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الدول  وعىل ةقليماملنطقة اإلعىل غري مبارشأو  بارشم تأثريدائام هلا  وليةن املتغريات الدإ

عىل  االقتصادية والتحوالت الدولية زمةالعوملة واألثار آ ن جتاهلإ ،العربية بشكل خاص

لعامل ا إخضاعيف احلالة الدولية اليوم تتسم برغبة فإن  غري صحيح، أسلوبهو املنطقة العربية 

بمنهج وطريقة  ةتشكيل سيادة الليربالية اجلديدة والصليبية اجلديدإعادة و ،لنوع من التدمري

بقيادة  هلااملطخطط  اجليوسياسية الدولية الربامجتنفيذ  أجلمن  ،قد تكون خمتلفة عن املايض

 بغرضوذلك  ،وفرنسا بياية وحلفائها من دول الغرب مثل بريطايكاألمرالواليات املتحدة 

 ،دول العربيةللاالقتصادية  تاقدراملعىل  عربية والسيطرة أنظمة و بقيادات سياسية اإلطاحة

كام ة التي تدمر اخلصوصية الثقافية والتارخيية للمجتمعات العربية جنبياملشاريع األوتفيش 

 .فيام سمي بالربيع العريب حيدث اليوم

ية يف كل من تونس ومرص معالالتي شاهدهتا القنوات اإل العارمة االحتجاجات ن إ

هدفها  ،فرنسية -بريطانية بقيادةغربية  يةأمريكصناعة يف حقيقتها هي ، ليمن وليبيا وسوريااو

يف  ةمبارش ذه الدولن تتدخل هأ لتستطيعة قيادات ضعيف  ىأيدضع زمام السلطة يف و

الربيع العريب  ثوراتجاءت كل  ذا، ولالتي تنترش فيها الفوىض دولللة القرار السيايس صناع

حقيقتها  الواقعهبا، والتي أدحض خاصة  أيديولوجية  أهدافأو  فكريةطر أأي  خالية من

قامت  بعد أن .هذا الربيعالثالث من عامها بعد ها سياسيا واقتصاديا واجتامعيا عدم استقرارب

 ىالبن كافةبتحطيم شامل لة أجنبياملصنوعة بتدخل مجاعات دينية وخمابرات  وىضلفا

ها إسقاطنجحت يف  التياحلكومية  مؤسسات الدولةو واالقتصادية واالجتامعية سياسيةال

التي  وىلالشعبية األ  لالحتجاجاتة ينه ال نستطيع استبعاد الدوافع احلقيقأرغم  . وتدمريها

ومطالب  ياجاتحتاعن  ةناجتالشجعت املواطن العريب يف بلدان ما يسمي بالربيع العريب 

 االقتصاديةطالب ملا هذه ن ما قامت جمموعات مندسة بتحويلولكن رسعا ،ةياقتصادية حقيق
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وهلذا  .العربية نظمةاأل سقا إلسياسية مطالب  ىلإ التي تتمثل يف حتسني الوضع املعييش 

 يف هذه الدول فضلاألمل تقدم البديل  ن مثل هذه الثوراتبأبعد مرور ثالث سنوات شاهدنا 

حدثت فيها انتطخابات ووصل فيها الة دولة مرص التي ح ىف ىكافة املستويات حتعىل 

يناير  12يقدموا للشعب الذى خرج يف  أنيستطيعوا  لمف ،زمام احلكمإىل  نواملسلم خواناإل

عىل  بل ،وليبياوكذلك احلال يف تونس  ،مما كانت عليه مرص أفضل ةياسرتاتيجأي  1199

 والسبب ،واملؤسيس يف الدولة ألمنيانوع من االستقرار أي  ذلك مل تر هذه الدولمن عكس 

أي  رحطعىل  غري قادرةدينية وسياسية قفات عليها مجاعات مصالح  االحتجاجاتهذه بأن 

 ،الثورات عدوىإىل  عند الشعب العريب يف الدول التي تعرضتل ومقبو ناجح سيايس بديل

 . ين يف السياسةواستغالل الد الثورة سيناريو  فربكة عىل  يضفي دليل قاطع أنيمكن  اوهذ

عىل  تواجد اجلامعات املتطرفة التي تسيطريعاين من املنطقة العربية اليوم  واقعن إ

ولتكون  ،ديمقراطية الغرب الاائفةلتحقيق  لتكون بديالا  ،احلكومية يف هذه الدولاملؤسسات 

من ن تكو وتنفيذ سايكس بيكو جديدة، املطخصصه لتقسيم املنطقة العربية دكتاتورية العوملة 

 أسبابأحد التي  كانت فاحلركات املتطرفة يف منطقة املغرب العريب  .بامتياز يةأمريكصناعة 

 بل ،هاأجلالشعب من املطالب التي ثار  أنواعكل لوجتاوزها  ،يف املنطقة العربية الفوىض

 .ختدم التيارات الفكرية املتطرفة ىدمإىل  حتويل الشعب العريبكثر من ذلك خطورة هو أل

 ،حتت ادعاء الديمقراطية  بصورة غربية التفرقة واالنقسامينرش ثقافة  أنالغرب  أرادد فلق

التطرف الديني والذى ينترش اليوم يف املنطقة ثقافة إىل  عن خمططهم ابعيدولكنها استبدلت 

  مما كانت عليه يف السابق. أكربالعربية بشكل 

هنب ثرواهتا  أجلسيم ليبيا من هو خمطط لتق ما تعرضت له فإن  يبياام خيص لفيما أ

 والتي ظهر تواجدها وسيطرهتا ،سيطرة اجلامعات املتطرفةتقبع حتت وجعلها منطقة  ،النفطية

دول عىل  خطورهتم توبرز ، نآلا ىوحت 1199فرباير  91بعد  يف ليبيا لطة زمام السعىل 

ب للحركات وربام يمكن تفسري دعم الغر .يف ليبيا دعمت الفوىض نفسها التي أوروبا
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محاية  ىحتت مسم ،لالحتالل و التدخل العكرسى يف املنطقة ةديداجلوسيلة ال واملتطرفة ه

واملعرب  افريقي البوابة الرئيسية ألربعتي اأفريقيشامل  أنيف أفريقيا خاصة وبية ورواملصالح األ

 ت قريبيف وق اأفريقي. فتواجد احلركات املتطرفة يف شامل وروباا ألا وبحرا و  الوحيد ج

وسوف يقوم هذا  تطرحالت ؤاجعل الكثري من التس ،حلف الناتو ودول الغرب ةبمساعد

  .جابة عليهاإلالكتاب با

عدم مساس الدول أو  اخليلج العريبمثل هذه الثورات يف دول عدم حدوث إن 

 ودول املواجهة مثل اأفريقيدول شامل عىل  واقتصارها ،ملكية أنظمةالتي حتكمها العربية 

هلا  دولية خمططأجندة واحد وهو وجود  ىمعنإىل  سوريا والعراق، يشري هذا ليبيا و ومرص

 .غري معلن عنهاأخرى باالستمرار والسعي وراء مطامع أخرى تسمح لقوى  بالفعل

وما يؤكد هذا هو  اجلديد، وسطهذا املطخطط هو تنفيذ مرشوع الرشق األ قد يكون 

مثل ليبيا  التي انترشت فيها الفوىض دولالدثت يف االختالالت الديمغرافية التي حوجود 

نتيجة والسيايس  االختالل الثقاىف أنواعا من حد كبري نوعا إىل  تشكلحيث  ،وتونس ومرص

ففي  .للعيش آمن ة بحثا عن مكانصليالناوح وهجرة ماليني من املواطنني من مواطنهم األ

تعيش مرحلة اختالل اآلن  ة هيمليون نسم 2.2دى عدد سكاهنا حالة ليبيا التي ال يتع

وتفتيت نسيجها  هااحمتو إفراغفلقد هجرت مناطق ومدن بالكامل وتم  ،ديمغرايف كبري

واجلبل الغريب وغريها  رستو ،وبني وليد تاورغاءمدينة مثل  والفكرى االجتامعي والثقايف

 ،ارج ليبيامليون مهجرين خ 1من  أكثرو، ليبيا يف داخلمن مناطق اجلنوب والغرب الليبي 

التي متر  غلبية التي استهجنت مواقف املليشيا املسلحة ورفضت الواقع احلاىلألا ضافة اىلإلبا

و معنوية أنجازات مادية إى أدون  فرباير  91 ـب ىعن ما سمسنوات  ثالثبعد مرور به ليبيا  

الشعب الذين عامة إىل  ، هم ينتمونمال موقف هل قلية ضئيلة جدا  أوجود  إىلضافة .هذا باإل

الذى فرض  ملؤبالواقع امل اورضو ،مشاكل ىأ بسالم وبدونالعيش عىل  يقترص تركياهم
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 الفيدرالية بالتيارات  ىوجود ما يسمها كدأ ن ظهور خطة سايكس بيكو اجلديدةإ ليهم.ع

االستعامر  بانإواليات مثلام كان موجود  ثالثإىل  تقسيم ليبيا  ىلإتدعو  ىالت وهيالليبية 

 (1) ى  .نجلياوالفرنيس واإل يطايلاإل

ال يكون عامل مقنع يف املجتمع  ديمقراطيوجود جمتمع عىل  كيدتألولوية لإعطاء أ نإ

 انعدام الذى يعاين من مشكلةالعادى املواطن الليبي اآلن  ،1199 فرباير 91بعد  اليوم الليبي

املواطن  فقد هيتم .وميةيف حياته اليأخرى ولويات وأأخرى مهيات يشعر بأ ،مانواألاألمن 

التعليم والصحة  وضاع يفوتردى األ ،خر املرتباتتأ معرفة سبباليوم برضورة  يبىالل

حتسني ية أمه ية تضاهيأمه ال يرىفهو ،قوات حلف الناتو نريانوالبنية التحتية التي قصفت ب

قه دولة تضمن له حعن طريق  ،يكتاتورن كانت يف ظل نظام دحتى وإالوضع االقتصادى 

االنقسام والتغريات الديمقراطية يف ليبيا أما  .ن كانت بدون مؤسسات املجتمع املدينوإ ىحت

التي مازالت تسوق لبناء جمتمع  عالمقنوات اإل إالتم هبا هتلم ف عوامأ ةثالثبعد مرور 

الواقع اجلرائم أرض  عىل ويرى أمنهالذى يعاين من فقدان  الليبيفاملواطن  .حر ديمقراطي

والنشطاء  االت رجال الرشطة واجليش الليبييكبة بشكل يومي من خالل اغتاملرت

 األمن  اجة لعودة نظام العقيد معمر القذايف الذى كان يوفر هلممس احلهو بأ، فنيالسياسي

 ذات مصالح جمموعة هم اآلن  يف ليبيا األمنيفاملستفيد من االنفالت . مان بشكل دائمواأل

من  هؤالء، لشطخصية العقيد معمر القذايف اهمرض مامن بكرهوتعاين من  ،معينة أطامعو

جمتمع خياف ويسمع إىل  ن يقودوا املجتمعيستطيعوا أ ىحت الفوىضاستمرار حالة إىل  يسعون

وهذه الظاهرة للدولة  األمنيةة جهاها تدمري األأهدافهم مجاعات متطرفة وأغلبوهم  ،ويطيع

  .عدوى الربيع العريب طالتها ىالعربية الت عانت منها كل الدول

                                                      
حتت اإلدارة الربيطانية، بينام خضعت فاان للسيطرة الفرنسية  9129 ىحت 9191قليم برقة وطرابلس يف الفرتة من إكان  -1

 و ختلت إيطاليا عن مجيع مطالباهتا بليبيا بعد حرهبا الطويلة يف ليبيا . 9191ذلك وفقا ملعاهدة السالم و
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املستوى عىل  هبمن آ لذىوا ،ليبياعىل  يف احلرب ةراملؤام نرصععىل  تأكيدن الإ

الربيع العريب  هو عنرص متواجد يف فوىض ،يف احتجاجات الربيع العريب الشطخيص

تغيري اخلارطة فإن  ولذا، وتفتيتها ضعاف القوة العربيةإو جيوسياسيا املنطقة العربيةلتغيري

مع  ىيتمشمرسوم التقسيم اجلديد لعادة طط غريب إلللعرب هو خم ياسية واجلغرافيةالس

ت خدعة أدرك العربية بالشعو ناآل ،ولكن هذا مل ينجح .اجلديدة االسرتاتيجية الغربية

 اسببا مقنعا  تكان من الدمار والفوىض عوام أثالثة فمرور  ،الثورة والديمقراطية الغربية

ال خيتلفون بأهنم  ااعناقت أكثراآلن  فهم ،بالدهمعىل  جنايتهم بفداحةي املجتمع الليب كادرإل

مدينتهم  وكان  ىلإدخلوه أغريق وقبلوا باحلصان كهدية ون يف حرهبم مع اإلوواديطرالعن  

سطورة يف حيل احلرب ، أ ةصبحت حيلة حصان طروادأغريق ومن جيوش اإل اا فرادأحيمل 

أدخلوا رموز الفساد الغريب وتنظيامت  فهم  ربيع العريب وهنا نستدل بنفس حيلة الثورة وال

ا، وهدموا الثورة احلقيقية  إرهابية متطرفة كان حمرم عليها دخول ليبيا طيلة فرتة أربعون عاما

بالليبريالية اجلديدة أو  وناملادية واملعنوية، فلم يقدم املبرش التي صنعت هلم اإلنجازات

بالد، ولعل نموذج الوعي يف مجهورية مرص العربية هو أي تقدم ظاهرى عىل ال وناملتطرف

يونيو  11يف  مرصكشفت فلقد  هأهدافو ،خلطر الربيع العريب املرصييقظة الشعب عىل  دليل

 خوانإلا متكني سيطرةعىل  فشلت هذا املطخطط الذى عملخمطط الغرب وقد أ 1191

اوالليبي  التونيس املواطنيقنه أ مرص، وهذا ماعىل  املسلمني من هذه  بعد جتربة مرص أيضا

 .الفوىض

املواطن  أدرك، ليبيااالحتجاجية التي شهدهتا احلركات عىل  عوامثالثة أبعد مرور 

تحقق توهلذا مل  ،ةياملواطن الليبي حلاجاته احلقيق عن وعي اا ناجتا مبارشا  امل تكن سببا بأهنا  الليبي

فلقد  .هناك مطالب رضوريةبأن  سلمناإذا  ها الشعب الليبيأجلمن  ثاراملطالب التي  أدنى 

 إسقا بعد  ىدموية استمرت حتمسلحة  اتشييملحلبة رصاع بني إىل  ليبيا اليوم ت حتول
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والتي تنطوى . من قتل واغتصاب  واغتياالت وتفجريات النظام السيايس الرشعي يف ليبيا

 تشويهعىل  ي تعملالت ،املتطرفة الدينيةية واجلامعات رهاباإل احلركاتحتت لواء  مهامعظ

وهلذا سوف  .الثورةالتحتية، واملؤسسات احلكومية للدول باسم  ىوهدم البن ،يةنساناإل القيم

رد  ومدى استغالل احلركات املتطرفة هلذه االحتجاجات، وما هيناقش هذا الكتاب بفصوله 

شامل الدور الغريب يف مساعدة تغلغل احلركات املتطرفة يف  كام ستناقش .فعل احلكومات

هل حققت الدول العربية طموحاهتا بعد هذه و ،واجلاائر( ) تونس وليبيا ومرص اأفريقي

ريب يف مناطق الثورات ؟ طن العااالحتجاجات باستثناء تغري الرؤساء ؟ هل حتسن وضع املو

  تواجد املجموعات املتطرفة يف املنطقة العربية ؟نتيجة ثار السلبية ما هي اآل

من دول الغرب الذين هلم اهتامم بقضايا املنطقة  نيواملسترشق نيواملفكرالعلامء ن إ

االسرتاتيجية العامة  واضعي السياساتو سينيالسيا نشطاءالو،وسطالعربية والرشق األ

اآلن  توضيح ما جيرىعىل  ن يركاواأعليهم ، نساينوالعاملني يف املجال اإل ،واخلاصة بالدول

الربيع  ىحتت مسم العوملةستعامر بوجه الا تدخلبية وتقسيم املنطقة العرإعادة من حماولة 

ن الداخلية ئووالتدخل العسكرى يف الش ، الغربيةوالذى يف حقيقته هو نرش الثقافة  ،العريب

 نأولذا جيب  ،رهابمكافحة اإل ىحتت مسم وانتهاك السيادة الوطنية للدول العربية ،للدول

مام املواطنني العرب بشكل أ للغربالسياسية  فهداوضع احلقائق واأل يةالرتكيا عىل كيفيتم 

هم االستعامرية أطامعوتوضيح عام والدول التي طالتها فوىض الربيع العريب بشكل خاص ، 

إىل أدت  والتيوتغيري النظم السياسية  ،كذوبة ثورة الربيع العريبأوكشف   املنطقة العربية يف

واجلوع يف دول نفطية وانتشار الفقر  ،رشيةاملواقف السياسية للدول وزيادة اهلجرة الب تأزم

ن اجلنوب أخطر من هذا األ، وة والصحية هلذه الدوليوتدين املستويات التعليم ،مثل ليبيا

ودول الغرب عن  إرسائيليات النووية لدولة امكب النف أصبح الليبي بجانب تواجد القاعدة

  .ةميناء مرصاتعىل  التي تسيطر ةمدينة مرصات تمن مليشيا ومساعدة طريق تسهيل

*** 
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 مقدمة

 زمةحقيقي يف تكوين األ دافع شكلت التي سبابلقد كانت هناك مجلة من األ

 هيربر هبا تواجدلوجدها الغرب أالتي  االهتاماتعن  ابعيد ،1199عام  ليبياعىل  واحلرب

من تصميم  باركةوذلك من خالل م .اجلديد يف املنطقة العربية هالغريب بشكل ىاالستعامر

دوات تنفيذية ملطخططات أ اكانو نالذي ،اشتغلوا يف املطخابرات الغربية نالذيعمالئهم 

يف  الفوىضحقيقة رى وراء امجاعات املصلحة الواحدة التي تتووبعض  ،االستعامر يف املنطقة

عىل  املسيطرةجرامية إلاالعصابات  ة االقتصاد الدويل املتمثلة يفقراصن املنطقة العربية مثل

التى املواد الغذائية جتارة وعضاء البرشية ،األ ةوجتار، والنفط حوجتارة السال ،راتدجتارة املطخ

التي هلا خرى العصابات األض وبع ،دوية الفاسدةاأل، وجتارالعيش للمواطنني أساس تشكل

صح إذا  هناك توافق السبب كان. وهلذا ليبيا هبدف االنتقامىل ع سياسية يف السيطرة أهداف

 أجلمن  ونيعمل نالذي رءوس األموالصحاب أجمموعات املصالح وبني كل التعبري بني 

وممارسة نشاطهم دون  دول بدون قانون لترصيف منتجاهتم وبضائعهم املمنوعة قانونا إجياد

  .رقابة

يف هذا شتها قمناسوف يتم  ،زمةيف تشكيل األ امبارش عامالكانت أخرى  أسبابهناك 

أو  وقع اجلغريفوتتمثل يف اجليوسياسية االسرتاتيجية التي متيات هبا ليبيا من حيث امل الفصل

للعقيد معمر  دور القيادة الليبيةإىل  ضافةباإل ،عية التي حظت هبا ليبيايالثروات الطبمن حيث 

 ،الوحدة العربيةإىل  الدعوةيف  منها دور ليبيا ،لعامليي والدويل واقليماملستوى اإلعىل  القذايف

 ،يةسالمالدويل املمنهج ضد الدول العربية واإل رهابونبذ اإل ،ودعم القضية الفلسطينة

بغرض النيل  ،املنطقة العربيةإىل  ية يصدرها الغربإرهاباستغالل الدين وتوظيفه يف حركات 

التي  سباباأل أكثر. والنهر إىل النيليل من رسئإ دولةن ييف تكو إرسائيل ةمنها ومساعد
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تشكيل  ةرضور  ىلإ دعويمخاد صوت معمر القذايف الذى كان دائام إعجلت برضورة 

مقعد دائم يف عىل  ةفريقياملتحدة بحصول القارة األ األممومطالبة ،ةفريقيالواليات املتحدة األ

صمود تتمثل يف الدول  الفاعلة وجود دول إن .الدولينياألمن  املتحدة وجملس األمممنظمة 

املجتمع الدويل الغريب عىل  اا شكل خطرت العراق وسورياو مرص وليبيا يف املحيط العريب مثل

شن حرب ضد قادة  هنوقد نتج ع .  بشكل خاص يةيكاألمرالواليات املتحدة و ،بشكل عام

نوفمرب  99 يف يارس عرفات رئيس املنظمة الفلسطينية   اغتيال  عرب مناضلني حيث تم

، 1191مارس1.بالبولونيوم نه مات مسموماأبعد ذلك ب يقياتقالتح تأثبتوالتي  1119

لتكتمل الصورة   1112 ديسمرب.11 عدام شنقا يومباإل حسني صدام الرئيس م  ومن ث  

 . وجترى املحاوالت1199.أكتوبر.11غتيال القيادة الليبية من قبل طائرات حلف الناتو يف اب

لتصبح الساحة خالية للغرب والواليات املتحدة  ،سدبشار األالرئيس اغتيال لقتل واآلن 

داة أويكونوا الوطنية املصداقية وقيادات عربية ضعيفة ال متلك  لتوظيف رؤساء يةيكاألمر

. وهلذا سوف يقوم   جدلدون  م يف املنطقة العربية ذ خمططاهتتنفيعىل  ةللغرب و قادرطيعة 

ليبيا رضوة حتمية للغرب عىل  الرئيسة التي جعلت احلرب بسباهذا الفصل بذكر األ

 . يةيكاألمروللواليات املتحدة 

 

 :كهدف لالستعمار اجليوسياسية الليبية:أواًل

 ،كيلومرت مربع 9121111إىل  مساحة تصلب فلقد متيات ليبيا اجلغرافيةفمن الناحية 

رابع ليبيا  كيلومرت، وتعترب 9521إىل  املتوسط يصل طوله بيضالبحر األ وبساحل يطل عىل

مليون نسمة  2.211يبلغ عدد سكان ليبيا  ،بالكامل اأفريقيالبلدان مساحة يف قارة  أكرب

يقع بني الذى  احلها وس تها،وهو ضئيل مقارنة بمساح ،1199 ليبياعىل  تقريبا قبل احلرب

من  النفطية يف الستينيات كام أن االستكشافات ،ساحيل دولة تونس ومجهورية مرص العربية
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بيا مهمة من خالل موقعها يإن لفوهلذا  ،ثراء منح ليبياإىل  دى بدورهأ والذى القرن العرشين

 .( 1)فريقياجليوسيايس وسط الشامل األ

ة حيث أفريقيدول عربية وعىل  حدودها اجلغرافيةاكتسبت ليبيا املوقع اجليوسيايس ب 

املتوسط وحيدها من الرشق مرص  بيضالساحل اجلنويب للبحر األعىل  اأفريقيتقع يف شامل 

الغرب اجلاائر ومن الشامل  ومن اجلنوب الرشقي السودان ومن اجلنوب تشاد والنيجر ومن

الليبية وهي عبارة عن  ألرايض امن  كربتشكل الصحارى يف ليبيا القسم األ .تونس  الغريب

اة وتشكل ليبيا فريقيللهضبة األ اتعترب امتداد هضبة طول البحر عىل  تدمسهل ساحيل ي أيضا

ايض الليبية اروتتضمن األ ،املتوسط بيضاأل ها اجلبل أمه وجبال واحات كثريةعىل  أيضا

 ،مرتا 1.992فاع ارتإىل  يصل يف ليبيا يف الرشق وجبال تبستي يف الشامل الغريب خرضاأل

 1152ويبلغ ارتفاعها حويل  يف اجلنوب وتوجد قمة بته يف الشامل الغريب ةوجبل نفوس

 (2)مرتا.

 نمتها حيث تتكون معظم مساح ةوموارد مائية هام خمناوكذلك متيات ليبيا ب

من الطوراق والتبو تغطي املرتفعات أخرى عراق أ محادات يتوسطها ،تضاريس صحراوية

حرص السهول بموازاة الساحل املتوسطي تضيق يف الرشق وتتسع يف نوت ،مساحة كبرية

ثر الرشيط الساحيل باملؤثرات املتوسطية بينام تشمل املؤثرات أالوسط. ليبيا تتميا بمناخ يت

ر يف ليبيا هنااألة العامة مما جيعل جريان مجيع % من املساح12الصحراوية معظم البالد بنسبة 

 .فصل الشتاء اموسمي  

بتواجدها السيايس يف جمموعة  السياسيةمتيات ليبيا من الناحية  باإلضافة إىل ذلك فقد

مت ضان جامعة الدول العربية والتي ية والدولية من بينهاقليمنظامت والتجمعات اإلمن امل

وهي عضو يف  ،9121املتحدة عام  األمميف  اوانضمت عضو ،9192 عاميف  ليبيا هاليإ

  يف منظمة عدم االنحياز، اوعضو ،9121املصدرة للنفط منذ عام  وبك للدولنظمة األم

                                                      
 واقع عن جغرافية ليبيا.أطلس ليبيا، دليل امل -1

 نفس املصدر 2
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اوهي ، 9121ي منذ عام سالموعضو مؤسس يف منظمة التعاون اإل  الرئييس املؤسس أيضا

 .9111 عام فريقي، و ليبيا دولة مؤسسه لالحتاد األ9159 الحتاد املغرب العريب عام

 (1)،اأفريقيمستوى عىل  يةمؤرش للتنمية البرش عىلأ 1111ليبيا يف عام سجلت 

السبب الرئييس وهو إىل  هذا ويعود، مجايلمن حيث الناتج املحيل اإل رابع دولةأعىل  وسجلت

الكثافة السكانية املنطخفضة مقارنة مع النفط واالحتياطي النفطي الكبري التي متيات به ليبيا 

مطلق عىل القطاع النفطي بشكل شبه  اعتامد االقتصاد الليبيإىل  إضافة، بغريها من الدول

ا لفشل اجلهود الرامية ،وتصدير النفط والغاز تنويع اإلنتاج خارج قطاع الطاقة إىل  نظرا

 وبعض النشاطات الاراعية التقليدية.

أحد  وهذا ،املستوى العامليعىل  نتاج النفطل ليبيا املرتبة السابعة عرش يف إوحتت

هناك ن إف واجلدير بالذكر .ليبيا  ن حرب عىلش إىلدعت الدول االستعامرية  ىالت سباباأل

 املتحدة األمموفقا لتقرير ،و1199عام  ليبياعىل  لبرشية بعد احلربنمية اعدل التمل اتراجع

الشلل االقتصادي  ليبيا أصاب بعد أن، بكثري مما كانت عليه ليبياأقل  معدلإىل  وصل 1191

 من أكثرو ،مواطن ليبي خارج ليبيا   نمليو 1 هتجري كان سببه  والتدهور االجتامعي الذى

يتضح من خالل تقرير صندوق النقد الدويل أن  ويمكن مليون مواطن مهجر يف الداخل.

% يف عام 2كان يسجل  بعد أن% يف ليبيا 9نحو  مجايلوالذى سجل معدل نمو الناتج املحيل اإل

1199. (2) 

 والعاملي: فريقياملستوى العربي واألعلى  الدور القيادى لليبيا :ثانيا 

عوامل كانت متثل تيار فكرى وعقائدى لدى  ةثالث  هناكبأن  نذكرأن  وهنا جيب

تكمن يف  سبابهذه األ همأو ،ليبياعىل  احلرب أسبابكانت سببا رئيسيا من ، والقيادة الليبية

 ودور ليبيا يف ،فريقيودور ليبيا يف قيام االحتاد األ ،العربية ورة الوحدةرضإىل  الدعوة

                                                      
 .1111منظمة األمم املتحدة، تقرير التنمية البرشية لعام  1

 .1191تقرير صندوق النقد الدويل لعام  2
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 األمن  املتحدة وجملس األمممقعد يف عىل  ةفريقيرضورة حصول الدول األعىل  التحريض

 .املتحدة يف ميثاقها األمموانتقاد الغرب و

منذ قيام  :االنتماء القومي ئمباد تأكيدالوحدة العربية وإىل  دور ليبيا يف الدعوة -0

ية ورغم فشل كل املحاوالت حتقيق الوحدة العربعىل  عملت ليبيا 9121ثورة الفاتح عام 

املحاوالت إال أن  ،9121منذ قيام ثورة الفاتح من سبتمر عام  التي قامت هبا القيادة الليبية

  .استمرت

كبري يف شطخصية معمر  تأثريشطخصية الراحل مجال عبد النارص للقد كانت 

إىل  يستمعمعمر القذايف  العقيد كان ،9121وخاصة بعد قيام الثورة يف مرص عام ،القذايف

 بان االستقاللإ الرئيس الراحل مجال عبد النارص عن القومية العربية والوحدة العربية بخط

املستوى عىل  بداية التحرك القومي ومع يف مجهورية مرص العربية 9121 يف الثورة إعالنو

رن نيات من القينيات والستييف اخلمس يبوروالستعامر األاوطرد االستقالل  إعالنالعريب من 

 العقيد معمر عن ف  ر  ع   .يسموه بالعرص الذهبي للقومية العربية اكام كانو ،التاسع عرش

 ىقد تبنف ودعوته للوحدة العربية، النارصه القوي بالرئيس الراحل مجال عبدالقذايف ارتباط

القومي  املدمرشوع  9121بعد نجاح ثورة الفاتح من سبتمرب عام العقيد معمر القذايف 

هبموم  لالقذايف منشغ العقيد معمر اخلارجية الليبية. حيث كان ةللسياس أساسالعريب ك

 .القضية الفلسطينةحلل الوحدة العربية عىل  تالعرب يف كل املناسبا القادةوحتريض  العرب

قال له يف خطاب تارخيي يف  مانة القومية العربية حيثأالراحل مجال عبد النارص  ترك له ولقد

ر فقط حيث خطب هشأبعة بأربعد قيام ثورة الفاتح أي  9121ديسمرب  11يف مدينة بنغازى 

القومية عىل  األمنيلكم إن أخي معمر هو أقول  وأنا ترككمأين إ  " :اجلامهري العربية بقوله

العقيد معمر التي محلها مانة األهي ت هذه الرسالة أصبح، و(1)"العربية والوحدة العربية 

                                                      
 .9121.ديسمرب.11خطاب الراحل مجال عبد النارص يف مدينة بنغازى يف  1
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لقد كان القائد معمر القذايف من املتحمسني . الرئيس مجال عبد النارصمن الراحل  القذايف

سبيل املثال هناك  ودان. فعىلللوحدة االندماجية مع جريانه العرب مثل مرص وتونس والس

، فبعد مرور جمموعة من املحاوالت التي قام هبا العقيد معمر القذايف لتحقيق الوحدة العربية

بشهرين صدر ميثاق طرابلس الوحدوى بني كل من مرص وليبيا والسودان يف  ثورة الفاتح 

 (1) .9121ديسمرب  11

ليبيا مل  رغم أنو (2). 9111 . يوليو11يف  القاهرة بني مرص وليبيا عام إعالنثم جاء 

قيام احتاد اجلمهوريات إىل  ليبيا سعتفإن  ،حدود جغرافية مبارشة مع سورياأي  تربطها

حيث اعتربهتا القيادة الليبية   (3)بني كل من سوريا وليبيا ومرص، 9111 أبريل 91الثالثة يف 

ومل يكتف العقيد معمر  ،العربيةقطار ألية لتحقيق الوحدة العربية بني اساسهي النواة األ

يوليو عام  91 ىف وحدة اندماجية بني ليبيا ومرص إعالنإىل  القذايف بذلك بل ذهب

9111.(4)  

املواثيق عىل  الوحدة العربية من قبل العقيد معمر القذايف مل تقترصإىل  ن الدعوةإ

ادستورى للوحدة بل ركات  إعالنالوحدوية و قامها أة التي املسرية الوحدويعىل  أيضا

 ق الوحدة متاامنه معقيالليبي لتح الشعب العريب إرادةمرص تعبريا عن إىل  متجهة ونالليبي

العقيد معمر  صولقد كان حر .(5)9111يوليو 95رأس جدير يف  ىحت حدويةاملسرية الو

فلقد صدر بيان  ىمسمأي  ة الوحدة العربية مع دول اجلوار والدول حتتإقامعىل  القذايف

ومل تكون  (6).9119 أبريل 91ية بني ليبيا وتونس يف سالمية اإلبة اجلمهورية العرقامة إلجرب

ااجلاائر   الوحدة العربية حيث صدر بيان احلايس مسعود بني ليبياإىل  بعيده عن الدعوة أيضا

                                                      
 .9121 ديسمرب.11 وثيقة توقيع ميثاق طرابلس الوحدوى بني مرص وليبيا والسودان يف 1

 9111وثيقة توقيع إعالن القاهرة بني مرص وليبيا عام  2

 9111أبريل  91 لثالثة بني سوريا وليبيا ومرص يفحتاد اجلمهوريات ااوثيقة توقيع إعالن  3

 .9111وثيقة الوحدة االندماجية بني مرص وليبيا عام  4

 .3791.يوليو.95رصية والتونسية يف بيان املسريات الوحدوية املتجهة إىل كل من احلدود امل 5

 .9119.برايلأ .91بيان جربة إلقامة اجلمهورية العربية اإلسالمية بني ليبيا وتونس يف  6
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له العقيد معمر القذايف  ىوكان اهلدف الوحيد الذى يسع (1).9112ديسمرب  15واجلاائر يف 

مل تتكف كل  .ىمسمأي  الوحدة العربية وتكاثف جهود العرب حتتإىل  عوةهو الد

نس واجلاائر والسودان وسوريا املحاوالت التي قام هبا معمر القذايف بني ليبيا ومرص وتو

اجلانب السيايس واالقتصادى بني عىل  الوحدة االندماجية التي ركات يقحتقإىل  ىفسع

عام إىل  9121ملحاوالت منذ قيام ثورة الفاتح عام واستمرت ا سوريا وليبيا والسودان.

قيام الوحدة االندماجية بني ليبيا وسوريا عام إىل  حيث دعى العقيد معمر القذايف 9151

9151. (2) 

احتاد يربط الدول العربية أو  العقيد معمر القذايف ىف وجود منظمة ةؤيلقد كانت ر 

 إنشاءترسم السياسة للدول العربية فنادى ب إقليميهعامال هاما يف وجود منظامت دولية و

حيث اعترب العقيد (3)، 9159 أغسطس 95االحتاد العريب املغاريب بني دول املغرب العريب يف 

 قطار العربية. ألمثل هذا االحتاد يمثل بوابة لقيام وحدة عربية شاملة بني اأن  معمر القذايف

افكان  معمر  عقيدالوحدوى الذى قدمه الرشوع جهود القيادة الليبية امل نضم أيضا

ام يونيوع 1 - 1املنعقد يف اجلاائر من الغري عادية يف جلسته  القذايف يف مؤمتر القمة العريب

فقد العقيد معمر القذايف مستمرة  اواستمرت املحاوالت الوحدوية التي رسمه(4).9155

ونظرا لدعوة  (5 ).9155برايل أ 91زالة البوابات بني مرص وليبيا وتونس يف أ عن علنأ

كد يف كثري أفقد ،االستعامر أيدي يف كرس احلواجا الومهية التي صنعت ب العقيد معمر القذايف 

حدود أي  فية هي امتداد واحد ال يفصل بينهمااملنطقة العربية من الناحية اجلغربأن  همن خطب

 املنطقة العربية سامهت يف تقسيم هبات هي من صناعة استعامريان ما وجد من بوأو ،طبيعية

االستعامر بأن  كام كان يقول العقيد معمر القذايف وبالفعل ،دول قامية ليسهل االنفراد هباإىل 

                                                      
 .9112.ديسمرب.15بيان الوحدة بني اجلاائر وليبيا والتي وقع يف مدينة احلايس مسعود  1

 .9151إعالن ميثاق الوحدة االندماجية بني سوريا وليبيا عام  2

 .9159. أغسطس.95اتفاقية االحتاد املغاريب عام  3

 9155يوينو عام  1إىل  1مؤمتر القمة العربية املنعقد يف اجللسة الغري عادية يف اجلاائر من يوم  4

 .9155. أبريل .91 زالة احلدود الومهية بني ليبيا ومرص وبني ليبيا وتونس عامإحماولة 5
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بالربيع العريب هو  ىولعل ما سم ،جدهاويتوفر كلام توفرت ظروف تو يف كل زمن موجود

بعد  والسيطرة عليها دولة ،لتدخل يف سياسيات الدول العربيةلواضحة  ةدعوة استعامري

املرتفع الذى تعيشة  بيا رغم مستوى املعيشةأوروربيعا أو  اأمريكخرى، فلم نجد ربيعا ألا

مريكي نتيجة ورويب واألألاملواطن ا اقتصاديا عىل عبئاالذى يشكل  غالء املعيشة دول الغرب

ية أمريكغربية  إرادة. ولكننا الحظنا ربيعا عربيا رسم وخطط بسعار والرضائبألارتفاع ا

معمر لقد تنبى العقيد  وقد يكون هو السبب يف تسميته ربيعا عربيا.، عربيةأيدي ذ بونف

يتم التحقيق أن  جيببأن  يف خطابه (1)القذايف ماحيدث للدول العربية حني قال يف قمة دمشق 

كل واحد من القادة عىل  ال سوف يكون الدورإمقتل يارس عرفات وصدام حسني و يف

 .وليبيا والسودان تونس ومرص وسوريا و اليمنعىل  الدور وبالفعل فقد جاء ،العرب

لقد استمرت حماوالت العقيد القذايف خالل السبعينيات والثامنينيات بشكل متكرر 

مرشوع اقتصادى واحد يضم املوارد أو  الدول العربية ة وحدة عربية تضمإقام أجلمن 

توقيع ميثاق عىل  لعقيد معمر القذايفلقد عمل ا .يجية عربيةتالعربية لتسطخريها يف تنفيذ اسرتا

لقد ختللت حماوالت  (2) .9155عام  أكتوبر 12العمل الوحدوى بني ليبيا والسودان يف 

يف  هونجحت جهود (3)، 9111مايو  11القذايف يف توحيد شطرى اليمن الشاميل واجلنويب يف 

ولية نحو أ هباعتباره مرحل 9151ير عام افرب 91فاقية مراكش الحتاد املغرب العريب يف تاقيام 

وملوك رؤساء عىل  حيث جاء مرشوع االحتاد العريب املطروح (4) .الوحدة العربية الشاملة

تكون له الشطخصية  ،قطار العربية فيام بينها احتاداألتكون ان الدول العربية والذى تضمن أ

 وهذه الفكرة طرحت يف ،ة العربي قطارألداء مهامه يف األهلية الالزمة يتمتع باأل و ،ينةنالقانو

كل املحاوالت التي ذكرت ولكن  . 9151جلامعة الدول العربية عام العربية  مالقم ىحدإ

                                                      
 .1115مارس  11دمشق بتاريخ  انعقاد القمة العربية العرشين يف 1

 9155. أكتوبر.12توقيع امليثاق الوحدوى بني ليبيا والسودان يف  2

 9111 .مايو.11توقيع اتفاق الوحدة بني شطرى اليمن الشاميل واجلنويب يف  3

 9151. فرباير. 91الحتاد املغرب العريب يف قافية مراكش باملغرب تتوقيع ا 4
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إطار إىل  اممضخلوف بعض القيادات العربية من االننتهت بالفشل نتيجة لتمسك وسالفا ا

 ةد عودوخاصة بع ، العديد من املحاوالت لتطوير جامعة الدول العربية ىلإإضافة  ،وحدوى

 91توقيعها التفاقية كامب ديفيد عام عاما من  91قطيعة صف العريب بعد الإىل  مرص

عودة عىل  اجتمعت الدول العربية بحضور القيادة الليبية للموافقة حيث، 9115سبتمرب

قرها السابق، وهو م مرص إىل الصف العريب ورجوع مقر اجلامعة العربية من تونسإىل  مرص

بغرض تطوير نظام جامعة  من املحاوالت التي قدمتها القيادة الليبية العديدهناك كانت 

  (1).احتاد حقيقي بني البلدان العربيةإىل  تنسيقي شكيلإطار من  وحتويلها الدول العربية

امعة التي حرضها يف ج جتامعاتاليف كل ا فكرة العقيد معمر القذايف دائام حارضة نإ

 تنطلق وملوك العرب، حيث تبلورت فكرته من مسلمة ولقاءاته مع رؤساء،الدول العربية

تكتالت  إىلن حتول العامل أبعد  ،نآللدول القامية منفردة يف العامل اللعيش لال مكان بأن 

 جتتمع يف رابطة قومية حلامية نفسها منأن  الدول العربيةعىل  نأوسياسية واقتصادية قوية ، 

  .رسائييلإلاالصهيوين االستعامر التقسيم و العدوان و

من اآلن  العامله شيحينام ندرك ما يع، وخاصة واقعية هويمثل توجه معمر القذايف حقيق

التي  إن التكتالت. وبني الدول الكربى الصغرية، وال مستقبل هلا لدوللال مكان فيه  عرص

أمم ومجاعات خمتلفة، بني تشكل  الذى يبورومثل االحتاد األ أوروبايف دول اآلن  وجدت

واحلرب العاملية  وىلاأليف احلرب العاملية  فيام بينها رصاعات وحروبا دموية عنيفة شهدت

  االقتصادية، لكن رغبتها بالبقاء والتقدم فرضت عليها شكال من أشكال الوحدة ،الثانية

 املصالح ال أساس يف عامل يقوم عىل ،ذلكإىل  وحتى السياسية، بذريعة وجود مصالح تدفعها

وحدة الوطن العريب  يف رضورة  معمر القذايف ةفكر جاءتذا ل .املبادئ و القيم أساسعىل 

سس أو والتارخيية خالقية والثقافية واحلضاريةالذى يشكل الوحدة االجتامعية والرتابية واأل

                                                      
االجتامع الغري العادى السادس ،املنعقد ىف الدار   ،ةالعربي ىف مؤمتر القمه العربى للجامعه كلمة العقيد معمر القذاىف 1

تم االتفاق فيه عىل عودة مرص كعضو إىل جامعة الدول  ذى،وال 9151مايو  12إىل  11البيضاء باملغرب من 

 .9111عام  رسائيلإالعربيه بعد أن تم تعليق عضويتها بعد توقيعها التفاقية كامب ديفد مع 
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الوحدة من تكتالت مجاعات خمتلفة يف اللغة والدين إىل  قربأالرتابط يف الدم واللغة والدين 

يشد محاس العقيد معمر القذايف من ترصفات  دائامالذى كان حبا  إلاغري أن  .والثقافة

 لالتوتر بني ليبيا ودومما كان سببا يف زيادة حدة  العربية وخاصة املجاورة،احلكومات  وردود

صدر  بعد أن، مبارشة ليبياعىل  احلصار ة التي نفذت فيها الدول املجاورةاجلوار يف الفرت

عام  مارس 19يف  195وقرار رقم  (1)،9111يناير عام  19يف  ،119قرار رقم  األمن  جملس

ثر قضية إ ،ليبياعىل  اجلوى احلصار االقتصادى واحلظر هذا القرار بتطبيق اقتىض (2) ،9111

 يو)  واهتام ليبيا بتفجري طائرة فرنسية ،لوكريبسكتلندا يف مدينة أيف  911آم ن اب تفجري طائرة

مما جعله يتجه بكل  ،من موقف الدول العربية عمر القذايفاستاء العقيد م حيث .111( ىت

يف ، 9111اخرتق احلصار يف عىل  فارقة قدرهتمألا هب أثبت الذى فريفيألاالعمق إىل  قوة

وضع بمعمر القذايف  العقيد وبدأ ،حلضورة قمة رست  ليبياإىل  اأفريقيدول قادة لزيارة 

إىل  اخللفيات الرسمية يف الدولة، ودعا إحدىكبدال عن خريطة الوطن العريب  اأفريقيخريطة 

 .ةفريقياألوالوحدة  فريقيرضوة تشكيل االحتاد األ

لقد كان توجه ليبيا منذ قيام الثورة عام  :فريقياالحتاد األ سيسأيف ت دور ليبيا -2 

ال حلف بأن  من خطاب له أكثرالعقيد معمر القذايف يف  أكد حيث ،اواضح اأفريقيإىل  9121

ة ودور القارة يمهأعىل  بشكل مستمر كدؤوكان العقيد معمر القذايف ي ،مع نفسهاإال  ايقيفرأل

ويف هذا  .ة من االستعامرفريقياستقلت كل الدول األ بعد أنة يف العامل احلديث فريقياأل

وختفيف حدة التوتر بني ليبيا والواليات  ا يف الواسطةا هام  ة دورا فريقيالصدد لعبت الدول األ

ة سببا يف القبول بالرشو  الليبية بشأن فريقيوبريطانيا، وكانت الدول األ يةيكاألمرتحدة امل

عىل  ة للحظر اجلوى الذى فرضفريقياخرتاق رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األ

و قادوقيف قمة وا ا. حيث اختذت املنظمة قرار9111الدويل يف  األمن  ليبيا من قبل جملس

بحلول شهر سبتمرب  ،ليبياعىل  الدويل األمن  املفروض من قبل جملس احلظر ورة جتاهلرضل

                                                      
 .9111يناير عام  19يف  119قرار جملس األمن الدويل رقم  1

 9111مارس عام  19يف  195قرار جملس األمن الدويل رقم  2
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الذى يضم حوايل  الذى عقدت فيه قمة جتمع دول الساحل والصحراء 9111من نفس العام 

الرشو  إىل  ية وبريطانيايكاألمرما مل تستجب الواليات املتحدة  9111،1عام  ىدولة حت 11

هيتم جديا التي جعلت العقيد معمر القذايف  سباباأل ثرأكولعل كان هذا  .التي تطرحها ليبيا

تراجع  بعد أن افريقيألية قليمطر التنظيمة اإلألتنظيمي يضاهي اإطار  إنشاءب اأفريقي ةبوحد

 .لوكريب أزمة أثناء  عن مواقفه من ليبيا  جامعة الدول العربية الدور العريب يف

ة، فريقيمنظمة الوحدة األ لتطويرولقد بذل العقيد معمر القذايف جهوده احلثيثة 

رست التارخيي  إعالنوالتي صدر عنها يف قمة رست الليبية  فريقياأل االحتادإىل  وحتويلها

قيام الواليات املتحدة إىل أوىل كطخطوة  (2). 9111.سبتمرب.1يف  فريقيلتأسيس االحتاد األ

واليات املتحدة لة وايوربمصدر قلق للدول األ رست التارخيي إعالنحيث شكل  ،ةفريقياأل

 ىف ي الكبري الفاعلقليماإلطار ية بشكل خاص واللذان ال حيبذان وجود هذا اإليكاألمر

يب يف قوته ورومثل االحتاد األخرى ية األقليمكل املنظامت اإليف قوة التأثريسيضاهي  وجوده

عىل  ةفريقياألاالحتاد يناقش فكرة توحيد العملة  أوخاصة عندما بد ،القانونية واالقتصادية

ولو كتب هلذه الفكرة النجاح  ،كاقرتاح من العقيد معمر القذايف ،ةفريقيمستوى الدول األ

لذا كان ردود .ييكاألمرمكاهنا تفوق قوهتا يف التبادل املايل سعر اليورو والدوالر إفهي ب

هلذا و يةيكاألمربية والواليات املتحدة وروبالنسبة للدول األ الفعل غري مرضية وسلبية

فشال هذا إعىل  ةأفريقيمصاحلها االقتصادية يف دول  أغلبعملت فرنسا والتي تشكل 

فشال الدور الفاعل إعىل الدول الغربية املرشوع وهتميشه ليكون غري فاعل مثلام عملت 

العقيد معمر القذايف كان دائام إال أن .9192مارس  11يف  للجامعة العربية بداية نشأهتا

 .اأفريقية ويفضح خططهم لدول فريقيستعامر الغريب يف القارة األيكشف خمططات اال

                                                      
، 9115يرعام افرب 9ليبيا بمبادرة من العقيد معمر القذايف يف –إنشاء جتمع دول الصحراء والساحل بمدينة طرابلس  1

ول أفريقيا من مايل وتشاد والنيجري والسودان ومندوب عن بوركينا فاسو، يف القمة التي شارك فيها رؤساء د

 .  1111مارس  1-2عضوا أسايس يف  95وصلت يف القمة الرابعة إىل 

إعالن رست عن قيام االحتاد األفريقي يف القمة االستثنائية لقادة أفريقيا استجابة لدعوة العقيد معمر القذايف يف  2

 . 911.سبتمرب.1
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ا  فريقياأللعب العقيد معمر القذايف يف االجتاه  لقد  ا بارزا فشل و خاصة بعد  ـ دورا

ة من التطخلص من الفقر فريقيالفعيل ملساعدة الدول األ األداءيف  ةفريقيمنظمة الوحدة األ

فلقد   ،دورها وفاعليتها يف املجتمع الدويل سياسيا ادةوزي ،ات مواردها الطبيعية استثامرو

مايو  12نشأت يف أ ىالت ةفريقيتطوير منظمة الوحدة األلالقذايف جاءت فكرة العقيد معمر 

مصلحة  أجلتكاملة من املهود اجل ثمرتأ. حيث فريقياألحتاد منظمة اال إىل (1)،9121

 ذهوه (2).1119يوليو  99إىل  1من  عقدت ة التىفريقيقمة لوساكا األيف  ةفريقيالقارة األ

بحضور العقيد  بياوالتي عقدت يف زام،ة فريقيالقمة السابعة والثالثني ملنظمة الوحدة األ

تدشني امليثاق  فيه تم معمر القذايف وتم طرح امليثاق التأسييس للتكتل القارى اجلديد حيث

نقطة حتول مهمة ىف تاريخ عترب هذا وي .فريقياالحتاد األ إعالنو ،يف قمة لوساكا التأسييس

التى حتكم املرحلة االنتقالية الالزمة  يةساسوضع اخلطو  األ فقدالعمل األفريقى املشرتك، 

من القانون التأسيسى  11االحتاد اإلفريقى وفقا للامدة إىل  ةفريقيلتحويل منظمة الوحدة األ

 (3 )هلذا االحتاد.

استبدال منظمة إىل  كانت هتدف يف هذا االجتاه بيةالقيادة اللي ن اجلهود التي بذلتهاإ

عن القانون التأسييس  عالنومن هنا جاء اإل ،فاعلية أكثرقوى وأة بمنظمة فريقيالوحدة األ

حيا التنفيذ يف مايو  توجو،-يف لومي  1111الذي تم التوقيع عليه يف يوليو  فريقيلالحتاد األ

يف مؤمتر رست الثاين،  فريقيتأسييس لالحتاد األمتت املوافقة عىل النظام ال بعد أن ،1119

التوقيع عليه بشكل رسمي عىل  فيه وأعلن 1119وهو مؤمتر استثنائي انعقد يف مارس 

                                                      

اإلعالن عن منظمة الوحدة األفريقية يف االجتامع الذى انعقد يف مؤمتر أديس أبابا يف احلبشة لالتفاق عىل ميثاق تم  1

رئيس لدول أفريقية مستقلة، ووقعوا عىل ميثاق منظمة الوحدة األفريقية  11منظمة الوحدة األفريقية، حيث اجتمع 

 .9121مايو  12ء هذه املنظمة يف الذي عدوه فيه دستور املنظمة، وتم اإلعالن عن إنشا

 .5125، العدد 1119يوليو  5يف  ةجريدة الرشق األوسط، الصادر  2

 .1119من القانون التأسييس لالحتاد األفريقي  11املادة   3
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وحل حمل  ،دولة عضوا 12، وذلك حيـن صادقت عليه فريقيالقانون التأسييس لالحتاد األ

د رسميا يف ديربان بجنوب االحتا إعالنإىل  وهذا ما قاد ،ةفريقيميثاق منظمة الوحدة األ

 بعد (1) .1111يوليو 91 - 5من هلذا التنظيم اجلديد قمة أول  مقر انعقاد وهو ، اأفريقي

من خالل اجلمعية  عضاءاجتامع نصف سنوى لرؤساء الدول وممثيل حكومات الدول األ

 وه ،يةساساأل فريقيمؤسسات االحتاد األ أهدافمن بني كان  و. فريقيالعامة لالحتاد األ

لقضايا التي هتم القارة ترسيع وتسهيل االندماج السيايس واالجتامعي املشرتك بشأن ا

 اأفريقيمن خالل تعايا مواقف  ة فريقيحتقيق الرخاء االقتصادى للقارة األ أجلمن  وشعوهبا

 .نسانالديمقراطية وحقوق اإل ةومساند األمن لتحقيق السالم و

عىل  باستثناء املغرب التي عارضت أعضاءارة كمجيع دول الق فريقيضم االحتاد األ 

ول تدخل عسكرى له يف دول عضوة أب فريقيقام االحتاد األ ،حيثعضوية الصحراء الغربية

 األممرشاف إقوات حفظ السالم ب ت. حيث نرش1111يف مايو عام  فريقييف االحتاد األ

نتيجة الرصاع  غندا،وأو اأفريقيثيوبيا وجنوب أو ،وموزنبيق املتحدة يف كل من بوروندى

 علنتأو، 1115يناير  9يف   فورله دور يف الرصاع الدائر يف دار وكذلك كان القائم فيها،

عم لد 1191يناير  95يف يف مايلاآلن  عن تدخلها يف الرصاع القائم فريقيقوات االحتاد األ

   (2 ).التدخل الفرنيس يف مايل

قدت يف يناير عام خل القمة التي عاوجدت دشاكل التي من امل فريقيمل خيلو االحتاد األ

حيث نشب خالف يف القمة  ،الدولتنفيذ نظام التناوب بني  من ضمنها كانت مشكلة 1112

 رفض بعد أن، وفريقياالحتاد األ ةالسودان ترشحه لرئاسأعلن  التي عقدت يف يناير عندما

كلة دار فور يف ذلك مشمن بشري  ئيسدعم السودان نتيجة ملوقف الر عضاءمن األالعديد 

 تكررت لقد .ترشيحهسحب السودان  عضاءمن الدول األ د ضغط كبريوبع ،الوقت

                                                      
 1119يوليو  12لالحتاد األفريقي  سىالقانون التأسي 1

 .1191يناير  11صحيفة املرصيون، صحيفة مستقلة صادرة بتاريخ   2
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اتفاق إىل  أدى مما ،1111عام  ،خرىمرة أ 1115يف عام  ت بشأن مشكلة دار فوراالتوتر

أحد  ولعل قد يكون هذا ،1191يناير إىل  1111يف يناير رئاسة القمة  ليبيا خذأعىل  الدول

ودعمها  ليبيا مع اجلامعات املتطرفة واملسلحةعىل  مرآالتإىل  التي دفعت السودان سباباأل

رئاسة االحتاد عىل  لقد تناوب (1).بأيام قليلة 1199 فرباير 91ليبيا قبل إىل  هبالسالح وهتريب

، 1119إىل  1111موزمبيق من  ،1111- 1111من عام  اأفريقينوب كل من ج فريقياأل

، 1115إىل  1111، غانا من 1111إىل  1112، الكونغو من 1112 إىل 1119نيجرييا من 

ومل جيتمع ، 1191، وماالوى من 1191إىل  1111ليبيا من  ،1111إىل  1115تناانيا من 

حيث انتطخب الرئيس البنيني توما بوين ياي لرئاسة االحتاد  1199يف عام  فريقياالحتاد األ

يف  معمر القذايف نذ مقتل مؤسس التكتل العقيدقمة جتمعهم مأول  يف، 1191لعام  فريقياأل

1199 .(2) 

أو  املحاوالت الوحدوية سواء يف اجلانب السيايس ا منة عديدفريقيشهدت القارة األ

 ،فريقيمن شأهنا العمل عىل توحيد الصف األالتي كانت و ،االجتامعيأو  االقتصادي

التكامل امهت يف عرقلة التنمية والقضايا واملشاكل التي س من واللحمة الوطنية جتاه عديد

 .ةفريقياالندماج داخل القارة األو

قدمه  ة ومافريقيوحدة القارة األعىل  العمل أجلبالتضحيات من  ءمىلتارخيا  افريقيأل

نادى  الذى (3)،كوامي نيكروما مثال الاعيم الغاينأة فريقيالقارة األ أجلمن  بطالألادهتا اق

                                                      
، رصح 1.1199ديسمرب.11القنوات الليبية يف  ىحدإترصيح من أحد القيادات اإلسالمية املتطرفة عىل الصاليب يف  1

ن أبأيام قليلة، و 1199فرباير  91بندقية،كانت قد دخلت ليبيا قبل مترد  511بأن السودان سلمت هلم أكثر من 

 قذايف بالسالح واملال.السودان أكثر الدول مساندة إلسقا  نظام العقيد معمر ال

 .1191إىل عام  1111راجع جدول القمم األفريقية من عام   2

ل أبراي 11إىل  9111سبتمرب  19من   الاعيم الغاين د.كوامي نكروما من املناضلني األفارقة األوائل ضد االستعامر 3

 عندما رشح كأول رئيس لغانا 9129يوليو  9إىل  9121مارس  2ول يف أل، وكان رئيس الوزراء ا9111عام 

إىل الواليات املتحدة  ألفريقية وكان يدعوفرباير، وهو أبرز دعاة الوحدة ا 19إىل  9129يوليو  9املستقلة من 

 ة الوحدة األفريقية.األفريقية ويعترب من أبرزمؤسيس منظم
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 ةإقامرضورة إىل  ىالذى دع (1)،سكوتورىأمحد الراحل  والرئيس ،ةفريقيبالوحدة األ

ة باعتبارها مرحلة جديدة من مراحل التطور السيايس ملواكبة فريقيالواليات املتحدة األ

سسية والعقائدية التي صاحبت فكرة التنظيم الدويل والعالقات ؤالتطورات البنائية وامل

صاحب اجلهود الواضحة  لقد (2)بن بله د أمحاملناضل العريب اجلاائرى إىل  إضافة .الدولية

 فريقياألرضورة حتقيق االحتاد إىل  والداعي ةفريقيواجلبارة يف تفعيل اجلهود الوحدوية األ

 ،فارقةألجداد األباء واآلة وهو حلم افريقيدة األحقيام الواليات املت إعالنالعظيم املتمثل يف 

 .ني الفضاءات الدولية املعارصةما ب فريقيحتقيق نموذج الفضاء األإىل  و صوال

رؤى العقيد و أفكارالتقت مع تطلعات و ،اأفريقي ءالتي طرحت من عظام فكارن األإ

يعطي قيمة أن  والذى من شأنه ،ةفريقيمعمر القذايف لتنفيذ مرشوع الواليات املتحدة األ

تطوير منظمة ىل ع فعمل العقيد معمر القذايف ،املوحد فريقية يف اجتاة تطبيق العمل األيحقيق

موضوع جديد خيدم إىل  ي الغري فعال يف املجتمع الدويلقليمإلة اهليكل افريقياالحتاد األ

 ة وحتويلهافريقيمكانيات والتغيريات والظروف اجلديدة للقارة األإلة وفقا لفريقياملنطقة األ

  ،ارصة واملستقبليةة يف الفرتة املعفريقيجيال األألتطلعات اوختدم  واقع يعرتف به اجلميع.إىل 

أي  ومل حتقق، ةفريقييف كثري من القضايا األ ة ذات فعاليةفريقيلم تكن منظمة الوحدة األف

إىل  وبفعل جهود ليبيا الساعية .، ومل يكن هلا صوت مسموع يف العاملاأفريقيطموحات لدول 

ة لتنفيذ واخر القرن العرشين تصاعدت معدالت احلركأمال والتطلعات ويف آلحتقيق هذه ا

باء الثوريني للقارة ألاوفقا لرؤية معمر القذايف جتاة حتقيق حلم  ،فريقياملرشوع الليبي األ

منها الديناميكية التي تتصف هبا رؤية  ،أسبابجمموعة إىل  ويستند املرشوع الليبي ،ةفريقياأل

 رما لهوالذى ي  جتمع دول الساحل والصحراء  إنشاءعقيد معمر القذايف وذلك من خالل ال

                                                      
، 9125أكتوبر عام  1لعب الثائر األفريقى أمحد سيكوتورى دورا يف مسرية التحرر األفريقى، وكان رئيسا لغينيا منذ  1

 نه كان مؤيدا حلركات االستقالل األفريقية.إ

يونيو عام  91 إىل 9121سبتمرب عام  11أمحد بن عبد املجيد بن بّلة، أول رئيس للجاائر بعد االستقالل، من  2

جتاة القارة األفريقية، اختري ضمن  ه، ونتيجة ملواقف9129، أحد مؤسيس جبهة التحرير الوطني يف عام 9121

 حكامء القارة األفريقية يف إطار مبادرات تسوية النااعات.
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إىل  بل تعدى هذا التفاعل ،ةفريقيونشا  احلراك السيايس ما بني ليبيا والدول األ، )س.ص(.

 .اأفريقييف دول  طراف الغري حكوميةالتعامل مع األ

 اضاألمراحليلولة دون تفاقم مشكلة النااعات واهلدف من هذا التكتل هو  نإ

الرصاعات العرقية  إهناءو ،ةفريقياأل داخل القارةهلية األو واملديونية واحلروب احلدودية

تنظيمي فاعل من العمل عىل تفعيل مبادرات حفظ إطار كام يمكن من خالل  .واحلكومية

يف مناطق اجلوار اجلغرايف  األمن السالم وتطويق النااعات املسلحة، وتنسيق جهود السلم و

 ي.قليمواإل

هي يف  ،ةفريقيالواليات املتحدة األجتاه تفعيل فكرة هبا ليبيا إن املبادرة التي تقدمت  

 ، وحتقيقةفريقيالقارة األدعم قضايا عىل  ثورة الفاتح من سبتمرب حلرصامتداد  األمرحقيقة 

بأن  كام ذكرنا سالفا ،9121 الليبية عام الثورة إعالنمنذ  االسياسة اخلارجية لليبي أهدافأحد 

وإن ، منذ قيام ثورة الفاتح دوهو امتدا داا ومشكالهتا ليس جدي اأفريقيهتامم الليبي بقضايا اال

يف مقدمة أولويات السياسة اخلارجية  اأفريقيوضع  هوكان اجلديد يف التوجه الليبي املعارص

 أكثر فريقياأل هارتباطأن  عىل القذايفرصح العقيد معمرحيث  ،التسعينيات واخرأمنذ  الليبية

 عام ليبياعىل  احلصار املفروض ةفريقية األبعد اخرتاق قادة القارالعريب وخاصة  همن ارتباط

ذلك من  وحدد ،افريقياالنتامء اجلغرايف والقارى ألعىل  العقيد معمر القذايف أكد بل .9111

األفارقة الذين  قادة، فقد أبدى إعجابه بالةفريقيألاو ةالعربي عليةاالفأوجه اخلالف بني  خالل

لية عىل مستوى القمة ئوجود واإلحساس باملسوالو ،يمتلكون الفاعلية والقدرة عىل النجدة

 يفمن حيث عدد الدول أقل  يف حني يعجا العرب وهم ،معاجلة مشكلة ما أجلباستمرار من 

  (1)ملعاجلة مشكلة ما. االجتامع

التقترص عىل جمرد تغيري من  فريقيعمر القذايف ملرشوع االحتاد األالعقيد مإن رؤية  

إنه اليوجد خيار  ،أن يؤخذ عىل واقع احلقيقة التارخيية التالية وإنام جيب، نفسه التغيري أجل

                                                      
  9111خطاب العقيد معمر القذايف سبتمرب  1
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الذي يمثل  ،ة غري هذا االحتادفريقياجتامعي آخر لشعوب القارة األأو  اقتصاديأو  سيايس

حيث  إعادة اكتشاف لروابط قديمة موجودة قبل أن يقسم االستعامر دول القارة وشعوهبا،

 ،جمع شمل األرسيقوم بأن  الناحية االجتامعية استطاع من فريقياالحتاد األبأن كد رؤيته ؤت

أسواقاا كبرية متكن  فريقياالحتاد األ وعىل املستوى االقتصادي خلق ،واملجموعات العرقية

، وليس املنافسة ،يف فضاءات كبرية يفرتض أن متتاز بطخاصية التعاون ستثامراألفارقة من اال

  .مكانياتإلامن حيث القوة ويب ورووتضاهي االحتاد األ

ت القيادة الليبية أكد ،1111يوليو  5 يف اأفريقيبجمهورية جنوب  دربان ويف مؤمتر 

وقيام  ،ةفريقيمن املنطقي أن تبدأ مرحلة الوحدة األ أصبح اأفريقيحتررت  بعد أن اعىل أهن

 ،ةيفريقولعل التحديات التي تواجه فكرة الواليات املتحدة األ ،ةفريقيالواليات املتحدة األ

معمر  العقيد فريقيويف مقدمتهم مؤسس االحتاد األ ،هي التي حتمت عىل القادة األفارقة

العمود الفقري ملرشوع والتي متثل  ،ةفريقياحلكومة االحتادية األ إنشاءرضورة  ،القذايف

مكان هلا يف زمن وجود الدولة القطرية الوطنية ال أن كام .ةفريقيالواليات املتحدة األ

 التجارب الواقعيةات تدحضها ن التمسك بفكرة القطرية هو جمرد ادعاءوأ ،بريلكاءالفضا

اخرتاق عىل  ساسووفقا لتجليات العوملة املعدة يف األ .دبياهتا الفلسفيةأبطالن  وتؤكد

و هو ما  (1)،نفسه نساندمية اإلواخرتاق آ، هنائهاراء إوالسعي و ولللد السيادة الوطنية

 .1199بالربيع العريب الذى شاهدته املنطقة العربية عام  ىحدث بالفعل يف ظل ما يسم

ي فاعل يمثل إقليمتنظيمي إطار  إجيادهو دائام كان  فريقياألالشعب مطلب  إن 

يف القارة  زن السيايس واالجتامعي واالقتصادىاخلق التو أجلوذلك من  ،احلكومة االحتادية

حتاد االلقيام فارقة دى بعض الرؤساء األلويمثل اخلالص النهائي ملشكلة الرتدد  ةفريقياأل

العقيد معمر د يتأكوهلذا كان  الذين مل يشجعوا الفكرة يف بدايتها.وباخلصوص  ،فريقياأل

وجود لهناك زمان وال مصلحة وال مستقبل فيها  ال يكون الفلسفة الشعبية التيعىل القذايف 

                                                      
 .1111يوليو  5األفريقية يف كلمة العقيد معمر القذايف يف مؤمتر منظمة الوحدة  1
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والرؤى الضيقة ذات ة يلالقبالعرقية و تغلب عليها طابع الرصاعات جتمعات قطرية صغرية

مبدأ فإن  يعمق هذه النااعات اخلاصه. وهلذا اديةأل حتغياب السيادة ااآلن  ،املصلحة اخلاصة

 التي، والنتائج اإلجيابيةالعديد من ة من شأنه حتقيق فريقيقيام تشكيل احلكومة االحتادية األ

 ،ذا اجلهاز املؤسيس الفاعلالعراقيل التي تقف دون حتقيق همن  عديدالتايل أن  من شأهنا

حتمله من فاعلية يف اإلنجاز  وما ،فريقيفاملؤسسات التي تبناها امليثاق التأسييس لالحتاد األ

سوف تفتقر  ،الدائمهأو  منها املؤقتة اخلطط سواءا تلك ،املوارد الطبيعية ،جتاه التنمية البرشية

فهم طبيعة وفاعلية عىل  اكون قادري ووتنظيمها  سيطرهتاعىل  كلها جلهاز فعال منظم يساعد

   مثل هذه املؤسسات.

إعداد ختطيط  احلكومة االحتادية كان هلا دور بارز يففإن  من الناحية الواقعيةبالفعل فو

ستهدف بشكل مبارش زيادة ا ،شمل من النظرة الضيقةأ قاري أساساقتصادي شامل عىل 

وجود عىل  ساعد ذلك. بتطخطيط حمكم بالكامل اأفريقيالقتصادية لدول او ناعيةالقوى الص

 ةشامل خطة اقتصاديةإطار يف  تنمية القارية املطخططةال تقديمعىل  تنظيمي قادرعمل إطار 

واحتكار  ،واملنافسة الدولية سعارارتفاع األ مواجهةو متكنها من  .ةفريقيجلميع الدول األ

 ،ة التجارة العامليةالقدرة عىل التصدي ملتطلبات منظم الرشكات الكربى، ومتكنها من

إىل  ىئام تسعكانت داالنقدية التي ؤسسات هذه املو ،الدويل بنكوصندوق النقد الدويل وال

ذى جدوى قديم مرشوعات غري وذلك من خالل ت (1)ة بالديونفريقيالدول األ إغراق

  .تنموية

ا  خياراا  جتدال  اهتجعل اأفريقي االفقر التي تعيشهحالة  نإ ىل إ سوى اللجوءآخرا

املؤسستان أن  والبنك الدويل لتنفيذ عمليات التنمية هبا. وباعتبار، صندوق النقد الدويل

تراكم إىل أدت  التي، ويف حتديد وتقييم ومتويل املرشوعات تانخمول انتاك انتلالوحيدتان ال

ا استقدام املستشارين الذين قاموعىل  كام تولتا مراقبة والتصديق ،بالتدريج اأفريقيديون 

ة يف تنفيذ هذه جنبيعمل الرشكات األإىل  إضافة .الدراسات املتعلقة هبذه املشاريعب
                                                      

 .9115إىل عام  9122انظر إىل نرشات صندوق النقد الدويل عىل ديون أفريقيا من عام  9
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إىل  إضافة ،رشافية دوريةإوالبنك الدويل بمهام  ،وهلذا قام صندوق النقد الدويل ،املرشوعات

ت كثري من التقارير أكد سفولأل .تقديم التقارير الربع سنوية فيام خيص املراجعات املالية

حتصيل العائدات الالزمة عىل  تلك املشاريع كانت غري قادرةبأن  هذه املرشوعات التي قيمت

 .ية وسيلةأخلدمة الديون مما جعل الدول املدينة ملامة بطخدمة هذه الديون وتسديد فوائدها ب

تاايد الفقر فقد إىل  أدى مما ،يف الديون أكثرزيادة االقرتاض والتور  إىل  هذا بدورهأدى 

% يف ساحل العاج  1.5إىل  9115و 9122مو لكل فرد يف الفرتة ما بني عام معدل الن وصل

وهذا ما جعل . (1)% صفر يف نيجرييا1 % يف غينيا بيساو،9 ،% يف زامبيا، و موريتانيا1وغانا، 

من خالل منظمة االحتاد  اأفريقيالوضع االقتصادى لدول حتسني عىل  القيادة الليبية تعمل

صندوق النقد إىل  دون احلاجة اأفريقية لدول يم تنمية حقيقيقدن تيتمكن م ىحت فريقياأل

 .اأفريقييف حتقيق مشاريع التنمية يف  الدويل والبنك الدويل

أي  واحدة مثل هتبني سياسعىل  يكمن دور احلكومة االحتادية يف قدرهتا وفاعليتها

اوهناك ، أخرىية إقليمتنظيامت  ية عسكرية ودفاعية لية واسرتاتيجآخلق عىل  قدرهتا أيضا

الفاعلية بأن  هنا يمكن القول، خرىطراف الدولية األاأل أماممبارش  تأثريتكون هلا ، واحدة

مهية يف وجود دبلوماسية خارجية أشكل تالواحد  فريقيالسياسية التي تعرب عن املوقف األ

فالتفاعل . يبوروكام هو احلال يف شكل االحتاد األ، ةفريقيمستوى القارة األعىل  واحدة

، اواحد احيانا تعبريأواملواقف الدولية قد تتطلب ، خرىة األقليمالدويل يف التنظيامت اإل

أنه  ذا نجدوهل ،يف التمثيل الدبلومايس التي تطلبه بعض املحافل الدولية اوهذا ما حيدث كثري

 ف دوليةمواقأو  ةة جتاة سياسفريقيراء القارة األآمن الرضورى تبني مواقف موحدة تعرب عن 

 (2).معينة

ة فريقيمستوى التنظيم السيايس يف القارة األعىل  ن وجود حكومة احتادية واحدةإ

نه إ، املستويات العسكرية والسياسية واالقتصاديةعىل  يمكنه من خلق اسرتاتيجيات واحدة
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الفاعلية يف أن تتعدد اجلهود املنفردة الرامية لبناء قدرات عسكرية أو  ليس من احلكمة

ة فريقيفالقوة العسكرية االحتادية األ ،الدفاع الذايت عنها أجلمن ة فاعية لكل دولة عىل حدود

 .ة احلديثةقليموفقا ملنظور التغريات اإل ةأمنيحتديات عسكرية وأي  عىل مواجهة القدرةهي 

اهي  ،ةفريقيرضورة تشكيل احلكومة االحتادية األإىل  القذايف مرإن دعوة العقيد مع  دعوة أيضا

، وكمحاولة لتفادي اخلطأ الذي فريقيالنهوض باجلانب الترشيعي يف االحتاد األ أجلمن 

ت منظمة غري أصبح حيث ربعون عاماأة طيلة مخسة وفريقيوقعت فيه منظمة الوحدة األ

، هلذا فريقيالعمل األعىل  عدم قدرهتاإىل  أدى مما ،لية التنفيذية لالحتادغياب اآلنتيجة ل، فاعلة

  (1)ية.قليمالدولية واإل هارة عن جهاز غري فاعل يف السياسبع أصبحت

لية معينة يمكن من آ إجيادرة والتحريض املستمر لرضعىل  وهلذا عملت القيادة الليبية

 التنظيمي الذى يؤكدطار تكون هي اإل ،فريقيى األواملستعىل  خالهلا تشكيل حكومة احتادية

ة جمتمعة من بناء ذاهتا فريقيتستطيع القارة األ ىتحتمية العمل الواحد اجلاد والفاعل حعىل 

باحرتام مجيع دول  ىظن يكون هلا مكانة عاملية ختأو .فرتات االستعامرمنها يف  التي سلبت

لقاها يف ختام قمة جتمع أقيد معمر القذايف يف كلمته التي وهذا بالتحديد عرب عنه الع ،العامل هلا

جتمع دول أن  أعلن حني م الشيخ يف مرص،الذى عقد يف رش دول الساحل والصحراء

ة يف القمة تشكيل احلكومة االحتادية األفريقيو هو رضورة  ،الصحراء والساحل قرر التقدم

جتمع دول الساحل والصحراء هو جتمع جلميع الدول بأن  وحدد (2)تأخري،القادمة دون 

  وحدوى قومي. أفريقيع ووهو مرش ،توحيدهم أجلة من فريقياأل

أو  ة احلقيقة ليست للاينةفريقيالوحدة األإىل  دعوتهأن  عىل العقيد معمر القذايف وأكد

 فريقياملواطن األ حتقيق منافع مادية ينتظرها أجللدعاية بل هي دعوة من اأو  للمهرجان

ولذا فمن  ،مراضسهلة لألالفريسة الهو يكون  والذى دائام ،الذى يعيش يف الغابة والصحراء

                                                      
 ، مصدر سابق ذكره9111.سبتمرب.1كلمة القائد يف القمة االستثنائة يف رست، 1
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فإن  وهلذا ،والثروات ولكنة جائع األرضالذى يمتلك  فريقياملواطن األ حتقيق طموح أجل

واملاء،  األرض استثامر أجلتظل دعوة من  ،ةفريقياحلكومة االحتادية األ نشاءالدعوة إل

احلد من  أجلمن كذلك  ،والثروات الطبيعية كالذهب والبالتني واليورانيوم والنحاس

 العابرة للقارات.أو  ة من قبل الرشكات املتعددة اجلنسيةفريقيملوارد الطبيعية األااستغالل 

يمكن من تكوين منظمة شاملة  ةفريقياحلكومة االحتادية األ إنشاءبالعقيد معمر القذايف  دعوة

 اأفريقيالتي عرفت هبا  اضاألمرومكافحتها وهي  املامنة اضاألمرعىل  القضاءعىل  ترشف

 (1). مقدمتها مرض فقدان املناعةة ويففريقيالتي تعاين منها القارة األو

يف تنظيم  اأفريقيلعقيد معمر القذايف لرضورة وجود حكومة احتادية لدول ن رؤية اإ

يفعل اجلوانب السياسية واالقتصادية أن أيضا   يمكن من شأنه ،ي قوى ذو فعاليةإقليم

أو  ةفريقيوحدة األسابقا يف قرارات منظمة ال اأفريقيواالجتامعية سواء تلك التي اختذهتا دول 

محاية إىل  ضافة. باإلاأفريقيترسم الشكل اجلديد لدول أن  القرارات احلارضة التي يمكن

وهذا ما  ،مصالح االستعامر مع ىتتمش أقاليممخسة إىل  اأفريقيمن مؤامرة تقسيم  اأفريقي

طخر ية جديدة تنإقليمليه حارضا والذى من شأنه خلق أ ىسابقا وتسع أوروباسعت له دول 

 هو التواصل فريقياالحتاد األ عىلن حرص العقيد معمر القذايف إ وترهقه. فريقياجلسد األ

جيعلها اجلغرايف الذى  ياوهذا التام ةفريقيالتجارى والديني والثقايف الذى متيات به القارة األ

عمر وهلذا كان العقيد م ةفريقيتامسك ديموغرافيا للقارة األ، وهو الاجلسد الواحدإىل  قربأ

 .ةفريقيحتمي مصاحلها يف القارة األأن  التي تريد أوروبالدول الغرب و االقذايف هدف

 ،فريقيقاعدة اهلرم األ الذى يمثلجتمع دول الساحل والصحراء لعل نموذج احتاد  

ذا وهل ،ةفريقياحلكومة األ نشاءيمثل العمود الفقرى إل ،فريقيلالحتاد األ ساساألوحجر 

مهد بالفعل لتحقيق مطلب  هألن ،التنظيم التحاق هبذلالة فريقياألل لدوالتجمع كل ا ىدع

  .فريقياالحتاد األ
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تأسيس احلكومة االحتادية مسألة بأن  من مناسبة أكثرالعقيد معمر القذايف يف  أكد 

تبديله بمسمى آخر أو  املساومة حولهأو  اليمكن الرجعة فيه و ،اة يشكل مطلباا تارخييفريقياأل

الظروف مل تسمح بتحقيق حلم نكروما يف غري أن ، مرشوع املناضل كوامي نكروماعىل غرار 

بدالا  ،ةفريقيمنظمة الوحدة األة واكتفوا باالعرتاف بوجود فريقيالواليات املتحدة األ إنشاء

الراهنة بمسمياهتا  فريقيوأن تفعيل مؤسسات االحتاد األ ،ةفريقيمن الواليات املتحدة األ

 (1ى)آلتلا وفق العقيد معمر القذايف ها من خالل منظورينبغي تفعيل دور

 . ةأفريقيمفوضية حكومة احتادية لل ن تكونأ - أ

  .من كل القطاعات جملساا تنفيذيا  يكون  فريقياملجلس التنفيذي لالحتاد األ- ب

 أجلوزيراا من  ثالثة ومخسون تتكون من ةفريقياحلكومة االحتادية األ- ت

وفق ما  مجاعويتم ذلك من خالل اإل ،لقضاءا -التنفيذ  -عمليات الترشيع 

  .الطارئة –ة سواء يف اجللسات العادية فريقيتتطخذه القمم األ

تنبيه القادة والرؤساء واحلكومات والشعوب ، معمر القذايف العقيد رؤيةشملت لقد 

 فريقيالساعية بتشكيل الشامل األ ،ة من خطورة خريطة اإلمرباطورية الرومانيةفريقياأل

ة يمكن القارة فريقيوإن اإلرساع بتشكيل احلكومة االحتادية األ ،بية من جديدوروطرة األللسي

ة فريقيمحاية القارة األإىل  ضافةباإل ،بيةورومن املطامع األ فريقية من محاية اجلسد األفريقياأل

فها بمواقأو  مواردها الطبيعيةأو  املساومة بمصري أبنائهاأو  من كل من حياول خيانة القارة

 .القومية

حتمية لتحويل  فريقيشكل حرص العقيد معمر القذايف يف تشكيل حكومة االحتاد األ

أي  أو رضورة كشف كل مماطل وخائنعىل  هتأكيدحقيقة واقعية من خالل إىل  هذا التصور

 الشعوب أمام هشطخصية وجيب فضح طامعة ألفريقيمصري القارة األعىل  شطخص مساوم

عىل  تأكيدة بكافة رشائحها ونداءاهتا برضورة الضغط والفريقيامهري األة، ومطالبة اجلفريقياأل
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رضورة قيام الفاعليات عىل  القائد معمر القذايف أكد ة.فريقيحتمية قيام احلكومة االحتادية األ

عن قيام الواليات  عالنباإل ةسامع صوهتا للمطالبإعىل  طيافها ومستوياهتاأة بكافة فريقياأل

 أجلسسيا وبنائها من ؤة مفريقيالنهوض بالقارة األ فارقة.ية وهي حلم كل األقفرياملتحدة األ

اخلالفات والرصاعات والنااعات واحلروب، األهلية والفقر والتطخلف عىل  القضاء

للفرد  جنبيواملرض، وبناء قاعدة للتنمية املستدامة، والقدرة يف احلد من االحتكار األ

والتحدث  اأفريقيتدخل العامل يف قضايا إىل أدت  لسواء،عىل ا فريقيواملورد األ فريقياأل

 (1)بالنيابة عنها.

