان  جديد  يحمل  فرنسي  كتاب  كشف  ذلك  الى 
تجمع  كانت  التي  الوطيدة  عن  العالقة  القائد«،  الى  التحيات 
الفرنسي  بالرئيس  القذافي،  معمر  الراحل  الليبي  الزعيم 
األسبق نيكوال ساركوزي، والتي وصلت الى حد دعم القيادة 

الليبية لحملة ساركوزي اإلنتخابية بخمسة ماليين يورو
وهما  السكي،  وكارل  أرفي،  فابريس  الكتاب  مؤلفا  وقال 
صحفيان   بموقع »ميدي ابارت« اإلستقصائي، ان ساركوزي 
بين  ليخيره  القذافي  إلى  الفرنسي  األركان  رئيس  ارسل 
ترك السلطة أو مشاركة فرنسا في حرب حلف الناتو ضد 
قائًلا  االرتباك،  في  الراحل  الليبي  الزعيم  بدأ  بينما  ليبيا، 
»أنا من أوصلت ساركوزي لتلك المكانة، هو كان مجنوًنا، 
ويجب أن يعلن أن قطر هي من تقود الثورة ضدي عبر 

تنظيم القاعدة«.
فيجارو«  »لو  لصحيفة  مقابلة  في  القذافي  أعرب  كما 
الفرنسية مارس 2011، عن أسفه لسقوط الصواريخ 
ساركوزي  أوصلت  من  »أنا  وقال  ليبيا،  في  الفرنسية 
مضطرب  إنه  الرئاسية،  حملته  ومّولت  للسلطة، 

نفسًيا«.
و تطّرق الصحفيان في الكتاب  الذي نشرته دار 
خالل  الصداقة  مرحلة  بدء  إلى  بباريس،   » فايار   «

تمويل القذافي لحملة ساركوزي االنتخابية عام 2006، فضاًل عن الهدايا 
الثمينة، ثم دور األخير في اغتيال القذافي بشكل مباشر عام 2012.

وبعد سنوات من التحقيق يشرح الكتاب حفاظ فرنسا ساركوزي على عالقة وثيقة جداً 
بالقذافي، كما ُتظهر تسجيالت المكالمات الهاتفية الودية بين الزعيمين، ودور القذافي 
في إطالق سراح الممرضات البلغاريات المتهمات في قضية حقن أطفال بفيروس األيدز 
إلى  القذافي  زيارة  ثم   ،2007 يوليو  مشترك  دفاع  اتفاق  وتوقيع  ساركوزي،  تدخل  بعد 

باريس ديسمبر 2007 في  أوج شهر العسل بين الجانبين.
وأشار الكتاب إلى التحقيقات مع ساركوزي يوليو الماضي حول ملف التمويل اللييبى، ثم 
اعترافات رئيس وزراء ليبيا السابق البغدادي المحمودي الذي اعترف لقاض تونسي خالل 
توقيفه هناك، أّنه أشرف بنفسه على تمويل حملة ساركوزي االنتخابية وتم تحويل األموال 
إلى سويسرا، مضيفًا أن األخير كان ممتنًا جداً للدعم الليبى. كما أكّد عبدالله السنوسيي، 
مسؤول المخابرلت في النظام السابق، لمحققين من المحكمة الجنائية الدولية في 2012، 

أنه تم دفع 5 مليون يورو إلى ساركوزي في الفترة بين 2006 إلى 2007.
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خطية  شهادة  الدين  في  تقي  زياد  وهو  فرنسي  لبناني  أعمال  رجل  واعترف 
من  نقدية  بأوراق  مملوءة  حقائب  ثالث  سلم  أنه  فرنسيين  قضاة  إلى  سلمها 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي وأحد 
مساعديه الكبار كمساهمة في تمويل حملته االنتخابية الناجحة في 2007. وقال زياد تقي 
الدين أنه نقل خمسة ماليين يورو في تمويل غير مشروع من عبدالله السنوسي رئيس 

جهاز مخابرات القذافي السابق  إلى ساركوزي ومدير حملته كلود جيان.
»الحكومة  إن:  الهواري  ناصر  اإلنسان  لحقوق  الليبي  المرصد  أبرز  رئيس  جانبه،  من 
الليبية كانت قد أعلنت في بداية ثورة فبراير عن تلقي الرئيس الفرنسي األسبق نيكوال 
ساركوزي تمويال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته االنتخابية قدره خمسة 
ماليين يورو عام 2007 على ثالث دفعات عن طريق وسيط لبناني، وأضاف« أن ساركوزي 

كان أول المبادرين لقصف ليبيا، يوم 19 مارس عام 2011، عندما 
تم فرض حظر جوي على ليبيا بزعم حماية المدنيين، فتم قصف 
وحتى  والذخيرة  األسلحة  ومخازن  الليبي  الجيش  معسكرات 
الجنود المشاة فربما كانت فرنسا تريد التغطية على هذا الملف 
فكانت لها اليد الطولى في القصف ». وأبرز الكتاب أن  سكرتير 
اإلليزيه في عهد ساركوزي، كلود غيان، إشترى شقة بقيمة 700 
مصدر  حول  الفرنسية  العدالة  من  تحقيقات  وسط  يورو  ألف 

التمويل، الذي ُيعتقد أنه ليبي.
وبدأت تلك القضية تنفضح في مارس 2011، لدى اندالع 
الذي ساعد  »أنا  قائاًل  القذافي  اعترف  الليبية«، حينها  »الثورة 
رئيسًا،  ليصبح  المال  منحته  للسلطة،  للوصول  ساركوزي 
للداخلية وطلب  إلى هنا وزار خيمتي عندما كان وزيراً  وجاء 
أّنه  وأبرز  الكتاب   2005 عام  أكتوبر  في  المساعدة«  مني 
اتخّذت  العربي  الربيع  بثورات  سمي  ما  أحداث  اندالع  مع 
أرسل  أّن  بعد  آخر،  منحى  الفرنسية-الليبية  العالقات 
حاماًل  ليبيا  الفرنسي  إلى  الجيش  أركان  رئيس  ساكوزي 
رسالة مفادها »إذا تركت السلطة، لن تذهب فرنسا إلى 

الحرب« في إشارة لحملة حلف الناتو  لعزل القذافي 
األركان  لرئيس  قال  حين  مدوّيًا  القذافي  رّد  وكانت 
أن  يجب  ألّنه  مجنون،  إّنه  لساركوزي  »قل  الفرنسي 
يدرك وقوف قطر خلف الثورة، عبر تنظيم القاعدة، كما 
الرئيس  تمويل  مواصلة  من  غضبه  القذافي  واصل 
ساركوزي  وصف  كما  عليه،  يتحول  ثم  الفرنسى، 
فيجارو«  »لو  لصحيفة  مقابلة  وخالل  بالمتسول«. 
الفرنسية في مارس 2011، وصف القذافي الرئيس 
الفرنسي بالمضطرب نفسيًا، وقال »أنا من أوصلته 

للسلطة، ومّولت حملته الرئاسية، ثم بعد 4 أيام من 
تعرض المدنيين لخطر القصف، تسقط أول قنابل فرنسية في ليبيا؟«. 

قيادات  لشهادات  وفقًا  القذافي،  اغتيال  في  المباشر  فرنسا  دور  إلى  الكتاب  وأشار 
الحكومة  مخابرات  جهاز  منسق  العبيدية  رامي  قال  حيث  الليبى،  االنتقالي  بالمجلس 
االنتقالية  إّن عمالء فرنسا قاموا بإعدام القذافي بشكل مباشر، كما شهد محمود جبريل 
الثورية،  الكتائب  رئيس الحكومة االنتقالية السابقة بأّن عميال أجنبيا تسّلل دخل صفوف 
أّنه في حالة  وقام بقتل القذافي. وفي تحقيق لصحيفة »كوريرا ديال سيرا« اإليطالية أكّد 
عن  المسؤولة  الجهة  هي  فرنسا  ستكون  القذافي،  قتل  في  األجنبية  المخابرات  توّرط 
مجمل  بتمويل  قام  القذافي  أن  إلى  صفحة   400 في  جاء  الذي  الكتاب  ويخلص  اغتياله. 
الحملة االنتخابية لساركوزي، ويعيد إلى األذهان جميع مجريات ما حصل، ويشير إلى أن 

المبلغ الذي تسلمه ساركوزي من القذافي يناهز الخمسين مليون يورو.
التي  الوطيدة  القائد«، عن  العالقة  الى  التحيات  »مع  كشف كتاب فرنسي  يحمل عنوان 
نيكوال  األسبق  الفرنسي  بالرئيس  القذافي،  معمر  الراحل  الليبي  الزعيم  تجمع  كانت 
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اإلنتخابية بخمسة  لحملة ساركوزي  الليبية  القيادة  الى حد دعم  والتي وصلت  ساركوزي، 
ماليين يورو. ولكن بعد أكثر من سبع سنوات على اإلطاحة بالزعيم الليبي، ها هي دماء 
الليبيين وعلى رأسهم القذافي تالحق حمد بن خليفة الهائم على وجهه في مالذات بعيدة 
عن بلده، وسازكوزي المتهم رسميا بتهم قضت على مستقبله السياسي، ومؤهلة لتدفع 

به الى سجن طويل المدى.
قطر  أمير  من  كال  ليبيا،  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  السياق اتهمت  هذا  وفي 
العقيد  مقتل  في  بالتورط  ساركوزي  األسبق  الفرنسي  والرئيس  خليفة  بن  حمد  السابق 
قبل  من   2011 العام  من  أكتوبر  في  أحياء  أسرهم  بعد  المعتصم  ونجله  القذافي  معمر 

القوات التابعة للمجلس االنتقالي السابق.
وأضافت اللجنة، أن هناك معلومات تشير إلى تورط دولة قطر من خالل حمد بن خليفة 
الخاصة باإلجهاز عليه نتيجة  أمر شخصيا قائد قواته  القذافي، بعدما  ثاني في مقتل  آل 
لمعلومات خطيرة كانت بحوزة القذافي عن حكام دولة قطر ودورهم التخريبي ودعمهم 
إثارة  والصومال ومحاوالتهم  وأفغانستان  النيجر وتشاد  إرهابية ومتطرفة في  لتنظيمات 