 املحافظة أجلوجود حكومة احتادية خيلق تعاون ناجح يف كافة امليادين من فإن  ولذا

تتشكل احلكومة االحتادية أن  عىل العقيد معمر القذايف وأكدة والقومية. فريقياهلوية األعىل 

 ،ن الفضاء اجلديدئوانفتاح ش إدارةألفارقة شعوباا وحكومات تنظيم واهبا ة يستطيع فريقياأل

ية قيام أمهن من أو ،ةفريقياأليف مقدمتها الواليات املتحدة تأيت  أشكال متقدمةإىل  وتطويره

وليس  فريقيتفعيل العمل الديمقراطي الناتج عن املوروث السيايس األ  هو فريقياالحتاد األ

  (2) .الرشقيأو  ن النموذخ الغريبم ذلك النموذج املستورد

 العقيد اركا عليهالفلسفة التي  كان ضمن فريقيالتنظيمي لالحتاد األطار ن بناء اإلإ

االحتاد  لية الفاعلة التي يعمل هبا هذا التنظيم وذلك لتجنب قيامحتديد اآل معمر القذايف

عىل  هذا من حرص القيادة يأيتو .خطاء منظمة اجلامعة العربيةبدور شكيل جتنبا أل فريقياأل

 أساسعىل  ،ةفريقية داخل القارة األفريقيحتديد الوضع الوظيفي للحكومة االحتادية األ

ية أمن  فريقيألتامسك امحاية الإىل  والذى يدعو .ةفريقيالقومي للقارة األ األمن  قيقحت

القومي  األمن  ويشكل ،حلدوثاحمتمل تدخل عسكرى استعامرى أو  ،خطار خارجية ممكنةأ

واالندماج يف رابطة اجتامعية  فريقييف خلق التامسك االجتامعي األ مهام امركا فريقياأل
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 يجة الرصاعات والنااعات العرقيةتنبذ كل التماقات التي قد تكون نعىل  واحدة واحلرص

اوهلذا ركا اهليكل التنظيمي  .القبلية واجلهوية  لرتابط االجتامعيارضورة وجود عىل  أيضا

السياسية ه وجالتنظمي لكافة األطار من وجود هئية تنظيمة تشكل اإل يأيت ىوالذ

املجلس  الثانية والعرشون بطخصوص تشكيل ادةاملحيث نصت  واالقتصادية واالجتامعية

ة استشارية مكونة من خمتلف املجموعات املهنية ئكهي االقتصادى واالجتامعي والثقايف

إىل  يقفريبقصد الوصول باملجتمع األ ،فريقياد األيف لالحت عضاءواالجتامعية للدول األ

  (1).املعرفة والرفاهية

ة يف تصور وجود فريقييرسم حلم القارة األأن  العقيد معمر القذايف وبالفعل استطاع

ة من فريقيحتقيق الواليات املتحدة األإىل  مثلالطريق األله كافة املؤسسات وهو  أفريقياحتاد 

والتي كانت دائام  ،ظيت هباحكافة ثرواهتا الطبيعية التي  استثامرو ،ةيقيفرهنضة القارة األ أجل

 اغيتال معمر القذايف. إىل  أدى وهذا ما ،ناآلإىل  االستعامر ومازالت أطامعيف سبب 

من ضمن  :ةي ودعم القضية الفلسطينيسراييلاإلاالحتالل  دور ليبيا يف رفض -3

حيث كانت القضية الفلسطينية هي  ،مر القذايفال العقيد معياغتإىل أدت  التي سباباأل

دعم العقيد معمر  ولقد ،لثورة الفاتح من سبتمرب العظيمة ىساساأل يدلوجياهلدف األ

 كان توجه ثورة الفاتح هو الدعوةو.ةيالقضية الفلسطين 9121 من بداية الثورة عام  القذايف

وقد شارك  .والرجعية العربية ،يةرسائيلاإل وحماربة الصهيونية ،حترير فلسطني املحتلةإىل 

علنت ليبيا أبل  .رسائييلجاهد بنفسة ضد االحتالل اإلو الشعب الليبي باملال والسالح بل

التي تقطع  الدولليبيا  الدرجة التي دعمت فيهاإىل  بكل الطرق رسائيلحماربتها وتصدهيا إل

زاد قلق الواليات  هذا ماو بدعم مادى واقتصادى ، والوقوف معهاإرسائيلعالقاته مع 

 . والدول الغربية يةيكاألمر املتحدة

                                                      
 سييس لالحتاد األفريقي، مصدر سبق ذكرهأمن القانون الت 11يمكن الرجوع إىل املادة  1



 
20 

، 9112عام إرسائيلولذا كانت ليبيا ضد اتفاقيات السالم التي قامت بني مرص و

 شعارحيث كان ،وليست للسالم ،اتفاقيات استسالمبأهنا  وانتقدها العقيد معمر القذايف

 إرسائيلاآلن  .رسائييلالعدو اإل ض وال استسالم معوال تفاأنه  دائامالعقيد معمر القذايف 

 لذا ،لغة احلرب إاللغة معه أي  ن ال يكون هناكغريب داخل املنطقة العربية وجيب أجسم 

 إرسائيلفت بدولة قطعت ليبيا عالقاهتا الدبلوماسية مع الكثري من الدول العربية التي اعرت

إىل  األمربل وصل  .معها اقتصاديا وسياسيا توتعامل غري مبارشأو  ل مبارشكسواء بش

نتيجة لتغري توجه القيادة املرصية بعد زيارة  9111احلرب العسكرية مع مرص عام  إعالن

 .إرسائيلوتوقيع اتفاقية السالح بني مرص و .رسائييلالكنسيت اإلإىل  الرئيس السادت

م عاإىل  9111قطعت العالقات الليبية املرصية من عام  دفق إرسائيللعالقة مرص ب جةيونت

تدخلت الدول العربية ملعاجلة عال مرص  بعد أنو  ،يف قمة اجلامعة العربية يف املغرب 9151

يف اجلامعة  9111مجاع العريب وعودة اجلامعة العربية بعد جتميد عضوية مرص عام من اإل

 (1).إرسائيلالعربية نتيجة اعرتفها ب

ا نوتطوع الليبي لقد    لقد عارض و .ة الفلسطينيةلدعم املقاوم ماديا 9151يف عام  أيضا

حيث طلب العقيد معمر  .9111عام وسلو أتوقيع اتفاق   بشدة  العقيد معمر القذايف

تفاقية مكان منت االأما إذا  هم،أراضيإىل   املتواجدين يف ليبيا بالعودةنيالقذايف من الفلسطيني

وكان اهلدف  ،لسطنيوف إرسائيلوسلو بني وفقا التفاقية أ هم،أراضيللعيش يف  ينينللفلسطي

وهلذا قام العقيد معمر القذايف بطلب من  ،هذا االتفاق شكيل وليس فعيلبأن  هو توضيح

كان يقيم يف ليبيا حوايل  ، فقد9112-9112 فلسطني عامإىل  ني للرجوعيالفلسطين خوةألا

يف العالقات  ا للمشهد السيايسونظرا  (2) .9111حصاء عام فلسطيني حسب إألف  951

ا ونظرا ، بطريقة غري مبارشةأو  ةمبارش إرسائيلالعرتاف كل الدول العربية بيجة ية ونتالدول

                                                      
 9111كتورة فرحية عوض إبراهيم، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة قاريونس، الد 1

 .9111إحصائيات إدارة اهلجرة واجلوازات طرابلس، ليبيا  2
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للتفاوض  إرسائيلالسياسية واتفاق حركة محاس ومنظمة التحرير مع  حداثلتطور األ

. ونظرا ملجموعة من املتغريات السياسية  إرسائيلاتفاقيات مع عىل  املبارش وتوقيع فلسطني

 حل ملشكلة ال  ى العقيد معمر القذايف يف ذلكأراهدهتا الساحة الدولية ، واالقتصادية التي ش

أرض  عن طريق توافق سيايس واجتامعي واقتصادى لتواجد دولتني معا يففلسطني إال 

طرح العقيد وتكون القدس عاصمة دينية  بشكل سلمي يكفل حق احلياة للجميع واحدة

املساحة بني النهر والبحر بأن  كد فيه القيادة الليبيةالذى تؤ (1) بيضمعمر القذايف يف كتابه األ

ية وفلسطينية، واحلل يكمن يف التعايش داخل دولة. إرسائيلة دولتني، قامليست كافية إل

إىل  يةرسائيلمشريا إهنا جمسدة فعال بوجود املستوطنات اإل "إرساطني"واحدة يقرتح هلا اسم 

وهو  د صدر الكتاب عن دار نرش ليبية حكوميةجانب املدن الفلسطينية يف الضفة وغاة، وق

لغةا منها  92إىل  صفحة طـ بعت بحروف كبرية احلجم،مرتمجاا 95كتيب صغري يتكون من 

 .إرسائيلهم يف مائدة التفاوض مع أنفس ونجلس الفلسطيني بعد أنجاء هذا االقرتاح العربية.

ساء ؤكانت مصادمات القيادة الليبية مع ر دور ليبيا يف دعم حركات التحرر: -2

املواجهات ضد املنطقة  أغلبوكانت حتقيق الوحدة العربية  أجلوملوك الدول العربية من 

تارة باالتفاقيات معها خرى االنفراد بدولة تلو األعىل  العربية خمطط هلا مسبقا وعمل املطخطط

ن قطار املوت الذى نبه له العقيد معمر القذايف قد وصل الدول إ .وتارة باملصادمة معها

 9111عام  إرسائيلعىل  يف خطة احلرب العقيد معمر القذايف فلقد خدع ،1199عام  العربية

رغم مشاركته يف  ،دون علم القيادة الليبية إرسائيلعىل  نفرد الرئيس السادات باحلربعندما ا

انتهت  إرسائيلمع  وبعدها انتهت بمفاوضات ،رسائييلالعدو اإلعىل  دعم مرص لالنتصار

بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد والتى نشب عنها حرب بني مرص وليبيا كرد فعل من  9111عام 

  .إرسائيلتوقيع السالم مع القيادة التارخيية ل

                                                      
 .1111الكتاب األبيض، بقلم معمر القذايف حلل القضية الفلسطينية، 1
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ية سالملقد قام العقيد معمر القذايف بمساندة ودعم حركات التحرر العربية واإل

 ادعام ماديا ومعنوي القضية الفلسطينةمنظمة الفتح ودعم  فلقد ساند ،ة والعامليةفريقيواأل

نها قضية وم ،يةساسالقضايا األعىل  وكان دائام ال حيب املساومة ،بو نضالأوخاصة حركة 

 وسلو كام سبق الذكر. لقد ساهمأالتحرر وهلذا انتقد كل ما قام به يارس عرفات يف اتفاق 

وقدم العقيد معمر  ،بنيمسلمي جنوب الفل العقيد معمر القذايف يف دعم حركة حترير مورو

 الفطاين اخلاصة بمسلمي جنوب تايالند، وقام بدعم القذايف دعام ماديا ومعنويا حلركة التحرر

وقام بدعم حركة التحرر يف  ،سباينحركات التحرر القومية يف الباسك ضد االحتالل األ

وكذلك قدم العقيد معمر القذايف دعام حلركة  ،الشاملية ضد االحتالل الربيطاين ةيرلندأ

 .كورسيكا ضد االحتالل الفرنيس

الغرب  حمل انتقاد من قبل دولتوجه القيادة الليبية القومي والوحدوى لقد كان  

العقيد معمر إىل  بشكل عام وبعض القيادات العربية بشكل خاص. لذا كان الغرب ينظر دائام

العقيد معمر أن  لقد اعتربت الواليات املتحدة ودول الغرب، هلم كرباألنه العدوأالقذايف ب

واهتمتها  رهاببل وضعت ليبيا يف قائمة الدول الداعمة لإل ،زعاجهمإل امصدر القذايف

 9152ية يف عام يكاألمرولقد قامت الواليات املتحدة  ،9152 روما وفينا يف ديسمرب تفجريب

ية يكاألمرحيث قامت الطائرات  العقيد معمر القذاىف ومل تتمكن منه، بمحاولة اغيتال

دعم حركات مستمر ىف العقيد معمر القذايف إال أن  هذا .9152 أبريل 99يف  بقصف مناله

وكان ، كرادسيايس هلا مثل األإطار وتكون تنفصل بذاهتا أن  تريد قليات التيألالتحرر وا

 .تعيش بسالم مستقلة بطخصوصيتها الثقافية والفكريةأن  قليات من حقهاهذه األأن  إىل ينظر

نراه نحن  لذا ما رهابا .إقليات للمطالبة  بحريتها واستقالهلا دعم األ يعتربون واوهلذا كان

، ويرون حركات التطرف الديني تقتحم  رهابنه دعم لإلأغرب به الاحترر من االستعامر ير

  حريتهمدفاعا عن  ويعتربوهنا لة ويدمرون رشعيتها،معسكرات الدول املستق

جل االستقالل أحركات التحرر من يدعم  لقد كان العقيد معمر القذايف وديمقراطيتهم.  
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 وهلذا اعتقدت السودان ،جلنويبجون قرنق الاعيم السوداين افقد دعم العقيد معمر القذايف 

لرتبص السودان  اوهذا ما كان سبب اجلنوب القيادة السياسية يف ليبيا هلا دور يف انفصالبأن 

يف كل  كرادقائد معمر القذايف دور يف دعم األ. كان لل1199احلرب عليها عام  أثناء   بليبيا 

إطار قلية عرقية هلا أباعتبارهم  ،من تركيا والعراق، والدفاع عنهم لتكوين دولة مستقلة هبم

إىل  لقد تطرق العقيد معمر القذايف  وله احلق يف العيش بوطن وبسالم. ،اجتامعي خاص هبا

بأن ؤكد العقيد معمر القذايف  ييف الفصل الثالث، و خرضقليات يف الكتاب األقضية األ

قلية ليس هلا أمة، وهذا أو ،جتامعي هو أمتهاطارها االإأمة وإىل  تنتمي قليةأقليات نوعان ألا

مة بفعل االنتامء الرتاكامت التارخيية التي تكون يف النهاية األ إحدىالنوع هو الذى يكون 

ويؤكد العقيد القذايف يف الكتاب  ،قلية هلا حقوقها االجتامعية الذاتيةواملصري، هذه األ

االجتامعية ذاتية  فالصفة .يةأغلبأي  من اجلور املساس بتلك احلقوق من طرفبأن  خرضاأل

قلية من الناحية السياسية أأهنا  عىل قليةاألإىل  ن النظرإ  ،اخللعأو  وليست قابلة للمنح

   (1)"واالقتصادية هو دكتاتورية وظلم

تأييده املطلق جلبهة البوليساريو ضد توحيد  كانت قناعة العقيد معمر القذايف يف اوهلذ 

االصحراء الغربية مع املغرب، و امن التي تطالب ا أيضا حتضان اجلبهة الشعبية لتحرير ع 

قليات وهلذا كان دعم األ. منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك دعم ظفار، إقليمبانفصال 

، فام كان يقوم به معمر القذايف هو دعم حركات رهابنه دعم اإلأب أوروباينظر له من قبل 

 مفهوم الغربإال أن  ،عامر والتبعيةالتحرر املنادية باحلرية واالنعتاق النهائي من االست

 ،للقضاء عليهللغرب  دائام اوهلذا كان العقيد معمر القذايف هدف .رهابوتصنيفه بداعم اإل

عدم استعامر الدول إىل  كان ياعج الغرب بتحركاته القومية والعاملية ودعوتهباعتباره صوت 

 الظلم أنواعق النهائي من كافة كل شعوب العامل باحلرية واالنعتاتعيش أن  برضورة ومناداته

 .الستعامراو

                                                      
بحاث أالكتاب األخرض، بقلم معمر القذايف، الفصل الثالث، الركن االجتامعي، منشورات مركا الدراسات و 1

 . 911،919، ص 1111الكتاب األخرض، 
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الثورية التي  نظمةاألة الليبية يف دعم حركات التحرر ون الدور الذى لعبته القيادإ

جدا مما كان سببا يف اغتياله عام  ا كان كبريلية يف العاملامربيتنادى باالستقالل وحتارب األ

اة فريقيلتحرر العاملية واأللقد كان دور القيادة الليبية يف دعم حركات ا ،1199 حيث  أيضا

زانو وزابو ىف  وحركة ،ة سوابو يف ناميبيافريقيحركات التحرير األكان هلا دور يف دعم 

  سبب اا، كل هذأمريكا واهلنود احلمر يف أمريكوكذلك دعم سود  ،زيمبابوىيف  روديسيا

بأن  لدهيم قناعةصبحت أ، وية واملجتمع الغريب بصفة عامة يكاألمرقلق للواليات املتحدة 

 رغم أن .ويقوم بالتدخل يف الشئون الداخلية للدول رهابالعقيد معمر القذايف يساند اإل

 هينطلق من مبادئ دة حركات التحرر وهو دور ثورىمسانالدور الذى كان يقوم به العقيد هو 

وهو  ل العربيةن الدوئوا يف عدوى الربيع العريب والتدخل يف شأمريكقامت به  وما ،الثورية 

دور  نهأب الواليات املتحدة  تنظر له، والذى نتهاك السيادة الوطنية للدول العربيةا يف احلقيقة

لتالعب به هو وحتديدها وا ،فطخلط املفاهيم.رساء الديمقراطيةإعىل  لشعوب العربيةلساند امل

 .ية والغربية بصفة عامةيكاألمر هما اتصفت به السياس

لقد مرت ليبيا  :اية املتطرفة داخل ليبيرهاباإل اوالتاحملتصدى لكل دور ليبيا يف ال.5 

متتلك القدرات العسكرية والتي  يةرهاباإلت اجلامعا يف مواجهات مبارشة معبفرتات عصيبة 

العسكرية بني  جهاتااملوفمن ضمن  .هيل العسكرىأمن التدريب والت عالية  درجة وعىل

أول  والتي كانت 9159بية وبني احلكومة الليبية من عام واملعارضة اللي ،اجلامعات املتطرفة

حيث تم مواجهته من قبل حراس  ،التونسية الليبية من الصحراء حماولة الخرتاق احلدود

يف  يقول كامل الشامي ،ليبيا عرب احلدود التونسية  ىلإثناء تسلله أ حواسأمحد قتل احلدود و

حماولته دخول البالد، أثناء حواس أمحد د العملية قتل قائ بعد أنأحبطت العملية بأن  لقاء له

أمحد  (1) البالد.أمن  عىل ظاعدم ذكرها للحف أفضل بمساعدة بعض من دول اجلوار،والتي

                                                      
 هت الليبية يف عدة دول واستقال من منصبعمل يف السفارا 9121أمحد حواس هو خريج الكلية العسكرية عام  1

كقائم باألعامل يف غويانا وانضم إىل املعارضة الليبية  وقتل عندما حاول التسلل إىل ليبيا من تونس لتنفيذ عمليات 

 .9159عسكرية ضد العقيد معمر القذايف عام 
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طخطط ليبيا وحماوالت االغتياالت املإىل  املتسللني أسامءعنده قائمة بت وجدحواس هو من 

ويف مقابلة  .ين يف الدولة الليبيةخروبعض الضبا  اآل ،ذها ضد العقيد معمر القذايفيتنف

بأن  يقول ،نقاذ ليبيامع كامل الشامي عضو اجلناح العسكرى يف اجلبهة الوطنية إل صحفية

 .ضد معمر القذايف 9159مايوعام  عربية ساعدتنا لتنفيذ عملية باب العاياية هناك دوال

عام  ومنذ هنأالشامي بيقول ، من العقيد معمر القذايفوباعرتافاهتم يف حماوالت االنتقام 

بعمليات منظمة الغتيال  قامت العديد من الشطخصيات الليبية العسكرية واملدنية 9121

ت بالفشل ئتلك املحاوالت با بيد أن كل القذايف ولإلطاحة بنظام حكمهالعقيد معمر 

 (1) .الذريع

كان  ألنه معمر القذايف عتربه وسام للعقيدى الشطخيص أاملستوعىل  وهذا االعرتاف

وتنظيامت عسكرية  ،حقاد والرش لشطخصيته القياديةخمتلفة من حاميل األ يف جهات يقاوم

طائرات بمساعدة من ذلك  امتكنو ىحت،تعمل حتت خمتلف التسميات لقتله ودينية متطرفة

العقيد معمر القذايف بالذات  كل هذه املحاوالت وملاذا. فلامذا 1199 أكتوبر 11الناتو يف 

طراف الدينية تضم كل األ ،غتيالهال من املعارضة اذا تتكون جبهة وطنيةمل ون غريه ؟د

أحد  اخليار العسكرى كان هوبأن  وتدرب عسكريا للنيل منه ؟ يؤكد كامل الشامي والسياسية

عداد كوادر عسكرية فدائية تم تدريبها إعىل  جرى العمل ةهاجلب اخليارات ومنذ انطالقأهم 

 مكاهنا حتقيق اهلدف املنشود وهو قتل العقيد معمر القذايف !ايل بإمستوى ععىل  تدريبا فدائيا

خالف عىل  ة عالقات جيدة مع الدول التي كانتإقامىل نقاذ اسعت جبهة اإلوهلذا 

عام  ىحت مجهورية  مرص العربية   مع اجلبهة وهلذا فلقد تعاملت،مع العقيد معمر القذايف

وكانت ، غريت هذه املوازين 9151رصية عام عودة العالقات الليبية املغري أن  ،9151

فلقد  .ةيمعسكرات تدريبة قامإل أماكن العربية التي تساند وتساعد اجلبهة تقدم الدول
                                                      

 15قورينا، بنغازى صدرت بتاريخ مقابلة كامل الشامي وهو من اجلناج العسكرى للمعارضة الليبية، مع صحيفة  1

 .1191أبريل 
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هذه  إحدى سميتلقد و، جمموعة من القيادات الليبية اغتيالت العملياجلبهة  خططت

موعتني داخل التقت املجوبالتنسيق   ، أخرىجمموعة  عم باسم جمموعة بدر املجموعات

 ”جمموعة بدر“كانت من ضمن  .العقيد معمر القذايفخطة حمكمة الغتيال عىل  بناء ،ليبيا

الصادق  مثل الرب قبل عامني من تنفيذ العملية عن طريق الليبية األرايض منهم من دخل 

الياس، ومنهم إواملهدي ، الشوهيدي ا يف  ،من دخل عرب املطار أيضا وهناك من كان موجودا

 حييىنة، خالد معمر، هاشم احلضريي، أمنيعبداهلل مثل  خل من قواعد اجلبهة الوطنيةالدا

،جمدي  ارة ،سامل املاقنيغرمصطفي اهلاميل بو معمر، نارص الدحري،مجال السباعي،

 أسامةونيس الرعيض،عارف الدخيل،أمحد عبداهلل املاطوين، الشوهيدي،سامل القاليل،

وسايس الاريت، والصادق الشوهيدي،واملهدي  اين،الشلوف،عامد احلرضي، حممد الشيب

وكذلك تم التنسيق مع اهلاربني من  (1).لياس الذين تم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمهإ

نقاذ ليبيا وقامت اجلبهة اجلبهة الوطنية إلإىل  حفرت وانضموا خليفة ةاحلرب التشادية بقياد

 912"ئية اخلاصة ان املجموعة الفدنه كانت من ضمأبتدريب أرسى تشاد ويقول الشامي ب

هربوا من تشاد وانضموا مع  هؤالءووالتي ضمت كل من سامل احلايس واملالزم عطية هارون 

          (2)نقاذ.جبهة اإلإىل  ة حفرتفيخل

جموعة التي تدربت يف املجمموعة مقاتلة وهي ىف ليبيا ما فرتة التسعينيات فقد ظهرت أ

 األمنيةة جهاجهات مبارشة ومسلحة بني هذه اجلامعات واألكانت املواحيث ستان أفغان

بالدولة الليبية يف مدينة  األمنيةة جهافردا من األ 129من  أكثربالدولة الليبية حيث قتل فيها 

حيث  ،خرضالليبي يف منطقة كرسة باجلبل األ األمن  فرد من رجال 211من  أكثربنغازى و

 تم القبض عليهم والتحقيق إرهايب 1111إىل  يف ليبياية رهابية اإلسالموصلت اجلامعات اإل

تقريبا  رهاباإلعىل  لقضاءل  رصفت ليبيا فلقد  .معهم واحلكم عليهم وفقا للقانون الليبي

                                                      
 لقاء كامل الشامي مع قورينا، مصدر سبق ذكره. 1

 كامل الشامي ،مصدر سبق ذكره.   2
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 9112يف شهر يونيو يف عام  هذه املواجهات كانت أكثر .مليار وسبعامئة ومخسون مليون 99

يف ليبيا . كام  من الرشطة واجليش الليبية األمن  تواجه قواتية إسالمكانت هناك مجاعات 

املتطرفة  يةسالمعقيدة اجلامعات اإلأن  إىل اإلشارةوهنا جتدر  ،متفعل احلركات املتطرفة اليو

 ىأد قوية جدا مما جهات بينهمااملو تهلذا كانو ،هو قتل رجال اجليش والرشطة منذ نشأهتا

بمدينة اجلالء  ىمستشفإىل  هإسعافيني بمسالحيث توجه اإل ينيسالماإل هؤالءأحد  ةصابإإىل 

حاولوا اخلروج من  ،رضةممه عن طريق دكتور مساعد هلم وإخراج أرادواوعندما ، بنغازى

مسدس معه حيمل  "نورى البكشيييش"يني سالماإلأحد  كانو ،ىالباب اخللفي للمستشف

وادى  ،املستشفياملوجودين يف  األمن  رجالأحد  لفت انتباهمما أ مصادفة، وقع منه الذى

 نطقةميف  ةبلغ عن جمموعة رسية متواجدأالتحقيق معه أثناء و لقاء القبض عليه،إ ىلإذلك 

وهي املجموعة التي تدربت  ،تكشفتية إسالم جمموعةأول  وهي ،بمدينة بنغازى الفعكات

 (1) .الدن ضد روسيا وبعدها يف البوسنةبن  أسامةستان مع أفغانيف 

 ته اخلاصة حول جتربته يف السجن يقولامذكر يف أهلهامن هد شاهادة وهنا نستدل بش

  الذيننيهناك جمموعة من الليبيبأن  يقول، قصص التطرف يف ليبياإىل  استمعأنه  ،مجعة اعتيقة

ة يف منطقة بيشاور قاموحتديداا من اإل ستانأفغانهم املتطرفة من أفكار أغلباعتقلوا 

السيايس.،ويرتكا هبا النشا   سالممتثل اإل حيث تتواجد املجموعات التي ،بباكستان

سمعت قصصاا عن بن الدن  ىنأعتيقية بأي هلذه املجموعات يقول مجعة عالمالدعوي واإل

 فقهاء اجلامعات حول تكفري احلكام والوالء والرباء ىوعن فتاو ول مرة وعبداهلل عاام،أل

 دىبو األعىل املودوأ مؤلفاتالتي تناسلت من  فكارتلك األ واحلاكمية واملفاصلة الشعورية

ن طريقهم أو ني تم استقطاهبم داخل ليبيايالليب هؤالءومعظم  سيد قطب ومن هنج هنجهم.و

الوهايب، وتلقني الشباب  وكذلك االستقطاب ةقامقد مر بالسعودية حيث التسهيالت واإل

السعودية كان جهد  ،وغريهم من فقهاء املذهب الوهايب نيعثيمابن الشيخ بن باز و أفكار

                                                      
 شاهد عيان مشارك يف عمليات القبض عىل اجلامعات اإلسالمية يف بنغازى  1
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واملسامهة يف تقويضه بعد تورطه  ،ي ملحاربة االحتاد السوفيتييكاألمريصب ضمن املطخطط 

 بعد أن ،كان كثري من الشباب قد رجع من هناك حمبطاا مصدوماا  حيثستان أفغانيف احتالل 

حيث شاهد الرصاع  حالم صافية نقيةأما حيمله من رؤى و يعاكسىل واقع اطلع ع

ببعض الشباب الذين خاضوا جتربة )اجلهاد( يف .ااز وانعدام املصداقيةوالتصفيات واالبت

قد حصدهتم  9151يناير سنة  التي كانت شهر محلة االعتقاالت إال أن  ،.ستانأفغان

 (1)وحرشهتم يف السجون واملعتقالت.

يف منطقة الفعكات  يةسالممتت مدامهة املجموعة اإل (9112 – 9112 )ويف عام 

اوقع فيها ، وقد مهتهمادالليبية بم األمن  ةأجهاحيث قامت بمدينة بنغازى   ضحايا من أيضا

م القبض عليهم وتم اعرتافهم باخلاليا النائمة يف بنغازى ودرنة ت الدولة الليبيةأمن  ةأجها

بن  أسامةبتكليف من  التنظيم فرع ليبيا ريمأ محاة بو رشتيلية ويف نفس الوقت كان .والبيضاء

بنغازى إىل  اجاءو عندما هؤالء ،عبد احلميد قندرة وسفيان بن قمومعهم  اأيضا وكان  ،الدن

عىل  والبكوش  أوالدوعائلة الفطامين و ،وهم عادل الطريةأخرى هم من قبل جمموعة ئيواإتم 

حاوية هبا األمن  خرج منه رجالأمهة عادل الطرية يف منطقة القوراشة بنغازى واوتم مد فيتيلة

او ة ومنشورات مطبوعة.أجهاوسيارات و، بيوتركم ةهاأجكاملة من  اتجتهيا تم  أيضا

 اإلشارةوهنا جتدر  .السلامين مقابل بريد السلامين ببنغازىمنطقة يف  احلاميحممد عىل  القبض

خر آوكانت  ،ة ولكن تم رصدهلالدولة الليبية مل تكن تعرف من هو محاة يونس بورشتيأن  إىل

 حيث تم مراقبته أفغاينوكان معه سائق  دقة والرسية التامةعملية لرصده يف درجة عالية من ال

الدولة الليبية وتم قتل أمن  ليه رجالإيصل أن  وتم مدامهته ولكن قام بتفجري نفسة قبل

   (2).فغايناأل هسائق

جة ينت ،حممد احلاميعىل  رضورة القبضإىل  أدى ممابنغازى  أحداثبعدها جاءت 

 ،9112عام  مدينة بنغازىبهم وهم حيرسون السفارة املرصية رجال الرشطة وقتلعىل  اعتدائه

                                                      
 .1199ديسمرب 12، 91151، نرش يف جريدة الرشق األوسط، العدد 1111عتيقية أمذكرات مجعة أمحد  1

 9112 -9112شاهد عيان كان ضمن األشطخاص املكلفة بمطاردة اجلامعات اإلرهابية يف عام  2



 
89 

فيه  تكتشفا يف نفس العام   ة الدولة الليبيةأجهاا هبالتي قامت  ةجة لعمليات املدامهيونت

مثل الكنشري  عاملكانت مدعومة من رجال األ ،ية كبرية جداإرهابخاليا نائمة من تنظميات 

بمدينة  لوقت كانت اخلاليا النائمة يف منطقة الليثتيويف نفس ا .ةدينة مرصاتوهو من سكان م

 مثل تصفية العقيد الداخيل األمن  مراء وضبا  كبار يفمتت تصفية أحيث  تتحرك بنغازى

خيل االد األمن  عميد يف ةمقتل طاهرة خفاف اودبرو .الرشيدى  إبراهيمو عبد العايا اخلشمي

نطقة وكان امليف  متت حمارصهتم جموعاتهذه املغري أن  (1).عن طريق حادث بسيارة كبرية

ويف نفس الوقت كان  .بالنصلقبني مثل خالد الدريس وصالح الدريس امل ،منهم قيادات

 بمدينة بنغازى ةاحلراسأرض  قد حجا جمموعة من الناس يف منطقة ،محاة يونس بورشتيلة

 يف منال ئهمايوإب قام الذى وهو ،فايا العوامي وهو الداخيل األمن  أعضاءبتعاون من بعض 

فرج  ،بالقاسم الرياين ،صالح بوعائشةخفاء إحيث قام ب، ة بنغازىينبمد ورىيف منطقة املاج

املنطقة اآلن  ولكنهم فشلوا، لليبيا املنطقة الغربيةإىل  ينتقلوا بنشاطهمأن  الوووحا، الكت

وتويف فيها  األمن  من قبل رجال ةمرت مدينة بنغازى بمدامهة كبري .أكثرمؤمنه كانت الغربية 

حتاول لحة ية املسرهابوكانت اجلامعات اإل يف الدولة الليبية األمنيةة جهااأل أفرادالكثري من 

تصدت هلا حيث قامت اجلامعات  األمن ةأجهايف مدينة بنغازى ولكن  خلق الفوىض

يبعدون  ىق وسط مناطق سكانية حتشق اجروأتسية باالحتامء يف عامرة سكانية وارهاباإل

 ةأجهاعلم هبا ومتت مدامهتهم وقتل رجال من عىل  اكانو األمن  رجالغري أن ، نهمع ةالشبه

مازال  سلوبنفس األبأن  نؤكد عليه هناأن  جيب وما (2).وتم القضاء عليهم األمن 

وبنفس التحايل  سلوبية املتطرفة بنفس األرهابحيث تقوم اجلامعات اإلاآلن إىل  امستطخدم

 طالتها عدوى الربيع العريب مثل تونس وليبيا ومرص وسوريا.يف كل الدول التي 

و وذ اوالذين كانوالدولة الليبية أمن  رجالتم تكليف  9115شهر يونيو عام  ويف 

 أسلحة قةرس بمعرفة قضية ،ستانأفغانخربات عالية للتعامل مع هذه اجلامعات املتدربة يف 

                                                      
ركات عىل قتل رجال  9112-9112من املالحظ بأن املجموعات اإلرهابية التي ظهرت يف مدينة بنغازى عامي  1

ا من عام ن يف مدينة بنغااألمن و الرشطة واجليش الليبي، وهو ما يتكرراآل  . 1191إىل  1199زى أيضا
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بمدينة  األمن  ف من خمازن مديريةبندقية كالشن كو 9521 وهي بنغازىأمن  ةمديري من

وهو  بنغازى من أ يةيعمل يف مدير الرسقة من شطخص عسكرىبأن  أثبتحيث  ،بنغازى

وكان له  يةسالمنه من رجال اجلامعات اإلأعىل  عليهحيث بلغ  ،خالد مجعة عامر اخلويلدى

 ،ية املسلحةبرهاالتنظيامت اإلإىل  ينتمي إال أنهخا مقبوض عليه من قبل الدولة الليبية أ

وكان خالد يمتلك مهارة القنص وهلذا تعاملت معه ونتيجة للمهارة التي متيا هبا خالد عامر 

وبحكم معرفته ملطخازن  ،بنغازى لتدريب بعض عنارص الرشطةمن أ ة الرشطة يف مديريةأجها

غ بل ىولكن مل يمر يوم حت ،ها يف مارعةئخفاإفقد قام برسقتها واألمن  يف مديرة سلحةاأل

بعطلة رسمية بمناسبة  حتتفليف ذلك اليوم  ليبيا تويف ذلك الوقت كان ،عليه من قبل مواطن

ته دمطار، ومتت  ملدة يومني خالد ىاختف و.ضحيعيد األى يوم ما قبل أالوقوف بعرفة يوم 

م قفا يف مقربة ومتت مطاردته ث ،احلرس الثورى أعضاءأحد  قتلإىل  رضطاف بعد العيد بيومني

 (1).تفجري نفسهمعه حيث قام ب أفغانالث ثوقتل 

يف  من الرشطة من الدعم املركاى افرد 11تم ذبح عدد  9115يف نفس الوقت  

 هالرشطة والذى قام بدور أفرادأحد  وهم يتدربون يف مترين صباحي ونجاة  "ةوادى كرس"

من نوع  دثوح وحرضت الرشطة، وهو شاهد عيان الرشطة يف املنطقةإىل  بتقديم بالغ

ل يتشك تم تكليف ،ةية يف وادى كرسرهابية اإلسالمواجلامعات اإل املصادمات بني الرشطة

يف الدولة الليبية وتم تكليف عبد الفتاح يونس قائد العمليات وكانت  األمنيةة جهامن األ

دى اومتت مناورات ليبية يف جبال و عسكرى بقيادة عبد الفتاح،ألف  12عىل  العملية حتتوى

تم  ت درنة منطقة عسكريةأصبح حيث ،يف درنةأوىل وجاءت فرقة مشاة  ،فهموقص ةكرس

وادى بأن  احلدود املرصية وتم رفع تقريرإىل  تم ترسيبها 91هناك  نأيقال ب قصفهم بالطريان

لتنظيف املنطقة من  يوما 11واستغرقت العملية  .من تواجد اجلامعات املتطرفة منأ ةكرس

عبد الفتاح بقتل  1199ية يف بنغازى عام سالمقامت اجلامعات اإل هلذاو. يةرهاباجلامعات اإل

 ،والقضاء عليهم ةكرس وادى  نه كان مكلف بمحاربتهم يف جبالأرفتهم بعنتيجة مليونس 
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 وهي نفسها املجموعة، عرب احلدود الليبية املرصية يةرهابونظر لترسب بعض اجلامعات اإل

يقني عىل  وهي كانت 1199ليبيا عام إىل  د عودهتاالتي اشرتكت يف قتل عبد الفتاح يونس بع

 اجليش املكلف بتصفيتهم يف جبال كرسة باملنطقة الرشقية عام أفرادنه كان من ضمن أب

جهاز مكافحة الاندقة واجلامعات  إنشاءقامت الدولة الليبية ب 9111يف عام  .9115

 (1) .بهخاصة  اتة حتريأجهات له أصبح و رهابية املتطرفة واإلسالماإل

من  جلهم األمن  أفرادمن  افرد 921هبا حوايل  مجاعة القاعدة جيمعون قائمة تكان

الناشطني من  أعضاءوتضم ، وشعبة االقتحام ،األمنيةمناء الفروع أو ،األمنيةمراء الوحدات أ

وهو كان يشغل الشهيبية عىل  املواطن غتيالاب اوقد قامو .واحلرس الثورى من اللجان الثورية

احلرس  عضو يف صالح قدحواغتيال  ،بنغازى الصابرىالشعبي بمنطقة  ؤمتراملأمني  بمنص

رفة غرئيس  واغتيال ،ضبا  يف الرشطة العسكرية عبد احلميد السعيطيواغتيال  ،الثورى

واغتيال  ،الرشيدى  إبراهيم العقيدواغتيال  طاهر خفافة، عقيدواغتيال ال ،سامل الرمىل ةوحد

ليهم ولكنه تراجع إبقتل مواطن كان ينتمي  اكام قامو، جامع ىف و يصيلالفضيل العقييل وه

-9112ية التي نفذت عام رهابالعمليات اإل أسلوببأن  من املالحظفولذا  (2).عنهم

ومازالت متواجدة داخل ليبيا   1199 هي نفسها اخلاليا النائمة التي حتركت عام  9115

داء أ أثناء واكان معظم من تم اغتياهلمن أ تؤكدوهي  1199ول من عام الربع األ ىحت

االغتياالت التي عرف به تنظيم القاعدة  أسلوبوهو  املساجد أمامأو  ،صالهتم يوم اجلمعة

 .سابقا وحاليا

 تسعينياتالواخرأية يف رهابية اإلسالمجمموعة من التنظيامت اإلعىل  تم القبض  

حسب نّص قانون جتريم احلابية رقم  يدين حابى ديني يقوم عىل فكر واهتموا بتشكيل تنظيم

 ىاعتقاهلم حتوالذين استمراملسلمني.  خواناإلمجاعة إىل  ينتمي هجرية، 9911لسنة  19

معمر القذايف لليبيا الغد وطرح موضوع  سالمسيف اإل مرشوع أعندما بد 1119 بداية سنة
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إطالق حدث عن رضورة بالقضية ويت بدأ يبدي اهتامماا خاصا  ، بناء ليبيا أجلاملصاحلة من 

برزها زيارة يوسف أكان من  ،مساٍع كبرية بدأت يف هذا االجتاهأن  كام رساح السجناء

رساح هذه املجموعات إطالق العقيد معمر القذايف ب من القرضاوي لليبيا وطلبه املبارش

وعددا من الشباب الوطني الذين استهواهم فكر  ضمت نطخبة من الكفاءاتبأهنا  والتي يقول

يف بداية  ومتت حماكمتهم حتى تم اكتشافهم ،هم يف خاليا وفرق رسّيةأنفس اجلامعة ونظموا

مت جمموعة منهم ضحيث ان ظهرت حماوالت املصاحلة ىاستمروا حت ، وبعدها 1112سنة 

متعاونا ومشاركا، وتم تعيينه  ىالصالبعىل ليبيا إىل  وعاد،  صالحبمرشوع اإل نذاكآملا عرف 

  سليامن دوغه كام توىل   ةجانب جمموعة منتقاإىل  للتنمية مؤسسة القذايف اءمنأعضوا ملجلس 

ويا أوالتي كانت تصدر جريديت  عالمرشكة الغد لإل املحسوب عىل اجلامعة منصب مدير

واستمر  وغريهم سامعيل القريتيلإوقورينا و يعاونه يف ذلك من نفس التيار فوزي بالتمر و 

 (1)ه.إسقاطمع النظام حتى  امعات الليبية املقاتلةاجلمني وخوان املسلتعاون مجاعة اإل

 يف ليبيا األمنيةاجلهات إىل  أمنيية ورفع تقرير سالماإل القياداتعىل  تم القضاء بعد أن           

تظهر أي  (2).91أو  99خلية نائمة يف مدينة بنغازى سوف يتم تفكيكها بعد  91هناك بأن 

ليبيا عىل  وهى نفس املجموعات التي ظهرت يف احلرب 1191 – 1199يا يف عام هذه اخلال

ن تفرض أيف ليبيا و األمرزمام عىل  تسيطرأن  عتاوبدعم من حلف الناتو استط 1199  عام

قوى قوة سياسية يف أمتثل اآلن  كل املنافذ الليبية واملؤسسات احلكومية وهيعىل  سيطرهتا

مدينة بنغازى وسبها وطربق ودرنة والبيضاء ليبيا وهي التي تقوم بعمليات االغتيال يف 

األمن  رجالعىل  االغتياالت والرتكيا أسلوببنفس  وهي مستمرة،و طرابلس والااوية

 عالميني .ني واإليمن ذوى الرتب العالية وكذلك احلال بالنسبة للنشطاء السياس والرشطة

عىل  ول الغرب مل تكنن العالقة بني ليبيا ودإ :عالقة القيادة الليبية بدول الغرب -6

خذ أت بشكل عام الغربية–بل كانت العالقات الليبية  ،عاما متر بشكل متوافق نيربعأمر 
                                                      

 عتيقة مصدر سبق ذكرهأمذكرات مجعة  1
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وخاصة بعد  ،التغري الذى مرت به املنطقة العربيةغري أن  ،ىمن التوافق أكثر ىالتصادم ىاملنح

وخاصة  .سطوالدبلومايس السيايس يف منطقة الرشق األ ات والتي متيات بالركوديالتسعين

لقرار جامعة  اكان موقف القيادة الليبية القومي رافض .9111ت يف بعد اجتياح العراق للكوي

 أزمةتدويل عىل  والذى كان ينص 9111الدولة العربية الذى صدر يف اجتامع القاهرة عام 

عىل  ية ويف احلث والتحضري للعدوانيكاألمرالكويت وذلك من خالل االستعانة بالقوات 

جمموعتني إىل  ربية مقسمة بشكل علني. لقد كانت الدول الع 9119يناير  91اق يف العر

ومن  أولئك الذين مل يفعلوا ذلك وبني العراق، ىف التداخل العسكرى موافقة عىل وىلاأل

العقيد معمر القذايف يناقش وجيادل سة وكان نقلت اجلل عالموعرب وسائل اإل (1) ،بينهم ليبيا

 لقد  ،يف الكويت زمةاأل ية حلليكاألمرتدخل القوات عىل  ك يف موافقتهالرئيس حسني مبار

الرئيس حسني مبارك الذى كان قذايف وبني العقيد معمر الختالفات وخالفات احدثت 

مراء دول اخلليج أ، ويتفق معه كل ملوك و9119رئيس اجللسة الطارئة للجامعة العربية يف 

تدخل عىل  الدول التي وافقتإىل  قذايف مبارشة موجهوكان رد العقيد معمر ال ،استثناءدون 

 1يف  ميع خماطبا اجل  يف اجتامع جامعة الدول العربيةالكويت  أزمةالواليات املتحدة يف 

 (2): 9119عام  أغسطس

ا فرصة تارخيية بحيث جيلب مبارشة قواهتا يف شبه اجلايرة أمريكإىل ألننا قدمنا "

.. فرصة التي مل يتوقع، .هم فرصة ال يمكن تعويضهان نعطي.. نح.العربية واخلليج

 "شبه اجلايرة العربيةإىل  وقتأي مريكا يف أ ىتأت هنا فرصة يمكن أنإ حيث

 تصادميةعالقات  1111الغربية بشكل عام كانت قبل عام –ن العالقات الليبية إ 

، 9111عام  منبدأت عالقة العقيد معمر القذايف مع الغرب بالصدام والتوتر فقد  ،ةوحتدي

ولقد كانت  ية،يكاألمرية ونجلياإلا قامت ليبيا بطرد القوات والقواعد العسكرية عندما

ضد الغرب التي تعتربها القوى الغربية  اونشاطاهت اقفهاة املستمرة ومويترصحيات القيادة الليب

                                                      
 .9119وثيقة غري منشورة،  جامعة الدول العربية، تأثري حرب اخلليج الثانية عىل املنطقة العربية، 1

 9119أغسطس  1كلمة العقيد معمر القذايف يف القمة االستثنائية للجامعة العربية يف  2
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ية يكمراأللواليات املتحدة وصل التوتر بني ليبيا وا الدويل. رهابوداعمة لإل معادية هلا

 (1).9152صيف عام  القيادة الليبية يف ية بقصف مقريكاألمرحينام قامت الطائرات  ذروته

سقو  نتيجة ل رهابليبيا باإلمريكية الواليات املتحدة األحيث اهتمت  9111ويف عام 

، والتي 9155كريب باسكتلندا عام م فوق بلدة لوإ ناب كيةيمرائرة رشكة اخلطو  اجلوية األط

فرض إىل  أدى وهذا ما ،من سكان مدينة لوكريب 99إىل  إضافةراكبا  121نها مقتل سفر عأ

 .ليبياعىل  اقتصاديا اليبيا وحصارعىل  الدويل باحلظر اجلوى األمن  ملجلس 111قرار رقم 

ية يكاألمرالتابعة للمطخابرات  سوزان لينداور " CIA" هيأأي  اليس أعضاءأحد غري أن 

لوكريب مدينة أمريكان يف سامء ن اب حادثة تفجري طائرة رسارليوم أكشفت عرب قناة روسيا ا

وهذا ما  ،يةيكاألمرحيث تبني لينداور من كان يقف حقا وراء هذه العملية هي املطخابرات 

تقول .العقيد الراحل معمرالقذايف يف هذه احلادثة يدحض الرواية الرسمية حول تور  نظام

ية يكمراألبقضية لوكريب ومن قام هبا هو املطخابرات  عالقةأي  ليبيا ليس هلابأن  سوزان

 ،بو نضالأر وبو طالب تاجر السالح السورى ومنذر الكساأواملتورطون فيها هم حممد 

فساد عىل  واهتامات تدل اوراقأوالتفجري كان نتيجة لوجود فريق من املطخابرات كان حيمل 

بأن  وتقول ،متن هذه الطائرةعىل  نواوالذين كا يهأأي  ية اليسيكاألمرمن املطخابرات  أعضاء

 (2) .رس الضحاياومع هذا دفعت التعويضات أل ليبيا عرفت ذلك

التحديات التي واجهها العقيد معمر القذايف هي قضية لوكريب والتي اهتم  أخطرمن 

 األمن  جملس ، ونتج عن هذا االهتام صدور قرار منهنا هي الفاعل أليبيا ب الغرب  فيها

ولقد شكل ،يف ضلوعهام يف احلادث هوالذى يقيض بتسلم اثنني من مواطنيها مشتب ، الدويل

 ،ةاملتحد األممالفصل السابع من ميثاق  قن طبإوخاصة و ،ليبياعىل  اكبري االقرار ضغط

  .تطبيق العمل العسكرى ضد ليبيا ىلإ والذى قد تصل فيه العقوبة
                                                      

 .9152ابرايل  99قوات األمريكية بقصف مدينة بنغازى وطرابلس وبيت العقيد معمر القذايف يف ال تمقا 1

 .1191أبريل  99نرش هذا اللقاء عىل قناة روسيا اليوم بتاريخ  2



 
86 

ستغرقتها قضية لوكريب وهي سبع العقيد معمر القذايف خالل الفرتة التي ااستطاع 

 ،األمن يناور بني القبول بالقرارات الدولية التي صدرت من جملس أن  سنوات تقريبا

العقيد غري أن . زمةطراف األأواملناورة بني القبول بالقرارات الدولية والتفاوض مع الدول 

طائرات الل قيام وذلك من خال، ليبيا عىل  بكرس احلظر اجلوى املفروض معمر القذايف قام

ن أا ب،رافضا  املتحدة األممذن من إدولة السعودية دون إىل  فواج من احلجيجأبنقل  الليبية

وقد عملت القيادة السياسية .مريكية ذن من الواليات املتحدة األإببفريضة احلج يكون القيام 

ئرات ليبية متن طاعىل  ةفريقيبكرس هذا احلظر من خالل زيارته للدول العربية واأليضا أ

احلظر عىل  االلتفافعىل  ما عملت ليبيا اوكثري ،املتحدة األممذن من منظمة إودون 

التي  املؤسسات املالية منها بعض ،متعددة ليبيا بعدة طرقعىل  االقتصادى املفروض

لقد انتهت هذه املعركة السياسية بني الغرب  .زمةفرتة األأثناء   تقيمها أن  استطاعت ليبيا

  (1).دولة حمايدةإىل  فيهام هتم قبول الواليات املتحدة بمحاكمة املشتب بعد أن وليبيا

حيث دفعت ليبيا  1111عام  أغسطستسوية لقضية لوكريب يف إىل  وصلت ليبيا

وسلمت اثنني من مواطنيها املتهمني يف التفجري  ،مليار دوالر 1.1بموجبها تعويضات بنحو 

 عىل مــفحك ،دي ليحاكامــاء االسكتلنـــفحيمة للقض نياألمط املقرحي وــومها عبد الباس

لقضاء  هولندإىل  فحيمة وتم ترحيل املقرحي األمنيعبد الباسط املقرحي باملؤبد وبرأ 

 1115ليبيا يف عام إىل  تغريت حيث تم ترحيل املقرحي حداثجمريات األغري أن  .عقوبته

حلة جديدة يف العالقات بني العقيد معمر لوكريب بداية مر أزمةلقد كان انتهاء  .هبسبب مرض

تح باب واسع للعالقات فيب يف بروكسل وروففي مقر مفوضية االحتاد األ. هخصوموالقذايف 

 اونواهبا حماور أوروباعىل  حيث حل معمر القذايف ضيفا ،بني الغرب والعقيد معمر القذايف

لتها زيارته التارخيية لفرنسا وت. 1111بية يف ديسمرب عام وروة األفريقيهلم يف القمة األ

                                                      
 ، وبعد أن بدأت املحاكمة هبيئة9115أغسطس  19يف بلد ثالث وهي هولندا يف  هبام هتم املوافقة عىل حماكمة املشتب 1

يناير  19خر يف دانة أحد املتهمني باملؤبد وبرأت اآلإيوما وخرجت ب 59قضاة واستمرت ملدة  ةمؤلفة من ثالث

1119. 
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بية أورويل ست شطخصيات اواستقبل العقيد معمر القذايف يف خيمته املتواضعة حو سبانيا.أو

كل من رئيس الوزراء الربيطاين توين بلري  ةوربيحيث استقبل القادة الفاعلني يف السياسة األ

 (1)ارت رشودر.وجري ه ملاينالفرنسية جاك شرياك واملستشار األورئيس اجلمهورية 

ا تعويض إيطالياحلد الذى قررت فيه  إىل وصلتا إيطاليعالقة العقيد معمر القذايف ب 

بعد هناية احلرب العاملية الثانية  9191-9199ة يف ليبيا من عام يطاليليبيا عن فرتة احلرب اإل

تقالل اس املتحدة رضورة األمماجلمعية العامة ب أصدرتالوقت الذى  ىلإ ،اإيطاليوهايمة 

ا ليبيا يف شهر مارس التي متر هب زمةوكان العقيد معمر القذايف وهو يف شدة األ (2).ليبيا

يا صديقي برسكوين ويا صديقي  كان يقول هلم ،ا وفرنساإيطاليينادى رئيس  1199

، لقد "املسريات املؤيده للعقيد معمر القذايف إىل  الشعب الليبي، انظروإىل  انظروا، كوزىرسا

بعد مرور  و. ا بعد مشاركتهم يف احلرب ضد ليبياإيطاليالعالقات بني ليبيا وفرنسا وتأزمت 

 يف ة السابقيطاليرئيس احلكومة اإل برسكوينسيلفيو ترصيح يأيت زمةمن األ ثالث سنوات

بيا مل يكن ثورة، بل ما حدث يف لين ، إ1191يناير .99بتاريخ  ةيطاليحديث له لوكالة أكي اإل

شارك  بيةأورونوعه من رئيس حكومة  يعترب فريد من موقفأول  فرنسا، وهو تدخالا أرادته

، والتي 1199عام  التي شهدهتا ليبيا حداثباأل له صلة مبارشة ليبيا وكان ضد يف احلرب

إن ما حدث يف ليبيا قال برسكوين  سقو  نظام الاعيم العقيد معّمر القذايف. حيثإىل  قادت

ورة للشعب، فالقذايف كان حمبوباا من قبل مواطنيه، الشعب الليبي كان ثأو  عربيا   مل يكن ربيعاا 

بالفعل احلرية التي كان  (3)احلرية قليال، لكنه كان حيصل عىل اخلبا والسكن جمانا.إىل  يفتقر

عليهم هي حرية الفساد واالغتياالت والتفجريات،  ةيفتقره الشعب الليبي والتي كانت حمرم

                                                      
 08، 11السنة  91119جريدة الرياض، زيارة العقيد معمر القذايف إىل املفوضية األوربية بربوكسل، العدد  1

 .9912األول  ربيع

رب عام منوف 19يف  151مم املتحدة قرار رقم ية الثانية أصدرت اجلمعية العامة لألبعد هايمة إيطاليا يف احلرب العامل 2

ني ي. ملايد من التوضيح راجع مركا جهاد الليب9121يناير عام  9ينص برضورة استقالل ليبيا قبل  9191

 للدراسات التارخيية، طرابلس ليبيا.

 1191يناير99 إىل وكالة اكي اإليطالية بتاريخ ترصيح رئيس الوزراء اإليطايل السابق سيلفيون بريلسكوين 3



 
85 

اهلوية فهي احلرية الوحيدة التي حتصل عليها الشعب الليبي بعد ىل ع والقتل العمد والذبح

سلطة الشعب عىل  بديل غريها فلم يستطع الشعب الليبي إجيادأما  .1199ليبيا عىل  احلرب

حلل  خرضفهم من انتقدوا فكر معمر القذايف يف مقوالته الفكرية التي جاء هبا الكتاب األ

هم من كتبوا هذه العبارات يف أنفس وهم ،"اب خان من حت "مثل مقولة  املشكل السيايس

 مقر املؤمتر الوطني العام ليقولوا من حتاب خان أمامشوراع بنغازى وطرابلس واعتصموا 

عبد اجلليل يف مقابلة تلفايوينة معه ليقول  ىمصطفبه  رصحولقد  ،1191فرباير  91 بتاريخ

التي كتبها  ذاهتا خرضات الكتاب األمل تكن هي عبار (1) "راى معمر من حتاب خان عىل  "

أمل يؤكد معمر عىل أن األسلوب األمثل   ، معمر القذايف وفكر فيها نيابة عن الشعب الليبي

من الشعب  افاحلاب يمثل جاء  ، للديمقراطية احلياة هى املؤمترات الشعبية واللجان الشعبية

النتقام اة القتل والتعذيب وحري الفلم يفتقد الشعب الليبي إ. أتتجا وسيادة الشعب ال

 .الدولة ومقدراهتاعىل  ية املتطرفةرهاباملسلمني واجلامعات اإل خواناإلوسيادة 

جرى وفق قرار للحكومة فقد أن ما حدث يف ليبيا  نه يعتقدسكوين بألسيلفيو بري وأكد

الدويل يف املجتمع  أماموالتدخل يف نااع داخيل وتقديمه  األمن  جملسإىل  الفرنسية، بالذهاب

بأن  وقال (2).ا شاركت باحلملة العسكرية اجلوية عىل ليبياإيطاليثورة، مع العلم أن إطار 

ليبيا ورأى كل تلك إىل  رئيس الفرنيس نيكوال ساركوزي، كان متحامالا عيّل، ألنه ذهبال

مرتا حتمل صور القذايف وهو يعانقني قائال: إن يوم  92بـ  11امللصقات الكبرية بأبعاد 

أتباعه يقول إن إىل  يوم الصداقة، فعادإىل  حتول  ، "يطايلذكرى هناية االستعامر اإل"االنتقام 

كوزي هاجم ليبيا بالطائرات رن ساإ ا سلبانا كل الغاز والنفط الليبي.إيطاليبرلسكوين و"

ّتطخذ قرار مشرتك، وقصف القوات التي أرسلها  إىل  القذايفالعقيد معمر الفرنسية، قبل أن ي 

نرى ما حيدث فيام دعي بمواسم الربيع، فهناك كثري من القلق لدى اآلن  ويقول نحن بنغازي.

                                                      
  11.91.1191مقابلة تلفايونية مع رئيس املجلس االنتقايل السابق مصطفي عبد اجلليل بتاريخ  1
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 عىل لقد شهد التاريخ  (1)الوراء.إىل  اجلميع، والسبب يف ذلك عىل ما يبدو أهنا ت عيد البلدان

ائع ظجبار دولة مستعمر باالعتذار عن الفإحاكم عريب استطاع أول  العقيد معمر القذايفأن 

 9199من عام  احتالهلا لليبيا أثناءا إيطاليشية واالنتهاكات التي ارتكبتها حاملجازر الوو

 .9111إىل

ن ما قامت به السياسة إ :املتحدة األممتغيري ميثاق على  دور ليبيا يف التحريض -9

 أزمةوخاصة بعد  ،1111يدلوجي بعد عام عن العامل األ اخلارجية الليبية بعد تراجعها

عاما منذ طرد  19من  أكثربعد قطيعة دامت  يةيكاألمر-الليبية  عودة العالقاتو ،لوكريب

تح من سبتمرب بعام و احد، عربت ابعد ثورة الف 9111ليبيا عام أرض  ية منيكاألمرالقواعد 

 مكانيات.وفقا ملعيار التوازى والتوافق يف القوى واإل ،اجلديدة يةيكاألمرالعالقات الليبية 

يف  ،1111سبتمرب  11بتاريخ  يةيكاألمرادة الليبية بايارة الواليات املتحدة حيث قامت القي

العقيد  ىلقأ حيث ،مم املتحدةللجمعية العامة لأل كانت فيها ليبيا رئيساالفرتة التي نفس 

يف حتديد الدور الدويل لليبيا بطخصوص تغيري ميثاق  معمر القذايف كلمته التي كانت فيصالا 

العقيد  ويشري ،انتهاء احلرب العاملية الثانية مستمر منذن هذا امليثاق أصة وخا ،املتحدة األمم

ليست  ،مم املتحدةلية التي كانت تعمل هبا اجلمعية العامة لألاآلبأن  هالقذايف يف خطابمعمر

ن وهناك دول جديدة جيب أن العامل تغري أمع الوقت احلارض وخاصة و ىتتمشبأن  بالرضورة

ع به اخلمس الدول تالذى تتم ن يتغري حق الفيتووجيب أ األمن  لسبمقاعد يف جم ىظحت

عقب انتهاء احلرب  األمن  جملس نشاءوفقا إل،املتحدة األممميثاق  إعالنمنذ  الكربى فقط

 (2).العاملية الثانية

 1111سبتمرب عام  11لقد كان خطاب العقيد معمر القذايف يف اجلمعية العمومية يف 

خطابا تارخييا استغرق ساعة ونصف. كانت وكان ، 29ة للجمعية لدورة ناقشات العامامليف 

                                                      
 نفس املصدرالسابق 1
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 (1).9121عقود من قيام الثورة عام  هاألربعخالل  ةالقياد أماموالوحيدة  األوىلهي الكلمة 

ها التي قامت أهدافمن أي  حتقق نه ملمؤكدا بأ ،املتحدة األمم حيث عرب فيها عن عبث منظمة

املرتمجني من  تربكأ تيالدرجة الإىل  العبارات املستطخدمة قوية تلقد كان .املنظمة هاأجلمن 

 ،املتحدة األمموضع منظمة  من خالهلا العقيد معمر القذايف قوهتا وحدهتا وفعاليتها. هاجم

 نه جملس الرعب الدويل وليس جملسبأ األمن  الدويل حيث وصف جملس األمن  وجملس

وفرض العقوبات علينا منذ عام  رهابواإل مارس الرعب األمن  مجلسف ،الدويل األمن 

فشلت يف  9192املتحدة منذ إنشائها عام  األممن أعىل  العقيد معمر القذايف وأكد ".9192

 األممحربا قد نشبت، ولكن  21إن  ":التدخل فيها. فقالأو  "حربا نشبت  21 "إيقاف 

النسطخة التي بيده وينتقد  وكان يقرأ من خالل (2)حيطة مجاعية جتاهها.أي  املتحدة مل تتطخذ

مثل ذلك التي تنص يف مقدمة امليثاق عىل أن كل البلدان  املألعىل  املتحدة األممبنود ميثاق 

ية حتقيق تكافؤ الدول أمهعىل تؤكد أي  كبريها وصغريها جيب أن تكون عىل قدم املساواة.

ة واالحتاد فريقيارة األالقأن  عىل وأكدوهلذا طالب وبكل وضوح ، املتحدة األمماملطختلفة يف 

 عضاءسوة بالدول اخلمسة األأ األمن  يكون له مقعد دائم يف جملسأن  جيب فريقياأل

لتكالب دول الغرب  سباباأل أهم لقد كان هذا من ضمن (3).األمن الدائمني يف جملس 

  .1199مخاد صوته عام إية للقضاء عليه و اهلجوم عليه بدافع يكاألمروالواليات املتحدة 

 عم ىوهي ال تتمش املتحدة ال تنفع األممديباجة أن  عىل العقيد معمر القذايف وأكد 

عني العامل ودون أ أماماحلارضين ومبارشة  عضاءاأل أماموقام بتمايقها  ،احلديثه العرص

 األمن  عىل هدف املنظمة هو احلفاظبأن  العقيد معمر القذايف يف كلمته أكد ولذا.خوف

 سامه جملس الرعب الدويل وليس جملسأوجملسها الذى  ولكن هذه املنظمةوالسالم الدوليني 

صالح إطالب برضورة و ،حتويل سلطتهإىل  الدول. ودعاعىل  الدويل يطبق العقوبات األمن 

                                                      
 مم املتحدة، مصدر سبق ذكره.كلمة العقيد معمر القذايف أمام اجلمعية العامة لأل 1
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 .فريقية يف االحتاد األأفريقيلتشمل دول  األمن  ة توسيع عضوية جملسراملنظمة ورضو

 (1)دية لصالح االحتادات القارية. واعترب احلل هو إلغاء العضويات الفر

ة أفريقيدولة ل ا، الذي ليس رئيسبذلك  الرئيس الفرنيس نيكوال ساركوزي لقد كانف

املتحدة بام  األممحتديث ميثاق  يشاطر العقيد معمر القذايف فكرة فريقيوال رئيسا لالحتاد األ

غري املقبول أن ال  نه منأحيث رصح ساركوزى ب  ،نذاكآ مع الوضع الدويل احلديث ىيتمش

بلدان العامل أن  عىل العقيد معمر القذايف أكد . لقداألمن عضو دائم يف جملس  افريقييكون أل

هي  األمن  جملس أماماجلمعية العامة، فثلثي القضايا املعروضة حاليا  الثالث تشكل غالبية يف

 ،ندولة اآل 919من  أكثربأن  حيث قال .ةفريقياأل القارة األوىلختص بالدرجة  قضايا

 األمن  العدد الذى به جملسإىل  ربع مرات ليصلأ املتحدة األمم أعضاء ضاعف عدديتو

الثانية  مليهبعد احلرب العاسه تأسيمنذ  األمن  فمجلس ،األمن يف جملس  أعضاءولكنها ليست 

 الواليات ،بريطانيا ،فرنسا "دائمني هلم حق النقض وهم  أعضاءال ياال يتكون من مخسة 

غري دائمني ينتطخبون ملدة سنتني لكل  أعضاءوعرشة  ،و روسيا ،الصني ،يةيكاألمراملتحدة 

العقيد معمر وانتقد  ،رغم تغري العامل وزيادة عدد السكان والدول يف العامل ،يةإقليمجمموعة 

ا هالقذايف يف خطاب اخلمسة  عضاءاأل هؤالءأن  يمكن تربير هذه اهليكلة بكونأن  عىل أيضا

عاملية الثانية ـ والتي كانت مني يمثلون القوى الكربى يف العامل املنترص يف احلرب الالدائ

بطبيعة  االستعامرية اطورياتمربسكان العامل بام يف ذلك اإلية من غلبيمثلون األنذاك آسكاهنا 

وال  ،خرآالعامل اليوم له وجه أن  باعتبار ،العامل اليوم لحا احلال. ولكن هذا مل يعد يعكس

صل حقائقة السياسية فوي،جيعل اجتامعاته مفتوحةأن  مم املتحدةلأل األمن  جملسعىل  نبغيي

 (2)خرى. املتحدة األ األممويتشاور مع هيئات  عضاءمع دول غري األ أكثرل صويتوا

التي متثل ربع  افريقياملتحدة مقعدا دائام أل األممن منح أالقذايف  ويؤكدالعقيد معمر

جراء عادال يف حق القارة السمراء التي عانت من العبودية، واملذابح ها سوف يكون إأعضاء

                                                      
 نفس املصدر 1
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عىل  اأفريقي. لذلك، فإذا أخذنا بعني االعتبار هذه املعطيات التارخيية، فحصول وهنب ثرواهتا

مرشوع للتعويض  نه حقأكام قال العقيد معمر القذايف ب  املتحدة سيكون األمممقعد دائم يف 

من استعادة  ةفريقيالقارة األ من ذلك هو أن هذا املقعد سوف يمكن فضلبل األ .عن املايض

 امثل هذا الترصيح جعل معمر القذايف يشكل خطرفإن  وهلذا .األمن مكانتها داخل جملس 

ال  عاما 29 من أكثرة هلا فريقيبية األورون الدول األإ ، عام املجتمع الدويل بشكلعىل 

 هالعامل كل أصبح دة بل مل تناقش حق التغري الذىاملتح األممموضوع يصدر من أي  تعارض

العقيد معمر القذايف  يأيتو .ثر وتؤثر ببعضهاأيشكل وحدة اقتصادية وسياسية واحدة تت

ليايل الغشاء عن القواعد الغري متوازية يف منظمة دولية متثل املنظمة السياسية واحلقوقية 

أن هذا النقاش ليس إىل  اإلشارةا. وجتدر الوحيدة يف العامل التي تنظم عالقات الدول ببعضه

ملجرد أن يؤدي عرضا ناجحا ، املتحدة األمم أمامظهور للعقيد معمر القذايف أول  وليد

ة فريقيبل إنه حلم قديم كرب تدرجييا مع تاايد عدد البلدان األ ،ويتصدر عناوين الصحف

 زاد من تأجج هذا احللم  . وما9192املستقلة، التي كان عددها أربع دول مستقلة فقط سنة 

ا ـ بعد إعادة توحيدها ـ واليابان وغريها ملقاعد يف جملس أملانيهو مطالبة دول مثل 

 ، الذي بات مرشوع إصالحه موضوع مناقشة دائم منذ هناية احلرب الباردة.األمن 

رة لتتوقف اهلجرة نحو  العقيد معمر القذايف وعرض مقرتحا لتعويض الدول املستعم 

  اإيطالياآلن  ذلكلو ، اإيطاليإىل  ألهنا جري وراء ثروات منهوبة، فال هجرة من بالده ،الشامل

، 9111 -9199لليبيا عن فرتة االحتالل من عام  أقرت تعويضها عن االستعامر واعتذرت

االعقيد معمر القذايف يف كلمته  أكد .ليبياعىل  ووقعت معاهدة متنع االعتداء رضورة عىل  أيضا

ة االستعامرية يف ذلك وربيالتي تعرضت لالستعامر بسبب الدول األ ولتعويض الد

  (1)الوقت.

مجلة من القضايا املهمة التي هتم املجمتع إىل  هلقد تطرق العقيد معمر القذايف يف خطاب

سبيل املثال عىل  ية بشكل خاص، منهاسالمالدويل بصفة عامة والدول العربية واإل
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وطالب برضورة التحقيق  بو غريبأستان وسجون أفغانراق وعدامات التي قامت يف العاإل

غاو إىل  وكذلك تطرق ،يف الفضائح التي اقرتفت ضد مواطنني عراقيني يف هذا السجن

 أنحاءيف كل  نسانقضايا ختص صحة اإلإىل  بل وصل حديثه ،غرينادا وجمازر صربا وشاتيال

فريوس تم تصنيعه من قبل رشكات كربى هذا البأن  نفلوناا اخلنازير وقالأالعامل مثل فريوس 

 (1).واملصل املضادة له ةدويلرشاء األ نسانبه ولدفع اإل ةقامت بنرش هذا الفريوس للمتاجر

دافع عن قراصنة الصومال فهم  ،وحتدث عن القرصنة البحرية مثلام ما حدث يف الصومال

للنفايات  ىلها مرميضا جعأيدافعون عن ثروة بالدهم التي تنهبها دول لتلويث مياهيم و

الذي اهتم الدول الغربية بتأجيج الرصاع بحثا عن ، دارفور وحتدث عن مشكلة السامة.

 وهلذا كان مشاريع إنامئية.إىل  حتويل املساعداتإىل  ودعاها ،موطئ قدم هلا يف السودان

يف اعتقادى و ،العقيد معمر القذايفالعامل للقضاء عليه هو  ىالذى سع األولاملستهدف 

 اتونس ومرص بقدر ما كان مستهدفإىل  موجهمل يكن  ،الربيع العريب يف طرايف ليبيابأن  اخلاص

الصوت الذى كان دائام عىل  ، وكان اهلدف هو القضاءالعقيد معمر القذايف وليبيا به شطخصية

ومؤسساهتا  ،املتحدة األممالذى تلعبه املنظمة العاملية املتمثلة يف  يوضح حقائق التحايل

والتي مل ختدم احلقائق  ،واملنظامت احلقوقية التابع هلا األمن  كمجلس انونية والسياسيةالق

 إهناءليبيا وعىل  ي للقضاءقليمالعام العاملي والدويل واإلالرأي تأليب عىل  بقدر ما عملت

 وكان حيرض ،يمثل الصوت الذى ال خياف من الظلم نظام العقيد معمر القذايف الذى كان

منظمة إىل  ةفريقيحقية انضامم الدول األأاملتحدة وذلك ب األممتوسيع منظمة حقيقة عىل 

ة يليبيا وحتت مسميات غري حقيقعىل  املتحدة بقرارهتا الظاملة األمم أدتوهلذا  .املتحدة األمم

 برياءم حلف الناتو لقصف ليبيا وقتل األاية لليبيا باستطخدتالتح ىهدم البنإىل  حلامية املدنيني

ية من التواجد يف ليبيا بقوة رهاباإل سلحةامل املليشياتومتكني  ،والنساء والشيوخ طفالمن األ

 السالح. 

 

*** 
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 اخلامتة

 سبابهذه األبأن  ن نقوليع أطولكن نست ا بعينهوسببا أ ن نحدد عامالا ال نستطيع أ

 ثلية والدول الغربية ميكاألمرللواليات املتحدة  األولجمتمعة جعلت من ليبيا العدو 

بريطانيا وفرنسا. وهلذا صممت الدول الغربية بالتحالف مع بعض الدول العربية مثل قطر 

لقد  .لتنفيذ هذا االنقالب بتمويل عريباملادية  ةاألدااملتحدة والسعودية لتكون  ماراتواإل

كشف املؤامرات الغربية واالستعامر إىل  احلرية والداعيعىل  كانت ليبيا الصوت املحرض

احلرية واالنعتاق إىل  صوت يدعوأي  ه بغرض مخدوهلذا تم التمهيد للقضاء علي .الغريب

  اربعني عامأمدى عىل  يف كشف كل اخلطط االستعامريه ا  الصوت الذى كان مستمر ،النهائي

والتي متيات هبا ليبيا كموقع اسرتاتيجي  اجليوسياسية الليبيةهي  سبابهذه األ   

الثروات الطبيعية التي عىل  هنيك ،بيةوروة بالقارة األفريقيرة األيلعب دورا هاما يف ربط القا

 .ملدة ثالثني عاما أوروباهبا ليبيا من النفط والغاز والذى قدر بتغطية احتياجات  ازتامت

او ودور القيادة يف ، الفكرية والعقائدية التي متيات هبا القيادة السياسية يف ليبيا سباباأل أيضا

عىل  ووحدة املقومات االقتصادية يف املنطقة العربية للتغلب ة العربيةالوحدعىل  التحريض

الوحدوى  املنهج الليبي اجات والتطخيل عن حاجة املجتمع العريب للغرب. ولقد كانياالحت

ا يف اجلامعة العربية اخلالفات بني الدول العربية إهناءيف  حلكومات  إزعاجومصدر  سببا أيضا

مصاحله يف املنطقة عىل  هبدف املحافظةلت تفتيت املنطقة العربية التي طاملا حاوو  ، الغرب

 . يف فلسطنيرسائييلوكذلك دعم ليبيا املستمر للقضية الفلسطينة ونبذ االستعامر اإل .العربية

ة تؤثر يف إقليممنظمة  أصبح الذى فريقيمعمر القذايف يف االحتاد األ دور العقيدكذلك 

عىل  ومل يغب دور معمر القذايف . ليبياعىل  وسببا للحرب ارزدورا هاما وبا املجتمع الدويل

ة والغرب وربيكانت معاجلة العقيد معمر القذايف لعالقته بالدول األ املستوى الدويل حيث

ضغوطات دولية وهلذا سعت فرنسا أي  املجتمع الدويل كونه مل يكن هناكعىل  ايشكل خطر

 وقت.  أرسعمعمر القذايف يف  تدمري نظامإىل  وبريطانيا والسعودية وقطر
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اية ن دعم القيادة الليبإ ما كان سببا يف  أكثرو، والعامل اأفريقيحلركات التحرر يف  أيضا

 ،املتحدة األممتغيري ميثاق عىل  حتريضه لشعوب العامل نظام معمر القذايف هو هناءإل اإلرساع

 دولة فقط 92 ىالثانية ه يف احلرب العاليمة ةكانت الدول املنترص 9192نه من عام حيث إ

 أعضاءة كفريقيتنظم الدول األأن  متحررة وجيب اأفريقين كل واأل ،هلم حق النقد 2ومنها 

تصاعد بأن  اخريأو .املتحدة األممصياغة ميثاق إعادة فاعلة يف املجتمع الدويل من خالل 

السيايس يف ليبيا رغم  النظام اءأهن واجتامع القوى املعادية ملعمر القذايف سامهت بشكل كبري يف

بعد سقو   ى% من الشعب الليبي لرشعية معمر القذايف والتي استمرت حت51من  أكثريد أيت

فالدولة التي كانت حتارب حركات التطرف  .ليبيةالالنظام السيايس يف ليبيا ورسقة الرشعية 

 ،معمر القذايفالنظام السيايس للعقيد  ىداخل ليبيا ه رهابتنظيام ت اإلعىل  الديني وتقيض

 الغرب واحلركات املتطرفة والتي تدعمها قطر والسعودية أطامعوهلذا اجتمعت املصالح بني 

 الشعب الليبي الذين يعانون أفرادتدمري ليبيا ونجحوا يف حتقيق ذلك وكان الضحية هم إىل 

ها وهتجري أنواع ىمن االغتياالت العشوائية واخلطف واالغتصاب واجلريمة بشتاآلن 

 .األولشته يف الفصل قوهذا ما سوف يتم منا ،ني داخل وخارج ليبيايليبال

 

 

 

*** 
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 مقدمة

 

معمر القذايف واحتالل  عقيدالعىل  سببت يف االنقالبتمجلة من املعطيات التي  هناك 

ة والدول الغربية املتمثلة يف بريطانيا يرسائيلالواليات املتحدة واإلخمابرات ليبيا من قبل 

ن املجتمع إ .مارات املتحدة واإل بمساندة من دول عربية مثل السعودية وقطر اأملانيوفرنسا و

عىل  القذايفالعقيد معمر  حيث عمل ،القيادة الليبية إرادةبإال  اجمتمعا متجانس يكنالليبي مل 

 عىلغري مركب ومل يكن جمتمع طائفي  ليبيا جمتمع بسيط .خلق توزان اجتامعي يف ليبيا

إىل  وبعضها يرجع 9111عام إىل  جمتمع قبيل وله ثارات كثرية قديمة ترجع ولكنهطالق ، اإل

خلق عىل  القيادة الليبيةلقد عملت  .ى لليبيانجلياواإل يطايلاالحتالل اإل أثناء ، 9112عام 

متكامل وجود جمتمع متجانس وعىل  حيث كانت القيادة الرشيدة تعمل ،زنات اجتامعيةاتو

علنها العقيد معمر أفلقد كانت الثورة التي  ،واالقتصادية والسياسية ،من الناحية االجتامعية

 ،واجلوع لفقرمن ويالت ا ىاملجتمع الليبي الذى عان أجلثورة من  9121القذايف يف عام 

النفط بعد  خاتفاقيات التنقيب وضعىل  وقع 9121ماقبل عام ن النظام امللكي أخاصة و

وما بقي للشعب الليبي هو  ،%11هلا نسبة  ىعطأية وأمريكبية وأورواكتشافة مع رشكات 

 نيمأخطوة قام هبا العقيد هو تأول  9121% من منتجات النفط. وبعد قيام الثورة يف عام 91

 .النفط الليبية رشكات

مل يعان من  اتيينيات والتسعيننالنظام السيايس يف ليبيا عقب الثامبأن  وال يعني بذلك 

الدويل  األمن  اقتصادية من قبل جملس عقوباتإىل  تعرض بعد أنمشاكل اقتصادية وخاصة 

شار تولعل ان ،لفينياتظهر بشكل مبارش يف األ اختالل اقتصادىإىل  أدى مما ،ىف مرات عديدة

وصول ، 9111ليبيا عىل  فرتة احلصارواالقتصادى كانت بدايته يف  اإلداريالفساد 

وهناك  ،بني القيادة والشعب الليبي احاجا االذين خلقو جتار السياسةجمموعات متسلقة من 
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يف  اكان سببا مبارشمما   ،اخلاص هباحلس من عمل مع منظامت اقتصادية عاملية لرسقة ليبيا

وخاصة  لوضع االقتصادىا تردىإىل  بدورهاأدت  والتي ،ليبيا من املشاكل يفلكثري وجود ا

، نيياملستوى املعييش بني الليبعىل  بدأت تظهر تبيانات اجتامعية حيث ،ستوى املعييش للفردامل

القطاع  إنشاءبعد يف تاايد مستوى البطالة والتدين يف املستوى التعليمي  اوكانت سبب

حتقان خلق نوع من االإىل  هاورسامهت بد لغوغائية يف البالد مماوا ونرش الفوىض،اخلاص

العصابات املسلحة  قبل استغالله منوكان سببا يف  ،1199 الذى وصل ذروته عام علنيال

كذلك من دولة  هسعوديوال، قطر مادى من دولةية وبدعم أمريكبمساعدة  يةرهاباإل

 أثناء   إال أن  جهت املجتمع الليبياشاكل التي ووبالرغم من كافة املالعربية املتحدة.  ماراتاإل

االستمرار حتت قيادة العقيد عىل  الليبية زمةاأل أثناء    راهن معظم الشعب الليبي  زمةاأل

يناقش هذا الفصل سوف وهلذا   القيادة التارخييةإىل  %11الشعب بنسبة  حازوانمعمر القذايف 

وخلق  نقالباالمسبق هلذا يف تم برجمة خمطط وك ،ةجنبيمتت االستعانة بالقوات األ كيف

العريب املرتكا يف  عالموسائل اإل ، و ما هو الدور الذى لعبتهالفوىض باسم ثورة الربيع العريب

، املعنويات لدى املقاتل الليبيو الروح مستوىإحبا  رة يف يتكثيف دورقنوات العربية واجلا

والذين اكتشفوا لعبة  ،عقيد معمر القذايفالشعب الليبي املؤيدين لسياسة ال أفرادولدى 

 ىة يف ما يسميهذا ما اتضح كنتيجة حقيق .1199ليبيا عام عىل  املؤامرة يف بداية احلرب

 بثورات الربيع العريب يف سوريا ومرص الحقا.

قليمة عربية إهدف منظامت  ىلقد التق :ليبياعلى  دور اجلامعة العربية يف احلرب -9

ليبيا حيث عملت جامعة الدول العربية من خالل اجتامعها  ب عىلة يف احلريخرى عاملأو

القرار.  لتأييد ىسعود ىليبيا من خالل دعم قطر تنفيذ قرار احلظر اجلوى عىل املوافقة عىل

عقد يف مقر اجلامعة  (1)،1199مارس91جية العرب طارئ يف رفي اجتامع لوزراء اخلاف

لتحمل  األمن  املتحدة و جملس األمممبارشة من غري  العربية بجمهورية مرص العربية بدعوة

                                                      
اجلوى عىل ليبيا ورفع قرار  ملناقشة إمكانية تطبيق احلظر 1199مارس91اجتامع وزراء العرب يف اجللسة الطارئة، يف  1

 عريب إىل جملس األمن، وإضفاء الرشعية عىل املجلس االنتقايل وسحب الرشعية من النظام السيايس الرشعي.
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الليبية وفتح قنوات اتصال بني  األجواءعىل  لية اجلامعة العربية بفرض حظر جوىئومس

حول  انقساما حادا شهد االجتامعو ،الغرب واملجلس الوطني املعارض والغري رشعي يف ليبيا

 التعاون اخلليجي تيار املوافقةمسألة فرض احلظر اجلوي عىل ليبيا، حيث تاعمت دول جملس 

عىل  فيام رفضت اجلاائر وسوريا والسودان واليمن، توافقت الدول العربية الباقية ،القرارعىل 

  قرار فرض احلظر اجلوي.

يوم  يف القاهرة ثر اجتامعهم الطارئأطلب وزراء اخلارجية العرب يف قرار اعتمدوه 

واختاذ  ،يف ليبيا وضاعزاء تدهور األإه لياتئوحتمل مس األمن  من جملس ،1199مارس91

كام  جراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي عىل حركة الطريان العسكري الليبي فوريا.اإل

جراءات وقائية إف كصاملتعرضة للق ماكنمنة يف األآة مناطق إقام"طلب الوزراء العرب 

بفرض  اعة العربية قرار. اختذت اجلام1199مارس91بتاريخ  .ئهمبناتسمح بتوفري احلامية أل

العرب من وجهة نظر الغرب ومل يتحققوا  ى. هذا حسب ما ير"ليبياعىل  حظر جوى

مع مالحظة وجود جلنة تقيص احلقائق كجهاز يف نفسهم ومل يبعثوا بوفد لتقيص احلقائق أب

العرب  أدركحني  1191عام  ىالعرب حتعىل  ومعرفة احلقيقة التي غابتاجلامعة العربية ، 

ن ما أوليس بثورة كام ادعي املحتلون، و ،ليبياعىل  ما حصل يف ليبيا هو مؤامرةبأن  فةكا

 املحافظةعىل  ، فلقد حرص قرار اجلامعة العربيةحصل هو احتالل ورسقة للنفط الليبي فقط

او  ر فقط،اية لدول اجلوقليمالسيادة والسالمة اإلعىل  وفقا ملا تراه اجلامعة العربية  قررت أيضا

 ىعمر موس العام للجامعة العربية األمني يكلفأن  ع عرب القنوات العربية اجلايرة ودونيذا

ما كان بالفعل العقيد إذا  نفسه ببعث جلنة لتقيص احلقائق وملعرفة احلقائق يف ليبيا ومعرفة

قاعدة من تنظيم المتطرفة  اتمجاعأن  أما ،معمر القذايف يقتل الشعب بالطائرات كام ادعوا

يف االنطخرا  يف حرب ال ناقة هلم فيها وال  طفالستغالل األاالعام و الرأي جيج أتقامت ب

جرائم وانتهاكات بأن  ، بل اعترب جملس اجلامعة العربية(1)كام يقول املثل الشعبي الليبي  ،مجل

                                                      
 .ءمور ال ختصه وال يتحصل عليها من يشأيرضب هذا املثل احلاالت التي يتدخل فيها الشطخص يف  1
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من هو الطرف الذى يقوم بانتهاكات تأكد ودون ال ،السلطات الليبية تفقدها الرشعية

 (1)م يف اليبيا.السلطات واجلرائ

أي هلا  مل يكن 9111غاة يف عام عىل  رسائييليف القصف اإل مل تتدخل اجلامعة العربية

ومل تتدخل اجلامعة العربية ، 9119جيايب يف تدخل العراق يف الكويت عام إموقف قوى و

اجيابية بمواقفها اإل  من مل تتدخل اجلامعة العربية يف كثري .1111يف غاو العراق يف عام  أيضا

علنت اجلامعة العربية أالقضايا العربية مثل املشاكل التي حصلت يف لبنان. ولكنها رسعان ما 

م أب فرنيس وأباعرتافها باملجلس الوطني االنتقايل الليبي والذى جاء كوليد غري رشعي من 

 يةمن السلطات الليب ريةطمن االنتهاكات اجلسيمة واجلرائم اخل نييبحجة محاية الليب، عربية

يف  ىسوعمر م أكد لقد .1199العام للجامعة العربية عام  األمني ىحد تعبري عمر موسعىل 

القرار بأن  ،1199مارس91حديث صحايف له يف ختام االجتامع الوزارى الطارئ بتارخ 

بل . بالتعاون والتواصل مع املجلس الوطني االنتقايل يف ليبيا هو اعرتاف عميل به درالصا

 األمن  جملسإىل  الطلب موجهأن  وهي صيغة القرار واضحهأن  عىل دأك،و جتاوز ذلك

عىل  أكد ، وبالطبعنسانيقرر ما يراه طبقاا ملبادئ القانون الدويل وحقوق اإلأن  الدويل الذي له

وزير خارجية  أكد ولقد .الدويل من قرارات األمن  قرار يتطخذه جملسبأي  التاام اجلامعة

العام  األمنيالذي ترأس االجتامع يف مؤمتر صحفي مشرتك مع سلطنة عامن يوسف بن علوي 

هذا احلظر ينتهى بانتهاء األزمة أن  عىل ،1199مارس 91للجامعة العربية عمرو موسى يوم 

 (2).ىف ليبيا

عن كل تغض البرص بأن  مل تعرتف اجلامعة العربية بل قصدت ذىيف الوقت ال

يف ليبيا من هتريب السالح  الكتاب.هذا  ورصد تاريخ ىحتاالنتهاكات التي حتدث 

ليبيا عرب احلدود الرشقية والغربية إىل  والبضائع الفاسدة واملنتهية الصالحية واملطخدرات

                                                      
 ، نفس املرجع السابق.1199مارس91العربية يوم امجتاع وزراء اخلارجية لدول العرب يف اجلامعة  1

خ يرئيس جامعة الدول العربية يف اختتام االجتامع الوزارى الطارئ بتار ىاللقاء الصحفي مع عمر موس 2

 .1199مارس91
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ورسقة النفط،  حتمي ليبيا من قرصنةبأن  بل مل تستطع اجلامعة العربية واجلنوبية لليبيا،

ا ،بية من كافة الدولجواء اللية الليبية، وخرق األقليماإل هاملياعىل  واالعتداء   مل حتم أيضا

املحرمة من قبل مجاعات  سلحةالقصف باألإىل  التي تعرضت اجلامعة العربية مدينة بني وليد

 مواقفهاعىل  بشجب واستنكار كام تعودنا ىحت مل تقم اجلامعة العربية ،التطرف الديني يف ليبيا

مل تساند  .1199ليبيا عام عىل  اجلوىالدائمة، باستثناء موقفها ضد ليبيا باختاذ قرار احلظر 

 ى مدينة ليبية تعرضت لقصف املليشيا املسلحة رغم املناشدات املتكررة ،أاجلامعة العربية 

مدينة بني وليد الليبية من قبل العصابات املسلحة ورغم النداءات عىل  حيث تم االعتداء

خ مل تستجب اجلامعة العربية والنساء والشيو طفالاملتكررة من شيوخ القبائل واستغاثة األ

ا. لذلك مل تستجب اجلامعة العربية حلامية سكان تاورغاء من االنتهاكات التي تعرضت  أيضا

لكل سكان مدينة تاروغاء  ىرسقالتهجري الحيث تم  ،ةهلا من العصابات املسلحة يف مرصات

 داخل ليبيا وترشيدهم ،عيون العامل أمامو ،1199السمراء من مساكنهم عام  ةذوى البرش

مل تتدخل اجلامعة العربية ضد االنتهاكات التي سببها  .تاورغاءإىل  وعدم السامح هلم بالعودة

يقتنعوا ومل يؤمنوا بالتيار  ني الذين ملياملجلس االنتقايل الوليد الغري رشعي ضد الليب

اكات مواقع التواصل االجتامعي من انتهعىل  الفربايريل.رغم مشاهد العنف التي انترشت

االنتهاكات وتدخلت  واغتصابات واغتياالت بشكل يومي. مل تتدخل اجلامعة العربية يف كل

هذا بل  ،اختاذ قرار احلظر اجلوى ضد ليبيا بحجة محاية املدنيني األمن  عندما طلب منها جملس

ن بقيادة كل م من الغرب األمرتلقت  إال أهناليبيا عىل  تكون هي السبب يف اهلجومبأن  اكتفت

املنظامت الدولية  مل تدعو اجلامعة العربية .العربية املتحدة ماراتقطر والسعودية واإل دولة

ية العاجلة ملساندة سكان نسانلتقديم املساعدات اإل ،ات املجتمع املدين العربية والدوليةيئوه

املدن التي دمرت من قبل طائرات  وكافةومناطق اجلبل الغريب تاورغاء وبني وليد ورست 

 املسلحة يف ليبيا. املليشيات أيدي عىل  التي مازالت تتعرض للهجومالناتو و
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ووقف  ،نساينرضورة احرتام القانون الدويل واإلعىل  ورغم ادعاء اجلامعة العربية 

القتال وسحب قوات السلطات الليبية من املدن واملناطق  إهناءو اجلرائم ضد الشعب الليبي

إطار ومؤسساته يف  هوبناء مستقبل ،هالليبي يف حتقيق مطالبلضامن حق الشعب  التي دخلتها

نتهاكات اال هساكن جتا اجلامعة العربية مل حترك .1199مارس91موقراطي يف اجتامعها دي

ولعل  ميعومسمع اجل أىمرعىل  يوم يف ليبياكل  املسلحة املليشياتجرامية التي متارسها اإل

 املليشيات أيدي عىل  ل فيها متظاهرين سلمينياالنتهاكات يف منطقة غرغور والتي قت خرآ

املسلحة داخل طرابلس،  املليشياتنتيجة رفضهم تواجد  11.99.1191يف تاريخ  سلحةامل

موقف من املجتمع الدويل واملنظامت الدولية وال اجلامعة العربية يف رد فعل حلامية أي  فلم نر

ا ،املدنيني  يغتالونيف مدينة بنغازى الذين  األمن  رجالمل تتحرك اجلامعة العربية حلامية  أيضا

 املسلمني، خوانالرشيعة اجلناح العسكرى لإل أنصار مجاعة  املليشيات أيدي عىل  ويقتلون

 األمن  الرشيعة ورجال أنصار مدين وعسكرى يف مواجهة بني  91من  أكثر احيث قتل مؤخر

 املليشياتملطالبة  معة العربيةبل مل جتتمع اجلا .1191نوفمرب12مدينة بنغازى بتاريخ يف 

مل تستطع و .1199فرباير  91بعد  انتهاكات حقوق الشعب الليبي املهان ماملسلحة بعد

الخرتاقات التي حتدث كل يوم يف وا تنقل احلقائقبأن  ةإقليماجلامعة العربية كمنظمة عربية 

اجلامعة  تحركتبيا ومل بل وصلت االغتياالت خارج لي ،األمن املتحدة وجملس  األممإىل  ليبيا

قرار اجلامعة أن  عىل نام يؤكد الفرضية التي تؤكدء إيشعىل  ن دلالعربية كعادهتا، وهذا إ

عليها  كام فرض ،اجلامعة العربيةعىل  هو قرار فرض العربية باالعرتاف باملجلس االنتقايل

حتت ضغط غريب  ،يةبطريقة قانون هيمكن تدويل ىليبيا عربيا حتعىل  قرار احلظر اجلوىاختاذ 

 . وبدعم مادى من دول عربية  ،دول العربيةالا وفرنسا وأمريكبريطانيا و من

 ،األردنهي  ، ودولة 99 الدول العربية وعددهم  وشارك يف االجتامع وزراء خارجية 

 ،والكويت ،وقطر ،وفلسطني ،وسلطنة عامن،والسعودية والسودان ،واجلاائر ،ماراتواإل

ومل حترض  .أدنى يف اجلامعة فيمثلون عىل مستوى  عضاءبقية الدول األا أم واليمن، ،ومرص
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 تعليق مشاركة ليبيا  (1)،1199.مارس.91  ذ قررت اجلامعة العربية يفليبيا هذا االجتامع إ

 بالفوىض العنف ملواجهة املتظاهرين املطالبنيإىل  بحجة جلوء النظام الليبي يف اجتامعاهتا

 .يةيكاألمرلواليات املتحدة وفقا ملطالب ا اخلالقة

عىل  رضورة القضاءعىل  حيث عملت امر من اجلامعة العربية مسبقا تآ لقد كان هناك

العربية للوزراء عبارة ة حيث كان قرار جملس اجلامع ،الشعب أمامالسلطات الليبية الرشعية 

ف باملجلس واالعرتا ،وسحبها من النظام الليبي الرشعية الليبيةعىل  عن متهيد لالنقالب

 كان ،ةإقليماالنقالب جاء من منظمة عربية  اهذ .لرشعية الليبيةلاالنتقايل الوطني كبديل 

حيث اهتمت اجلامعة العربية العقيد معمر  .دارياالفعال يف دعمها ماليا وإ هاليبيا دائام دورل

كان  والعكس ،الثقيلة ضد املواطنني سلحةم األاستطخدبتحريضه للجيش الليبي با القذايف

إىل  حيث كانت املجموعات املتطرفة املسلحة التي دخلت ليبيا عرب احلدود املرصية ،صحيح

وكانت تبث ، ية ضد املواطنني لرتعب املواطننيإرهابهي من قامت بعمليات  ة درنةينمد

وهذا السيناريو  ،اجليش الليبيفراد أمن يقوم بعمليات التصفية اجلسدية هم بأن  شاعاتاإل

اطبق  اجليش املرصى والشعب املرصى اكتشف هذه غري أن  ،1199يناير  12يف مرص يف  أيضا

حول االغتياالت والقتل العمد  مالبسات القضية نع ىكشف القضاء املرص بعد أناحلقائق 

 .للمتظاهرين املرصيني

ايف ليبيا   وال يوجد هبا  ليبيا مل يوجد هبا قضاء عادالغري أن حدث نفس االهتام  أيضا

ليبيا يف  أعداءبل يف نموذج ليبيا تكالبت قوة  ،يادية قامت بالتحقيق يف هذا املوضوعجهة ح

وهلذا قامت املجموعات املسلحة  .النظام السيايس الليبيعىل  حلظة للهجوم عليها والقضاء

من ثكنات ورسقة السالح  اقتحام املعسكرات الليبيةعىل  الشعب الليبي أبناءبتحريض 

ن يسمتهم اجلامعة العربية باملتظاهرا من كان حيمل السالح هم ما أولذ ،يش الليبياجل

الدول التي عانت من أول  مرصبأن  ذلكعىل  وليس من احلكومة الليبية والدليل ،نيالسلمي

                                                      
 اجتامع وزراء خارجية الدول العربية، مصدر سبق ذكره. 1
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ات التي حصائيواإل .غاةإىل  مرص ومنهاإىل  الثقيلة من احلدود الليبية سلحةهتريب األ

عىل  سوف نذكر، ح فقطايضيل واإللقليل منها للتدنذكر الأن  ويمكن تذكرها مرص كثرية

مجهورية مرص حسب احلاالت أمن  يريةات التي وردت من مدحصائيسبيل املثال بعض اإل

أمن  بمديرية األمنيةة جهاحيث متكنت األ 1191يناير11 تاريخ  التي تم القبض عليها ففي

الد قبل تروجيها ىف حمافظة داخل البإىل  مهربة من ليبيا أسلحةالبحرية من ضبط ترسانة 

 األمن  العامة للمرور وقوات دارةالبحرية واإلأمن  ة من مديريةأمنياجلياة.وكانت قوى 

يستقل سيارة نصف نقل حتتوى عىل خمان رسى  املركاى قد متكنت من ضبط مواطن ليبي

ومدفع  "بندقية آلية وأربعة نوع رشاشات من بريتا  91أسفلها ) بجانب الشاسيه ( وبداخله 

طلقة آلية من خمتلف  111ألفا و 91إىل  ضافةمتعدد الطلقات وبندقية قناصة ، باإل

أمن  عىل الليبيهللحرب  األمنيةومازالت مجهورية مرص تعاين من التداعيات  (1)األعرية.

 مرص.

 ليبيا بحجةعىل  القرار الذى اختذته اجلامعة العربية برضورة تطبيق احلظر اجلوىن إ

إىل  األمنيةدول اجلوار تعاين من تداعياته  تعانت منه ليبيا ومازال سياسيا اقرار نيدنيمحاية امل

مساعدة املتطرفني واملسلحني عىل  لةئواجلامعة العربية مسأن  ويعني هذا القرار، ناآل

ما قامت به . يةإرهابجرامية وجد مجاعات إلسالح ولتوال اني يف جعل ليبيا سوقيرهابواإل

عصابات ومتكني  ،ليبياإىل  نئويلج جتار املطخدراتهو مساعدة  بية حلامية املدنينياجلامعة العر

 ةاملتطرفة وجتار هتريب النفط واهلجر يةسالمالتهريب الذين يقصدوهنا بجانب اجلامعات اإل

قطع السالح  أسعارت أصبح لقد .الغري رشعية من التواجد يف املنطقة العربية وخاصة ليبيا

أنه يمكن  زاد ثمنها باعتبار ،قطعة السالح فكلام زاد صغر حجم، يف ليبياية ها مغرأنواعبكل 

لتي وجدت بني العاملني من رشطة وقد تكون الثقة ا، خفاءها خالل التنقل بني الدولإ

 .من هتريبها سلحةجود ثغرات تساعد جتار األوعىل  حيان بعض األا سهالا مرا وأعوان مجارك أ

                                                      
 .1191يناير  11 ترصيح مديرية أمن البحرية بجمهورية مرص العربية  بتاريخ 1
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 سلحةت من صنف الكالشنكوف القديم واحلديث واألالرشاشا سلحةاأل أنواعومن 

من النوع الثقيل  أسلحةإىل  إضافة ،صنافية احلديدية واملسدسات بكل األرسائيلاإل

التنقل يف الضواحي والطرق عىل  متن سيارات الدفع الرباعي التي تساعدعىل  املحمولة

  اجلاائر وتونس ومرص.فالت من قبضة حراس احلدود يفلرتابية والغابية غري املعدة لإلا

يف  وكام شاهدناه 1199فرباير  91لتيار  الغري سلميون لقد استطخدم املتظاهرون

دوليا، لقصف املناطق واملدن التي مل منها املحرمة  ىحت ،سلحةاأل أنواعمجيع  العريب عالماإل

ا من هذه نا إيامبل  ،ليس فقط والء ملعمر القذايف فحسب الربيع العريب يف ليبيا، بفوىض تعرتف

والعرض والرشف.  األرض هالوطن كواجب ديني وقومي جتاعىل  املناطق برضورة املحافظة

 النظام الرشعي ملساعدة هذه اجلامعاتعىل  وسيلة لالنقالبإال  قرار اجلامعة العربية مل يكن

من  إال اجلامعة العربية وجملسها الوزارى مل يرغري أن  ،البالد يفوالدمار  تفيش الفوىضيف 

 حداثعني واحدة وهو ما نقله له املجلس االنتقايل وقنوات اجلايرة والعربية التي نقلت األ

فلم جيتمع  .ليبياعىل  مرآالتعىل آخر  من طرف واحد فقط، وهذا دليل زمةاأل أيامطيلة 

املجلس الوزارى للجامعة العربية عندما قصفت الطائرات العسكرية التابعة للمجلس 

الثقيلة  سلحةان سبها بالقذائف والصواريخ عرب الطريان احلريب واملدافع واألاالنتقايل سك

 .1191ضد املواطنني يف سبها يف شهر مايو عام 

التي قصفت حتت نريان املليشيات  املدن الليبية يديتشعىل  و مل نر اجلامعة العربية جتتمع

ا إىل مناطق أخرى يف رشق وغرب  املسلحة وهجروا مواطنيها تورغاء أهايل  مثل ليبياقرسا

قصاء العنرصى من مدينة وهم يتعرضون لإل ،داخل ليبيا يف خميامت أ جربوا عىل العيشالذين 

ومل نجد الدول العربية التي تدخلت حلامية املدنيني يف ليبيا تتدخل اليوم  ،ةاجلوار مرصات

سعودية وال اجلامعة العربية ال ليبيا اليوم، مل نسمع بتدخل لقطر وال ااملهالة التي تعيشه ءهناإل

 ا خارج حدود ليبيا حتيرسا حل مشكلة النازحني واملهجرين قعىل  جبار احلكومة الليبيةإل

1191. 
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ة مسالالليبية و األرايض وحدة عىل  لقد قرر جملس اجلامعة العربية التاامة باحلفاظ 

 اللهعب الليبي واستقني والوحدة الوطنية للشيمن املواطنني الليبأوضامن سالمة و األهايل

الواقع الذى غري أن  .يف ليبيا جنبيشكال التدخل األأورفض كافة  ،أرضهعىل  وسيادته

الليبية األرايض عىل  حالة من االحتالل املبارش حيث يتواجد 1191 هناية ىتعيشة ليبيا حت

 لخ.إ هسيية والربيطانية والفرنسية والرويكاألمرية ورسائيلكل من املطخابرات القطرية واإل

يف ليبيا من تفتيت للوحدة الوطنية اآلن  املسلحة املليشياتوما جيرى من هتجري من قبل 

شارة لتقسيم ليبيا وتفتيت النسيج إأول  ولعل تيار دعاة الفيدرالية هو للشعب الليبي

 يض األراإىل  وفد من اجلامعة العربية أليجمرد زيارة أو  اجتامعأي  لم نرف ،االجتامعى يف ليبيا

طع اجلامعة بل مل تست العربية بعد استالم التيار املتطرف والتيار الفربيرايل زمام احلكم يف ليبيا.

اجتامعاهتا يف مارس  أثناء    صدرهتا أ جب وااللتاام بقرارهتا التيالعربية وال جملسها الش

داخلية ال نوئيف الش جنبيومنع التدخل األ ،الليبية األرايض وحدة عىل  للحفاظ ،1199

 الليبية .

 ،ضد ليبيا قرار احلظر اجلوى هورغم املوقف الواضح املطختلف الذى قدمته سوريا جتا 

عرب  حيث ،جنبياستغالل القرار ملا يكون متهيد التدخل العسكرى األ عىلوحرص سوريا 

 أماممندوب سوريا يف اجلامعة العربية وسفريها يف القاهرة يف كلمة له أمحد السفري يوسف 

التدخل رضورة وضع تصور واضح للتحرك العريب بام يمنع بأن  رىاجتامع الوزاال

أنه باتت تلوح يف األفق خماطر إىل  ويدرء خماطر تقسيمها، مشريا يف ليبيا جنبيالعسكري األ

عرب  مني اجلامعة العربيةوحجة أل اسبابهناك أغري أن  (1)يف ليبيا. حرب أهليةإىل  ناالقالا

 (2):حيث رصح اختاذ قرار بفرض حظر جوى عىل ليبيا ولح ىموس وعنها عمر

 ،من موقع أكثرإن العامل العريب يتغري، واليمكن جتاهل هذا التغري، ونحن نراه يف " 

ومن هنا يأخذ اهتامما  ،والوضع يف ليبيا استثناء بني هذه التطورات نظرا للطبيعة الدموية له

  "أكرب
                                                      

 1199مارس 91رى الذى انعقد يف جامعة الدول العربية يف ااالجتامع الوز 1

 1199مارس  91رئيس جامعة الدول العربية للصحافة يوم  ىموس وكلمة عمر 2
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دعم مادى وب ،جديد هاستعامر بوج العربية هيالتي انترشت يف املنطقة  الفوىض إن 

ل دوبأهنا  السبعينيات ضد بعض الدول التي عربت يف مرحلة عريب بامتياز -ولوجستي عريب

اليمن  و العراق وسوريا وليبيا واجلاائروهي تتمثل يف ، ضد االحتالل الصهيوين مواجهة

التي حرضت  ةدول اجلبه. و كذلك يف ذلك الوقت ومنظمة التحرير الفلسطينيه اجلنويب

وذلك بغرض  9111عام  2-1االجتامع الذى انعقد يف مدينة طرابلس بليبيا يف من الفرتة 

نتيجة  من املحيط العريب هبدف عاهلا ،طرد مرص من اجلامعة العربية وقطع عالقتهم هبا

مة للكووفقا ..إرسائيلوكان هذا بعد توقيع مرص اتفاقية السالم مع  (1).إرسائيلصلحها مع 

اخلليج دول  ىفباقي الدول العربية إىل  التغيري الذى يتكلم عليه مل يمتدفإن  ىموس وعمر

التي نفذت نظام الثوريث يف  وقطر ،ماراتواإل وعامن الكويت والسعودية العريب مثل

يم السلطة يف قطر، وكذلك مل نر التغيري يف دولة ابنه متإىل  السلطة بعد تنازل محد بن جاسم

سف مل ونظام احلكم يف عامها الثالث ولأل،انتفاضتها الشعبية ضد احلكم ين التي تدخلالبحر

رد فعل عريب جتاة االنتهاكات التي تقوم هبا دولة البحرين ضد أي  تتطخذ اجلامعة العربية

ضد استطخدام  ىموس وبل مل تتحرك اجلامعة العربية ومل يرصح عمر .السلميني املتظاهرين

يف  ىموس و قمع املتظاهرين يف دولة البحرين، ومل يرصح عمرقوات درع اخلليج يف

االنتهاكات التي قامت هبا دولة السعودية يف مدينة القطيف ضد املتظاهرين ضد العائلة 

بل  .ة التي يعشها املواطنني يف دولة املمكلة السعوديةيئاملالكة، وضد الظروف االقتصادية الس

شد احلرص أيكون حريص بأن  ،1199عام  ىربية حترئيس اجلامعة الع ىموس وعمر ىاكتف

 األمن  املسلحة وبالتعاون مع جملس املليشياتيف حتريك اجلامعة العربية ضد ليبيا، ومساعدة 

ال ملاذا مل تتدخل اجلامعة يف البحرين من إالنظام السيايس يف ليبيا. وعىل  مر واالنقالبآيف الت

 1191 -1199عام 

                                                      
عقب توقيع مرص  9111ديسمرب عام  2 – 1اجتامع دول الصمود والتصدى يف مدينة طرابلس بليبيا من الفرتة  1

 السالم مع إرسائيل.اتفاقية 



 
59 

 اامعة العربية ودول اخلليج التي كانت هتدف من كل قراراهتمر الذى مجع اجلإن التآ

 ،داخل ليبيا وبث الفوىض، وهو النظام الرشعي يف ليبيا لقذايفا العقيد معمر نظام إسقا 

سلفت القول كل أاخلاصة يف ليبيا. لقد قدمت الدول العربية كام  طامعوالسعي وراء األ

 املليشياتالنظام الرشعي يف ليبيا ونرش  عىل وجستية للقضاءلاملساعدات العسكرية وال

إىل  سلحةا لبيع األبكل جهدمه اتيسعتان فقطر والسودان الدولتان الل ،ية يف ليبيارهاباإل

 دخال السالحإدورها يف  وال اجلامعة العربية املجتمع الدوىلعىل  املسلحة مل ختف املليشيات

الصاليب عىل  يةسالمالقيادات اإلأحد  لسان فعىل ،1199 فرباير 91 أحداثليبيا قبل إىل 

دولة قطر بأن  يقولوهو يرسد بطولته يف تدمري ليبيا  ،القنوات الليبيةأحد  يرصح يف لقاء له يف

 مليار 1ما يساوي حوايل أي  ريال، من سبعة ماليني أكثرليبيا ب دعمت املسلحني يف

 (1).دوالر

 استلمها املسلحون يف أسلحةنة شحأول  نأو ،ول مرةارة هامة كشفت ربام ألشويف إ 

قطرية وكشفت وجود صفقة ما منذ البداية  أموالوكانت ب ،ليبيا كانت عن طريق السودان

بني نظام حسن البشري يف السودان والدول احلليفة للمسلحني يف ليبيا مثل قطر التي سعت 

يف ليبيا. وبسبب  املسلحة احلكم املليشياتوتويل  ،النظام الرشعي يف ليبيا إسقا للتعجيل ب

فور عدة مرات نتيجة ملواقف زعيم حركة ت الدوحة حول السلم يف منطقة دارتعثر حمادثا

إىل  ضافةباإل ،بحامية من ليبيا ىالذى كان مقيام يف ليبيا وحيظ  إبراهيمخليل ملساواة العدل وا

 سلحةاألشحنة من أول أن  الصاليب أكد ،م درمان الشهريةأعىل  يف حادثة اهلجوم هضلوع

إىل  هديةبأهنا  استلمها املسلحون يف ليبيا كانت من السودان واعتربها الرئيس عمر البشري

 (2). حركتهمالسودان  ضنتتطاملا اح ذينواملتطرفني الت املسلحني

يا بطخصوص إناال فرنسا لشحنات من إعالميف رده عىل سؤال بشأن ما تم تداوله 

الصاليب أنه ال توجد مساعدات فرنسية  فقالغريب، خاصة يف اجلبل ال ،يف ليبيا سلحةاأل

                                                      
 .1199أكتوبر  9لقاء أحد القيادات اإلسالمي عىل الصاليب يف أحد القنوات الليبية بتاريخ  1

 نفس املصدر  2
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ننا استلمنا فعال أ، حسب علمه، وعىل من يقول العكس أن يثبت ذلك، مضيفا بسلحةباأل

والذخرية الفرنسية، ولكنها مل تكن كمساعدات، بل كانت ضمن  سلحةشحنات من األ

سيا بينها رو قطرية من عدة دول، أموالكانت قد تم رشاؤها ب سلحةلألأخرى شحنات 

تم رشاؤها من داخل أخرى كميات إىل  ضافةتشاد، باإل، والسودان، واألردن البيضاء، و

، مثل نارص املانع، وسهيل، وعبد الرزاق، أسامءليبيا عن طريق جتار ووسطاء ذكر منهم 

إىل  وعيسى املناعي، الذي قال عنه إنه كان وراء إدخال املئات من السيارات رباعية الدفع

بطخصوص دور أما  .املسلحة املليشيات يا، وهي السيارات التي تستعمل ميدانيا من قبلليب

الدور عىل  ما يذكرأقل  هذا (1). أكثريا وإغاثيا إنسانفالحظ الصاليب أنه كان  ماراتدولة اإل

ودور الدول العربية  ،العريب يف التمهيد الستعامر ليبيا ونرش اجلامعات املتطرفة داخل ليبيا

تستعني هذه الدول بالغرب لسقو  أن  فليس من الغريب ،صديقة دوال كانت متثل لليبيا التي

املوافقة عىل  الصفة العربيةإعطاء إىل  الرشعية الليبية وهي مهدت بقرار اجلامعة العربية

فلقد فعل العرب قبل ذلك يف العراق عندما اجتمعت  ،لقصف ليبيا وتدمري بنيتها التحتية

عام النااع الكويتي العراقي لفض  ييكاألمر للوقوف مع التدخل العسكرىالدول العربية 

9119.  

تدويل قرار عريب ضد ليبيا بفضل جامعة  إن :ضد ليبياة بيجناالستعانة بالقوات األ -1

عىل  احلفاظ أجلمر جامعة الدول العربية التي نشأت من تآعىل  الدول العربية هو دليل

قرار غري أن  .والعريب للدول العربية ،القومي األمن  عىل حافظةاستقالل الدول العربية وامل

متهيدا  بشأن اختاذ القرار عربيا كان،ليبيا جامعة الدول العربية بشأن محاية املدنيني وعال

هذا القرار. اختذ عىل  ضفاء الرشعية الدوليةإل األمن  جملس القرار الدويل منعىل  للموافقة

مجاع قرار اختذه املجلس باإل وهو، 1199مارس  1بتاريخ  9111قرار رقم  األمن  جملس

 وفوض املحكمة اجلنائية الدولية لاعم يف ليبيا، ىالنظام السياس يف ليبيا وعىل وضاعحيال األ

                                                      
 .مصدر سبق ذكره عىل الصاليب، ةلقاء أحد القيادات اإلسالمي 1
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من كان يف بأن  فيام بعد أدركع مياجل رغم أن ،ني يف بنغازىهناك انتهاكات ضد املدنيبأن 

لم خيول ف 9111ولكن القرار .جمموعات متطرفة مسلحةهم  ويقتل املواطنني الشارع الليبي

 (1).اللجوء للقوة حلاميتهمأو  نييدولة بالدفاع عن املدنيني الليبأي  القرار

قرار رقم  عن يف اجتامع طارئ له 1199مارس  91يف  األمن  قرار جملسأعلن  حيث

يف  األوىلرة بعد اقرتاحة للم األمن  جملس أعضاءه من قبل و تم التصويت علي ،9111

كجاء من رد الفعل الدويل  وقد جاء هذا القرار ،1199مارس91اجلامعة العربية يوم  اجتامع

 ةفرض عدوشمل هذا القرار .مم املتحدةألا من قبل منظمة هاليبيا وتدمريعىل  للقضاء

وتنظيم هجامت مسلحة ، الليبية األرايض  وى فوقاجلظر ها قرار احلأمه من ليبياعىل  عقوبات

 وقد (2).الليبية األجواءومنع الطريان الليبي من التحليق يف  ،عاقة حركتهاإلضد ليبيا 

 ليبيال كانت تكن احلقدجلها دول ،لتنفيذ هذا القرار والعربية شاركت كثري من الدول الغربية

  .العقيد معمر القذايف سياسةلنتيجة 

برز هذه أومن  ،لدويلا األمن  بتطبيق قرار جملس ةشاركت كثري من الدول الغربي

قبل انتهاء االجتامع  بدأت بتنفيذ القرار وتطبيقهالتي  ليبيا فرنساعىل  الدول الفاعلة يف احلرب

حيث قامت الطائرات الفرنسية بقصف قوات  .1199مارس91حد أليف فرنسا يوم ا

. ألمن اقبل البدء يف تنفيذ القرار من قبل جملس  الشعب املسلح املتواجده يف مدخل بنغازى

بل  ،ليبياعىل  قام طرياهنا بقصف ليبيا قبل انتهاء االجتامع الذى قررت فيه الدول اهلجوملقد 

عىل  الطريق ةهدمم األرضعىل  القوات الفرنسية عملياهتابعث إىل  بفرنسا األمر وصل

املتمردين  لتمكنيأجدابيا مدينة  نحواملسلحة  املليشيات لاحف ،بغطاء جوى مكثف األرض

حيث .طرابلس العاصمةإىل  وصوال غرب ليبياية من التقدم نحو رهابعات القاعدة اإلومجا

 حتفظت ذىيف الوقت ال .العسكرية بمساعدة غربية املليشياتسميت هذه احلرب بحرب 

                                                      
 .1199مارس91صدر يف   9111قرار جملس األمن الدويل رقم  1

  1199مارس91صدر يف تاريخ  9111قرار جملس األمن رقم  2
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ى اعرتض فيها رئيس وزرائها فالديمري بوتني بشدة توال ،ها روسياأمه أخرىالقرار دول عىل 

وهو ما حدث بالفعل ما كان خييش من حدوثه بعد مرور  ،ليبيا عىل حدة القرار وانعكاساته

الحقا يف  ولعل جتربة ليبيا كانت درسا لروسيا. اغيتال العقيد معمر القذايفعىل  عومأ ةثالث

 معتربا بوتن (1).ضد سوريا إجراءاتأي  استطخدام حق النقد الفيتو ثالث مرات ضد اختاذ

إىل  امتدوالذى الذى اختذ ضد ليبيا  9111وى روسيا قد خدعت يف قرار احلظر اجلبأن 

 سلحةامل املليشياتملساندة  ةوربيل بعض الدول األب  تدخل عسكرى بطريقة مبارشة من ق  

اباملال والسالح وبالدعم اللوجستي. و كانت من ضمن الدول التي قلقت من نتائج  أيضا

كان قرار  األمريف حقيقة  .9111 ا والتي أبدى وزير خارجيتها قلقه ازاء قرارأملانيالقرار 

ن أطراف بشبعض الشكوك واملطخاوف من بعض األعىل  حيوى 9111رقم  األمن  جملس

رصار عليه دون غريه. مما دفع وزير اخلارجية اخلفية من وراء هذا القرار واإل هدافاأل

لتي اهلجامت ابأن  عدة مرات مربرا بيضالربيطاين ويليام هيغ بتقديم ترصيح يف البيت األ

بل سوف يكتفي فقط بحامية املدنيني  .عامرهاستاأو  احتالل ليبياإىل  ينظمها القرار لن هتدف

املجتمع الدويل لن بأن  هيغ وأكد. يةإرهابيف احلقيقة مجاعات متطرفة ومجاعات  االذين كانو

حصل ما أن  ه الواقعأثبتولكن ما  خلع العقيد معمر القذايفأو  يتدخل يف قضية تغيري النظام

وهو يوم اغتيال العقيد معمر   1199كتوبرأ 11س متاما ما رصح به ويليام هيغ يف عكعىل  هو

ظهرت أوقد  ،ةرتلعىل  القذايف من قبل قصف مكثف من قبل حلف الناتو يف غارة جوية

هناك قوات بريطانية وقوات بأن  االبي يب يس مؤخر إذاعةالفيديوهات التي عرضت يف 

عىل  الغتيال العقيد معمر القذايف وهي نفسها التي كثفت القصف هي من خططت يةأمريك

وسلمته  ،خريهنفاسه األأمسكت به وهو ينتفض أ وهي من ،رتل العقيد معمر القذايف

 للمليشيا املسلحة لقتله حتت بند محاية املدنيني.

                                                      
اختذت روسيا حق النقد الفيتو ثالث مرات يف جملس األمن ضد تدخل أو اختاذ أي قرار عسكرى ضد سوريا يف  1

 1191يوليو91الفيتو الثالث  1191فرباير 9، الفيتو الثاين 1199كتوبرأ 2ول جلسات  الفيتو األ
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ية والبارجات املطختلفة باالقرتاب من يكاألمربدأت الغواصات  1199مارس91يف  

حلف  األطليس الصواريخ توماهوك واستعد حلف إطالق حيث تم  ،ة الليبيةيقليماإل هامليا

حوايل  األول سبوعطلقت يف األأخ التي يعدد الصوار غحيث بل ،الناتو بتنفيذ هدة املهمة

ولتسهيل  ،الرشعية الليبيةعىل  داخل الدولة الليبية للقضاء أهدافخ نحو يصارو 991

تدخل الدول الكربى يف أن  وهلذا نعترب .ليبياعىل  حة بالسيطرةوالتمهيد للمليشيا املسل

إىل  عطائهاإليبيا هو مؤامرة لسحب بسا  الرشعية القانونية من احلكومة الليبية وعىل  اهلجوم

يعترب حلف الناتو والذى استطخدم  و .اآلن ىت حتكم ليبيا حتأصبح سلحة التيامل املليشيات

 ،بتنفيذ هذه املهمةهو من قام  األطليس بحلف  ىيسمكام أو  ياليبعىل  يف تطبيق احلظر اجلوى

دولة مسلحة  15من  أكثرنذاك. وهو يضم آملقاومة االحتاد السوفيتي  أنشأقوى حلف أوهو 

وهي دولة نفطية  ،مليون 2تركات ملهامجة ليبيا الدولة التي ال يتجاوز عدد سكاهنا  نووية

 نفة وفقا للتصنيف العاملي من ضمن دول العامل الثالث.ولكنها تعترب من الدول النامية واملص

قنابل عدد الفإن  األمن  ووفقا لتقرير جلنة تقيص احلقائق القانونية املكلفة من جملس

فرتة  قنبلة موجهة بالليار خالل 1299هي حوايل  الناتو هاأسقط التيو وجهة بالليارامل

 paveway ll GBU-12211والذي وثقته اللجنة هو انتشاراا بينها  كثركان األوليبيا، عىل  اهلجوم

االلجنة   إعالمولقد قام حلف الناتو ب رطل.  أنه كان قد استعمل وبشكل منتظم قنبلة أيضا

paveway lll GBU-24211 اهلدف بواسطة شعاع إىل  رطل، وهي قنابل موجهة جيري توجيهها

دف ببرصه طيلة رحلة نقل السالح اهلوهذا ما جيعل الطيار يراقب ليار حتمله طائرة اهلجوم. 

وتم  ته اهلدف املرجو.صابإمن تأكد متيحاا هلم تغيري خط سري القذيفة حسب الرضورة وال

ة ينامالث خالل ها من قبل حلف الناتوإسقاطتم    GBSموجهة بـ قنبلة 1599دد ع قطالإ

ابل شيوعا من القن أكثرن أويف ليبيا.  1199كتوبرأ11 ىلإ .1199مارس.91اشهر من بداية 

لهجوم املبارش املشرتك وهي تستطخدم ل ذخريةGBS-31  هذا النوع التي وثقتها اللجنة هي قنبلة

. كذلك أعلم الناتو  GBS-109امباستطخدام رأس حريب خارق مدعوذلك  ،رطل 1111
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رطل.  211ذخرية اهلجوم املبارش GBU-38اللجنة أنه كان قد استعمل وبشكل منتظم قنبلة 

ها باستطخدام األقامر الصناعية التي حتدد املواقع أهدافإىل  GBSالقنابل املوجهة بالـ  يتم توجيه

أن حيدد الطيار اهلدف ببرصه. يتيح الرأس احلريب املدعم للذخرية أن إىل  وهي ليست بحاجة

   (1)سمنت املسلح قبل أن تنفجر داخل املبنى. خترتق األ

حد كبري بني إىل  راء املجتمع الدويلمت آالدويل انقس األمن  خارج دائرة دول جملس

 92 ى يبلغ عددهاتقتة العضوية والؤالدول الدائمة وامل حيث انقسمت ،واملعارضة التأييد

ال حيق لغريها بالتصويت يف اختاذ القرار. فمن  تىوهي الدول ال ،9111دولة حول القرار 

شاركت يف تنفيذه ية وحد كبري بل بادرت دول عربإىل  معظم الدول القرار جهة أيدت

وبعض الدول العربية مثل مارات العربية املتحدة واإل ولة قطر والسعوديةمثل د هومتويل

بات لنقل السالح واملعدات العسكرية االتي ساعدت بفتح البو تونس ومرص والسودان

حدوث تدخل عىل  خمتلفة بحدة شديدة اعرتضت عدة دولأخرى ومن جهة  ،خرىاأل

لة بوليفيا وزيمبابوى وتركيا واألكوادور والتي ثلت هذه املعارضة يف دومت أجنبيعسكرى 

االكتفاء باحللول إىل  خرىبدت خماوفها من هذا القرار، بينام دعت بعض الدول األأ

إىل ، نيترجنبيق قرار حظر جوى مثل ما فعلت األيف ليبيا دون تط زمةاأل هناءالدبلوماسية إل

الدويل، اعرتض  األمن  ا امتناعها عن التصويت يف جملسجانب الدول التي أعلنت رسمي  

ا إىل  يا، وطالب باالكتفاء بالدعوةا يف ليببشدة عىل التدخل عسكري   الوزراء الرتكي  رئيس أيضا

  (2)النار.إطالق وقف 

رئيس زيمبابوي  روبرت موغايباهتم االنتقادات حيث حد إىل  بل وصل االنقسام

ليبيا، ضد ليبيا وقصف  بعض الدول قد تالعب هبا لتحقيق مآرب خاصةبأن  املتحدة مماأل

مها هو فقط   إسقا وبأن الدول التي تشارك يف العمليات ال تعبأ بحياة املدنيني، بل ما هي 
                                                      

املقدم ملجلس األمم املتحدة و حقوق اإلنسان يف  –هاكات القانون الدويل يف ليبيا التقرير الكامل للجنة الدولية لتقيص مجيع انت 1

 .1191شهر مارس 

  1199مارس91اجتامع جملس األمن الدويل يف  2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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القذايف. وقد أطلق الرئيس العقيد معمر عىل  ساسالنظام السيايس يف ليبيا واحلرب هي باأل

إىل  كام دعا وزير اخلارجية األرجنتيني ،ذه االنتقاداتانتقادات مشاهبة هل اإلكوادوري

غري  .سكريةعن احلرب واستطخدام القوة الع اة بعيداالستمرار يف املفاوضات واحللول السلمي

 النظام السيايس والرشعي يف ليبيا وقتل سقا يف احلرب وخططت إل الدول التي اشرتكتأن 

فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة،  اضح كانت هي دولةو وبشكل ،القذايفالعقيد معمر 

كان موقفها سلبي وقد الدول العربية فقد أما  .بشدةو هذا القرار ديتأيرأس عىل  والتي كانت

اربع دول عربية فقط وهي من رفضت هذا القرار وبشدة أباستثناء  كلها القرار أيدت  .أيضا

عد من ذلك فشاركت بالدعم العسكري واملايل أبإىل  العامل العريبوقد ذهبت بعض دول 

التي  العربية املتحدة ماراتاإلالقذايف. مثل العقيد معمر ضد  للعمليات الدولية امل شرتكة

ج اطائرات مريالتي شاركت بأربع  وقطر، ادى والعسكرىامل أبدت استعدادها للدعم

وافقتهام عىل املشاركة يف الدعم العسكري  األردن و والكويت (1).،1111-1 اللتان أعلنتا م 

 (2).دون ذكر تفاصيل طبيعة دعمهام 1199مارس 24يوم 

ا القرار  يف بداية بالرغم من استمرار حتفظها عىل التدخل العسكري قررت تركيا أيضا

وغواصة تركيا وافقت عىل إرسال مخس سفن إال أن  ،وديساباملشاركة يف عملية فجر أ

 عمليات ضد ليبياأي  أنقرة أهنا لن تشارك يف إعالنهذه العملية البحرية رغم إىل  لالنضامم

 أنهغري  يةنساناملساعدات اإلسوف تساهم يف جلب بأهنا  دعتاو (3) يف بداية اختاذ القرار.

إىل  ةينسانللمساعدات اإل األمحررسلت سفية اهلالل تركيا التي أبأن  تهاء احلربنابعد اتضح 

مجاعات كبري من املرتاقة و امتن السفينة عدد حتمل عىل تهنا كانأاتضحت فيام بعد ب مرصاتة

إىل  ة يصل عددهمأجنبيتنظيم القاعدة واحلركات اجلهادية من دول عربية وإىل  ميتمتطرفة تن

                                                      
وديسا  ضد ليبيا، أيف عملية فجر   1-1111ة الدفاع الفرنسية عىل مشاركة قطر بالسالح اجلوى املرياج ارترصيح وز 1

 .1111مارس11

 ا  ، بأن الكويت ستقدم دعاما لوجستي1199مارس11يح رئيس احلكومة الربيطانية ديفيد كامريون يوم ترص 2

 للعمليات الدولية يف ليبيا.

 نفس املصدر 3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AC_2000-9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AC_2000-9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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شاركوا يف الء ؤ. هيةنسانباسم املساعدات اإل ةمرصاتإىل  دخلوا ،شطخص 2111حوايل 

عىل ظل رئيس الوزراء الرتكي  رغم أن ،ني يف اجليش الليبييرابلس وقتل الليبط إسقا 

ولكنه رسعان ما  ،الليبية زمةضد ليبيا يف بداية األ ةموقفه املعارض لتنفيذ الرضبات العسكري

عىل  حيث رصح زمةتهاء األنابعد إال  عند احلكومة الليبية اتغري املوقف ومل يكن واضحا 

نه أيف حوار تلفايوين له يف قناة ليبيا ب اأفريقيتنظيم القاعدة يف شامل  ىقيادأحد  ىالصالب

 ،أردوغانطيب س وزاء تركيا يرئإىل  تركيا يف زيارةإىل  تذهب القرضاوىاملفتي  بتوصية منو

الذين ،مرصاتةأهايل  له رضورة تدخل تركيا ملساعدة تكتاب ورشحكانت  له هدية توقدم

لدعم  وطلبت منه شطخصيا سالح قنعتهأنني أالصاليب بعىل  وليق، تركية أصولإىل  يمتدون

نه أقال ب أردوغانبأن  أكد ، حيثالسالحليبيا بوردغان من البداية دعم أورفض  ،ةمرصات

 ىمصطفبأن  الصاليبعىل  ويضيف ،ية فقطنسانغاثة اإلاإلوباملساعدات  ليبيا يدعمأن  يمكن

الدول التي ساعدتنا  أكثربأن  ترصحياتهأحد  يف دأك نفسهعبد اجلليل رئيس املجلس االنتقايل 

يف رفضه  أردوغانمقابلته مع عىل  الصاليبعىل  . يستطردية هي تركيانسانغاثة اإلباإل

 جيبأنه  نه طلب منهأن هذا ال جيوز، يقول الصاليب بأو ،ضد املسلمني ىمع النصار للوقوف

 ردوغاننني رشحت ألأالصاليب بىل ع يقول ،ال جيوزأو  جيوزيف جدال بني ما ال يدخل أن 

 (1)جتاه ليبيا.  هري موقفيقناعه بتغبإ نيةآيات قرآب

ية فرشح له مفهوم اآل أردوغانقناع أراد إنه ية بأسالمتنظيامت اإلالويذكر القيادى يف  

َبَغْت فإن  لُِحوا َبْينَُهَم َوإِْن َطاِئَفَتاِن ِمْن اْْلُْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْص  "الرحيم بسم اهلل الرمحن   نيةالقرآ

ا َعََل األ تِي َتْبِغي َحتَّى َتِفيءَ رخر  إِْحَداُُهَ َفاَءْت َفَأْصلُِحوا َبْينَُهَم فإن  َأْمِر اَّللَِّإىل  َفَقاتُِلوا الَّ

 قنعنه أبأ الصاليبعىل  يقول ،)2( صدق اهلل العظيم "بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا إِنَّ اَّللََّ ُُيِبُّ اْْلُْقِسطنَِي 

 ،القذايف معمرالباغي هوفإن  يةسالمإلالكل الدول العربية و عام باتفاق نهأعىل  أردوغان

التصور الذى تريدونه بعد   وسألني ما هو، أردوغان عىل   مل يرد يقول الصاليب بعد هذا الرشح

                                                      
 1199سبتمرب. 11لقاء القيادى اإلسالمي عىل الصاليب مع إذاعة ليبيا يف يوم  1

 1سورة احلجرات آية رقم   2
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النتطخابات تم اتأن  إىل اآلن يقول الصاليب رشحت له اهليكلة املوجودة ،القذايفمعمر زاحة إ

هم من  ةمرصاتأهايل  بأن ورشح له ةن يساعد مرصاتبأنه عليه أ الصاليبعىل  يقول ،ةاحلر

وهذا حسب الكراغلة مثل عائلة  مساعدت من تركيا،إىل  وهذه العائالت حتتاجامتداد تركي 

ا من ريهيبل تغ ،الليبية يف احلربسبب يف تراجع دور تركيا هو النه أالصاليب بعىل  ترصيح

املسلحة يف ليبيا والتي  املليشياتإىل  موقف مضاد لليبيا واالنحيازإىل  وقفها احليادىم

نه سوف خيرج بعد أحيث قال يل ب أردوغانقنعت أين إوقال ب. ةتواجدت يف مدينة مرصات

عىل  وافق أردوغانبأن  ، وبالفعل حصلالليبية ذاعةساعة وسوف يعلن رحيل القذايف يف اإل

 (1) هبذا. تقايلوقد برشت املجلس االن مساعدتنا عسكريا

فجر  هليات العسكرية ضد ليبيا وبام سمتىف العم الدول الغربيةمشاركة من ناحية أما  

 92إف وقت ممكن بطائرات  أرسعدها للمشاركة يف استعدا الدنامركأعلنت فقد  ،دويساأ

للمساعدة  طائرات نقل عسكريةإرسال ستساهم ببأهنا  بولندا. ورصحت لدعم عمليات ليبيا

، وأعلنت بطائرات مقاتلةيف تطبيق احلظر اجلوي عىل الرغم من عدم استعدادها للمشاركة 

يف تطبيق احلظر بالرغم من عدم  ا  استعدادها للمشاركة عسكري عنخرى هي األ النرويج

 (2).تفصيلها نوعية الدعم الذي ستقدمه

اواستعدت بريطانيا   وهو املتحدث باسم  ،اجلناال جون لوريمرحسب ترصيح  أيضا

القوات البحرية الربيطانية بام يف ذلك غواصة بأن  الذى ذكر ،وزارة الدفاع الربيطانية

ربع طائرات يف الغارات أبجانب وديسا، أربيتني سوف تشارك يف عملية فجر وسفينتني ح

ربع طائرات أالقوات شاركت بن إ ليام فوكسووقال وزير الدفاع الربيطاين  ليبياعىل  ةاجلوي

الرسيعة   GR4  ونرشت اجلوية امللكية طائرات تورنادو ،ليبياعىل  تورنادو يف الغارات اجلوية

                                                      
  الصاليب، مصدر سبق ذكره.لقاء القيادى اإلسالمي عىل 1

 .1199مارس 19دويسا ضد ليبيا يوم أتقرير عن مشاركة الدول الغربية والعربية يف عملية فجر  2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81_16
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
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القوات طول مدى نفذته أوهو ، من اململكة املتحدة والعودةميال1111والتي حلقت 

نوع طائرات تايفون  نياولقد استطخدمت بريطا. 9151منذ حرب الفوكالند عام  الربيطانية

املقاتلة  ال خاص يف حال وقوع معركة يف اجلو وتتميكويوروفيرت وهي تستطخدم بش

 املدى ةرادار وحتمل صواريخ متوسطة الأجهافالت من بتكنولوجيا الشبح التي تتيح هلا اإل

عىل  يمكنها محل صواريخ الستهداف مواقعأهنا  جو كام-طراز جو وقصرية املدى من

وهلا قواعدها يف لينكونشري  1111ودخلت تايفون اخلدمة يف السالح الربيطاين يف  ،رضألا

 (1)سكتلندا. أوقاعدة جوية يف 

ا استطخدمت  مرة أول  تورنادو وهي دخلت اخلدمةرات ئطا ليبياعىل  يف احلرب أيضا

. وحتمل الطائرة 1111العراق عام عىل  استطخدمت يف فرض منطقة احلظر اجلوى9151عام 

 األرايضصاروخ ستورم شادو وتتميا بالدقة يف رضب املواقع احلساسة والفعالة داخل 

لطقس وال تتأثر بحالة ا وحتمل الطائرة صواريخ برايمستون املضادة للدروع .الليبية

وتستطخدم الطائرة يف عمليات ، 9وتستطخدم يف عمليات االستطالع، وهي من طراز نمرود أر 

اا ذاستطخدم يف ه .االستطالع ومجع املعلومات االستطخباراتية  9طائرات طراز سينتينل أر  أيضا

خترج بأن  ة مراقبة كان متوقعأجهاوتاود الطائرة ب ،ستانأفغانوهي نفسها التي استطخدمت يف 

 (2)ستان. أفغانتهاء العمليات العسكرية يف نابعد اخلدمة من 

ية بام أمريكطائرة حربية  91 ية فلقد شاركتيكاألمربطخصوص الواليات املتحدة أما 

التابعة لسالح اجلو وطائرات  1هارير ومقاتالت الشبح يب  يف ذلك الفيلق البحرية من طراز

جيمس ستوكامن من  زفتنانت كوماندوفقا للوالتي قامت بعمليات قصف  92و أف  92أف 

 ةيأمريكقطعا بأن  مريال وليام جورتنيألرصح نائب ا د. وقاأفريقيية بيكاألمرالقيادة 

دفاعية  افا هداأت أصابريخ كروز وتوماهوك واطلقت صوأوبريطانية من السفن والغواصات 
                                                      

 دويسا ضد ليبيا، مصدر سبق ذكره.أتقرير عن مشاركة الدول يف عملية فجر   1

 نفس املصدر  2
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إغنازيو  يطايلدفاع اإلفلقد رصح وزير ال اإيطاليفيام خيص أما  جااء الغربية من البالد.يف األ

ا ستساهم بثامين طائرات إيطاليفإن  1199.مارس.91اعتبار من منتصف يوم أنه  روساال

از ربعة من طرأحربية مع قوات التحالف الستطخدامها عند احلاجة، وهذه الطائرات تشمل 

 (1).92ربعة من طراز اف أتورنادو و

قاعدة تراباين إىل  كندية 95 فإعن كندا فلقد وصلت سبع طائرات هورنيت يس أما  

مت كندا بتقديم طائرتني من طراز اولقد ق العسكرية يف صقيلة هبدف التحضري ملهمة حمتملة

باخلروج يف  95ف إبوالريس للتاويد اجلوى بالوقود والتي من شأهنا أن تسمح لطائرات يس 

ات ذات هورنيت وهي طائر 95ف إيس  ست ساعات.إىل  ربعأمهام ترتاوح مدهتا بني 

ندى، ودفعت كندا بست طائرات استطخدامات متعددة وتلعب دورا رئيسيا يف سالح اجلو الك

ليبيا والطائرة ماودة بنظام رادار متطور يمكنه عىل  لفرض منطقة حظر الطريان النوع  من هذا

هي ماودة بكامريا تعمل و، مسافات كبرية دون التأثر بحالة اجلو وعىل هدافتعقب األ

مستوى فاض مع انطخ ىحت هدافقائدها رصد األعىل  شعة حتت احلمراء تسهلألبطخاصية ا

 11ريخ املستطخدمة فهي صواريخ توماهوك كروز ويبلغ طول الصاروخ االصوأما  الرؤية.

مسافة عىل  ميل و يطري الصاروخ 9111إىل  اه يصلمدميل يف الساعة و 111ورسعته تبلغ 

صل صمم الصاروخ يف األ الدفاع اجلوى أنظمة يمكنه من مباغته األرضقريبة نسبيا من 

ويستطيع الصاروخ  ،يف حريب اخلليج ضد العراق فعاليته أثبتس نووية ولكنه رءوحلمل 

 (2)سانية الصلبة.امحل نصف طن من املتفجرات الستهداف املواقع والبنايات اخلر

ربع مقاتالت سلت أأربأهنا  قالت ةسبانيوزارة الدفاع األفإن  سبانياأإىل  بالنسبةأما  

قاعدة ديسيمومانو يف رسدينيا للمشاركة يف العملية ضد إىل  لتاويد بالوقود 95ف إمن طراز 

 بالنسبةأما  وطائرة مراقبة بحرية. 19وغواصة أس  911ف إونرش فرقاطة من طراز  ليبيا

                                                      
 نفس املصدر 1
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 92متنها  فرنسا فقد شاركت وزارة الدفاع الفرنسية بحامالت الطائرات الفرنسية وعىلل

واستطخدمت فرنسا طائرة نوع داسو رافال وهي متعددة املهام وهي تستطخدم  طائرة مقاتلة.

قوات برية وتقوم بعمليات استطالع وتعد هذه الطائرة هي الدعامة الرئيسية عىل  لشن هجوم

امتن حاملة الطائرات تشارل دجيول. وعىل  للقوات اجلوية الفرنسية وتنطلق من  أيضا

وهي من السالح اجلوى الفرنيس ودخلت اخلدمة  1111ئرة مرياج استطخدمت فرنسا طا

وهي تاود بنظام متطخصص  9ف إومنها مرياج  اتيوتم حتديثها يف هناية الثامنين 9151

 (1)لكرتونية.إة استشعار برصية وأجهالالستطالع وكامريات و

احلديثة ضد دولة  سلحةوالسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل استطخدام كل هذه األ

الغرض من استطخدام كل هذه أن  أما الديمقراطية ؟ ئرساء مبادإ أجلصغرية مثل ليبيا من 

وهذا ما  ،العقيد معمر القذايف اغتيال األوىلليبيا مستهدف به بالدرجة  احلديثة ضد سلحةاأل

ان شبل مل تست ،احلرب الليبية أزمةبموضوعية  املراقبنييرجحه   أرسةحماولة االغتيال  أيضا

بيته بيت ابنه سيف العروبة معمر القذايف وقتله يف عىل  تم اهلجوممعمر القذايف حيث  العقيد

املنال  اوغادرو القذايف وزوجتة كانوا يف املنال العقيد معمربأن  اتضح و ،1199مايو9يوم 

سيف العروبة الذى يسكن  ابنهمإىل  يف زيارة اكانوحيث   ،دقائق فقط قبل القصف بطخمس

العقيد معمر  أحفادمن  هوثالث هقتلعىل  هذا اهلجوم سفربطرابلس والذى أ غرغوريف منطقة 

 هورضب، 1199كتوبرأ91  يوم املعتصم باهلل هوكذلك تم حمارصة رتل ابن (2).،القذايف

مما  كسجني من اجلووي نوع من القنابل التي تسحب األوه بالقنابل الغازية التي تفقد الوعي

مليشيا إىل  مساك به وتسلميهية من اإلنجليااإل   M 16ة ال فرقعىل  غامئه وسهلتسبب يف إ

 (3) .املسلحه التي سارعت يف قتله والتمثيل بجثته ةمرصات

                                                      
 نفس املصدر   1

ثرقصف صاروخي عىل منال العقيد معمر أ بمدينة طرابلس 1199مايو9استشهاد سيف العرب معمر القذايف يوم  2

 القذايف.

 11عرض مشهد اعتقال الشهيد املعتصم باهلل معمر القذايف وهو يف حالة إغامء فاقد الوعي عىل قناة اجلايرة بتاريخ  3

وحياورهم، ويف مشهد ثالث وهو يمثل  ةحني مرصاتل، ومن ثم عرض رشيط وهو يناقش مس1199ر أكتوب

 يف نقاش حول احلرب.  ةورأسه.بعد خالفه مع املتمردين بمدينة مرصات هبجثته وهو مقتول برصاص يف صدر
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ااستطخدمت هذه القنبلة يف عملية اغتيال العقيد معمر القذايف   ىوهي تسم، أيضا

كسجني واهلدف من اهلواء حيث متتص عند انفجارها األ إفراغتقوم بحيث القنبلة الفراغية ب

ذخرية من وقود صلب حيرتق برسعة عالية عىل  املوجود يف حميط االنفجار، وهي حتتوى

وحتدث القنبلة الفراغية عند ، األوكسجنيسائل رذاذى ملتهب يمتص أو  غازإىل  ويتحول

وتبلغ درجة  ،انفجارها غيمة تفجريية تنتج عنها كرة نارية هائلة تقوم بتفريغ كبري يف الضغط

الف درجة مئوية فتكون بذلك ضعف احلرارة جتة عن عملية التفجري نحو ثالثة آالنااحلرارة 

أو  واجهات املباينعىل  وال يقترص التدمري يف املنطقة املستهدفة .الناجتة عن القنابل التقليدية

 هدافاأل ىوحت اا أيضجااء اخللفية من كل ما هو موجود يصيبها الدمار إن األالسطوح بل 

املحصنة ال  هدافهنا تصاب بالدمار، وهذه األإنفاق فكاملطخابئ واملطخازن واأل يةاألرضحتت 

حيط املستهدف يفرغ القنبلة الفراغية تصيبها. وألن املغري أن التقليدية غالبا  سلحةتصلها األ

حياء رتفاع درجة احلرارة املتولدة عن االنفجار هيلك مجيع األكسيجني والوما فيه من األ

قا وتاول املباين اهنيارا واهنداما. والقنبلة الفراغية من القنابل التي حيظر اختناقا واحرتا

استطخدامها بحسب االتفاقات الدولية شأهنا يف ذلك شأن القنابل الفسفورية وقنابل النابامل 

كا القنابل الفراغية يف حرهبا يوقد استطخدمت أمر .والقنابل االنشطارية والقنابل العنقودية

كام استطخدمتها  .BLU-118/B، وخاصة تلك املعروفة باسم1119هناية عام  ستانأفغانعىل 

روسيا يف حرهبا ضد مسلحي الشيشان منتصف تسعينيات القرن املايض، واستطخدمها حلف 

 (1).هورفاق أرستهيف مدينة رست يف مالحقة العقيد معمر القذايف و 1199الناتو عام 

ساعد فقدته الوعي مما أ معمر القذايف وهذه القنبلة سببت يف اعتقال املعتصم باهلل

 .وقتله والتنكيل بجثته ىقد الوعبالقبض عليه وهو فا ةالعصابات املسلحة بمدينة مرصات

حماكمة مثل أو  هتمأي  القذايف الذين يقبعون يف السجون املرصاتية دون ةعموم أبناءوكذلك 

او.طريقةوالذين تم القبض عليهم بنفس ال  إبراهيمأمحد منصور ضو، و قام احللف  أيضا

                                                      
 بنائه.أملحارصة العقيد معمر القذايف و 1199أكتوبر91استطخدمت هذه القنبلة يف مدينة رست يوم   1
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من  أكثرمما تسبب يف قتل  همعمر القذايف وتم قصف سالمسيف اإل هبتعقب رتل البن األطليس 

إىل إضافة اليمني الثالثة.  هع يديأصاببرت إىل  دىأصدقائه الذين كانو معه ومن أقرابه وأ 21

 هقصفحيث تم  ،1191أكتوبر11نفسه يوم  رتل القذايف تعقبب األطليس قام حلف  ذلك

 ذاعاتيف اإل هأرسوهو يف حالة شاهدها العامل ب مما جعله هوقتل من معه من احلراس ورضب

 ىلتوا ةاملسلحة ملدينة مرصات املليشيات نارى وهيان من قبلإطالق وهو مصاب يف رأسه ب

ث تم الرتصد له من قبل حلف يح .سعاف سيارة اإلإىل  يصلأن  جل قبلالرعىل  انقضت

وداى جارف املنطقة التي ولد فيها العقيد معمر إىل  يف ذلك الوقت همتجتل الناتو وهو يف ر

  استشهد حتت قصف الناتو.الذى  بوبكر يونس جابر هوكان معه رفيق ،القذايف

 تتأثبفلقد  . ني يف ليبيايوالذى صدر حلامية املدن 9111القرار  أهدافهذه هي 

مجاعات التطرف الديني الذى نبه املسلحة و املليشياتالقرار كان حيمي بأن  التجربة الليبية

ولعل االغتياالت والتفجريات التي مست سفارات ومقار ، ليه العقيد معمر القذايفإ

باملجازر واالغيتاالت التي  األمن  وال جملس ةاملتحد األممفلم هتتم  .لكأكدت ذ حكومية

هذا . فقط أرستهلقذايف واهلدف كان هو معمر ااآلن  حتدث يوميا بعد اغتيال معمر القذايف

ني املدنيني نتيجة لبعض املعلومات يالقصف التي تسبب يف قتل الكثري من الليبإىل  ضافةباإل

قصف إىل  أدى خطاء مماأني يف الداخل بيحلف الناتو من الليب إدارةفيها  ىت تتلقالتي كان

ضعاف إوتدمريها ومن املدنيني الذين بحجة محايتهم حترك حلف الناتو لقصف ليبيا  الكثري

 . الروح املعنوية لدى الشعب الليبي املؤيد للعقيد معمر القذايف

 ،9111والتي نص عليها قرار  األمن  امع جملستجابتحليل النقا  التي وردت يف و

ما اآلن  ،مميأبقرار مبارش مرشوع احتالل عىل  ما حصل بالفعل هوالتصويتبأن  تؤكدهنا أف

الكثري من االنتهاكات حدثت أالتي  من تدخل حلف الناتو  عوامأثالثة حدث بعد مرور 

مل يتدخل حلف الناتو و 1191- 1191يف تقاريرها  نسانقرهتا منظمة حقوق اإلأية نساناإل
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 9111التي صوتت للقرار  . ومل تتدخل الدول1199  إىل يف محاية املدنيني رغم رسيان القرار

ترصف أن  مما يؤكد حقيقة ،بشكل يومي يف ليبيا االنتهاكات التي حتصلمن  املدنينيحلامية 

 9111 القرار واختاذ، املتحدة األممالفصل السابع من ميثاق إىل  ستنادواال األمن  جملس

وليس كام ادعت  ،وهذا ما حدث بالفعل شطخصيا العقيد معمر القذايفعىل  القضاءهبدف 

ليل هذه النقا  وفقا للواقع ويمكن حت ،القرار من البنود التي ذكرتعىل  ةالدول املصوت

فتلطخصت النقا  يف  ،وليس كام نصت عليه البنود الليبية زمةاأل أثناء    الذى جرى يف ليبيا 

 (1)اآليت

تشمل الطائرات التجارية  اليبي أرايضفرض منطقة حظر جوى شاملة فوق " - 9 

ية نسانملساعدات اإلالطائرات التي حتمل اأما  طريان ليبيأي  والعسكرية ملنع حتليق وحترك

جعل كل الطائرات التي حتمل سالح البند استغل يف  اهذ ."س بمرورهاأللسكان فال ب

 ،متر بسالم رهابيةوالتنظيامت اإل املسلحة املليشياتإىل  موجه قطر وتركيا وذخائر من قبل

 طبية مساعدات اأهن أساسعىل  يف احلرب الليبيةالصناديق التي بعثت هبا قطر بأن  وقد لوحظ

صناديق حتمل  هي يف احلقيقة و ،األمحراهلالل شعار حتمل صناديق بيضاء حيث تم استطخدام 

شاشات العربية واجلايرة وقنوات ليبية عىل  عالموسائل اإل ضحتفولقد  ،و ذخائر أسلحة

، وذخائر أسلحةية وبداخلها رهابتفتح من قبل اجلامعات املتطرفة واإل الصناديقبأن  ،أخرى

 مساعدت طبية وقد شاهد العامل هذه الصناديق وهي تفتح من الداخلأو  دويةأأي  اوليس هب

 يف أجدابيا مدينة عىل  هجوم التنظيامت املسلحةدوية وذلك يف وليست أ أسلحةوخيرج منها 

  .1199مارس19

املساعدات أن  نفسهسابقا برئيس املجلس االنتقايل  عبد اجلليل ىلقد كشف مصطف 

 ىل مصطفــمما جع  ،داــل كبري جــبشك وذخرية أسلحةات ـــا هي شحنــيبيل اهاالتي تتلق

                                                      
 ه، مصدر سبق ذكر1199.مارس.91قرار جملس األمن  1
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له يف ترصيح يؤكد  ةوهو يدافع عن التهم املنسوب 1191ديسمرب .95يف  امؤخر عبد اجلليل

 (1).وذخائر أسلحةشحنات  هيمن قطر ليبيا  اهاتتلقاملساعدات التي بأن  ،العامل أمامفيه و

عىل  ية مسلحة بالسيطرةإرهابر يف ليبيا هو السامح جلامعات قط أهدافوهذا كان من ضمن 

 ليبيا.عىل  من احلرب عوامأ ةثالثليبيا وهذا ما حتقق بالفعل بعد مرور 

أو  ،طائرة عسكريةأي  هبو أو  قالعاملتحدة بمنع إ األمممجيع دول  ةمناشد"-1

بأن  اإلشارةنا جتدر وه "الدولة. أرايضليها من إمتجهة أو  جتارية قادمة من ليبيا ىحت

العسكرية  املليشياتلليبية الرشعية وجعل االطائرات التي منعت هي طائرات احلكومة 

 األطليس املتوسط واملحيط  بيضواحلكومة الغري رشعية بالتنقل بالطائرات عرب البحر األ

 (2).الصعيد العسكرى واملدين والتجارىعىل ، بكل حرية

ية حلامية املدنيني يف ورتحدة بإجراء كافة اخلطوات الرضامل األمممطالبة مجيع دول "-1

ولكن يف الوقت ذاته فالقرار  (3)."تدخال عسكريا من الدولة  األمرلو تطلب  ىحت ،ليبيا

الليبية  رايضاألعىل  املتحدة العسكرية األممتتدخل قوات  بعد أنمن املستأنه  عىل يؤكد

لقصف ليبيا  خذهتا الدول كحجة فقطأنقطة التي هذه الإىل  النظر يف الواقع إن. الحتالهلا

ني عام من ثورة الفاتح بقيادة العقيد األربعمسرية عىل  ئهاانشإالتي تم  وهدم البنية التحتية

التحتية  ىمن البني ألأي إعادة إعامر  ليبيا مل تشاهد ليبياعىل  معمر القذايف ومنذ احلرب

 ىاملسلحه حت املليشياتمن أو  ف الناتوالسكانية التي تعرضت للقصف من حل واملباين

وطرابلس وبني وليد واخلمس واجلميل  نالته مدينة رست ذىالقصف الفإن  .1191 أكتوبر

وتارغن  تاورغاءوالعجيالت والعاياية وزليتني والربيقة والعرقوب وسبها واجلفرة و

قتل الكثري  سبب يفومما ، ةشهر متواليأ 5من  أكثر وغريها من مناطق اجلنوب والغرب الليبي

  .حجة محاية املدنيني يف ليبيادحض عىل  ات الواقعيةحصائيباإل  كان كاىفنيمن املدني

                                                      
 .1191ديسمرب95عبد اجلليل رئيس املجلس االنتقايل السابق يف اإلذاعة الليبية يوم  ىترصيح مصطف 1

 ، مصدر سبق ذكره9111قرار جملس األمن رقم  2

 نفس املصدر 3
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 شهر كفيلةأطيلة الثامنية  يف اآلمننيني ين املجازر التي ارتكبها حلف الناتو ضد الليبإ

 املليشياتة كان املقصود بالفعل هو محايإذا  الإ ،نييحجة قانوينة بحامية الليبأي  تدحضبأن 

بل  ليبيا، وهذا ما حدث بالفعل.عىل  الءياالستعىل  واملتمردين وتنظيم القاعدة املسلحة

حيث قصفت هذه  يف مدينة زليتن تقعالتي يف منطقة ماجر  ،يف ليبيا جمارة أكربشهدت ليبيا 

ويف شهر رمضان  حيث استشهد حوايل ، 1199أغسطس5حلف الناتو يوم املنطقة من قبل 

ات صابإجرحيا ب 15 كام أ صيب عدد، والشيوخ والشباب طفالاألصا من النساء وشطخ 12

ين من هول احلرب حيث كان بعض املواطنني حيتمون يف مباين املدارس ،  هبليغ الجئني ، فارِّ

ومل  ،واجلامعات املتطرفة املسلحةاملليشيات خوفا من عنف  األمن  مكان يلتمسون فيه يف

التي كانت يف سعاف ة القصف  سيارات اإلبل طالت بشاع يكتف  القصف هبذا فحسب

إنقاذ من القصف املسعفني  الذين حاولوا   حومل ينجميدان احلرب تنقل اجلرحي واملوتى، 

حيث سارع احللف  من حتت ركام املباين التي تم قصفها من قبل الناتو ،رواح البرشية األ

حيث  ،رواح برشيةأ نقاذف القصف إلموقإىل  قدمكل من عىل  ليقيضآخر  صاروخإطالق ب

مكان إىل  مرسعني صوات الصواريخ ودوّي االنفجار لألبمجرد سامعهم  هؤالءسارعوا 

 (1).االستشهادب األمرلينتهي هبم  القصف

كام الن حتريرهم عإ، و1199 فرباير 91 حركةتطاولت احلكومة الليبية بعد  بل

ن أبش  ،1191كتوبرأ11ليبي يف تاريخ لاالوطني  ملؤمترمن قبل ا 1باختاذ قرار رقم   ،ياعمون

دحض عىل  كان دليلوهذا  ىوالتي متت فيها مذابح لن تنس ،بني وليد مدينةعىل  اهلجوم

مل حترك ساكنا لتدخل  ،العامل كلهإىل  النداءات التي وصلتفإن ، ني يف ليبيايحجة محاية املدن

وجود القيادة الليبية يف أثناء   ملدنيني محاية اعىل  الدول التي كانت حترصأو  حلف الناتو

اهلمجية التي شنتها  دولة يف احلد من اهلجامت املسلحةأي  ومل تتدخل ،رست قبل استشهاده

 رغم كل املناشدات التي نادى هبا، مدينة بني وليدعىل  جمموعات متطرفة ومجاعات حاقدة

                                                      
، يف اليوم 1199أكتوبر5 مدينة زليطن يوم تم قصف مدرسة خصصت لالجئني من املناطق األخرى يف ليبيا يف 1

 الثامن من شهر رمضان املبارك.
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 إذاعةيف اهلواء مبارشة عىل  يدبني ول ملجالس االجتامعية يفبيلة ورفلة واق  وشيوخأهايل 

ملساعدهتم من احلصار الذى فرض عليهم ويف مواقع التواصل االجتامعي  ،داردنيل الفضائية

قتل إىل  أدى ووقف القصف العشوائي الذى  ،ةاملسلحه من مدينة مرصات املليشياتمن قبل 

هم يف ونساء وشيوخ يتم عرض أطفالالف من سكان منطقة بني وليد مدنيني من آلا

  .لدردانيل يوميا الفضائية ذاعاتاإل

اهتمت بنقل  ،بني وليد أحداثية الليبية الرسمية بعالموات اإلنهتتم القأن  وبدل

خرب واحلجج التي بررت هبا قصفها ودخوهلا ملدينة بني وليد وهو  شاعاتواالستمرار يف اإل

 يفالعقيد معمر القذا الناطق الرسمي للحكومة الرشعية وابن  إبراهيمالقبض عىل موسى 

توافد إىل  أدى مما وحجاه. هقتل عالممن مرة قنوات اإل أكثرت أكد الذى مخيس القذايف

لك ذليتبني بعد  ،لتشارك يف احلملة ضد مدينة بني وليدأخرى جمموعات مسلحة من مدن 

اض زيف ادعاء احلكومة وممارستها الكذب العلني عىل املواطنني و السامح باستطخدامها ألغر

والنساء الذين قضوا نحبهم  طفالدون مراعاة األ مدينة مرصاتة جهوية وقبلية من قبل مليشيا

بشكل انتقامي  حرقتأالف من املنازل التي دمرت وحتت نريان القصف العشوائي واآل

ومخيس القذايف يف مدينة  إبراهيم ىعمليات النهب والرسقة حتت غطاء وجود موسإىل  إضافة

حيث نص يف هذا  (2)، 1191لعام  1بدعم من املؤمتر الوطني العام بقرار رقم  (1)،.بني وليد

الف من رغم العدد الذى يتجاوز اآل ،مدينة بني وليدعىل  القرار ثالث نقا  بحجة االعتداء

موت عمر إال أن  ،مدينة بني وليد أبناءمن  ةمرصات تمليشيا يف سجون والقتىل األرسى

جعل مؤمتر وطني  ،مواجهات مسلحة بني املدينتني أثناء  ى قتل الذ ةشعبان من مدينة مرصات

  املحرمة سلحةواستطخدام كافة األ أهلها ةبادإمدينة بالكامل وعىل  عتداءالبا ايصدر قرار

وزارة الداخلية أن  عىل القرار ينصأن  من رغمال ، وعىلاملسلحة املليشياتدوليا من قبل 

 ةاملسلحة من مدينة مرصات املليشياتفإن  ،الفاعلىل ع لقاء القبضإوالدفاع هي من تقوم ب

  (3)اآليتالنحو عىل  بني وليد. نص القرارأهايل  عىل هي من نفذت عملية القصف العشوائي
                                                      

   1191. -أكتوبر11من تاريخ ةالقصف الذى قامت به املليشيات املسلحة يف مرصات 1

  1191سبتمرب 12(، بتاريخ  1قرار املؤمتر الوطني العام للعام رقم ) 2

 نفس املصدر  3
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 هختطافاتكليف وزرايت الداخلية والدفاع بإلقاء القبض عىل من قام ب(  9مادة )

ة وتقديمهم للقضاء خالل عرشة ورفاقه وكذلك القبض عىل بقية املطلوبني للعدال هبوتعذي

وكذلك اإلفراج عىل األرسى املوجودين بمدينة بني وليد، وختول الوزارتان  من تارخيه أيام

 ستطخدام القوة عند اللاوم.اكافة الصالحيات الالزمة لتنفيذ هذا القرار بام يف ذلك 

كافة لك، ولورثته بذ اويمنح وسام،يعترب عمر مجعة شعبان من شهداء الواجب (1مادة )       

وسمه ملن أأي  احلكومة الليبية مل متنح هرغم أن (1)املمياات املقررة قانوناا لشهداء الواجب.