الفوضى ودعم قوي المعارضة بالمملكة العربية السعودية والبحرين وسوريا واليمن .
المخابرات  وكيل  قبل  من  القذافي  تصفية  تمت  بأنه  والتقارير  المعلومات  تفيد  كما 
الفرنسية، بناء على أوامر مباشرة من الرئيس السابق الفرنسي نيكوال ساركوزي، وذلك 
الرئيس  المالي  الدعم  عن  بينها  من  القذافي  بحوزة  وأسرار  معلومات  إخفاء  أجل  من 
االستثماري  الصراع  وكذلك  الرئاسية  االنتخابات  في  ساركوزي  السابق  الفرنسي 

واالقتصادي في أفريقيا.
واعتبرت اللجنة جريمة مقتل القذافي ونجله المعتصم بالله بعد أسرهم أحياء والتنكيل 
األركان  مكتملة  حرب  جريمة  مجهول  مكان  في  ودفنهم  وحشية  بصورة  بجثامينهم 
المسلحة  والنزاعات  الحروب  أسرى  جنيف  ومعاهدات  اإلنساني  الدولي  للقانون  وانتهاكا 
وخارج أي منطق أو اعتبار آلدمية اإلنسان، وعرض جثتهم في فضاء مفتوح لمدة ثالثة أيام 

في مدينة مصراتة بشكل مناف لكافة القيم اإلنسانية والدينية واألخالقية.
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رمزي زائري

عام مضى على وجود الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون القادم من عالم البنوك إلى وزارة االقتصاد 
والصناعة واالقتصاد الرقمي، في قصر اإلليزيه، عام لم يستطع خالله هذا السياسي الطارئ الذي شّكل 
صعوده المفاجئ وفوزه غير المتوّقع، صدمة لدى قادة ورموز األحزاب الفرنسية »العريقة«، على إنعاش 
االقتصاد الفرنسي، األمر الذي يبدو أنه كان الدافع كي يولي أهمية استثنائية لملفات السياسة الخارجية، 

على رأسها ليبيا. 

المصالح والمطامح 
الفرنسية في ليبيا

،،
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الليبية  األزمة  من  الفاعلة  الدول  أكثر  من  فرنسا  تعتبر 
ولديها مصالح في الجنوب تسعى إلى تأمينها بين الحين 
واآلخر سواء عبر التحركات التى تقودها عبر سفاراتها في 
أو عبر قوى وقبائل ليبية تحظى بدعم كامل وسري  ليبيا 

من اإلليزيه.

تسلمه  من  فقط  شهرين  بعد  بدأت  التي  األولى  ماكرون  محاولة  فشل  ورغم 
منصبه لحل األزمة الليبية، عندما جَمع الجنرال خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق 
الوطني فائز السراج في تموز 2017، إال انه لم ييأس – في ما يبدو – حيث دعا الى 
بينها  الليبي،  بالملف  20 دولة معنية  )29/05/2018(، بمشاركة  باريس  مؤتمر دولي في 
دول الجوار، وإيطاليا، والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن، وبإشراف رئيس 

بعثة األمم المتحدة في ليبيا غسان سالمة. 
شهد  ليبيا،  في  السياسي  للحل  مقترح  تطوير  على  الراهن،  الوقت  في  فرنسا،  وتعمل 
العوامل  أن  ويالحظ   ،)2018 أيار  مايو/   22( السابعة  المسودة  جديدها  إصدارت،  سبعة 
ورئاسية  برلمانية  انتخابات  أبرزها  تنظيم  النقاط،  من  عدد  على  تقوم  يينها  المشتركة 
بحلول نهاية عام 2018، وإعادة فتح سجل الناخبين إلتاحة الفرصة لتسجيل ناخبين آخرين، 

واحترام نتائج االنتخابات.
في  مراقبين  بحسب  يرى  وهو  المنطقة،  في  الفرنسي  الدور  الستعادة  يسعى  ماكرون 
اللعب على الساحة الدولية فرصة، يمكنه من خاللها الحصول على مكاسب سياسية وأخرى 
األخيرة  في  نجاحه  واحتماالت  متوقفة،  استثمارات  ودفع  أسواق  عن  البحث  عبر  اقتصادية 

تبدو مرتبطة على نحو وثيق بالمآالت التي ستنتهي إليها األزمة الليبية.

سوق إعمار ليبيا يغري الشركات الفرنسية

أرباب  اتحاد  سارع  القذافي،  معمر  الراحل  العقيد  نظام  سقوط  على  قليلة  أشهر  بعد 
العمل الفرنسي ‘ميداف’ في أيلول/سبتمبر 
ليبيا  بناء  إعادة  تكلفة  تقدير،  إلى   ،2011
بنحو 200 مليار دوالر على األقل على مدى 
يمثل  -الذي  االتحاد  وأعرب  سنوات،  عشر 
في  الفرنسية  الشركات  كبرى  مصالح 
الخارج- عن األمل في أن يكون لفرنسا التي 
لعبت دورا في دعم )الثوار الليبيين( نصيب 
كبير في االستثمارات بليبيا، وهو ما يسعى 

فريق إدارة ماكرون إلى تحقيقه فعليا.
مستقبل  في  التباحث  إطار  وفي 
 400 التقى  بليبيا،  الفرنسية  االستثمارات 
كبرى  فرنسية  شركات  من  كبيرا  مسؤوال 

-مثل توتال النفطية وجيدياف سويس للطاقة وبيجو لصناعة السيارات- في مقر االتحاد 
بباريس، متطلعين للفوز بنصيب كبير من المشاريع على األرض الليبية، فدمار ليبيا يمثل 
مركز جذب لكثير من الجهات، من بينها فرنسا التي تبحث دون شك، عن موطئ قدم لها 
المادية  الفائدة  أو  الموارد االقتصادية،  إدارة  المرتقبة، سواء على صعيد  في المشروعات 

المباشرة.
بكثير  أكبر  حاليا  ليبيا  في  االستثمار  على  الفرنسية  الشركات  إقبال  أن  مراقبون  اعتبر 
مقارنة مع حقبة القذافي، حينما كانت هناك أقل من 50 شركة فرنسية تعمل، في حين رجح 
المدير العام التحاد أرباب العمل تييري كورتيني أن تكون هناك منافسة حادة على السوق 
الليبية سيشارك فيها اإليطاليون واألميركيون والبريطانيون، حاثا أرباب العمل الفرنسيين 

على استهداف الفرص الجيدة واإلعداد المناسب لها.
وصّرح وزير التجارة الفرنسي بيير لولوش إن الشركات الفرنسية تضع مع الحكام الجدد 
في ليبيا التفاصيل بشأن الدور الذي يمكن أن تؤديه في إعمار البالد، والتقى مسؤولو نحو 
80 شركة فرنسية من بينها »توتال« النفطية الكبرى وصانعة االسمنت »الفارج« والمجموعة 

الهندسية »ألستوم« مع وزراء ومسؤولين ومديري شركات ليبيين خالل زيارة لطرابلس.
أويل«  و«ماراتون  فيلبس«  »كونوكو  مقارعة  إلى  الفرنسية  النفط  شركات  وتسعى 
األمريكيتين، وهما الشريكان الرئيسيان لشركة النفط الوطنية الليبية، إضافة إلى »بريتش 
بتروليوم« التي عادت الى ليبيا بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني لطرابلس ولقائه العقيد 

القذافي. 
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مصالح اقتصادية مباشرة

الملف  ترك  القديمة كانت  االستراتيجية  أن  َباك«  “جايُسون  األمريكي  الكاتب  يالحظ 
الليبي اقليميا ولكنه صار اوربيا بصفة كبيرة“. استبقت فيه فرنسا حالة االرتخاء السياسي 
الليبي،  الشرق  القديم في  -اماراتي  المصري -فرنسي  للتحالف  الدولي بشانه، ومتجاوزة 
في  رائدا  ليكون  الفرصة،  باقتناص  شعبيته،  تضاءلت  الذي  ماكرون”،  “ايمانويل  فسارع 
حصص  لتوزيع  نتيجة  األوربي  النزاع  محل  الهجرة،  موضوع  وهي  وحارقة،  هامة  قضية 

المهاجرين، الذي نزل بثقله على عاتق إيطاليا.
هي واحدة من اإلشكاالت األوربية، إذ أن فرنسا تريد أن تبعث بالمهاجرين إلى ايطاليا 
في  ومصالحها  افريقيا  في  نفوذها  ضمان  ومحاولة  هنالك،  الحجز  مكاتب  وجود  بسبب 
الجنوب الليبي مما دفعها الى االسراع واإِلرَقال لمحاولة احتواء الملف. فزعيمة القارة العجوز 
سياسيا، فرنسا، تملك وجودا عسكريا في مالي والنيجر والتشاد. والخطوة الفرنسية تسعى 
فلفرنسا  الدوالرات.  بمليارات  االعمار  مرحلة  على  المقبلة  الليبية  السوق  في  التموقع  الى 
نصيب مما تركت الحرب والمتصارعون، والعالقة التي تعود الى عهد القذافي، تعودت فيها 

على مربع الحسابات والتسويات.
إلى  القديمة والتي تعود  النووية  إلى تفعيل االتفاقيات  بالتوازي مع ذلك تسعى فرنسيا 
سنة 2007 حين وقع اتفاق بين القذافي والرئيس الفرنسي ساركوزي على تفعيل منشات 
من  متاتية  الكهرباء  في  الفرنسية  النووية  الطاقة  ثلثي  ان  إذ  الليبي،  الجنوب  في  نووية 
في  ترغب  أنها  كما  اليهما،  بوابة  ليبيا  تعد  التي  والنيجر  التشاد  في  الموجود  اليورانيوم 
تامين طريق الغاز المستمر من النيجر الى الجزائر الى اوربا و تامين التبادل التجاري، ف 60 

من الصادرات ألوربا تمر بشمال افريقيا. 
تدخلها  مقابلة  واسعة  تجارية  بأفضلية  االستفادة  إلى  فرنسا  تسعى 
مجاالت  في  التفاوض  قيد  مازالت  اتفاقات  فهناك  الليبية،  الثورة  في 
.»320 »ايه  إيرباص  طائرات  توريد  إلى  باإلضافة  الجوية،  والمالحة   النفط 

وهذا  الحديد،  خامات  الستغالل  كبيرة  إمكانية  فرنسا  أطماع  يجذب  الذي  اآلخر  واألمر 
»يعكس اللعبة االقتصادية االنتهازية لفرنسا في هذه الحرب: أن تصبح مرة أخرى مستثمرا 

متميزا في ليبيا«، على حد قول الباحثة في المعهد الفرنسي للعالقات الدولية.
1973، وترجم ذلك  القرار  الفرنسية حدود  الحكومة  أنه ألجل كل هذا، تجاوزت  وأكدت 
بسلسلة من االنتهاكات الصارخة مثل تسليح المجلس االنتقالي من قبل فرنسا على الرغم 

الدوافع  تجاهل  يمكن  ال 
للتدخل  االقــتــصــاديــة 
ليبيا،  فــي  الفرنسي 
هي  إيطاليا  كانت  فإذا 
األول  التجاري  الشريك 
الحضور  ــإن  ف لليبيا، 
يكن  ــم  ل الــفــرنــســي 
بنفس القوة ألنها تحتل 
خلف  السادسة  المرتبة 
العظمى  بريطانيا 

وألمانيا.
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التعافي  مؤشرات  تبدو 
ليبيا  في  االقتصادي 
مغرية للعديد من الدول 
هذا  ــى  إل تنظر  التي 
نجاة  طوق  باعتباره  البلد 
اقتصادياتها  إلنعاش 

المتعبة.