 سجلت ،تفجريات سجلت كلها ضد جمهول وهم يؤدون واجبهم اليومي جراء قضوا نحبهم

 (2).بوابة املالطي بني مدينة ترهونة وبني وليدعىل  قتلوا اجمند 92بقتل  عملياتآخر 

يعمل هبذا القرار من تاريخ صدوره وينرش باجلريدة الرسمية وكافة وسائل  (1مادة )

 وتلام مجيع اجلهات ذات العالقة بتنفيذه، وعىل جلان املؤمتر املطختصة متابعة التنفيذ.  عالماإل

ية بمدينة خواناإل املسلحة املليشياتأن  عىل ني وليد هو دليلمدينة بعىل  ن االعتداءإ

 أعضاءنه حسب ترصحيات أذلك بعىل  يف املؤمتر الوطني والدليل هي من حتكم ةمرصات

عىل  فرض هولكن ،املؤمتر الوطني داخل قاعةرفض هذا القرار نه تم أب (3) ،املؤمتر الوطني

مدينة عىل  عتداءرفضوا االبأهنم ما رصحوا  ااملنتطخبني ونفذ بدون علمهم، وكثري عضاءاأل

وقبيلة بني وليد التي هلا ثارات تارخيية من عام  ةوخاصة مدينة مرصاتوبث الفتنة بني القبائل 

9111. 

 تهنا قامأبعد من ذلك بل األبني وليد إىل  عانات التي كانت توجهلقد رفضت كل اإل

 ،ى منظامت دولية من زيارة مدينة بني وليد أومنع  ،مدينة بني وليد عىلقتصادى ا حصار ب

                                                      
 (، مصدر سبق ذكره 1م رقم )قرار املؤمتر الوطني العام للعا 1

وهم  اجندي 92للهجوم قتل فيه  1191أكتوبر  1تعرضت جمموعة من درع ليبيا التابعة لوزارة الدفاع الليبي يوم  2

 يؤدون واجباهتم اليومية يف بوابة املالطي.

العيضة  ىايدى والتواتلقد تم الترصيح هبذا بعد فرتة من اختاذ القرار يف حديث تلفايوين لعضوة املؤمتر هاجر الق 3

 1191يوليو12بتاريخ 
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وقوات درع ليبيا  ةشوائيا من قبل املليشات املسلحة يف مرصاتع ة بني وليدينتم قصف مد فقد

حلامية بني وليد  9111فلم يشمل قرار  ،ية متطرفةإسالمتنظيامت  إىلساسها أتنتمي يف التي 

 املسلحة  لفرتة جتاوزت الشهرين عىل املليشيات أيدي عىل  ا ونساءها من املوتأطفاهلو

رغم استمرارية رسيان   9111ق هذا البند من القرار ومل يطب ،من القصف العشوائى التوايل 

هذا نموذج من  (1) 1191 أكتوبر.11تاريخ إىل  1من تاريخ عتداء وقت اال ىحتإىل  القرار

 ،يف محاية املدنيني يف ليبيا األمن  يف ليبيا وعدم تدخل جملس نساننامذج انتهاك حقوق اإل

 .هو اغتيال العقيد معمر القذايف 9111من قرار  اهلدفأن  عىل شارة ثانية تدلإوهذه 

طالبة القذايف بإيقاف "ب األمن  ت النقطة الرابعة من قرار جملسأكد وكذلك -9 م 

فسي باح لدول ، القذايف ذلكالعقيد معمر  النار، ويف حال رفضإطالق فوري للنااع ووقف 

العقيد  قواتلتدمري  - منطقة حظر الطريان ربع -املتحدة أن تنظم عمليات قصف  األمم

احلجة عىل  النظر والتمعن يف مثل هذا البند يؤكد إن (2) ."القذايف ومحاية السكان منهامعمر 

قة حظر جوى شاملة طوهي فرض من ،األوىلهتا الدول الغربية يف النقطة أكد والتربير التي

السياسية بل تدمري الرشعية  القذايفالعقيد معمر وهي ليست لتدمري قوات  ،ليبيا أرايض فوق 

 تبل كانت لتدمري ليبيا وفرض سيطرة املليشا ،محاية السكان منهاليس وللدولة الليبية 

 ،1199أكتوبر11حتريرهم يف  إعالنبعد اآلن  وهو بالفعل ما حصل،الدولةعىل  املسلحة

لتنظيامت وانتشارا ،املسلحة املليشياتنفوذ  صدور هذا الكتاب من  إىل  حيث تعاين ليبيا

عىل  ،1191ديسمرب91ية بتاريخ يكاألمراخلارجية  تأكد وقد ،ة املتطرفة يف ليبيارهابياإل

ية وفرنسا يكاألمرالواليات املتحدة  رغم أن، يف ليبيا يةرهابتواجد هذه املنظامت اإل

ملتحدة والسعودية هم من العربية ا ماراتوبمساعدة عربية من دول قطر واإل ،وبريطاينا

ثالث ولعل بمرر  ،ليبيا ىف عنارص من تنظيم القاعدة املطلوبة دولياومحاية  رساليف إ واسامه

نس الليبي أ ىبأعىل  بالقبض 1191 أكتوبر 2ي بتاريخ يكاألمرقام الكوموندز  سنوات 
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 (1)،9115ية بنريويب ودار السالم يف عام يكاألمرخلفية تفجريات السفارة عىل  لديه املطلوب

يف مؤمتر صحايف مشرتك مع الرويس  1191 أكتوبر 1ريخ ي بتايكاألمروزير اخلارجية  وأكد

السلطات الليبية بأن  اهلادئ قال طاملحي -سياآهامش قمة عىل  ندونيسياأسريغي الفروف يف 

الواليات املتحدة تفعل كل ما بوسعها وكل ما هو بأن  بالغها مسبقا هبذه العملية وقالإمل يتم 

 (2). رهاباإلعىل  مناسب وقانوين يف سبيل القضاء

أن زعيم تنظيم  1199يف مارس يس إن إن ن بث يف برنامج يف قناة الألقد سبق و

القاعدة أيمن الظواهري أمر اجلهادي املقاتل عبد الباسط عاوز باالنتقال من احلدود 

وقام عاوز  موطئ قدم لتنظيم القاعدة هناك. إجياد أجلليبيا من إىل  الباكستانية-يةفغاناأل

ملوطئ يف مدينة درنة رشق ليبيا حيث بدأ عمليات جتنيد املقاتلني، وفقا ملصادر ذلك ا إجيادب

ا، 1191 يونيواالستطخبارات. ويف  عبد الباسط بأن  ني باحلكومة الليبيةلئواملسأحد  أكد أيضا

مقاتل يف معسكرات أقيمت  111إىل  111ا من مخسة قادة يدربون ما بني عاوز يعد واحدا 

بعض تلك املعسكرات باتت مهجورة، جائيا بسبب غضب أن غري  للغرض يف درنة.

 (3) ية.أمريكالسكان املحليني وكذلك خشية أن يتم استهدافها من قبل طائرات بدون طيار 

ت أّن جمموعات متطرفة أكد ية حينذاك هيالري كلينتون أنيكاألمروسبق لوزيرة اخلارجية 

، مثلام كان واضحا اأفريقيمقراطي شامل تعتمد العنف تعمل عىل عرقلة عملية االنتقال الدي

يف هجوم بنغازي
(

4
)
هجوم بنغازي مل يكن وحده، ففي نفس الوقت كانت السفارة غري أن   .

ية يف تونس تتعرض لالعتداء من قبل جمموعات تقول السلطات التونسية إّن تنظيم يكاألمر

خرية تنظيم نة األوحظرت السلطات التونسية يف اآلو هو من حركها. "الرشيعة أنصار "

تونسية عىل أن زعيمه سيف اهلل بن حسني  إعالمالرشيعة فيام قالت تشدد وسائل  أنصار 
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ذكر يف أنه  أبو عياض منتأكد ،املكنى بأيب عياض قد فّر وأنه موجود حاليا يف مدينة درنة

 مهيحممد الربا الناشطني السياسيني  املتعلقة باغتيال األمنيةالعديد من حمارض البحث 

 (1).وشكري بلعيد

من  1199فربايرعام  15يف شهر  زمةته القيادة الليبية يف بداية األأكد غم كل ماروب

ني يف مدينة بنغازى يقتل الليبعىل  والتي عملت ،ية املسلحة يف ليبيارهابتواجد التنظيامت اإل

رى من مرسوم عسك ورصدرغم  و، اجليش الليبيإىل  ووجهت االهتامات،زمةيف بداية األ

مواجهة املتظاهرين يف مدينة طربق أو  نارأي إطالق  للقوات املسلحة بعدم القائد االعىل

متلكات الدولة ملتطخريب الرق واملتظاهرون باحل قام نإو ىحت، ودرنة والبيضاء وبنغازى

القناصني من أن  عىل يةإعالماملتواجدة والتي استغلت بتعبئة  سلحةاأل تلقد كان .الليبية

تعبئة واستغل هذا املوضوع يف  ،يقومون بقتل الشعب الليبيوهم من  ،معمر القذايفكتائب 

من خالل جمموعة من  ذلكعكس  اتضح فيام بعد ولقد العام الليبي ضد قيادته. الرأي 

طالقات النارية كانت تصوب يف الرأس اإلبأن  تشفيات بنغازىاملتواجدين يف مس طباءاأل

االجتاهات التي كانت تصوب ضد املتظاهرين بأن  أسامئهم ارومل يذك عيانوالصدر، وبشهود 

 ،همأماممن خلف املتظاهرين وليس من تأيت  كانت إال أهنا ،ليست من اجليش الليبي

بعد أي  1191ديسمرب12بتاريخ  األمن  مديرية أمامالتظاهر أثناء  سف وتكررت هذه لأل

ية بطخرق املظاهرة سالملتيارات اإلاإىل  حيث ظهرت جمموعات تنتمي ،الذى زعموه التحرير

 ير.افرب 91طة واجليش يف ليبيا بعد السلمية التي كانت تطالب برضورة تفعيل دور الرش

اوتكررت هذه املحاوالت  مواطن  91يف مدينة بنغازى وتم تصفية  1191نوفمرب11يف  أيضا

ت املسلحة املليشيايد  عىل مواطن 911من  أكثر حرج ونيالصاعقة واملواطنني املدني أفرادمن 

 .لدروع ليبيا التابعة لتنظيم القاعدة يف بنغازى
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تم اخرتاق هذه املظاهرة وتصفية الكثري من املتظاهرين بام فيهم اجلنود الذين غري أن 

 أكثرقتل إىل  أدى نارىإطالق صل ويف ذلك اليوم ح ،بمدينة بنغازى األمن  ةرييف مدي واكان

بعد  زمةيف بداية األ مبنائهأالذين فقدوا  هايلاألإىل  خرةناعة متألقد وصلت الق . ا  ليبي 92من 

لتي انترشت وبعد حدوث الكثري من عمليات االغتياالت ا ،زمةمن األ ثالث سنواتمرور 

 الصاليب يف ترصيح لهعىل  عنهاأعلن  ية مسلحةإسالمتنظيامت  بوجود .يف بنغازى وطرابلس

بندقية قبل اندالع  511من  أكثراستلموا من السودان هنم بأحرار ليبيا األ إذاعةيف لقاء عرب 

 اهذ (1).1191املتطرفني قبل شهر فرباير عام  أيدي يف ليبيا وكانت هذه البنادق يف  زمةاأل

السفري إىل  صلتخذت تظهر بكثرة يف مدن ليبيا وجانب الكثري من االغتياالت التي أب

ولعل من  .1191نوفمرب91يف مدينة بنغازى عام ي الذى تم قتله يف السفارة الليبية يكاألمر

أحد  عىلنفس اليوم  لقبض ىفإلقاء ا هو هساهم يف اهتام العقيد معمر القذايف بقتل شعب

. وهلذا تم دحض كل ما بني من إسالمالعنارص التي سامهت يف تفجريات سفارهتا يف نريويب و

 ية املدنيني يف ليبيا.محا أجلقامت من بأهنا  املتحدة التي تدعي األممقرارات 

طالبة" ب األمن  ت النقطة اخلامسة من قرار جملسأكد كذلك -2 القذايف معمر  م 

هامجتها األرايض إىل  ية بسهولة ويرسنسانبالسامح بمرور كافة املساعدات اإل أو  الليبية دون م 

رقت ليبيا يف غأوالذخائر التي  سلحةاأل أنواعوقد تم حتت هذا البند هتريب كافة  (2)."منعها

يف  نواملتمرد ىبعد حترير ليبيا كام ادع ىحتاآلن إىل  حرب مليشيات استمرت

ليبيا مما منعت استقرار ليبيا وحرمان  أرجاءكل إىل  سلحة، ووصلت هذه األ1199نوفمرب11

عيات هذا اليبيا تعاين من تد تومازال هذا.واالستقرار واألمان األمن الشعب الليبي من

 ،عداد كثرية جداأإىل  عداد القتلة بالسالح يف الشارع الليبيحيث وصلت أ ،نآلا إىل القرار

وتصفية  مما جعل ليبيا ساحة لالنتقامات الفردية طنني ،ااملوخالل مشاكل شطخصية بني 

عنارص التنظيامت أحد  ولعل ما قام به .ةقضايا خاصة ويحسابات قديمة منها ثارات قبيل
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بقرب معسكر الصاعقة  ،1191يوليو11بتاريخ  مواطن 911من  أكثرية بقتل سالماإل

هنم تظاهروا ضد تواجد املليشيات ألاملنطقة  أبناءبمدينة بنغازى نتيجة تظاهر جمموعة من 

قرب من املناطق السكانية الاملسلحة ب املليشيات تواجدبعدم رصارهم إواملسلحة يف مناطقهم 

املسلحة التي تقوم باخلطف والقتل  ليشياتاملونبذ  ،مطالبني برضورة تفعيل اجليش والرشطة

بن محيد قائد  أسامةالفاعل إىل  اهتامأي  ومل توجه الدولة الليبية وحكومتها (1).والتفجريات

 .هذه اجلريمة املسلحة يف بنغازى رغم املليشيات

امل تعلق  9111رقم  األمن  قرار جملستطبيق  "ب  األمن  كذلك نص قرار جملس -2

املايد من  إضافةجانب إىل  ،أفضللقوات القذايف عىل نطاق أوسع وبشكل  سلحةبحظر األ

وتستند هذه القائمة  .  (2)"موالقائمة حظر السفر وجتميد األإىل  وامل نظامتشطخاص األ أسامء

أو  له ي د فيها بطريقة أو القذايف،معمر لكها تواألمالك التي ي م موالكافة األإىل  حسب القرار

دول عربية وغربية عىل  طبقنيمثل هذا البند بأن  ونذكر هنا  .العامل من دولأي  يفأخرى ب

 أنواعبجميع  ةاملسلحة يف مرصات املليشيات تاويدب و  املسلحة يف ليبيا املليشيات دعمقامت ب

 إذاعةتهاء احلرب يف نابعد  اجاءت هذه الترصحيات مؤخرو  ،من قبل دولة تركيا سلحةاأل

م ويذكرون كل ما قدم هلم من دعم إنجازاهتالفضائية حيث بدأ املنترصون يعددون  ةمرصات

 الدرجة التي استطخدمت فيها البواخر التي دخلتإىل  ،سكرى من تركيامادى ولوجستي وع

 بل ،كام سبق ذكره ومعدات أسلحةية وهي حتمل يف داخلها نسانليبيا باسم املساعدات اإلإىل 

 ية من مرص وتونس واجلاائرإرهابمن تنظيامت  اأفرادو اجنودكانت حتمل أهنا إىل  األمر ىتعد

 يف مدينة بنغازى، قطرية هبطت طائرة  1199أبريل11بتاريخ  ويف نفس الوقت. ةمرصاتإىل 

، واجلامعات املتطرفة بالسالح املسلحة املليشياتوهي حتمل شحنات مسلحة لتاويد 

مرتاق من  9111حة بعدد لسامل املليشياتوبتاويد  اجليش الليبيعىل  ودعمها للقضاء

                                                      
مواطن ليبي نتيجة تظاهرهم أمام معسكر للمليشيا املسلحة بمنطقة الكويفية املطالبة بتفعيل دور  911مقتل أكثر من  1
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النظام يف  إهناءبغرض  يةرهابت اإلوالتنظيام املسلحة املليشياتالقطريني للمحاربة بجانب 

عدة وهذا ما حصل وفقا للطخطة امل ،ية لليبياتليبيا وهدم املؤسسات احلكومية والبنية التح

ولعل اخلالفات  (1).ليبيا والطامعني يف النفط الليبي من الدول الغربية أعداءمن قبل مسبقا 

عىل  دليلهو  لحة بعد احلرباملس املليشياتبني الدول واجلامعات املتطرفة و التي ظهرت

 .ليبياعىل  بكل املشاركني يف احلرب هاخلاص طامعطبيعة األ

املصدر الوحيد للدخل الليبي  حفلم ينج األمن  البند السابع من قرار جملسأما  -1 

 املؤسسة الوطنية للنفط أصولامل طالبة بتجميد كافة رضورة عىل  من اهلجوم فقد نص البند

ا لتبعيتهام والبنك املركاي الليبي بأن  هذا البند أكد لقد وهذا. 2)) لقذايفا للعقيد معمر نظرا

 واملتمردين نيوبشهادة من االنقالبي ،املتعلقة بالعقيد معمر القذايف صولألجتميد كافة ا

وكل ما  هأوالد أسامءمسجلة باسم العقيد معمر القذايف وال بمادية صول أأي  هم مل جيدواأنفس

تم التي  دولة الليبيةمسجلة باسم ال ات خارجيةاستثامروجد خارج ليبيا هي عبارة عن 

من  أعضاءإىل  ضافةهابية املتواجدة يف ليبيا باإلرواإل سلحةات املاجلامع هتريبها من قبل

احلكومة عىل  دين من االنقالبيستفمناصب قيادية يف ليبيا وامل احلكومة الليبية وكل من توىل

حد قول الكثري مما يشتكون حالة عىل  نيفوضع الليبي ومل يستفد منها الليبيون ،الرشعية يف ليبيا

 .نمما هو عليه اآل أفضل 1199فربير  91ليبيا ما قبل بأن  األمنيالت االضطرابات واالنف

الك الفرضية ت وأكد استقالته يف ترصيح له بتاريخ  مالذى قد حسن زقالم زير املاليةو أيضا

 قال وزير املالية السيد حسن زقالم يف مقابلة مع قناة ليبيا الرسمية بأنه لن" 1191فرباير.1

 وخريات بلدي هترب أموالوأبقى عىل هذه الوزارة وأنا أشاهد  "طرطور"أكون بأن  رىضأ

وإنه لن يرشفني العمل يف هذا املكان ألنه خيانة لليبيا، هناك عملية هتريب يومية ،اخلارجإىل 

نا ليس لنا أموال :الليبية عرب املطارات واملنافذ احلدودية. وأضاف زقالم موالوبشكل كبري لأل

 ،النقدية املجمدة التي أفرج عنها ووصل جاء منها سيولة المواأل ،القدرة عىل ضبطها

                                                      
 .1199أبريل  11ها قطر إىل بنغازى يوم تاملساعدات القطرية التي بعث 1
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أخرى  أسامءهترب حتت ها أغلبالتي تدخل لليبيا  موالاأل ،ت ليبيا هلا وكأهنا حمطة عبورأصبح

لو استمر احلال هكذا والتهريب اليومي فسوف حتصل انتكاسة للسيولة يف ليبيا  ،ليبيا خارج

بأن  . قالموالدم عىل طلب الترسيع يف فك جتميد األنا وأنا شطخصيا   ،وسوف تدمر ليبيا

الشعب الليبي خيارين ال  أماممن املنافذ اجلوية والربية والبحرية و الليبية هترب يوميا   موالاأل

أن جيمد  األمن  ن تطلب من جملسأما إتسيطر احلكومة عىل املنافذ كافة، وأن  ماإ ،ثالث هلم

وإال  "ال  أو اادورأ " عليها من قبل الدولة ةالسيطر فذ جيباملنا الليبية من جديد. موالاأل

املجمدة املفرج  موالاألبأن  ن وزير املالية بليبيا كان يرشحإ .كارثة ستحل بالشعب الليبي

 ليبيا ترنايت ثم ختتفي وخترج خارج ليبيا وبعلم من املجلس االنتقايلإىل تأيت  اعنه

هذه الكارثة  ىءتعطيل ينذر بمج 1199انية خطة وضع ميا وبالفعل شهدت (1).".نفسه

 .املالية

تأمني عىل  ما فيام خيص النفط والغاز الليبي فلقد عملت القيادة الرشعية يف ليبياأ

فرباير  91املجلس االنتقايل بعد مترد غري أن  ،9121حقول النفط والغاز منذ قيام ثورة 

% من 11ا وفرنسا بنسبة أمريكر وفرنسا وبريطانيا وقطإىل  نيييبللال عن حق تناز 1199

مقابل مساعدة  اقيات وعقود وقعت بني املجلس االنتقايل وبني هذه الدولفالنفط الليبي بات

وخلق  ،النظام السيايس يف ليبيا إهناءاملسلحة ب توعسكريا للمليشيا هذه الدول لوجستيا  

ومع هناية عام  ، وهذا ما حصل بالفعلنوتحد تعبري هنرى كلينعىل  اخلالقة ىضالفو

عامق البحار دون أ السوق السوداء يف يباع يف أصبح النفط الليبي الذىأن  إىل إضافة.1191

ت ليبيا من أصبح بل ،1199بعد احلرب عام  ومل يتحسن الوضع الليبي ،حدأأي  رقابة من

البنية ضعف إىل  ضافةهذا باإل ،1199-1191الدول املصنفة واملهددة بالفقر خالل عامي 

اآلن  ، وحتىوختريبها من قبل املليشيات املسلحة  حلف الناتو بقصفلتحتية التي دمرت ا

واجلميل  ةاملناطق املنكوبة يف رست وبني وليد وطرابلس وزليتني ومرصاتالزالت 

وسبها واجلفرة ومعظم املناطق اجلنوبية التي تعرضت للقصف  والعجيالت والعاياية

                                                      
 .1191أكتوبر 1ترصيح حسن زقالم يف إذاعة ليبيا بتاريخ  1
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أي  ومل يتم فيها ،سلحةامل املليشياتوائى من حلف الناتو والقصف العشثار آ تعاين املتواصل

 . عامرنوع من اإل

اليبيا عىل  فمن تداعيات احلرب ات ستثامررسقة االإىل  يف ليبيا قد سببت الفوىض أيضا

 ،متثل الصندوق الليبي للثروة السيادية الليبية ستثامرفاملؤسسة الليبية لال ،اخلارجية الليبية

ترتاوح قيمتها ما  يف اخلارج اليبي أصولبأن  يف اخلارج. ويذكر امدخرات ليبي استثامرومهمتها 

اكام متلك ،مليار دوالر 11إىل  21بني  بية بام ورالرشكات األ ىأسهاما يف العديد من كرب أيضا

 أصول% من 1ة ويطاليالبنوك اإل أكربوهو  UniCredit % من أسهم يوين كرديت1يف ذلك 

التي كانت  موالاأل إنأيضا فية مقرها لندن. إعالموهي جمموعة  Pearson رشكة بريسون

دوالر مقابل كل  آالف قد بلغت حوايل العرشة  1199الليبي يف عام  ستثامربحوزة هيئة اال

  (1) مواطن ليبي

املجلس فإن  ،لليبيا سايسمصدر الثروة السيادية الليبية األالنفط يمثل أن  وباعتبار

اهليئة  وبام أن ،يف الداخل واخلارجكل ثروات ليبيا عىل  سيطرقام بال االنتقايل بعد التمرد

ت دار و ،ل النهائي عنها هو رئيس الوزراء الليبيئواملسفإن  ،هى الوزارة الوحيدة كوميةاحل

لني احلكوميني ئوات الليبية بواسطة جملس أمناء مكون من خليط من املسستثامرهيئة اال

قد شغل حممد لياس منصب رئيس جملس إدارهتا كام تم تعيني و (2) ،وخرباء مصارف ليبيني

 (3)مؤقتا. مديراا تنفيذيايق النايض رف

اخلارجية من عائدات  اهتاستثامرليبيا من الدول النفطية والتي متثل معظم تعترب    

ات الليبية عىل الرشكات ستثامرهيئة اال أصولمليار دوالر من  12من  أكثرتتوزع  ،النفط

ات ستثامروالرشكة العربية لال،الليبي طويل األجل ستثامراال مثل رشكة ،العاملة الداعمة هلا

                                                      
1-  The Libyan economy Report 10 March 2011 

 1199.أكتوبر 91هئية االستثامر الليبية يوم   -2

3 Financial Times 8 September 2011.  
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تستثمر معظم أهنا  هي ات الليبيةستثامراال عيبن إ ويقول صندوق النقد الدويل (1)،اخلارجية

 ،اهتا تدخل يف قطاع النفط الليبي املحيلاستثامربعض أن  الرغم من عىل ،ا يف اخلارجأمواهل

 1191التي بحوزته يف عام  موالوالذى قدرت األ ةتنميوال ستثامروالصندوق الليبي لال

الة ئوسالليبي م ستثامروتعترب هيئة اال (2) بثالثة عرش مليار دوالر. ويل كة أرش أصولعن  أيضا

 ( 3) .انفيست وهي املعروفة باسم جمموعة تام اويل

هر ة يف شدرووفقا للتقارير الصا ،ات الليبية اخلارجيةستثامرفيام خيص باال اهذ 

مبلغا بأن  ذكر تقرير ،بعد التمرد واالنقالب الذى حدث يف ليبياأي  1199عام  أغسطس

من حسابات الصندوق الليبي وقد وجد القائمون  ىختفامليار قد  1.1 يقدر بحواىل

 موالترصف يف األ ءاستطخدام وسو ءجمموعة كبرية من االختالسات وسو األمربالتحرى يف 

وقد عني موظف حكومي سابق وهو حممود بادى من قبل  .1199الليبية بعد التمرد عام 

ولألسف مل  ،النفط أموالل عن متابعة ئووهو املس ىالرتهونعىل  عضو املجلس االنتقايل

لليبية حسب موال اجممل األبأن  ويذكر  ،ناآل ىحت (4).ين ذهبت هذه القيمة املاليةتعرف أ

ار نقدا وهناك مبلغ تقرير البي يب يس بالغة تسعة عرشة مليار دوال سبعة عرش  قدر بحويل أيضا

اه أصولمليار يف حوزة البنك املركاى الذى مجدت  الدويل  األمن  وفقا لقرار جملس أيضا

9111.(5)  

بتشكيل جلنة مراقبة تتألف من  بان كي مونالعام لألمم املتحدة  األمنيطالبة م   -5

ا وتنفيذها بكافة بنودهاأشطخاص ثامنية   هذه املطالبة6 .للتحقق من تنفيذ هذه القرارات مجيعا

ية والربيطانية والروسية رسائيلية واإليكاألمربالفعل قد نفذت من خالل املطخابرات 

                                                      
1 Financial Times cit  

2 Financial Times, cit  

 هئية االستثامر الليبية، مصدر سبق ذكره. 3

4 BBC News 26 August 2011  

5 BBC News cit.  

 .9111قرار جملس األمن  6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%8A_%D9%85%D9%88%D9%86
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 ،لغياب القانون يف ليبيا انظراآلن إىل  الليبية  األراىضعىل  هما زالت متواجد ىوالت والفرنسية

 املتحدة وال جملس األمملم تبعث ف .واملؤسسات احلكومية يف الدول الرشعية ىبعد هدم البن

بشأن  9111 و9111بنيت عليها القرارات الظاملة  ىكاذيب التجلنة للتحقق من األأي  األمن 

بأن  رغم اعرتاف العامل اليوم ضمنا .الذى مل يكن حقيقةاملدنيني  ني وقصفيمحاية املدن

يار النظام السيايس هنابعد  اوضوح كثرالتي تسجل اليوم هي األ نسانانتهاكات حقوق اإل

ية والتي هلا يكاألمررأسهم الواليات املتحدة  الدول وعىل أكثركد أتالليبي السابق، حيث 

املسلحة واجلامعات املتطرفة  املليشياتبأن  عالواقأرض  عىل عنارصها املطخابرتية يف ليبيا

 .نييهي التي تقوم بعملية االغتياالت والقتل العمد للمواطنني الليب يةرهاباإل

بجانب كل وسائل  :ية طخططات االستعارتنفيذ املنجاح يف العريب  عالماإلدور -1

ليبيا يف مارس استطخدمت ضد  ىالت والرتسانة العسكرية احلديثة ىوجستلالدعم املادى وال

 كل منحيث شاركت  ضد ليبيا عالمتسطخري قنوات اإلعىل  الدول العربيةعملت  ،1199

حربا وذلك بشن  ،قناهتا اجلايرةيف حني استطخدمت دولة قطر  ،السعودية بقناهتا العربيةدولة 

من خالل  بدأت بشن احلرب النفسية التي كثفتها .ىاملواطن الليبعىل  للضغط يةإعالم

حيث كان ،نيينفوس الليبعىل  اكبري اتأثريهلا  اوالتي كانت ، اجلايرة والعربيةنيني الرسميتالقنات

عن طريق قناة  خباربشكل عام يفضل تتبع األ ىبشكل خاص والشعب العربالشعب الليبي 

ية التي قامت عالمالتغطية اإلإىل  ويرجع ذلك شعبيةحظيت هذه القنوات ب .العربية واجلايرة

النرشة إىل  من االستامع ىوهلذا ال خيلو بيت ليب ،1111راق عام الع قنوات يف حربهبا هذه ال

وهلذا عندما  ،من الفضائيات العربية املتمثلة يف قناة اجلاياة والعربية ية اليوميةخباراإل

استغلت هذه القنوات شاشاهتا يف تدمري الروح احلرب يف ليبيا وانترشت الفتنة ندلعت نار ا

خلق نوع من اهلجوم إىل   بل تطاولتنيوبث نار الفتنة بني الليبي ،شعب الليبياملعنوية لل

 خبارمن خالل بث الكثري من األوذلك  ،احلكومة الليبية الرشعيةعىل  ىواالنقالب ىالسياس

وبالفعل سامهت  .يةعالماحلرب اإلاستمرار  فرتات متتالية منعىل  التي تم تعريتها، الكاذبة
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الروح املعنوية للشعب الليبي وتدمري هايمة  يفية بدرجة كبرية جدا عالمهذه احلرب اإل

قنوات الكذب بأهنا  همأنفس من قبل املتمردين ىباتت اليوم تسم ى حتنيلليبي الروح املقاومة

 واخلداع. 

العام الليبي من  الرأي التي لعبت دورا بارزا يف  خبارببعض األ اإلشادةنا هنا ويمكن

بث الرعب يف قلوب عىل  والتي عملت بدورها اجلايرة والعربية خالل بثها من قنوات

 األرضعىل  املسلحة والسيطرة املليشياتوسامهت بشكل كبري يف مترد  ،ىالشعب الليب

كاذيب ية ومساعدهتم يف تنفيذ هذه األإرهابوقد قامت قطر بالتنسيق بني مجاعات  ،الليبية

الليبية التابعة للرشعية  ذاعةلقد قامت اإل .ياإعالمساعدهتم ا ومالعام هب الرأي تقنع  ىحت

جلان حقوقية تابعة ملنظمة وبعضها تم تكذيبها من قبل ، خبارالليبية بتكذيب بعض هذه األ

الذين تم استطخدام هم أنفس شطخاصتكذيبها من خالل األ تمآخر  وبعضا ،مم املتحدة  ألا

 الليبية  عالمقنوات اإلعىل  من خالل ظهورهم بشكل مبارششاعة اإل إخراج يف  أسامئهم 

 يف االنقالب عالمستطخدم اإلاعملية إىل  شارتأن كانت ليبيا قد إو .خباراألونفى مثل هذه 

اكتشفت هذا  مرص وسوريا وتونس الدول العربية مثل دولةفإن  ،العربية نظمةاألعىل 

 حيث .بيةمرت هبا املنطقة العر ىالت الفوىض ثالث سنوات منبعد مرور التالعب ولكن 

والعربية يف وبعد توّر  قناة اجلايرة ، مفضوحة بعد غاو العراق ساليبهذه األ تأصبح

فشلت  من ساحات احلرب يف العراق، حداثمن خالل نقل األ ىللمشاهد العرب اخداعه

ختالف طبيعة املواطن العريب عن املواطن ال قناع العقلية الغربية نتيجةهذه القنوات يف إ

و تفسري أ ،دون حتليل منطقي ذاعاتتصديق كل ما يقال عرب اإلفيام يتعلق ب وخاصة ،الغريب

اخلالقة كام  ية حال فقد تكررت التجربة مع بداية ظهور الفوىضأ وعىل .خرب ىأ سبابأل

اليمن  وخاصة دولة ،يف املناطق العربيةرى كلينتون الي هنيكاألمرتسميها وزيرة الدفاع 

 أخبارمل تكرس هذه القنوات جهدها يف نقل  الذىيف الوقت  ،وتونس و مرص وسوريا وليبيا

دخلت عامها  ىرين التخاصة دولة البحو.ىبعض الدول ذات النظام امللكأو  منطقة اخلليج

 السجن.ب والثالث يف التظاهر الذى يقابل بالقصف والرض
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 هنرش يا فيامأساسلعب دورا  قد ،ه أساليب ودوره وخفايا بشكل عام ىالعرب عالمن اإلإ

 .له مؤيدو معارض لنظام العقيد معمر القذاىفإىل   وانقسامهمنيالفتنة بني املواطنني الليبي من

الغري  خبارتم مترير الكثري من األ ،العربية خبارلألالناقلة خرى األ  يةعالمفعربالقنوات اإل

بية ، حيث كانت معظم القنوات الرسمية للدول العرقيتهاامن مصدتأكد تأن  دون صحيحة

زاد  اهذ ،وتعيد نرشها، العربية واجلايرة وهي قناة القنوات الرئسيةها من أخبارتنقل مبارشة 

كانت سببا  و،ىالليب ىالنظام السياسعىل  يةعالماهلجمة اإلحدة وكثرة الضغط وتكثيف 

 خباراألعىل  وجه اخلصوصعىل  تم الرتكيا و،ىاملواطن الليب لدى وفروح اخل ثب سيا يفيرئ

من خالل  مؤخراهذا ما بدأ يتضح  و .أرستهومعمر القذايف  العقيدقوال أفعال وأبتتعلق التي 

استطخدمت  ىالتاملغرضة  خباركوثائق ضد األ ،خربدأت تظهر يوما بعد اآل ىاحلقائق الت

تلعب دورا نفسها دول هذه القنوات كانت هي غري أن  .ية ضد الرشعية الليبيةإعالمكحرب 

 لكسب رضائه ودول حلف الناتو دول الغربإىل  علومات االستطخبارتيةتقديم امليف  بارزا

ية يف ليبيا رهاباملسلحة واإل املليشياتدعم ي يف عالمها اإلوروقامت بد، حياناأوشفقتها  تارة

لقيت يف الكلية أ ىة التكلمفكام اتضح من خالل ال .النظام الرشعي يف ليبيا سقا إل

ية بني حلف الناتو عالمالرشاكة اإل "بعنوان  1191رب ، نوفم11العسكرية السويدية يوم 

 "األمس، أصدقاء اليوم  أعداء -ية رهابويقصد هبم تنظيامت القاعدة اإل واملجاهدين اجلدد

شوهد فيها محد بن جاسم آل ثاين  1119مارس  1يف  :لت بانايقول حممد تام 

للعالقات الدولية؛ حول  ىنبعد خطاب ألقاه باملعهد الربيطا غاضبا، حني أجاب عىل سؤال

وقد  ية معا يف بالده ؟يكاألمرالتناقض احلادث بني وجود تنظيم القاعدة والقواعد العسكرية 

ية يف قطر، وأظهر استعداد حكومته للمشاركة إرهابوجود ألية جمموعة أي  نفى محد يومها

من العديد من  هتنئة ىنه لقأيقول ب . بعد هناية اللقاء،رهابالكاملة يف احلرب ضد اإل

السياسيني اخلليجيني عىل السؤال، وكان منهم وزير خارجية البحرين الذي كان آنذاك سفريا 

ية عىل قطر قناهتا يكاألمر دارةلقد كانت السعودية والبحرين حترضان اإل (1)يف لندن. 
                                                      

يوب أوالذى أدى إىل قتل املراسل طارق  1111أبريل  5ملوقع قناة اجلايرة يف بغداد بتاريخ  ىالقصف األمريك 1

 زهري العراقي بجروح. ىوأصيب املصور الصحف
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 العقيدإىل  فيه ىاجلايرة، وهو ما اعرتف به محد بن جاسم نفسه يف تسجيل مرسب له يشتك

 قناة اجلايرة  بشكل دائام ومبارشيان يتهاميكاألمر عالم. كام كانت احلكومة واإلمعمر القذاىف

رشطة األذلك من خالل تأكد و ،بن الدن أسامةاملتحدث الرسمي باسم بأهنا  ويعترباهنا

بشكل مستمر. يقول محد بن جاسم  بن الدن أسامةمن الرسية التي كانت ترسهبا قناة اجلاياة 

بل تم قصفه بالفعل ، ي ىف مقرها ىف الدوحةيكاألمر بالقصفاجلاياة  م هتديد مقر قناةنه تأب

مما تسبب يف وفاة مراسلها طارق أيوب. ، 1111 ة عاميكاألمربغداد من قبل القوات  يف

 وىف ،سبانياأعلوين وسامي احلاج يف تيسري ومها،وكذلك تم اعتقال اثنني من صحفييها

 (1)تامء لتنظيم القاعدة. غوانتانامو، بتهمة االن

ولتنظيم  رهابلإل تامالتيقول حممد  قناة اجلاياة هي عميل بامتيازبأن  ثباتإن اإل

املسلمني مديرا عاما  خواناإلعضو مجاعة يني وضاح خنفرواضح وهذا ما يؤكده تع القاعدة

 ،قيف العرا ىيكاألمرللجايرة، بعد العمل اجليد التي اضطلع به لتحسني صورة اجليش 

عندما كان مراسال يف كردستان. لقد نرشت وثائق ويكيليكس حمرض اجتامع وضاح خنفر 

ية الذين قاموا بمراجعة العمل الذي أداه لتحسني صورة يكاألمروبني ضبا  املطخابرات 

 (2)ي يف القناة.يكاألمراجليش 

ف توظأن  بدأت قطر حتاول 1111بعد قصف اجلايرة يف عام  نهأب يقول حممد تامالت

 يةيكاألمرخوفا من الواليات املتحدة  يف العراق ىكيمرحتسني مهمة اجليش األإىل  القناة

سابق يف قناة اجلايرة، بتسهيل مهمة اجليش  ىفودة و هو صحف ىيرسحيث تم اهتام ، وكسبها

ورماي بن الشيبة بعد  ،تنظيم القاعدة خالد الشيخ ىإلقاء القبض عىل قيادي كي ىفياألمر

ية، ذكرت أن عالمبعض التقارير اإل .عرب قناة اجلايرة ن مقابلة أجراها معهاموقت قصري م

قب الرجلني حاكم قطر كان هو املطخرب الذي ساعد وكالة االستطخبارات املركاية عىل تع

                                                      
لقيت يف أصدقاء اليوم: الرشاكة اإلعالمية بني حلف الناتو واملجاهدين اجلدد، كلمة أمس ألحممد تامالت، أعداء ا 1

 .1191نوفمرب  11ة العسكرية السويدية بتاريخ الكلي

 مصدر سبق ذكره 2
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طاملا قدمت  ىبلدان اخلليج التعىل  بالطبع هذا ليس بجديد .مساك هبامتم اإل ىحت اخلطريين

قطر  لقد قامت ية لكسب رضائها.يكاألمرللواليات املتحدة املساعدات االستطخبارتية 

بنفس الدور وهو مثال جيد للتعايش بني  يةفغاناململكة العربية السعودية خالل احلرب األو

 (1).يةيكاألمررضاء الواليات املتحدة إ أجلاملتناقضني كام يقال تعايش القط والفار معا من 

للقاعدة  دعم قطر جائيا وهو (2)،ىة، أظهر نجيب النعيمففي مقابلة مع قناة العربية السعودي

نه قد حرض الوزير أويذكر النعيمي ب وتوقع مفاوضات مستقبلية بينها وبني الواليات املتحدة.

بني كل من يارس الرسى العضو  القطرى اجتامع رسى عقد يف لندن خالل السنوات املاضية

 قياديه أيمن الظواهرى وعمر عبد الرمحنالسابق يف تنظيم اجلهاد املرصى الذى كان من 

 (3) .جتامعلذلك اال وكانت قطر مموال

ات ومقابالت مع ءاجلاياة من القنوات الوحيدة التي تقوم بعرض لقا ةتعترب قنا

من مرة  أكثروكذلك العمل معها كام فعلت مع بن الدن  ،تنظيم القاعدةإىل  ينتمونأشطخاص 

 ،وليد الرشقاوىوالشيخ  خالدبأن  مد تامالتير حموحسب تقر .يف بث تسجيالته اخلاصة

قتل عىل  كل دائمشوهو من الشطخصيات النشطة يف منتديات تنظيم القاعدة التي حترض ب

 أسامءية السابقة. لقد كان دائام يستطخدم نجلياأوسوليفان زوجته اإل ىاملدنيني كام ذكرت مار

ويتحرك  ،نرتنتية ىف غرف األإرهابهو عضو ناشط يف خلية بشكل كبري جدا و مستعارة

 .بني الشيعة والسنة املسلمني خلق االحتقان الطائفيعىل  بتمويل خليجي لبث الفتنة والعمل

 التابعني لتنظيم القاعدة يف نيية وهذا عكس الكثري من املسلمإرهابهتمة بأي  مل يعتقلأنه  غري

                                                      
مصدر سبق صدقاء اليوم: الرشاكة اإلعالمية بني حلف الناتو واملجاهدين اجلدد، أمس ألحممد تامالت، أعداء ا 1

 ذكره.

صدام السابق  ىاألسبق وعضو سابق يف هيئة الدفاع عن الرئيس العراق ىهو وزير العدل القطر ىنجيب النعيم 2

 .حسني

صدقاء اليوم: الرشاكة اإلعالمية بني حلف الناتو واملجاهدين اجلدد، مصدر سبق أمس أعداء األ حممد تامالت، 3

 ه .الذكر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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مني كوانغفام وهم  ىوالفيتنامأمحد راباب ىو الباكستان ،يونس تسوىل ىبريطانيا مثل املغرب

  (1) .شطخصيات حتمل اجلنسية الربيطانية

كان جمندا  وليد الرشقاوىبأن  بعض االدعاءات اخلطرية التي تؤكدغري أن 

اللمطخابرات الربيطانية، وأنه كان يعمل   ة االستطخبارات العربية بام ىفأجهالصالح بعض  أيضا

 وليدأن  عىل وهذا يؤكدزارها عدة مرات.  التي ،العربية املتحدة ماراتذلك قطر واإل

 نه كان مستحيال أال تعلم املطخابرات الربيطانية عنه شيئا.إبحيث  ةنشطه واضحأله الرشقاوى 

حرب داخلية بني الشيعة  تشجيععىل  حيرصأن  العراق عىل فلقد كان حريصا يف كتابته

ت الدول العربية من ضمن لقد كان .ىيكاألمراالحتالل ومواجهة بدل احلرب عىل  ،والسنة

السعودية  مثل ما فعلت ،رب التطخابر البرشي سببا رئيسيا وراء هذا النجاحتالدول التي تع

. ىامتيازا آخر كوهنا مركا صناعة القرار داخل التيار الوهاب فلقد كان للسعودية .األردن و

هم من تبعيتهم نفسأ ل سعود مل يكونوا قادرين عىل حتريرآضد  افحتى اجلهاديون الذين كانو

يستطيع هؤالء أن يشتموا احلكومة السعودية كام يريدون،  للمرجعية الفكرية السعودية،

ابن  ومثل ابن باز، بع التيار الفكرى الوهايباأن منابعهم الفكرية تبقى ت ىولكن احلقيقة ه

 ىالعرب عالملقد كان لدور اإل جربين وبالطبع ابن عبد الوهاب وهم مجيعا علامء آل سعود.

 نجاح دورمهاإ ية الرئيسة املتمثلة يف اجلاياة والعربية دور كبري يفخباراإل واملتمثل يف القنوات

ه وخمابراته يف صد هجامت إعالمالرئيس الراحل صدام حسني نجح بإال أن  ،ىتااالستطخبار

دها وبع  ،اجتياح الكويتأثناء  9119قناة العربية التي قامت الدعاية السعودية ضده عام 

كسب دعم ماليني  م  ثومن  .كايموالون ألمرأهنم  من خالل إظهار علامء آل سعود عىل

 العرب واملسلمني حتى داخل احلركات السلفية نفسها. ويف املقابل ليبيا مل تنجح يف التصدى

 تفشل فلقد ،احلكومة الرشعية يف ليبيا سقا التي اشتغلت إل الكبرية يةعالماإل ةلآلل

                                                      
 السابق. نفس املصدر  1
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ية طويلة املدى ضده، حيث خواناإليف مقاومة احلملة السلفية و 1199عية عام احلكومة الرش

داخل ليبيا.  هدعم العلامء السعوديني من أجل اسرتضاء معارضيعىل  احلصولإىل  سعت ليبيا

جتنيد رجال  والساعدي معمر القذايف معمر القذايف سالمسيف اإل وهكذا حاول كل من

 أحداثية يف سالمهبدف حتييد احلركات اإل ون إال آل سعود،الدين السعوديني الذين ال يوال

ملحاربة من  "السلفيني الصاحلني"؛ حاول الليبيون استطخدام ما اعتربوه 1199فرباير  91

السعودية وحدها تتقن هذه بأن  ، ولكن ليبيا نست"السلفيون األرشار"أهنم  كانوا يعتقدون

 (1). ةاللعبة بجدار

 ،ىوديني وحدهم هم من يمكن هلم اللعب مع التيار السلفالسعبأن  لقد فهمت قطر

قام هبا  الصفقة التي ىوهذه ه ،بدال من السلفية خواناإلتتبنى حركة أن  لذلك اختارت قطر

ية عالمية اإلاألرضهلا  يمنح ىية حتإرهابلتنظيامت  محد بن خليفة من خالل دعمه املاىل

وهذا بالفعل ما حدث يف  ىالقيام بالباق خواناإل فعىل وبالتاىل ،قناة اجلايرة اجليدة من خالل

الليبية منذ بداية   راىضاألعىل  من وجود عنارص القاعدةتأكد ال إنليبيا وسوريا. عىل  احلرب

 ىالصالبعىل  ة التواصل هلا وهوتدركها قطر وتعرف باالسم عرب قناليبيا عىل  واحلرب زمةاأل

ر قناة اجلاياة للعمل مع تنظيم القاعدة يف ليبيا فقد سطخرت قط، وتتعامل معه هاأفرادمجيع 

عىل  املسلحة املليشياتالتي ختدم تقدم وسيطرة تنظيم القاعدة و خبارلنقل وتاييف األ

 (2).الليبية األرايض

قناة اجلاياة والعربية عىل  التي ظهرت خبارنعرض بعض النامذج من األأن  وقبل 

 دـــأك دــفلق ،زمةاألأثناء  ىارع الليبـام الشـانقسو انتشار الفوىضإىل أدت  اـوالتي بدوره

الدور عىل  قناة العربيةإىل  يف حديث له، املتحدة األمممندوب ليبيا يف  عبد الرمحن شلقم

                                                      
صدقاء اليوم: الرشاكة اإلعالمية بني حلف الناتو واملجاهدين اجلدد، مصدر سبق أمس ألاحممد تامالت، أعداء  1

 ذكره.

 نفس املصدر  2
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ليبيا بدأت تظهر يف دعمها  نة لقطر يفلعإن الغايات الغري م حيث قال ،الذى لعبته قطر يف ليبيا

مري قطر عندما أبأن  ياسيات الليبية بل جتاوز قولهوتدخل قطر يف الس ،لعنارص القاعدة

 ية رصحت لهأمريكشطخصية بأن  ورصح شلقم ،نه يتحدث عن محام بيتهأيتحدث عن ليبيا ك

 ىفوالنفط واجليش وذكرستثامرواملال واال األمن  مخسة ملفات يف ليبياعىل  قطر تسيطربأن 

 نيمليارات يف مساعدة الليبي 1عت دف بعد أنقطر قالت لن نرتككم وشأنكم بأن  هذا الشأن

 (1).ساعة 19مجع السالح يف ليبيا يف خالل عىل  قادروأنه  ،معمر القذاىفعىل  يف االنقالب

يف ليبيا وسيطرة املجموعات  ىالنظام الرشع إسقا ذلك بعد  ونجحت بالفعل قطر ىف

الرشعية الوحيدة يف الدولة العام اجلهة  ىاملؤمتر الوطن زمام السلطة يف ليبيا وعىلعىل  املتطرفة

 .1191الليبية حتي 

مع : النظام السيايس تنفيذ االنقالب عىل التي سامهت يف يةعالمملادة اإلاناذج من -4

يف ليبيا والدعوة بمطالب حتسني الوضع االقتصادى هلم استغلت  شعاع املتظاهرينأول  بداية

 مطالب قانوينة لتحسني الوضع املادى املطالب من ليوالعربية املوقف لتوظيفه لتحو اجلاياة

ت أجل حداثوعندما فشلت يف بداية األ ،النظام إسقا مطالب إىل  ىالشعب الليب أفرادلدى 

 أكثروالتي جتاوزت  الكاذبة خباربث األإىل  كل القنوات العربية وبطخاصة اجلاياة والعربية

ية املتطرفة من تنظيامت ابرهمساعدة اجلامعات اإل بغرض ،صادقغري اوعرشين خرب اثنني من

 (2): اآليتيف  خبارويمكن تلطخيص هذه األ ليبياعىل  املسلحة بالسيطرة املليشياتو القاعدة

 يتأثر وخيرج ىترسب من قناة اجلاياة وكان الغرض منه جعل الشارع الليب خربأول  

إىل  اجلبو اءالسمر ةوجود مرتاقة من البرشالشارع غضبا من معمر القذايف وهو االدعاء بإىل 

 أوروباو اأفريقيبجلب مرتاقة من دول قام  القذايف معمربأن  أعلنت اجلاياة حيث ،ليبيا

 ضحت يف مشهد خميف بقتل والتمثيل باجلثث وهجومأو. ىلقتل الشعب الليباملال  ودفع هلم

                                                      
 .1191.نوفمرب 91ا يف األمم املتحدة إىل إذاعة العربية عن دور قطر يف احلرب عىل ليبيا، بتاريخ حديث مندوب ليبي 1

 .1199فرباير92دريس املسامرى من ليبيا إىل قناة اجلايرة بتاريخ إحديث  2



 
006 

 مما جعل كل (1)الفتيورى،  م منصور بوعجليةيبراهإاسمه  ىيف اجليش الليب ىمواطن ليبعىل 

وحصلت  ،رسهمأممتلكاهتم وعىل  جمموعات للمحافظة ينظم نفسه ىف ىالشعب الليب أفراد

منظمة  تأثبت ىمل يلبث وقتا طويال حت.شاعاتكبرية يف املدن الذى انترشت فيها هذه اإل ةبلبل

البرشة  ني من ذوىيما هم قتلوا هم ليبوكل ،مرتاقة يف ليبياأي  ال يوجدبأن  نسانحقوق اإل

 نيليبي الذين تم قتلهم وعرضهم يف قناة العربية واجلاياة هم جنودهم أنفس وهم السمراء

 .زمةيف معسكراهتم وثكانتهم العسكرية وقت اندالع األ اذوى البرشة السمراء والذين كانو

 عملهم، وقد خدم هذا أماكنو ،وعناوينهم،همأسامءبوراق رسمية أرسهم بأ تأثبتولقد 

التي كانت تقطع اجلثث وتنكل هبم كام حدث يف ية رهاباإل تطرفةالعرض اجلامعات الدينية امل

 (2) .نيكل الليبي أمامم املحكمة وأما مدينة البيضاء ودرنة وطربق وبنغازى

من  امل جتد قبوال كثريالتي تبثها قناة اجلاياة  خبارهذه األبأن  لقطر أثبت بعد أن و

 أفرادقناة اجلايرة هم عىل  وا وعرضواالذين قتلشطخاص األبأن  بعضهم  كدتأ بعد أنالناس 

الروح املعنوية إحبا   من وراءه إىل ىتسعآخر  خربإىل  تأجل ،نييوهم ليب ىاجليش الليب

الشارع يف املناطق الغربية بالذات التي كانت مازالت إىل  للطخروج ىوتشجيع الشعب الليب

معمر القذايف بأن  ىالليبظهرت مذيعة اجلاياة لتطخرب الشعب  .حتت سيطرة الرشعية الليبية

ى نجليامما جعل رئيس وزراء بريطانيا وليم هيغ باخلروج يف التلفايون اإل،فناويالإىل  غادر

ولكن  ة،وفقا ملعلومات استطخبارية بريطانياآلن  فناويالإىل  طائرة القذايف غادرتبأن  ورصح

 1199فرباير11وم خروج له يأول  يف ىالشعب الليب ارسعان ما ظهر معمر القذايف خماطب

 ايديت املسريات املليونية يوما بعد يوم يف كل مناطق ليبيا تأأالشارع وبالفعل بدإىل  باخلروج

ث يف كل عبت ىاملسلحة التي ما تدخل منطقة حت تللرشعية الليبية ومناهضة للمليشيا

 (3)ها.أوالدب بناهتا وصل وتغتتحمتوياهتا وتق

                                                      
بتاريخ  واسمه إبراهيم منصور بوعجيلة الفيتورى ىعرضت عىل شاشات اجلاياة ملواطن يف اجليش الليب ىاحلالة الت 1

 وتم قتلة والتنكيل بجثته يف مدينة البيضاء. 1199فرباير  92

 1199فرباير  92عرضت األخبار يف قناة اجلايرة بتاريخ  2

 1199فرباير11من داخل طرابلس يوم   خطاب العقيد معمر القذاىف 3
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ن سيف أب،العربية ىالعربية والبي يب س من بعدها قناة تناقلته ناة اجلاياةخر لقيف خرب آ

هذا  .معمر القذايف خوة املعتصم باهللأبرصاصة يف كتفه من قبل  هالقذايف تم قنص سالماإل

 معمر القذايف أبناءهناك تفتت ومشاكل بني بأن  ىللشعب الليب إحياءاخلرب كان القصد منه هو 

املسلح  الشعب أفراديد لدى أيضعاف روح التإ احلكم مما قد يسبب يفعىل  السيطرةعىل 

حديث له مع  القذايف يف نفس اليوم ىف سالمرسعان ما ظهر سيف اإل لكنو نييوالليب

 (1)الصحفيني املتواجدين يف ليبيا

واالغتصاب كام تدعى  املرتاقة واالختطافعىل  املتعلقة خبارمل تتكف قناة اجلاياة باأل

 أرستهو العقيد معمر القذاىف أخبارعىل  ات يف فرتة طويلهبل رك ،يةعالمىف هجمتها اإل

 (2)،رفض استقباهلانه ت العربية عىل أوأكد مالطاإىل  ر عائشة القذاىفوجاءت بطخرب آخر بسف

ت وأكد،ن يكون املطار قد رصح بمثل هذا اخلربأ مالطيةولكن رسعان ما نفت صحيفة 

متنها عدد من الطيارين السرتجاع  عىل كان قدمت ىالطائرة الليبية التبأن  الصحيفة

، وقد ليبياإىل  منعت من الذهاب بعد أنحطت يف مطار مالطا  ىالطائرات العسكرية الت

 (3).لتنفي اخلرب يف القناة الليبية الرسمية هاخرجت عائشة معمر القذايف بنفس

بل خر الذىاخلرب اآلأما   ة من ق سخري ضع  ان مو  ني املتواجدين ىفيالليب ك

ناقلة مصادرها من اجلايرة أخرى وقنوات  سذاجة قناة اجلايرة والعربية أكد س والذىطرابل

 كتيبة عبدالرمحن الصيد هو خرب هجوم،قيتهااومصد خبارمن األتأكد تأن  ودون ،والعربية

 ،ىعبد الرمحن الصيد هو رجل مدن بأن علام (4)،باب العاياية مقر العقيد معمر القذاىفعىل 

 من خالل هذا اخلرب ىوقد تم نف .عالقة باجلانب العسكرى ليس لديةو ةكتيب ىأ وليس له

 .1199بريلأ1يف ليبيا يوم  الرسميه عالمقنوات اإل

                                                      
 1199فرباير11خرب نقلته قناة اجلاياة والعربية يوم  1

 1199فرباير.19لعربية يوم نقلته قناة اجلاياة وا خرب 2

  1199.فرباير12كلمة عائشة معمر القذايف يف القناة الليبية الرسمية، يوم  3

 1199ابريل 9خرب نقلته قناة اجلايرة والعربية يوم  4



 
005 

وتقليل قدرة  ،ظهار ضعف الدولة الليبيةإكان الغرض منه هو آخر  خربنه هناك أغري 

و رئيس املطخابرات وه يف املنطقة الرشقية ىالسنوس اهللوذلك بطخرب مقتل عبد، الرشعية الليبية

يف  هالذى نقلت قناة اجلاياة مقتل ىعبد اهلل السنوسنبعد سنة تم القبض عىل أنه  غري، الليبية

 متن طائرة ليبيةعىل  حضوره  1191سبتمرب2التي تبث بتاريخ  اهي نفسه(1).املنطقة الرشقية

رئيس احلكومة املؤقتة  ةاحلكومة الليبية بقيادإىل  يتانيةورالسلطات امل سلمته بعد أنليبيا إىل 

ات الليبية يف ستثامرمليارات من اال 1عىل  مقابل تنازل ليبيا ،الكيب ىف ليبيا عبد الرحيم

ة يلططخدم العقيد معمر القذايف تسمل ي (2)،ىمورتناينا يف صفقة مل يسبق هلا يف التاريخ الليب

اّ تواجده يف ليبيا كقائد سيايس   ىمعارض سياسأي  جلبالرخيصة يف  ساليبهذه األ من أيا

 اخلاص خارج ليبيا محساهبعىل  حولت هلم مبالغ مالية  بعد أنليبية  أموالممن هربوا بأي  أو

سجل عىل ي ومليشهد لم ف،  رشاء احتياجات للحكومة الليبيةأو  دادطخدامها يف اسرتستال

بل  ،عاما 91طيلة  معارض ليبي يف اخلارجأي  صفقة مالية جللب ىأ ىف د معمر القذاىفيعقال

 يبينيكل املعارضني اللدعوة إىل  1111يف عام  معمر القذاىف سالمسيف اإل هنجل قام

ني يمتازون يالعودة كمواطنني لليبو ،طاولة املفاوضات وحتديد مطالبهمعىل  للجلوس معه

 عطاهم كل احلقوقأليبيا وإىل  حضارهمإوبالفعل قام ب، بكافة احلقوق املدنية والقانونية

 نشاركوا ىف االنقالب و ختلوا ع هم منأنفس وهم ،ىف مرشوع ليبيا الغدة والقانونية املدني

ن يتنازعون م وهم ،لقصف ليبيالف الناتو قاموا بجلب حنفسهم من أبل هم ب، عهودهم له

 وعىل ،حممود جربيلو ،وحممد املقريف ،زيدانعىل  مثالأالسلطة يف ليبيا عىل  اليوم

 .الكيب وغريهم وعبد الرحيم ،بو شاقورأ ى، مصطفوغةوعبد السالم د ،العيساوى

 زمةيف فرتة األ حقيقية الغري  خبارلقد حاولت قناة اجلاياة والعربية نقل كل األ 

حقيقية ملعمر القذايف معارضة إىل  ىعدد ممكن من الشعب الليبأكثرحتييد بقصد  ،الليبية
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من  إرسائيلإىل  معمر سالماإلسيف زيارة  فقد نرشت القنوات العربية خرب .الرشعى للنظام

هذا اخلرب من قبل الصحف  تفنيدو لقد تم  (1)،1199سبتمرب9ليبيا إىل  أسلحةتوريد  أجل

 1199سبتمرب2بتاريخ  ية نفسهارسائيلاإل

وبالفعل نجحت  ىالطرق لشق الصف الليب ىبشت و العربية لقد حاولت قناة اجلاياة 

سببت يف رشخ النسيج  أخباراملتجانس ب ىعب الليبالش أفرادوخلق الفتنة بني ، يف هذا

رصاعات قبلية  ىف ، متثلناآلإىل  منه ىيعان ىالشعب الليب مازال ىوالت،االجتامعي يف ليبيا

د للعقيد ييألتحديد التآخر  ففي خرب . عامانيربعأ ارعىل مد ىوجهوية مل يعرفها الشعب الليب

العقيد معمر بأن  هخرمفادآ غري صحيحرب علنت قناة اجلايرة يف خأحيث  معمر القذاىف

 (2)،ادا للهروبداستع ىوبارأيف شطخاص األأحد  مارعةإىل  خرج من طرابلسالقذايف 

دقة عىل  وأكد ،اياةاجلاة املتفق معهم من داخل استديو قنشطخاص األأحد  حيت اتصل

نوع من خلق هو  ى من هذا اخلربساسكان الغرض األ .هبروب العقيد معمر القذايفاخلرب

 مليونية مسرياتالتي ظلت تؤيد العقيد معمر القذايف يف  ،الرعب واخلوف يف منطقة طرابلس

إىل  أدى مما .مواطنألف  مليون وسبعامئة بحواىل تم حرصها من قبل حلف الناتو مؤيدة

بتاريخ  اخلرب هذا بعدها يف بث مبارش من باب العاياية لتكذيب معمر القذايف خروج

هو  خباروقد كان يقصد من هذه األ (3). اجلامهري يف ليبياإىل  هخطاب هجمو 1199مايو91

وهذا ما فعلوه  ،اخلروج لتعقب مكانه والرتبص بهعىل  وحثه استفااز العقيد معمر القذاىف

قامر عرب األ هواملكاملات اهلاتفية ورصد عالمعوا ترقبه من خالل وسائل اإلااستط ىحت

 .لقصفة واغتياله الصناعية

 عمل فيها ىلدرجة التاإىل  ني من كافة الدوليد كانت ليبيا مفتوحة لكل الصحافلق 

 تاستفاد ذاوهل ،خمربين حللف الناتو وافقط بل كان ليسوا كمراسلني لقنواهتم ،نييالصحف
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يف سوريا األجانب ت خطر تواجد الصحافيني أدركخطاء واجلمهورية السورية من هذه األ

 لقنواهتا وقنوات تثق فيهاإال  مل تسمحلذا  أتقع سوريا يف نفس اخلطفلم  ،ليبياعىل  حلرببعد ا

اخلاصة  معن طريق وكاالهتإال  نييومل تسمح للصحاف ،هاأخبارسوريا لنقل مجهورية 

عىل  ية يف سورياعالماإل زمةيف ختطى األجدا  وهذا كان له دور كبري بالتواجد يف سوريا

  .لرشق الليبي لكل الصحفيني واملراسلنيكس ليبيا التي كانت ساحة مفتوحة من اع

الغرض من  كان العقيد معمر القذاىف نآخرع العربية واجلاياة خرب إذاعةلقد نقلت 

ولكنها مل  ،زيادة الرشخ بني القيادة التارخيية وبني الشعب الليبيعىل  عملهو ال هذا اخلرب

أثناء  ملتواجدين يف ليبياني ايمن قبل جمموعة الصحاف هتكذيبتنحج يف هذا اخلرب حيث تم 

حياء األعىل  قصف بالطائراتالب أبد العقيد معمر القذاىفبأن  واخلرب مفاده .الليبية زمةاأل

يف نفس الوقت غري أن (1) ،تاجوراء يف طرابلسمنطقة و ممنطقة فشلو السكنية لكل من

قطعا مثل هذا  اونف  سكان املنطقة وننيمع املواطليبيا بعرض رشيط مبارش للقاء  إذاعةقامت 

ثار آ ىأا ومل يشاهدومنطقة تارجوراء وفشلوم إىل  نيجمموعة من الصحافي تبل جاء اخلرب

يوليو  11بتاريخ  مظاهرت مؤيدة للعقيد معمر القذاىفاملناطق بل وجدوا عىل  قصفلل

1199.  

ت التفاف معظم أدركأخرى وقنوات  قنوات اجلاياة والعربيةبأن  كام ذكرت سالفا

 خباركثيف األتعىل  عامبشكل كيا حاولت الرتوهلذا  ،القيادة الليبيةعىل  يالليب الشعب

 ىرضب الروح املعنوية للشعب الليب وذلك بغرض ،أرستهو العقيد معمر القذاىفعىل  الكاذبة

بمقتل مخيس معمر  1199أغسطس 2يوم آخر  حيث ذكر يف خرب ،املؤيد للرشعية الليبية

 ىيوهو حي يةباب العايااحتفاالت يف  ىف يوم ظهر مخيس معمر القذاىفنفس ال ، ويف(2) القذاىف

 .1199أغسطس2بتاريخ  تواجده يف داخل طرابلسعىل  ويؤكد ىالشعب الليب
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يف حرهبا ضد  ية التي مارستها كل من القنوات العربية عالمية اإلرهابمن اهلجمة اإل 

شقاقها عامل مهم لدى ان تأثريمتثل  اهلامة والشطخصيات احلكومية التيكل العنارصعىل  ليبيا

عىل  علنت قناة اجلاياة بطخرب مؤكدأفقد ، بوزيد دوردة خومن بينهم األ ىالشعب الليب

األمن  بوزيد دوردة رئيس جهازغري أن  (1)تونس.إىل  خ بوزيد دوردةانشقاق وهروب األ

ومن  ،1199ايوم91اخلرب يف القناة الرسمية لليبيا يف نفس اليوم بتاريخ  ىاخلارجي نف

إىل  املسلحة املليشياتبعد دخول  ىحتىف مدينة طرابلس  ىالشطخص الذى بق هبأن املؤسف

يف اآلن إىل  و مازال يقبع، بيته وتم القبض عليه من داخل 1199أغسطس11طرابلس يوم 

تاريخ صدور إىل  ةنه من رموز نظام القذايف املؤيدلسجون الليبية دون وجود هتمة إال هتمة أا

 ا الكتاب.هذ

 ميناءعىل  رب قصف كتائب العقيد معمر القذاىفتبث خ ىمل ختجل قناة احلاياة وه 

من  ىمن الناحية اجلغرافية ه الليبية ة مادةينمدبأن   يعرفوننيوكل الليبي (2).البحرى مادة

 ،أبو سيف أوالدألفاا وهم من قبائل  11وسكاهنا حويل  ،ىاجلبل الغرببمنطقة  تقعاملدن التي 

ن قناة اجلاياة آلوا .وليس هبا ميناء بحرى البحر املتوسطعىل  وال تطل القنطرار، واملشاشية،و

بعيده كل البعد عن  أخبارتنقل  ىفهلم هلا باملنطقة وال ع،ة ليبيارافيغجبوالعربية ال تعلم 

يف احلالة التي كانت  ىحت ،نفسه ىللشعب الليب مما جعلها أضحوكة ،يةخبارقية اإلااملصد

ت أصبح اداعاءت قناة اجلاياة والعربية التيفإن  من الصحة، التي ختلوها أخبارختدم فيها ب

الصادرة عنها ال تتصف خبارالكثري من األبأن  ثبت بعد أناليوم  ىالعامل العرب أمام ضحكوةأ

كثرية  إعالموسائل مت القنوات العربية بالتناوب عربوبالفعل استطخد .يةخبارباملصدقية األ

توقف عن  قد، ىالعرب عالماإلغري عن قناة اجلاياة  اأخبار تنقل ىوالت جدا ال يمكن حرصها

العقيد عىل  يل املدبرة يف الدوحة للهجومية واحلعالمكاذيب اإلاأل هافااكتش خبار حالنقل األ

 .وسيلة ىبأ هإسقاطوحماولة  معمر القذاىف
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كسب  أجلاستطخدمت من خبار املطخجلة والتي ف باألصتواملقازة التي  خبارمن األ 

  واقع الرتكيبة االجتامعية عىلاهتاانعكاسدون مراعاة  ىوالعرب ىاطف العاملالتع

للنساء الليبيات يف مدينة  قضية اغتصاب املرتاقة ىهو ،للمرأة الليبية لوجيةولسيكوا

 دليل منطقي ىأ  دون وجودنيثارة مشاعر الليبيوالغرض من هذا اخلرب كان بسبب إ، ةمرصات

املتواجدة يف ليبيا يف  نسانت منظمة حقوق اإلأكد ولقد ،حاالت االغتصابعىل  ىواقعأو 

كام  ،يف ليبيا من قبل كتائب القذاىف ابحاالت اغتص ىأ مل يسجل هبأن 1199لعام تقريرها 

 خبار ماحة غري مرغوب فيها نتجت هذه األأ ولقد .ادعت القنوات الفضائية اجلاياة والعربية

 ةاب املناطق املجاورة مدينة مرصاتشببه  يامزح حيث ،ةضد مدينة مرصات البعض ايستطخدمه

يف مظاهرة حيث ظهرت ،ذا هب نيمل ترض ةنساء مرصاتغري أن ،مدينة املغتصباتم بوينعتوهن

وتشوه  ةيف مدينة مرصاتالليبية  ةأحتط من قدر املر ىالت ،شاعةلتستنكر هذه اإل ةوسط مرصات

 أهاىل اجتمع ثالث سنواتمن  أكثرد مرور بالكامل.وبعوالعامل ليبيا  أمامقيمها االجتامعية 

 ب يف مدينة بنغازىحالة من حاالت االغتصا ىأ مل تسجل نه أاعرتفوا بوشيوخها و ةمرصات

 متطلبات املعركة كانت تستدعي استطخدام مثل هذه احليلغري أن  ،احلرب أيام ةمرصاتأو 

 ياامجتاع خاورش اكبري ايشكل عائق أصبح هذا املطلبن إ .والداخىل لكسب التعاطف الدوىل

 (1)يف ليبيا.أخرى مدينة  ىأ من أكثر ةاملرأة يف مدينة مرصات حساسإش دخي

إىل  جدابياأحتركت قوات الشعب املسلح من مدينة  1199مارس  91خ يف تاري  

 مدينة بنغازىعىل ية التي تسيطررهاباجلامعات املتطرفة واإل لتطهري بنغازى من بنغازى

 ىها من تنظيم القاعدة وهأكثر والتي كانت ،وبعض املناطق الرشقية ةوتتمركا يف مدينة درن

. منطقة بنغازىعىل  ةلئومستنصب نفسها ك كانت ىالتو وكتيبة السحاتى ،ربايرف 91كتيبة 

نفسها  ت هذه الكتائب غري مرغوب فيها يف مدينة بنغازىأصبح ثالث سنواتبعد مرور و

سببا يف غضب الشارع  تكانحيث  ،هذه املليشيات املسلحة  الغتياالت التي نفذهتانتيجة ل
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كافة االغتياالت التي قامت هبا  نع لةئومسهذه الكتائب  لقد كانت ،يف مدينة بنغازى ىالليب

نفسها التي  ىوه ،ىالليب الرشطة واجليشورجال  ،ىواخلارج الداخىل األمن  رجال ضد

بل  .باخليانة هبعد اهتام (1) ،1199.يوليو 15تورطت يف مقتل عبد الفتاح يونس يوم 

 يف عدد االغتياالت الشطخصية حيث بلغ 1191.ديسمرب.12هناية تاريخ  ىتواصلت حت

املتواجدين  ىالرشطة واجليش الليب أفرادمن  اطخصش 921إىل  مدينة بنغازى واملرج والبيضاء

تاريخ بداية التمرد يف ليبيا بمن  نياالنقالبيإىل  مونضيف املنطقة الرشقية يف ليبيا وهم من

 يةرهابوصلت قوات الشعب املسلح ملقاتلة اجلامعات املتطرفة واإلفعندما . 1199فرباير91

التي ختدم مصالح اجلامعات  ةاملضلل خباررت اجلاياة ببث األتمفاس، 1199مارس91يف 

را من جحيث كانت تبث عرب قناهتا خرب استطخدام حبوب الفيا ،التى تدعمها قطر املتطرفة

 أفرادمعظم بأن  ةلنساء بنغازى متناسي الستطخدامها لالغتصاب املمنهج ىقبل اجليش الليب

مدينة  وعائلتهم ىفقارهبم أمن مدينة بنغازى ومنهم من هلم  منهم من هو سلحالشعب امل

، ولقد دولة مرص املجاورةإىل  يفرون خوفا سكان مدينة بنغازى مما جعل معظم  (2)، بنغازى

مساعد احلدودى جلمهورية أمعرب شهد ذلك اليوم قبل البدء ىف القصف عىل ليبيا ازدحام 

مدينة السلوم  ىر من مدينة طربق الليبية حتاملمعىل  لعائالتازدمحت او ،مرص العربية

وقد جاء هذا اخلرب بعد خطاب العقيد معمر  .وبناهتم رسهمأعىل  خوفا ،املرصية احلدودية

أهل  . وعىل.حب بنغازىأنا أ. .ولن هتون عىل ىبنغازى حبيبت "الذى يقول فيه  القذاىف

 وهم من وصفهم يف حديث له نييوليس الليب،ننا نقاتل اجلامعات املتطرفةأيعوا بأن  بنغازى

بعد القصف الذى تاامن مع تواجد الطائرات الفرنسية يوم غري أن  (3).انذباجلر
                                                      

ل أمني اللجنة وكان يشغ 1199فرباير19حرار وقد انشق عن النظام يف  ني األيعبد الفتاح يونس أحد ضبا  الوحد 1

وتم  ىركان للجيش الليبردين، ونصب يف حكومة االنقالب رئيس األمللمت همن العام قبل انشقاقالشعبية العامة لأل

 . 1199يوليو  15يف  هقتل

، وتم 1199مارس.91إىل بنغازى ملحاربة اجلامعات املتطرفة املسيطرة عىل بنغازى يوم  ىوصول قوات اجليش الليب 2

، وهو نفس 1199مارس91قصف رتل اجليش من قوات فرنسا بعد تطبيق احلظر اجلوى عىل ليبيا بتاريخ 

 رة يف سيارات اجليش املقصوفة.جتاريخ إذاعة اجلاياة بوجود حبوب فيا

 1199فرباير  11بتاريخ  خطاب العقيد معمر القذاىف 3
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ليات قصف كل اآلإىل  أدى والذى ،ليبياعىل  لتطبيق احلظر اجلوى 1199مارس91

اء درنة والبيض ةينمد مدينة درنة ملحاربة اجلامعات املتطرفة يفإىل  هالعسكرية التي كانت متجه

املسلحة  املليشياتأحد  بنغازى بوجودأهايل  أليات تفاجتم حرق كل اآل بعد أنو. وبنغازى

العسكرية ليات اآلعىل  وهو يظهر يف قناة اجلاياة وبيده حبوب الفياجرا التي وضعت

وهي مل تكن ،يةنجلياالتي كتبت عليها باللغة الفرنسية واإل املحروقة وبعض قنينات النبيذ

مما جعل الكثري  ىوجدت ىف سيارات اجليش الليببأهنا  ليقول  للقصفثار آ أي اهبأو  حمروقة

ية التي قامت هبا قناة عالملك اللحظة حجم احلملة اإلتمن سكان بنغازى يدركون من 

 .قيةابالفعل كانت كبرية وختلو من املصد ىقوات الشعب املسلح الليب ليبيا وعىلعىل  اجلاياة

لريى  مكان االليات العسكرية املحروقةإىل  نفسهمأالذين ذهبوا ب الليبنيأحد إىل  بل وصل

 (1وقال)1199مارس11يف يوم  بعينه

ليات جيوب اجلنود واجلثث املحروقة واآلبوجود حبوب الفياجرا يف  ىكان استغراب"

للحرق مما جعلنا ثار آ أي هذه احلبوبعىل  كياس التي حتتوىاألعىل  ومل يظهر ،املحروقة

شاهدت  بعد أنجعوا االناس الذين ترأول  ناوأ ،الية ليست إإعالمخدعة بأهنا  فسنانبأتأكد ن

 ىاجليش الليب هقنينات اخلمر وحبوب الفياجرا وضعت بعد القصف لغرض تشويأن  ىبنفس

 "القذايف العقيد معمر  هوتشوي

لتارخيية القيادة اإىل  الشعب الليبي أفراداملنطقة الرشقية و أهاىل معظم ونتيجة اللتفاف

لم يمر ف .شطخصية العقيد معمر القذاىفعىل  الرتكياعىل  فعملت القنوات العربية ،يف ليبيا

وذكرت خرب يتعلق بالعقيد معمر إال  التي تبث فيها قناة اجلاياة والعربية خباريومني من األ

العقيد معمر بأن  همفادآخر  خرب 1199أبريل91فلقد ذكرت يف يوم  ،أرستهأو  القذاىف

باب عىل  قصف مكثف وبالفعل كان هناك (2) ،باب العايايةعىل  قد قتل يف قصف لقذاىفا

                                                      
 1199مارس11منري وليد عمر شاهد عيان من مدينة بنغازى، يوم  1

 .1199أبريل91من قبل حلف الناتو يف  يةقصف باب العايا 2
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مما جعل العقيد معمر ، الليبية متواجد وسط اجلامهري ة وكان العقيد معمر القذاىفيالعايا

 1199بريلأ99 خيرج يف سيارة وسط اجلامهري الليبية يف باب العاياية بتاريخأن  القذاىف

املؤيد للرشعية العقيد معمر  ىوجود داخل طرابلس وسط الشعب الليبمأنه  عىل ليؤكد

ا املقصود القذايف.  الشعبمن و ما يايد أ %  51التي متثل  يةغلباأل هو حتييدمن هذا اخلرب  أيضا

مجعة  ولكن اجلاياة والعربية مل تتكف بذلك فقد استضافت ،للرشعية الليبية ةاملؤيد ىالليب

 ،قيد احلياةعىل أنه  ظهور معمر القذايف يف وسط اجلامهري ال يعني بأن والذى رصح ىالقامط

ومل تتوقف قناة اجلاياة عن استضافة  ،كان داخل السيارة وهو حما  بالناسوأنه  يراه ال نهأل

يف يوم  يف الشارع  خيرج معمر القذاىف العقيد مما جعل وتكرار خرب مقتل القذاىف

هبا الشعب واملشاهدين للقنوات  أجاجولة تف مدينة طرابلس يف ، وسط1199أبريل99

كانت حتوم يف سامء طرابلس يف  ىحتت قصف طائرات الناتو والت اجلاياة والعربية - العربية

 (1) .ذلك اليوم

بعد ظهور العقيد نه أشاشاهتا بعىل  اجلاياة قناةنقلته اخلرب السابق الذى عىل  بناءو

أحد  فقد قام ،الشعب مع العقيد معمر القذايف فيه التحام أوضحيف مشهد  ،معمر القذايف

سقو  الشاب من  اسجلت الكامري بعد أنالشباب بالتعلق يف سيارة العقيد معمر القذايف و

جاءت اجلاياة بطخرب مقتل الشاب الذى تعلق بسيارة  .السيارة نتيجة لدوران السيارة برسعة

إال أن  ولكن ما لبث (2)، عمدا القذايفدهسته سيارة العقيد معمر  بعد أن العقيد معمر القذاىف

يف برنامج عشم  ىالرسم ىيف نفس اليوم بالتلفايون الليب ىذاعهذا الشاب يف حوار إجاء 

اختل نه بأ أوضحو 1199أبريل99الذى يبث مساء يف قناة اجلامهريية بتاريخ و ،الوطن

                                                      
وسط مدينة طرابلس وحتت القصف  1199أبريل99يف سيارة مكشوفة يوم  خروج العقيد معمر القذاىف 1

 طرابلس من قوات حلف الناتو.املستمرل

أحد الشباب الليبني وهو يتعلق بالسيارة  1199أبريل99لقد شاهد اجلميع وعرب قنوات البث املبارشة يف ليبيا يوم  2

يجة لدوران السيارة بشكل مرسع وهو غري مثبت يديه يف توشاهدوه وهي يسقط ن ويصافح العقيد معمر القذاىف

 السيارة.
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يمسك يده ل  اناالقسبب ىف مما  دوران السيارة أثناء  تبديل يده اليمنى باليرسىتوزانه نتيجة 

إىل  الحظ كل املشاهدين التفاف معمر القذايف وقد ،خرىبطرف السيارة من الناحية األ

إىل  دوران السيارة نتيجةالشاب الذى وقع عىل  الشاب ولالطمئنانعىل  الوراء خوفا

 .الشاب قد قتل نتيجة تعلقه بالسيارةبأن  تنقلأن  اجلاياة حاولتغري أن  (1)اليمني.

 ،بنائهأو العقيد معمر القذاىفإىل  ئيالتي تس خبارر األابنرش وتكر قناة اجلاياة فتكمل ت

 عن وتعايا قواهتا ،ىالشعب الليب أبناءوبث روح الفتنة بني  ىبغرض ترويع الشعب الليب

عىل  أخباروبث  سلحةامل املليشياتتطرفة واملية رهابإلاوالتنظيامت  دعم كل اجلامعات املقاتلة

 الرشعي يف ليبيا ىالنظام السياس إسقا بغرض  ،عدد ممكن من املدن الليبية أكربعىل  طرهتاسي

 أذاعت خربفقد . عن والئهم للعقيد معمر القذاىف ىكرب عدد من الشعب الليبأوحتييد  

باب عىل  هبجوم انتحارى ىقيام طيار ليبنقلته قناة اجلايرة مفاده  1199مارس15 بتاريخ

ويف نفس  (2) ،روح خطريةجته بصابإتسبب بمقتل مخيس معمر القذايف بعد مما  ،العاياية

يف باب العاياية  ةاجلامهري املحتشدعىل  وهو يعانق ويسلم القذاىفمعمر ظهر مخيس اليوم 

والقصف الذى كان  ،باب العايايةعىل  لقد حاولت قناة اجلاياة والعربية الرتكيا .بطرابلس

البقاء يف مقر عىل  معواتث الرعب وحتييد املؤيدين الذين اجبغرض ب ،به هذا املكان ىظحي

التي ولقد بث التلفايون الليبي كل االحتفاالت  .باب العاياية حلامية العقيد معمر القذاىف

 .1199أغسطس11قصفه وتدمريه يوم  ىحت زمةالعاياية من بداية األ استمرت يف مقرباب

بأن  بث اجلاياة هلذا اخلرب وقالينة بنغازى عقب  املتواجدين داخل مدنيالليبيأحد  لقد رصح

الكثري  سفلأل و ،نا من املنطقة الرشقيةأنا منهم وأويقول  ،القذاىفمعمر  مع ىالشعب الليب

 هناك ناس إنبل  ،دون معرفتهم ملاذا، والداخل من اخلارج املعارضة وجةم من الناس ركبوا

ة املنطقعىل  املسيطرة ،املتطرفة يةسالمقبل اجلامعات اإلكانوا جمربين بقوة السالح من 

                                                      
 يف قناة اجلامهريية الرسمية يف برنامج عشم الوطن. 1199أبريل99ليبي يوم لقاء مع الشاب ال 1

 1199مارس15خرب نقلته قناة اجلاياة والعربية يوم  2
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كانت حتت  القذاىفمعمرظهرت ضد  ىية املظاهرات التأغلببأن  أكد نا شطخصياأو ،الرشقية

شاركت يف مثل اجلاياة والعربية ، ولكن القنوات العربية ىنا شطخصيا عشتها بنفسأو،التهديد

ئد مخيس ااهدنا الرقية ونحن شخبار اخلالية من املصدا، ومل تتوقف اآلانتشار هذه اجلريمة

  (1)"يرزق يف باب العاياية  ىوسط اجلامهري ح ىح معمر القذاىف

 خباراأل ىه ىلعبت عليها قناة اجلاياة والعربية ضد الشعب الليب ىالت خبارمن األ 

املدن الليبية احلساسة مثل رست عىل  وسيطرهتمثوار بأهنم ادعت التي تبني وتوضح قدرة ما 

 اشاهدو بعد أن خباروظهرت هذه األ،باعتبارها مدن مؤيدة للعقيد معمر القذايف تاورغاءو

ومن بني   ،د العقيد معمر القذاىفيلتأيالتي خرجت  ليونيةشاشات التلفاز املسريات املعىل 

التي تربط الرشق بالغرب والشامل  ىهذه املدن مدينة رست التي تعترب هي املدينة الوسط

قية ااملصد أنواعنوع من أي  عىل د ظهر يف هذا اخلرب الذى ال حيوىلق .باجلنوب يف ليبيا

عبد  ،يف ليبيا ىاملنشقني عن النظام السياسأحد  نتيجة ترصيح ية للقنوات العربيةعالماإل

من ثامن  أكثراملتحدة ووزير خارجيتها ملدة  األمممندوب ليبيا السابق يف  الرمحن شلقم

أهل بأن  لقناة اجلاياة ىيف ترصيح له صوترمحن شلقم عبد ال أكد حيث  .سنوات متتالية

نظام العقيد معمر عىل  انتصارهمعىل  فرحا بالذبائح حد قولهعىل  الثوار ارست استقبلو

 1199أبريل1 بتاريخ قال شلقم ،وعندما سألته املذيعة ما هو مصدر ترصحيك ،القذاىف

 باتصال بثوار رست،، ويقول املجلس االنتقايلاتصال باملجلس االنتقايل وعىل  ناأ "

الطريق عىل  تاورغاء جيلسونأهل بأن  رست تستقبل الثوار بالذبائح وعلمتبأن 

عىل  تتصل بكل الدولاآلن  القذايف أرسةبأن  ويقول حهمئباليستقبلوا الثوار بذ

 (2)"اهلروب من ليبيا

                                                      
 1199أغسطس11طقة الرشقية يظهر بصوته عىل القناة الرسمية لليبيا يوم نأحد سكان امل 1

 1199أبريل1إىل قناة العربية يوم   السابق عبد الرمحن شلقم هحديث مندوب ليبيا يف األمم املتحد 2
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كيف أنه  املتحدة عن األمممندوب ليبيا يف عىل  األسئلة واستمرت املذيعة بطرح  

عىل  وحتتوى ،القذاىف العقيد معمر مدينةا رغم أهناملدينة عىل  يسيطرواأن  الثواراستطاع 

عبة قبل مل تكن عليهم صنه أقال شلقم بالقذاذفة،  يلةقبإىل  ىالكثري من العائالت التي تنتم

. ىيبالل اجلنوببأخرى مدن  وإىلسبها إىل  من رست االقذاذفة فرو ن قبيلة أ، و مضت أيام

 أجدابيا امتدت من مدينة  تىمدينة رست والعىل  الغارات والقصف املستمرأن  عىل وأكد

بقاء ضامن عىل  ساعدت ومتواصلة كانت كثيفة ىوالت ،األطليس من قبل حلف رست  ىحت

. لقد ةليبيا حيعىل  بقتأمن  ىه يف ليبيا القوات اجلويةبأن  يقولو ،رستعىل  الثوارسيطرة 

بظهور مجاهري رست وتاورغاء يف مسريات مليونية هتتف بحياة معمر  خباردحضت هذه األأ

وهي  أجدابيا مدينة رست والربيقة و 1199أبريل1وظهرت القناة الليبية يف تاريخ  القذاىف

جراء بعض إالليبية ب ذاعةحتت سيطرة الرشعية الليبية يف نفس التاريخ واليوم، بل قامت اإل

يف رست والربيقة لدحض اخلرب الذى ظهر به عبد الرمحن  ىاللقاءات مع الشارع الليب

الروح إحبا  عىل  والعمل هكان هدفها ترويع الشعب وختويف خباركل هذه األ (1).شلقم

شطخصية  املدن تارة وعىلعىل  ية كانت تركاعالملة اإلأن اآلاملعنوية للمؤيدين وخاصة و

احلكومة الليبية  صيات البارزة ىفانشقاق بعض الشطخ وعىلأخرى القيادة التارخية تارة 

 .أخرىالرشعية تارة 

 سواءحد عىل  والعربيةقناة اجلاياة  منصداقية امل التي ختلو من خبارستمرت األا

فلقد كانت  ىالنظام الليب إسقا و ،ليبياعىل  ية يف السيطرةرهابمساعدة التنظيامت اإل هبدف

السياسية يف  نظمةألا إسقا ب عالماإلأدوات  قومتأن  ىالعامل عالممنفردة يف تاريخ اإل سابقة

عرب  يف املنطقة العربية لتهديد الشعب وبث الفوىض وسيلة عالماإل ويكون ،الدول العربية

إىل  أخرى أخباريتم االعتامد عليهم يف نقل  ىالتو .العربيةوقناة  اجلاياةقناة  مثل قنوات عربية

لقد  .قيتهاعدم مصدأوقية اخلربامن مصدتأكد ن الودوالقنوات الناطقة بالعربية والغري عربية 

                                                      
بشأن استقبال مدن الربيقة  1199أبريل1لتفنيد اخلرب الذى نقلته قناة العربية واجلاياة يوم  ىلقاءات يف الشارع الليب 1

 جدابيا ورست للمتمردين.أو
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ا نرشت يف  ىاجليش الليببأن  مفاده اخرب 1199أبريل 91بتاريخ قناة العربية واجلاياة  أيضا

وظهر هذا اخلرب عندما بدأت  (1).استطخدم القنابل العنقودية واملحرمة دوليا ةمدينة مرصات

 بل قاربت ةيف مدينة مرصاتاملتطرفة  يةابرهاجلامعات اإلعىل  قوات الشعب املسلح بالقضاء

 الرأي حيث سارعت اجلاياة ببث هذا اخلرب لكسب  ،سلحةامل املليشياتحتريرها من عىل 

املنظامت احلقوقية التي كانت غري أن  ،احلكومة الليبيةعىل  وزيادة الضغط ،العام العاملي

 نسانحقوق اإل ققت منظمةحت بعد أنهذا اخلرب الن بطت أكد متواجدة يف ليبيا رسعان ما

وقد  ،لصقت باجليش الليبيأهذه التهمة أن  ،التي كشفت بدورها" وتش هيومن رايت"

السواحل عىل  التي تواجدت، يةيكاألمرالبحرية هو  يالفاعل احلقيقبأن  اتضح بعد ذلك

هذا  متلكهنا ال أثبت بالتي  وليس القوات املسلحة الليبية  ةالليبية بقرب من مدينة مرصات

 (2) .النوع من القنابل العنقودية

 ت عليها قناة العربية والتي تم دحضهاوأكدتها قناة اجلاياة التي بث خباراألآخر  نإ

ا حيث ظهر يف رشيط  ،قوات الشعب املسلح نفسهعىل  ىمن قبل الشطخص الذى ادع أيضا

 (3).الشعب املسلح تم اغتصاهبا من قبل قواتبأهنا  حد الفتيات الليبيات التي تدعيألفيديو 

يف املنطقة الرشقية التي كانت تسيطر عليها اجلامعات  العام الليبي الرأي أثار  وهذا اخلرب

 إعالنوالتي كانت حترض الشعب الليبي يف املناطق الرشقية بالظهور و ،ية املتطرفةرهاباإل

ها قناة تاستطخدمتي ال ساليباألأحد  العبيدى إيامن  .املعارضة للنظام السيايس الليبي الرشعي

ظهر الفيديو يف قناة  ،العقيد معمر القذايفعىل  العام وتقليبه ىالرأثارة اجلاياة بغرض إ

                                                      
 ليبيا للقنابل بشأن استطخدام قوات الشعب املسلح يف 1199أبريل91خرب نقلته قناة اجلاياة والعربية بتاريخ  1

 ةاملسلحة يف مرصات تالعنقودية املحرمة دوليا عىل املليشيا

تم تكذيب اخلرب من قبل قيادات الشعب املسلح بعدم امتالك ليبيا هلذا النوع من القنابل وهي حمرمة دوليا، وليبيا ال  2

 .1199فرباير91متلك هذا النوع من السالح بتاريخ 

بشأن اغتصاب قوات الشعب  1199.يونيو92ن األمريكية بتاريخ إ ىس ىلعربية وقناة السخرب نقلتة قناة اجلاياة وا 3

 املسلح الليبي لليبيات.
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غري (1).ىشطخص من اجليش الليب 92تم اعتصاهبا من قبل بأن  وهي تقول ةاجلاياة هلذه الفتا

 ن خليفةزوجة محد بموزة قطر وتم طردها من قبل إىل  العبيدى رسعان ما ذهبت إيامن أن 

يف قناة هذا   طردها حيث جاء خرب ،فتاة منحلةبأهنا  تهاواهتم ،ناآلإىل  غري معروفة سبابأل

العبيدى من قطر حيث قامت  إيامن بترصيح بطرد  1199.يونيو.1العربية يوم  ىس ىب ىالب

ملنظمة احيث نقلت  ،بنغازى بليبياإىل  العبيدى إيامن ة الليبية  السلطات القطرية برتحيل املرأ

 إيامن لني قطريني اصطحبوا ئومس هناكبأن  معن شهود عيان قوهل نساناملعنية بحقوق اإل

وأجربوها ووالدهيا اللذين كانا يقومان بايارهتا ـ عىل السفر العبيدى من غرفتها يف الفندق 

مم ن الالجئني التابعة لألئووقال ممثل املفوضية العليا لش( 2).بنغازيإىل  عىل طائرة متجهة

 العبيدي إيامن املتحدة يف واشنطن فنسنت كوشيتيل يف ترصحيات لوكالة األنباء الفرنسية إن 

 يف فندق يف بنغازي،اآلن  خالل النهار وهي تم ترحيلها عىل متن طائرة عسكرية قطرية

  أنهإىل  ليبيا خوفاا عىل حياهتا، مشرياا إىل  وأضاف كوشيتيل أن العبيدي مل تكن تريد العودة

 (3) .هناك أناساا هيمهم إسكاهتا ألن يف ليبيا فها يف حملهخو

ية مارك تونر نبأ ترحيل العبيدي يكاألمراملتحدث باسم اخلارجية  وأكدفلقد رصح  

وأن الواليات  أخرياا  معها ثيني متكنوا من التحدأمريكلني ئومسأن  إىل من قطر، مشرياا 

 إجيادعىل  العبيدى إيامنة دمساعاآلن  طن تريدنشاوبأن  وقال، عىل سالمتها املتحدة قلقة جدا  

ليبيا مثل دول فرنسا عىل  مرينآونظرا حلاجة املت .1199.يونيو.1بتاريخ .ملجأ هلا خارج ليبيا

مهال قضايا إواهتامم دول هبذه القضايا و ىللشعب الليب ا وبريطانيا فاستمر التضليلأمريكو

لتحقيق  كوسيلة  العبيدى إيامن  استطخدمت لقد  .اهتامم ىأ ومل يعريوا هلا،من هذهأكربكانت 

فلقد  ،ىواخلارج العام الداخىلالرأي استفااز من خالل ليبيا عىل  مكاسب سياسية يف احلرب

                                                      
  1199مارس15يامن العبيدى يوم إاجلاياة بمقابلة  ةخرب نقلته قنا 1

 1199يونيو1يس العربية يوم  يبيامن العبيدى من قطر حسب ما نقلته قناة البي إخرب طرد  2

ثل املفوضية العليا لشئون الالجئني التابعة لألمم املتحدة يف واشنطن فنسنت كوشيتيل بتاريخ ترصيح مم 3

 .1199يونيو1
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العبيدى مما جعل  إيامن عىل  رضورة املحافظةعىل  منظمة هيومن رايت وتش تقرير أصدرت

إىل  خذهاأوتم  ،يةيكاألمراملتحدة الواليات إىل  شرية دخولأتمتنحها الواليات املتحدة 

رصحت يف حديث هلا  يامن العبيدى ، حيثإالتي تتواجد فيها   ،يةيكاألمرالواليات املتحدة 

اآلن هنا أ من قطر بطريقة بشعة هابعد طردبأن أكدت فيه  1191يوليو9جديد يف تاريخ 

إن  ىسال قناةهلا يف  خرآكدت يف حديث أو .يةيكاألمرعيش حياة صعبة يف الواليات املتحدة ت

عىل  يف االدعاء االنتقايل يف مدينة بنغازى هو من استطخدمها أن املجلسعىل  يهيكاألمر إن 

ورضهبا من قطر طردها ىف .ما تسبب فيام بعد .. مهاهلاتهاء دورها تم إنابعد و ،ىاجليش الليب

 ناأوقالت  ،هيائويد أح عنثا دولة بحإىل  سفرها من دولة م  ث.ومن .. بنغازيإىل  وترحيلها

بأن  لتأبتعد عن األضواء وسأأن  وأريد،يةنجلياأدرس وأتعلم اللغة اإلأن  أحاولاآلن 

الذريعة لقد تفننت الدوحة يف استطخدام هذه  (1).إزعاجأي  يرتكها اجلميع يف حاهلا دون

حة ولكنها رسعان ما قامت الدو ىالنظام الرشع إسقا رساع يف واإل ىاجليش الليب هلتشوي

 .حياة موزة الشطخصيةعىل  اشكلت خطر إال أهنانفسها بطردها 

حقيقة  ليبيا بالتواريخ هو ىف خبار التي استطخدمت يف احلرب عىلرسد احلقائق واألإن 

 سقا عالم العريب الذى ساهم بدوره يف إمام حقائق زيف األأ  القارئ وضع إىلمر هيدف األ

 الليبي املجتمع أفرادالنقسام بني الفتنة وا بثوشارك بطريقة مبارشة يف  ،عربية أنظمة

 عنالقوات املسلحة و أفراد عنخبارشاعة األإ ىفهذه القنوات  ختصصت فلقد ، املتامسك

 عالمعن وسائل اإل ةالغريب بمطختلف عالمفلم تكن وسائل اإل.أرستهو العقيد معمر القذاىف

كد من أالتواجلاياة دون  قناة العربيةخبار منسوخة من أمانقلت  افهي كثري ،العربية

قوات  أكرب مر مع آتت العريب والغريب  عالم، مما جعل كل وسائل اإلتها أو مصادرهامصداقي

ية يف يكاألمرإن  شبكة اليس يس خفقتألقد نظام العقيد معمر القذايف، ف سقا التحالف إل

كاذبة للواليات وقد عملت كمطخرب لتقديم املعلومات ال ،الليبية زمةاأل أثناء نقل احلقائق

                                                      
 1191يوليو9ن األمريكية يوم إ ىس ىكلمته إىل قناة الس 1
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 بتقرير الغري صادقة خباربل جتاوزت األ، مل تقف عند هذا احلدأهنا  غري،يةيكاألمراملتحدة 

العقيد  هنات طرابلس بعد سقو  طرابلس لغرض تشوياي مايف عن حديقة حيوإعالم

  .تم اغتياله بعد أن ىحت همعمر القذايف ونظام

افهي  العقيد  همن االستطخدام بغرض تشوي نث تستمل حد املعامل السياحية يف ليبياأك أيضا

حديقة احليوانات يف طرابلس  .كل ما حيدث يف ليبياعىل ول األ املسئولنه وكأ ،معمر القذاىف

مل تنج من ادعاءات  .جهات السياحية العائليةاكانت يوما من الو ،فدان 991 اتبلغ مسحته

قفاص أ حمل تنج، تو لكل جا يف ليبياليبيا وقصف قوات الناعىل  احلرب فبعد .ريبغال عالماإل

ا احليوانات مهاهلا وكان سبب مما تسبب يف إ ،ريخ التوموهوكابصومن القصف اليومي  أيضا

عتناء الاعن  تم التطخىل لقد .األدويةاء وذالعطش،و نقص يف الغيف موت احليوانات من 

وظفي حديقة بعد هروب مالعاصمة الليبية و القتال يف طرابلس خالل بحديقة حيوانات

احلديقة بمااج إىل  التي دخلت ةيرهاباإل املسلحه واجلامعات املليشياتاحليوان خوفا من 

له خمرج رسى يف  العقيد معمر القذاىفبأن  تصديقا لكذبة دموي بحثا عن العقيد معمر القذاىف

موت إىل  أدى مما طويلة مرشب ملدةأو  نات بدون مأكلاتركت احليو .حديقة احليوانات

 هبجانب انقطاع امليا 1199الصيف  ةظروف املناخ وحرارإىل  ضافةباإل ،لكثري منهاا

 211من  أكثرسبب يف موت الكثري من احليوانات حيث قتل  وغياب املوظفني فقدوالكهرباء 

مدينة إىل  مثل الفيل الذى تم نقله خرالبعض اآل ةرسق يف حني متت،حيوان بسبب احلرب

 ( 1) .الانتان

جمموعة من الصحفيني من حيث زار ،حديقة احليوانات يف طرابلس عالمإلمل يرتك ا

يف حماولة ضعيفة لتشويه صورة  .نات طرابلساحديقة حيويس إن إن ورشكة  ،يبأي  رشكة

استطخدموا حيث ، للعقيد معمر القذاىف ىالنظام السياس هستطخدامها يف تشويال ناتااحليو

ل ئوالقذايف مسالعقيد معمر  نأ، وك"يقتل حيوناته القذايف" مقال نرش بعنوانيف صورة ألسد 

                                                      
 1199سبتمرب 91نرش عىل موقع املثابة بتاريخ  1
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مطر حلف أ، ليبياعىل  ةاحلرب الرشسأثناء  ن أاجلميع ب عىل ىوما الخيف ،عن محاية احلديقة

وهي نفسها التي سقطت  ،اجو  ا وا وبحرا ة بر  هذه احلديقعيل صواريخ التوموهوك الناتو 

يف  حليواناتا، فلم تستثن باب يف ليبيا والنساء والشيوخ والش طفالألالبيوت وقتلت اعلي

جثة عىل  يةإنسانات تأثريب الستطخدامه ما شهدوه ان وصفوأإىل  بل متادوا .حديقة طرابلس

ومل  .حد قوهلمعىل  نائمة داخل أقفاص قذرةال دببةوبعض ال سد وجوعهوغضب األ لغاال

كومة الليبية مل هتتم هبذه أن احل"و هي خالصة استهاائية إىل  وصولال يعالمينتظر الفريق اإل

 (1).ي لتشوية احلكومة الليبيةعالماالدعاء اإل أنواعكنوع من  ."طالقاحليونات عىل اإل

 .احلديقة حيواناتوليس هم أنفس القصف مل يرحم البرشبأن  وتناسوا

اللوم عىل احلكومة الليبية بسبب توقف محلة الصيانة يف احلديقة التي كانت  ألقوا كام

والغوغائية التي  حالة الفوىض، ولكن 1199.سبتمرب 9يتم االنتهاء من صيانتها يوم  أن مقرر

أو  ة صيانةأجهاى مل تسمح أل ،1191ديسمرب إىل  1199فرباير  91عاشتها ليبيا من تاريخ 

عىل  فحديقة احليوانات يف طرابلس تم قصفها بصواريخ توموهوك بناء .مانأغريها بالعمل ب

حديقة احليوانات وهلذا عىل  العقيد معمر القذايف له خمرجا من بيته يطل بأن للهضمعلومات م

  طرابلسعىل  املسلحة املليشياتالء املتطرفني ويدمرت حديقة احليوانات وبعد است بعد أن

يف  االفيل الوحيد الذى كان متواجدقامت مليشيا الانتان برسقة  1199أغسطس11يوم 

 رهايبالتمرد املسلح اإلنتان من قبل مليشيا الانتان. فلم يرتك الاإىل  حديقة احليوانات تم نقلة

  .احليوانات يف مقرها ىحت يف ليبيا

نواع أعنف أ إىل ىخرفقد تعرضت هي األاحليوانات حمظوظة فلم تكن حديقة  

ن حديقة واآل ،الرسقة من قبل املليشيات املسلحةالقصف بجانب تعرضها للنهب و

 ىه ،القذاىف معمر اعيممساندة لنظام اليدة ؤيف منطقة متقع  ليبيابطرابلس  بمدينةاحليوانات 

                                                      
 .هموقع املثابة، مصدر سبق ذكر 1
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من قبل حلف شامل سكانه عىل  بربرى مهجيعنف محلة قصف أشهد  لذىأبو سليم ا ىح

حلف قام هبا من أجل إخفاء جرائم حرب منظمة ، 1199 أغسطسخالل شهر  األطليس 

أن الوضع يف حديقة حيوان كان  املذكورة أعاله عالمادعت وسائل اإلفقد  .شامل األطلس

 أن حديقة احليوان تأمل ةصعب جدا بسبب نفاد املال و ذلك لتغدية احليونات مضيف"بالفعل 

 نمن صناع القرار يف ليبيا أأي  أو احلكومة االنتقاليةأو  ةاملسلح املليشيات زعيم إجياديف اآلن 

  .وهيتم هبا ناتاحيويقدم دعمه لل

التومو  األسود مكان رضبة سقو  صواريخ ثالعشب األشع يظهر ويف الوقت احلايل

 ،1199فرباير  91وبعد فوىض  1)).رصاص عىل العديد من األقفاصإطالق ثار آ و، هوك

هناك أن  هو كثرواأل ،ظروف رهيبة تعيشخالية وحديقة احليوان يف طرابلس ت أصبح

حاالت من التعذيب املربح سجناء من الرجال والنساء يف سجون غري رسمية يف ليبيا يمرون ب

تقوم بمثل أن  سامهت يف تدمري ليبيا ية التيعالماإليس إن إن شبكة ومل نشهد  ،والقتل العمد

 .الليبي اليوم نسانحقوق اإلعىل  هذا التقرير

 الغربية عالمبواسطة رشاء الذمم واالستفاازات والدعاية من خالل وسائل اإلف 

وبث نار الفتنة بني ،االجتامعي ورضب النسيج االجتامعي خالل بالتوازنيتم اإل  والعربية

رشخ النسيج االجتامعي عىل  جهوى وعرقي والرتكيا أساسعىل  القبائل الليبية

العقيد  أعداءإن .فربير 91 فوضةالرتكيبة االجتامعية يف ليبيا بعد عىل اآلن  ثروالذى أ،الليبي

اهلدف الرئيسى من تسطخري قوة بأن  اسنين رشخ هذا النسيج بكل قوةعىل  معمرالقذايف عملوا

ا كان اهلدف، معمر القذايف اغتيالإىل  ضافةباإلوالرتسانة العسكرية  عالماإل هو استباحة  أيضا

  .هضعافثرواته وتقسيمه إلالوطن ورسقة 

                                                      
معظم األقفاص  يف اجلنوب من مركا املدينة، و أنبأنه من أبرز املعامل التي تقع  "ديقة وصف أكرب دليل سفر عاملي احل 1

دليل  اوهذ "واسعة و حتت اهتامم جيد و تشمل الفيلة و األسود والنمور والاواحف والقردة والغاالن و غريها. 

كل ثري من األموال يف التنظيف واأللكفربايركانت هتتم هبذه احليوانات وترصف عليها ا 91ن ليبيا قبل التمرد أعىل 

 والعناية الطبية.
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 خروج الناسإىل  دتوأ ،الشعب الليبيعىل  ما يؤكد اخلدعة السياسية التي انطلتإن 

العربية وتوالت قناة  م  قناة اجلاياة ومن ث  ية من إعالمتها كذبة ايبد كانت يفالشارع إىل 

النظام  إسقا يف خلق حاجا بني القيادة الليبية وبني اجلامهري بغرض خرى القنوات األ

يدفع الثمن بتواجد اآلن  خدعة سياسية وهوإىل  فلقد تعرض الشعب الليبي .السيايس الليبي

ورسقة  ،يف ليبيااملتطرفة ية رهاباإل املليشياتالليبية ووجود  األرايضعىل  ةجنبيالقوات األ

أو  وعائدات النفط الليبي دون رقيب،اته الداخلية واخلارجيةاستثامرالشعب الليبي و أموال

هات وتدمرت كل مؤسسات الدولة وظهور حكومة جديدة ال متلك القوة  بعد أنحماسب 

من وانتشار اجلريمة األغياب  إىلضافة إ (1).ليبيااملسلحة يف  املليشياتعىل  الكافية للسيطرة

 املنظمة والغري منظمة يف ليبيا بعد احلرب.

 الفوىضيام ق هو  ،الشعب الليبي تعرض خلدعة سياسيةبأن  ما يؤكد القول هنا

يليا إالرائد  حد رأى وعىل ،نظام العقيد معمر القذايف إسقا نه يطالب بأالشعب ب عالنإب

تعرض سؤال ما هي اخلدعة التي عىل جابة اإليف   لقوات الروسية الفيدراليةل التابعكورينيف 

يف  همشهد تم متثيلقامتا بعرض  إن إن، اجلاياة وال يس ةناقبأن  يلياإ أكد ؟ هلا الشعب الليبي

نه أقناع الشعب الليبي بإل ةيباب العاياإىل  والدخول ةيباب العايا قناة اجلاياة وهو قصف

وهذه  ،يس إن إنالتي بثتها قناة اجلاياة وال  األوىلة يف الصور يباب العايا بالفعل تم سقو 

الشارع الليبي وخاصة يف مدينة طرابلس وبالفعل إحبا  ية كان املقصود منها إعالمخدعة 

 .هي مل تكن حقيقةو ،طرابلس إسقا رساع يف اإلإىل  ية يف هذه املرةعالمنجحت القنوات اإل

إىل أدت  الروح املعنوية للشعب الليبي يف طربلس وبالفعلنجحت يف تدمري فلقد  

 "اجلايرة"ا قناة ــحذرتن لقد  "ا ــيليإد الرائد ـيؤك .تراجع اجلامهري من الدفاع عن طرابلس

 ،طرابلسعىل  نييرهابإلاانتصار قطر و عنمتثيلية د شاهدنا مشاهد وق."يس إن إن" ــوالـ

                                                      
للتصحيح بعد أن اكتشف الرسقات املمنهجة لألموال الشعب  1191فرباير92حدد الشعب الليبي اخلروج يوم  1

  رضا.أو ا  وبحر واستباحة األرايض الليبية جواا  الليبي

ايليا كورينيف التابع للقوات الروسية الفيدرالية بتاريخ األسبوعية الروسية مع الرائد  لقاء صحيفة ارغومينتي نيدييل 1

 ، مصدر سبق ذكره1199كتوبرأ1
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 هلام الشعبأل ابلس مقامة يف صحراء قرب الدوحةكانت ديكورات الساحة اخلرضاء يف طرو

ذلك. فهذه املشاهد كانت بمثابة اشارة هلجوم  أسبابوكنا نعرف  ،طرابلس قد وقعتبأن 

ية إرهابثر هذه املشاهد بدأت خاليا إو ،طرابلسعىل  واملطخربنيية املسلحة رهاباجلامعات اإل

واقتحام  ،طرابلس مدينة أنحاءفة ة احلواجا يف كاإقامبمية اجرمسلحة إوجمموعات  نائمة

ناال القذايف. وبدأت عمليات إالعقيد معمر مراكا القيادة وشقق الضبا  الذين مل خيونوا 

 .العسكرية جنحة. وانقطع االتصال بأحد األةطرابلس ومرصات ة يف ميناءأجنبيوحدات 

ال  ىحت. لشكاإ يف خيانة له وهو الرباين الضبا  الكبار موقعه دون معركةأحد  وسلم

حرقت طرابلس وقتل ولكن لألسف أ حترق وحدات اجليشو حمرقةإىل  طرابلستتحول 

لسكان املساملني عىل حد وقتل ا، املسلحة املليشياتاجليش الليبي بطائرات الناتو وهجوم 

آخر  ىحت ةنيوبقوا يدافعون عن املد وا االستسالمرفضالكثري من املواطنني  رغم أن سواء.

عن مطاردة الاعيم والقيادة  مقىص درجة، ورصفهاولة إلرهاق اخلصم بأ، يف حمحلظات

مناطق ال  طرابلس بل وجدت يف  ،اآلن ىحت . وال ياالون يواصلون املقاومةالليبية العسكرية

املسلحة يف  املليشياتال بعد سقو  طرابلس بالكامل حتت إعىل دخوهلا  نواملتطرفجيرأ 

  (1). 1199أغسطس 19

 

 

 

 

*** 

 

                                                      
 نفس املصدر  
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 خلامتةا  

 ،العقيد معمر القذايفعىل  هأدواتاالنقالب و أسبابحتليل واتضح من خالل مناقشة  

مرت اجلامعة آاجلديد، فلقد ت هااالستعامرية بوجه طامعواأل هدافاجتمعت كل األ فقد

العقيد معمر القذايف  رغم أن ،العربية التي كان يدعمها العقيد معمر القذايف ماديا ومعنويا

 ،هأسبابنه يعود كلام عادت أو،نتهيتاالستعامر لن  ظاهرةأن  عىل  ينبه الدول العربيةكان دائام

 جملسإىل  العربية ن خالل القرار الذى رفعته اجلامعةنه ومإولذا ف ،وتوفرت ظروف تواجده

وارتفاع  كان سببا رئيسا يف تدمري ليبيا ورسقة خرياهتا وانتشار الفساد فيها لتدويلهاألمن 

القطرية والسعودية يف بث  عالملعبت وسائل اإل. وقد جلريمة والقتل العمد فيهامستوى ا

 ،جج الغضب الشعبيأالشارع الليبي يف تعىل  هاتأثري تركت  ملفقة  أخبارسمومها من خالل 

من الدول الغربية من حقيقة ما تقدمه قنوات العربية أي تأكد مل ت نه أوما يثري اجلدل ب

القذايف من بني  تدين اجليش الليبي والعقيد معمر ملفقة ،وسناريوهات  أخبارمن  ،واجلاياة

والتي ،ية التي سامهت يف انقالب الشارع الليبي ضد العقيد معمر القذايف عالمهذه املواد اإل

وهي  .بعد مرور عام من احلرب نسانت عدم صحتها من قبل املنظامت الدولية حلقوق اإلأثبت

ترسب من قناة  خرب وهو  ة جنبيت عليها املطخابرات العربية واألاملادة الرئيسية التي عمل

من معمر هم غضبعن تعبريللالشارع الليبي   ىلإخراج املواطنني إوكان الغرض منه ،اجلاياة 

ني وهي من فعل معمر يالليب وهو االدعاء بوجود مرتاقة وجدت داخل ليبيا لقتل ،القذايف

كل ما هم بأن  يص جلان حقائق قمؤخرا وفقا لت نسانعلنت منظامت حقوق اإلأولقد  .القذاىف

 العقيد معمر القذايف قد جلبأن  عىل ومل يثبت اجليش الليبي أفرادمن  ممتواجدين يف ليبيا ه

ستان أفغانمن قام بجلب مرتاقة من بأن خبار الاائفة وثبت األدحضت أمرتاقة بل أي 

مجاعات و التابعة لتنظيم القاعدة  فةهم اجلامعات املتطر وتونس واجلاائر ومرص والعراق

 .املسلمني خواناإل

ية الكبرية جدا التي استطخدمت عالملة اإلبعض نامذج اآل دلقد اتضح من خالل رس

 أفرادكان خمطط هلدم الروح املعنوية وخلق فتنة بني ،نظام رشعي يف ليبياعىل  لالنقالب
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وهذا ساهم يف زرع احلقد والبغض  ،ة ثارها مستمر بني القبائل الليبيآمازال  الشعب الليبي

وهو السبب  .الشعب الليبي املؤيدين لسياسيات العقيد معمر القذايف واملعارضني له أفرادبني 

الذى جعل السجون الليبية متتلئ اليوم بالكثري ممن كانوا يعملون يف نظام العقيد معمر 

حتقيق  أجليف دولة قامت من  ة والقانوينةينهم من حقوقهم املدئقصاإإىل  أدى و ،القذايف

طائرات حلف الناتو واملليشيا التابعة لتنظيم القاعدة  املاعومة التي ترقبوها عىل الديمقراطية

 أسلوبإال  فلم يكن يف ليبيا بعد العقيد معمر القذاىف .رهابية وباقي اجلامعات املتطرفة واإل

هذا هو حجم االغتياالت عىل  وخري دليل،واحد وهو السالح ولغته يف حتقيق كل املطالب 

 .ثالث سنوات رس الليبية اليوم بعد مرورألواالختطاف واالغتصابات التي تعاين منها ا

ولكنها مل تنجح يف ،ية يف التواجد يف ليبيارهابنجحت دول الغرب يف مساعدة التنظيامت اإل

يبيا الديمقراطية وهلذا حتولت ل ،يةنسانه اإلأهدافإىل  مساعدة املجتمع الليبي يف الوصول

والتطرف. فحاالت الغضب  رهاباإلو املليشياتحكم إىل  املبارشة وسلطة الشعب

اره الطريق تياخعىل  تدل 1191 ديسمرب ىها املواطن الليبي اليوم حتشيالحتقان الذى يعاو

إىل  شها املوطن سوف ختلق تصحيحا ملساره عرب عودتهيس التي يعأوحالة الندم والي،اخلاطئ

فلقد  ة التي تعني سلطة الشعب.ياجلامهريى واالقتداء بنموذج الديمقراطية احلقيق نظامه

ي العريب يف عالملكل العامل وليس الشعب الليبي فقط خداع قنوات التضليل اإلاآلن  اتضح

تصحيح املسار. عادة إل 1191يونيو  11 التصحيحية ثورة سوريا ويف ثورة مرصعىل  احلرب

اوقد اتضح  توافق مجاعات املصلحة الواحدة يف عىل   ساعدإرهايب ناك خمططهبأن  أيضا

حتقيق مصالح ختص  أجلوليس من  ،خاصة طامعالعقيد معمر القذايف نتيجة ألعىل  القضاء

قضايا هلا عالقة بالنظام السيايس  منني من املتطرفني و اهلارب نيبني فريق  املجتمع الليبي

قدر ممكن  أكربومجع ،مصلحتهم اخلاصةإال   هتمهمالليبي السابق وبني معارضني داخلني ال

وهذا ما سيتم مناقشته يف  نيبيودماء الل حساب الشعب الليبيعىل  من الثروة ولو كانت

  .الفصل القادم

*** 
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 الثانيالفصل 

 الدينية والليربالية  مجاعات املصاحل أهداف توافق     

 ليبياعلى  احلرب يفيف الداخل واخلارج 
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 مقدمة

 

 يف الداخل واخلارج يف مجاعات املصالح أهدافتوافق  يناقش هذا الفصل مدى

بدعم قطرى  ،يعاتوافق مصالح اجلامعات الدينية املتطرفة مجويوضح مدى  ،ليبياعىل  احلرب

من ،طرافهذه األ أمامتسهيل املهمة عىل  ية تعملإعالمرضية أمادى ومعنوى وب سعودى

استقاء الفتاوى الدينية إىل  ضافةباإل. النظام الرشعي فيها إسقا و ياليبعىل  السيطرة أجل

من خالل الداعي الديني  ،وحرق املمتلكات العامة للدولة القتل والفوىضعىل  والتي حترض

او .يني الليبيني املؤيدين لقطر والسعوديةسالملإل ىيوسف القرضاو هناك الكثري من  أيضا

العام  الرأي  كحلقة وصل لتضليل ،ليبياعىل  يف احلرب ابارز ادورالشطخصيات التي لعبت 

الصاليب، واملفتي الليبي الصادق عىل  مههاأو ،العاملي ضد النظام السيايس الرشعي يف ليبيا

العيساوى عىل  والسفري السابق ،عبد احلكيم بلحاج من تنظيم القاعدة واملتطرف الغرياين

 ىفــمصط ر القذاىفـــام العقيد معمــدل يف نظـللعية ــوأمني اللجنة الشعبل ــوحممود جربي

حتالفت مثل هذه  .وغريهم ،عبد الفتاح يونسالعام من أمني اللجنة الشعبية لألعبد اجلليل و

حلف الناتو والذى بدوره ، األطليس املصالح يف التعاقد الغري مكتوب مع قوات حلف شامل 

الروح ضعاف إترويع الشعب و يبيا بغرض نية يف لاملدرضب القوات العسكرية وعىل  توافق

دول العامل  أنحاءمن مجيع  نياملئات من املقاتلني اجلهادي متجاهال ،املعنوية لدى املواطن الليبي

جتاوزت بل  .1199احلرب  ليبيا أثناءإىل  و الذين توجهوا القاعدة تنظيمالذين يتبعون 

التسامح والعفو عىل  القائمة يةسالمإلا ئكل املباد خمالفةعىل  بالعملاجلامعات املتطرفة 

 .ومساعدة املحتاج والضعيف والفقري
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ضد   نفسيةكمدخل للحرب التبث  التي العقلية ىمسألة العدو هذا الفصليناقش 

لقد جتددت  .ها وانكسارهاإخضاع أجلمن  الربيع العريب ىالعربية حتت مسم الشعوب

 كتاباتإىل  ،الرسول عليه السالمعن االستفاازات للمسلمني من خالل عرض رسومات 

 مما ،ئ للرسول عليه الصالة والسالميلم مسيفنتاج إ حيث تم ،1191 خرها يفآظهرت 

لتنفيذ  العقليةوانتقال العدوى  فعال بغرض خلق الفوىضأيف ردود   ىغضب الشارع العرب

  الشارع العريب بالكامل.برنامج ماسموه الغرب بالربيع العريب داخل 

 حد املداخلأك جنبيمهم وهو قضية التمويل األآخر  ذا الفصل موضوعهيناقش 

بغرض  ،الغوغائية يف املنطقة العربيةو يف تغيري اخلارطة العربية وبث الفوىض املستطخدمة

 ،يف قمة اهلرم السيايس قيادات هايلة متكنيالعربية والسعي وراء  نظمةاألعىل  االنقالب

 الغرب. ي أيدداة طيعة يف أتكون أن  تستطيع

 أهدافتوافق ن إ :ليبياعىل  اجلاعات الدينية املتطرفة يف احلرب أهدافتوافق  -3

قاعدة هلم يف ليبيا كانت حلمها منذ عام  اءنشإاجلامعات الدينية املتطرفة يف حتقيق مطالبها ب

التسابق لتحقيق هذا اهلدف لكل إىل  . وهلذا سعت دول عربية مثل قطر والسعودية9151

عقلية عىل  تأثريلل ،مهمة جدا إعالمسطخرت هلم وسيلة  وهلذا ،عات الدينية املتطرفةاجلام

الليبية  النفوس ئةيوهتهلم  األرضلتمهيد  الشارع العريب كام ذكرت سالفا، وهي قناة اجلاياة

بأن  مرور ثالث سنوات كانت كفيلةغري أن  يف قبوهلم كمحررين عظام وبارزين يف حترير ليبيا

  .ني اليوميالليب أمامقة تضع احلقي

الكلية العسكرية السويدية  سلفت القول يف التقرير الذى قدمه حممد تامالت يفأفكام 

فإن  ،ية بني حلف الناتو واملجاهدين اجلددعالمالرشاكة اإل "بعنوان  1191نوفمرب  11يوم 

 ،حممد تاملت يقول أصدقاء اليوم همأنفس هم األمس، أعداء -ية رهابظيامت القاعدة اإلالتن

حصل يف املرجع الشيعي آية اهلل السيستاين الذي أمر أتباعه بعدم مقاومة اجليش كام نه أب

قناة اجلاياة  عىليف قطر والداعي الديني نجح يوسف القرضاوي فقد  ي يف العراق،يكاألمر
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 يف خمطط الربيع العريب ليبيني املؤيدين لقطر والسعوديةيني السالماإلبالنجاح يف دعم 

يف حتييد جاء كبري من الشعب الليبي يف ها املؤثر دورهذه املؤثرات  لعبت حيث ،االستعامرى

كام أنه نجح يف جعل  .والداخلية اخلارجية القذايف واملعارضةالعقيد معمر  الرصاع بني

رب املجاهدين يف حلنوعا من اجلهاد اجلديد املامثل  الرشعيالرصاع ضد النظام الليبي 

  (1)ستان.أفغان

التي فضل السعوديون البقاء فيها العبا خفيا يف عملية تغيري س ذلك ليبيا وعىل عك

وخاصة السلفية السلفيون عمد  .واالنقالب عليه نظام العقيد معمر القذايف النظام الرشعي

فرض مرشوع جمتمعهم عىل  سوريامرص ويف اآلن  املسلمون كام يفعلون خواناإلواملقاتلة 

مري عدنان العرعور القيادى يف احلركة السلفية الذى ينفق عليه األن أعل حيث اجلديد،

يف حني حياول  ،اجلميععىل  خالد بن طالل الذى يموهلم ماليا بشكل غري خمفيالسعودي 

النظام السوري  إسقا وهي  األوىلهم أهدافالعمل يف رسية حتى التمكن من حتقيق  خواناإل

 دارةحسن نموذج إلاحلكم السعودي أبأن  خواناإلن والسلفيو ىويرو ،مع ليبيا افعلو كام

 (2) .سوريا املستقبل حسب اعتقادهم

تتجاهل بل ما تاال  ،األطليس لف شامل الغربية كلها ودول ح لقد جتاهلت الدول

صدور  ىحتي النظام السيايس الرشعي يف ليبيا ىمؤيداملامرسة ضد  نسانانتهاكات حقوق اإل

مر املتمردين من عمالء آدبر له االهنيار بقوة حلف الناتو وت النظام الذى ،هذا الكتاب

قصف املستمر من الوهدم بفعل  ،عليه ةملانيية والفرنسية واألنجلياية واإليكاألمراملطخابرات 

وهو ما  .وبمساعدة اجلامعة العربية األمن  جملسبقرار ظامل من قبل  األطليس حلف  قبل

رهاربية إتنظيامت  والقوى القتالية اجلديدة املتمثلة يف ملتطرفنيلتواجد ا اواضح امربر ىعطأ

والتنكيل بجثث ني يالليبوسلخ اجلنود ذبح عطتها حق يف أو ،يف ليبيا وجهادية متطرفه
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أو  شبيحة يف سوريابالتسميتهم تم  كام ،طحالبأو  ،سابقالنظام الزالم أ همتصفب نياملؤيدي

 .فلول النظام السابق كام يف مرص وتونسب

هي  ،1191.أكتوبر11يف  بني وليد الليبيةمدينة يف التي حدثت إن املجازر األخرية  

وتوازيا مع العمل الذي أنجاته قنوات اجلايرة  ،الدويل رهابالتواجد لإلمثال جيد عىل ذلك 

 نرشتكرار الغربية يف دول الناتو  عالمواصلت وسائل اإلقد ، الليبية األرضعىل  والعربية

 مثبتةغريالعتداءات الاحاالت قرب مثل  مل يتم التحقق منها عن جمازر قصص عن إذاعةو

ومهية من أجل تربير  أخباربأهنا  يقنيعىل  بل كانت ،يف ليبيا الرشعي النظام السيايسعىل 

النظام السيايس أن  فرضيةفإن  .الشعب الليبيعىل  وغري مبارشة ،اعتداءات عسكرية مبارشة

مل تكن أمرا كافيا  ،فاسدة مستبدة أنظمةهي  واليمن وسوريا ليبيا وتونس ومرص كل من يف

لذلك كانت ، ها وتدمري بنيتها التحتيةسقاطبكافة الوسائل املجهاة إل لتربير احلرب ضدها

كسب التضامن سياسية قذرة ليف معركة  وسيناريوهات هناك حاجة الستطخدام تقنيات

او ،الشعب أفرادوحتييد الكثري من  الالزم  ىف ةالدائم حالة من الفوىض نيلتمك دولال أيضا

 ية ىفرهاباملسلحه اإل املليشياته واملتطرف املليشياترش اجلامعات ووزيادة ن ،املنطقة العربية

نصار الرشيعة وحركة الوفاء أو ية خواناإلتنظيامت متعددة من القاعدة والسلفية املقاتلة و

املنطقة العربية عىل  لبسط نفوذها نطقة العربيةامليف هذه وغريها من التنظيامت الدينية للشهداء 

 . وخاصة دول املواجهة

املشاعر املناهضة  ية لتعاياسالماإلإن املحاوالت الغربية الستطخدام احلركات 

التي  اوالتبالضبط كل املحتشبه ذاهتا يف السابق هي وحماربة االحتاد السوفيتى  للشيوعية

رصاعات الستطخدام الوذلك  ،الربيع العريب اجلديديب بباملفهوم الغر ىمايسمها اليوم يف انر

منه دائام آهذه العملية ليست  ولكن .كام فعلت قبلها يف العراقوكذلك  ،إيران كام يفالطائفية 

أهنا  أثبت قد ي يف ليبيايكاألمرما حدث يف ليبيا و اغتيال السفري إىل  بالنظروأنه  وخاصة

سبتمرب عام  99في هجامت ف .كام يقالتشتهي السفن الرياح بام ال تأيت  فقد ،ليست كذلك
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 اهلجامتلية ئوآل سعود مسحكومة  ييكاألمرية والشعب يكاألمرت احلكومة محل 1119

حكام عىل  لقاء اللومإيتم أن  ليس من الغريب هنإوهلذا ف ،يةيكاألمرالواليات املتحدة عىل 

وهو  االستهانة باخلطر اجلديدحدوث أية مضاعفات مستقبلية حمتملة نتيجة  يف حالةقطر 

جون كريستوفر  ييكاألمروخاصة بعد مقتل السفري ،ية يف ليبيارهابخطر انتشار اجلامعات اإل

. من 1119سبتمرب  99 أحداثوهو نفس تاريخ  ،1199سبتمرب 99يف ليبيا بتاريخ  ستيفنا

 .جهة أخرى

 نيمع املقاتلني اجلهادي نهغري املكتوب وال املعلن عالإن التاام الناتو يف هذا االتفاق 

هو جتاهل متعمد من قبل قوات الناتو  ،نواملتطرفني من تنظيامت القاعدة يف ليبيا وسوريا اآل

 وهلذا ،يف املنطقة العربيةطلقوا عليه الغرب أكام  اخلالقة والدول الغربية الراعية للفوىض

اعدة يف ليبيا هي بعلم ني واملتطرفني من تنظيامت القياجلهاد وجود مئات من املقاتلني

برضورة عودة كل رعاياها  1191يناير 1علنت بتاريخ أوهي نفسها التي ، الواليات املتحدة

وذلك من خالل تواجد  أمنيباخلروج من ليبيا نتيجة للوضع الغري من ليبيا ومطالبتهم 

هو السوري متطريف لندن وأحد  بأن املسلحة يف ليبيا. ولعل من املهم أن يذكر هنا املليشيات

أبو حليمة الطرطويس الذي كتب ميثاق ما يسمى اليوم تنظيم القاعدة يف بالد املغرب 

والذي أيد اهلجامت االنتحارية يف السعودية ثم عارض هجامت لندن يف يوليو  ،يسالماإل

او (1).باجليش السورى احلر ىما يسمأو  يف سوريا مع املجاهديناآلن  هو 1112 قصة  أيضا

نتيجة  1191 أكتوبر 2ليه سابقا يف إ اإلشارةنس الليبي يف ليبيا كام تم أ ىبأعىل  القبض

اهو  9115يف  إسالمية يف نريويب ويكاألمريف عمليات تفجري السفارة  هلتورط عىل  دليل أيضا

معرفة الواليات املتحدة بتواجد اجلامعات املتطرفة الدينية ومنها زعامء تنظيم القاعدة يف 

 (2)ليبيا.
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واضح لكل  قد يكون املتعارف عليها  يةسالمالرشيعة اإل ةوعقيد ئمباد فهوممن إ

دمية حترتم فيها اآل ةخالقيأ ئمبادعىل  ية السمحة دائام تؤكدسالملرشيعة اإلفا املسلمني،

ية سالم، فالرشيعة اإلاحلرب ىرسأومعاملة دب احلرب والقتال أفيها  ىية ويراعنساناإل

نه ال جيوز أب  تأوضحبل  ،م وحرماهتم حرام عليهمأمواهلملسلمني ودماء اأن  عىل تؤكد دائام

يف  ينيجاء الترصيح الدوقد  ،بدون وجه حق ولقد حرم اهلل قتل النفس، إهدار دم املسلمني

فكأنام قتل ئة يبرقتل نفساا من فإن  ،دة عامة للتعامل بني الناسكل الرشائع الساموية كقاع

السامح عىل  ة حتثيوهذه املوعظة الديننام أحيا الناس مجيعاا. ومن أحياها فكأ ،الناس مجيعاا 

فرضه تفام جيرى اليوم يف ليبيا هو بالفعل عنف مسلح  .باحلقإال  وعدم قتل النفس،والغفران

مدن تطرفة يف امل املليشياتلقد وصلت ، جمموعة من اخلوارج ضد املسلمني يف كل مناطق ليبيا

بعد باجلثث  نكيلفعل كل املنكرات التي حرمها اهلل من تىل إ ةمرصاتليبية وباخلصوص مدينة 

بل ،العقائدىأو  واالغتصاب والتعذيب فقط بسب االختالف الفكرى،حق قتلها بدون وجه

وهذا ما فعلوه  ،معمر القذاىف م من مؤيدى العقيدهييدأكل من يقع بني  ذبحإىل  األمروصل 

بل  ،مؤيدين للعقيد معمر القذاىفأهنم  حجةب فقط ،رست و ،و بني وليد ،تاورغاء مناطق جتاه

 نييتصفية الليبوذلك من خالل  ،حقوق اهلل ورشعةعىل  االعتداءإىل  موراألوصلت هبم 

 خراآلالرأي والرأي  أخفية مع اخلصوم ومبدأو  رافضة كل معارضة علنية ،اهلويةعىل  جسديا

 . هاأجلمن تكون ثورهتم قد جاءت أن  ومبادئ الديمقراطية التي يفرتض

 األمريتم بأن  فهذا جيب ،ذا سلمنا بمبدأ تطبيق الرشيعة املقننة ملواجهة الظلمفإ 

ه تعايل لقول ،هلي باحلكم بالعدلوعن طريق رشائع اهلل وقانونه اإل باملعروف والنهي عن املنكر

 إن لاحلكم بالعدهلي يدعوا إهو قانون  ، فالعدل(وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل)

يف  ااملتعارف عليه حكام الدينيةوهي القاعدة السليمة يف األ حساناهلل يأمر بالعدل واإل

املؤيدين لنظام العقيد معمر ني يضد الليبولكن ما حدث من عنف مسلح  .يةسالمالرشيعة اإل

حتى  نسيج االجتامعي يف ليبيالرشخ لوجود يف رئيسا  اسببكان  ، مماهو عكس ذلكالقذايف 

  .اآلنإىل  واستمر تهاء احلرب يف ليبيانابعد 
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واملرض والفقر  نرش اخلري وحماربة اجلهلعىل  ية احلقيقة هي تقومسالمالرشيعة اإلإن 

ذ نبو ،خرين ومساعدة الضعفاء واملحتاجنياخلري وحب اآلإىل  ةالدعو ومن ثم   ،والتطخلف

وكل ما ،ستقالل الوطنيواال،وطنيةراقة الدماء والدفاع عن العرض و الرشف والكرامة الإ

او، األوطانورشف  نساندش حياة اإلخي ة ضد التبديد نيالدفاع عن الثروات الوط أيضا

الذين ينتمون  مواطننيللثروات الوطن هي ملك أن  باعتباروالتبذير واالستغالل والضياع. 

ي ه هيطبقها فهذأن  ية ومن يريدسالمهذه هي احلقيقة الفاضلة للرشيعة اإلو ما،لوطن 

من قبل اجلامعات املتطرفة خالل احلرب وبعدها ما حصل يف ليبيا  ولكن ،يةسالمالقواعد اإل

ها رشيعتنا إليالسامية التي دعت  ئهو نقيض لكل هذه القيم واملبادية خواناإلو يةرهاباإل

  .يةسالماإل

 ىمعن ىأ وليس هناك هي فوىض 1199ية بعد رهاباجلامعات اإلبه  أتتن ما إ

مع قيمنا  ىهي نقيض للطخلق ولكن مربرات الغرب ال تتمش فالفوىض ،القةاخل فوىضلل

وارتكاب املنكرات  عني الفوىضتي ال سالمية. فاحلرية يف املفهوم اإلسالمالدينية اإل

فاحلرية التي تبيح كل هذا كام حدث يف ليبيا هي  ،واستباحة حمارم اهلل واالنغامس يف الشهوات

ولكن ، ىهي فوىض بمعناها الشامل يف املفهوم الغرب نامإوىء، ليست من احلرية يف ش

املسلحة يف ليبيا  املليشياتو ية واملتطرفةرهاباإل ما اردوه هذه اجلامعات املسلحةبأن  الواضح

فإن  وهلذا طبق مع مفهوم العوملة الغربية.ين ىية حتسالمهي حماولة تعديل جوهر الرشيعة اإل

خمالفة لكل املبادئ  أعاملباجلثت واالغتصاب هي بالفعل ما حيدث يف ليبيا من قتل وتنكيل 

 تعملوالتي  ،نييالليبعىل  الدينية املتطرفة احلركات هما قامت بتطبيقوهووالرشائع الساموية 

 ،ىغرب- ىالعنف االجتامعي والسيايس حتت منظور ودعم عرب أنواعخ مجيع يترسعىل اآلن 

 نظمةاأل إهناءواحد بحجة الديمقراطية والشعب ال أبناءوبغرض تركيع الدول وترشيد 

مثل مرص  ن اختلفت طبيعة كل الدول التي طالتها الفوىضإو ،السياسية يف الدول العربية

 .وتونس وسوريا واليمن وليبيا
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داوت صنعت بالغرب أهذا ما خطط له الغرب يف تقسيم املنطقة العربية وتطبقت ب

تم تنفيذه حتت  ىإمارات -سعودى–قطرى ناريو يبسخرجت أالغرب و أيدي عىل  وتتلمذت

والتي  ة التي ختص الشأن العريب والقومييقليمروقة جامعة الدول العربية املنظمة اإلأ

االستعامرية  طامعرب األآداة لتحقيق مأالقضية العربية وليس تكون عىل  تدافعأن  يفرتض

شعب الليبي املسلم والذى العىل  ىسالملقد طبقت هذه املبادئ املطخالفة للدين اإل .الغربية

فال وجود للطائفية الدينية يف  ،فيه فكل الليبيني مسلمونأخرى ديانات أي  خيلو من وجود

ية بتكفري رهابومع ذلك فقد تواجدت اجلامعات اإل،جمتمع متجانس مثل املجتمع الليبي

م هنم مؤيدين لرشعية معمر القذايف وشاركت قطر والسعودية يف متويلهالناس فقط أل

صول هذه التنظيامت وما دورها يف أ هي فام ليبيا.إىل  عدادهم ومساعدهتم للوصولإو

 .  مرشوع الربيع العريب

لقد كان دور تنظيم القاعدة  :الربيع العريبدعم  تنظيم القاعدة ودورها يف أصول.1

عربية يف الدول ال فيام سمي بالربيع العريب ،املسلمني خواناإلوتنظيم  واجلامعات املقاتلة

التيار السلفي  أساسإىل  فالرجوع ،العربية نظمة يف قلب األأسايسوليبيا بالذات فعال و

بن  أسامةيمن الظواهرى وأمن تنظيم القاعدة وهو  األولاملقاتل وخاصة فيام خيص اجليل 

فإن  وهلذا ،خوايناإلالتيار إىل  خر ينتميواآل ،التيار السلفيإىل  نصفهم ينتمي هؤالءفالدن 

 ربمل تعد حركة سلمية وخاصة بعد ما قامت به يف سبتمخرى مني هي األلسامل خواناإلكة حر

تنظيم إىل  ية. فقد ساهم كامل اهللباوي الذى ينتمييكاألمريف الواليات املتحدة  1119

والذي اهتم  ستان،أفغانيران والـتيار اجلهادى السابق يف إاملسلمني املتحالف مع  خواناإل

ساهم يف محلة ، املسلمني خواناإلحركة  حسني مبارك ضد ىالرئيس املرص السعودية بدعم

أحد  والتي انتهت بطرده من مسجده وتعيني،ىمحاة املرص ىاملطخابرات الربيطانية ضد أب

املرصي -املسلمني القطري خواناإل بابا بمباركة من محاس واسمه حممد صواحلة، ىمؤيد

نجاح عمليات حلف الناتو يف ليبيا من إل يف يوسف القرضاوي، والذى عرف بدوره الفعا

  (1) .قناة اجلاياة يوما بعد يوم خالل الفتاوى التي تبثها
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أخرى حجر الااوية يف رشاكة هي محاة  ىب بأبلقكانت عملية رشيف عبد الرمحن امل 

ما كانت إذا أحد  فال يعرف .املسلمني خواناإللربيطانية وحركة طويلة األمد بني احلكومات ا

حد أهي عميلة من أو  وزير خارجية بريطانيا السابق توين بلريهذه الرشاكة هي فكرة من 

أحد  ال يعرف .املسلمون خواناإلوحركة  رهابضد اإل الربيطاين رهابفروع مكافحة اإل

أو  عمدة لندن السابق (1)،كني ليفينجستونلكانت هذه الرشاكة فكرة خالصة إذا  بالضبط

، ولكن يبدو أن ما بدأ كعمل حمدود ملحارصة احلركة ىالربيطان رهابألحد فروع مكافحة اإل

لندن، وكان عىل وشك االنكفاء بعد قرار بريطانيا العاصمة الربيطانية  اجلهادية السلفية يف

ي عىل أمريكباتفاق بريطاين  قد انتهى (2)، 1199يوليو  99 حظر سفر القرضاوي إليها

إن السياسة  التي يسميها الغرب ربيعا عربيا. توسيع هذه الرشاكة بعد الثورات العربية

وقد تكون  ،يةيكاألمرسياسة مؤثرة يف السياسة اخلارجية بأهنا  اخلارجية لربيطانيا عرفت

وخاصة فيام يتعلق  ،يةيكاألمرمتفقة معها يف كافة القرارات التي اختذهتا الواليات املتحدة 

ية وبريطانيا هي الدولة التي عاد منها يكاألمروالواليات املتحدة  .الدول العربيةعىل  باحلرب

 مرص بعد ما عرف بالفوىض عدد كبري من صناع القرار حاليا يف ليبيا وتونس والعراق و

وزعيم حركة وه الغنويشراشد وضع  تونس ىف.طقة العربيةاملنى ىف الربيع العربأو  اخلالقة

جئ وهو ال حتاد العاملي لعلامء املسلمنياال ىف ن القضايائوالعام لش األمنيو ،النهضة التونسية

 (3).ى الربيطاينخواناإللعب دورا حيويا يف التفاهم وهلذا  .عام ىف بريطانيا 19سيايس ملدة 

 ،يةرهابلتنظيامت اإللنجد دورا بارزا  نانإف كل الدول التي طالتها الفوىضإىل  بالنظر

ف من حيث طبيعة بتنوع التعدد واالختالو ،شكال متعددةأوتنظيم القاعدة يف كل الدول وب

                                                      
كني األمحر، وعرف عنه أنه مؤيد للعرب وهو عمدة مدينة لندن بربيطاينا يف  كني ليفينجستون ويطلقون عليه لقب 1

  1111انتطخابات 

ح بدخول يوسف القرضاوي إىل أرايض اململكة حذرت وزارة الداخلية الربيطانية السلطات املطختصة من السام 2

. وينص قرار وزير الداخلية 1199يوليو 99ترانايت ابتداء من "املتحدة ومن جمرد استطخدام أراضيها كـ

من قانون  91الربيطاين عىل أن أي رشكة طريان تقل القرضاوي إىل بريطانيا ستتعرض لتهمة بموجب املادة 

 .اهلجرة واللجوء بصيغته املعدلة
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 ما تعرف عليه املنطقإن .النظام السيايس وطبيعة املجتمع وتركيبته االقتصادية واالجتامعية

والتارخيي واحلضارى واالجتامعي  االختالف الثقاىف والعقائدى والدينى نأيؤكد عىل 

وفقا ملفهوم  مكنأإذا  ثقافة االعتقاد بالتميا وامتالك القوة نساينالعقل اإلعىل  يفرض

ثقافة عىل  االعتامدإىل  يتحولاآلن  ولكن ما جيرى .ة اخلارجية لكل دولةووسائل السياس

وبني الطوائف املطختلفة و إحلاق  ،املجتمع الواحد أفرادوبث الفتنة بني  هلتشويابادة واإل

 .(1)فكارواالجتاهات واأل الرأيالذين خيتلفون معهم يف  خريناألذى باآل

بأن  واالعتقاد خرينمبدأ األذى باآلإىل  ية املسلحةرهابفلقد ذهبت اجلامعات اإل 

و ختويف الشعوب باتباع الطرق العرشة التي ذكرها املفكر  ،له مبارش خر هو عدوالطرف اآل

 "اسرتاتيجيات للتحكم يف الشعوب  عرش "وم تسومسكي يف مقالة له بعنوان تي يكاألمر

ية يف يكاألمرثم تقديم احللول وهذا ما قامت به الواليات املتحدة  ،وهي ابتكار املشاكل

ها أساليبخلق املشكلة بغض النظر عن نوعها و فإن  ،سياساهتا اجتاة الربيع العريب كام تدعي

جراءات املقبولة من اإل كلعىل  والذى قد يوافق، ومن ثم معرفة رد الفعل من قبل الشعب

الواليات املتحدة هي من خلقت تنظيم القاعدة إن  وهكذا، وبالفعل املشكلة هناءقبله إل

ساعدت اجلامعات هي نفسها من  ومن ثم فرتة احلرب الباردة،أثناء  ملحاربة االحتاد السوفيتي

تطلب  ىحت فتوسيع دائرة العنبغرض   يف املنطقة العربيةلالنتشار وا لدخول  املتطرفة

وهذا ما حصل يف الربنامج  .حساب حريتهاعىل  ن كان ذلكإو ىة حتأمنيالشعوب قوانني 

   (2).نه ليس ربيعا وليس عربياأب أثبتالربيع العريب الذى أو  اخلالقة ي الفوىضيكاألمر

عبارة عن رد فعل فطرى مرغوب هو ى شعب أ فعلالطبيعي ل ردالن كويقد 

الفعل  خيرج عن حجم ال نأو .وثقافة حضارية سليمة ،اان حكيمميعىل  ويكون مؤسسا،فيه

والتنكيل  سياسية اإلحراق والقتل والتدمري تتبنىأن  فال ينبغي للجامهري الثائرة ،الطبيعي
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ولكن ما حدث بفعل دور  ،الغري منطقيةو غري حضاريةالات يوغريها من السلوك باجلثث

لشعوب حيث تبنت ا ،متاماعكس الطبيعي عىل  انك املسلحة واملتطرفة يةرهابالتنظيامت اإل

حراق ساءة من سياسة اإلاإل أنواعية املتطرفة كافة رهاببقيادة التنظيامت اإلالعربية يف ثوراهتا 

عىل  وركات رائهمبادة املطخالفني آلإبقصد  والقتل والتنكيل والتدمري واهلدم والدمار املمنهج

بل ،كافة املشاكل للدول العربيةت الدول الغربية قخلفلقد  .ركاهناأتدمريمؤسسات الدولة و

إىل  ة املتكررةساءاإلوذلك من خالل  مشاعر املسلمني ازستفااعىل  سامهت بشكل مبارش

وحيوية  ةبرضب مواقع اسرتاتيجي توبعد ذلك قام ،عليه الصالة والسالمالرسول الكريم 

سياسة  ت تنسجأصبحو ،وسورياوليبيا  و اليمن كام فعل يف تونس ومرص،يف الدول العربية

 حتافظ ةأمنيوتعايا سياسات  ،املتطرفةالتحكم يف هذه الدول من خالل تواجد هذة اجلامعات 

ولعل  (1).هذه الشعوب وتطلعاهتا املستقبيلةوفرض قوانني قد حتد من حرية  تواجدهمعىل 

ن وسط طرابلس حلميد الرقيعي معبدا هنايعىل  يبيا يف القبضلل الوطنية سيادةالاخرتاق 

ه هي مناسب يف احرية الواليات املتحدة يف فعل ما ترعىل  ، هو دليل1191 أكتوبر 2بتاريخ 

 فوىض لدول التي طاهلتااخرتاق السيادة الوطنية لإىل  ذلكأدى  نإو ىحت املنطقة العربية

 .الربيع العريب

امها من قبل واستطخد ،املسلحةمعرفة التطخطيط الذى تقوم به اجلامعات املتطرفة إن 

والتي يمكن رشحها من  ،دول الغرب يف الربيع العريب يظهر بوضوح يف الكثري من املواقف

والتي مل  ،زمةىف بداية األ عربية ت التي ظهرت يف كل دولةجانوع االحتجاعىل  خالل الرتكيا

ها احتجاجات ال أغلبتتعدى املطالب احلقوقية لتحسني الوضع االقتصادى للشعب، فهي 

املنظور أو  االسرتاتيجية السياسيةنوع من أي  وال متلك ،د شعبي كبريأييبقبول وت ىحتظ

مطالبة مواجهات وشعارات سياسية إىل  ومن ثم رسعان ما تتغرياهلدف السيايس أو  السيايس

 ،ضد اجليش واستطخدام السالح  ورسقتها الثكنات العسكريةعىل  واهلجوم ،النظام إسقا ب
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عىل  السيطرةو ةالثكنات العسكريعىل  اهلجومإىل  ومن ثم تتطور ،وسوريا ليبيا ىف مثلام حدث

 ،الربيع العريبب ىما يسم أحداث من بدايةمشبوهة  وبدوافع ،رافق الدولة بقوة السالمكل م

امعي تانقسام ورشخ اجإىل  أدى مما ،مؤيد ومعارضإىل  الليبي انقسام املجتمعإىل أدت  مما

طلق عليه مصطلح نأن  ال يمكن رهابالتغيري بالسالح وباإلإن ا،ظهر بوضوح يف نموذج ليبي

يريية يعني هبا عملية تغو هي  فضلعني التغيري نحو األتالثورة دائام بأن  عرفناما إذا ، ثورة

 والتطور وتعني التقدم ة والتطوير يف جماالت احلياة السياسية واالقتصادية واالجتامعيةنميالت

أن  واليمكن وال تعني الدمار والقتل والرتويع ،حة واملرافق العامةيف قطاعات التعليم والص

أو  ،كام حدث يف تونس ومرصالطائفية واملذهبية نار الفتنة ها تأجيج أهدافمن أي  يتضمن

 كامحدث يف ليبيا. واجلهوية قبليةالفتنة لا

 خلق فوىضإىل  الكاذبة دعت دول الغرب اتظاهرفباسم الديمقراطية وحرية امل

املسلمني  خواناإلو يةرهابلمجموعات اإلدعم مبارش ل يف املنطقة العربية من خاللة قخال

 و حرقها ،م وختريب متاجرهمأعامهلبتااز املواطنني وتعطيل ا باستطخدام هذه املجموعات يف

إثارة النعرات املذهبية والتحريض عىل االقتتال الداخيل، بينام إال  بحجة باطلة ال يقصد منها

 دىؤوالذى بدوره ي األمنياالنفالت حيدث  ىحتعاجاة عن ردعهم  األمنيةؤسسات تقف امل

 .داوتهأاالنقالب السيايس بإىل 

 ةثالث بعد مرور ىحت األمنيوعدم االستقرار املعييش و ،ليبيايف  إن انتشار الفوىض

بفريوس الربيع  كل الدول العربية التي مرت هاوالذى تعيش، اخلالقة من الفوىضأعوام 

واإلدارات  ،وبقية املؤسسات الرسمية ،األمنيةوضياع هيبة القوى ، العربية الفوىضأو  العريب

 يةرهاباملتطرفة واإل املليشياتحرية حترك  ساعد مما، عطلةامل واملؤسسات الرشعيةالعامة 

 بناءها عن اوصل بالدول عج بل،الدولة وإفشاهلا بالكاملمؤسسات فكيك يف ت املسلحة

ندالع ا ىلعأعوام  ةثالث ىلاحويارها بعد هنابعد جمددا طة من اجليش والرش منيةاألمؤسساهتا 

النقسامات القد استمر مشهد الرصاعات و. كام حدث يف ليبيابالربيع العريب  ىما يمس



 
083 

التي  ،هلية بني املناطق والقبائل الليبيةاحلرب األ ةبداي ىءينذر بمج عنرص والتمايق يف ليبيا

توافق عىل  عاما 91من  أكثرام السيايس بقيادة العقيد معمر القذايف عاشت يف ظل النظ

مل تعهد هبا ليبيا طيلة أخرى مفاهيم وترسطخت  رصاع.أي  دوناجتامعي وسيايس واقتصادى 

التوزيع من حيث  ،ديمغرافيةريات يتغ بل طالت الفوىض ،األمن من االستقرار و 91فرتة 

متانة من  غريمما سبب يف تغريات  ،الت من بيوهتاوخاصة بعد هتجري مناطق وعائ السكاين

مية وصحية ياقتصادية وتعل سبب مشاكلو ،حيث كثافة السكان يف مناطق دون غريها

 . مرا صعبا يف ليبياأ احلياة الطبيعية بعد الفوىضإىل  ت العودةأصبحف داريةإو

 احلرببأن  لقولسلفنا اأكام  .بالنظام السيايس الليبي طاحة خطط فرنسا وقطر لإل. 1 

كام ادعت الدول الغربية  .ليبيا مل يكن اهلدف احلقيقي منها هو تطبيق الديمقراطيةعىل 

بل كانت يف احلقيقة هي  .املسلمني خواناإلومجاعات  يني املتطرفنيسالموعمالء الغرب واإل

تأسيس يف  اوكان سبب ةفريقيوالوحدة األ ،الوحدة العربيةإىل  مخاد الصوت الذى كان يدعوأ

القارة عىل  التي تسيطر،حماربة الدول الغربيةعىل  اأفريقيوحتريض دول  فريقياالحتاد األ

الثروات الطبيعية التي متيات هبا هذه البقعة اجلغرافية من نفط وغاز إىل  ضافةباإل .ةفريقياأل

حتت عنوان الغاز والنفط: ،عدته قناة كنال بلوس الفرنسيةأوقد كشف حتقيق تلفايوين 

. 1199حلروب الرسية عن معلومات نادرة جدا حول كواليس احلرب الليبية يف مارس ا

كان  ربني فرنسا وقط العقيد معمر القذاىف سقا حيث كانت تكشف التحقيقات التطخطيط إل

ن هذه احلقول تكفي أت بأكد وهي ما ،املطخطط له عالقة مبارشة بحقول غاز ضطخمة يف ليبيا

 (1).ةلعقود طويل أوروباحلاجيات 

فرنسا وما دار بني ليبيا إىل  بعد زيارة العقيد معمر القذايف 1111عام إىل  كليرجع ذ

وفرنسا من صفقات لبيع طائرات حربية فرنسية بماليني الدوالرات وتصادفت الايارة مع 

والذى اتضح  1ي يف ليبيا اسمه إن يس عرشكة توتال النفطية الفرنسية حقل غاز طبي فاكتشا
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وبعد اكتشاف هذا احلقل  ،اعام نيمن الغاز ملدة ثالث أوروبايكفي حاجة أن  نهنه من شأأب

 لبناين واسمه زياد تقي الدين حيث باعت الرشكةأصل  من أعاملجرت مفاوضات بني رجل 

مع  أورومليون  991صالح رشكة توتال بقيمة إىل  حقوقها بالكامل لليبية للنفطاالوطنية 

 (1).1111وبداية  1115هناية عام 

رش  الليبيني الوحيد كان أال "أن  رصح هبا تقي الدين تىالتحقيقات ال تأوضح

علمت قطر  1111لكن يف و ،"طرف ثالث مع الرشكة الفرنسية يف تلك احلقوقأي  يدخل

فأرادت أن تضمن حصة هلا يف الغاز الليبي، واشرتت من الفرنسيني  مع فرنسا ـ باالتفاق

 مل هتضم ب الليبيني وطالبوا بإبعاد قطر عن الصفقة، لكن قطرغضأثار  جاءاا من احلقل، ما

قال القطريون " ويقول تقي الدين أمر استبعادها عن االتفاق وعن احلقل الغازي الضطخم،

لن يتمكنوا من التفاوض مع الليبيني ففكروا، ملاذا ال نشّن حرباا عليهم باسم أهنم  همأنفس يف

بلغت املفاوضات بني الليبيني والفرنسيني  1191سبتمرب  ويف ،ديكتاتور اسمه القذايف إسقا 

 إسقا بالتفكري يف  ر فتجّمدت، وهنا بدأت فرنسا جديا  حول احلقل املذكور نقطة الصف

 (2).النظام السيايس الليبي

 وهو هروب نورى املسامرى حدث الفتإىل  ، يشري التحقيق1191من  أكتوبرويف 

 الدرجة التي رصحت فيها ليبياإىل  فرنسا،إىل  كل مفاجئبشو، ل الربوتوكول لديهئومسوهو 

تلقى عالجاا يف باريس، ثم ما لبث أن أصدرت بحقه فرنسا كي يإىل  املسامرى ذهببأن 

سامري وتكفلت املنورى مذكرة جلب ومالحقة، فتبنّي أنه فاّر، لكن فرنسا رفضت تسليم 

 ،1191يف بونيه إ ستطخبارات الفرنسيةها، وهنا، يقول املدير السابق لالأراضيبحاميته عىل 

القذايف. أين  العقيد معمر سامري حولاملإن االستطخبارات حصلت عىل معلومات قّيمة من 
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كل تلك املعلومات كانت مفيدة  ،يذهب، أين يبيت، كيف يعمل، كيف يتنقل.. ويضيف

 (1) من قبل فرنسا. ألي عمليات يتقرر تنفيذها يف املستقبل

علنت أأنه  جاءت اخلطوة الثانية وهي،فرنسا بشهر فقطإىل  املسامرىبعد هروب نورى  

وهي تصميم القوات  1199بمناورة رياح اجلنوب  يالقوات اجلوية الفرنسية ما سم

 ،ديكتاتور هقصف بلد حيكمعىل  تقيض بالتمرنأهنا إىل  اإلشارةالفرنسية تعرف هذه العملية ب

رفضها عىل  ا ردايليب هانوكان املقصود م فرنسا وهي دولة هتدد مصالح ،هويريد توريث ابن

لغاء ليبيا صفقة الطائرات التي كانت إوكذلك  ،يف حقل الغازمشاركة قطر يف الرشاكة 

وحدد هلا تاريخ ما  ،بريطانية ات الفرنسية قواتوهلذا تشاركت القو، تشرتهيا ليبياأن  مفرتض

هذه الدول مع الدول  امرت فيهآت وهي بالفعل الفرتة التي ،1199مارس  12إىل  19بني 

بعد  ،ليبياعىل  بشأن احلظر اجلوى األمن  ممي يف جملسأقرار إىل  ىالعربية بتدويل القرار العرب

مبيعات الغاز والنفط، وهي عىل  واحلصار ،دة الليبية يف اخلارجصرواأل موالجتميد األ

ن أ،افحة التجسس الفرنسيةيذكر املدير السابق لوحدة مك .بي للدخل الليسايساملصدر األ

القرار  إعالنمن تأكد الفرنسيني والربيطانيني شنو هجومهم بعد ساعات قليلة فقط من ال

 ةكدمؤعملية القصف اجلوى كانت بأن  علام ،ولكن تم التحضري رسا للهجوم ،ياألمم

بيا ليإىل  اهناك جمموعة من عمالء االستطخبارات الفرنسيني والقطريني توجهوبأن  التحقيق

أحد  ليبيا يقول يف منذ بداية الفوىضية واجلامعات املسلحة الليبية رهابالتنظيامت اإل ملساعد

ليبيا عىل  ملة العسكريةحشهر من التحضري للإىل  نه حتتاجأالعنارص االستطخبارتية من فرنسا ب

 هنمإ وقال 1199ليبيا يف فرباير إىل  ذهبحيث  (2)وليس دقائق فقط.،شهر من شنهاقبل أ

نه يف اليوم أية للحرب وقال باألرضهو ومن معه بتنفيذ بعض العمليات لتحضري  اقامو

وكان املناخ  ودمرنا الكثري بكافة الوسائل املتاحة ،ليات عسكريةركهم فجرنا آمن حت األول

وهلذا  (3)يعلمون بام نقوم به. الني الكبار كانوئوسيحاسبنا فكل املسأحد  نه المناسب أل
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ن بناء مؤسسات ومل يستطع الليبي هذه الفوىضعىل أعوام  ةبعد مرور ثالثن اآل النستغرب

ني هم من يني والربيطانين الفرنسيس والقطروأل يف هدمها عداءرشكوا األأهنم دولتهم أل

 .ان كام اتضح مؤخروبالثورة يف ليبيا مع حلف الناتو وليس الليبي اقامو

 شاعاتوبث اإل حداثم األدور التهويل وتضطخي ري للحرب جاءبعد التحض 

من خالل  ،العربية واجلاياة عالمبقا عن طريق قنوات اإلاسلفنا سأكام  يعالموالكذب اإل

يف هذه املرحلة بالذات استعان الرئيس بأن  قول التحقيقي .نساناستطخدام ذريعة حقوق اإل

 عاتشاحيث بدأ يف بث اإل ،ليفي وهو صهيوين الفرنيس ساركوزى بالكاتب برنار هنرى

 سلحةيف املنطقة الرشقية من ليبيا مهددون بالقصف باأل السكانبأن  الكاذبة حيث بدأ يروج

وّقع إذ  همايريدعىل  طالق احلرب بطخمسة عرش يوما حصل ساركوزىنابعد و ،الكيميائية

 إىل نتاج النفطي الليبيمن اإل  %12بموجبه  ليبيا نحمع فرنسا مت نتقايل اتفاقاا رسيا  املجلس اال

نظام العقيد معمر  إسقا النظام السيايس الرشعي يف ليبيا وعىل  للقضاء فرنسا مقابل دعمها

او ،القذاىف هي إال أشهرا قليلة حتى اشرتت ما إذ  خرىحصتها هي األعىل  حصلت قطر أيضا

باتريك شارل وهنا يذكر الصحفي  .% 1إىل  وصلت أخرياا  والتي يف توتال هلا قطر حصةدولة 

يضّم  ىلذايف ليبيا، وهنا اكتشف أنه يف املبنى  توتال مقّر رشكةإىل  توجهأنه  (1)ميسانس،

رشكة مربوك "فهي تعمل بواسطة اسم  ،بالفعل شارة لوجود الرشكةإأي  مكاتبها ال توجد

توتال  تعليامت ليه، وقال له هذهإلليبي رفض التحّدث للعمليات النفطية، لكن املوظف ا

  (2).أمرأي  صحفي هنا، وليس لدينا احلرية يف الكالم عنأي  واضحة ال يمكن استقبال

فلقد  والغريب، سلمنا بام حدث من صفقة بني وقطر وفرنسا فهذا ليس بالعجيبإذا  

وهي  ،النظام السيايس يف ليبيا إسقا عملت دول قطر وفرنسا بدعم مايل ضطخم مقابل 
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ية املتطرفة رهابعات املسلحة اإلداخل ليبيا بدعمها للجام وجود الفوىضعىل  مازالت حتافظ

من  سالمحماربة اإلعىل  غربية بشن حرب نفسيةأخرى  وقد قامت دول، ليبياعىل  ةبالسيطر

عندما طلب املؤلف  دورا بارزا يف ذلك رسول اهلل ولعبت الدنامركإىل  ساءةخالل اإل

وضع رسومات  1112سبتمر 11والكاتب الدنامركي كارى بلوجتني من رسامي يف 

رسول  اجلديد عن هاهلل عليه وسلم وذلك لتضمينها يف كتاب كريكاتريية متثل الرسول صىل

ما هي العواقب وردود الفعل  فةالبرشية حممد رسول اهلل عليه الصالة والسالم دون معر

عرش رسام  ىاالثننرشت صحيفة جاليالندس بوسطن تفاصيل .املتوقعة ملثل هذا العمل

ذه الرسومات اهلالية كانت ختترص اسم الرسول عليه السالم حممد من ه كريكاترييا والعديد

 وبالفعل .سالمالتي ارتكبها املسلمون باسم اإل رهابالعنف واإل أعاملدوار وأنه يقوم بأب

عندما ظهرت مظاهرت تندد بالرسومات  1112فرباير عام  91كان يف  األولحراك ليبيا فإن 

الليبي ولذا استطخدم الغرب  األمن  ها وبني رجالئ للرسول وحدث اصطدامات بينيالتي تس

 .هذه الوسيلة يف نرش الفوىض العامل الديني

 مؤامرة خلق الفوىضإن  يف ليبيا: الغرب العامل الديني يف نرش الفوىض . استطخدام4

عندما احتج بعض  1112فرباير عام  91النظام الليبي ظهرت بوادرها يف  إسقا يف ليبيا و

 يطايلصالح اإلوزير اإلظهر فقد  .لرسومات التي استطخدمت ضد الرسولاعىل  نييالليب

ة لرسول اهلل عليه الصالة والسالم وهذا كان يئرسم عليه صورة مس وبريتو كالديرويل بلبس

فرباير  91مما جعل الليبيون يتظاهرون يوم ، غضب الشارع الليبييف  ايأساس عامال هدورب

، ىة يف بنغازيطاليالسفارة اإل أمام اإيطاليوزير  عىلهذه الرسومات وعىل  ااحتجاج 1112

السفارة  ىعنف ضد مبن أعامل كان سببا يف اندالع ،رد فعل شعبي يف بنغازىإىل  هذا ىدوأ

 حدوثإىل  بدورهأدى  والذى ،العام األمن  تدخل قوات ىمما استدع ،ة يف بنغازىيطالياإل

من رجال  مواطن ليبي 99مقتل حوايل ، سببت يف األمن مصادمات بني اجلامهري ورجال 

ولكن  ،من الدول الليبية ةكانت عملية الشغب ضد السفارة مستهجن .الرشطة واملتظاهرين
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 سببتاملواطنني دون تعليامت من الدولة مما عىل  النارإطالق السفارة بعىل  سااحلرأحد  قام

هذا  أن غري ،ديا ومعنوياما هايلوتم تعويض األ املحاكمة والقضاء الليبيإىل  حتويلهإىل 

رفض بعض املشاهري من  من فبالرغم .1199يف عام أخرى التاريخ استغل يف اندالع فوىض 

وذلك حلرصهم وخوفهم من ردود ، لبث مثل هذه الصور الرسامني الدنامركيني لالستجابة

 حصل مع مثلام ،فقد حياهتمإىل  املسلمني ىف الدنامرك وخارجها، مما قد ينتهي هبم الفعل من

الشباب أحد  تيل ىف حديقة عامة ، وىف وضح النهار ، من قبلغاالذى  جوخ املطخرج اهلولندى

صوماىل ىف عمل فنى فرسه العديد من أصل  شرتاكه مع هولندية منااملسلمني ، وذلك بعد 

ة يملعستمرت اهناك من قام بذلك وإال أن  (1) .سالماإلإىل  ئيمسلمى هولندا وقتها أنه يس

 يةسالميف الدول العربية واإل ثارة الفتن ونرش الفوىضااز املسلمني كمطخطط غريب إلاستف

 ة اجلديدة.يبياحلرب الصل أساليبمن  أسلوبك

انترشت  1112-1112يف نفس السنوات فإن  فرضية املؤامرة الدوليةعىل  وما يؤكد 

الرسول إىل  ساءةوهي اإل ،تقريبا سبابعنف يف معظم الدول العربية نتيجة لنفس األ أعامل

خالل العامني مما العقلية هي النوع السائد  ىصبحت العدوأو، الكريم عليه الصالة والسالم

 يةسالمواإل يف معظم الدول العربيةة وحرقها جنبيالسفارات األعىل  تسبب يف االعتداء

قائية حلامية البعثات و إجراءاتأي  لم تتطخذ الدول العربيةف الشغب والفوىض أحداثو

إىل  األمرامتد  ىواح العاملني بالسفارات حترأالسفارات وعىل  الدبلوماسية واملحافظة

وكان هذا بمثابة جس نبض الشارع العريب ومعرفة وسائل استفاازه  .اندالع الفوىض العربية

 وغضبه.