من الحظر المفروض على توريد األسلحة. وكذلك بوجود عناصر من المخابرات الفرنسية 
على األرض أو حتى إطالق القوات الجوية النار في منطقة الحظر الجوي شرق البالد. وهذا 

يفسر ما قاله وزير الخارجية الفرنسي السابق، آالن جوبيه »إنه استثمار للمستقبل«.

الجنوب الليبي خط االقتصاد الفرنسي

تعتبر فرنسا من أكثر الدول الفاعلة من األزمة الليبية ولديها مصالح فى الجنوب وتسعى 
إلى تأمينها بين الحين واآلخر سواء عبر التحركات التى تقودها عبر سفاراتها فى ليبيا أو 
عبر قوى وقبائل ليبية تحظى بدعم كامل وسرى من اإلليزيه، وهو ما يفسر سبب الهيمنة 

الفرنسية فى جنوب ليبيا.
ومع تطورات األحداث الراهنة فى الساحة الليبية، أيقنت فرنسا أنه ال بديل عن التحرك 
أغضب  ما  وهو  الليبى،  الجنوب  فى  مصالحها  لتأمين  الليبى  والشرق  والغرب  الشمال  فى 
إيطاليا،  الدول األخرى فى  المتحدة األمريكية، ففرنسا لم تراع مصالح  إيطاليا والواليات 
وبات التغول الفرنسى محل قلق وشك من الجانب اإليطالى والواليات المتحدة األمريكية 
التى ترفض التحرك الذى تقوده فرنسا والذى يهمش دور البعثة األممية وتسخير غسان 

سالمة لتحقيق مصالحها كونه مواطنا فرنسيا.
شركات  أكبر  بعض  من  مضمونة  التزامات  ليبيا  لدولة  أصبح   2017 العام  بداية  مع 
الطاقة فى العالم بما فى ذلك شركة »توتال« الفرنسية التى وقعت ثالثة عقود جديدة على 

األقل، وضخ استثمارات بقيمة 450 مليون دوالر فى الحقول الليبية.
وارتفعت الشحنات من ليبيا، صاحبة أكبر احتياطيات نفطية فى أفريقيا، الشهر الماضى، 
إلى 1.19 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت وكالة »بلومبرج« تتبع ناقالت 
البترول من البالد فى يوليو 2014، وارتفع اإلنتاج إلى أعلى مستوى له فى عام ونصف العام.

دائمًا  هناك  إن  بسويسرا،  »بتروماتريكس«  شركة  فى  المحلل  جاكوب،  أوليفييه  وقال 
بعض القضايا، ولكن إذا نظرتم إلى مصطلح العقود الموقعة، فإن »توتال« تعود بقوة إلى 

ليبيا، وسوف تزيد إنتاجها على المدى المتوسط.
وارتفعت صادرات ليبيا من 969 ألف برميل يوميًا، فى يناير الماضى، ومن المتوقع 
يوميًا، وهو  برميل  مليون   1.05 بلغت  فبراير؛ حيث  اإلنتاج فى  تتجاوز تدفقات  أن 
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تحاول فرنسا التعامل مع ليبيا بنفس سيناريو التعامل مع 
دول المغرب العربى وهو السيناريو الذي يصعب تحقيقه 

ألنه يختلف عن األوضاع في الجزائر وتونس والمغرب.

أعلى مستوى منذ يونيو 2013.

ال يهمها استقرار ليبيا

الله  الليبي جاب  النواب  ليبيا’ يعّلق عضو مجلس  الدول االستعمارية ال يهمها استقرار 
من  بدعوة  باريس،  في  الليبيين  الفرقاء  جمعت  والتي  الفرنسية  المبادرة  على  الشيباني، 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر دولي برعاية األمم المتحدة حضره ممثلو 
20 دولة معنية بالملف الليبي، بينها دول الجوار، وإيطاليا، والدول الخمس الدائمة العضوية 

في مجلس األمن، وبإشراف رئيس بعثة األمم المتحدة في ليبيا غسان سالمة.
يرى الشيباني، إن »مبادرة باريس تعد لشرعنة السراج ومجلس الدولة الذين لم يعترف 
المركزي  والمصرف  المؤقتة  الحكومة  ومنها  الموازية  األجسام  وإلغاء  البرلمان  بهما 
بالبيضاء »، فالدول االستعمارية بحسب الشيباني »ال يهمها استقرار ليبيا طالما أن النفط 

والغاز يتدفقان إليهم وانخفاض معدل الهجرة غير الشرعية إلى شواطئهم«.
ينسحب رأي الشيباني المتوجس من الدور الفرنسي في بالده، على كثير من المراقبين 
والسياسيين والنشطاء، يصل لدى بعضهم حد االتهام والتخوين، إذ يصف الكاتب والمحلل 
السياسي، عصام الزبير، التدخل الفرنسي في الشأن الداخلي الليبي لمنع وصول ليبيا إلى 
االستقرار، طمًعا في ثروات الجنوب، والذي تعتبره جزء من مستعمراتها – بحسب قوله-، 

وأيًضا لقربه من مالي والنيجر، موضًحا أن 
يكون  سوف  استغالله  أحسن  لو  الجنوب 

سلة الغذاء والثروات لليبيا.
حجم  جيًدا  تعي  فرنسا  ”إن  قائًلا:  وأردف 
النفطي  الشرارة  لحقل  الضخم  اإلنتاجية 
في  التواجد  تحاول  لذلك  فيه،  وتطمع 
الجنوب”، مشيًرا إلى تقارير كانت قد ُسربت 
بقيام  تفيد   ،2011 فبراير  أحداث  بعد 
المهاجرين  دخول  على  بالمساعدة  فرنسا 
المخطط  واصًفا  ليبيا،  إلى  الشرعيين  غير 
الفرنسي بـ “اللعبة القذرة”، التي تستهدف 

إحداث انقسام في الجنوب، عن طريق الدفع ببعض الشخصيات في الجنوب بالدعوة إلى 
الفيدرالية.

تعافي االقتصاد الليبي

إلى  تنظر  التي  الدول  من  للعديد  مغرية  ليبيا  في  االقتصادي  التعافي  مؤشرات  تبدو 
وأعلن  فرنسا،  ذلك  في  بما  المتعبة،  اقتصادياتها  إلنعاش  نجاة  طوق  باعتباره  البلد  هذا 
أنه في صدد وضع   ،2018 فبراير  فيفري/  الخامس من شهر  في  المركزي  ليبيا  مصرف 
المجلس  مع  االقتصادية بالتنسيق  التنمية  عجلة  تحريك  في  للمساهمة  متكامل  برنامج 
الرئاسي لحكومة الوفاق، للخروج من حالة الركود االقتصادي بتوفير المخصصات الالزمة 
للمشاريع اإلنتاجية والخدمية في قطاعات اإلسكان والكهرباء والحديد والصلب واإلسمنت 
وعوائدها  أدائها  تطوير  في  والمساهمة  والمواصالت،  واالتصاالت  المختلفة  والصناعات 

وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
األوسط  الشرق  منطقة  في  النمو  معدل  يقفز  أن  الدولي  البنك  توقع  ذلك  مع  بالتوازي 
التي  اإلصالحات  إن  وقال   .2017 العام   1.8% من   2018 العام   3% إلى  أفريقيا  وشمال 
تشهدها المنطقة ستكتسب قوة الدفع الالزمة، وإن القيود المالية ستخف حدتها مع ثبات 

أسعار النفط. 
وهو  العربى  المغرب  دول  مع  التعامل  سيناريو  بنفس  ليبيا  مع  التعامل  فرنسا  تحاول 
وتونس  الجزائر  في  األوضاع  عن  يختلف  ألنه  ليبيا  في  تحقيقه  يصعب  الذي  السيناريو 
وفقا  ليبيا  مع  للتعامل  الشاب  الرئيس  يقودها  التي  الجامحة  الفرنسية  الرغبة  والمغرب، 
رفيع  التمثيل  يفسر  ما  وهو  والجزائر  وتونس  المغرب  قيادات  تدعمه  المغربي  للنموذج 

المستوى الذي تشارك به الدول الثالث في اجتماع باريس.
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،،

رامي التلغ

كانت للعالقات الفرنسية الليبية إبان حقبة العقيد معمر القذافي صالت سيئة في اإلجمال، عدا حقبة 
جورج بومبيدو وصفقة طائرات الميراج الشهيرة، تخللتها مواجهات مباشرة في حرب تشاد ومواجهات 
األسبق  الرئيس  لعهد  الثانية  الوالية  في  العالقات  هذه  وتحسنت  إرهابية.  عمليات  ومنها  بالوكالة 
والتخلي  الكيميائي  سالحها  من  التخلص  الغرب  طرابلس  موافقة  إثر   )2007  -  2002( شيراك  جاك 
في  أنه  للنظر  والالفت  سي-10.  ودي  لوكربي  طائرتي  لضحايا  تعويضات  ودفع  النووي  برنامجها  عن 
2007 عند انطالق حكم نيكوال ساركوزي، برز اهتمام بالشأن الليبي من زاوية إطالق سراح الممرضات 
البلغاريات )المتهمات مع ممرض فلسطيني بالتسبب بتسميم أطفال باإليدز في بنغازي( الذي كانت 
قطر وسيطا فيه، وكان هذا المفتاح لزيارة القذافي إلى باريس في ديسمبر 2007 وما رافقها من كالم 

عن توقيع عقود مبدئية بقيمة عشرة مليارات دوالر.

سياسة ماكرون في ليبيا... 