 أساليبمن  أسلوبفهي  ،العقلية ىاستطخدام مصطلح العدوإىل  هنا اإلشارةوجتدر 

الظاهرة السياسية من عىل  واحلكم ىهذه العدو أسبابالسلبي دون معرفة  فقياالنتشار األ

ستطخدمها ا نوع من احلرب النفسية التي  فهي حسب حتلييل الشطخيص ،منطلق املوضوعية
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ومن ثم السيطرة عليه يف حالة اهناام  ها وانكسارهاإخضاع أجلالعدو ضد الشعوب من 

ا جيعلنا نفكر من جديد يف مفاهيم القومية العربية يف املنطقة العربية مماآلن  نفيس كام حيدث

قام والتطخطي االنت العقلية دائام سلبية تعني ىنتائج العدوفإن  .وتاريخ االنتصارات العربية

، فانتشار االهناام النفيسيكون نتائجه دائام تسبب يف أن  البدو ،دون منهج وعقالنية فكرية

منهج و نابع من تشبع فكرى بأطر فكرية ،يل مستقلمل يكن ناتج من حترك داخ مفهوم الثورة

فروح االنتقام التي ظهرت هبا  ،بل كان خمطط استعامرى لتقسيم املنطقة العربية، فكرى منظم

ية املتطرفة بدعم الغرب جعل من الطرف املعارض هلذه الطائفة يشعر سالماجلامعات اإل

هليته أبعدم  نسانهو شعور اإلخر آ ىبمعنأي  ،أعدائها أماموانكسارها  ل النفساستذالب

حيث  وخاصة كام حيدث يف ليبيا ،فرزهتا الثوارتأالعمل وسط التناقضات التي عىل  وقدرته

فقد تكون  .الديمقراطيةإىل  اجهيمن احت أكثرمنه واستقراره أعىل  املوطن الليبي يبحث أبد

 ن ما حدث يف ليبيا مل يكنو لك تغيريإىل  ثورة تصحيحية وحتتاجإىل  هناك دول بالفعل حتتاج

ال ملاذا يعاين الشعب الليبي اليوم من انكسار إالقصد منه هو احلاجة االقتصادية واملادية و

 ؟يف ليبيا  وعدم االستقرار األمن  نفيس نتيجة غياب عنرص

 ىالعدوفإن  وهلذا، هذا ما تعلمناه يف حكمة احلياة هعمي يرض بصاحبن التقليد األفإ

حيانا عندما يكون أوهذا ما حيدث .ىجيابية يف كل النامذج املطبق عليه العدوإ ال تعطي نتائج

ففي علم  .املشاكلعىل  غيب حكمة العقل يف التغلبتحيث  يف حالة غضب مفتعل نساناإل

ا ةالسياس دراكه ومعرفة إو هللحدث دونام فهمعمي العقلية هي التقليد األ ىتعترب العدو أيضا

بعد  ى، فهذا ما حصل بالفعل يف الشارع العربنشئ عن احلدث نفسهما هي العقوبات التي ت

وردود  ،العربية نظمةبالربيع العريب وهو غضب الشعب ضد األ مسمى الغرب ىعطأ أن

 نظمةاأل يف كل الدول رغم اختالف خصوصيتها وطبيعة ةفعل الشارع العريب املتجانس

كل دولة  حسب طبيعةعىل  ربجمةلمطخططات املوهو ما كان يسري وفقا ل ،السياسية فيها

 .وخصوصيتها الثقافية واالقتصادية والسياسية
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او   أدركيعرف العقلية العربية ودرس نفسية املواطن العريب وأن  استطاع الغرب أيضا

 أسايسكان العنرص الديني ما إذا  فعال الدول العربية ستكون سهلة وتكون غاضبةأردود بأن 

للرسول عليه الصالة  ئيالفيلم املس ةثارإبأن  وهلذا الحظنا ،يبثارة الغضب والفعل العرإ يف

 ،يسالمالعام العريب واإل الرأيثارة إل غربية حبكة هو 1191عام  يفأخرى مرة  والسالم

 1119عام من مرة كام نعرف  أكثرالتجربة تكررت فإن  وهلذا ،وجس نبض الشارع العريب

التجربة بعد كتابة إعادة ومن ثم  ،سول الكريملرل ئةيعندما خرج كاتب دينامركي برسوم مس

بالفعل يف  ، وحدث1112 للرسول الكريم ىءعبارات تس هقميصعىل  اإيطاليوزير خارجية 

التي كانت حتمي السفارة  األمن  ك بني قواتباتشوهو الالغرب  أرادهما  املنطقة العربية

ر التجربة اتف الدول الغربية بتكرمل تك .ضبة يف مدينة بنغازىاة وبني اجلامهري الغيطالياإل

آخر  لمينتاج فأب 1191أكتوبر91من مرة بل ذهبت يف  أكثرواستفااز الشارع العريب واملسلم 

 والذى قدم له دعم مايل من (1)ي للمطخرج سام باسييلأمريكلم يوهو ف رسول اهللإىل  يسئ

 ىه يعاين من مرض نفسولكن ،ألفالملالفني  خراج باإل ة لهال عالق هيود أعاملرجال أحد 

 (2) .العقلية مراضحد املصحات لألأكان يعالج بسببة ب

 1111عام  وتفتيت املسلمني استمرت سالماإل إهناءلبية التي يراد هبا ين احلرب الصإ

نقسام املقاومة الفلسطينية بني اعىل  إرسائيلعندما تم اغتيال ابوعامر، وعمل الغرب مع 

وبث الفتنة  ،عندما خطط الغرب باحتالل العراق 1111يف عام ،فتح و محاس منظمة

ا .كرادوبني العراق واأل واالنقسام بني الشيعة والسنة ملسلمي العراق حاول املطخطط  أيضا

بفضل اآلن إىل  ني يف مرات عدة ومل تنجحيحيواملس ،الغريب تنفيذ تقسم مرص بني املسلمني

بث نار الفتنة يف عىل  عمل الغرب 1199ويف عام  ،الوعي الديني والقومي لدى املرصيني

 . 9112من جديد والتي كانت موجودة عام  ةيونرش النعرة اجلهوية والقبل ليبيا
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أخرى  مرة 1191عام  يةيكاألمرلم الذى عرض يف الواليات املتحدة يهذا الفأثار  لقد

أدى  لقد ية.ية يف بعض الدول العربيكاألمرالسفارات عىل  اهلجومإىل  أدى الشارع العريب مما

العنف ضد  أعاملعىل  يف ردود فعلأخرى ثارة غضب الشارع العريب مرة إإىل  هذا الفعل

خلقت  اهنأ الإاجلديدة،  نظمةية األقتكون بغرض اختبار ملصداال  والتي قد نيكييمراأل

حتطيم إىل  ذروتهأدت  ،زيادة التوتر يف الشارع العريب عريب بل كان بغرض _ يأمريكبتصميم 

كريستوفر ي يكاألمروقتل السفري ، واليمن ية يف كل من مرص وتونسيكاألمرسفارات ال

خرين واندالع آكيني يمرأكية يف بنغازي مع ثالثة يستيفنا يف هجوم عىل القنصلية االمر

 ية يف ليبيايكاألمريف ليبيا بعد حرق السفارة  تظاهرات احتجاج غاضبة عىل هذا الفيلم

  (1).1191سبتمرب99

يف املعهد الدويل يف مؤمتر  ميل هوكايمإ وسطنذكر ما قاله خبري الرشق األ وهنا

بأن  ميل هوكايمإيقول  ،مريكية يف مرص وليبيااأللسفارة ا ىلحو ل حماولة االعتداء ع صحايف

ية من اهلجامت هو رد أمه أكثراهلجامت كانت مفجعة، لكن من وجهة نظر اسرتاتيجية ولكن 

ورد الفعل الشعبي عىل ما حدث والذي سيشكل اختبارا حقيقيا  ،رصيةاحلكومتني الليبية وامل

فلقد  ،جيابيا نسبياإاحلكومة املرصية كان  ردأن  بالرغم من .للحكومة اجلديدة يف ليبيا ومرص

املسلمني  خواناإلرد أن  بالرغم من ،جيج الوضعتأالوقت ليس وقت أن  شنطنات وأدرك

ئ يس حممد مرسى يف تعليقه عىل أزمة الفيلم املسالرئيأعلن  حيث متأخريف مرص جاء 

  ( 1) مؤمتر صحفى بربوكسل يف وسلم للرسول صىل اهلل عليه

ئ للرسول صىل اهلل عليه وسلم، وأدعو الشعب ينحن نعادى ونقف ضد كل من يس "

عتداء ى أن يعلن رفضه ملثل هذه املامرسات وأضاف مرسى أن الدولة لن ترىض بااليكاألمر

جراء ممارسات خاطئة، مؤكدا أن مرص تود التعاون شطخاص فارات والقنصليات واألعىل الس

ى ملنع تلك املامرسات السيئة ىف يكاألمربى والشعب وروحتاد األمع شعوب العامل واال
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واملمتلكات فاحلفاظ عىل األرواح األجانب محاية السياح و وقال نحن نعمل عىل ،املستقبل

إن .اكأنام قتل الناس مجيعحق رف أن من قتل نفس بغري من صلب مسئولية الدولة، ونع

عتداء ية باالوال يمكن أن يعرب عن رفضه للمامرسات السلب ،الشعب املرصى متحرض جدا

           "شطخاص عىل السفارات والقنصليات واأل

يسري يف خطوات  اأفريقيوشامل  وسطقع يف منطقة الرشق األاوالأن  وبالرغم من 

احلرية واإلصالح والديمقراطية يف انقالبات سميت بثورات  جتاة التغيري نحورسيعة جدا با

بل كانت عبارة عن سيناريو  ،تكن هي ردود فعل داخلية من الشارع العريب مل .الربيع العريب

السياسية والتغريات  حداثاألفإن  بتطخطيط غريب وبتنفيذ عريب كام سلف الذكر، وهلذا

 فلم ،السياسية نظمةاألعىل  نقالبت باالأبد ،جديداا يف املنطقةاجلديدة التي فرضت واقعاا 

 تتأ ومل ،االقتصاديةأو  نوع من االسرتاتيجية السياسيةبأي  اجلديدة نظمةمن األ ىأ يأت

لقت التغيريات يف الدول التي خبل  ،فكر ومنهج جديد خيتلف عن املايضبأي  التغريات

 تأصبح البديلة نظمةفمعظم األ ،دى واجتامعيفراغ سيايس واقتصا طاهلا الربيع العريب

بناء مؤسسات عىل  لعدم قدرهتا ت تتطخبطأصبحو السابقة نظمةعليها األكانت  نضعف ممأ

 الدول مل تظهر إصالحات جذرية يف حداثإإىل  ن الدعوةأو .توا هباالتي أ نظمةفاعلة يف األ

 ،وليبيا  يف تونس ومرص واليمنحماوالت الربيع العريبعىل أعوام  ، رغم مرور ثالثاآلنإىل 

 .1191 ىحت دساتري منصفة للشعب العريبأو  واننييف صياغة ق بل مل تنحج بعضها

راقب اجلميع أصداءها يف والتي ، وسطن التغريات التي وقعت يف الرشق األإبالتأكيد 

 ة وأوربا،ييكاألمرالنصف اآلخر من العامل، وباألخص عند صن اع القرار يف الواليات املتحدة 

استطخدمت أنه إال  ،األمرا يف دعم الثورة والتغيري يف بداية أمريكومع الرد اخلجول من  

مثل تونس  ففي بعض البلدان العربية ،التغيريهذا  معايري مادوجة يف تأييدالواليات املتحدة 

عن  غضت النظربينام ، احلوار مع بعضهاإىل  العنف دعت أعاملجة لتصعيد يومرص وليبيا ونت

وجتاهلت حالة البحرين والسعودية يف حصتها من تواجد القاعدة يف كل من ليبيا واليمن 
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فيها دماء وسجن فيها الكثري من املفكرين  يقترأومثل هذه الدول اخلليجية ، الربيع العريب

وبني هذا  ،جياباإأو  تدخل غريب فيها سلباأي  ومل نر امللكية نظمةرائهم املطخالفة لألآنتيجة 

مل تستطع  .خذت يف االعتبارأكثرية لتناقض يف ردود األفعال سار التغيري رغم حسابات ا

ية كام حدث يف أمريكظهور دبابات عىل  الشعوب العربية بمعارضيها الذين قبلوا برجوعهم

ف البالد بقتل الليبني وقصفهم من قبل حلعىل  الذين سيطروا هؤالءأو  ،1111العراق 

نوع من التغيري داخل أي  تصنع إهنا مل ،1199 يف عامل معاريض ليبيا بالدهم مثعىل  الناتو

عملت  ىدمإال  هذه املعارضة يف حقيقتها ما هيأن  يكمن يف هنا والسبب،  هتمدعو بعد ليبيا

والغرب. وهنا  إرسائيلالتصالح مع ورغبتها يف  ة ضد مصالح بلداهنمجنبييف املطخابرات األ

أو  ليبياأو  مرصأو  ء يف تونسااملعارضة العربية بشكل عام سو بأن القولبأن  اإلشارةجتدر 

ية وفرنسية وبريطانية والسعودية أمريكاليمن هي معارضة موجة من قبل خمابرات أو  سوريا

 ية وبريطانيايكاألمرالواليات املتحدة  وقطر، ولعل التحليل املنطقي الذى يؤكد جتاهل

 دوليا يف كل من ليبيا ومرص وسوريا واليمن هلو دليل بتواجد عنارص القاعدة املطلوبة وفرنسا

 .ذلكعىل 

 سف يف الدول العربيةلأل هخطر تواجد هذه املعارضة املوجبأن  ويمكن القول

 القيادةار رصإ تكمن ىف ىالتاخلالقة  الفوىض جئائية بمغوالغو واستغالهلا يف نرش الفوىض

وهذه  ،طرق التحايل ىطريق القوة وبشتاحلكم عن إىل  دعمها بقوة للوصول عىل ةييكاألمر

احلكم يف كل من تونس ومرص بعد إىل  ينيسالمحقيقة اتضحت يف وصول كل من اإل

احلكم إىل  ينيسالمالواليات املتحدة ال متانع من وصول اإلبأن   هيالرى كلينتونترصحيات 

ني يف مرص يسالمننا نعرتف بفوز اإلأحيث قالت  بل رصحت يف فوزهم ،يف الدول العربية

تؤخر دفع مرص نحو  أالتلك املكاسب جيب إن  ونطخاف املتشددين منهم، وقالت

 يف السيطرة يةيكاألمراحلكم هو رغبة الواليات املتحدة إىل  ويؤكد وصوهلم (1) .الديمقراطية

 . ا التي صنعت بامتياز يف دولة الواليات املتحدةأدواهتهذه الدول من خالل عىل 
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ية يف دفع شطخصيات هايلة ال متلك يكاألمرالواليات املتحدة  هتن الدور الذى لعبإ

فلسطني  لتويل احلكم يف املنطقة العربية يف كل مناحلقيقة والكارياما  مقدرات القيادة

تدخل الواليات املتحدة يف السياسات عىل  هو دليلو ،والعراق و تونس ومرص وليبيا واليمن

عىل  املتحدة نفسه، والعمل األمماقض مع ميثاق وهذا ما يتن ،الداخلية للدول العربية

ما جعل الدول العربية صاحبة الربيع وهذا  .ةدائم يف حالة فوىضاستمرار بقاء الدول العربية 

ي يكاألمريت اكد صحة التقرير املطخابرؤوالذى ي ،العريب تتطخبط يف سياسياهتا واقتصادياهتا

 يعودحيث كية االسرتاتيجية ياألمر ”رتفورين ريبو“ ورد يف نرشة ، 1111الذى ظهر عام 

  ( 1)ويذكر يف التقرير: 1111العام إىل 

كية عىل يركية يف املنطقة، بعد احلملة األميراألم األمنيةإن من بني املصالح "

تستقر مع إعادة رسم اخلريطة السياسية  وسطستان، إبرام تسويات سلمية يف الرشق األأفغان

كي، بينام يرية والدولية وفقا للتطخطيط األمقليمبالرصاعات اإل اجلديدة للمنطقة التي تشتعل

 وخلق رسائييلكي يف املنطقة هو املحافظة عىل التفوق العسكري اإليريبقى االهتامم األم

كيانات صغرية يف املنطقة للمحافظة عىل ذلك التفوق، ومن ثم تأمني تدفق البرتول من 

املالئمة له، وتأمني خطو   سعارعدالت واألالغرب باملإىل  اخلليج العريب وبحر قاوين

ة بال قيود، وتدفق الصادرات املواصالت البحرية العاملية بام خيدم حرية التجارة الدولي

 . "الدول العربية، ودول جنوب آسياإىل  بية، ويف مقدمتها السالح،وروكية واأليراألم

ا ب فريقا اجد يتو رسائيلجاورة إلن هناك يف بعض الدول العربية املأوي ؤكد التقرير أيضا

ا من كبار املطخططني السياسيني يدرس أحوال الدول العربية وذلك هبدف تفكيك دول يكيأمر

إن  بل، ية اجلديدةأوسطبمنطقة الرشق  ىوهو ما يسم وإعادة تركيبها من جديد، املنطقة

تقسيم الإعادة ذلك من خالل  و بعض الدول ستظهر يف املنطقة وسيطختفي بعضها اآلخر

كيون أنه باإلمكان تفتيت دول املنطقة وإعادة تركيبها يويرى املطخططون األمر .للدول العربية

                                                      
  1191يوليو2نرش هذا التقرير يف املركا العريب للدراسات املستقبلية بتاريخ  1



 
068 

مرباطورية الربيطانية، ممثل األ  ، السري مارك سايكس9192نوفمرب  1كام حدث عندما قام يف 

بـ مرباطورية الفرنسية، بالتوقيع عىل ما سمي واملسيو فرنسوا جورج بيكو، ممثل مصالح اإل

وهو االتفاق الذي متت عىل يده  ،9191وتم التصديق عليه يف فرباير ”اتفاق سايكس بيكو“

وهذا ما حدث يف السودان وجيرى ،بضعفها الشديد والدة الكيانات العربية كام نعرفها اليوم

املتطرفني يف مرص و نيمن خالل االنقسامي وسوريا واليمن اليوم يف حماولة لتقسم مرص وليبيا

ني يعندما بدأت بث الفتنة بني العراقآخر  عادهتا بشكلإولقد تم  . يف ليبيانيدراليوالفي

، ومن بعدها 1989 العراق منذ احلرب العراقية ــ اإليرانية يف عام أحداث ني يفييرانواإل

سبتمرب  99منذ  رهابكية عىل اإلي، واحلرب األمر9119يف عام  "عاصفة الصحراء"

 ذهان هاجس إعادة رسم اخلريطة العربية اجلديدة، مرشقا ومغربااألإىل  التي عادت، 1119

وخليجيا، وهذا اهلاجس الذي مل يكن بعيدا عن تفكري صانعي القرار الدويل يف الواليات 

كي السابق جورج بوش تأسيس النظام يالرئيس األمر إعالنية وخاصة بعد يكاألمراملتحدة 

، ما وسطوهاجس رسم خرائط جديدة للرشق األاألوحد،  كييالعاملي اجلديد، بقطبه األمر

 (1) ." مكانيةإزال احتامال ومل يصبح 

وهو يعيد باسرتاتيجية جديدة وبنفس الدول التي  9192ذا املطخطط حدث يف عام ه

عىل  ترشف اليومأن  هي نفسها التي حتاول ،التقسيم سايكس بيكوعىل  مارست ورشفت

بأن  يف تونس ومرص وليبيا. ومما ال شك فيه كام حدث 1199سايكس بيكو اجلديدة لعام 

  كانت هناك طرق عدة لتمويل هذا املطخطط

لقد  :دول الربيع العريب نظمة السياسية ىفاأل رييالتمويل اخلارجي كمدخل لتغ .5 

مداخل أحد  التمويل اخلارجي أصبح تعددت املداخل لتنفيذ املطخطط الغريب بعدة طرق ولقد

مراجعة ملف التمويل إىل  جلأت الكثري من الدول العربية بعد أن ،ربيةالتغيري يف اخلارطة الع

ملمولة يف هتديد اة جنبية العربية بعد افتضاح دور املنظامت األنيللحركات املد جنبياأل

اخرتاقاهتا وذلك من خالل الكثري من رصد إىل  األمروصل  ستقرار يف هذه الدول بلاال
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وهذا  "(1) .با  املنظامت املانحة باملطخابرات التطخريبيةارتإىل  دراك بعض الدول العربيةإ

 من خالل اتفاق ساركوزى وبرنارد هنرى رسائييلاتضح بشكل كبري يف الدور الفرنيس اإل

أن  احلرب دون "وتم كشف ذلك يف كتاب هنرى ليفي ، ليبياعىل   يف احلربرسائييلليفي اإل

قدمت مساعدة عسكرية كبرية عىل فرنسا بأن  حيث يوكد العراب هنرى ليفي " نحبها

ساركوزي إىل   نقلأنه  ،1199. مارس.11لقوات املجلس الوطني االنتقايل ففي  األرض

أن  جراه مع رئيس املكتب التنفيذي للمجلس الوطني االنتقايل حممود جربيل، مؤكداأحوارا 

. ويرد ”دمامور حتقق تقاألبأن  الفرنسية تصل وكذلك املدربني. لدينا انطباع سلحةاأل“

يملكون وسائل لثروهتم واضطررنا لوقفهم. أهنم  مل نكن متأكدين من  هذا صحيح“الرئيس 

 (2)كذلك. كافية وال تأهيل أسلحةال 

أبريل 91.باريس يفإىل  واختذت املساعدة الفرنسية منحى جديدا بالايارة التي قام هبا

وزير الداخلية يف عهد معمر و حلركة االنقالب عبد الفتاح يونس القائد العسكري .1199

 بعدما  إىل يف بنغازي يف ظروف مل تتضح   1199يوليو15 ) والذى تم اغتيالة يوم القذايف.

رافق برنار هنري ليفي رسا عبد   يلللاومنتصف ، 1199 أبريل   11ويف  .1191هناية عام 

للقاء ساركوزي يف  الفتاح يونس وقادة عسكريني ليبيني آخرين التقاهم يف ليبيا خالل زيارة،

عرب أو  املساعدة الفرنسية تم تسليمها من قبل قطربأن  ويذكر الرئيس الفرنيس .ليايهقرص األ

ىل ماذا حتتاجون إ“. ثم سأل األرضوا عىل أصبح ن املدربني الفرنسينيأقطر وب

 (.3)بالتحديد؟

بني ما  ئحة تتضمن مناملشاركني قدم له الأحد  نهأما يذكر هنرى يف كتابه ب وحسب

 ئة سيارة بيك آباة للبث ومئتي جهاز السلكي ومأجهامئة آلية رباعية الدفع و“تتضمنه 
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ربعة أرشاش وألف  إىل ضافةوباإل 1آر يب جيإىل  إضافة قذيفة 511و 111قل وبني عىل األ

عىل  أكد عبد الفتاح يونسبأن  يقول من جهته، .”مكن مخسة قاذفات صواريخ ميالنأذا إو

جبل نفوسة جنوب غرب ب ينيرهاباجلامعات املسلحة واملتطرفني واإلا رضورة جتهي

ل الرشكة الفرنسية بانار ئواستقبل يف فندق يف باريس مس ويف اليوم الثاين بالتحديد طرابلس.

 املواد“أن  يوكتب هنري ليف.وهو حيمل قائمة الرشكة وطلبية ،املتطخصصة باملصفحات

الشاري مل يدفع ثمنها يمكننا تسليمها برسعة أن  ة. وبامهنا بضاعة رائعت يف املنطقة. إأصبح

نظام القذايف  اءهنإبعد البضاعة سوف يتم تسديدها بأن  مايقصده ليفي وبالطبع .”كبرية جدا

 أموالومن  ،فعها الليبيون اليوم من النفط الليبيدالقصف والقتل  ةفاتورفإن  وبالفعل

مقاتيل جبل نفوسة أن  نقال عن ساركوزي ليفي ضافأو ،رقابة يهأ الشعب الليبي دون

كان يقصد قطر  تأكيدوبال ربعني طنا من املعدات عن طريق الدول العربية الصديقةأتسلموا 

إىل  برنار ليفي القادة العسكريني ملرصاتة ىسابيع اقتاد الصهيونأوبعد  .ماراتوالسعودية واإل

ترتيب عىل  د عمل هنرى ليفيلق .ليايه حيث قدموا الطلبات نفسها والوعود نفسهااإل

، إرسائيلة عالقات بني ليبيا وقامليبيا متهيدا إلإىل   عايل املستوىإرسائييللقاءات لوفد 

العقيد معمر القذايف بالنيابة عن عىل  يف االنقالب ي فبرنار هنرى لياملمثل  هوالدور الذى لعب

 (1).لدعم ليبيا إرسائيلدولة 

بامتياز يف كل من ليبيا بالربيع العريب مسجل  ىيسم ملاارجي اخلالتمويل  كان عنرص

ا ففي مرص ،ومرص وسوريا وتونس بو زيد أن سامح ياملستشاربأن  سبيل املثال نرىعىل  أيضا

احلمالت  ادعموقد  اجانب قاموأهناك متهمني بأن  هلام اموى كشفا يف حتقيقشرشف العأو

فروع ملنظمة دولية  إدارةاموا بتأسيس حيث ق. حااب السياسيةاالنتطخابية يف مرص ملعظم األ

القيام بتنفيذ برامج تدريب سيايس  وعملوا عىل ،وبدون ترخيص من احلكومة املرصية

عينات عشوائية من املواطنني يف عىل  واستطالعات رأى جراء بحوثإحااب السياسية ولأل
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 وخاصة يف مرص ،نشطة الدعم املادى اخلارجي يف املنطقة العربيةتقارير ألوفقا لو .مرص

املركا الرئييس يف الواليات املتحدة إىل  وترسلها ،هناك جمموعات تعد تقاريربأن  اتضح

سيس فروع أمن ست منظامت قامت بت أكثرهناك بأن ، 1191فرباير1ية ونرش هذا يف يكاألمر

مليون دوالر من الفرتة التي  نيربعأمن ثامنية و أكثر سسات دولية وبدون تراخيص وتلقتؤمل

   .1199ديسمرب  إىلو 1199ما بني مارس  حداثحدثت فيها األ

حااب هذه املؤسسات الدولية استطخدمت يف برامج تدريب سيايس لألفإن  يف احلقيقة

 ىما يسمأو  سبيل املثال مراكا الديمقراطيةعىل  ونذكر منها بحوث واستطالعات اءوإجر

نتطخابية ملمثلني ألحااب سياسية، ا ودعم محالت، بتطبيق الديمقراطية يف املنطقة العربية

ا لعينات  وحشد ناخبني يف االنتطخابات الربملانية دون ترخيض، أجروا استطالعات وبحوثا

ا، مما أخل بالسيادة أمريكاملركا الرئييس يف إىل  عشوائية عىل الشارع املرصي وأرسلوها

ق السيادة العربية من اسرتاتيجية الدول الغربية هي اخرتاأهم أنه  عىل وقد عرف .املرصية

محالت انتطخابية ملمثلني من قامت هذه املؤسسات الدولية بدعم  كام .حتقيق مصالح هلم أجل

تنفذ أن  ار قيادات تستطيعياخت أجلوبالتجاوز القانوين من  أحااب سياسية باملطخالفة للقانون

كمة جنايات حمإىل   املتهمني الذين متت إحالتهم أسامءوتضمنت  .هلم خمططاهتم يف مرص

،  23القاهرة البالغ عددهم   (1)يني هاربني خارج البالد.أمريك 0متهاما

منها تابعة للواليات املتحدة  9ة. أجنبيمنظامت  2كشفت التحقيقات أن املتهمني من 

وفريدوم هاوس  ،ىيكاألمرواملعهد الديمقراطى ،املعهد اجلمهورى الدوىل ية وهىيكاألمر

سف وهذه املراكا لأل، ةملانيمنظمة كونراد إيدين أور األ ،ينيى للصحفيكاألمرواملركا 

االقائمة شملت بأن  الشديد متواجدة يف معظم الدول العربية اليوم، وقد كشف التحقيق  أيضا

جولني هويوز، املدير املقيم يف مرص للمعهد، ،من املعهد الديمقراطي الدويل هم اممته 92

  من رصبيا، وبوميدير ميلتيش، مدير فرع اإلسكندرية واملادين كورتوفيتش، مدير فرع أسيو
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سوري، نائب املدير العام، وروبرت بيكري، كبري أصل  ية منأمريكمن رصبيا، وليىل جعفر، 

مدريب األحااب السياسية، وماريانا كوفاميتش، مديرة األحااب السياسية عىل مستوى 

لة التدريب، وعيل حاج ئواكونوا، مساجلمهورية، وستييس لني هاج، مدربة الربامج، ودانا دي

ل ئوال تدريب، ومايكل جيمس سارون، مسئوسليامن ومارون صافري، لبنانيان، مس

وحفصة ماهر وأجمد مريس، مرصيون عىل  التدريب، وحممد أرشف عمر وروضا سعيد

 (1 ) يل برامج األحااب السياسية يف القاهرة وأسيو .ئويعملون مس

اوزارة العدل املرصية  أمام وضمت قائمة االهتام يون أمريكمتهمني بينهم  1إىل  أيضا

صبحي منصور، أمحد ي، ورشيف قليمتشارلا دان، املدير اإل»هم: و من منظمة فريدم هاوس

مري سليم ، وسوسطمرصي، مدير الربامج باملنظمة يف مرص والرشق األأصل  ي منأمريك

، وحممد عبد العايا ونانيس مجال عقيل اأفريقيل عن املنظمة يف شامل ئودراج، أردين مس

ن املالية ئولون عن الربامج السياسية والشئووجمدي حمرم، مرصيون مسعىل  وباسم حممد

أشطخاص  2ي الدويل للصحفيني يكاألمرفيام ضمت قائمة املتهمني منظمة املركا  بالقاهرة.

ل ئول عن برامج التدريب، ونتاشا نانييس، مسئوك باتول، نائب املدير العام املسباتر»هم: 

ل الربامج، وحييى زكريا عيل، مدير فرع ئو، وميدا ماشيل، مسوسطالربامج يف الرشق األ

 (2) .ل املايلئوشفيق، املس إسالماملكتب يف مرص، و

مها أندرياس ياكويب، مدير ني وأملانيفيام ضم املركا السادس كونراد أدين أور متهمني 

ومنافع من  أموالواهتم املحققان املتهمني بتسلم وقبول  مقيم، وكريستيانا بادي، املدير املايل.

، ومن خالل رشكات حتويل املرصفيهمنظمة دولية عن طريق متويل مبارش عىل حساباهتم 

بيل ممارسة خارج مرص، يف س مرصفيةوبطاقات ائتامنية خاصة متصلة بحسابات  موالاأل

ونسبت جهة .العربية مرص مجهورية بحق سيادة ل، والذي يعد إخالاألوىلأنشطه حمل التهمة 
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ا التحقيق وأفادت  يف ذات التهم.األجانب للمتهمني املرصيني هتمة االشرتاك مع  أيضا

بلغت  1199 يف الفرتة من مارس حتى ديسمرب أمواالتلقت  الستةاملنظامت بأن  التحقيقات

مليون دوالر، فيام تلقى  11مليون دوالر، حيث تبني أن املعهد اجلمهوري تلقى  95قرابة 

ماليني دوالر،  2مبلغ  فريدم هاوس مليون دوالر، وتلقى 95املعهد الديمقراطي مبلغ 

 مليون يورو. 9.2 ملاينماليني دوالر، فيام تلقى املركا األ 1ي يكاألمروتلقى املركا الصحفي 

جيري التحقيق فيها بشأن اهتامات ملنظامت أخرى ة إن هناك اهتامات وقالت مصادر قضائي

احمكمة اجلنايات إىل  سيتم الترصف فيها باإلحالة وبينها منظامت مرصية، أخرى   .أيضا

أعرب املعهد  لقد، حمكمة اجلناياتإىل  تباينت ردود الفعل حول قرار اإلحالةقد و

 جنبيمن املتهمني يف قضايا التمويل األ 91ويل الوطني الديمقراطي عن قلقه العميق إزاء حت

وذكر البيان أن املعهد  يون وأملان ورصب وعرب ومرصيون.أمريكاملحاكمة، من بينهم إىل 

، وأنه أوىف بكل 1112الديمقراطي تقدم للتسجيل لدى وزارة التعاون الدويل يف عام 

التجديدات التي كانت مطلوبة متطلبات التسجيل عىل مدار السنوات الست املاضية، بام فيها 

هذا فيام هددت واشنطن بوقف املساعدات ملرص بسب هذه املالحقات ومتت  يف يناير املايض.

 (1) يني هبذه التهم.يكاألمرالتسوية بتهريب املوقوفني 

لدرجة  ،القومي الوطني يف كل الدول العربية األمن  لقد استهدفت وسائل التمويل

أربع دول، مسلمني، مسيحيني، نوبيني، بدو سيناء، إىل  سيم مرصوجود خرائط تفصيلية لتق

واليات إىل  حماولة تقسيم ليبيااآلن  ومازال جار حيث تم بالفعل تقسيم العراق والسودان

بان إكام كانت  ،طرابلسبوالية  والغرببوالية فاان  واجلنوب بوالية برقة مناطق الرشق

بعد  م مرصيتقسإىل  وصوال، نلرشق الليبي اآل اىفالفيدرالية  ودعم  ،يطايلاالحتالل اإل

من ذلك هو  خطر، واألإرسائيلخنقها من اجلنوب بالسودان ومن الغرب بليبيا ومن الرشق ب
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عىل  والتي تدل خلرائط رسية تفصيلية توضح مناطق متركا اجليش املرصي،األجانب امتالك 

  (1) .ئييلارسأي أمريكنوع من التحضري لتدخل 

دالع حركة نابعد ازداد ة أجنبيطريق معاهد ورشكات  نع اخلارجيالتمويل  قضيةإن 

 اكثريأن  وقد اتضح ،اخلالقة الفوىضأو  بالربيع العريب ىبام سميف املنطقة العربية  الفوىض

 ، هي لغرض التمهيدبورسعيدإىل  ماسبريو من صدامات املسلحة التي حدثت يف مرصمن ال

التنديد الرشطة وعىل  ن عملية االعتداءأو وية،ئوالف يةالطائفالتقسم وغرس روح إىل 

 ىهو خمطط يسع ،بشكل مستمر يف مرص بالعسكر وخلق هوة بني الرشطة واجليش والشعب

استقرار البالد بل الغرض هو إىل  ىوال يسع ،تقسم البالد وال عالقة له بالديمقراطيةإىل 

د اوانفر ،ات الداخليةفكارات واخلالمشغول يف قضايا االستن هتضليل الشارع العريب وجعل

إىل  أدى ية املرصيةرسائيلاحلدود اإلعىل  السياسات الدولية بمطخططها، و لعل قتل اجلنود

ولكن مرص كام عودت العامل  (2) .ناءيمحاية حدودها مع س  بحجةإرسائييلتدخل عسكرى 

 خواناإللسياسات كشفت هذا املطخطط مبكرا عندما خرج الشارع املرصى رافضا  فقد ،دائام

  املطخطط افضح هذبأن  واتضح رهاباإل إهناءلية للجيش املرصى بئوعطاء مسوإ املسلمني

 مي ىفياملطخطط التقس إهناءيف  ةمرص هي الصدار توكان ،هو هناية ما سمي بالربيع العريب

 .  املنطقة العربية

 1191  عام أبريلاية بد ماراتقرار دولة اإلأثار  العربية املتحدة فقد ماراتما يف اإلأ

ة يف أبوظبي، ومكتب املعهد ملانيمكتب مؤسسة كونراد أديناور األ إغالقبوالتي قامت فيه 
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 نابيب الغاز املمتدة من مرص إىل إرسائيل.أمت بحرق ااملجموعات التي ق

أكدت وسائل اإلعالم اإلرسائييل حالة االستعداد اإلرسائييل والتأهب العسكرى يف حالة تطور الوضع عىل احلدود  2
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كية جتاه الدولة. وال يقترص يرة أمأملاني، موجة غضب ىكي يف دبيالوطني الديمقراطي األمر

أبرزها  دول جماورةإىل  نشا  تلك املنظامت عىل الدولة املوجودة فيها فحسب، بل يمتد

ممارسة إىل  السعودية والكويت والبحرين التي ال متنح تراخيص ملثل هذه املنظامت فتلجأ

نشاطها من خالل السفارات والقنصليات حتت ستار ورش عمل وحمارضات وزيارات 

 (1).أكاديميني من الدول التي تنتمي إليها تلك املنظامت

اما يف دولة البحرين فلقد قامت أ مقر املعهد الوطني الديمقراطي غلق احلكومة ب أيضا

مشبوهة  أهدافاملعهد له بأن  هلاتأكد  بعد أنورحلت القائمني عليه  1112كي يف عام يمراأل

 وسطقراطي يف الرشق األمنشاطات املعهد الوطني الدي إدارةوبالفعل قد قامت  ،وغري معلنة

ومؤسسوه حسب  9112 املع 1191ترخيص باملرسوم رقم عىل  اللبناين احلاصل هعرب فرع

لياس فرج، إوديع  ،هللاان عطال و روال طانيوس عطار، مريندوار وزيف هوالتحقيق هم أ

ومارون صافري بقضية التمويل يف مجهورية مرص  احلاج سليامنعىل  وكذلك اهتم اللبنانيان

هذه الشبكة التي 2 .دم حلودي من األصل لبناين صمويل آيكاألمرالعربية حيث كان معه 

ال شبكة دعم مايل ديمقراطية ما هي إالعىل  ساتاتفي وراء مراكا تدريب لغات ودرخت

احلكومات الرافضة عىل  اخلالقة واالنقالب بالفوىض ىبام يسم ،لتقسيم املنطقة العربية

هذه املنظامت هلو دليل  كل العربية. وتواجداألرض عىل  أخرىاالستعامر الغريب مرة  لتواجد

ه أكل الذى ن اخلدعة السياسية والطعمأبالثورات العربية و ىما يسم عدم وجودعىل  قاطع

يف كل من تونس ومرص وليبيا واليمن وسوريا هوفعال خدعة وليس هو  ىاملجمتع العرب

نه إ متطلبات العرص اجلديدمع  ىبربيع وال بعريب، بل هو استعامر جديد بسناريو جديد يتمش

 عرص العوملة.

ثورة يف  إعالناخلدع السياسية عن إن  :ثورة يف ليبيا إعالنعن  اخلدعة السياسية -6

بعد تدخل حلف الناتو يف أي  ،كشفت املؤامرة عن نفسها بعد أنالعيان إىل  ظهرت تليبيا بدأ
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 أكد فلقد ،النظام السيايس الليبي الرشعيعىل  بغرض االنقالب، 1199مارس  91ليبيا يف 

شهر عمليا بصحبة العقيد معمر القذايف، وهو من أ 2  قىض وهوالذى الرائد ايليا كورينيف

ته بجروح ورضوض يف الصحراء صابإل نتيجة ا الالتينية للعالجأمريكإىل  حيث ذهب روسيا

مقربة من احلدود مع عىل  ثر القصف عليه من طائرات حلف الناتو عندما كانإالليبية 

  .1199 ليبياعىل  فرتة احلرب أثناء  ، اجلاائر

عىل  القصف العدواين أثناء  التي شاهدها  حداثيرسد فيها األ يلياأع ففي حوار م

يث ح ،الليبية وضاعتتعلق باأل األسئلة بعض عىل  جييب كرينيف من قبل حلف الناتو ،ليبيا

ليبيا إىل  ين وصلتإ :يقول .يف ليبيا بالثورة مىستباخلدعة التي  تأكيدالعىل  جابته كافيةإكانت 

 ،1199 عدت املمثلية التجارية الروسية يف اجلاائر لعامأ ،يف اجلاائرعرب وثيقة مأمورية 

مقر إىل  تفاق تم عرب السفارة يف روسيا وليبياابموجب  ليبياإىل  نه وصلأكورينيف بويؤكد 

عىل  طرابلس وبدأت فورا العملإىل  ليبيا توجهتإىل  ندما وصلتيقول ع ،الليبية القيادة

عطيت أو ،والذى كان وال ياال بقيادة مخيس معمر القذاىف ،11اللواء املعاز  أفرادتدريب 

رشفت أوملحاربة مجاعات مسلحة منها مجاعات متطرفة  التعليامت اخلاصة بحرب الشوارع

عام  ةيولي و ةيوني اتضح تعذر الصمود يف طرابلس شهرى بعد أنعىل التدريب بنفيس. و

ىل االشتباك يف صدامات مسلحة اللواء ع أفرادقررنا املبارشة بتدريب إذا  ،1199

خارج حدود املراكا السكانية. وكان أو  بمجموعات مستقلة صغرية سواء يف ظروف املدن

ن جنود أالتطخريب، و أعاملكيفية صد ية عىل التدريب عىل أساساالهتامم يركا بصورة 

 عىل درجة عالية من التأهيل. وقد اجتاز بعض منهم دورات تدريب يف 11وضبا  اللواء 

 (1)ويف فرنسا.  اخلاصة الربيطانية ناال اجلويقوات اإل

 ،جمموعات صغريةعىل  ة االشتباكيلمننا اعتمدنا يف عأيليا كورينيف بألرائد ايقول 

ويف جتربة  ىيف احلرب الوطنية العظم نصار وهذا التكتيك نفس الذى اتبع يف حرب األ
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 ،لغامقوافل العسكرية وتارع األمجهورية الشيشان، حيث تقوم جمموعة صغري بمهامجة ال

فيام خيص العالقات الروسية أنه  عىل يلياأويؤكد  .منةآ أماكنإىل  جاز املهمة تنسحبنإبعد و

يستطيع أحد  الفإن  ،تنحي العقيد معمر القذاىفإىل  روسيا دعت رغم أنالعىل  نهإف ،الليبية

عىل سبيل املثال عىل خط اجلاائر، وإىل  مأمورية ىفمرءوسه رسال إمنع موظف رفيع من 

يقيم بنتائجه، وليس  العملأن  واملتعارف عليه هو، التعاون العسكري التقني بني البلدين

إال  ما هو االعتداء عىل ليبيا،أن  ن اخلرباء املؤهلني يفهمونأحسب التقارير الامنية املنتظمة. و

حسب املطخطط سوف تكون  اوتيل ليبي .العقيد معمر القذايف هناءمربجمة إل إجراءاتجاء من 

مهام.  سيا الوسطى وروسيا. والتتابع هنا ليسآيران وإسورية واجلاائر واليمن و السعودية و

عميلة معادية،  أنظمةحاطتها بإوجتري حاليا  ،خريةالظن هي األ أغلبولكن روسيا ستكون 

عر وقواعد عسكرية، والتشجيع بكافة الوسائل عىل الفساد وتنامي املشا ورادارات

 (1) االحتجاجية داخل البلد.

اخلطأ يقول  ،خطأ يف صمود طرابلسمكانية وجود إ عنسؤال عىل  يف رده يلياأيذكر  

لقذايف مل العقيد معمر افإن  ،نفسه نام يف تقييم النااعإ ،من جانب طرابلس ليس يف الدفاع

اعية الواجبة اطيات الدفتيومل يتطخذ االح خريةالعتداء عىل بلده حتى اللحظة األايصدق 

عندما وجهت رضبات  ،1199 أغسطسواسط وحتى يف أ .الليبية زمةاختاذها يف بداية األ

برلسكوين وساركوزي. إىل  خرى، كان يتحدثأىل مدن إطرابلس وإىل  بالقنابل والصواريخ

 العقيد معمر عملية برية. وكان قد عرض عىلإىل  وكانا يؤكدان له عدم تعرض طرابلس

وكان من املمكن حتقيق هذا  منظومة دفاع جوي قوية متكاملة إنشاءضع سنوات القذايف قبل ب

 قد يثري ذلك غضب الواليات املتحدة هأن وجد هولكن ،من خالل مجهوريات سوفيتية سابقة

 بعد أنية يكاألمربية والعالقات اللييبة وروعادت العالقات الليبية األ بعد أنوربا وخاصة أو

بريطانيا كانت تؤكد للعقيد  ىا وفرنسا وحتإيطالي أنيليا بأيقول  .املدى حظيت بقطع طويل
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فإن  سفولأل (1).ناال برية أوجوية أوبحريةإ عملياتإىل  ليبيا لن تتعرضبأن  معمر القذايف

ناال برى إو ،عمليات حربيةإىل  العقيد معمر القذايف صدق الغرب بشأن عدم تعرض ليبيا

 ..ة ذلكعدم صحعىل  أكد ولكن دخول طرابلس

خذ وقت أالعقيد أن  أي ،كام أن اخلطأ كان يف مراقبة الضبا  الليبيني اخلونة لفرتة طويلة 

. لقد كان من الرضوري اعتقاهلم فورا، وعدم ترك هذا املرض من خيانتهمتأكد ملعرفتهم وال

عدد من  أكربعن القذايف كان يود الكشف معمر دون عقاب. ولكن  بني الضبا  ينترش

 كان يريد القذايف انطالقا من تصوراته الشطخصية حول سري النااع ن العقيد معمرأو اخلونة.

 عددا من الضبا  الكبارأكثروهذا الوقت جعل ، اخلونة هؤالءعىل  يرتيث يف احلكمأن 

الذين يقاتلون بجانب الناتو ضد  ةصف اخلونإىل  مقابل االنتقالبمليوين  باالرتشاء يقبلون

 عليك من كل مكان بالدوالرات بينام لمطرا ينهابأن  ورصتتأن  عليكيليا أيقول  ،بالدهم

نك سوف تتجنب أسوف يمر بسالم و األمربأن  نظنت يتساقط حجر كبري. وتأرأسك عىل 

واهلام  األول؟ وخاصة من سيكون اهلدف  مؤازريكمن ذلك فهل سيقتنع كثريون 

   (2)للطخصم.

رس أيليا حادثة أاحلرب عليها يذكر  أثناء  الليبية يف وجود اخرتاق واضح للسيادة            

، وكيف حدث 1199ليبيا عىل  احلرب أثناء   يف مدينة بني وليد يف ليبيا نياجلنود الربيطاني

وهم جمموعة تقوم بعمليات ختريب  ،سإأي  سإمن  أفرادؤالء من هل ذلك، وكيف تسنى

وثالثة عرش منهم من  ،يش القطرىومعظمهم من اجل ،ا فردنيتتكون هذه املجموعة من ثالث

ما يبدو مل  وعىل .بني وليدمدينة  خر عمليات االستطالع يفآبريطانيا وفرنسا وكانو يقومون ب

هناك أن  عىل بلغ السكان املحليونأتتوفر لدهيم معلومات جيدة عن ضواحي املدينة ولقد 

من قبل سكان  همرسأوتم شن عملية ضدهم و ،تتسكع حول املدينةمن األجانب  جمموعة

بأن  يعرفونأهنم  باعتبار،هنم يكرهوهم جداعدام القطريني فورا ألإلقد قام الليبيون ب .املدينة
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ويقتل آخر  لم بيت مسلمسن كيف يدخل مو، ويقول الليبيمتوهلا قطرليبيا عىل  املؤامرة

إىل  اونقلو نكليا والفرنسيني وتم استجواهبممهم ـ وجرى فصل اإلعداإولذا قاموا ب  ؟عائلته

اخلاصة  رقامواأل سامءاأل افكتبو ،ما ءخفاء يشدوافع إلأي  ويف احلقيقة مل تكن لدهيم ،أملج

وزاريت إىل  لكرتوينرسل كل هذا عرب الربيد اإلأو ،اواسم الوحدة والتقطت هلم صور ،هبم

ل سبي وعىل ، ورشأي  وعرض عليهم استالم اجلنود دون .اخلارجية الربيطانية والفرنسية

السيارة التي جرى منها االتصال دمرت بصاروخ إن  وباملناسبة ،ليبيا مكان ىف ىأ املثال يف

مكثقة ليبيا  ثريأعىل  كانت السيطرةأخرى وبعبارة ،املدينةإىل  بعد بضع ساعات عند عودهتا

اجلاائر وعقد مؤمتر إىل  جدا. وعندما ختلت بريطانيا عن جنودها طرحت ليبيا فكرة نقلهم

نه كان ضمن قافلة واحدة مع محاية املتحدث أيليا بأيقول  .العامل أمام هناك لعرضهمصحفي 

قصف  إىل ويف الطريق تعرضت القافلة ، إبراهيم ىموسستاذ األ اخلارجية الليبية وزارةباسم 

من مروحية، وكان هناك انفجار قذف يب من بدن اجليب املفتوح والتقطني فيام بعد مسلحون 

ا الالتينية حيث أمريكإىل  اعدوين يف عبور احلدود ومن هناك وصلتوس وارقمن الط

 (1)تعالج.أ

 ولذا ،يف ليبيا بشكل كبري جدا املتطرفة والسلفية املقاتلة القاعدةمجاعات تواجد ن إ

غريها من و وكذلك مقاتلو القاعدة ،السلطة يف املغرب تستلم السلفية املقاتلةأن  من املتوقعف

من  املتوسط بيضفيها ومنطقة البحر األ ابني الدول التي تدربو فاملسافة .ةالتنظيامت املتطرف

، وهذا من ئاوطأقل  ل بالطبعستان و اجلباأفغانعليه يف  ابكثري مما كانوأقل  حيث الصعوبة

فإن  الــل املثــسبي ىلــفعوروسيا.  أوروباحة ــوليس من مصل ،ات املتحدةــيالمصلحة الو

بمنصب قيادى يف احلكومة اآلن  يطمح حلاكم العسكرى ملدينة طرابلسعبد احلكيم بلحاج ا

ية يكاألمريف مجاعة الليبية املقاتلة والتي تعتربها اخلارجية  األولالليبية اجلديدة وهو الشطخص 

 (2)ية.إرهابمنظمة 
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وكـل حسـب توجـه  ههنـاك طـاحمون كـل حسـب دعمـن إ  يليا كورينيفأ يقول الرائد

خليفــة  9151العقيــد املنشــق مــن نظــام القــذايف يف حــرب تشــاد عــام الدولــة التــي تدعمــة ف

طغمـة  أنصـار  سـنة، هـو يـدعم 11الواليـات املتحـدة عـىل مـدى  والذى كان يقـيم يف،حفرت

وحممد بشري اخلضـار القـايض العسـكرى ، يةيكاألمربنغازى والتي تدعمها الواليات املتحدة 

بلحـاج أمـا  ،بـدعم مـن فرنسـا ىوالتي حتظ ةتيمثل طغمة مرصايف نظام العقيد معمر القذايف 

بـدعم قطـرى بامتيـاز. وهـو الـذى سيشـارك يف  ىاحلاكم العسكرى ملدينة طرابلس فهـو حيظـ

هـذا املسـلح الـذى بـأن  ن مـن املـدهشأالعواصم العاملية ـ و هيف ليبيا وسوف تستقبل ةالسياس

كـام  الـرئيس الـرويس. يـدعـىل  كرملني وسيشـدليرتبط بالنشا  الرسى يف قوقازنا سيحرض ل

ن قسـام أو ،ية رسقـة السـالح مـن مسـتودعات اجلـيش الليبـيصولاألإىل  إضافةبيا يجترى يف ل

ن الرحلـة مـن مـواين شـامل أالقوقاز يف عنابر سفن الشـحن وإىل  كبريا من هذا السالح يرسل

اطنينـا موأمـن  لني عـنئواملسـأن  ساحل القوقاز تستغرق يومني ومن املؤسف جداإىل  اأفريقي

التصدير الالقانوين أن  إىل عن قراءة تقارير حمليل الناتو الذين يشريون برصاحة ىعاجاون حت

 (1).العاملي الرئيسية األمن  مشاكلأحد  للسالح الليبي املرسوق يشكل

ستعجل بتسميتها سلطة. أنا ال أ ،يقول سلطة االنقالبأو  هعن السلطة اجلديدأما  

. نعم كان يف األمن الغذاء ووساندون اجلهة التي توفر هلم العمل طبعا البسطاء من الناس ي

مر واقع، ولكن هذه كانت معارضة عقالنية، ومل أناس ينتقدون معمر القذايف وهذا أليبيا 

ما يسمى بالسلطة اجلديدة وخاصة املتطرفون فال أما  قلية.أهنا كانت تفكر يف رفع السالح أل

ن وال يف املستقبل املنظور، وذلك أليا، ال يف الوقت احلارض يمكنها توفري االستقرار يف ليب

 (2)العقيد معمرالقذايف.  القذايف فهي عملت يف زمن مل تكن مع العقيد معمرن إ يةكثراأل

ففيها الدعاية املكثفة  ،جيمع كافة التناقضات افريد انموذجليبيا كانت عىل  ن احلربإ

فيتنام، ورشاء  حدث يف حرباملحروقة كام األرض  كام يف احلرب العاملية الثانية، وتكتيك
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وكام  البيالروس نصار األ"الذمم والفرار من اجليش كام يف العراق. ويوجد هناك من يشبه 

 هذا النااع يف احلقيقةأن  عداد كبرية من السكان املدنيني. ومع ذلكأيف كافة احلروب هتلك 

، 9115صحراء ببنادقهم طراز عام فمن جانب هناك الطوارق، مقاتلو ال ،فريد نموذج

خر، قذائف وقنابل طائرات توجه بالليار، وطائرات مازيغيون ببلطاهتم. ومن اجلانب اآلواأل

واملصالح ولكنهم  هدافجمموعات متناقضات يف األ استطالع بدون طيار. وهذا اشتباك بني

 زليةحلضارة واألنااع بني انه إ .هدف واحد وهو قتل العقيد معمر القذايفعىل  اجتمعوا

التي استطخدمت  املساحات أكرب املساحة التي يدور عليها النااع هيفإن  ذلكإىل  ضافةباإل

مل تفوق ن إ يف هذه احلرب فيها احلرب العاملية الثانية بينام عدد املصالح التي اختلطت

ية عالمية واإلاحلرب النفسإىل  إضافة ،بل هي مكافئة هلا متاما ،مؤرشات احلرب العاملية الثانية

ني وهذا يالليبعىل  ية خاصة بالدعاية وتلقي مناشريأمريكفتحليق طائرات  ،اخلطرة جدا

والتي قدمت ريبورتاجات استفاازية ، ن حتدثنا عنهاأتاامن مع وجود القنوات التي سبق و

مع تنسيق هذه الريبورتاجات مع املركا  .العقيد معمر القذايفعىل  للشعب لايادة حقده

ما خالفت إذا  حداثمع وضع دراسات جلميع االحتامالت البديلة لأل ي حللف الناتوالمعاإل

والغموض والشعار الدقيق جدا لعملية احلامي ع تتمثل يف اهلل والتيتاجات، رهذه الريبو

 (1)املوحد.

التي العنف  أعاملضد العقيد معمر القذايف ونظامة و هوتوجيه العام الرأي  ثارةإن إ

، وال يعترب هذا السلطة اجلديدةإىل  مضينالعام الرأي  ني بشكل عام جعليلليبضد ا تمارس

ني يف ين جيعل الليببديل من شأنه أأو  نه لن يبقى خيار آخرأل ،اخلوفسب برغبة منه بل ب

املواطن الليبي  اهفقد في تىة الجالدرإىل  ةرسيع تكانيف املنطقة  حداثتطور األإن  .خيار

 91من  أكثرليبيا بعد استقرار عرفة حقيقة ما حيصل يف م ه حولتارأفكوتشتت  ،التوازن

بني مجاعات  االجتاهات املطختلفةف ،ليبياعىل  من احلرب ماعوأ ةثالثوبالفعل بعد مرور  .عاما
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العقيد معمر مصاحلهم ضد وجود   ،  اغتيال العقيد معمر القذاىف عىل املصالح التي اتفقت

املستوى السيايس واالقتصادى واالجتامعي  ا واختالفاهتا عىلظهرت اليوم تبياناهتالقذايف 

املتمثلة يف اخلطف  رهابعمليات اإل ن خرج املواطنني يف كل مدن ليبيا يستنكرون أبعد 

ية غري منحازة إعالموجود تغطية  نظرا لعدمنه أوكام يقول أيليا ب .والقتل والتفجري واالبتااز

 القذايف العقيد معمرأنصار النرص سيكون لصالح إن ف احلرب ونجاحات املوالني، سبابأل

 (1) .يف املرحلة القادمة

ن وإ، مضطهدون وال يشعرون باحلريةاآلن  وهم خمدوعني ني كانوين معظم الليبإ

بام التقدم والتطور  بوادرأي  مل يظهر عليهم ليبياعىل  ثالث سنوات كاملة من احلربمرور 

عملية االغتياالت التي طالت كل فإن  ،أفضلواستقرار  أفضل ه من تغيريات حلياةب احلمو

يف اجليش  تن الطريان والبحرية والشطخصيات ذات الرتب العاليةاالقوات املسلحة وكب أفراد

جة الوحيدة التي قدمتها يوحالة الرعب والقتل واالغتصاب والرسقات هي النت والرشطة

تأيت أن  كام اليمكن ،برياءاأل ليبيا أبناءاء دمعىل  تقدم وتغيري يأيت أنفال يمكن ، فرباير فوىض

 فلم تتحقق الديمقراطية، الناتو حلف ظهور طائرات متطورة من دولعىل  ديمقراطية ورخاء

ومل تظهر العدالة  ،الغربية التي رسمتها دول الغرب للتطخلص من العقيد معمر القذايف

بعد مرور ثالث ضائية يف ليبيا بعد هدم كافة املؤسسات الق ومل يتفعل القضاء ،االجتامعية

من تاريخ التمرد املحاكم القضائية  وراق التي ختصوحرق األليبيا ، سنوات  من احلرب عىل

مل تتكون املؤسسات ، لحاملني هبالمل تستقر الدولة ومل يظهر دستور الدولة  ،1199فرباير 91

تبحث عن هنا بأ ،حااب التي كشفت حقيقتهاالسياسية ومل يقتنع الشعب بوجود األ

يف مياان مدفوعات  االرتاجع واضح أبل بد ،ومل يتطور الوضع االقتصادى يف ليبيا ،مصاحلها

ين أبدون معرفة  ليبيا أموالرسقة إىل  وصل الوضعحيث ،ليبيا ىف ارداتوالوصادرات ال

شهور احلرب عىل  شاهد تركت لتكون تلك املباين التيإال  بل مل يتغري يف احلرب .رصفت

                                                      
 رغومينتي نيدييل الروسية، مصدر سبق ذكره  أصحيفة  1



 
059 

 تسية التي عاشتها مدن كثرية يف ليبيا مثل طرابلس وزليتني وتاورغاء وبني وليد ورسالقا

الدور يف  ان اقتحمويدخول املرتفون الذإال  ءومل يتطور يش .ومناطق اجلنوب الليبي واجلميل

ني اليوم يالليبإن .الدولة الليبيةنت تسيطر عليه االتي ك صانعاملحقول النفط وتقسيم 

، حياءأهم اءبق وضامن البقاء والعيش أجلمن  وثيقةأي  توقيعيقوموا بأن  بيايف ليمستعدين 

وذلك لكي يبقوا عىل قيد احلياة أمن يرضوا بحكم دكتاتورية فيها استقرار وأن  ومستعدين

 الناس أصبحومدادات الكهرباء واملاء. إتقطع عنهم  ولكي ال ،ولكي يستلموا املواد الغذائية

أن بعد  معمر القذايف عودة زمن العقيد بل ينتظرون، الليبي عودة اجليش ينتظرون يف يف ليبيا

واالستقرار مان أوأمن  ث العيش يفالقذايف حيمعمر زمن  رجوع ىيتمنالشارع اليوم  أصبح

 .ليبيا  وهي املطلب الوحيد بعد احلرب عىل السيايس
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 اخلامتة

اجلامعات الدينية  أهدافتوافق إىل أدت  ناقش هذا الفصل مجلة من العوامل والتي

العقلية والتي  ىمسألة العدوإىل  اإلشارةومتت  .ليبياعىل  الغرب يف احلرب أطامعاملتطرفة و

يؤكد مما  ،متاامنة يف فرتات زمنية متقاربة جدا حتجاجاتجعلت املنطقة العربية تظهر يف ا

ملنهجية املستطخدمة يف وا ساليبألافمن حيث ، اخلالقة كام سميت عملية التطخطيط للفوىض

وسائل  تستطخدمااحلرب النفسية وحيث استطخدمت  ،هي نفسها بالنظم السياسية اإلطاحة

 بث الفوىضعىل  صاحبها التشجيع، حرب سابقةأي  بشكل كثيف جدا مل نشاهده يف عالماإل

لتمويل ا عاملهذا يتاامن مع وجود  تأكيدوبال ،وسطوالغوغائية يف منطقة الرشق األ

ااملستطخدم  ياخلارج عىل  واملحافظة ،هذا املطخططتنفيذ  يف نجاح ىمدخل اساسك أيضا

 للثورات العربية مسألة اخلدعة السياسية كام ناقش الفصل .يف املنطقة استمرار حالة الفوىض

الثورة الليبية هي عبارة عن وسيلة بأن  واتضح ،املنطقة العربيةعىل  التي طبقتها دول الغرب

استولت  بعد أنالثورة وخاصة  ىفهي مل تكن ثورة بمعن،عمر القذايفالغتيال العقيد م

التي  النتائجفإن  وهلذا، عومأ ةثالثزمام السلطة يف ليبيا بعد مرور  سلحةية املرهاباجلامعات اإل

ة تغيري حقيقي كام توقعها الكثري من يلعمل ةسلبية وغري جمديكانت نتائج  فرزهتا هذه الفوىضأ

ذا كان ؟ وإما حدث يف ليبيا عىل  ن نطلق مصطلح الثورةفهل يمكننا أ .نياملحللني والباحث

وما هي الفوائد املادية واملعنوية التي ؟ هذه الثورة عىل  ترتبتفام هي النتائج التي  اصحيحا 

قة الدماء واالغتياالت اليومية اروبعد إ ليبياعىل  حصل عليها الشعب الليبي بعد احلرب

سوف يتم مناقشته يف الفصل  ذا ماوه ؟ومازالت مستمرة  لفوىضخالل ثالث سنوات من ا

 .القادم
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 الثالثالفصل 

 ليبياعلى  نتـايج احلرب

  وفوايد احلرب -    االنقالب ادــحص
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 مقدمة 

رشفت عليها الواليات أالتي  اخلالقة ن النتائج العملية التي حققت بفضل الفوىضإ

 ،غريب-عريب املنطقة العربية بتطخطيط عىل  مرآمن الت أيدي صنعت بتي ية واليكاألمراملتحدة 

 ماراتعربية من دول اخلليج العريب املتمثلة يف السعودية وقطر واإل مادية وبتنفيذ ومسامهة

 .بشكل عام ودون استثناء الدول التي طالتها هذه الفويضعىل  كانت سلبية ،العربية املتحدة

الشعب املسلح وبني الشعب الليبي كام فعلت  أفرادبث الفتنة بني عىل  لقد عملت هذه الدول

عىل  املستطخدمة يف االعتداء ساليباألأحد  اهذ نأ، ويبدو 1199يناير  12 ذلك يف مرص بعد

الدول العربية وهو فصل الشعب عن اجليش كقوة حامية له ومدافعة عنه. ونذكر هنا 

بادة رشق إمعمر القذايف يريد  العقيدأن  عىل اهتاقطر والسعودية عرب قنوها التي بثتشاعة اإل

احلقيقة كان  رغم أن ،1199مارس  91بنغازى يف إىل  ليبيا بالكامل بعد تقدم اجليش الليبي

التي تواجدت يف املتطرفة  يةرهابمدينة بنغازى بقصد حماربة التنظيامت اإلإىل  تقدم اجليش

هذا بعد مرور ثالث سنوات تأكد وقد  .يةمإسالواليات إىل  مدينة بنغازى ودرنة وحولتها

درنة من بداية شهر  من مدينةبرحيل اجلامعات الدينية املتطرفة  ان ليطالبوواملواطن حيث خرج

الشعب املسلح  أفرادأن  من مرغفعيل ال. 1191ديسمرب إىل  وهي مستمرة 1191 أكتوبر

ة العقيد معمر القذايف عيل للقوات املسلحمن القائد األ عسكريةوامرأو ،ابيان اوتلق

وعدم التعرض للشعب الليبي  1199فربير  92باالنسحاب من مدن الرشق الغاضبة يوم 

 أفرادومواجهته مهام قام به الشعب من عمليات ختريب وحرق يف مؤسسات الدولة وقتل 

 بادة املنطقةاجليش قادم إلبأن  قنعت الشارع الليبييرة أقناة اجلاإال أن  ،الرشطة واجليش

املعسكرات وقتل اجلنود و الضبا  املتواجدين يف عىل  الرشقية مما تسبب يف هجوم املواطنيني

 . الثكنات العسكرية يف املنطقة الرشقية
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 حلف الناتوف صوق ،ليبياعىل  يف ليبيا وفرض منطقة حظر جوى جنبياألدخل ن التإ

 مستندا األمركان يف حقيقة  ،يوميبشكل و املدن الليبيةعىل  شهرأملدة ثامنية ة نية ومدتيلبنى حت

سبق تمل  ، والتيالتي نفذهتا قناة اجلاياة والعربية بامتياز ية املفربكةعالممجلة من املواد اإلعىل 

بعد مرور  الحقا وعدم حيادية مصادرها،زيفهاتأكد والتي  ،العريب عالميف تاريخ اإل هلا مثيل

أوامر أي  مل تكن هناك هبأن تأثبتفقد ية. قليمواإلتقارير املنظامت الدولية ل اوفق، عوامأ ةثالث

يف قمع االحتجاجات واملظاهرت السلمية يف ليبيا، بل تم  للجيش الليبي بالتدخل صدرت

 أثناء  يف وحداهتم العسكرية  ااجليش الليبي الذين كانو أفرادالتمثيل باجلثث لبعض قتل و

 بعد أن 1199فرباير11يف تاريخ إال  فلم يتحرك اجليش لليبي.ظهور املتظاهرين يف ليبيا

وهي التي تعاين منها  ،مدن ليبيةعىل  ةواملتطرفة بالسيطر العصابات املسلحةبدأت بعض 

، هذه النظام السيايس يف ليبيا عىل  من احلربأعوام  ةمناطق ليبيا اليوم بعد مرور ثالث

ية رهابهويتهم اإلت القيادة الليبية من بداية احلرب وكشفت عن أدركاجلامعات التي 

الواليات املتحدة الحقا يف بيان هلا بطخوفها من حتول منطقة شامل  هتأكد وهذا ما .املتطرفة

ولقد دخلت هذه املجموعات يف ، ية املتطرفةرهابمصدر لتمركا اجلامعات اإلإىل  اأفريقي

 إىل والتسلل أجدابيا عىل بعض املدن كمدينة الااوية وزوارة و 1199 فرباير أحداث

يف ليبيا  اجليش الليبي التدخل حلامية ليبيا من متركا هذه اجلامعاتعىل  وهلذا كان ،ةمرصات

ومل  ،املدن التي دخلتها اجلامعات املتطرفة فقام اجليش الليبي بتحرير ،مدن ليبيةعىل  سيطرةوال

 كاندة ساهوهذا كان بش ضد املدنيني اجليش الليبيتسجل أية حالة انتهاك من قبل عنارص

 .نفسهمأب املدن

املتكرره التي قامت هبا احلكومة  ورغم كل النداءات :ليبياعىل  احلرب حصاد .9 

تعددة املية رهابعنارص القاعدة واجلامعات اإل تواجدعىل  ت فيها مراراوأكدالليبية وشعبها 

عيل كل الدعوات املنادية بالتحقق من الوقائع إىل  األطليس مل يستمع حلف  ،داخل ليبيا

السلطة الرشعية للحكومة الليبية  عالمسابقة دولية أسقطت وسائل اإل ويف، الليبيةاألرض 
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 عملتحيث  .% من الشعب الليبي51 سبةنواستبدلتها بكيان انتقايل مبهم غري موافق عليه ب

يف املجلس  كيان خاص هبا متمثال ميالدعىل  الدول الغربية بالتعاون مع الدول العربية

جتعل كل دول العامل تعرتف هبذا أن  إىل عطته الرشعية من ذاهتا، بل سعتأطني واالنتقايل الو

خذ يف االعتبار الرتكيبة عىل األ حرص أدنىودونام ،ودون استشارة الليبيني ،الكيان فورا

الختالفات التي قد تؤجج رصاعات اإىل  تطلعاته والإىل  وال ،االجتامعية يف املجتمع الليبي

والتي متثلت يف الرصاعات القبيلة التي  ،9121كانت تعم ليبيا قبل عام حارضة ومستقبلية 

عىل  وهذا ما حصل بالفعل اليوم بعد مرور ثالث سنوات. 9112شهدهتا ليبيا من عام 

 .انتشار الفويض يف ليبيا

والتي  ىيف النسيج االجتامعكبريا رشخا  سببتهنا أ ومن نتائج هذه احلرب يف ليبيا

شدة االنقسامات واملشاكل يف عىل  1199فرباير انقالبمن الثالث ام ت بمرور العأثبت

كل املدن عىل  سلحةامل املليشياتوالتي سيطرت فيه  ،واستمرارها وتعميقها املجتمع الليبي

حلبة إىل  ليبيا حتولتبأن  مؤخرات الدول الغربية أدرك بعد أنوهذا بالفعل ما حدث  .الليبية

 األمن  عنارص يابوبعد غ ،ية املتطرفةرهابواجلامعات اإل ةاملسلح املليشياترصاع بني 

عىل  وختوف الشعب الليبي من تواجد هذه اجلامعات وسيطرهتا ،يف املجتمع الليبي واألمان

الوطني نفسه بعد رئيس املجلس االنتقايل هبذه املشكلة  مؤخرا رصح معظم مناطق ليبيا،

 يةرهابإلا هم اجلامعاتاآلن  ليبياعىل  من يسيطربأن  قناة ليبياعىل  يف حديث لهمرور عامني 

 (1) .داخل ليبياأمن  وال يوجد ،املسلحة وليست احلكومة الليبية

جلس االنتقايل واحلكومة االنتقالية املفروضني عىل الشعب املالكيان الذى سمي بإن 

تلكان متال ة وهذا املجلس واحلكومة االنتقالي ،يف ليبيا جنبينتيجة للتدخل األ جاءت الليبي

عىل  ملحافظةاعىل  الذى ينص املتحدة األمموفقا مليثاق  ،قانونية يف ليبياأو  أية رشعية شعبية

لدول لسياسية والخلية االدن ئوشاليف  ةدولأي  ويمنع تدخل ،سيادة الدولة ورشعيتها
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يف التدخل املتحدة  األممنفسه هو يعترب اخرتاق ملواثيق  األمن ما قام به جملسفإن  ،خرى األ

قالية تاحلكومة االنفإن  وهلذا ،سيادهتا الوطنيةعىل  والتطاول ،الداخلية يف سياسات الدول

رب وليدة توهذه كيانات تع ،العام وطنيالؤمتر املإىل  سياسيا ملجلس االنتقايل الذى تطوراو

 مل الذى ،الشعب الليبيعىل  املتحدة فهي فرضت األممدولية تتناقض مع مواثيق  إرادة

ليبي مهجر خارج  مليوين من أكثرفهناك  فيهيف االنتطخابات الشعب الليبي  أغلبيشارك 

هناك مدن كربى يتجاوز عدد إن  بل ،من مليون ونصف مهجر يف الداخل أكثروهناك  ،ليبيا

وهلذا فكال من  ،املؤمتر وال حكومته االنتقالية تشارك يف انتطخابمليون نسمة مل إىل  سكاهنا

وال يامرسان أية ،قانونيةأو   ال يمتلكان أية رشعية شعبيةنيالغري رشعي نييسياسالكيانني ال

 ليبياعىل  ةاملهيمنحالة الفوىض وعدم االستقرار إىل  بالنظراألرض سيطرة عىل أو  سيادة

 املؤمتر الوطنيتطخابات نابعد أن  إىل هنا ةشارو جتدر اإل .1191ديسمرب إىل  والتي استمرت

، 1191مرات خالل عام واحد  ست حكومتها رئيس وزراءفيها  تغري ةواحلكومة الليبي

مرة تلبية مطالب املؤمتر عىل  وعدم توافقها وقدرهتا ،نتيجة حلجب الثقة عن احلكومة مرة

السلطتني عىل  نظرا لسيطرة املؤمتر الوطني خريةاحلكومة األ ابومهدد بانسح، ثانية

إىل  التي تعدت اختصاصته رشيعية والقانونيةوجتاوز مهامه الت ،الترشيعية والتنفيذية

 .االختصاصات التنفيذية

  عدة مشاكلإىل  العامة والسياسة اخلارجية الليبية التطخبط يف السياساتأدى  قدل

وعدم  ،زيدانعىل  للحكومة اجلديدة املتمثلة يفحقيقية سياسية  أزمةكانت سبب يف وجود 

 ،التحكم يف موارد الدولة الليبيةعىل  1191عام  اويراملنتطخبة بالت ىقدرة احلكومة الليبية حت

 انقالبمان قبل واأل األمن يف جمتمع كان ينعم ب واألمان األمن  توفريعىل  قدرهتا وعدم

طرية عىل الشعب الليبي واملنطقة العربية اخلتداعيات كثري من الإىل  أدى ، مما1199فرباير 

بؤرة هتديد حقيقي إىل  نذر بتحول ليبيات اهتاانعكاسو يف ليبيا  استمرار الفوىضن إ. ةفريقيواأل

وفقا بالفعل  1191ت النتائج الواقعية هناية عام وأكد ،معا ي والدويلقليملألمن اإل
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 أوروباإىل  ودول عربية اأفريقيمن  اهلجرة الغري رشعية يادازدعىل  تؤكدات التي حصائيإلل

ومن  عرب احلدود املرصية والتونسية واجلاائرية حة الثقيلةلسوهتريب األ ،الليبية ئطواالشعرب 

ات حصائيهذه اإل، اأفريقيمتركا عنارص القاعدة يف منطقة شامل و ،اجلنوبيةكافة احلدود 

 . ذاعية يف كل من مرص وتونس واجلاائرإوفقا لترصحيات  جاءت

من ليبيا  سلحةس اخلطر بطخصوص هتريب األوقافلقد دقت نفيام خيص اجلاائر 

خرى ية هي األيكاألمرفالواليات املتحدة  ي،سالمنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإللصالح ت

يا عايل أمريكبشكل مستمر من خالل املفاوضات التي مجعت وفدا  اعربت عن خماوفه

وكذلك رصحت روسيا عن قلقها إزاء تقارير . املستوى مع بعض الضبا  اجلاائريني

من ليبيا عرب حدود اجلاائر  ”سرتباله“طراز  هتريب صواريخ منعىل  يؤكدحصلت عليها 

شاسعة بدرجة تسمح لتنظيم القاعدة القيام هي حدود احلدود اجلاائرية الليبية . وتونس

 إذ يمتّد الرشيط احلدودي بني .اجلاائرإىل  من ليبيا والشاحنات والصواريخ سلحةبتهريب األ

تصعب السيطرة عليها يف ظل احلرب كلم من الصحراء التي  9111عىل مسافة  ليبيا واجلاائر

منذ بداية احلرب أنه  إىل القائمة حاليا يف ليبيا والتوتر السيايس يف اجلاائر. تشري بعض التقارير

 (1).آر يب جي“رامية قذائف  1111آالف قطعة سالح فردية و  91الليبية تم هتريب 

د خطة عسكرية من تقارير العسكرية والصحفية أن اجلاائر تقوم بإعدات الأكد ولقد

 أمنيشأهنا التصدي لعصابات التهريب التي تنتمي لتنظيم القاعدة يف املنطقة وفرض طوق 

 هناكبأن  ت اجلاائرأكد حيث ،عىل منطقة الدبداب بوالية الياي عىل احلدود الليبية اجلاائرية

 191ة التي تبعد مدينة سيغوا املاليإىل  مهربة من ليبيا يتم نقلها عرب الصحراء الشاسعة أسلحة

من العاصمة باماكو. هذه املعلومات الرسية هي التي دفعت بموريتانيا ومايل  كليو مرت

وحماربة تنظيم  األمن  تعاياإىل  اتفاقية مشرتكة هتدفإطار بالتصدي هلذه العصابات يف 
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واحلرب األهلية يف ليبيا  األمنيالقاعدة الذي تقوى شوكته يف املنطقة بسبب االنفالت 

 (1).ما بعد الثورة التونسية واملرصية أوضاعو

الدويل ؤمتر املإىل  اجلديدة هبت حكومة ليبياوفيام خيص االخرتاقات احلدودية فلقد ذ

حيث  ،1191اير فرب 91يف  وسيادة القانون بباريس األمن  الوزارى لدعم ليبيا يف جماالت

مل  ةياحلكومة الليبهناك بأن  بيارة خارجية لياليبيا وقد رصح رئيس وزأمن  كان النقاش حول

ومع  ،كم 151حيث تبلغ احلدود الربية مع اجلاائر  ،الربية حدودهاعىل  السيطرةتستطع 

ومع تونس  151السودان ومع  كم 129ومع النيجر  كم9992ومع مرص  كم 9122تشاد 

الوقت مل ويف نفس  ،ومرت مربعليك 9191 لليبيا حوايل الربية جممل احلدود لغيبأي  كم 921

اتستطع احلكومة   9.122.291إىل  شواطئها تأمني حدودها البحريه والتي يبلغ طول أيضا

وانتشار اجلامعات املتطرفة  سلحةرات واألديف هتريب املطخ اسببكان ن هذا أو، ومرت مربعليك

 هذا وقد طلب رئيس وزارة خارجية ليبيا املساعدة من ،الغري رشعية ةية و زيادة اهلجررهاباإل

تتمكن الرشكات  ىيف ليبيا حت األمن  ضبط احلدود وضبطعىل  وريبدولة فرنسا واالحتاد األ

 ليبيا الستكامل العقود املوقعة من قبل ليبيا يف السابق.إىل  ة من الرجوعجنبياأل

 فال ،وما جاء بعدها  يرافرب انقالبالفرق بني ما كانت عليه ليبيا قبل إىل  النظرإن 

حيث  ،تنمية شاملة لبناء ليبيا الغدالقيام بعىل  السياسة الليبية عملت بأنأحد  عىل خيفى

برشية اللتنمية لوبدأت يف مشاريع  ،لبناء والتعمريل قدت ليبيا مع رشكات متعددةتعا

مكتوب وفقا ملرشوع ليبيا الغد الذى  مسودة دستوروبدأت يف صياغة  ،شاملةالقتصادية الوا

وهذا الدستور يكون بمثابة الوثيقة املكتوبة التي  ،لقذايفمعمر ا سالمسيف اإل هكان يقود

   .وتطلعاته الليبي مكونات املجتمع املدنية لكافة قوقاحلراعي تنصاف وقوم عىل اإلت

ب صقد تولت منا الع االضطراباتواند 1199االنقالب كانت قبل حدوث  ليبيا 

ئيسا للقمة العربية، ورئيسا للقمة ركانت  مي والدويل والعاملي حيثيقلاملستوى اإلعىل  كثرية
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بية، وعضوا مؤسسا يف جملس رئاسة جتمع وروة األفريقية، ورئيسا للقمة األفريقيالعربية األ

ا الالتينية، ويف احلوار بني أمريكو اأفريقيدول الساحل والصحراء، وبلدا رائدا يف التعاون بني 

راعيا للسالم بفضاء الساحل  وبلدا ،2+2 جتمع دفاع دول ضفتي املتوسط، ويف مبادرة

 قليموالصحراء، ومستضيفا دائام ملفاوضات التسوية بني أطراف النااعات الدائرة باإل

وخصوصا بني الطوارق وحومتي النيجر ومايل، وحكومة السودان ودارفور، ودولة مسئولة 

مل وتغيث تساعد فقراء العا األمنيةتتضامن مع الشعوب يف كوارثها الطبيعية واالقتصادية و

   .املنكوبني

الشعب الليبي ودول املنطقة  أصبح ، فقد1199فرباير  منذ األمنيأما بعد االنفالت 

يف دولة ال استقرار له وال وجود حلكومة  اومتوتر اواقع جديد مضطرب أمامشكل يوالعامل 

املسلحة ية رهاباإل املليشياتجرامية التي تقوم هبا إلتنهي االنتهاكات اأن  ة تستطيعيحقيق

 . املتمردة

من قصف متتايل  املسلح الذي شهدته ليبيا عىل مدى ما يايد عىل ثامنية أشهر تمردإن ال

هو يف احلقيقة  ،1199 أكتوبر 11إىل  1199مارس  91من قوات حلف الناتو من تاريخ 

ني يالدولة الليبية وليس كام ادعت املنظامت العربية والدولية بحجة محاية املدنعىل  انقالب

من خالل  تأثبتحقيقة وهذه  ومحاية املتظاهرين فلم تكن هناك مظاهرات سلمية يف ليبيا

 . مدى عامني متتالنيعىل  الفيديوهات التي نقلتها قنوات العربية واجلايرة

 انتشار الفوىض يف ليبيامما تسبب يف  حتى العام الثالث تواجداملالتمرد استمرار 

 املسلحة املتطرفة املليشياتيطرة سالليبي و األمن  ياالت لرجالوانتشار السالح وزيادة االغت

 .ية مثل ما حدث يف مدينة درنة التي تقع رشق ليبياإسالم إماراتا إعالهناملدن الليبية وعىل 

وخصوصا التدخل القطري الذي جتسد -باملال والسالح  جنبيأججه التدخل األهذا التمرد 

عبد احلكيم  وعىل رأسها اجلامعة الليبية املقاتلة بقيادة ،تطرفةية املسالميف إمداد اجلامعات اإل
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عبد احلكيم باحلاج له ضلوع يف اغتيال فإن  التونسية األمنيةرير اوحسب التق (1)بلحاج

وهومطلوب  حلاب النهضة التونيس الربامهي الناشط السيايس واملعارض التونيس  إبراهيم

  (2).هذه العملية تنفذ تونس والتي يف ةحاليا من جمموعة التنظيم املتواجد

ات الضطخمة من حصائياإل واقعأن  عيات هياليها هذه التدإن اخلالصة التي تقودنا إ

إىل  من قتل عمد وتفجريات ويايد عددهم، 1191هناية شهر مايو  ىحت الذين سقطوا القتىل

لفا اجلرحى الذين تعدى عددهم مائتني ومخسني أوصل عدد  ،(921 111)ألف  ئةما

سلطة للمؤيدة بأهنا  بالكامل نتيجة اهتامها املرشدين من مناطقإىل  ضافة(، باإل121111)

رغم الوسطة واملشاشية وغريهم، و تاورغاء هايلداخل ليبيا كالذى حدث ألخارج و الرشعية

أحد  سف مل يستطعولأل اأعياهنشيوخ القبائل الليبية و أيدي عىل  1191يونيو12بعودهتم يف 

 وكذلك احلال ينطبق . ةمدينة مرصاتعىل  املسيطرة املسلحة املليشيات نتيجة رفض عادهتمإ

 -واجلميل يف غرب ليبيا، والعوينية العجيالت ورقدالني  مناطق عدة يف ليبيا مثل منطقةعىل 

بل تم ، والكراريم ،وطمينة ،لدافنيةامثل  ةمرصاتمدينة ومناطق يف املشاشية باجلبل الغريب 

  .شعبنا الليبي أبناءيف مدينة غدامس وغريهم من  الطوارققتل وهتجري 

 عملياتال هااستهدفتالتي  قتصاديةالعسكرية واالسياسية والداعيات تاللقد جتاوزت 

حيث قتل عرشات اآلالف من الضبا   ،حدهتا اجليش الليبي ضد الناتو حللف ةالعسكري

يف عمليات بالتحديد و ،عركةاملأرض  خارجويف معسكراهتم ووحداهتم  فرادواجلنود واأل

 ووحداته وآلياته لجيش الليبيوالثكنات العسكرية ل عسكراتملاعىل  املتكررة القصف

ة لكل مرافق تيالبنية التحعىل  بل تعدى القصف العمد من قبل حلف الناتو ،العسكرية
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لحاج وجمموعة من تنظيم القاعدة املتواجده يف تونس هلم عالقة باغتيال بأن عبد احلكيم بونسية أكدت مصادر أمنية ت 2
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رات من رشكات ومواين ومطا ،بالكامل فدمرت البنية التحتية ،الدولة احلكومية واملدنية

عىل  ومنظومات كهرباء .بالكامل وغرف العمليات ومنظومات االتصال وطرق وفنادق،

 هوخاصة مصادر ميا هومصادر امليا ،حلقول النفطيةنابيب مد النفط والغاز واأو ،مستوى ليبيا

ة ضبط ومقار أجهامن مراكا رشطة و األمنيةة جهاكام استهدفت األ .النهر الصناعي

والكليات العسكرية  ،اإلدارية ومراكا التدريب والتأهيل األمنيةاملقار والنيابات و ،املحاكم

الذي منح  األمر ح كل املجرمني والعابثنيات رسقطلأحيث  السجونووكليات الرشطة 

 املليشياتعصب اآلن  السجناء من املجرمني فرصة الفرار وتكوين عصابة مسلحة متثل

 املسيطرة عىل الساحة الليبية. املسلحة

دانة كل املجرمني املحكوم عليهم من قبل إد تم متايق كافة الوثائق التي تثبت لق 

وخاصة التي كانت يف املحاكم  ،دراية يف ليبياكل امللفات اإل قمن خالل حر القضاء الليبي

وزليتن وطرابلس ة، ومرصات،جدابياأو بيضاء وبنغازى،الليبية يف كل مدن ليبيا يف درنة وال

هي من  يف كل املدن الليبية و عسكرية تهم مجيعا وشكلوا مليشيارحيث تم فرا، وسبها

 1191سبتمرب1 بتاريخ يةيكاألمرالسياسة  اتبعته وبالطبع هذا ما (1) .نحتكم ليبيا اآل

ن اختلفت إالتطخطيط ووبنفس  ،ي لرضب سوريايكاألمررس جموافقة الكونعىل  للحصول

ترضب مواقع يف ن أ تود هبذه املوافقةدة الوسائل املستطخدمة يف احلرب، فالواليات املتح

 لن ترضببأهنا  يف ليبيا 1199عام ى حلف الناتو ودول الغرب احلكومة السورية وكام ادع

تل قتعاقبت أهنا  غري خل يف سقو  العقيد معمر القذايفولن تتد ،حمددة عسكرية مواقعإال 

فليس  ،اجليش العريب السورىسد ومع بشار األ وهذا ،بنائه وقتلهمأالعقيد معمر القذايف و

دمرت اجليش العراقي والليبي  بعد أنتدمر الواليات املتحدة اجليش السورى أن  من الغريب

دول  ىاجليش العريب السورى لتبقإىل  ن توجه رضبتهاوحاولت مع اجليش املرصى واآل

  .قالب فربايرنبعد اهايلة كام هي ليبيا 
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منذ سقو   األمنييتميا الوضع السيايس و :احلربيف ليبيا بعد  األمنيةالتداعيات  .1

ية يكاألمرية ونجلياية بمساعدة املطخابرات اإلرهاباملتطرفة واإلاملليشيات طرابلس يف أيدي 

 ىوحت 1199أغسطس99شواطئ ليييا يوم عىل  والفرنسية والقطرية التي أنالت عنارصها

دول نفسها التي ت هذه الفرضية الوأكد، 1199أغسطس11سقو  طرابلس بتاريخ 

ا أمريكا وبريطانيا وإيطالييف ليبيا وهي  األمنيشاركت يف تدمري ليبيا واستمرار االنفالت 

 .يبوروومعظم دول االحتاد األ

بل ساهم  ،اخلفيفة كبرية جدا سلحةفلقد كانت ظاهرة انتشار السالح الثقيل واأل

مشاكل  سلفنا القولأجلوار كام دول اإىل  املرتدى من هتريب السالح من ليبيا األمنيالوضع 

مليون  1.2من  أكثرهناك أن  إىل ات البدايئةحصائيشارت اإلألقد  .كبرية ملثل هذه الدول

قطعة سالح خفيفة ومتوسطة داخل املدن والقرى والتجمعات السكنية واملنافذ املطختلفة يف 

اويظهر . املدن الليبية عىل  ليبي وعدم قدرتهال وطنيالوخوف املؤمتر  ،من خالل جتاهل أيضا

ة أجهاالقضاء و وعدم قدرة الدولة احلالية من تفعيل ،لة هتريب السالح من ليبياضبط مسأ

 الفوىضعىل  ثالثة أعوام  منأكثر وهي مرور  1191ديسمرب تاريخ  ىواجليش حتالرشطة 

برزها هي أو ت التي خرجتااملظاهرما يثبت هذا القول هو الكثري من ولعل  ،يف ليبيا

 يف مدينة القبة القريبة من مدينة البيضاء 1191ديسمرب19 ملظاهرة التي خرجت يوما

ني يوزيادة عمليات اخلطف والقتل بني الليب ،طفالبني األ سلحةانتشار األعىل  ااحتجاج

 . 1199فرباير  انقالب نووهي ظاهرة عرفها الليبي

وهي املدينة  1191ديسمرب11، رست يوممدينة لة يف ثمما كثرية مظاهراتظهرت  

ت وهيمن ثامنية شهور بشكل متواصل من قبل حلف الناتو  أكثرالتي قصفت   تعاين مازال

من الدمار واخلراب الذى خلفه حلف الناتو من تدمري  1191ديسمربشهر   تاريخ ىحت

 املليشياتلقد قامت  .احليوية يف مدينة رست ماكنواملطارات وكل األاملباين املدارس و

والتي تنظم احلقوق ، التي كان يعمل هبا عطيل العمل بالقواننيبتانب كل هذا املسلحة بج
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صدار قوانني إأو  تفعيلعىل  وعدم قدرة احلكومة احلالية يف ليبيا ،نييني الليبناملدنية للمواط

حيث  1191  لقتل الذى انترش يف ليبيا عامليها يف حاالت اخلالفات واإمدنية يمكن الرجوع 

وهم ميلود  1191فرباير91بتاريخ  من مصلحة اجلامرك يف مدينة بنغازىن ااختطف موظف

يف منطقة بودزيره يف  هاميثتبعد وجود ج وقتلهام ،نارص حممود الورفيلو ،فرج القطعاين

النهب والسطو  أعامل الليبية مجيع بالعاصمة طرابلس وخمتلف املدنبنغازى. لقد انترشت 

القرسي ضد مؤيدي السلطة الرشعية، وضد املواطنني  االختطاف واالختفاء أعاملاملسلح، و

  .يف ليبيا املحايدين

منها اجلامعات الليبية املقاتلة ية إرهابتنظيامت إىل  مسلحة تنتمي هويتها تمليشياتقوم 

بعمليات احتجاز عشوائي ضد كل من حياول التصدي  املسلمني خواناإلو وتنظيم القاعدة

 األمن  جهازإىل  ينتمون مجيعا اموظف 21من  أكثرفية حيث قامت بتص مقاومتهاأو  هلا

ا وال تتورع هذه املجموعات عن استهداف رجال القضاء .الداخيل يف مدينة بنغازى  ،أيضا

وذلك  ،من مرة أكثر املسلحة املليشياتمن قبل هذه  مكتب املدعي العامتم اقتحام حيث 

 كام تنترش السجون. املدعي العام لليبي عند املعتقلني املسلحةيشيات لامل أعضاءلتحرير بعض 

يف وماارع  لة يف شقق واسرتاحات سكنيةثمتم يف األحياء السكنية الغري قانونية والرسية

 السيطرة عليهاأو  ضواحي العاصمة دون أن تتمكن السلطات الرسمية من الوصول إليها

و جود  رسميا عن النعاإل ىلإ  1191ديسمرب .95وهذا ما جعل وزير الداخلية املنتطخب يف 

حسب ترصيح وزير  وقد بلغ عدد مراكا االحتجاز غري النظامية .يف ليبيا سجون رسية

 (1) .احلكومة الليبية احلاليةمركا خارجة عن سيطرة  111قرابة إىل  خليةاالد

جعلها تتطخىل عن محاية بعض املرافق السيادية  اهتاليآاحلالية و ضعف احلكومةأن  كام

يام بينها من أجل املنافع اخلاصة بعيد عن التي تتصارع فاملسلحة واملليشيات ئدة واحليوية لفا

مطار طرابلس، ومنفذ  املواين واملطارات مثل مثل رصاعها حول، مصالح املجتمع الليبي

دخول إىل تسبب تعطيلها  لتيمواين النفط الرئيسية واو رأس جدير احلدودي مع تونس

                                                      
 1191أكتوبر  95ترصيح وزير الداخلية الليبي فوزى عبد العال يف  1



 
006 

الس نتيجة لعدم تصدير النفط والذى يعترب املصدر الوحيد للدخل فحالة اإل ىف الدولة الليبية

ومدينة  ،ميلاجلزوارة مع مليشيا مدينة  اقتتال مليشيا مدينةإىل  األمرأدى  وقد .الليبي

 .يف مناطق متعددة يف ليبيا رقدالني، واندالع حرب مفتوحة بالسالح الثقيل بني املدينتني

القتالية التي اندلعت بمستشفى شارع الااوية وسط طرابلس بني مليشيا  عاملاألإىل  ضافةباإل

 من يسيطرعىل  بسبب اخلالف 1191فرباير1املسلحة يف  ومليشيا الانتان املسلحة ةمرصات

تم خطفها  فتاة أرسةتقدمت  بعد أنوجاءت املشكلة ، الساعدى معمر القذايفمنال عىل 

 ،مرصاتة املسلحةمليشيا الفاعل هي بأن  واوأكد،اخليةوزارة الدإىل  بشكوى واالعتداء عليها

إىل  دتأو الثقيلة واخلفيفة سلحةمن الانتان وحدثت اشتباكات باأل مليشيائذ تدخلت دعن

ة الداخلية رغلقت وحدات تابعة لوزاأالطرق و إغالقحيث تم  ،من الطرفني أفرادقتل 

 (1).املارةعىل  مكان االشتباك خوفاإىل  يدةدالشوارع املؤ

بني قبيلة التبو والاويا منذ تاريخ التى جرت يف مدينة الكفرة  حداثواأل

خرين من قبيلة آ 11شطخصا من قبيلة التبو و 991يف قتل  توالتي تسبب ،1191.فرباير.19

وكذلك االقتتال الذى حدث يف  (2).يف مدينة الكفرة الليبيةلع االقتتال اندأن  الاويا منذ

لة يجرحيا يف قب 19من  أكثرقتيال و 19والتي تسبب يف  1191ربايرف91 مدينة سبها بتاريخ

  .سليامن وقبيلة التبو يف مدينة سبها أوالد

 قتيال، 21وتسببت يف  املليشياتجرى االقتتال بني نفس  1191. مارس15ويف شهر 

قتيال نتيجة الستمرار االشتباكات يف  11من  أكثر. نتج قتل 1191 مارس11ويف تاريخ 

إىل  يف سبها سلحةامل املليشياتاالشتباكات بني  تسبب 1191مارس19ويف تاريخ  سبها.

او. 1191إبريل  1ىف  حل النااع بني الطرفنيإىل  بعد ذلك ا، والتي توصلو112 جرح  أيضا

 1191مايو92 ىف  املسلحة املليشياتغدامس بني الطوارق وبعض االقتتال الذى جرى يف 

بياناا ر املجلس املحيل ملدينة غدامس أصداإىل  دى هذاأو ،نني مواط 5من  أكثرسبب يف قتل تو

                                                      
 1191فرباير.1الوطن الليبية، جملة يومية مستقلة سياسية،  1

 1191فرباير19أخبار القنوات الليبية يوم  2
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املسلحة التي حتاول حمارصة مدينة املليشيات املدينة من  هايلاستنكر من خالله هتديدات أل

أهايل  ئفوج ،عقاد قمة ثالثية بني ليبيا وتونس واجلاائرنابعد أنه  وقد جاء يف البيان، غدامس

ة بقيادة شطخص يدعى الرماح وقام بالتمركا خارج املدينة مدينة غدامس بمجموعات مسلح

وهو هيدد باقتحام مدينة  ،وأعلنها منطقة مغلقة ويمنع األهايل من الدخول واخلروج منها

 (1)غدامس بقوة السالح. 

 األمنيقبل االنفالت  ةمتواجدظاهرة  نمل تكوهي  لقد كانت عمليات اخلطف كثرية  

كثر من مرة بالتعبري عن غضبهم ومطالبة أهايل املطخطوفني أفقد قام  ،1199يف فرباير 

ن احلكومة الليبية أنقاذ املطخطوفني ومعرفة اجلناة وحماسبتهم ، غري احلكومة الليبية التحرك إل

مدير مكتب رئيس  اختطاف حالة ملثال سبيل ا نفسها تعرض وزيرها للطخطف. ونذكر عىل

 11ختطف بتاريخ االدفاع الليبي الذى ر وابن وزي ،1191سبتمرب  19 الوزراء بتاريخ

املحامية ثريا عيسى اجلبايل، حامل يف شهرها الثاين، وأم و .بعد ومل يظهر 1191سبتمرب 

ووسط رصاخهم وذعرهم  بنائهاأ أمام 1191سبتمرب  19، اختطفت يوم أطفالألربعة 

 املدعو عدنان وعويلهم. املحامية ثريا عيسى اجلبايل ترتافع عن متهمني اثنني، أداهنام

املحامية التي صارت هلم عدوة ما  عىفحقد ومجاعته  ،مليشيا القاعدة أفرادأحد  الصاروخ

مما دعى الكثري من  طفالاختطاف األ وكذلك ظهرت ظاهرة .دامت تتبنى قضايا خصومهم

 12 مدرسة التحرير بتاريخ أمامواملدرسني باالعتصام يف مدينة طرابلس  رموولياء األأ

سنة مّلا  99واخت طفت فتاة تبلغ  املدرسات إحدىاحتجاجا عىل اختطاف ابنة  1191 سبتمرب

مدرسة للفتيات يف العاصمة. ووفقا لشهود فقد قام شابان مسلحان  أمامكانت تنتظر والدهتا 

التي ال حتمل أية لوحات وذات زجاج مظلل.  ها عىل ركوب سيارهتاماباختطاف الفتاة وأجرب

حياء أيف عدة  1191سبتمرب  11بعد صالة اجلمعة من يوم أخرى ت ولقد نظمت احتجاجا

 .ليبياعىل  املنترشه يف ليبيا بعد احلرب زمةألهذه اإىل  لفت االنتباه أجلبمدينة طرابلس من 

شابة اختطفت  91من  أكثربأن  حرار الليبيةاملدرسني عرب قناة ليبيا األأحد  وقد رصح
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الوطني والبحث األمن  ملطخطوفني لدى مراكاقودين واعدد بالغات املفبأن  وذكر، موخرا

املطخطوفني ال أهايل  عدد منإىل  ضافةوباإل ناثإ حالة منهم  11 إىل اجلنائي يف طربلس وصل

الذى قد يسبب هلم مشاكل  رث االجتامعياختطاف بناهتم خوفا من اإل عن غونليب

 (1).اجتامعية

اذلك هناك إىل  ضافةباإل الناجتة من اقتتال  اتحصائياإل عينة بسيطة من أيضا

بجانب  طفالالكثري من الضحايا من النساء واأل املسلحة والتي تسببت يف سقو  املليشيات

القتل  أعاملفظع أوارتكبت ،س ساكنيهاءوهدم املنازل عىل رإىل  والتي ادت ،رضار املاديةاأل

لناتو حلاميتهم وفقا دون تدخل قوات حلف ا والعال من السكان برياءوالتنكيل يف حق األ

 . السارى املفعول األمن  لقرار جملس

سبتمرب  11 لحة يف تاريحسامل املليشياتانتشار  عن ااجلاياة تقريرقناة قد نرشت ل 

نقاذ أة عواحدة غري رشعية كلفت املتظاهرين يف مجمليشيا أن  التقرير ذكر حيث ،1191

فكم سيسقط من  ،جرحيا 11من  أكثرو قتيال 99من  أكثر  1191سبتمرب  19بتاريخ  بنغازى

يف عدة  ةحترك الدولبأن  ويقول .؟التقرير اءليتس ،حةسلامل املليشياتالليبيني الجتثاث 

إىل  امليلشيا املسلحةم ضتأن  طعتتسومل  ،تناع السالحأن  مل تستطعا رغم أهن ،مسارات

ها زبرأحتامالت والتي من هذا ما هيدد يف فتح باب االو .ليبيا يفوزارايت الدفاع والداخلية 

والعصابات  املليشياتواملصنفني ضمن  ،ذرع الدولة اجلديدةأالدخول يف دوامة عنف بني 

متمردة بأهنا  ،ليهاإم ضاجلهات الرسمية يف ليبيا تصنف املجموعات التي مل تنأن  وخصوصا

  .ورافضة

ة الصادرة عن التقديرات الرسمي تشكيل مسلح وفق 9111 ما يقدر ب يوجد يف ليبيا 

وهي مدينة  جنوب طرابلستقع يف يف منطقة نائية سبيل املثال  فعىل ،ن املحاربنيئوهئية ش

ل ئوترصحيات مس حسبكتيبة  191إىل  وصل عدد الكتائب املقاتلة واملسلحةالانتان 

أي  وهذا جيعل مهمة .البعجةفتحي  السابق السياسات يف املجلس الوطني يف مدينة بنغازى
                                                      

 لني وموظفني وأطفال يف الدولة الليبية ئوالت االختطاف ملسمثلة عىل بعض احلاالت القليلة جدا من حاأ 1
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برضب  هشبأ عن هو عبارة  يف ليبيا ية املسلحةرهاباإل املليشياتمدى رشعية  عنباحث 

أو  عن اعتبارات قبليةما إ املليشياتت هذه يف ظروف ليبيا الراهنة. وقد تأسسوخاصة الودع 

 أعضاءلكل  أةمبالغ كبرية مكاف من دفع ملا قامت به الدول يف ليبياتيجة مصلحية نأو  منفعية

 (1).الفوىضعىل  قصد التشجيعب املليشياتهذه 

بعد مقتل خريا وبالتحديد أ املسلحة املليشياتت الدولة الليبية خطورة أدركلقد 

 حيث ،1191ديسمرب  91القنصلية يف  ىلكي كريس ستيفنا يف هجوم مسلح عيمرالسفري األ

ف خطية من رهاباإلعمليات كل الفيذ نمتهمة بتيف ليبيا  املتواجده املليشياتكل ت أصبح

ففي  .عاملمن هذه األ كربحصدت بنغازى النصيب األليبية وقتل وتفجريات يف عدة مدن 

بأن  يؤكد الشيطخيعىل  الليبي ركان اجليش الوطنيأالرسمي باسم رئاسة ترصيح للناطق 

اجليش والرشطة إىل  استعداد الستطخدام القوة ضد املجموعات الرافضة لالنضاممعىل  وزارته

خطوة املسلحة يف ليبيا هو بمثابة  املليشياتقرار املؤمتر الوطني بحل أن  تربامع ،التابعة للدولة

من املشاة حامد باخلري  األولح اللواء يرصويف ت. يف ليبيا وضاعهامة للحد من تدهور األ

 حامد باخلري قلل حيث ،بعد هذا الترصيح جمهولةجمموعات مسلحة من  ختطافهاوالذى تم 

 ،نلتنفيذه وهي غائبة اآل ةيحقيق إرادةإىل  القرار حيتاجوقال إن  ،شياتاملليية قرار حل أمه من

رار قت ببن بعض املجموعات رضأل ،املواضيع هتتحكم يف هذأخرى قوة  هناكأن  عىل وأكد

خطورة الوضع بأن  يؤكد ،املسلحة واملؤمتر الوطني عرض احلائط. املليشيات بني احلوار

الشعب  ىلوع ،هتااى العام عن خططها وقرارأللر عالنة اإلتستلام من الدوليف ليبيا  األمني

املسلحة  املليشياتمن خطورة  هوقد نب .تنفيذ القرار ما دامت الدولة مل تؤسس جيشا ورشطة

ورسايا راف اهلل ،فرباير 91مليشيا لية تنظيمية لكيفية التفتيش واملراقبة مثل آإىل  التي حتتاج

اخلفيفة  سلحةورسقة األنني مقرها من قبل املواطاقتحام إىل  التي تعرضت السحايت

 املليشيات أكثرفرباير ورسايا راف اهلل السحايت هى من  91وتعترب مليشيا  (2).واملتوسطة منها
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قادهتا أن  تتبع تنظيامت القاعدة باعتباربأهنا  ةمدينة بنغازى مشبوهعىل  املسلحة التي تسيطر

 .ستان والعراقأفغانيف حروب من تنظيم القاعدة وهلم باع  أفرادهم 

ااملسلحة يف ليبيا جاءت  املليشياترضورة تفكيك عىل  تأكيدالية أمه نإ عرب  أيضا

ن املحاربني ئورفض رئيس هيئة شلقد فاحلكومة الليبية.  لني يفئوسترصحيات الكثري من امل

ون وجود تفكيك هذه املجموعات د لية التي تريد احلكومة هباوانتقد اآلالساقايل  ىطفصم

 سبيا وتعطيل املشاريع ليينه يف ظل البطالة والركود االقتصادى يف لأب وأكد ،هلا بديل

بالفعل الدولة الليبية أن  عىل يدل اوهذ .سلحةامل املليشيات االنطخرا  ىفإال  أللشباب ملج

يف  .رهاربية املتطرفةاإلاملليشيات والتي تدخل ضمنها ، املسلحةاملليشيات حتت سيطرة 

قرار ضم التشكيالت بأن  رئيس جملس برقة العسكرى صالح العبيدىفيه توقع وقت الذى ال

 مليشيااعتربه يوسف هارون القيادى يف  ،ةسيكون له فائداملسلحة حتت اجليش الوطني 

ن أاملجموعات اخلطرة ما زالت متلك السالح والعتاد وجيب أن  شهداء بوسليم بطرابلس

 (1).ير ورسايا راف اهلل السحايتافرب 91فقط وهي درع ليبيا و تمليشيامتنح الرشعية لثالث 

إىل  ميتتنيف حقيقتها هي جمموعات  املجموعات املسلحةذه هبأن  عليه هنا تأكيدوما جيب ال

عمر بمليشيا  مر رسايا ليبياأأما  .القاعدةتنظيم امعة الليبية املقاتلة ومثل اجل يةإرهابتنظيامت 

الكفرة والتي شاهدت  خالء املواقع يف منطقةإرضورة عىل  أكد فقداملطختار حسني الفيتورى 

 ،املسلحة تراجعت الدولة الليبية عن قرارها بمنح الرشعية لبعض التشكيالتإذا  كبري انااع

الكثري من الضبا  يرفضون دخول اجليش بأن  املليشياتهذه أحد  ضابط عسكرى يف وأكد

 (2).زالم العقيد معمر القذايف واملتسلقنيحني تأسيس جيش وطني بدون أإىل  الوطني

، اجليش الوطني الليبيإىل  من قادة تشكيالت مسلحة ال تنتميكثري ن ظهر عدد منذ أ

 التي ،التي نشأت يف مدينة بنغازىمن بينها التشكيالت واحلقيقية  يتهاال يعرف هوومنها من 

بن محيد  أسامةو صاليبسامعيل الإو ،الساقايل ىومصطف ،حتت قيادة فوزى بوكتف كانت
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ستان أفغانوهم مجاعات كانت حتارب يف متطرفة ية إرهابية إسالموالذين يمثلون تنظيامت 

  .وانتاناموغوالعراق ومنهم من سجن يف سجن 

ركان العامة للجيش الوطني الليبي رئيس األبني احلكومة الليبية و  في اجتامع رسميف

وانطوائها حتت لواء اجليش  سلحةلتشكيالت املحل كل اعىل  تم االتفاق املنقوش ىمصطف

خروج شعبي  مظاهرات حاشدة و مدينة بنغازى تشهد بعد أنوخاصة  (1)الوطني الليبي،

للمطالبة بحل كل التشكيالت املسلحة التي ال ختضع للرشعية  1199نوفمرب12يف  حاشد

 .كيالت املسلحةبقاء هذه التشعىل  املنقوش ىدفاع مصطفرصار وإ رغم ،الرسمية للدولة

يف ليبيا  األمنيةتفعيل اجليش واملؤسسات إعادة قرار بأن  الشارع الليبي بالكاملدراك إغري أن 

خري يف تفعيل أالتفإن  وهلذا (2) .حابية وطائفية وجتمعات دينية ضيقةجندات أإىل  خيضع

 ألمنيا نفالتواال استمرار حالة الفوىض ةاحلقيق يعني يف األمنيةاجليش واملؤسسات 

ية. وما إرهابسيطرة مليشيا مسلحة ذلك حتت و ،وانسياب الدولة الليبية لالناالق يف جمهول

 مليشيا ريمأمراجع املشيطي أركان الذى صدر بتكليف العقيد هذا هو قرار رئاسة األعىل  يدل

 إدارةراف اهلل السحايت وتشكيل مليشيا  ريام والعقيد صالح الدين بن عمران ،فرباير 91

مها لدورة أفراد إخضاعالنظر يف تركيبتهام وإعادة دون  املجموعتني اتنيهلكرية نظامية عس

وطنية بعيدا عن السياسية والدين. االنفراد بضم هذه  أسامءعىل  هيل تعيد بنائهمأت

يتم أن  ضفاء الرشعية عليها دون غريها وكان من املفرتضإعىل  بالذات يدلاملجموعات 

ية الدولة وال تكون ؤمستحدثة يتم تشكيلها وفقا لرجمموعات ىل ع هاأفرادحلها ويوزع 

 سلحةامل املليشياتت هذه أصبح ولكن ،ةيدينأو  تيارات سياسيةأو  مجاعاتى خاضعة أل

أي  وفقا للمتعارف عليه يف ةى دورة تدريبها ألأفرادعبارة عن تنظيامت مسلحة ال خيضع 

وهذا قد يدفع  ضح للقوانني والترشيعاتقد شكل هذا القرار اخرتاق وا .عسكرية ةمؤسس
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 ظهور جيش قائمإىل  قد يؤدى هذا (1)،كام هيخرى بقبوهلا هي األ املسلحةاملليشيات باقي 

سياسية مما يكون أو  ةيدينأو  جهويةأو  املسلحة التي ختضع ملرجعيات قبلية املليشياتعىل 

 االغتياالتغري أن  .دةبطريقة جدي ورية العسكر وطغيان العسكرتسبب يف هيمنة دكتا

فقد قام  ،ىضحعيد األ أيام ىاجليش والرشطة حت أفرادوالتفجريات التي طالت الكثري من 

العسكريني عبدالفتاح اهلاميل حممد و طارق فرج العقوري التابعني  ذبحجمهولني أقدموا عىل 

 (2).مشاة التابعة لرئاسة األركان العامة للجيش 991للكتيبة 

احلكومة املؤقتة يف وعدم قدرة ،يف ليبيا أنشأالذى  اجليش الوطنيضعف ما يسمى ب

املسلحة  املليشياتكل املؤقتة دعت احلكومة  ،داخل ليبيا واألمان األمن  خلقعىل  ليبيا

مما جعل  ،1199فرباير عام  91عد مترد سميت بقوات اجليش الوطني كام إىل  باالنطخرا 

وهي  املليشياتمسلحة من  ا من تشكيالتأساس املكّوننياجليش الوطني يضم جمموعة من 

مدينة وحدة القيادة والعقيدة عىل غرار مليشيا إىل  عائلية وجهوية تفتقرعبارة عن تشكيالت 

ودرنة والبيضاء  ،أجدابيا و  ةسبها والكفروطرابلس والانتان، مدينة  ، ومليشياةمرصات

تيارات دينية متطرفة من  و معظمهايف ليبيا والتي ال ختل وغريها يف مناطق وطربق ودرنة

 .واجلامعة الليبية املقاتلة، والكتائب اجلهادية املطختلفة ،القاعدة تنظيمإىل  تنمتي

يف ليبيا  األولوالذى كان يمثل التنظيم السيايس جلس االنتقايل املإىل  لو رجعنا قليال 

مما  ،سلطة مركاية قويةء بنا نع خرهو اآل انه قد عجإف ،فرباير 91يف  األمنياالنفالت بعد 

وانتهاج سياسة  ،فرباير 91 النقالبالتضييق عىل الليبيني غري املؤيدين إىل  جعله يلجأ

 إصدارإىل  وصلت احلد ،رضورة القضاء عليهاعىل  وبث الفتنة يف الشارع ،التحريض عليهم

يد عقؤيدين للهنم مم وممتلكاهتم فقط ألأمواهل ةومصادر، قرار بمحاربتهم داخل وخارج ليبيا
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ممن ينطبق عليهم  اسام 111صدر املجلس الوطني االنتقايل قائمة بعدد أ حيث معمر القذايف

يد عقاملؤيدين للشطخاص ممتلكات بعض األو أموال إدارةبشأن  1191للعام  12القانون رقم 

القانون ينص عىل منع الترصف يف هذه  ،  تبدأ باسم العقيد معمر القذايف، معمر القذايف

واملمتلكات ومصادرهتا حيث جعلها املجلس تظل حتت هيبة الدولة والقضاء وحتت  موالاأل

جراءات الصارمة التي متنع مرصف ليبيا املركاي يف اختاذ اإل هذا وقد بارش ،حارس عام إدارة

املشمولني بأحكام شطخاص التابعة لأل موالاألأو  الودائعأو  رصدة احلساباتأالترصف يف 

كل االضطرابات  سبب يفبأهنم واهتامهم  1191.1 مايو91اعتبارا من يوم هذا القانون 

 وذلك بغرض امتصاص غضب أمراء الكتائب املسلحة التي ال يستطيع املجلس االنتقايل

  .الغري قانونية منها ىالسيطرة عليها رغم إغرائها باملال والنفوذ وتنفيذ كل طلباهتم حت

 ديسمرب  99يوم االنتقايل عىل هجوم عنيف واملجلس التنفيذية  مت احلكومةمص 

ينتي ورشفانة من مدينة الااوية عىل مدأخرى شيا زوارة ويمل قامت بهحيث  .1199

وكانت  احتامل وجود مخيس معمر القذايف يف مدينة العجيالتإشاعة  واجلميل بسبب إطالق

دت ارأو ساحلطريق العىل  وهي تقع 11بوابة ال وهية هي بوابة مرور ياملشكلة احلقيق

مقتل الكثري من إىل  أدى مما ،ةليها وهي كانت تتبع مدينة ورشفانتسيطر عأن  مليشيا الااوية

 ةالثقيلة واخلفيف سلحةنتيجة الستطخدام األ نييوتدمري بيوت املواطنني الليب برياءملدنيني واألا

أي  املؤقتةبية سف مل حترك احلكومة الليولأل (2).ورشفانةني يف منطقة اجلميل يضد املدني

 املدنيني ! ساكن حلامية املواطنني

نتشار هتريب املطخدرات والذخرية اإىل  املسلحة يف ليبيا املليشياتسيطرة هذه أدت  لقد

عرب احلدود املرصية والتونسية واجلاائرية باخلصوص. كام نشطت عمليات  سلحةواأل

ات واملطخدرات عرب منطقة التهريب الضطخمة للسالح الثقيل والعربات العسكرية واملركب

 .وهذا ما سوف يتم التعرض له يف الفصل القادم الساحل والصحراء
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نفوذ فيام تنازع مناطق إىل  أدى فيام بينهماملسلحة  املليشياتانتشار الرصاعات بني 

من العصابات ألغراض  أفرادممارسة عمليات االختطاف ضد إىل  بدورهاأدت  والتي ،بينهم

وهو مليشيا ختطاف بوعجيلة احلبيش ابعد  ،1191يونيو9ر ما حدث يوم االبتااز عىل غرا

إىل  أدى مما ،ةجثته بعد يومني يف منطقة قريبة من مدينة مرصات توالذى وجد، ترهونة أوفياء

 ،كرد فعل مطار طرابلس العامليعىل  املسلح  جوموذلك باهل ،ةترهون أوفياءمليشيا رد فعل 

مما جعل كافة بالعاصمة فارضة أمرا واقعا جديدا.أخرى وحارصته واستولت عىل مرافق 

وهذه احلادثة كشفت عن الفوىض التي تعيشها  بالتصدى هلا ىخريف املناطق األ املليشيات

فعل بأي  القيام نع تنيعاجا اووزارة الدفاع التي وقفت ليبيا وحمدودية سيطرة وزارة الداخلية

  (1).جتاه هذا السلوك

إىل  ذلكأدى  ،يف ليبيا األمنياالنفالت عىل  تؤكدوالتي  حداثاأل هكل هذلجة ينتو 

ت يف هناية دالتي ازدا األمنية اتحل لكل هذه االخرتاق إجياديف  أوروبادول لكافة دعوة ليبيا 

حد كأ 1191فرباير91يف باريس يف الذى انعقد  املؤمترجاء  قدف .1191عام و 1191العام 

هذا  ،املسلحةاملليشيات مواجهة ، ومساعدهتا يف ضبط احلدودا يف أمنيلدعم ليبيا  املحاوالت

 بالسالح  يف ليبيا املليشياتهذه دعم  يا يفأساسو ارئيسي االعب كانت فرنسا بعد أنبالطبع 

العتاد بالسالح و املليشياتتدعم هذه أن  إىل هبا األمربل وصل ، ليبياعىل  احلرب أثناء 

 تداعيات قضية إحدى. لقد جاء مؤمتر باريس ك1199عام املتطور ملحاربة اجليش الليبي 

شامل مصلحة دول  جاءت احلرب عليها ىفحيث  ،مايل املتطرفة يف سلحةاملاملليشيات تواجد 

ت جديا التعاون مع املجتمع الدويل يف جمال ضبط حدودها اومن بينها ليبيا التي ب اأفريقي

 . ومنها فرنسا أوروبانتيجة لعواقب وخيمة قد ترض بمصالح دول  ومراقبتها

وهي الوزرات  ،والدفاع والداخلية والنفط مستوى وزراء اخلارجيةعىل  انعقد املؤمتر

تطخوف احلكومة يجة لنتكاملؤمتر  دعقانفقد اهلامة يف الدولة والتي متثل سيادة الدولة الليبية. 

فرباير  نقالبالالليبية من اندالع مظاهرات حترض هلا جمموعات مسلحة يف الذكرى الثانية 
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والقضائية حسب العنوان  ،األمنيةوهلذا جاء املؤمتر للمطالبة باملساعدة يف املؤسسة  ،1199

ليبيا تواجه صعوبات كبرية جدا يف بناء بأن  سلفنا يف الذكرأكام  الذى اختري هلذا املؤمتر.

ب يف زيادة وبقاء السالح منترشا مما تسب،سلحةاملاملليشيات بوجود  األمن مؤسستي اجليش و

 األمنيالشق  املؤمتر ولذا ناقش .الدولة هامة يف مؤسساتأي  بناءوصعوبة  األمنياالنفالت 

ومساعدة اجليش يف حتمل  األمن  والذى تم التنسيق فيه بتدريب عنارص الرشطة ورجال

الغري رشعية التي كانت  ةوذلك بغرض احلد من اهلجر (1) ،احلدود ومراقتبهاأمن  مهمة حفظ

 .يبورورق للمجتمع الدويل واألأب تسب

يف  األمنيالوضع عىل  عيات احلرب يف ليبياافرنسا هي تدإىل  خر بالنسبةوالسبب اآل 

بشكل  اأفريقياخلاصة يف مايل ودول  امايل والذى خيص السلطات الفرنسية حلامية مصاحله

والذى  ،مايلإىل  امن ليبيية إرهابومجاعات عام، حيث كان هناك تدفق يف السالح واملسلحني 

والتي  الدول املشاركة يف املؤمترلقد كانت  رهاق اجليش الفرنيس يف مايل.تسبب يف إبدوره 

هي نفسها التي سامهت بكل ما بعد اغتيال العقيد معمر القذايف  األمنياستقرار ليبيا  هيمها

 .ية يف ليبياهابراملسلحة واإل املليشياتودعم  ،لفوىضايف انتشار  وعتاد حديث من قوة متلك

ا وهي نفسها لتمرد يف النظام الرشعي يف اعىل  املسلحة يف ليبيا املليشياتالتي دعمت  أيضا

ا، إيطاليوهي دول فرنسا و بريطانيا، الواليات املتحدة، الدنامرك، ،دعم اللوجستيليبيا بال

 ماراتاملتحدة، اإل مماألا، أملاني ، تركيا، مالطا،فريقييب، االحتاد األوروإسبانيا، االحتاد األ

 (2)العربية املتحدة، قطر، واحتاد املغرب العريب واجلامعة العربية، وجملس التعاون اخلليجي.

 التجمعات وعىل  السيطرةاحلكومة املؤقتة  فشلت فيهاجاء هذا املؤمتر بطلب من ليبيا والتي و

ضعف احلكومة الليبية  عىل الذى كان يفرس ويؤكدو ،يةرهاباإلواجلامعات  سلحةاملاملليشيات 

عىل  قدرهتاعىل  التي واجهت حتديات صعبة من خالل مطالبة املجتمع الدويل منها الربهان

. يف املنطقة وتداعيات الوضع يف مايل وضاعخاصة يف ظل األ ،األمنيةلياهتا ئوحتمل مس

                                                      
 1191فرباير91مؤمتر باريس املنعقد يف فرنسا يف  1

 ، مصدر سابق الذكر1191فربير91مؤمتر باريس  2
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ذا دعت وهل تتقاسم كيكة االنتصار يف ليبيا بعد احلرببأن  أوروباوبالطبع البد من دول 

عات اهلامة مثل التعاون اة يف القطبيلقاءات جان هذا املؤمتر والذى انعقد يف هامشهإىل  فرنسا

يف جمال االتصاالت والصحة والنفط وذلك بغرض تنشيط الدبلوماسية االقتصادية 

برنامج إطار وكذلك اجتامع نائب وزير الداخلية مع وزاريت الداخلية والدفاع يف  ،الفرنسية

ي ملساعدة ليبيا يف قليماإل األمن  لألطراف بتبادل وجهات النظر حول حتحصري ويسمقيد ال

 (1) .البالد إعامر حتسني وضعها وبدء مسرية إعادة

سس ومقومات دولة القانون عرب بناء كل أليبيا بحاجة لوضع بأن  تقد فرنساتع

من خالل مساندهتا تدمري كل املؤسسات وحتويل ليبيا إىل  سعت بنفسها بعد أن ،املؤسسات

ترجع لعقد مؤمترات يف عام  1199 دولة بدون مؤسسات وبدون قانونإىل  يةإرهابلتنظيامت 

املسلحة املليشيات بأن  املجتمع الدويل وفرنسا أدرك بعد أنو. بناء مؤسساهتاعادة إل 1191

 ،ليبية واملؤسسات يف الدولة اللعديد من القطاعات يف ا األمن  ية هي التي تتوىلرهاباإل

يف مدينة بنغازى واالغتياالت التي حتدث يوميا يف مدينة  األمنيتدهور الوضع إىل  إضافة

وهذا ما  1191سبتمرب5من الصاعقة بتاريخ  أعضاء ةاغيتال مخسإىل   والتي وصلتبنغازى 

ي اجلنسية يف بنغازى أمريكوقتل مدرس ، فرنسا لسحب تواجدها يف مدينة بنغازى ىاستدع

ني يف تفجريات يف مدينة بنغازى بتاريخ مواطن 2من  أكثر، ومقتل 1191ديسمرب  2بتاريخ 

بتاريخ  أجدابياومقتل عضو هئية تدريس بجامعة قاريونس بفرع  ،1191ديسمرب9

مل إذ ، 1199الفرتة املاضية بعد مترد كام ظهرت الكثري من املطخاطر خالل، 1191.ديسمرب 1

ع السالح الوطني بعد تدمري النظام الرشعي يف ليبيا من مج يتمكن املجلس االنتقايل وال املؤمتر

وباخلصوص فرنسا  أوروبااعدت دول سوالتي ، 1199االنقالب املسلح  أثناء  الذى انترش 

يف ليبيا بقطع  األمنياالنفالت دعم عىل  العربية املتحدة وقطر ماراتوبريطانيا ودولة اإل

ي يف مدينة يكاألمرولعل مقتل السفري  حسب الترصحيات التي ذكرت سالفا. سلحةاأل

 وهذا ما جعل املجتمع الدويل يتجاوب مع ليبيا بنغازى والذى عكس مهوم املجتمع الدويل

                                                      
 مؤمتر باريس املنعقد يف فرنسا، مصدر سبق ذكره. 1
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من خالل التعاون  األمن  ليةئوصعوبة الوضع وتعتام حتمل مس ريملقاسمة اهلموم وتقداآلن 

ل ئووتارخييا هو مس يف ليبيا املجتمع الدويل هو من ساهم يف نرش الفوىضاآلن  اجلاد مع ليبيا

  .عن دمار ليبيا

، املتحدة األممير صدر من رالستقرار يف ليبيا ذكر يف تقاو األمن  ولعل خطورة غياب

التوايل بعد عىل  للعام الثالث يف ليبيا واستمرار الفوىض األمن  غيابعىل  والذى يؤكد

واتش يف مؤمتر صحفي عقدته حيث تقول هيومن رايتس  ،سقو  نظام العقيد معمر القذايف

أن هذه املجموعات قد رفضت  ،1191بمناسبة إصدار التقرير العاملي لعام  1191يف فرباير 

تسليم أسلحتها للدولة وكأهنا متّثل القانون، وترتكب جرائم خطرية مثل االعتقاالت غري 

ضعيفة وغري  الليبية مازالت األمن  قواتفإن  وحسب التقرير .التعذيب أعاملالقانونية و

قادرة عىل فرض السيطرة الرشطية عىل جاء كبري من البالد، رغم وجود بعض اجلهود 

احلكومية. فيام تنترش الفوىض خصوصا بمنطقتي الرشق واجلنوب، حيث تنشط املجموعات 

املسلحة والعصابات اإلجرامية دون حماسبة. وقامت هذه املجموعات بمهامجة بعثات 

 أهداف، واألمحراملتحدة واللجنة الدولية للصليب  األممثلني عن ة، وممأجنبيدبلوماسية 

من مرة بني املليشيات  أكثرالعنف املسلح يف جبل نفوسة غريب ليبيا  أحداثأخرى، اندلعت 

عىل مدن كانت حمسوبة املليشيات املوجودة باوارة والانتان والااوية، وزحفت بعض هذه 

التابعة ملدينة املليشيات ت واجلميل وغريها. بينام قامت عىل النظام السابق كرقدالني والعجيال

عىل حمارصة واقتحام مدينة بني وليد، ومدينة رست واختطاف مدنيني والاج هبم يف  ةمرصات

نازحي مدينة تاورغاء وعددهم يبلغ  ةمعتقالهتا سيئة الصيت. كام هامجت مليشيا مرصات

طرابلس وطريق املطار جنوب طرابلس،  ألفا يف معسكرات انجيلة جناور غريب 91حوايل 

ظل مصريهم جمهوال. وحسب  ،ا منهمأفرادوبنغازي رشق، وقتلت عددا منهم واختطفت 

يف تقريرها بمظاهر عدم االستقرار  نسانبعض احلاالت التي سجلتها منظمة حقوق اإل
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النحو  عىل 1191من عام  األولكدت منها خالل الربع أبشع اجلرائم التي تأهم اأو  األمني

 (1)التايل:

اغتصاب مريضة حتى املوت يف غرفة العناية الفائقة بمركا طرابلس الطبي )مارس  .9

1191) 

  (.1191قتل مريض بالرصاص داخل غرفة العمليات بمستشفى اجلالء ببنغازي )يناير  .1

بسبب كثرة االعتداءات عىل الكادر الطبي  1191 أبريل 19شّن إرضاب يوم  طباءقرار األ .1

 شفيات.باملست

(، 1191مارس  12النار عىل رئيس املؤمتر الوطني حممد املقريف بطرابلس )إطالق  .9

 (. 1191وبسبها يف )يناير 

مارس  12سلطات سجن الكفرة تطلق النار عىل معتصمني داخل السجن وتقتل أحدهم ) .2

1191.) 

املحافظة و األمن  ة إلحاللأجنبيزيدان هيدد باستقدام قوات أمحد رئيس الوزراء الليبي  .2

 عىل االستقرار لكون ليبيا ما تاال حتت الفصل السابع.

لألمن الوطني  اخلطر الرئييس - ةاملتطرف ةالدينيسيطرة تنظيم القاعدة واجلاعة .1

وجه  وعىل يةسالمهو سيطرة املنظامت املتطرفة واإلاآلن  ما تواجهه ليبيا أخطرإن : يقليمواإل

بل  ،املستحدثة يف ليبيا األمنيةة جهاعىل األ ليبية املقاتلةتنظيم القاعدة واجلامعة ال اخلصوص

وسيطرهتا  ،وقوة حرس احلدود الليبية ،كل املدن الليبية يف األمنيةاللجان عىل  والسيطرة

 ةالكاملة عىل بعض املدن واملناطق مثل مدينة درنة وبنغازي ورست والااوية، وصربات

شطخصيات قيادية يف  ابلس من خالل تواجدومنطقة سوق اجلمعة وتاجوراء بطر ةومرصات

 .ية عىل املستوى العامليإرهابعامليا و هلم سوابق  ،سامء واملطلوبني باألرهايبالتنظيم اإل

استلمت بعض هذه القيادات قد  1199ولقد كانت الدولة الرشعية قبل االنقالب 

 من أمثال هابرمكافحة اإلإطار ة االستطخبارية لبعض الدول الكربى يف جهامن قبل األ

                                                      
ملسلح ن الوضع األمني واحلقوقى والقضائي يف ليبيا ما بعد النااع اأتقرير منظمة حقوق اإلنسان بش 1

  1191إىل مارس  1199أكتوبر19
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ل الثاين يف تنظيم ئووهو املس الليبي (، يى)أبوحي امللقب حسن قائدحممد عبد املجيد  ذلك

كي يمرأيمن الظواهرى وهو جهادى يف صفوف القاعدة بعد فراره من سجن أالقاعدة بعد 

مما سبب احراجا للواليات  ةمفتاح الاناانعىل  ، بعد االستيالء1112ستان عام أفغانيف 

بثها يالفيديو التي  ةرشطأيمن الظواهرى يف أ مرات عدة معظهر ولقد  ،حدة وحلفائهااملت

لدعاية لهو العقل املدبر  أصبحو ي للقاعدة السحاب والرتويج لقضية اجلهادعالمالذراع اإل

ية سالمأزف لألمة اإل ":يمن الظواهرى يف رشيط مسجل يقولأوقد ظهر  ،يف التنظيم

املال حممد عمر واملجاهدين يف ليبيا نبأ استشهاد أسد ليبيا  مننيوللمجاهدين وألمري املؤ

أيمن الظواهرى يف الرشيط  ودعا، الليبيإىل  ورضغامها الشيخ حسن حممد قائد، يف إشارة

ويا  سالمحيث قال يا أمة اإل ،قوله حدعىل  سامهم الصليبينيأال من تقتارضورة إىل  ذاته

وقاد املجاهدين مثله وطلب ،سار عىل دربه حييىها هو أبو أحرار ليبيا أحفاد عمر املطختار، ف

إن دماءه تصيح بكم وتستنهضكم وحترضكم عىل قتل  ،مثله الصليبينيالعلم مثله ثم قتله 

عبد املجيد  عبدالوهاب وجودإىل  إضافة (1).."ني فال تتطخاذلوا وتتطخلوا عنهايوقتال الصليب

 ياألمناملسئول وهو الشطخص  ،ي الليبييو حيبأشقيق دريس( وهو أامللقب) بأيب قائد  سنح

مر قوات احلرس الوطني يف املنطقة اجلنوبية وهو يؤكد يف آهو أي  حالياا يف اجلنوب الليبي،

وفقا ملنظور تنظيامت األرض رضورة تطبيق مبدأ حتكيم الرشيعة يف عىل  من حديث له أكثر

 القاعدة.

وهو مرشح  س العسكري بطرابلساملجلعن سئول وهو امل (2)وعبد احلكيم باحلاج

 ،ةالقاعد أفرادأحد  هووالصديق الغيتي  (1)،قطردولة نتطخابات القادمة بدعم من اللدخول ا

                                                      
الليبي، يف ليبيا يف  حييىبو أولد حممد عبد املجيد حسن القائد الذى حيمل االسم احلركي يف تنظيم القاعدة باسم  1

 .1191يونيو  9يمن الظواهرى يف تسجيل مصور عىل وفاته يف أعلن عنه أ، و9121األول من يناير 

نه انتقل من رجل متطرف أاأليام باته العسكرية ويرتدى بدلة مدنية لكي يوهم العامل بخيلع عبد احلكيم باحلاج هذه  2

مقاتل ينتمي إىل اجلامعات الليبية املقاتلة إىل رجل سيايس،وذلك بتطخطيط قطرى ودعم مادى حيث سامهت قطر 

ث له يف قناة ليبيا بتاريخ الليبية، ويف حدي أ،وفتحت له قناة النبةجنحسس به رشكة طريان األأيف منحه مبلغ مايل 

 أكد بأن سوف خيوض االنتطخابات القادمة من خالل حابه. 1191ديسمرب2
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نام إ ،احلكومة االنتقالية املؤقتةإىل  لمجلس االنتقايل الليبي واللوالء لليبيا وال أي  وليس له

يف ليبيا اآلن  صديق الغيتييشغل ال يثح التكفريي وجلامعتة املتطرفة هوالئه فقط لفكر

قد قام ول ،ت احليويةآوتأمني املنش ،الليبية احلدودأمن  وكيل وزارة الدفاع لشئونمنصب 

 921 مبلغليمه بتس 1191مارس  91لرحيم الكيب بتاريخ ا رئيس الوزراء السابق عبد

 هؤالءبأن  دوهذا ما يؤك ،من بند مياانية الطورائ لصالح الصديق الغيتي اليبي امليون دينار

 رهابالكافية لدعم اإل موالهم من يملكون األأنفس هم من يتولون محاية الدولة يف ليبيا وهم

حلفائهم وجيش القاعدة الغيتي به الصديق  بنيوقد رصف هذا املبلغ لي .وخارجها يف ليبيا

  .تهدبقيا

ا مور يف ليبياومن ضمن اجلامعات املقاتلة والتي تسيطرعيل زمام األ  عبد احلكيم  أيضا

نه انسلخ عن أوقد قال ب، 1191ديسمربحتي تاريخ  حاليا درنة مارةإ أمريوهو  ،احلصادي

 املتطرف نسانينتقل اإلأن  مستقبل ليبيا، وهل يمكن و بناءه أملهن واآل،الفكر املتطرف

فعيل املستوى ، هبذه السهولة سيايس عادى إنسانإىل  رهايباحلامل الفكر التطريف واإل

نه بأ احلصادي،الصحف يقول عبد احلكيم أحد  عتقد هذا. ويف حوار معه يفأ ال الشطخيص

أحد  عبد احلكيم احلصادى هو .دين رمحة سالماإلاآلن  ،لقتل والتفجرياتلمنهج أي  ضد

إىل  وقد ذهب 9112تنظيم القاعدة حيث خرج من ليبيا عام إىل  مواضالذين ان فراداأل

الدولة  إال أهنا ،ستانأفغانالوحيد له هو  ةشرية فكان االجتاأتعىل  ولكن لعدم حصوله أوروبا

نه تاوج أيقول ب ،وراق رسمية كام يقول عبد احلكيمأدون شطخاص الوحيدة التي تستقبل األ

صلة إىل  كن منظمأنا مل أيقول  .ية ضد القاعدةيكاألمرجاءت احلرب أن  إىل من أفعانية

ومن ثم قال اضطررت ،احلرب ضد احللف الشاميلىل إ ولكنه اضطر،باجلامعة الليبية املقاتلة

يقول عبد احلكيم  .دول عربيةإىل  خرون ذهبواآيران وإإىل  ومنها ،باكستانإىل  لذهابل

                                                                                                                                       
إىل مجاعة متطرفة تابعة لتنظيم القاعدة حتت التهديد بتاريخ  اليبي امليون دينار 921رصف عبد الرحيم الكيب مبلغ  1

 1191مارس  91
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ان يف يكاألمرمن قبل  همكث يف باكستان فرتة من الوقت، ثم قبض علينه أاحلصادي ب

بن  سالميرأسها سيف اإل ويف ذلك الوقت تدخلت مؤسسة القذايف اخلريية التي ،ستانأفغان

عفاء علينا من قبل احلكومة اإلنه تم أيقول بومن ثم  1111ليبيا يف إىل  هالقذايف ثم رجعوا ب

 (1).الليبية

فكيف ال يكون هو يف  ،نه هو صديق عبد احلكيم باحلاجأيقول عبد احلكيم احلصادى ب

عىل  وهي ،قاتلة كانت هتتم بليبيا فقطاجلامعة الليبية املبأن  فهو يقول اجلامعة الليبية املقاتلة ؟

ا هي السبب يف كل املشاكل التي أمريكبأن  وهي ترى، ىالعاملالتنظيم عكس تنظيم القاعدة 

رشعيني يف أشطخاص يعاين منها املسلمون اليوم. يقول عبد احلكيم احلصارى فقد جلست مع 

كان خطأ ألن القوة ليست  وقلت هلم إن ما حدث، اجلامعة الليبية املقاتلة وتنظيم القاعدة

فكت دماء بغري حق،  بعد أنللتغيري، وهي مرحلة كانت غري صحيحة. و حصلت أخطاء وس 

خمطئون، ثم تراجعوا وهذا كان خطايب منذ البداية قبل البدء يف أهنم  واأدركيف ذاك الوقت 

اب يقول يساعد الشبأن  ويف حديث متناقض له عن ما هو الدور الذى يمكن .يف ليبيا احلرب

املسلم عندما يكون يف القتال ال جيوز بأن  فمن بني هذه النصائح ،تعليامت دينية أعطاهمهو 

ا َفاَل ] " ويستدل بقول اهلل تعاىل ،يرتاجعأن  له ا الَِّذيَن َآَمنُوا إَِذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َزْحف  َ َيا َأُّيه

هذه هي اعرتافات عبد احلكيم احلصادى  .دق اهلل العظيمص " {92األنفال:}[ ُتَولهوُهُم األَْدَبارَ 

يف الصحف  هؤالءيقتنع ما يروجه أن  املتطرفني أفكارمتتبع لقناعة و نفال يمكن اآل

وا سياسيني أصبحو (2).هم املتطرفةأفكارعن  اختلواآلن أهنم  واللقاءات التلفايونية بحجة

 يقنعأن  وهذا ال يستطيع امتطرف اديني افكر حيملون اكانو بعد أندولة ديمقراطية إىل  ويدعون

ورجال  األمن  فهو من ضمن املجموعات التي قامت بتصفية عدد كبري من عنارص حد.أأي 

حيث خرجت مظاهرات يف مدينة درنة تطالب  1191ديسمرب  ىالرشطة يف مدينة درنة حت

 و.رأسهم عبد احلكيم احلصادى وسفيان قم برحيل اجلامعات املتطرفة وعىل

                                                      
 1199يوليو11ربية بتاريخ لقاء مع عبد احلكيم احلصادى يف أحد الصحف املغا 1

 لقاء مع عبد احلكيم احلصادى، مصدر سبق ذكره 2
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كذلك من املجموعات املتطرفة واملتشددة التي تسيطرعيل املواقع القيادية يف ليبيا هو 

ية سالمبرز الشطخصيات اإلأيعترب من   وهونيقادة العسكريأحد  سامعيل الصاليب وهوإ

 من الشطخصيات ىسامعيل الصالبإويعترب  .ستانأفغاناملتشددة التي تدربت وقاتلت يف 

التي  ةيف اجلبهات القتالية املتمرد كان بمثابة القائد العسكري اجلديدوهو  ية القويةسالماإل

 إذاعةي يقول يف يكاألمرقد خرج الصاليب بعد مقتل السفري  .شاركت يف اقتحام املدن الليبية

يقول جيب من اليوم وصاعدا البدء يف رضب املصالح و ،1191سبتمرب91يف  يب يب يس

وليكون الرشق البداية هلذه الصحوة  ،ية درنةسالميا اإلمارة ليبإية والغربية يف يكاألمر

 رأسهم يلية وقد اتصلت بقادة اجلامعة بطرابلس ويقصد عبد احلكيم باحلاج وعسالماإل

جعل هذا نه طلب منه أ، ويقول بالليبي الوطني الشيخ خالد الرشيف رئيس جهاز احلرس

ينام أالغرب الصليبي  مصالحب رضعىل  واتفقنا ،السنةنصار جهاز ألعبارة عن  اجلهاز

سامعيل إية التي حيكمها سالممارة درنة اإلإوهنا يقصد  ،مارتناإبمجرد بداية رضب ،وجد

من املطخازن يف كل من  سلحةاأل صدرت تعليامت بتوزيعأو ،كام فعلت من قبل ،ىالصالب

حتت  جهنمإىل  جمموعتنا املناضلة وسوف نحول ليبياعىل  ةطرابلس و بنغازى ومرصاتمدن 

ايقول  .خارج عن هنج اجلامعةأو  مستعمرأي  قدامأ اآلن  هيا املجاهدينأ "...يف كلمته أيضا

 لشيشان تناديكماستان والباكستان و العراق واليمن والصومال وأفغانروح شهدائنا يف 

والارع  األرضالكفرة الفجرة لنحرق  هؤالءوتطلب االنتقام هلا فلبوا النداء وعجلوا بقتل 

ين نددوا بقتل اخلناير نا من الذتفيد منه االستعامر القادم ولنبدأ باخلونة هسقد ي ءوكل يش

  (1).سفري دولة الكفر يف بنغازى واستهدفوهم يف طرابلس ويف كل مكان

الدول الغربية التي يعادوهنا هي نفسها التي مكنتهم من التواجد يف ليبيا عام  رغم أن

عىل  اهلجوميف تساهم الزالت وهى نفسها التي سطخرت هلم كل القوة  وهي التي 1199

الذى مكنت منه  سلوبعن طريق رضب سوريا بنفس األ 1191سبتمرب1بتاريخ  سوريا

                                                      
 بعد مقتل السفري األمريكي بيومني. 1191سبتمرب91لقاء إسامعيل الصاليب يف إذاعة البي يب يس يوم  1
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مؤسسات الدولة عىل  الواليات املتحدة ودول الغرب اجلامعات املتطرفة يف ليبيا من السيطرة

ذلك نتيجة لتدخل روسيا عت عن الواليات املتحدة تراجغري أن  .ردهااومفاصلها اهلامة ومو

 حل املشكلة سلميا.عىل  رصارهايف إ

ا يف ليبيا األمنيةراكا املعىل  التي تسيطرومن الشطخصيات   وهو  ،أبوكتففوزى  أيضا

 نتامئهالرشعي نظرا المن الشطخصيات التي تم القبض عليها من قبل النظام السيايس الليبي 

مر التي خططتها قوة املعارضة آقضية التخلفية عىل  9159عام تنظيامت القاعدة يف إىل 

بو كتف هو من أفوزى  حواس،أأمحد بقيادة  معسكر باب العايايةعىل  اخلارجية واالعتداء

ليبيا وعمل إىل  م ، ورجع9151ا بكالوريوس كمبيوتر سنة أمريكمن  ضمن الذين خترجوا

ومعركة ،حواسأ أمحدم عىل خلفية قضية 9159وسجن سنة ،يف رشكة اخلليج العريب للنفط

، وبقى يف السجن حتى سنة كمحاولة الغتيال العقيد معمر القذايف  باب العاياية الشهرية

والذى  9155لسجن السيايس بعدعام أنه يعترب من املائة املعروفني الذين بقوا يف اأي  9111

بعد و "الصبح أصبح "يف نييعن املئات من السجناء السياسلعقيد معمر القذايف فرج فيه اأ

 ية ففيرهابه اإلأعاملواستمر يف  ،رجع للعمل برشكة اخلليج 9111عام  خروجه من السجن

تم القبض عليه بتهمة من ضمن املجموعات التي  ىف مدينة بنغازى 9112عام  أحداث

م ، وبعد 9111 أكتوبر ىف وأفرج عنه ،ملدة سنتني املطلوبني وبقى يف السجنأحد  مساعدة

تنظيم سيايس  إنشاءم يف قضية 9115يونيو  ض عليه جمددا تقريبا ىفتم القب، خروجه بأشهر

م ، وبعد خروجه 1112وبقى يف السجن حتى مارس  معارض للنظام وسجن يف طرابلس

النظام الرشعي يف ليبيا عىل  وشارك يف االنقالبمن السجن رجع لعمله يف رشكة اخلليج ، 

استعدادا ملقاومة  جملس عسكريوكان هو صاحب فكرة تكوين  ،فلسطينىأصل  وهو من

املجلس العسكري يف ليبيا بقرار من  امليشيأول  ، وأسسنظام السيايس يف ليبياقوات ال

 يليشياماملؤسسني لتجمع أحد  أصبح بعد أنفرباير ، و 91مليشيا السابق وهي  واالنتقايل

امعات املتطرفة املسيطر عليها من قبل اجل يف املناطق  للمليشياوهو جتمع  ،رسايا الثوار
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ة اغتيال عبد الفتاح يوهو ضمن املتهمني يف قض( 1).تم اختياره آمرا للتجمع ،يةرهابواإل

 املجلس االنتقايل السابق. أعضاءحسب شهادة بعض  يونس

يف ليبيا مصطفي  األمنيةاجلهات عىل  ية التي تسيطررهابومن الشطخصيات اإل 

ولقد  ،رئيس هئية املحاربني يف ليبياو ،غازىالساقايل وهو من املجلس العسكرى بمدينة بن

يفاء باملتطلبات إعىل  املهامجة من ضمن املصابني يف احلرب نتيجة لعدم قدرة الدولةإىل  تعرض

مكلف من قبل احلكومة الليبية بالسفارة الليبية يف اآلن  ، وهوللجرحي واملعاقني من احلرب

مصطفي الساقايل لعسكري ببنغازي. املجلس ا أعضاءومصطفى الساقايل هومن  .ةوغندأ

 أحداثبعد مقتل شقيقه يف  ولقد قام ،صلعربية وليست ليبية من األ تيلة ليسهو من قب

واالستمرار يف  سلحةعدم تسليم األإىل  أن يدعو املتطرفني، 1191 مايسمى املديرية األخرية

األمن  رجال عودةىل إ بعدم السامح بل دعى، يف الدولة األمنيةكافة اجلهات عىل  السيطرة

الليبي الرشعي  لنظام السيايسأزالم ايمثلون  امازالو دهايف اعتق هؤالءن األ ،يف ليبيا الرشطةو

يف الصاعقة  اهلم وخاصة رجال اجليش الذين كانو ةوعدم املغفر، بقيادة العقيد معمر القذايف

 (2).الشعب املسلح أفرادومجيع 

هو  درنة وكانت هلا عالقة بتنظيم القاعدة ومن الشطخصيات التي تواجدت يف مدينة

أبو "وانتانامو وملقب ب غوهو سجني سابق يف  ،ةوماسم سفيان ق مو ويطلق عليهسفيان ق

بسائق  عالموهو املعروف لدى وسائل اإل ،ستان و العراقأفغان، وقد حارب يف كل "فارس

هذا عىل  عبد العال وزىولقد حتدث وزير الداخلية ف بن الدن، أسامة"زعيم تنظيم القاعدة 

هناك كتيبة ظهرت بأن  ويقول ،الوضع يف درنةعىل  نحن مسيطرونبأن  املوضوع حيث قال

وكل عملهم يف اخلفاء ولقد حدثت  ،ة ويتاعمها سفيان القومةيالرشع أنصار خريا اسمها أ

سلحة امل املليشياتهذه بأن  ك ترددولكن هنا ،فاعلهاعىل  الكثري من التفجريات ومل يتعرف

يعملون يف الدولة فرتة  اكانوأشطخاص هنم قامو باستهداف هي من تقوم هبذه التفجريات أل
                                                      

عام  بوكتف فلسطيني اجلنسية، و هو أحد تنظيامت القاعدة اإلرهابية، وهو تم االفراج عنه من السجنأفوزى   1

 ن.، أحد رجال اللجان األمنية يف ليبيا األ1112

ضد عودة قوات األمن والرشطة يف ليبيا إىل العمل يف الدولة  1191دسمرب11السازقايل يوم  ىترصيح مصطف 2

 اجلديدة.
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، كباقي مدن ليبيا حميل جملسال يوجد  ةيف درن ،ةعي للعقيد معمر القذايف يف درنالنظام الرش

 الرشيعة يف غابة بومسافر عند بوابة درنة وهذه اجلامعات ال أنصار هي تسيطر عليها كتائب ف

ني ين الليبأحد قوهلم وكعىل  نام يريدون تطبيق رشع اهللإرشطة أو  يريدون تكوين جيش

 مل تكن دولة مسلمة وهم يعملون همن ليبيا من قبلأوك، سالمغري اإلأخرى يدينون بديانة 

بل وصل  ،املغرية موالليهم ويدفعون هلم األإامم ضواملراهقني لالن طفالاستقطاب األعىل 

 يف احلرب بنائهاأرس الليبية وقد فقدت كثري من األ ،سوريا للجهادإىل  رساهلمإ إىل األمرهبم 

 .قتلوا يف سوريابأهنم سوريا بعد اختفائهم حيث اتضح عىل 

تم قتل شطخص  1191نوفمرب1بتاريخ  هنأسكان مدينة درنة بيروى شاهد عيان من  

قتل ولكنه  ،ية يف مدينة درنةاملواقع القيادأحد  يكون يفبأن  ااسمه حممد احلايس كان مرشح

وهبا ناس  ،بناين حيث مرت عليه سيارة برسعةالسيارته وهو بجانب حمطة  أماموهو واقف 

 األمن  رجالأحد  طلقوا عليه الرصاص وقبله متت تصفيةأو همأنفس ملثمني جمهولني

 نأاية وغئ لليالوضع يف مدينة درنة سبأن  ويؤكد بعض سكان درنة (1) .الداخيل بمدينة درنة

سابق أي  ودون ،مبارشة هالرشعية يلقي حتف أنصار شطخص يتكلم كلمة ال تروق جلامعة أي 

 هليإبمعهد التعليم العايل هناك شطخص جمهول دخل  1191أبريل9نه بتاريخ أنذار ويقولوا بإ

وهي مادة  " جالطينة"متفجره تعرف يف ليبيا باسم  من مادة حملية الصنع قنبلة يدويةوألقي ب

مجاعة سفيان القومة والكتيبة التابعة له إىل  ث هي تنسباحدوكل هذه األ، ةيت املتفجرإن  يت

ية وعندما إسالمإمارة إىل  مدينة درنة حيولواوهم قرروا أن  .الرشيعة أنصار وهي كتيبة 

قالوا نريد جامعة ومعاهد غري  ،بمدينة درنة سألوهم عن سبب تفجرياهتم للمعهد العايل

 (2).داألوالالبنات و خمتلطة بني

امدينة درنة أهايل  كدأ املحلية  ذاعةهناك مواطن خرج يتحدث يف اإلبأن  أيضا

عمليات االختطاف والقتل التي عىل  سيفان القموإىل  املسموعة بمدينة درنة ووجه اهتاماته

ذكر مرة إذا  هباتف هيدده ذاعةذا بالشطخص وقبل خروجه من اإلإف ،حدثت يف مدينة درنة

                                                      
 1191يناير1شاهد عيان من مدينة درنة يروى قصة مقتل حممد احلايس أحد رجال األمن يف درنة بتاريخ  1

 1191أبريل92مع بعض أهايل درنة بتاريخ  لقاءات 2
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، وكام جسده نع لن يرى الشمس مرة ثانية وسينفصل رأسه هفإن ،ةان قوميفاسم سى أخر

أهايل  وهناك الكثري من .عرفت به مجاعات تنظيم القاعدة أسلوب اهذبأن  ذكرت سابقا

يشاهد مالمح التطرف خميفة ابتداء من البوابات أن  زائر يمكنهأي أن  عىل واأكد املدينة من

ننا يف عاصمة أية وكأفغانالذين يلبسون مالبس شطخاص واألوداء الس عالمألاو ةاملوجود

كل من يمر من البوابات، وخاصه النساء الالئي ال عىل  بل ترى نظرات احلقد والغل .يةأفغان

  (1).ي اخلامر الكاملدتكن ترت

ا  أحد  فيديقن ىمصطفهو  األمنيةرتبطة باللجنة امل من ضمن الشطخصياتبأن  أيضا

 للجنةيعرف باام يني فيساسالبارزين واأل عضاءته بطرابلس وهو من األسكان منطقة زنا

العليا يف طرابلس والتي  األمنيةوهو يرتأس اللجنة  ،ية املقاتلةسالمالرشعية للجامعة اإل

وهو من اجلامعات املقاتلة التي تم ترحليها  ،قنفيد ىمصطف .سابقا االستطخبارات إدارةمقرها 

الساعدى واسمه احلركي الشيخ  فرجأمحد  عبد احلكيم بلحاج بتعينيقام  .ليبياإىل  1111 يف

 عىل بعمليات نصبقام فرج أمحد و  .العليا بمدينة ترهونة األمنيةكرئيس اللجنة  ،عبد العليم

و الدوالرات التي  موالاملواطنني من خالل األعىل  ترهونة وذلك بمامرسة االحتيالأهايل 

كرواتب للمواطن العاملني يف القطاعات  ،ف يف ترهونةرساهلا للمصارإقامت احلكومة ب

 األمنيةكافة اجلهات فإن  ذاول .هذه املبالغ قد تم تسليمهابأن  احتجاها ونكرأنه  غري املطختلفة

وكل  ،ليبيا أرجاءمسيطر عليها من قبل اجلامعات املتشددة يف كافة ليبيا  نمأعىل  التي تسيطر

 (2).وحتت أعني احلكومة االنتقالية املؤقتة الوطني املؤقت هذا يتم حتت علم جملس االنتقايل

يف  الليبية واجلامعات املتطرفة بني الدولةدار قنيفيد يف احلوار الذى  ىلقد خرج مصطف

  املقاتلة مراجعات ضطخمة بعنواناجلامعات  ةصدرت قيادوذلك عندما أ، 1112ليبيا يف 

 وخلصت فيها، "الناس عىل  احلكمدراسات تصحيحية يف مفاهيم اجلهاد واحلسبة و"

                                                      
 لقاءات مع أهايل مدينة درنة مصدر سبق ذكره. 1

  1191يناير11الساقايل إىل القنوات الليبية بتاريخ  ىترصيح مصطف 2 
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لقد قام  .يةسالمالعربية واإل نظمةعدم جواز محل السالح لقلب األإىل  اجلامعات املقاتلة

يف  مريهاأاملقاتلة التي يعترب ة يهم ستة من قادة اجلامعة الليبوهذه املراجعات عىل  القائمون

خالد حممد  هونائب ،"هلل الصادقبو عبد اأ "امللقب ،عبد احلكيم اخلويلدى باحلاجليبيا هو 

 ،"بو املنذر الساعدىأ"الساعدى وامللقب  ىل الرشعي سامي مصطفئوالرشيف واملس

والقائد العسكرى  "عبد الغفار"امللقب  ،للجامعة مفتاح املربوك الذوادى األولمري واأل

 كربخ األوعبد الوهاب حممد قائد وهو األ "أبو الابري " وهو امللقب ،الصيد قنيفيد ىمصطف

 هؤالء. 1199فرباير  91 قالبنابعد  يف طرابلس األمن  مسئول، وهو الليبي ىييب حيأل

خطأ يف محل السالح منذ البداية ضد النظام السيايس يف ليبيا حتت عىل  كانوابأهنم قروا أكلهم 

أو  العقيد معمر القذايفعىل  يف االنقالب افشلو بعد أنقيادة العقيد معمر القذايف، وهذا 

 (1).1112اغتياله حيث تم القبض عليهم، وبدأ احلوار معهم يف عام 

 بعد أن أتبع قادة املقاتلة مراجعاهتم هذه برسالة اعتذار من العقيد معمر القذايف لقد  

وهذا ما مل  ،أخرىمرة  هعدم محل السالح ضد وعىل ،ليهعدم اخلروج ععىل  عاهدوه

 واستهداف ا حاولوا القيام به من حماوالت قلب النظاممعىل  واعتذروا ،يستطيعوا االلتام به

تشكيل ئهم يف اعلنوا عن أخطأحيث  .لة اغيتالومن حما أكثرشطخصيا يف  العقيد معمر القذايف

وشكلت  .ة املقاتلةيتنظيم اجلامعة الليب حلعىل  نه موافقةأمجاعة مسلحة يف موقف فرس ب

التيار عىل  بونسالذين حيو ،همأنفس ينيسالممواقف اجلامعة املقاتلة صدمة لبعض اإل

القاعدة الذين ينرشون تنظيم بعض مؤيدى أن  إىل بل وصل ،عدةلتنظيم القااجلهادى املؤيد 

مؤيدين االستمرار يف قتال من وهم  ،بطخطوة وقف القتال امل يرضونرتنت يف منتديات اإل

                                                      
يف  ة، وهي نفسها التي تسيطر اآلن عىل املجالس العسكري1112فراج عنها يف مارس هذه املجموعات التي تم اإل 1

فرباير وهي نفسها اشرتكت يف االنقالب عىل احلكومة الليبية بعد  91لجان األمنية يف ليبيا بعد مترد ليبيا وال

 معاهدهتم للدكتور سيف اإلسالم معمر القذايف عىل االبتعاد عن التطرف ومحل السالح.
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الذى يدعم  ،رب عمومااحلاكمة والغ نظمةوهي األ ،يصفوهنم باملرتدين يف العامل العريب

 (1)للبقاء يف السلطة بحسب رأى القاعدة ومؤيدهيا. هؤالء

مجاعة تنظيم القاعدة عىل  تأصيالت رشعية ال عن اجلامعات املقاتلة والأي  مل تصدر

اومل ترفض  مل جيدوا  امن انتقدوأن  عىل يف مؤرش واضح ،ما جاء يف هذه املراجعات أيضا

 ىاخلالصات التإىل  للوصول يةاعتمدها قادة اجلامعة الليب التي صولثغرات فقهية يف األ

جلامعات الليبية املقاتلة يف شهر مارس ا الليبية بمكافأة ةولقد قامت الدول .ليهاإ واانته

شاركوا يف والذين  ،املهمني جدافراج عن ثالثة من قادهتا الستة اإلوذلك من خالل  ،1112

 هؤالءسواء كان  "اجلهاديني  "يني سالممن اإل 111 من أكثرإىل  إضافة ،عداد املراجعاتإ

تضم يف  تيوهي املجموعات ال "شبكات العراق "مما يعرف بأو  اجلامعات املقاتلةمن 

 ىحت هملالشتباه يف حتضري وقفتهم احلكومة الليبية، الذين أمعظمها شباب صغار السن

 عمليات داخل ليبيا نفسهالتنفيذ  اأيضا قد يتم حتضريهم أو  ،العراق والقتال هناكإىل  اينتقلو

فراج عن املسجونني اخلطوة الوحيدة التي مل يكن اإل األمريف حقيقة  .هلايف الدول املجاورة أو 

 (2).هؤالءتم اعتامدها جتاه 

حموريا يف كل  اطرفا  معمر القذايف والذى كان سالمفقد وعد الدكتور سيف اإل

 1112منذ عام  األمنيةة جهاملسجونني وبني قادة األاحلوارات التي جرت بني قادة املقاتلة ا

الدولة ستعتني باملفرج عنهم وتساعدهم كي يتمكنوا من االندماج جمددا يف املجتمع بأن 

 (3).وإعادة بناء مستقبلهم

                                                      
ا اجلامعة الل 1 ، وهي 1112مارس 1ريخ بية املقاتلة بتايتم اإلفراج عىل عنارص قيادية من تنظيامت القاعدة وأيضا

طلقت رساحها يف أخرية التي ما قبل املجموعات األ اطلقت السلطات الليبية عنهأالتي  املجموعات

 .1199قبل اندالع التمرد يف شهر فرباير  1199فرباير92

 نفس املصدر. 2

ا اجلامعة الل 3  ، مصدر سبق ذكره1112مارس 1بية املقاتلة بتاريخ يعنارص قيادية من تنظيامت القاعدة وأيضا
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هبم من خارج ليبيا هم جمموعات قيادية منظمة يف  اوغريهم من حلقو هؤالءكل 

ااجلامعات الليبية املقاتلة و يف كل  رهابيف تنظيم القاعدة وهلم تاريخ حافل باإل أيضا

قادة  مهم هأنفس هؤالءستان والعراق والصومال والسودان والشيشان وباكستان، أفغان

يف  األمنيةهم قادة اللجان أنفس وهم ،1199بعد االنقالب عام املجالس العسكرية يف ليبيا 

 ،تنظيم القاعدةإىل  التي تشري عالماأل عف من التظاهرات برريوقد ظهروا يف كث ،احلاليةليبيا 

وذلك من خالل العديد  ،العامل كله أمامية رهابانتامءاهتا اإلعىل  هذه اجلامعات عربتحيث 

 من التظاهرات واملهرجانات العلنية التي رددت فيها شعارات تنظيم القاعدة ورفعت راياهتا

يف كل املدن الليبية يف بنغازي،  " ل اهللاهلل حممد رسو إالله ال إ "السوداء التي يكتب عليها 

  .وغريها من املدن الليبية ةودرنة، ورست، وطرابلس وسبها وجدابيا وترهون

 للسلم االجتامعي يف ليبيا ية يشكل هتديداا حقيقيا  رهابإن تاايد نفوذ تلك اجلامعات اإل

واجلامعات  املسلحة تمليشياللسلطة وقوة إال  الذى مل خيلق االنقالبل فعالذى تم خرقه بو

وكذلك  ،احلدودية مع ليبيا دولكل العىل  املموس اوالتي تشكل خطر املتطرفة يةرهاباإل

ي عقد ذوما االجتامع ال ي والدويل.قليمحوض البحر املتوسط وكذلك لألمن اإلدول 

 بحضورعبداحلكيم ،لتحريض الشباب يف تونس1191ديسمرب19 بمدينة املهدية بتونس

مع بعضها  دليل عىل تنسيق هذه اجلامعات املتطرفه هلو،حلاج يف هذا االجتامعاخلويلدى با

عدة اجتامعات رسية يف كل من مدن بن قردان وجربة وجرجيس وقد  حيث عقد ،البعض

الكمني تنظيم القاعدة مثل إىل  عبد احلكيم بالعديد من الشطخصيات التي تنتمي ىالتق

باحلاج، وهو نفس الشطخص الذى اهتم فيام بعد رضوان وهو الصديق املقرب لعبد احلكيم 

 (1) بتفجري ميناسا باجلاائر.