هل تصلح
ما أفسده األسالف؟
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بقيت  العقود  هذه  أن  بيد 
ورق،  على  حبراً  غالبيتها  في 
تسويق  في  باريس  تنجح  وَلم 
نشاط  تتابع  وكانت  رافال  طائرات 
وهكذا  الليبي.  البيت  لترتيب  واشنطن 
الـذي  التـونسي  الحـراك  انـدالع  بعد 
كـانت  بل  عنـه،  غفلة  في  بـاريس  كـانت 
من معارضيه، سرعان ما قرر ساركـوزي 
باريس  تكون  كي  ليبيا  في  االستـدراك 
العربي  الزلزال  حقبة  إبان  حاضرة 
السيـاسي الـذي أخذت تالحظ ارتداداته 
انطـالقا من سيدي بوزيد في تونس إلى 

ميدان التحرير في القاهرة.
ليبيا  في  يرتسم  أخذ   2012 منذ 
العراق  الكارثي لما بعد حرب  السيناريو 
في 2003، وأخذ يتضح أن هدف بعض 
يكن  لم  الليبي  الشعب  دعم  ادعوا  من 
في  الليبية  الكعكة  لتقاسم  السعي  إال 
بموقع  ومتمتع  الطاقة  بثروة  غني  بلد 
أوروبا،  أبواب  على  متميز  جيوسياسي 
والساحل  العربي  العالم  بين  ويربط 

والعمق األفريقيْين.
قدرة  عدم  البدايات  منذ  ولوحظ 
الخاصة  باللعبة  التحكم  على  باريس 
الليبية،  المغامرة  في  شركائها  لبعض 
وخصوصًا دولة قطر بالرغم من العالقة 
الفرنسي األسبق  الرئيس  الحميمة بين 
وجه  وعلى  القطرية  والقيادة  ساركوزي 
السابق  القطري  الوزراء  رئيس  التحديد 
ومن  ثاني،  آل  جاسم  بن  حمد  الشيخ 
رئيس  طلب  تلبية  عدم  المهمة  األمثلة 
الحكومة الليبية االنتقالي محمود جبريل 

بنزع سالح المليشيات والشروع في إعادة بناء الجيش والدولة.
المسؤوليات  وتحديد  الدبلوماسية  الوثائق  عن  للكشف  الزمن  بعض  األمر  سيتطلب 
فرنسا  أن  فيه  شك  ال  مما  لكن  الليبي.  الوضع  انهيار  في  والدولية  واإلقليمية  الداخلية 
المبادرة في فبراير 2011 من أجل تشريع التدخل الدولي، تتحمل قسطًا من المسؤولية في 
عدم التنبه لمسار مشابه لما رفض جاك شيراك الموافقة عليه في حرب العراق عام 2003.

وهذا العجز الدولي عن متابعة العملية العسكرية وآثارها، وعن استباحة العديد من القوى 
الخارجية للساحة الليبية أدى ليس فقط إلى التفكك واندالع عدة حروب في حرب، بل نتج عنه 
انتعاش ااٍلرهاب في ليبيا والساحل المجاور مما حمل فرنسا أوائل العام 2013 على التدخل 

في مالي، وال تزال عمليتها العسكرية في الساحل مستمرة منذ 2014.
محورين  بروز  مع  األمور  مجرى  على  المؤثر  دورهما  ولندن  باريس  فقدت  فشيئًا  شيئًا 
إقليميين متصارعين )قطر وتركيا من جهة، ومصر ودولة اإلمارات العربية المتحدة من جهة 
أخرى(، إلى جانب مواقف رمادية لتونس والجزائر والسودان وغيرها من األطراف اإلقليمية، 
أما األطراف الغربية فلم يكن هناك مواقف متجانسة بينها حيث عادت لغة المصالح وانتزاع 
مواقع نفوذ لتطغى على ما عداها بين باريس وروما ولندن تحت العين الساهرة لواشنطن 

وبدء العودة الروسية منذ 2015.
راهنت فرنسا إبان حقبة فرنسوا هوالند على دور منظمة األمم المتحدة في التوصل إلى 
اتفاق  إبرام  في  ذلك  وأسهم  واالقتصادي،  األمني  التدهور  ووقف  المنشود  السياسي  الحل 

منذ 2012 أخذ يرتسم في ليبيا السيناريو 
الكارثي لما بعد حرب العراق في 2003، 
ادعوا  من  بعض  هدف  أن  يتضح  وأخذ 
دعم الشعب الليبي لم يكن إال السعي 

لتقاسم الكعكة الليبية.
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نجاح  أن  المراقبون  يرى 
حفتر  جمع  في  باريس 
نجاحا  يمثل  والــســراج 
للدبلوماسية  كبيرا 
الفرنسية، وذلك بالرغم 
من العديد من المحاوالت 
فشلت  التي  السابقة، 

في جمعهما.

الصخيرات 2015 بعد مسار طويل وعسير من دون أن يدخل فعال حيز التنفيذ مع أن مدته 
االنتقالية تنتهي عمليًا أواخر العام 2017.

إزاء هذا المشهد الليبي المتصّدع والمتفجر والمهدد لألمن في المحيط المباشر وأوروبا، 
قرر إيمانويل ماكرون إطالق مسعاه في تنظيم لقاء سان كلو قرب باريس، في 25 يوليو، بين 
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني. وأتى 
التركيز على الشخصيتين األكثر تأثيرا من الناحيتين السياسية والعسكرية كي يتم الخروج 
لوصول غسان  كان  وربما  األطراف،  على كل  يتوسع  فعلي  ديناميكية حل  وبدء  المأزق  من 
سالمة الموفد األممي الجديد واندالع األزمة الخليجية )حيث تنشغل الدوحة خصوصًا في 

شأنها الداخلي واإلقليمي المباشر( دور في توقيت مبادرة ماكرون.
ويرى المراقبون أن نجاح باريس في جمع حفتر والسراج يمثل نجاحا كبيرا للدبلوماسية 
الفرنسية، وذلك بالرغم من العديد من المحاوالت السابقة، التي فشلت في جمعهما، إذ أنه 
وللمرة األولى وبعد محاوالت القاهرة وأبو ظبي، تنجح باريس في جمعهم والوصول التفاق 
وإصدار بيان. وكانت أبو ظبي  قد نجحت في السابق في جمع األطراف الليبية المتنازعة، إال 

أنها لم تتمكن من الوصول إلى أي اتفاق.
وكثيرا ما تعثرت اتفاقات السالم السابقة في ليبيا جراء االنقسامات الداخلية بين مجموعة 
أطاحت قوى  الفوضى، منذ  التي ظهرت في ظل  المتنافسة  المسلحة  الجماعات  كبيرة من 

معارضة بمعمر القذافي في 2011.
الدور  أبو دياب أن  الدولية في جامعة باريس، خطار  العالقات  الباحث واألستاذ في  ويرى 
الليبي في عهد ساركوزي. وكان لفرنسا دور كبير  الشأن  الفرنسي كان حاضرا وبقوة في 
في حصول أغلبية في مجلس األمن للقرار 1970، الذي كانت هي أيضا وراءه. كما أن الدور 
فرنسا  قيام  وكذلك  مصراته،  وفي  بنغازي  في  األحداث  بدء  منذ  حاضرا  كان  الفرنسي 
يوضح  االنتقالي،  بالمجلس  دولة  كأول  الرسمي  واعترافها  ليبيا  على  األولى  بالضربات 
الرئيس  الفرنسي تراجع في عهد  الدور  أبو دياب أن  الدولية. ويؤكد  العالقات  الباحث في 
السابق أوالند، في حين حاولت إيطاليا أن تحل محل الدور الفرنسي، فقامت بتوطيد عالقتها 

مع القوى الليبية، إال أن الدور اإليطالي لم يترجم بأي اتفاق على أرض الواقع.
من جهته يعتقد زيدان خوليف أستاذ العالقات الدولية في جامعة باريس عربية أن ماكرون 
الليبي والدفع به كأولوية؛ بناء على عدة أمور قد تكون أهمها انخفاض  اختار إحياء الملف 
الداخلية ومنها محاربة  االنتخابية  التي تعود لفشله في تحقيق وعوده  شعبيته في فرنسا، 
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منظمة  دور  على  هوالند  فرنسوا  حقبة  إبان  فرنسا  راهنت 
األمم المتحدة في التوصل إلى الحل السياسي المنشود 
ووقف التدهور األمني واالقتصادي، وأسهم ذلك في إبرام 

اتفاق الصخيرات 2015 بعد مسار طويل وعسير.

البطالة وتحقيق الرفاهية للشعب الفرنسي. ويوضح خوليف أن ذلك دفع به إلى اختيار ملف 
خارجي من أجل رفع أسهمه من ناحية ومن ناحية أخرى لعب دور قيادي في الشأن األوروبي، 

ما يتيح لباريس بالظهور بمظهر قيادي خاصة بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
ويرى خوليف أن ماكرون يريد أن يظهر موقفا فرنسيا قياديا، وهو مدفوع من مستشاريه 
ألخذ زمام المبادرة أوروبيا، وذلك بعد اتهامه من المعارضة الفرنسية بأنه مبتدئ في عالم 
السياسة الخارجية، وغير ضليع بدهاليزها بحكم سنه، وهو ما يريد ماكرون إثبات أنه أمر 

غير صحيح.
لكن المبادرة الفرنسية أغضبت المسؤولين في إيطاليا، التي سبق أن تولت قيادة الجهود 
المتعاقبة من  الموجات  وتحملت عبء  السابقة،  السالم في مستعمرتها  إحالل  إلى  الرامية 

المهاجرين األفارقة، الذين يعبرون البحر المتوسط انطالقا من الشواطئ الليبية.
وقال وزير الخارجية اإليطالي أنجلينو ألفانو لصحيفة ال ستامبا إنه يؤيد المبادرة الفرنسية؛ 
لكنه أضاف »يوجد الكثير من األسئلة المفتوحة بشأن ليبيا.. وعدد كبير من الوسطاء وعدد 
كبير من المبادرات.. نريد توحيد جهودنا وتركيزها على مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا 
غسان سالمة«. ويضيف خوليف، أن إيطاليا كان بودها أن تكون صانعة هذا الحدث إال أنها 
فشلت، كما أن فرنسا لها ثقل أكبر في الشأن الليبي، وهو واضح هنا في قدرتها على جمع 
القيادات الليبية والوصول إلى اتفاق بالرغم من العديد من المحاوالت المضنية التي باءت 

بالفشل.
أصل  من  الدولية  العالقات  أستاذ  ويؤكد 
كل  بعيد  الماكروني«  »الفكر  أن  جزائري 
الفرنسي،  االستعماري  اإلرث  عن  البعد 
الرئيس  يريده  الذي  الهدف  فإن  »لذلك 
دور  في  فرنسا  إظهار  هو  الحالي  الفرنسي 
قيادي أوروبي، والدفع بمبادرات ناجحة على 
التغلب  محاولة  أجل  من  الخارجي،  الصعيد 

على الشأن الداخلي«.
الفرنسي  اإليطالي  الصراع  ويتركز  هذا 
ملف  حسم  هو  األول  أمرين؛  حول  ليبيا  في 
الدول  أكثر  إيطاليا  ُتعد  الذي  الالجئين 
يعنيه  وما  تبعاته  من  تضرًرا  األوروبية 
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ليس بعيًدا عن الشمال الليبي تنفرد فرنسا بالجنوب الذي 
االستخبارات  تمتلك  حيث  بليبيا،  التاريخي  إرثها  تعتبره 
العسكرية  الزعامات  ببعض  قوية  ــط   رواب الفرنسية 
في  القبلية  الزعامات  أو  السابق  بالنظام  المرتبطة 

المنطقة.

أريد  إن  الليبية  الدولة  على  نفوذ وهيمنة  توليد شرعية  الملف من  النجاح في هذا 
فقد  الضخمة،  الطبيعي  الغاز  احتياطات  هو  الثاني  واألمر  جديد،  من  ُتبنى  أن  لها 
غنم اإليطاليون خالل السنوات الماضية كثيًرا من المشاريع في القطاع النفطي، وال 

يريدون للشركات الفرنسية أن تنافسهم في القطاع وأن تقضم من حصتهم.
فبالتزامن مع الوساطة الفرنسية واإلعالن عن التدخل البحري اإليطالي، بذرائع مقاومة 
الهجرة غير النظامية، طار إلى ليبيا قادًما من روما مدير العمالق النفطي اإليطالي )شركة 
إيني( للقاء السراج ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وجرى خالل اللقاء 
بحث المرحلة الثانية من مشروع تطوير حقل بحر السالم، واحد من أكبر حقول النفط في 
ليبيا ويعتبر مصدًرا مهًما من مصادر إمدادات الغاز لخط جرين ستريم، الذي يمد إيطاليا 
بثمانية مليارات متر مكعب من الغاز سنوًيا. الجدير بالذكر هنا أنه وفي شهر مايو/آيار من 
العام 2016 قامت قوات موالية لحفتر بقطع خط الغاز )جرين ستريم( الواصل إلى صقلية 

اعتراًضا على الدعم اإليطالي لحكومة فايز السراج.
في الضفة األخرى حسم الفرنسيون خيارهم منذ قدوم إيمانويل ماكرون في دعم حفتر. 
بأن   2017 يونيو/حزيران  من   21 في  الرجل  صرح  فقد  أوضح،  الصورة  بدت  ماكرون  مع 
الخارجية  السياسة  تغيير  في  النظر  وأمعن  ليبيا«،  في  حرب  شن  في  مخطئة  كانت  »فرنسا 
الداعم بقوة لحفتر،  إيف لودريان،  السابق جون  الدفاع  ليبيا بأن عّين وزير  الفرنسية تجاه 
في منصب وزير الخارجية، وكان هو المهندس الحقيقي الجتماع باريس، الذي يتبنى ضمنًيا 

وجهة النظر المصرية للحل في ليبيا.
ترغب فرنسا في العودة إلى منطقة غرب أفريقيا مرة أخرى ولكن من خالل البوابة الغربية 

على  يدها  وضع  وبشدة  تريد  كما  الليبية، 
فازت  المنطقة، فقد  والغاز في  النفط  موارد 
»توتال«،  2010 من خالل شركة  فرنسا عام 
غربي  »نالوت«  بحوض  الغاز  الستثمار  بعقد 
تعود  أن  قبل  »مليتا«،  من  والقريب  البالد، 
ليبيا وتلغي العقد مع الشركة الفرنسية بعد 

جدل قانوني.
يحولون  وحلفاءها  إيطاليا  أن  ويبدو 
التي  »نالوت«،  إلى منطقة  دون رجوع فرنسا 
ضخًما  مخزوًنا  تحوي  بأنها  تقارير  تتحدث 
شركة  مصالح  وكانت  الطبيعي.  الغاز  من 
النفطي،  الهالل  في  الفرنسية  »توتال« 
وراء  »نالوت«،  حوض  استرجاع  في  ورغبتها 

تقديم فرنسا دعًما عسكرًيا لحفتر. هذا الدعم الذي كان معلًنا في معارك بنغازي، جاء خفًيا، 
عند استيالء حفتر على منطقة الهالل النفطي.

وليس بعيًدا عن الشمال الليبي تنفرد فرنسا بالجنوب الذي تعتبره إرثها التاريخي بليبيا، 
المرتبطة  العسكرية  الزعامات  ببعض  قوية  روابط   الفرنسية  االستخبارات  تمتلك  حيث 

بالنظام السابق أو الزعامات القبلية في المنطقة.
جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثالثاء 29 مايو 2018 األطراف األربعة الرئيسية 
البلد من األزمة بعد سبع سنوات على  الليبي سعيا لتنظيم انتخابات تخرج هذا  النزاع  في 
اإلليزيه  قصر  وذكر  المبادرة.  هذه  حيال  الخبراء  تشكيك  ووسط  القذافي،  معمر  سقوط 
أنه بمشاركة القوى على األرض و«العرابين« األجانب والقوى اإلقليمية والدولية »يوضع كل 
واحد أمام مسؤولياته« إزاء الفوضى التي تعم ليبيا بعد سبع سنوات على التدخل الغربي عام 

.2011
اتفقت األطراف الليبية الممثلة في مؤتمر باريس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 
دفع  في  ماكرون  الفرنسي  الرئيس  لجهود  نجاحا  اعتبر  االتفاق  الجاري.  العام  نهاية  في 

األطراف الليبية لتبني خارطة طريق لألزمة. لكن هل هذا هو كل شءي؟
النزاع  ليبيا بجمع أطراف  الوضع في  لحلحلة  إيمانويل ماكرون  الفرنسي  الرئيس  يسعى 
األربعة الرئيسية بهدف لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تخرج البلد من أزمته المستمرة 
لسبع سنوات. قبيل االجتماع، غرد الرئيس الفرنسي قائاًل: »لدينا كل مصلحة، من أجل أمننا، 
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للعمل من أجل استقرار ليبيا. لهذا السبب جمعت اليوم في االليزيه كافة األطراف 
المعنية باألمر«.

وقبل انتهاء االجتماع صدر بيان لإلليزيه قال إن المشاركين »سيعملون على نص 
سياسي بهدف التوصل إلى التزام جماعي ببذل كل ما في اإلمكان لتنظيم انتخابات رئاسية 
وتشريعية بحلول نهاية السنة، والعمل على توحيد قوات األمن، وتوحيد المؤسسات لقيام 

برلمان واحد وبنك مركزي واحد«.
ويبدو أن مساعي ماكرون تكللت بالنجاح حيث غرد عقب االجتماع: »هذه لحظة تاريخية 

لليبيين، ثمرة عمل طويل األمد للوصول إلى طريق للخروج من األزمة في ليبيا«.
المتحدة  األمم  بناء مع  العمل بشكل  يلتزمون  الليبيين  »القادة  أن  فيه  إعالن جاء  وصدر 
لهذا  الحاجة  مدى  عن  تساءلوا  منتقدين  لكن  مصداقية«.  وذات  سليمة  انتخابات  لتنظيم 
األمم  مبعوث  سالمة  غسان  الماضي  العام  أطلقها  عمل«  »خطة  وجود  ظل  في  االجتماع 

المتحدة الخاص إلى ليبيا بهدف تمهيد الطريق أمام إجراء االنتخابات.
هناك  يكن  لم  إذا  باريس،  لمؤتمر  عكسية«  »نتائج  من  حذرت  الدولية  األزمات  مجموعة 
توافق أوسع يشمل أطرافًا سياسية وعسكرية أخرى. وأوضح المركز البحثي أن هذا المؤتمر 
التي تعتبر فصائلها المسلحة من بين األقوى في  تغيب عنه بالخصوص مدينة مصراتة، 
غرب ليبيا ويعتبر ساستها من األكثر نفوذاً. وقاطع وفد مصراتة االجتماع عندما أبلغ بأنه 

لن ُيعامل كبقية الوفود األربعة.
إن  تونس(  )مقره  ليبيا  حول  للّدراسات  المغاربي  المركز  مدير  خشانة،  رشيد  قال 
ماكرون أقصى أطرافًا هامة من مؤتمر باريس. وبالرغم من أن األطراف األربعة المدعوة 

األزمة،  حل  »مفاتيح  تعتبر  باريس  لمؤتمر 
اليوم«.  الليبي  إال أنها ال تلخص المشهد 
»قد  المغيبة  األخرى  األطراف  فإن  لذلك 
اتفاق«، حسب  أمام تنفيذ أي  تشكل عقبة 
مدينة  بوفد  ذلك  على  ودلل  خشانة. 
علم  ألنه  المؤتمر  قاطع  الذي  مصراتة، 
بأنه لن يعامل على قدم المساواة مع باقي 
المدينة  أهمية  رغم  المدعوة،  األطراف 
وثقلها السياسي وقيامها بتمويل وتسليح 
الكثير من الكيانات حتى إن بعضها يحمي 
المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه. 

وأشار خشانة كذلك إلى الجنوب الليبي الذي ال يوجد ممثل له »مع أنه ذو أهمية كبرى 
في ليبيا وهو اآلن تتنازعه ميليشيات مختلفة بعضها آت حتى من بلدان الجوار مثل تشاد 

والسودان«.
ورأى خشانة أنه كان من المفروض وضع خطة مرحلية للخروج من األزمة »تركز بالدرجة 
األولى على جمع السالح من ليبيا ألن هذا هو أصل الداء وثانيًا إبعاد الميليشيات والكيانات 
القانون وليس قانون  المسلحة عن المدن مسافات معقولة لتعود مناطق مدنية يسودها 

الغاب الذي تطبقه الجماعات المسلحة«.
ويخشى الكثيرون من دور المليشيات المتقاتلة والفوضى السائدة ومعارضة الليبيين لكل 
ما يعتبرونه تدخال أجنبيًا، فيما أثارت جماعات في غرب ليبيا الشكوك بشأن نجاح المحادثات 

معبرة عن مخاوف من أن تأتي نتائجها في صالح غريمها خليفة حفتر في شرق ليبيا.
عمداء  محل  عسكريين  حكامًا  حفتر  خليفة  المتقاعد  اللواء  فيه  عين  الذي  الوقت  وفي 
العسكري  للحكم  تكرسيًا  البعض  رآه  ما  ليبيا  شرق  أنحاء  معظم  في  المنتخبين  البلديات 
العسكرية  المؤسسات  ليبيا بضرورة إخضاع  للدولة في  األعلى  المجلس  البالد، طالب  في 
الذي  الحصار  ورفع  ليبيا  شرق  في  درنة  مدينة  في  فوراً  النار  إطالق  ووقف  مدنية  لسلطة 

تفرضه قوات حفتر عليها.
ويقول المحلل السياسي رشيد خشانة إن اإلصرار على وجود حفتر في االجتماع آت من 
فرنسا بالدرجة األولى والتي ساوته برئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق فايز 
خيارات  وهي  الحل،  هذا  في  سيشاركون  الذين  األربعة  الفرقاء  اختارت  أنها  كما  السراج، 

تتناسب مع المصالح الفرنسية.

لحلحلة  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  يسعى 
الرئيسية  األربعة  النزاع  أطراف  بجمع  ليبيا  في  الوضع 
من  البلد  تخرج  وتشريعية  رئاسية  انتخابات  تنظيم  بهدف 

أزمته المستمرة لسبع سنوات.
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،،
الحبيب االسود 

الليبي كان  عالقة فرنسا بليبيا هي كذلك عالقة المستعمر القديم بجزء من مستعمراته. الجنوب 
إلى عهد ليس ببعيد محتال من قبل الفرنسيين، ففي أثناء الحرب العالمية الثانية قامت قوات فرنسا 
الحرة بطرد القوات اإليطالية واحتالل مرزق وهي بلدة رئيسية في فزان في 16 يناير 1943، وظلت 
المنطقة تحت السيطرة العسكرية الفرنسية حتى 1951. عندما أصبحت والية فزان بعد ذلك جزءا 
من المملكة الليبية المتحدة بعد استفتاء أجراه أبناء فزان وعلى إثره أعلن الملك إدريس السنوسي 

المملكة في 24 ديسمبر 1951.

فرنسا
والحنين إلى فزان

فرنسيون في فزان خالل أربعينات القرن الماضي
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ووفق دراسة بقلم سيد أعمر شيخنا باحث ومحلل موريتاني، مختص في العلوم السياسية 
السيطرة على  الفرنسيون في  الصحراوي، وجد االستراتيجيون  والساحل  وتاريخ موريتانيا 
األقاليم  في  االستعمارية  السيطرة  قواعد  تثبيت  أجل  من  قصوى  أولوية  الليبي  الجنوب 
المحتلة حديثا، ووفق التقديرات الفرنسية – حينها – تنبع أهمية الجنوب الليبي من جملة 

معطيات ثقافية وعسكرية واقتصادية يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
أوال: القلق من قوة نفوذ الحركة السنوسية ذات الخلفية اإلصالحية والَنفس الجهادي التي 
كانت تتخذ من الجنوب الليبي في تلك المرحلة نقطة ارتكاٍز لها، والعداء الذي ُتكنه الحركة 
السنوسية – ذات األصل الجزائري والهوى العثماني- لالستعمار الفرنسي والتي نجحت في 
استثمار تأثيرها الديني عبر شبكة مريديها وأنصارها في عموم المنطقة باتجاه مواجهة 
طالئع االستعمار الفرنسي واستطاعت بحكم عالقاتها الوثيقة مع شعوب “التبو” و”الطوارق” 
و”الهوسا” جعل الطموحات الفرنسية في المنطقة شديدة الكلفة، كما تذكر سجالت تاريخ 

مقاومة قبائل ومجموعات أقاليم الجنوب الجزائري والشمال النيجري والتشادي.
لليبيا وباألخص تشاد  اإلفريقي  الجوار  االستعماري في  التواجد  تأمين  إلى  الحاجة  ثانيا: 
والنيجر تأسيسا لخلق قطيعة بين ليبيا العربية اإلسالمية وجوارها اإلفريقي المسلم، وهو 
توجه استعماري يعتمد سياسة “فرق تسد” تم تعميمه على كامل الحزام العربي اإلفريقي 

الممتد من السنغال وحتى دارفور.
الثروات  مقدمتها  وفي  االقتصادية  وثرواتها  المنطقة  خيرات  لنهب  التخطيط   : ثالثا 

المركوزة في باطن األرض من يورانيوم وذهب وأخيرا غاز ونفط.
نشأت  السابق  التاريخي  السياق  في 
الليبي  بالجنوب  الفرنسي  االرتباط  قصة 
يضيف  وسوف  العشرين،  القرن  مطلع  في 
الليبي  الجنوب  الثاني في  الفرنسي  التدخل 
عقب  )1950-1943م(  مابين  الفترة  خالل 
الثانية  العالمية  الحرب  في  الطليان  هزيمة 
الفرنسية  االستراتيجية  في  جديدا  ُبعداً 
في الجنوب الليبي يتعلق هذه المرة بصراع 
النفوذ مع الدول الكبرى في ليبيا، حيث ظلت 
مناطق  ضمن  ليبيا  جنوب  تعتبر  فرنسا 

فرنسا  قوات  قامت  الثانية  العالمية  الحرب  في أثناء 
بلدة  وهي  مرزق  واحتالل  اإليطالية  القوات  بطرد  الحرة 
رئيسية في فزان في 16 يناير 1943، وظلت المنطقة تحت 

السيطرة العسكرية الفرنسية حتى 1951.

الملك ادريس
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نفوذها في القارة اإلفريقية، وقد شرح “جاك بيشون” في كتابه )المسألة الليبية في تسوية 
لفرنسا  بالنسبة  ليبيا  مكانة   – األربعينات  في  الفرنسي  القرار  لصناع  الموجه   – السالم( 
“بعد أن خرجت إيطاليا من شمال  المؤلف:  الثانية. يقول  العالمية  الحرب  في عالم ما بعد 
إفريقيا، صار التحكم في ليبيا أحد أهم مشاكل تسوية السالم في البحر المتوسط، وهو أمر 

وثيق الصلة باألمن العالمي، ويهم على األخص أمن فرنسا نفسها وأمن بريطانيا”.
ويرى الكاتب الليبي  فرج الكندي أن ألطماع الفرنسية في الجنوب تمتد  إلى زمن ليس 
بالقصير بدءا من االحتكاك الذي حدث مع الحركة السنوسية ومحاولة فرنسا التقدم شماال 
بين  الموصل  الطريق  ربط  ومحاولة  الصحراء،  جنوب  في  السنوسي  النفوذ  على  للقضاء 
مستعمراتها في تشاد وتونس، والرغبة في ضم مدينة سرت الساحلية إلى إقليم فزان ليكون 
لها منفذا إلى البحر المتوسط، والذي فتح باب التوسع الفرنسي في تلك المناطق هو االتفاق 
الخالفات  تم بموجبه تسوية  1899 الذي  31 مارس  وبريطانيا في  بين فرنسا  الذي عقد 
بين الدولتين حيث تنازلت فرنسا لبريطانيا عن بحر الغزال وبحر العرب ودارفور وأعطيت 
هي الحق في التوسع في شمال وشرق بحيرة تشاد، األمر الذي يحقق لها ربط ممتلكاتها في 
شمال وغرب أفريقيا،  وبهذا يكون إقليم فزان من ضمن االتفاق الذي عقد بين الدولتين 
إلى مستعمراتها  والذي يسمح لفرنسا بالتوسع شمال بحيرة تشاد؛ لتتمكن من الوصول 

عبر  اال  ايتم  لن  وهذا  أفريقيا  شمال  في 
المرور بإقليم فزان في ليبيا، غير أن النفوذ 
الليبي  لم يتعزز  إال  في  الجنوب  الفرنسي 
بعد اندالع الحرب العالمية الثانية وانضمام 
فرنسا إلى جانب دول الحلفاء وإعالن إيطاليا 
المحور  دول  مع  تحالفًا  الحلفاء  على  الحرب 
األمر الذي دفع إلى اتفاق فرنسي بريطاني 
عام 1943م على أن تزحف القوات الفرنسية 
وتحتل  تشاد  من  لوكريك  الجنرال  بقيادة 
من  الجنوبي  الجزء  في  الواقع  فزان  إقليم 
الجنرال  به  قام  الليبية  .وباتصال  الصحراء 
ديغول باألمير إدريس السنوسي تم االتفاق 
– على غرار ما تم االتفاق عليه ما بين األمير 
من  جيش  نواة  بتكوين  واالنجليز  إدريس 

االرتباط  قصة  نشأت  السابق  التاريخي  السياق  في 
العشرين،  القرن  مطلع  في  الليبي  بالجنوب  الفرنسي 
الجنوب  في  الثاني  الفرنسي  التدخل  يضيف  وسوف 
هزيمة  عقب  م(   1950-1943( مابين  الفترة  خالل  الليبي 
في  جديدا  بُعدًا  الثانية  العالمية  الحرب  في  الطليان 
هذه  يتعلق  الليبي  الجنوب  في  الفرنسية  االستراتيجية 

المرة بصراع النفوذ مع الدول الكبرى في ليبيا.

خريطة فزان
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الليبيين المهاجرين إلى مصر للقيام بالقتال ضد اإليطاليين مع اإلنجليز – أن يقوم األمير 
بتشكيل  قوة  وتشاد  النيجر  إلى  المهاجرين  الليبيين  النصر  وبعض  سيف  احمد  بتكليف 
المهاجمة  الفرنسية  القوات  مع  فزان  إقليم  إلى  للدخول  فرنسي  إشراف  تحت  عسكرية 
للقوات اإليطالية المحتلة لفزان، وتقدمت القوات المشتركة الفرنسية الليبية للسيطرة على 
فزان وانتزاعها من االحتالل اإليطالي، وألحقت الهزيمة بالقوات اإليطالية وسيطرت القوات 

الفرنسية على الجنوب الليبي المعروف بإقليم فزان«.
السياسي،  قرارها  من مشموالت  جزء  إلى  ليبيا  تحويل  على  تعمل  فرنسا  كانت 
وفي  نوفمبر 1953 سافر الملك ادريس إلى المغرب وبرفقته كل من الوزير الفرنسي مسيو 
دي بارسي والقنصل الفرنسي في طرابلس مسيو موري، وكان الغطاء الرسمي لتلك الرحلة 
والزرهون.  فاس  في  األصغر  إدريس  وموالي  األكبر  إدريس  موالي  أجداده  آثار  زيارة  هو 
وهناك ُرتبت له مقابلة الشريف محمد بن عرفة الذي نصبته فرنسا سلطانًا على المغرب 
في آب )أغسطس( من تلك السنة بداًل من قائد الجهاد المغربي من أجل االستقالل الملك 
محمد الخامس الذي كان يعيش وأسرته في المنفي. كان ذلك اللقاء هو الوحيد الذي حظي 
اللقاء  قوبل  العربية كما  الدول  زعيم عربي، وقد شجبته جامعة  أي  مع  به محمد بن عرفة 

دراسة  وفق  المغاربة،  الوطنيين  بامتعاض 
الدستوري  الليبي  محمد  االتحاد  لرئيس 
النهج  أكد أن ذلك  غليون  الذي  بن 
لفرنسا  تابع  حليف  صناعة  في  الفرنسي 
تحديداً  هو  نفوذها  مناطق  في  وتنصيبه 
ما سعت إلى تطبيقه في الجنوب الليبي قبل 
وليكون  لها،  تبعيته  لضمان  نحو  70 سنة 
يعرف  كان  ما  في  لمستعمراتها  امتداداً 
وذلك  الفرنسية«،  اإلستوائية  بـ»أفريقيا 
عقب غزوها لإلقليم وطرد القوات اإليطالية 
كانون  في  عليه  سيطرتها  واستعادة  منه 
الثاني )يناير( 1943 بمساعدة المجاهدين 
تحت  والنيجر  تشاد  في  الالجئين  الليبيين 

التوسعية  أحالمها  لتحقيق  فرنسا  محاوالت  تتوقف  ولم 
تدعمها  كانت  بل  الحد  هذا  عند  فزان  بإقليم  الخاصة 
التصويت  عن  فامتنعت  ودبلوماسية  سياسية  بتحركات 
على قرار األمم المتحدة باستقالل ليبيا سنة 1949، وقامت 
عن  فزان  فصل  في  تمثلت  األرض  على  عملية  بإجراءات 

بقية التراب الليبي وإثارة الروح االنفصالية لدى السكان.

القوات الفرنسية على 
حدود الجنوب الليبي



36 الخميس  31   مايو  ٢٠1٨             العدد: 31 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

إمرة أحمد سيف النصر الذي كلفه 
قوات  مع  بالتعاون  ادريس  السيد 
المستعمر  لدحر  الحرة  فرنسا 
التي  االتفاقية  ضمن  فزان  عن  اإليطالي 

أبرمها السيد مع الحلفاء.
في  تنجح  كادت  أن  أن  فرنسا  ويضيف 
ذلك المسعى عندما تمكنت من إغواء عمر 
تابعًا  حاكمًا  بجعله  ووعدته  النصر،  سيف 
عزل  بعد  ونفوذها  بحمايتها  يتمتع  لها 
حاولت  وقد  الليبي.  التراب  بقية  عن  فزان 
الوطني  الزعيم  إغراء  ذلك  قبل  فرنسا 
وخلعت  العرض  بهذا  النصر  سيف  أحمد 
على  صورته  وطبعت  فزان  باي  لقب  عليه 
مصلحة  مفضاًل  رفض  لكنه  البريد  طوابع 
الوطن. وقد تسبب ذلك المسعى في عرقلة 
جهود  ادريس لتحرير فزان من الفرنسيين 
وإعاقة  المستقلة،  الليبية  للمملكة  وضمها 
والدول  بريطانيا  من  المدعومة  جهوده 

العالمية  الحرب  خالل  عظيمة  مساعدات  من  لها  قدمه  بما  له  تدين  صارت  التي  الحليفة 
الثانية.

ولم تتوقف محاوالت فرنسا لتحقيق أحالمها التوسعية الخاصة بإقليم فزان عند هذا الحد 
األمم  قرار  على  التصويت  عن  فامتنعت  ودبلوماسية  سياسية  بتحركات  تدعمها  كانت  بل 
1949، وقامت بإجراءات عملية على األرض تمثلت في فصل  المتحدة باستقالل ليبيا سنة 
فزان عن بقية التراب الليبي وإثارة الروح االنفصالية لدى السكان، وتكثيف حمالتها الدعائية 
لحّض أهل فزان على التصويت لالنضمام الى فرنسا عندما تستفتيهم األمم المتحدة في 

أواخر األربعينات.
كبحوا  الذين  النصر  سيف  آل  من  العقالء  تعاون  إال  الجهنمي  المشروع  ذلك  يحبط  ولم 
الحكام  بجعلهم  االستقالل  بعد  الملك  كافأهم  وقد  والوطن.  الموقف  وأنقذوا  عمر  أحالم 
الفعليين لفزان الليبية، فكانوا والتها طوال العهد الفيدرالي للمملكة، فحكمها أحمد سيف 

النصر ثم عمر سيف النصر ثم غيث عبدالمجيد سيف النصر حتى 1963.
للسلطان  ادريس  الملك  زيارة  ووضع  الرسمية  الوثائق  بمراجعة  أنه،  غليون،  بن  يتابع 
الدمية في المغرب في سياقها التاريخي والسياسي فإنها لم تكن إال مناورة سياسية أجبر 
النوايا تجاهها وعدم تهديد مخططاتها في  عليها ادريس كتنازل لفرنسا وإلظهار حسن 
البلدين سنة  بين  اتفاقية صداقة  لعقد  الرامية  المفاوضات  لبدء  المنطقة، وتمهيداً  تلك 
1955 انسحبت بموجبها فرنسا - على مضض - من اقليم فزان، وتنازلت بموجبها ليبيا 
الحدود  على  بالنفط  الغنية  األراضي  من  شريحة  عن  الوقت(  ذلك  في  )الفرنسية  للجزائر 
في هيئة  بها  ومعترف  ذات سيادة،  دولة مستقلة  النتيجة والدة  وكانت  والجزائر،  ليبيا  بين 
األمم المتحدة - للمرة األولى في تاريخ ليبيا- ضمنت أمنها وحدودها وسيادتها من أطماع 

للقوى  التوسعية  والمخططات  الجوار  دول 
العالمية  الحرب  في  المنتصرة  العظمى 
الثانية بموجب اتفاقيات صداقة أبرمتها مع 

كل منها.
وفي ديسمبر 1954 قدم منديس فرانس 
اقتراح بشأن التفاوض مباشرة مع الحكومة 
الليبية فقبل مصطفي بن حليم على شرط 
وهو  ديسمبر   31 قبل  المفاوضات  تبدأ  أن 
العسكرية  االتفاقية  بنهاية  المحدد  التاريخ 
المؤقتة وفي الفترة ما بين 6-3 يناير 1955 
الى  والفرنسي  الليبي  الوزراء  رئيسا  توصل 

لتحصين  سد  هي  اليوم  فرنسا  إلى  بالنسبة  فزان  إن 
تشاد والنيجر ومالي، وبوابة على إفريقيا، وقاعدة الكيان 
الليبي، وينبوع الثروات غير المحدودة، وهي فوق كل ذلك 

الجوهرة المهملة من قبل الليبيين أنفسهم.

منداس فرانس
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المطلب  كان  الذي  الجالء  مبدأ  على  االتفاق 
من  والمرفوض  الليبي  الجانب  من  األساسي 
المبدأ من الجانب الفرنسي ليصبح هذا المبدأ 
- الجالء- هو االساس للمفاوضات في  مدينة طرابلس 
في يوليو 1955 نتج  عن هذه المفاوضات أهم نقطة 
وجوب  على  فرنسا  إصرار  وهو  الطرفين  بين  خالف 
اجنبية  دولة  اعتداء  حالة  في  فزان  الى  قواتها  عودة 
مما دفع بن حليم الى قبول مطلب فرنسا ولكن بدون 
التزام  قطعي بل عمل على تأجيل صيغة االتفاق على 
مفاوضات  فيه  تجرى  مناسب  وقت  الى  الدفاع  قضية 
وبذلك  المنطقة  في  حرب  حالة  في  وفرنسا  ليبيا  بين 
فوت األمر على الفرنسي ليحقق مبدأ أهم وهو الجالء 
ما  فرنسا  على  فوت  وبهذا  حديث  حادث  لكل  ثم  أوال 
البقاء  كانت تحلم به وتعمل جاهدة على تحقيقه وهو 
تلزمها  بمعاهدة  الليبية  الدولة  تكبيل  او  فزان  في 
بالموافقة على عودة القوات الفرنسية في أي ظرف تراه 
ما حال  المنطقة وهذا  في  تواجدها  الى  يحتاج  فرنسا 
دونه إصرار  المفاوض الليبي. لتنتهي رحلة مفاوضات، 
طرفين  بين  ومضنية  شاقة  الكندي،  فرج  دراسة  وفق 
غير متكافئين في القوة والعتاد المادي قوة محتل يمتلك 
المقومات المادية والعسكرية يقابله مفاوض ال يراهن 
طبيعي  حق  على  يعتمد  ما  بقدر  المقومات  هذه  على 

في االستقالل وتقرير المصير وإيمان صادق ان هذه االرض  ملك الليبيين ومن حقهم 
وحدهم ان يحكموها ويمارسون سيادتهم الوطنية كاملة غير منقوصة ودون وصاية او 

حماية من إي قوة اخرى وهذا ما تحقق وتتوج في 26 
ديسمبر 1956 بالتوقيع الرسمي على اتفاقية  الحدود 
بين البلدين وتم تبادل وثائق االتفاقية بين الطرفين.
أطماعها  االستعمارية  فرنسا  تستعيد  اليوم 
وضع  من  مستفيدة  الليبي،  الجنوب  في  القديمة 
إيطاليا  وبين  بينها  الصراع  ويبدو  العليلة،  الدولة 
وبريطانيا واضحا كما كان سابقا، حيث تطمح باريس 
والصحراء  الساحل  دول  في  مستعمراتها  تأمين  الى 
بامتداد مؤثر داخل ليبيا قد يمتد الى البحر األبيض 
أنها  روما  ترى  بينما  فسرت،  الجفرة  عبر  المتوسط 
كانت  ما  على  جديد  من  يدها  لوضع  سانحة  فرصة 
أما بريطانيا فلها هي األخرى  الرابع،  تعتبره شاطئها 
لها هم  أن أفضل من يحققها  رغبات استعمارية ترى 
اإلسالميون المرتبطون تاريخيا بها وبمخابراتها، وقد 
الخفي  بالحاج، وتحالفها  الحكيم  لعبد  اعتذارها  يكون 
اإلرهابي،  ومفتيهم  لإلخوان  واحتضانها  الدوحة،  مع 
التي تتأجج من جديد في ظل  الرغبات  مما يعبر تلك 
انهيار الدولة الليبية وسقوط أغلب نخبها الجديدة في 

بئر الخيانة والعمالة والفساد.
إن فزان بالنسبة إلى فرنسا اليوم هي سد لتحصين 
وقاعدة  إفريقيا،  على  وبوابة  ومالي،  والنيجر  تشاد 
وهي  المحدودة،  غير  الثروات  وينبوع  الليبي،  الكيان 
الليبيين  قبل  من  المهملة  الجوهرة  ذلك  كل  فوق 
بالفساد  المسكونة  العاصمة  في  وخاصة  أنفسهم، 

والمؤامرات والتجاذبات السياسية والميلشياوية.

مصطفى بن حليم

جندي فرنسي في فزان
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،،
محمد بالطيب

 ،2005 العام  منذ  القديم  بالنظام  طيبة  عالقة  كبير:  حّد  إلى  إشكالية  بليبيا  ساركوزي  عالقة  تبدو 
صداقة شخصّية مع القّذافي أوصلت هذا األخير إلى زيارة لباريس، ثّم قيادة تحالف دولي إلسقاط هذا 

النظام الذي يقوده القّذافي نفسه الّصديق/الحليف.. والممّول.

ساركوزي وليبيا...

لعبــة الــّرهــانــات 
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العام  منذ  القّصة  بدأت 
ساركوزي  كان  عندما   2005
وقيامه  بالده،  في  للخارجّية  وزيرا 
ليبيا ترّتب عنها إرساء عالقات  إلى  بزيارة 
كان  الليبي.  الّنظام  مع  شخصّية  قوّية 
لرئاسة  للترّشح  يطمع  حينها  ساركوزي 
بالده، وكان النظام الليبي يبحث عن ثغرة 
الغرب.  مع  عالقاته  تطبيع  إلى  منها  يعود 
رهان  ورقة  الفرنسي  السياسي  فكان 
حصار  من  عقودا  عانت  التي  لليبيا  مهّمة 
بتمويل  واتهامات  غربّية  وشيطنة  دولي 
“اإلرهاب” والمنظمات االنفصالية والسعي 
المتالك سالح نووي. وهو بدوره كان رّبما 
يبحث هو اآلخر عن تمويل لحلمه برئاسة 
النهاية  في  أنتج  مصالح  تقاطع  فرنسا، 
أن  أجل  من  الدوالرات  بماليين  صفقة 

يصل الطرفان إلى أهدافهما المنشودة.
العام  انتخابات  في  ساركوزي  انتصر 
2007، وأصبح رئيسا لفرنسا، وزار القّذافي 
الدبلوماسي  الجليد  جبل  كاسًرا  باريس 
وتطّورت  الغرب  عن  يفصله  كان  الذي 

إلى  ينظر  الجميع  وبدا  والمستويات،  األصعدة  على جميع  البلدين  بين  كثيرا  العالقات 
عزلته  من  ساركوزي«  »بوابة  عبر  القّذافي  وخروج  وفرنسا  ليبيا  بين  قائم  جديد  تحالف 
الّدولية عبر عقود الحصار الطويلة، في سياق كامل كانت تحرص فيها ليبيا على تصفية 
كل ملفاته الّدولية العالقة بدءا من »أسلحة الدمار الشامل« وصوال إلى »قضية لوكوربي«.

فبراير 2011.. انقطاع حبل الود

مع بداية العام 2011 شهد العالم العربي موجات من االحتجاجات الشعبية ساهمت 
في سقوط نظامي تونس ومصر، وشملت هذه االحتجاجات ليبيا التي تقع في الوسط 
ما  وجه  في  الصمود  القّذافي  خّير  الّرحيل،  ومبارك  علي  بن  اختار  ولئن  البلدين،  بين 
اعتبر حينها »مؤامرة غربية«، وبعيدا عن توصيف ما حدث حينها فإّن المهّم في كل هذا 
ليبيا، تحت  للتدّخل عسكرًيا في  وراديكالي  العنيف لساركوزي بموقف حّدي  الجنوح  هو 
تحالٌف  به  تأييد دولي تشّكل  به فرنسا على  المدنيين«، موقف حصلت  »حماية  عناوين 

بقيادة حلف الناتو إلسقاط نظام العقيد القّذافي بالقّوة.
ال يمكن فهم هذا التغّير الجذري والحاد والمفاجئ في مواقف ساركوزي، بشكل يسير 
فالعناصر متداخلة ومتشابكة بين الّديبلوماسي واالقتصادي والسياسي، وبين المطامع 
وأهداف الشركات الكبرى، وبين تأثيرات برنار ليفي أحد المقربين )بشكل غير رسمي( 
ولكن  الصهيونية في فرنسا..  اللوبيات  داخل  المؤّثر  والصحفي  الكاتب  من ساركوزي، 

رّبما كان األهم هو العامل الّذاتي.
قّدر  ساركوزي،  إلى  بالنسبة  ذاتي  عامل 
قد  القّذافي  العقيد  لنظام  اسقاطه  أّن 
يقبر بشكل نهائي وأبدي قضّية التمويل 
وأن يقضي عليها في المهد، بل رّبما أيًضا 
أن ينفيها تحت عنوان: لو كنت مموال من 
القّذافي كيف أتدّخل ضده عسكريا وأقود 
رهان  لعب  يريد  كان  رّبما  التحالف؟!  هذا 
ثان، بعد رهانه على األموال الليبية لتعّبد 

طريقه نحو اإليليزيه!

 2005 العام  منذ  القذافي  مع  ساركوزي  قّصة  بدأت 
وقيامه  بالده،  في  للخارجيّة  وزيرا  األول  كان  عندما 
قويّة  عالقات  إرســاء  عنها  ترتّب  ليبيا  إلى  بزيارة 

شخصيّة مع النّظام الليبي.
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من  ساركوزي  فرنسا  كانت 
على  حّرضت  التي  الّدول  أّول 
ليبيا،  في  عسكريا  التدّخل 
بالمجلس  اعترفت  التي  األوائل  ومن 
دعمت  التي  األوائل  ومن  اإلنتقالي، 
والخبراء  والعتاد  بالسالح  المتمردين 
يمنع  لم  هذا  كّل  لكن  العسكريين. 

عنه.. حدوث “الفضيحة”.
تفاصيل القضّية ورهانات ساركوزي 

الخاسرة:
كشف   ،2011 العام  من  مارس  في 
رسمية  تصريحات  في  الليبي  النظام 
عن تمويله لحملة ساركوزي االنتخابية 
لوفيغارو  نقلت  وقد   ،2007 للعام 
دخول  بعد  أشهر  منذ  الفرنسية 
الفرنسية  المحاكم  دوائر  الى  القضّية 
قوله  لساركوزي  اتهاهات  شكل  في 
حياتي  االفتراءات  هذه  “حولت 
مارس   11 منذ  يطاق  ال  جحيم  إلى 
أنه  ساركوزي  عن  نقلت  كما   .”2011
االستقرار  لزعزعة  حملة  ضحية  كان 
استنادا   2011 عام  مارس  في  بدأت 
ورجل  طرابلس  من  اتهامات  إلى 
أيضا  كان  لبناني،  فرنسي  أعمال 
 .2013 في  بدأ  قضائي  تحقيق  محور 
أصل  من  اللبناني  األعمال  رجل  وكان 
فرنسي، زياد تقي الدين، قد كشف هو 
اآلخر تفاصيل حول لقاءاته مع الرئيس 
لتسليمه  ساركوزي  السابق  الفرنسي 

التي  الــّدول  أّول  من  ساركوزي  فرنسا  كانت 
حّرضت على التدّخل عسكريا في ليبيا، ومن 
اإلنتقالي،  بالمجلس  اعترفت  التي  ــل  األوائ
ومن األوائل التي دعمت المتمردين بالسالح 

والعتاد والخبراء العسكريين

خالل التحقيق مع ساركوزي في باريس حول 
قضية »أموال القذافي« سلمت النيابة العامة 
قيل  الفرنسي  القضاء  إلى  معلومات  الليبية 

إنها أسهمت في التعجيل له.

األموال من ليبيا المخصصة لتمويل حملته االنتخابية عام 2007.
الحقيبة  أخذ  التقيته.  وقد  هناك،  “كان  صحفية،:  تصريحات  في  الدين،  تقي  وأّكد 
ووضعها جانبا، ولم يرغب في عد )األموال(”. معبرا عن استعداده لوصف المكان الذي 
بمنصب  عمله  أثناء  الداخلية  وزارة  مبنى  في  ساركوزي  شقة  وهو  اللقاء،  هذا  فيه  جرى 
وزير الداخلية الفرنسي، مضيًفا بالقول “إنه كذاب. لقد التقيته في شقته. مرة التقيته 
في ليبيا، ومرة أخرى التقيته بحضور غيان )وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان(. 

هناك شهود عيان حضروا اللقاءين”.
هذه االتهامات أّكدتها قيادات في النظام الليبي السابق، فخالل التحقيق مع ساركوزي 
في باريس حول هذه القضّية سلمت النيابة العامة الليبية معلومات إلى القضاء الفرنسي 
قيل إنها أسهمت في التعجيل بتوجيه االتهام للرئيس الفرنسي األسبق. ونقلت مصادر 
النائب  بمكتب  التحقيقات  قسم  رئيس  الصور،  الصديق  عن  حينها  فرنسية  إعالمية 
مسؤولين  ثالثة  شهادات  الفرنسية  المحاكم  سّلم  جهازه  أن  طرابلس،  ومقره  العام، 
ليبيين سابقين رفيعي المستوى، بشأن شبهات تمويل نظام القذافي، لحملة نيكوالي 
الليبي عبد  النظام  السابق في  2007. وكان المسؤول األمني  ساركوزي االنتخابية عام 
الله السنوسي قد صّرح في العام 2011 أياما قليلة قبل سقوط العاصمة طرابلس بيد 
المتمردين أّن بالده قد مّولت حملة ساركوزي للعام 2007 وأنهم يمتلكون الوثائق التي 

تثبت ذلك.
الى  كّلها  رهانته  به  انتهت  القضّية وهكذا  نهائي في  توّرط ساركوزي بشكل  هكذا 
المحاكمة في قضّية تمويل أجنبي، قد تكّلف الّسجن لسنوات طويلة وخطايا مالّية كبيرة 

...لقد كانت عالقة ساركوزي )الّشخصية( بليبيا فعال لعبة الرهانات الخاسرة! 
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