ا دث بليبيا،ـالتى جرت يف مايل ليست بمعال عن ماح داثــحاألل ـولع م ـاهت أيضا

 وهلذا رفضت اجلاائر دخوله ،1191يف حادثة ميناسا يف اجلاائر بتاريخ  عبد احلكيم باحلاج

                                                      
ديسمرب  19لقاء عبد احلكيم باحلاج يف تونس مع القيادى يف تنظيم القاعدة التونيس والكمني رضوان،  بتاريخ   1

1191. 
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ستان وليبيا وقد حاول عبد احلكيم الدخول أفغانيف  ة مسلحةمشاركله  نهألاجلاائر وذلك إىل 

وهو من املتهمني املتورطني واملهندسني لالعتداء  ،بصفة رسمية لتحقيق مصالح شطخصية

مليشيا  يون من جنسيات خمتلفة بالقادة البرتولية تيفنتورين والذى اهتم فيهاإرهابالذى نفذه 

يون رهابية اعرتف اإلاألولوبالتحريات  ني أميناسمنفذى عدوان عإىل  الانتان ببيع السالح

أن  ،لقب أبو طلحةملا التونيس رهايببو الرباء والكمني رضوان وكذلك اإلأاملوقوفون بينهم 

 الانتان مليشيابالتفاوض مع  تيفنتورين، تكفل الطاهر أبو شنب الذى لقى مرصعة ىف عملية

 (1)ستحق. املطلوبة واملبلغ املاىل امل سلحةحول طبيعة األ

مرص وليبيا تونس واجلاائر  بنيد تخط مم اءنشإب يةرهاباإل اجلامعاتت هذه وسع

وقد رصحت  ،وبمساعدة قطرية اأفريقيوالنيجري كمنطقة لتمركا مجاعات القاعدة يف شامل 

 .ية عن ختوفها من هذا املطخططيكاألمرالواليات املتحدة 

ية من تعاظم قوة ما يسمى ريكأمختوفات إىل  وأشارت جريدة نيويورك تايما، 

 نيبيأورو ونيكيي أمرينياجلريدة عن مسئول تي، حيث نقلسالمالقاعدة يف بالد املغرب اإل

هي  اهلجامت األخريةهذه بأن  رهابويف جمال مكافحة اإل ،األمنييعملون يف القطاع 

 أجانب من عودة مقاتلنيإىل  تشري موريتانيا ربام يف مايل، ويف أهدافقاعدة عىل هجامت ال

هم الذين مترسوا خالهلا عىل مهارات صنع القنابل أنفس وهم ،يةفغاناحلرب العراقية األ

يف  إن هذه اهلجامت تعكس تنامي تنظيم القاعدةون األمني ويقول املسئولون .وفنون القتال

م ، خارج املالذ الرئييس للتنظيم يف منطقة القبائل الباكستانية. وكان التنظياأفريقيشامل 

كي يف موريتانيا، يلية عن مقتل رهينة بريطاين يف مايل، وعامل إغاثة أمرئوتبنى املس قد املذكور

نصب كمني ملوكب كان إىل  ضافةباإلط بارز يف اجليش املايل داخل مناله بتنبكتو، بومقتل ضا

 (2)من القوات غري النظامية اجلاائرية.عنرصبه قرابة أربعة وعرشين 

                                                      
 .1191فرباير  91نرش يف الرشوق اجلاائرية ، بتاريخ  1

 نرش يف الرشوق اجلاائرية ، مصدر سبق ذكره. 2
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اوهو   وأدى  ،اهلجوم عىل دورية للجيش املايل يف الصحراء الشامليةعىل  لئومس أيضا

سئولون عسكريون حسب ما قاله م ، منهمريالكثعرش جنديا وأرس  91مقتل نحو إىل  ذلك

خرية، عىل اهلجامت األإىل  رهابغربيون يف جمال مكافحة اإلاللون ئوسكيون. ويشري امليأمر

وربام  ،اأفريقيبشامل أخرى ال هجامته لتشمل دوال أهنا دليل عىل رغبة التنظيم يف توسيع جم

ا أوروباداخل  ل ئو، حيث يوجد لدى التنظيم منارصون لوجستيون ماليون. وقال مسأيضا

قوة يف اجلاائر  أكثرتنظيم القاعدة  أصبح لقد، رهابفرنيس كبري يف جمال مكافحة اإل

ال يركاون عىل قضايا بأهنم رسالة  كي عبارة عنيوموريتانيا، ومقتل الرهينة الربيطاين واألمر

عبد امللك  القاعدة جاء من اجلهاد العاملي. وكان زعيم جناحاآلن  املغرب فحسب، وأهنم

ردا عىل حماولة الرئيس الفرنيس نيكوال ساركوزي  ،دروكدال قد هدد فرنسا بـحرب رضوس

بأن  طراف،أعدة  وترى.العبودية الذي وصفه بأنه رما عىليف فرنسا والربقع ارتداء منع ب

ي، حتاول منذ عدة أشهر ختفيف الضغط العسكري اهلائل عن تنظيم سالمقاعدة املغرب اإل

القاعدة الدويل بمناطق تواجده التقليدية يف باكستان، عرب استفااز الدول الغربية حتى تبارش 

لف األشد خطورة هو التدمري املتعمد من قبل ح األمرو (1)عمليات عسكرية يف املنطقة.

الدول إىل  مما ساعد عىل انتشار السالح وانتقاله ،الليبية األمنيةالناتو للمؤسسة العسكرية و

وعدم االستقرار  األمنيحالة من االنفالت  حداثإاملجاورة بكميات كبرية أسهمت يف 

 ية واإلجرامية التي بدأت تنشط يف املنطقة.رهابوعازت املجموعات اإل

عىل  تنظيم القاعدةإىل  هاأساسالتي تنتمى يف ية املسلحة ابرههيمنة املجموعات اإلإن  

 مناطق يف رشق ليبياوخاصة يف مركا من دولة قطر  دىوبدعم مااملؤسسات الليبية ظهرت 

 املناطق الصحراويةومناطق غرب ليبيا مثل ، ومدينة طربق ،مدينة البيضاء –مدينة درنة مثل 

متويل عنارص التنظيم  ةوّثقة عن انتعاش حركقائق مهذه احلإن .مع تونس ومناطق احلدود

 أثناء  مرص  وعن طريق ،والصحراء الكربى ،والتشاد ،عن طريق النيجر سلحةاملسلح باأل

واقعا ية واملسلحة رهابسيطرة اجلامعات اإلت أصبح لقد .برئاسة حممد مريس خواناإلحكم 

                                                      
 .1191نوفمرب 95جريدة نيويورك تايما الصادرة بتاريخ  1
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وفتح مراكا  ،نييالليب واختطاف ضد املواطنني ،طالق عمليات تعذيبإ ملموسا جتّسد يف

ودول الساحل  ،سوريةإىل  تدريب وجتنيد املقاتلني من خمتلف دول اجلوار إلرساهلم

والصحراء وقد سبق حللف الناتو أن قام بقصف مواقع تواجد هذه اجلامعات يف منطقة اجلبل 

حتليق فقد شوهد  شهود عيانفحسب  ،، ودرنة، ورست، ويف منطقة مادة مؤخراخرضاأل

 طائرات وهذة ،1191أبرايل 99بتاريخ  مدينة درنةعىل  ات استطالع صغرية احلجمطائرل

ى نفس ، وه1112عام ية يكاألمراستطخدمتها الواليات املتحدة  قدبدون طيار  صغرية

ولقد  ،ستانأفغانات يف يية يف التسعينيكاألمراستطخدمتها الواليات املتحدة التي  لطائراتا

وكان حتليق  ،1191أبريل 99سامء مدينة درنة وبنغازى يف شهدت هذه الطائرات حتلق يف 

والتي  املراد تدمريها يف مدينة درنة وبنغازي رشق ليبيا هدافهذة الطائرات لتحديد األ

ستان أفغانوهذا بالضبط ما قامت به الواليات املتحدة يف  (1).تنظيم القاعدة أفراديستطخدمها 

 نظمةاألعىل  ية كوسيلة لالنقالبرهاباجلامعات اإلقامت بدعم فقد  وليبيا، والعراق واليمن

قادهتا الفاعلني عىل  ومن ثم حماربتها والقضاء ،فيها وبث الفوىضالسياسية يف هذه الدول 

 .مع هذه الدول يةيكاألمرالسياسة اخلارجية  وخداع وهذا من ضمن تالعب

التداعيات فإن  صادي: عىل الصعيد االقتيف ليبيا بعد احلرب يةاالقتصاد التداعيات. 9 

والتي لعبت  ليبيا يمكن عرضها يف جمموعة من النقا  اهلامةعىل  االقتصادية بشكلها السلبي

ترغب يف االقرتاض  1191ت ليبيا هناية أصبح ىحت يا يف اهنيار االقتصاد الليبيأساسا دور

ا تعد من الدول ليبي رغم أنمن صندوق النقد الدويل لتغطية مرتبات موظفي الدولة الليبية بال

الوضع فإن  ونصف نسمة، املنتجة للنفط والتي ال يتجاوز عدد سكاهنا اخلمسة مليون

واضطرابات ،تدين مستويات املعيشة للفردإىل  أدى 1199عام  االقتصاد الليبي بعد احلرب

واملمنهج  التدمري العامإن .% 15والذى يمثل حوايل  النفطعىل  يف االقتصاد الليبي املعتمد

اهنيار البنية إىل  أدى، 1199فرباير  91لذى حصل يف البنية التحية لليبيا نتيجة النقالب ا

                                                      
بعد التأكد من تواجد معسكرات  1191أبريل1قصف طائرات بدون طيار مدينة درنة وبنغازى رشق ليبيا بتاريخ  1

 للتدريب جلامعات القاعدة يف ليبيا.
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البنى  وتم هدم كافة ،ت واملصانع االقتصاديةآبالكامل حيث تم تدمري املنشاالقتصادية 

 تتعرض تىوطرابلس وتاورغاء ال التحتية والعسكرية خصوصا بمدن رست وبني وليد

  التوايل ودون توقف.عىل  شهرأات الناتو وملدة ثامنية لقصف كثيف من قبل طائر

اهنيار مؤسسات الدولة احلكومية وسيطرة جمموعات غري إىل  حالة الفوىض أدتلقد 

 بشكل مبارشهذا أدى  ،ة الدولةأجهاكافة  عنومنها مجاعات متطرفة لة ئومؤهلة وغري مس

إىل  هذا بدورهأدى  ولقد .بياية يف ليطللثروة النف ةعمليات هنب منظم أكربتسجيل إىل 

فإن  سبيل املثال فعىل، 1199 فرباير 91 انقالبفرتة انعكاس عائدات النفط الليبي خالل 

 األوىلوخاصة يف الشهور  ،اضطخفبدأ باالن الليبية رسةقتصاد األاأو ،لليبينياملعييش وى املست

دأ االنفراج يصاحب ومن ثم ب،هنائيا عاملمن احلرب حيث توقفت املصارف والرشكات واأل

والذى تم استغالله من قبل مجاعات املصالح االقتصادية  ،حالة غالء املعيشة واملواد الغذائية

ب البضائع املنتهية وسيطرة مجاعات هتري ،التجارية موالس األءوصحاب روأ ،بيايف لي

ت أصبح حيث ،دوية الغري نافعة وهتريب املنتوجات الغري صاحلة لالستعاملالصالحية واأل

املواد الطبية والغذائية من كافة املنافذ البحرية والربية واجلوية دون ليبيا دولة مستقبلة لكل 

  .مراقبة جودهتا وصالحيتها

إىل  تشري  والتي ،الوطني صادرة عن املجلس االنتقايلالات حصائياإلأن  بالرغم من

إال  ،1191من عام  األولربع ي خالل الأمريكمليار دوالر  91حتقيق عائدات نفطية تقدر بــ 

 وخاصة بعد عمليات اهلدم املمنهج ،تنمويةأو  تطوارات اقتصاديةأي إىل  قع ال يشرياالوأن 

  .لني عنهائوليبيا دون معرفة املسعىل 

ات ليبيا من تصدير النفط اخلام ستكون إيرادبأن  علنتأ ؤسسة النفط الليبيةمغري أن  

 يات التصدير املتوقعة، وكان رئيس، حسب كم1199مليار دوالر للعام  21يف حدود 

أن تصدير النفط يف ليبيا جتاوز املليون برميل أعلن  قد، 1199ديسمرب 11يف  مؤسسة النفط

برميل يوميا ألف  211حصة ليبيا واملقدرة بمليون وإىل  ، متوقعا العودة1199مع هناية عام 

 . 1191مع منتصف عام 
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جه ليبيا حتديات جديدة يف إعداد مياانيتها اجلديدة لعام لتقديرات املؤسسة توا اووفق

بعد  شهدهتا ليبيا حداثاأل ات السيادية نتيجةيراد، خاصة مع توقع انطخفاض اإل1191

ت التقديرات أنه من خالل مرشوع املياانية اجلديدة تبني أن كل أوضحو .1199فرباير 

ان متوقعا له مع انطخفاض التعريفة الرشكات العامة والقطاع اخلاص مل حيقق الدخل الذي ك

 ات النفطية. يراداالعتامد عىل اإلإىل  أدى ممااجلمركية، 

إدريس صالح الرشيف مساعد وكيل وزارة املالية الليبية، خالل اجتامع جلنة  وأكد

يرادات للدولة بالكامل وأوجه سوف توضح كافة اإل مناقشة مياانيات القطاعات العامة،

ات يرادات الدولة الليبية هلذا العام ستعتمد بشكل كبري عىل اإلإيرادأن مبينا  ،استطخدامها

ات السيادية للدولة الليبية يف يرادالنفطية فقط. وتوقع مساعد وكيل وزارة املالية أن تكون اإل

 1199العام املقبل أقل، ألن الرضيبة عىل الرشكات تعتمد عىل أرباح الرشكات خالل عام 

وقال إن املوارد النفطية املتوقعة تتوقف عىل ليبيا، عىل  احلربفيه  حدثت وهو العام الذي

اته حسب توقعات املؤسسة الوطنية إيرادازدياد اإلنتاج الذي يف املتوسط يتوقع أن تكون 

 مليار دوالر.  21ما يعادل نحو أي  مليار يورو، 99للنفط نحو 

مليار دوالر، كام أن  11و 92ما بني إىل  أن األجور خالل هذا العام ستصلإىل  وأشار

 91إىل  هناك بند الدعم الذي يشمل السلع الغذائية والكهرباء والوقود، وهذا املبلغ قد يصل

ية التي وضعتها احلكومة، وهي ساسويات األاألولأن ما سيتبقى سيوزع وفق إىل  مليارا، الفتا

ضاء، لكي تعود هذه والدفاع والق األمن  بناء مؤسسات الدولة السيادية واملتمثلة يف

 (1)العمل، وتعود معها هيبة الدولة.إىل  املؤسسات السيادية

من  ليبياأن وترية إنتاج  رئيس مؤسسة النفط الليبية نوري بالروين أكد 1191ويف عام 

% من الطاقة اإلنتاجية التي  11إىل  النفط تتسارع يوماا بعد يوم، وأن معدل إنتاج النفط وصل

صادرات أن  مؤسسة النفط الليبية عن التي شهدهتا ليبيا. وأعلنت حداثكان عليها قبل األ

 111ماليني و 911من  أكثر 1191 من العام األولمن النفط اخلام بلغت خالل الربع  ليبيا

ت أوضحو دوالر.ألف  111مليون و 115مليار و 91برميل، حمققة عائدات بلغت ألف 
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بية واألسيوية بواقع سعر ما بني وروالدول األ املؤسسة أهنا سّوقت نفطها اخلام لعدد من

% من 19.11من  أكثرا عىل إيطاليللربميل، حيث استحوذت  ادوالر 919إىل  991

خالل الفرتة املشار إليها، وجاءت الصني يف الرتتيب الثاين  صادرات النفط اخلام الليبي

أن حّصص  %. وأضاف 1.19من  أكثرا أمريكإىل  %، بينام بلغت النسبة املصّدرة92.11بنسبة

 امليون 91رشكاء مؤسسة النفط الليبية يف النفط اخلام من حقوهلا العرشة املنتجة بلغت 

ابرميال 112و األف 111و % فيام بلغت 22.1ة بلغت يطاليأن حصة الرشكات اإلإىل  ، مشريا

 1%.99.1% تلتها أسبانيا بنسبة 91.1حصة فرنسا 

مرصف غري أن  ،تقرير مؤسسة النفط الليبية ات التي وردت حسبيرادهذه هي اإل

النفطية املحصلة يف  اإليراداتقيمة  بأن ،1191أكتوبر 19 يف تقرير له بتايخ أكد ىليبيا املركا

 515.بلقت مبلغ 1191أكتوبر 19تاريخ  ىوحت 1191يناير9ليبيا خالل الفرتة من 

ن اجلامرك والرضائب حلية مات امليرادفيام بلغت اإل ،مليار دينار ليبي 22.222.919.292

وقد ورد يف تقرير  ،مليار دينار ليبي.1.151.111.111  يلابملغ يقدر بحولنفس الفرتة 

العمليات املرصفية بمرصف ليبيا املركاى حول  إدارةملركاى والذى صدر عن امرصف ليبيا 

مبلغا أن  نيوالذى ب سعارنفقات الدعم وموازنة األ اات وبنود رصف املياانية متضمنيراداإل

دوية والسلع التمونية مليار دينار ليبي يقدم كدعم لأل.91.119.121.599.121  وقدرة

والرصف الصحي وحتلية املياه والنظافة العامة  هوامليا نارةواملحروقات والكهرباء واأل

واملحلية بالدينار الليبي خالل  ةات النفطييراداإل إمجايلأن  التقرير أوضحوقد  .عالفواأل

ال تغطي بنود املياانية العامة  ،1191كتوبرأ 19تاريخ التقرير  ى، وحت1191يناير9لفرتة من ا

  النفطية واملحلية يف متويل املياانية مبلغا وقدرة تايرادحيث بلغ عجا اإل

كام تضمن التقرير ما تم قيده للقطاعات خالل  ،مليار دينار ليبي 1.111.119.211.191
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واملحلية  ةات النفطييراد، خصام من اإل1191اكتوبر 19تاريخ ىل إ 1191يناير.9املدة من 

  (1).مليار دينار ليبي 91.221.911.191.111والذى بلغ 

اختطاف وسجن وقتل من  نسانونتيجة ما متربه ليبيا من انتهاكات حلقوق اإل 

ضبا  من القوات املسلحة  2من  أكثرقتل إىل  وتعذيب واغتياالت وصلت يف بنغازى

اجلريمة ضد وسجلت  1191 أكتوبر 1و 1يف يومي  حرية واالستطخبارات العسكريةوالب

تسببت يف خسارة مادية والسيطرة عليها مما  ،مواين النفط إغالقن بنواملواط قام ذاهل، جمهولني

من مخسة  أكثرليبيا بلغت  خسائربأن  1191 أكتوبر 1ليبيا كام رصح وزير النفط بتاريخ ل

ة تراجع اإلنتاج النفطي عىل خلفية اإلرضابات والتظاهرات التي تسود مليارات دوالر نتيج

حيث رصح يف مؤمتر النفط واملال املنعقد يف  وزير النفط الليبي. كدهأوهذا ما  البالد حالياا، 

مستواه املعتاد إىل  أن بالده تأمل يف عودة إنتاجها النفطي رسيعاا  1191 أكتوبر 1لندن بتاريخ 

هو تصحيح مساراإلنتاج من  كربأن التحدي األ أوضحو ون برميل يف اليوم.ملي 9.2البالغ 

إىل  وتراجع إنتاج النفط الليبي .برميل يوميا  ألف  111و 221النفط الذي تراوح حالياا بني 

برميل يف اليوم خالل شهر سبتمرب بسبب إرضابات وعدة حتركات ألف  921من أقل 

 (2) احتجاجية يف املنشآت النفطية.

 ليبيابأن  الليبي لصحافيني عىل هامش اليوم الثاين للمؤمتر النفط وزير أوضحو

يف التفاوض  املجموعات باستثناء جمموعة مازالت تثري املشاكل أكثريف االتفاق مع  تنجح

 ال يمكننا استطخدام القوةأنه  عىل وزير النفط الليبي وأكد .معهم لتسليم حقول النفط

ة املناسبة للتعبري عن طريقتهم ليست الطريقبأن  قناع املحتجنينحاول إننا إوقال ، ضدهم

عهده يف إىل  أعتقد أننا سنتمكن من إعادة اإلنتاج ،نه بمجرد أن نحل هذه املشكلةمطالبهم وأ

حد كبري عىل إنتاج املحروقات التي إىل  ويعتمد االقتصاد الليبي .أيامأربعة أو  غضون ثالثة

يف املئة من صادرات البالد.  11الناتج الداخيل وحتى  إمجايلمن يف املئة  51من  أكثرمتثل 

                                                      
 1191اكتوبر19تقرير مرصف ليبيا املركاى يف  1

 .1191أكتوبر  1ترصيح وزير النفط الليبي عبدالباري العرويس يف مؤمتر لندن للنفط بتاريخ  2



 
227 

 أأن أسوإىل  وأشار مليار دوالر. 21عىل ليبيا بنحو  1191وعادت صادرات النفط عام 

 انطخفاض اإلنتاج تسبب يفوقد  1191كان يف شهر سبتمرب  1199تعطل لإلنتاج منذ حرب 

وقت أي  نه يتوقع حل هذه املسألة يفأبلنفط وزير ا وأكد ،برميل يومياألف  111من أقل إىل 

وأخذت ليبيا أوىل خطواهتا  .مليون برميل يوميا   9.2إىل  إعادة اإلنتاج سوف يتموبحلها 

اتفاق مع إىل  توصلت بعد أن 1191نحو استئناف اإلنتاج يف غرب البالد منتصف سبتمرب 

يف مرفأي مليته والااوية لتصدير جمموعات حملية متكنت بفضله من إلغاء حالة القوة القاهرة 

و أن مرفأ مرسى احلريقة يف رشق البالد سيستأنف العمل  .1191سبتمرب 91النفط يف 

إىل  املواين النفطية إغالقف بعد وادى أنمل يست 1191شهر ديسمرب  ىحتأنه  غري (1)قريباا.

من بيع النفط يف السوق  اآلن احلالة االقتصادية التي متر هبا ليبياوتردى  ،عطيل دفع الرواتبت

رقميه حيث كان النفط يباع تقديرياا دون  داتاعدمقاييس وبيعه بدون إىل  إضافة،السوداء

إىل أدت  اخلطف التيووالتفجريات واالغتياالت  جانب حالة الفوىضإىل  . هذاعداد رقمى 

ملؤمتر الوطني زيدان واعىل  تتطخذ احلكومة احلالية برئاسة ىقفل املواين النفطية كرد فعل حت

 (2).من فويضاجتاه ما حيدث يف ليبيا  إجراءات

 طاقته الكاملةإىل  نتاجاإل ةودمكانية لعإهناك بأن  وزير النفط الليبيبحسب اعتقاد و

نتاج منذ تعطيل اإلإىل أدت  رضابات التياإل إهناءتم إذا  ليون برميل يوميام 9.2بمقدار أي 

قد نتاج اإلبأن  حيث يرى ،قول النفط ومواين التصديرمما تسبب يف تعرقل عمل ح ،فربير 91

رضاب العامل واالحتجاجات إولكن حركات  ،برميل يومياألف  سبعامئةإىل  ارتفع حاليا

نتاج نتيجة اض اإلطخفوالناشطني السياسيني سببت يف اناملسلحة  املليشياتا التي تقوم هب

خطواهتا أوىل حتقق أن  ستطاعت طرابلسوا ،لدوافع ترتاوح بني املطالب االجتامعية واملادية

 1191وسبتمرب  أغسطسية حقول النفط خالل شهر أغلب إغالقنتاج بعد نحو استنئاف اإل

 نه جترىإب وأكدى مليتة والااوية لتصدير النفط أيف مرف بعد اتفاق مع جمموعات املحتجني
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قد بانه  أكد لربيقة، وحماوالت لتفاوض مع حمتجني املنطقة الرشقية والتي تشمل رشكة ااآلن 

والذى كان بدوره  غياب املردودية التجارية،إىل  ،1199دفع غياب االستقرار بليبيا منذ عام 

ورويل داتش شل لتجميد عملياهتا،  ،موبيل ،رشكات نفط كربى مثل إكسونأن  إىل أدى قد

احتجاجات  تلقد سبب( 1)ا يف ليبياأصوهلبيع إىل  يف حني عمدت رشكات أصغر مثل ماراثون

ا قفال حقول النفط ومواين التصديرإاملواطنني و اع يف الكهرباء حيث استمر انقطإىل  أيضا

 ديسمربخر اوأ ىلإو ىف أغسطس لتيار الكهربائي يف ليبيا طيلة فرتة شهر رمضان انقطاع

السبب هو االعتصامات يف احلقول أن  إىل حيث رجح وزير الكهرباء والطاقة، 1191

مدادات الطاقة الطبيعية والوقود السائل من الرشكات إص قنإىل  أدى الذى األمرالنفطية 

عىل  وأكد القدرة اإلنتاجية ملحطات التوليد العامة للكهرباء  املنتجة الذى تسبب يف نفص

 (2).وضعها الطبيعيإىل  اإلمداداتإعادة إىل  االعتصامات سوف يؤدى اضانفض

انعدام األمن   منتتوقف حالة الفوىضمل  عامها الثالث دخلت الفوىض بعد أنو

 األمنيأو  العسكرىأو  الصناعيأو  التعليميأو  النظام االقتصادىعىل  ألم يطرف ،مانواأل

مكانية إتدرس فيها ليبيا التي  الةاحلإىل  بل وصلت حالة االقتصاد الليبي ،جيابيةتطورات إأي 

رغم  ،واالهنيار االقتصادى يف ليبيا،ملعاجلة فاقد العملة قرتاض من صندوق النقد الدويلاال

أي  طع احلكومة الليبية بناءتمل تس .1191هناية العام  النفط ومردودات النفط أسعارارتفاع 

 صالحات السياسية واالقتصادية يف ليبياالقيام باإلأو  تطورات عملية مثل بناء البنية التحيتة

ي تعرضت للقصف من قبل حلف ملستشفيات واملصانع واملدراس التترميم البيوت واأو 

اختفاء إن قصف حلف الناتو مازالت مل يتم ترميمها.إىل  الطرق التي تعرضت ىبل حت ،الناتو

الكثري من املبالغ املالية الضطخمة من املصارف ورشكات التأمني والصناديق التي كانت تسدد 

 فراداألعىل  كانت توزع ية التيستثامررواتب املتقاعدين والعاطلني واملتمثلة يف املحافظ اال
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 ذوي الدخل املحدود، نيوكذلك املواطن ،رسأالعاطلني عن العمل والذين يعولون يف 

جة للرسقة املمهنجة التي تعرضت هلا ليبيا بعد مترد ي، كنتسايسصحاب املعاش الضامين األأو

التي كانت ية ستثامرلغاء احلوافظ االإإىل  العام بل ذهب املؤمتر الوطني .1199فرباير  91

 ،املواطننيإىل  تسليمهاإىل  معمر القذايف ةرس والتي سامهت الدولة الليبية بقيادتساعد األ

حيث  ،ها املواطن الذى ال يملك عمل يف الدولة الليبيةاضاوهي بمثابة رواتب شهرية يتق

والسبب  ،ات الليبية اخلارجيةستثامرهي عوائد االا رغم أهن ربا اعتربها املؤمتر الوطني العام

بعد االنقالب ية ورسقتها ستثامرسهم االب بيع األبسببل  ،ربا إال أهنااحلقيقي ليس 

  .1199الفربايرى عام 

جلنة برئاسة رئيس جلنة املالية باملؤمتر، وتضم يف عضويتها مندوبني عن جلنة األوقاف 

نامء إلصندوق ا إدارةامعية ورئيس جلنة ن االجتئووالعمل والش، يةسالمن اإلئووالش

تتوىل وضع حلول وآليات بديلة  ،ن االجتامعيةئوووكيل وزارة الش ،االقتصادي واالجتامعي

 ،1191لسنة  9توافق مع القانون رقم بشكل ي ،يةستثامرأصحاب احلوافظ اال أوضاعملعاجلة 

أن  أوضحو .الربوية وعىل أن تنهي عملها يف وقت ال يتجاوز الشهرين بشأن منع املعامالت

يتم بعدها إعادة  ،1191هناية هذه السنة إىل  يةستثامرات ستدفع ألصحاب املحافظ االاملرتب

وقاف أت بعض اللجان ومن بينها جلنة األر بعد أنوذلك  ،النظر يف وضع أصحاب املحافظ

 وأذن ،ية تشوهبا بعض الشوائبستثامردينار التي تدفع ألصحاب املحافظ اال 211أن الـ 

بمبلغ  1191ملجلس الوزراء بإجراء املناقلة من الباب الثالث من مياانية  املؤمتر الوطني العام

دينار ليبي وذلك لتغطية مستحقات أصحاب احلوافظ ألف  519مليونا و 529وقدره 

 .(1). 1191ديسمرب  19إىل  يةستثامراال

عىل الرغم من تتايل الدفعات التي أفرجت عنها خمتلف املؤسسات واملنظامت ف

مل تصل هذه ، ات الليبيةستثامرواال صوللبعض األ ية بعد جتميدهايكاألمربية وورواأل

                                                      
 .1191أكتوبر  1ترصيح الناطق الرسمي باسم املؤمتر الوطني العام عمر محيدان، بتاريخ  1
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 موالاألبل تعرضت  ،املواطنني املعنيني هباعىل  ها الصحيحة ليتم توزيعهاأماكنإىل  موالاأل

ليبيا، مما جعل إىل  بمجرد وصوهلاصية طخيف حسابات ش خارج ليبيا للتهريب املفرج عنها

ن ليبيا إ "يقول  ليبيا إذاعةيف مقابلة تلفايونية له يف  قالية حسن زقالموزير مالية احلكومة االنت

 .اسوء دالليبية. وما ياال الوضع عىل حاله إن مل يكن قد ازدا موالت نقطة عبور لألأصبح قد

حاليا  هإنه سيستقيل قريبا بسبب إهدار املال العام واستشهد بربنامج متوقف حيث قال

وزير املالية لدفع تعويضات. وقال الوزير عىل  وضغو  منهم ،نيلتعويض املقاتلني السابق

الظروف. وأضاف أن ه هذيف مقابلة إنه سيستقيل ألنه ال يمكنه العمل يف مثل  حسن زقالم

عىل حد قوله. وعندما سئل عن موعد  "خيشى اهلل"أحد  هناك إهدارا للامل العام ألنه ال

دون أن يديل بفرتة قصرية  اقال بعد ترصحيه هذوبالفعل است "قريبا"تقديم استقالته قال 

 91 انقالببرناجما لتعويض املقاتلني الذين شاركوا يف  أبريليف شهر  بتفاصيل. وأوقفت ليبيا

حسن زقالم إن قرار  لناس غري مستحقني. وقال أموالألنه كان مشوبا بالفساد ودفع  ،يرافرب

قبل تعيني احلكومة االنتقالية احلالية يف  دفع تعويضات للمقاتلني املعارضني السابقني صدر

مليار دينار لعدم اتساق قوائم  9.1أوقف رصف أنه  . وأضاف1199نوفمرب ترشين الثاين 

 (1)الذين من املقرر أن حيصلوا عليها.شطخاص األ أسامء

كان سببا يف هو عبارة عن وضع اقتصادى مرتدى اآلن  ليبيا هن الوضع الذى تعيشإ

 مما ،وندرة الّسلع واهنيار منظومة الرقابة الصحية عىل املنتجات واملواد الغذائية ،فيّش الغالءت

حاالت التسمم يف تسجيل إىل  أدى هذاو، دخول السلع الغذائية منتهية الصالحيةإىل  أدى

علنت مستشفيات أحيث  .غذيةاألعىل  ودون رقابة كل من مستشفيات بنغازى والبيضاء

وأكد  .ئالتسمم التي قدمت ألقسام الطوار حاالت عن 1191 أغسطس 12 مدينة بنغازي

املستشفيات بأن  يف نفس اليومبنغازى  ىمستشف ئ حد املصادر الطبية بقسم الطوارأ

ومستقرة  ،أن معظمها حاالت بسيطةإىل  مشرياا  ،حالة تسمم 111استقبلت ما يايد عن 

                                                      
 .1191فرباير 2مقابلة مع وزير املالية السابق حسن زقالم وإعالنه عن استقالته يف 1
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معظم احلاالت بأن  آخر وقال مصدر طبي .من حالتهم الصحيةتأكد وغادرت بمجرد ال

اإلرهاق والتعب بسبب املطخيم الذي كانوا ينظمونه بمصيف إىل  ضافةعانت من اجلفاف باإل

أن مستشفى إىل  يشار ،تاامن مع اإلرهاق والتعب عن التسمم فهو يشء بسيطأما  جليانة

حالة  911حوايل  طفالحالة كام استقبل مستشفى األ 91اهلواري العام استقبل ما يقارب 

كام استقبلت  .حاالت يف العناية املركاة 2حالة يف املالحظة و 91حالة وتبقى  12رج منهم خ

 (1)ومستشفى اجلمهورية العديد من حاالت التسمم.  أكتوبر 1العيادة اخلارجية بمستشفى 

 1بالتسمم منذ  511من  أكثرشطخصا وأصيب  11 حوايل 1191مارس  92تويف بتاريخ 

امليثانول بحسب حصيلة أعلنتها وزارة بامدة  خملو هالك مخر مارس يف طرابلس بعد است

 إىل ليبيا . ةملنع دخول املذهبات العقلي (، وهذا نتيجة لعدم وجود رقابة 2) الصحة الليبية

الشعب الليبي عىل  تأثريهالذى بدأ يظهر  سعارلقد تذمر الشعب الليبي من غالء األ

دعم السلع إىل  ىتسع ام العقيد معمر القذايفلنظ حيث كانت الدولة الرشعية ،بعد احلرب

اد السلع دالسرت ينيةمانة للسلع التموأاالقتصادية الرضورية للشعب الليبي واستحدثت 

ولكن بعد احلرب تكالبت قوى  ،ورخيصة جدامناسبة جدا  أسعاراملواطن بإىل  ووصوهلا

والغوغائية يف  يف انتشار الفوىضهلم باع  اليبي والذين كانوااالقتصاد عىل  االستغالل املهمينة

املواطن البسيط يف ليبيا. فلقد وصلت املعاناة عىل  ليبيا بغرض امتداد وتوسيع استغالهلم

واستياء  ،املحلية والفضائية ذاعاتعرب اإل سعاريناقش مشكلة غالء األأن  إىل بالشعب الليبي

ت الرئيسية التي حيتاجها املواطن املعيشة احلالية وتوفري املتطلباعىل  املواطن من عدم قدرته

 .الليبي

 تدرجيياالسيولة النقدية حاالت تدين الوضع االقتصادى يف ليبيا هو بداية نقص  أكثر

القدرة الرشائية للمواطن  اهنيارمما كان سببا يف اآلن  ىلإو 1199ليبيا عىل  مبارشة منذ احلرب

وبيعها يف اخلارج يف  ،املسلحة املليشيات حيث تم رسقة البنوك الليبية بالكامل من قبل ،الليبي

                                                      
 نتيجة مواد غذائية فاسدة. 1191غسطسأ 12يف مدينة بنغازى بتاريخ حاالت التسمم التي استقبلت  1

 .1191مارس  92حاالت التسمم التي سجلت حسب وزارة الصحة نتيجة تعاطي مخور مسمومة بتاريخ  2
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 وخروج العملة الورقية املعتمدة يف ليبياحساباهتم يف اخلارج إىل  وحتويلها ،السوق السوداء

 النعدامونظرا  .بعد احلرب وراق النقدية الليبية يف ليبيانقص األإىل  أدى مماخارج البالد إىل 

الء عليها من يرسقة البنوك الليبية واالست حماوالت يف ليبيا وتكرار األمنيواالستقرار  األمن 

م أمواهلعىل  ومصادر املال للمصارف باحلفاظ،املسلحة خاف معظم التجار املليشياتقبل 

نقص إىل  بدورةأدى  وهذا ،مصارف خارجية حلاميتها من الرسقةإىل  رساهلاإأو  داخل بيوهتم

نقصها يف توفري الرواتب واملعاشات  ومن ثم السيولة املتداولة يف البنوك واملحالت التجارية

جا الدولة عن ع 1191علنت الدولة الليبية مارس أولليبي بعد احلرب. اية للمواطن ساساأل

جريج ألف  مائةمن  أكثرجة وقوع ياحلرب نتعىل  تاامات املالية التي ترتبتااللفاء بيعن اإل

االلتاام بتسديد ديون الفنادق عىل  ولةعجا الد أسبابأحد  وهذا ،يف الدول الغربية والعربية

 بية والعربية.وروواملستشفيات األ

مكافأة حلفاء إطار اهنيار املنظومة املرصفية، وبدء إبرام اتفاقيات مريبة تدخل ضمن 

القطرية عىل  QNB مرصف قطر الوطني جمموعة ذاستحواقامت قطر ب احلرب عىل ليبيا، حيث

ت أصبحمليون دوالر، و 11والتنمية الليبي مقابل  من مرصف التجارة 91حصة نسبتها %

فرنيس يقيض بمنح الرشكات  -اتفاق ليبيوقبل ذلك  تم    (1). رشيكا اسرتاتيجيا فيه

كرد مجيل ملا اختذته فرنسا  % من النفط الليبي 12الفرنسية امتيازات تسمح هلا بالسيطرة عىل 

. النظام الرشعي يف ليبيا سقا ية إلبإرهاودعم حركات  من مواقف مؤيدة للتمرد يف ليبيا

نظرا لعدم أحقية املؤسسات االنتقالية املؤقتة يف ،وهذا من قبيل سوء الترصف يف املال العام

إىل  ووصوهلا ليبياسرتاتيجية ومؤثرة من شأهنا أن ترتب التاامات عىل ااختاذ قرارات 

 (2).االستدانه من صندوق النقد الدويل بفوائد عالية جدا

 موالاملصارف الليبية واألعىل  ليبيا فقطعىل  ه التداعيات االقتصادية بعد احلربتتن مل 

عىل املسلحة املليشيات سيطرة إىل  األمربل تعدى  ،واملؤسسات احلكومية للدولة الليبية

                                                      
 91، صادر بتاريخ 5159،العدد "ت اخلارجية اجهاز قطر لالستثامر حيسن تصيد الصفق "مقالة يف جريدة العرب  1

 1191يناير

% من النفط اخلام الليبي إىل فرنسا بتاريخ 12تم االتفاق بني املجلس الوطني االنتقايل وفرنسا عىل احلصول عىل نسبة  1

 .1199سبتمرب1
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عمليات ابتااز أو اية،محاملؤسسات املرصفية والرشكات الكربى وإجبارها عىل دفع رسوم 

إىل  غريب ليبيا عىل سبيل املثال اليتاالرشكات بمجّمع غاز م إحدى حيث تعرضت علني ،

من قبل مليشيا حملية من مدينة الانتان أجربهتا  1191عملية ابتااز ضطخمة خالل شهرمارس 

ا 1191ويف بداية شهر مارس  (1)محايتها.مقابل عىل دفع مبلغ ضطخم  تم اقتحام حقل  أيضا

هذه هي  .هااملسلحة ورسقة كل املمتلكات وختريبليشيات املمن قبل أخرى مرة  اليتا النفطيم

من هم يف احلكوم الليبية احلالية  ىمن االعتداء حت فلم ينج ،ليبيا االتي تعيشه حالة الفوىض

افلقد تعرض  االحتجاز يف بنغازي إىل  ،عبد الرحيم الكيب رئيس الوزراء الليبي املؤقت أيضا

التي أجربته عىل يف مدينة بنغازى  سلحةامل ليشياتامل إحدىمن قبل  1191 أبريلخالل شهر 

   (2).جبارباإل اليبي ادينار امليون 911قيمتها  "مكافآت"توقيع وثيقة ختول هلا احلصول عىل 

اليبيا عىل  لقد طالت التداعيات االقتصادية بعد احلرب  سترياد قطاع خطو  اال أيضا

وإجبار التجار واملوردين بل  ،السترياداضطراب خطو  التصدير واإىل  أدى مما ،والتصدير

وقبل مواين ليبيا بضائع التجار وسط عىل  املسلحة املليشياتوسيطرة  عىل دفع رسوم إضافية

أي  دون  فك كل البضائع التي ترغبهاإىل  املليشياتبل تتطاولت بعض  ،التجارإىل  وصوهلا

بل  ،شكوى لرفع قضايا ليهاإوجود مؤسسة قضائية يمكن للتجار اللجوء أو  ،رقابة حكومية

 ،ردات الليبية احلكومية والفرديةاالصادرات والوعىل  التالعبإىل  املسلحة املليشياتتعدت 

ابلس وطر ةمدينة مرصات هريب وهنب بضائع التجار يف مواينسجلت حاالت الت ما اوكثري

.  ديمقراطيةدولة  ىلجراءات قانونية تدل عإإىل  ندتتس وال ،بحجج ال يقبلها العقل وال املنطق

ة حاملسل املليشياتها توضع وقوانني رداهتم وصادراهتم بحججاوعىل  السيطرة أجلمن بل 

هم اهتام كل من عارضباملسلحة   املليشياتقامت  كثريا ما ،ةاملسيطرة يف مدينة مرصات

                                                      
ا إىل حقل مليتة يف 1 ا هناك اعتداء يوم 1199أغسطس  11مليشيا الانتان دخلت أيضا   1191مارس9. وأيضا

 هجبار عبد الرحيم الكيب بالتوقيع عىل طلب سحب مبلغ وقدرإقاعدة بقامت مليشيا مسلحة تنتمي إىل تنظيم ال 2

 1191أبريل 12جهودهم بتاريخ  مليون دينار ليبيا كمكأفاة عىل 911
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وهي  لقذايفالعقيد معمر ا ىمؤيدأو  القذايف أنصار واهتامهم بأهنم من   همعمصادرة بضائب

    .1199فرباير  91املواطن الليبي اليوم بعد  اجلهأاجلريمة الوحيدة التي يسجن ويقتل من 

عىل  ية التي قامت باالنقالبرهابإلات اجلامعأوا سلحةامل املليشياتمن أي  كنتمل 

عىل  ممتلكات الدولة الليبيةعىل  املحافظةأو  ،يعملون لصالح ليبيايف الدولة الليبية  الرشعية

سموهم أما تاوير قوائم يف  املسلحة املليشياتفضيحة مكافآت ت أوضح فلقد ،طالقإلا

 (مليون دينار ليبي ثامن مائةمليار و)  9، 511من  أكثرخسارة كلفت الدولة الليبية املقاتلني ب

وهو هنب للموارد املالية الوطني،  املتحدث الرسمي باسم املجلس االنتقايل أكدهحسب ما 

. واملعلوم أن حمافظ مرصف ليبيا املركاي قد حذر من نااف ثرواهتا الطبيعة واملاديةواست لليبيا

وكذلك  ،1191 خالل عام استمر الوضع عىل ما هو عليهإذا  أن املرصف قد يواجه اإلفالس

عىل  شوحيث رصحت وزيرة الصحة السابقة فاطمة احلمر ،احلال بالنسبة يف جمال الصحة

 ني يف العالج باخلارج حيث تم كشف الكثري ممن هم يعاجلونيالليب وجود حتايل من املواطنني

 .ليبيااحلرب يف  أثناء  واملبتورين  ىحساب الدولة الليبية ومل يكونوا من قوائم اجلرحعىل 

 ىحيث كشفت وزيرة الصحة عن الشهادات املاورة التي استطخدمت يف ملفات جرح

ن يوفرها أه الشهادات من الرضورى هذ تكان ماورة، حيثأهنا  أثبتوالتي  ،احلرب

من قبل الدولة  يف ملفاهتم لتمكينهم من العالج املجاين والتعويض املايل املرصود هلم ىاجلرح

قام  119منها  ،ةرووماشهادة   9911ما ال يقل عن بأن  وزارة الصحة حيث تأكدت .الليبية

بأن  رة الصحة السابقةوقد رصحت وزي (1) .ىيب واحد ومل تسجل بسجالت املستشفبهبا ط

 (2)يف اخلارج. ىملف اجلرحعىل  مليارات رصفت ةمن ثالث أكثر

اهناك فإن  هكل ما سبق ذكرإىل  ضافةباإل  ات الليبية يف ستثامراال إدارةسوء  أيضا

الليبية وفقا  صولواأل موالقرار جتميد األق وتطبي، اأمريكو أوروبااخلارج وخصوصا يف 

بني املجلس  فراج اجلائى هلا وفقا للمباحثاتاإلعىل  العمل تم نبعد أ ىوحت، 9111لقرار 

                                                      
 1191ابريل 15نرش يف تقرير وزارة الصحة بتاريخ  1

 1191سبتمرب  11مقابلة مع وزيرة الصحة فاطمة احلمروش مع صحيفة الوطن الليبية بتاريخ  2
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 املالية املتواجدة يف البنوك املبالغالليبية و موالحضانة األفإن  ،ةوربياالنتقايل والدول األ

عىل  رصدة الليبية والتالعباألعىل  هي يف احلقيقة متثل عملية سطو مبارشةاخلارجية و

 ،يةيكاألمربية ووروالليبية يف الدول األ موالن تواجد األاحلكومة اجلديدة لالستفادة م

حوال حتويل كل مالية فلن تسمح يف كل األ أزمةا متر بأمريكبية ووروالدول األأن  باعتبار

ات الليبية تم بيعها دون موافقة ستثامربعض االأن  بل وصلت  وقت واحد. املبالغ املالية يف

عقارات والمثل الفنادق ومقرات السفارات  الشعب الليبي حلسابات ومصالح شطخصية

أخرى يف دول عربية و واملرصفية سهم التجاريةواأل،الليبية يف اخلارج لتابعة للسفاراتا

 موالاستطخدام األإىل  األمرالشعب الليبي وصل يف حقيقة  أموالعىل  التعدىإن .ةأجنبي

موطن ليبي كان يعمل أي  متسليمقابل  التفاوض عليهايف  الليبيالليبية التي ختص الشعب 

رموز  "هنمام يعرب عنه من قبل الفربايرين بأكأو ، مع النظام السيايس فرتة العقيد معمر القذايف

بالضبط من قبل احلكومة الليبية يف حالتني سجلت جللب  هوهذا ما تم فعل ،"السابق  النظام

ل رئيس احلكومة تنازقد فل ،فرباير 91يدهم النقالب واطنني ذهبوا خارج ليبيا لعدم تأيم

مليار  9والتي تبلغ حوايل  ات ليبيا يف دولة مورتنانيااستثامرالكيب عن عبد الرمحن الليبية 

، (1)مقابل تسيلم عبد اهلل السنويس املطلوب من قبل حكومة ليبيا احلالية  يأمريكدوالر 

لجنة الشعبية الأمني  حممود البغدادىعىل  تونس للحصولإىل  مليار 111من  أكثرودفع 

 (2).العامة يف النظام الليبي

ا التي قيمتها  ةتكبدت املحافظ بعد أنليبيا إىل  يةستثامراملحافظ اال أموالتم حتويل  أيضا

 مةتقدر بام يايد عن عرشين مليون يورو، حيث تم حتويل القي ةمليون يورو خسائر كبري 911

 1لغ عرشون مليون دوالر بام يعادل املرشفني عليها مبأحد  حساب املؤسسة مقابل منحإىل 

مليون عن كل سنة من مدة االتفاقية الباقية ملدة عرشة سنوات قادمة وهذا االتفاق مل حيصل 
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بنفس الدور مع احلكومة السابقة ملرص وهي حكومة  اكذلك قامو .من قبل ستثامريف تاريخ اال

يس حممد ئحلكومة الر (1)مليار دوالر 1عطاء مرص بإ االرئيس حممد مريس واالتفاق معه

قذاف الدم وهو ابن عم العقيد معمر القذايف املتواجد يف مجهورية أمحد مقابل تسليم  مريس

، 1191مارس  91قذاف الدم يوم أمحد عىل  حيث تم القبض خرينومعه اثنني آ مرص العربية

تعيشه ليبيا من  السلطات الليبية نظرا ملاإىل  همالقضاء املرصى املستقل مل يقم بتسليغري أن 

خون التي أطاحت بحكم اإل 1191نيونيو  11دالع ثورة نابعد و ،أمنيوانعدام  فوىض

 مجهورية مرص ستقومبأن  عتقدوهذا ما جعل القضية تنتظروال أاملسلمني يف مجهورية مرص 

لوا قبل ذلك وكام حا .كام مل تفعل ذلك عرب تارخيها النضايل ،الجئ سيايس هلاأي  بتسليم

ولكن  النائب العام يف مجهورية مرصإىل  فرباير نقالبالبعض املعارضني  أسامءم قائمة بتقدي

 . احتفظ النائب العام بالقائمة

ار ــشــتـة املســبرئاس، 1191 أكتوبر 9خ ــبتاري اإلداريالقضاء مة ــحمكفإن  وهلذا

ها حممود ابو الليل قامأالدعوة التي إىل  نظرتعبد املجيد املقنن نائب رئيس جملس الدولة 

للمطالبة  العقيد معمر القذايف ىني من مؤيدييال عن عدد من الالجئني الليبكو ،املحامي

وقد كانت الدعوة القضائية قد اختصمت وزير  .السلطات الليبيةإىل  الجئا 12بوقف تسليم 

 ىحتأو  ليف ليبيا حاليا ال تضمن توفري حتقيق عاد األمنية وضاعاألأن  إىل شارتوأ ،العدل

 .ض االتفاقيات الدوليةاالحتجاز للمتهمني وهذا يعار أماكنللسجون و تأمنيجمرد 

ماريا السفري عىل  وتتضمن القائمة املسلمة للمحكمة ممن طالبوا بوقف تسليمهم كال من

 .شقيق املتحدث السابق باسم وزارة اخلارجية الليبية  إبراهيمأمحد الليبي السابق يف مرص و

ني يف مرص تقدر بمليارات الدوالرات مما يات الليباستثامرأن  صحيفة الدعوىت أكد حيث

(  51) ( و21) املادتنيإىل  ات واستند املدعونستثامرتسليمهم يؤثر سلبا يف هذه االأن  يعني

التي قضت يف وقت سابق بوقف  اإلداريمن الدستور احلايل وحيثيات حكم حمكمة القضاء 

وهو احلكم  ،الدولة املقيم هباأمن فعاال ختل بأ هتبارا لعدم ارتكاباع قذاف الدمأمحد تسليم 

 .العليا ممثلة يف هيئة قضايا الدولة داريةاملحكمة اإل أمامالذى طعنت عليه احلكومة املرصية 
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قذاف الدم أمحد حكام سابقة هلا بوفق تسليم أقضت يف  اإلداريحمكمة القضاء فإن  وهلذا

 (1).من الالجئني اليبية وعددمنسق العالقات املرصية ال

 االنقالب بعد ىض عارمةالتي شهدت فوو، ستثامرإعادة هيكلة املؤسسة الليبية لالإن 

التي  تتطلب الكثري من االهتامم يف ظل الفوىض 1199 ايرربف النظام الرشعي يف ليبيا ىفعىل 

سسة ؤللم السابقدارة اإلحيث تم تغيري جملس يف ليبيا، دارية اإلاجتاحت كامل املؤسسات 

والتي كانت متلك الكوادر املتطخصصه واخلربات املتطخصصه يف جمال  ،الليبية ستثامراال

أن قاموا إىل  منعهم من السفربل ،ن بقي من أعضائهجربية ملة إقاموحتديد  ،اتستثامراال

التطخصص والكفاءة، وهو إىل  بإجراءات التسليم واالستالم القرسي مع جملس جديد يفتقر

دد بضياع كافة احلصص واملرشوعات والرشاكات الليبية يف خمتلف دول العامل، ما هي

فقدت رشكة الب جرين  ،سبيل املثالعىل  اأفريقيففي . أوروباا وأمريكوخصوصا يف دول 

كومية، وقامت احلكينية التصاالت الحصصا كانت قد استحوذت عليها يف رأس مال رشكة ا

بداعي عدم استكامل سداد القيمة، وال يعرف ماذا بشأن ما  حكومة كينيا باسرتداد هذه احلصة

تقوم أن  ات الليبيةستثامرباال ىوليس مستغرب من الدول التي حتظ (2) .بالضبط تم دفعه

دولة وانعدام سيادة وطنية وحكومة  ات املوجوده عندها يف ظل فوىضستثامرباستحواذ اال

 .ليبية مستقلة

مليون ليبي مهجر خارج ليبيا،  1األرقام بأن أكثر من وكام تؤكد اإلحصائية السابقة ب

، أكد فيها نفس األرقام 1191ومع ذلك فإن املجلس االنتقايل أصدر إحصائيات أخرى عام 

مخسون ألف جرحيا، مقتل قرابة مئة ألف فا حيث كلفت احلرب سقو  مائتان والتي ذكرت آن

ليبي خارج ليبيا،  ىمليون من ناوح أكثرليبي وأجنبي وافد للعمل يف ليبيا من جراء احلرب. و

مليون. هذه النتيجة  2.2وهي نسبة عالية قياسا إىل عدد سكان ليبيا الذي بالكاد يتجاوز
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يف اجلبهة من  امن كانو وحتصيل حاصل حلرب عداونية من أكرب حلف يف العامل، فلم ينج

ا. ولقد سبب ه ا رشخالطرفني من القصف املتعمد من قبل حلف الناتو أيضا  ااجتامعي اذا أيضا

دى إىل ازدياد عدد األرامل واليتامى بام حيمله من هتديدات لرتكيبة املجتمع الليبي التي أو

هلية التي بدأت ة اجتامعية غري متجانسة اجتامعيا وزيادة االنقسام واحلرب األبأصبحت تركي

 يف ليبيا بعد انقالب فرباير. 

، والتي كانت تربر بإيفاد 1199قالب فرباير الفساد والرسقات املالية نتيجية الن

يف عالج اجلرحي وظهرت هذه  ىاجلرحي يف احلرب وقضية التميا العنرصى الذى حدث حت

القضية للنقاش يف اإلذاعات الليبية حيث كان هناك مشاكل وشكاوى وصلت ذروهتا إىل 

. حيث 1199رب يف اقتحام املؤمتر الوطني العام للمطالبة باستكامل عالج اجلرحي من احل

ليبي، بلغت  991.111بلغ عدد الليبيني جرحى احلرب يف كل من تركيا واألردن  وتونس 

ثنان مليار دوالر أمريكي. وما يايد األمر ا 1191تكلفة عالجهم إىل حد هناية شهر فرباير  

 سوءا أن عالج اجلرحى صار جماال للربح حيث تتقاىض املليشيات التي تسيطر عىل املنافذ

وتسيري الرحالت أمواال ورشاوى ضطخمة ممن يريدون العالج عىل حساب الدولة. مما سبب 

ن بعض الدول قامت برتحيل اجلرحي نتيجة لعدم تغطية أيف كثري من املشاكل وخاصة و

النفقات العالجية من قبل احلكومة الليبية وكثرة املصادمات بني اجلرحي وأعضاء السفارات 

دولة.  92 احلرب إىل حواىل  ىفنيهبا اجلرحي. فيتوزع اجلرحي الليبي الدول التي يتواجد ىف

لتالعب هبذا لني يف احلرب حسب التقارير نتيجة بيوال يوجد عدد حقيقي للجرحي الليب

حرب وهم يعانون من أمراض  ىني عىل أساس أهنم جرحيامللف وخروج الكثري من الليب

نه يتكفل أعقيد معمر القذايف قد أعلن بسابقة ال عالقة هلا باحلرب. هذا وقد كان ال

بمصاريف عالج الكتائب املوالية له واملعارضني من اجلرحي الذين يصابون يف اشتباكات 

 (1) .بني اجلانبني وينقلون للمصحات اخلاصة التونسية للعالج
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عداد ألقد رصحت وزيرة الصحة بليبيا فاطمة احلمروش بأن هناك تالعب يف  

معا، فلقد عقدت الصفقة بني وزارة  ىبدو أن التالعب من احلكومة واجلرحي هغري أن ىاجلرح

أو برايس ووتر هاوس كوبرز.ونظراا للهدر املايل الذي صاحب ملف  PWCالصحة رشكة 

رسلت الوكالة مراسل إىل األردن  ليطلع عىل أرقام اجلرحى وكيفية أاجلرحى يف ليبيا، فقد 

السفارة ويفتش عىل حساباهتم. غري أن للوكالة  ومن يراجع مسئويل ،طرق رصف األموال

طراف لرسقة استغل من بعض األ ىمصادرها من داخل السفارة، قالت بأن موضوع اجلرح

األموال وحتويلها إىل حساباهتم اخلاصة بقبض عموالت ورشاوى بمئات املاليني مستغلني 

وهلذا كانت األرقام  ةكوممنى، وضعف حأاألوضاع التي كانت متر هبا ليبيا من عدم استقرار 

دخال رشكات لدراسة تكاليف الرعاية الصحية ملصايب احلرب يف ليبيا، الية، ونظرا إليخ

الف مصاب بينام تتحدث أ 91ألرقام الرسمية مل يتجاوزوا لنه وفقا أتقارير ب تحيث أثبت

فإن ردنية أألف جريح وفق اتفاقياهتا كوزارة.ووفق مصادر رسمية  127عنوزارة الصحة 

 21األسامء واألعداد التي وفدت إىل األردن  خالل األحداث حتى الفرتة املاضية للعالج بلغ

ألف مواطن ليبي دخلوا إىل األردن  فقط.وبنظرة رسيعة إذا كان عدد البلدان التي تم فيها 

وزارة الصحة.فكم عاجلت تونس ومرص  تأكيدحسب  ابلد 92من  عالج اجلرحى أكثر

سبانيا ومن الذين تم أيرلندا وإرنسا وإيطاليا وأملانيا واهلند واملتحدة وف وتركيا واململكة

حصاءات الدولة إالليبيني العاديني؟.ومن نصدق  م املرىضأاحلرب  ىعالجهم هل هم جرح

الرسمية، أو أرقام وزارة الصحة التابعة للدولة؟ وما هو دور جهاز املحاسبة ىف احلكومة 

وتلغي عقد  رسا   ”برايس ووترهاوس كوبرز  ”رة الصحة برشكة املؤقتة ؟.وكيف تستعني وزا

وبأقل تكلفة بشهادة  األردن ىف% من عملها 11نجات أرشكة سكوب برشكة أخرى 

مليون دينار  91العاملني يف السفارة الليبية يف األردن  ووفرت عىل ليبيا فروقات تصل إىل 

  (1)رة ليبيا باألردن . أردين بدل سكن فقط للفنادق بحسب العاملني يف سفا
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رضب التامسك والنسيج االجتامعي إىل  الفوىضأدت  من الناحية االجتامعية فلقدأما  

حيث حرصت القيادة  ،9121وج قوته بعد ثورة الفاتح من سبتمرب ر يف أالليبي الذى ظه

إىل  ظهور الدعوةإىل  فرباير 91مترد أدى  .استمرار هذا التامسك االجتامعيعىل  الليبية

 9192التي طبقت عام اتفاقية سيكس بيكو إىل  تطبيقإال  ما هيالتي يف حقيقتها درالية يالف

 ،1199حيث بدأت الدعوة هلا من عام  ،عام 12اجلديد بعد  تعود من جديد بشكلهاوهي 

وهي  ،دراليةيالفإىل  الدعوةإىل  فلقد سعت مجاعات ،وهي تقسيم املقسم وجتائة املجائ

حيث تكون قوانني كل قسم  ،ثالثة وهي طرابلس وفاان وبرقة أقاليمليبيا م تقيس عبارة عن

وتفتيت ليبيا وهي  ،ليبيا من قبل االستعامر اجلديدعىل  السيطرةإىل  وهذا ما يؤدىبه  خاص

سعت له دول  ىوهذ هو املطخطط احلقيقي الت ،مليون 2.2إىل  دولة ال يتجاوز عدد سكاهنا

وهذه  ،رسائييلية مع دولة االحتالل اإليكاألمروالواليات املتحدة  االستعامر بريطانيا وفرنسا

 أثناء   االتقسيم كان موجود اية اجلديدة. هذأوسطلعبة استعامرية جديدة ختدم مرشوع الرشق 

تعيد التقسيم أن  مجاعات ذات مصالح خاصة تريدن تظهرواآل ،يطاىلاالحتالل اإل

هم أنفس سمواأظهرت جمموعة مما   .عامر الغريببان االستإ ااالستعامرى الذى كان سائد

 برقة إقليميف مظاهرات عديدة بانفصال  اوطالبو ،دراليني وهم من املنطقة الرشقيةيبالف

التي ،يف املنطقة الرشقية مهاالتي تتمركا معظ منابع النفط الليبيعىل  ةوذلك لغرض السيطر

  .د احلدودية رشقامساعأمنطقة إىل  تم حتديدها من منطقة الربيقة غربا

 مؤمترإىل  قامت جمموعة بالدعوة الرتكيبة السياسية واالقتصادية اهلايلةإطار ويف  

 األولؤمتر امليف  1191.مارس.9يف يوم  قليمهذا اإل إعالنحيث تم ، برقة إقليماالنفصال ب

كاية نفصال عن ليبيا يف حال عدم إلغاء املراالإىل  والدعوة(1) ،دراليةيالفبمطالبني لل

املؤقتة  الليبية كشف عجا احلكومةإىل  هذه الدعوات تالسياسية واالقتصادية. وقد نجح

 وبالرغم من .مدن رشق ليبيا هايلغري مقنع ألرّدمها  الذى جاء، املجلس االنتقايل السابقو

                                                      
 1191مارس9لية برئيس الابري يف مدينة بنغازى رااألول للدعوة الفيد االجتامع 1
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استطخدام القوة إىل  رئيس املجلس االنتقايل الذي أطلقه مصطفى عبد اجلليلالتهديد 

إىل  من قبل احلكومة فيام بعدهذا التهديد حتول إال أن  ،ليبيا أرايض وحدة  للمحافظة عىل

من رئيس  رجاء ضعيفإىل  متني ثمإىل  خرياأإىل  بل وصل واالنفصالنصح بعدم التقسيم 

وانتشارها يف  ةالفيدراليرصار الدعوة إازدياد وإىل  بدورهأدى  مما ،املجلس الوطني يف ليبيا

قدرة احلكومة املؤقتة وال املجلس  وعدم ونتيجة للفوىض ،االنقسامعىل  دتأكيمدينة بنغازى لل

إىل  فقد قامت اجلامعات املنادية ،هذه املجموعاتعىل  واحكام سيطرهتاعىل  االنتقايل

ملدينة  كامتداد اجغرافيوهي منطقة تقع  األمحرمنطقة الوادي االعتصام يف إىل  دراليةيالف

مهّددين بوقف إنتاج النفط يف مناطق ، 1191يوليو  شهرإىل  1191مايو  شهر منذ رست

 األمنيةانضمت اللجنة  بعد أناحلكومة عىل  وتاايد الضغط ،يف الربيقة اإلنتاج الرئيسية

  (1)هددة بالتقسيم الفورى لليبيا.الفيدرالية امل أنصار املعتصمني إىل  ببنغازي

ت السياسة مل: عبيبيا بعد احلريف ل وانتشار التطرف الديني التداعيات الثقافية. 5

املسلح  رهابحماربة اإلعىل  بشكل دائمالعقيد معمر القذايف  نظام أثناء  الداخلية يف ليبيا 

ا لتوجيه منظم يراد به خلق التي كانت تدخل ليبيا وفق سلحةية املرهابوحماربة اجلامعات اإل

بني الدولة وهذه اجلامعات يف حاالت رصاعات  رهابحيث متت حماربة اإل ،يف ليبيا خاليا

والتي تم  9112 -9119 ،9152-9159 ،سنوات متعددة يف كل من عاماملتطرفة يف 

ية بالتواجد يف ليبيا لغرض إرهابى جمموعات تنظيمة ألوعدم السامح ، يائالقضاء عليها هنا

مع هذه  تنسيق قطرىقام بوالذى  فرباير 91ن انقالب إ.استغالل الدين باسم السياسة

ة مجاعة صدعم كل التنظيامت املتطرفة وخاعىل اآلن إىل  وهى تعمل يةرهابامعات اإلاجل

بكل  املسلمني املسلحة خواناإلومجاعة ، خرىية املتطرفة األرهابوالتنظيامت اإل القاعدة

ليبيا إىل  فيام خيص الرتتيب يف دخوهلم ماريت وخاصةإ-ولوجستي قطرى  جهدها بدعم مايل

 .املرصى الليبيى احلدودعرب املنفذ 

                                                      
 لقد اعتصمت مجاعات الفيدارلية املطالبة بتقسيم ليبيا من تاريخ  1
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التي جعلت الشارع  شاعاتي من بث اإلعالميف حتقيق برناجمها اإلقطر كام سامهت 

وبشهادة  .كل من يؤيده العقيد معمر القذايف وعىلعىل  الليبي حيقد بشكل مل يشهد له مثيل

صاحبة دخول  رهابثقافة التطرف الديني والتفجريات واإلبأن  همأنفس االنقالبيون

 عقيدالاغتيل  فقد   غتياالتاال والتي استمرت ىف ،فرباير 91ليبيا بعد إىل  املتطرفةاجلامعات 

 التطرفقافة ل بانتشار ثئومن مس أكثر أكد فلقد،  سنة  12يبلغ من العمر  والذى  سامل العرىف

 11 من ستة ضبا  يف تاريخ أكثرواغتيال ،اليوميالليبي ختيم عىل املشهد  التي بدأت

 1191ديسمرب .1باملنطقة الرشقية بتاريخ  األمنيةتابع للجنة آخر  وقتل عقيد، 1191نوفمرب

ن هذا التوجه ونبذ املواطن ،يف ليبيا األمن  رجالعىل  ونتيجة لتكرار عمليات االغتيال املركاة

العنف  أعاملتدين كل  سبوعياأت تقريبا بشكل أصبح ات التيمن خالل املظاهرالديني ف

 احقيقي اخطر هناكبأن  قن الشارعيأ بعد أن،ية يف ليبيارهابملجموعات اإلالتي تقوم هبا هذه ا

 .كل مواقع الدولةعىل  ية املتطرفة وحماولة سيطرهتارهابمن تواجد املجموعات اإل

والتي متثلت يف القتل واالغتياالت  عاملالشارع الليبي ينتقد بشدة هذه األ أفلقد بد 

 األمن  يف جهاز تم قتــل موظف سابق ،1191ليو يو 12، ففي يوم والتفجريات اليومية

تفجري إىل  وقد تعرض ،قندوز، إثــر انفجار قنبلة زرعت يف سيارتهعىل  الداخيل عبداحلميد

داء صالة الظهر يف منطقة احلدائق. حيث قام بتدوير مفتاح أبعد خروجه من مسجد بعد 

 فاته يف مركا بنغازي الطبي، مشرياوإىل  أدى يف السيارة، مما التشغيل ومبارشة حدث انفجار

. بنغازي  بمدينة الوطني األمن  مركا احلدائق ووحدة املفرقعات التابعة ملديرية تقريرإىل 

 اما يقارب عن اثنى عرش موظفا إذ ،  ىالذى وقع يف مدينة بنغازاالغتيال الستني ويعترب هذا 

الداخيل ومل حتدث هذه  األمن  وهم مجيعا من كانوا يعملون يف جهاز سلوببنفس األ واقتل

وزير الداخلية فوزي عبد إىل  لية الكاملةئوومحل املس .يف مدينة بنغازى فقطإال  التفجريات

بتشكيل قوى  جهات الرسميةلل  مطالبتها تووجهجوييل،  أسامةالدفاع ووزير  ،العال

، برياءألت تشكل خطرا عىل أرواح املواطنني اأصبح ملكافحة مثل هذه الظاهرة، والتي
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فلقد  (1)ويتكرر سيناريو العراق يف ليبيا.شطخصية وكذلك حتى ال تستطخدم لتصفية حسابات 

حيث نفذت مخس عمليات اغتيال يف شهر سبتمرب  التوايلعىل  عمليات االغيتاالت استمرت

اثنني من جنود اجليش صباح يوم عيد  خرها ذبحآكان  1191 أكتوبر 92ومخسة حتى 

 .1191اغتيال بني شهر نوفمرب وديسمرب  ةعملي ةعرش سمن مخ أكثرو ىاالضح

اوتكررت العملية   يف جهازآخر  ، حيث قتل ضابط1191نوفمرب 15يف تاريخ  أيضا

سيارته يف مدينة بنغازى عىل  ن قنبلة يدوية حملية الصنعجمهوال ىلقأ بعد أن ،الداخيل األمن 

بأن  ت اجلهاتوأكد ،همنالإىل  هحيث كان الضابط حسام الرعيض يف طريق .بشارع عرشين

وهذه عينة فقط من حجم االغتياالت التي  (2).جة عن حتكم عن بعدينوعية التفجري حدث نت

 ني .يمنية والنشطاء السياسجهاة األطالت رجال الرشطة واجليش ورجال األ

 وكيل وزارة الداخلية عمر عليها من قبل ديأكيف ليبيا تم الت األمنية وضاعن تردى األإ 

أن وزارة الداخلية قد أنشئت غرفة  أكد حيث ،قورينا اجلديدةيف لقائه مع جريدة  اخلرضاوي

واالستقرار بعد سلسلة من  األمن  يف بنغازي ؛ حلفظ األمنيةة جهاة مشرتكة من مجيع األأمني

الداخيل والعثور عىل عبوات  األمن  مقتل العديد من موظفيإىل أدت  األمنيةاالخرتاقات 

العنف  أعاملظهور الشارع يف مظاهرات تستنكر إىل  أدى مما حيوية يف املدينة. أماكنيف ناسفة 

حاالت القتل واالغتياالت مل تكف عن غري أن  (3) .واألمان األمن  يف ليبيا وفقدان الدولة

 .1191 أكتوبر 1يف البحرية بتاريخ صالح احلرضى  عقيدالفقد تم اغتيال بنغازى 

هي  مواقع كثريةعىل  يةرهابفيها اجلامعات املتطرفة واإل تيطرمن املشاهد التي س 

مل تسمح حيث ،املساجد كلها يف ليبياعىل  فلقد قامت هذه املجموعات بالسيطرة ،املساجد

أدى  مما، معادية للفكر اجلهادى والتكفريى الذى متيات به أفكارأي  بتواجدهذه اجلامعات 

نتيجة ما تقوم به  صالة داخل اجلوامع والذى كانعاوف الناس عن الإىل  وقاتيف بعض األ

                                                      
 1191يوليو  12تفجري سيارة هبا أحد ضبا  األمن الداخيل بتاريخ  1

 1191نوفمرب 5الداخيل بمدينة بنغازى ادت إىل قتله يوم  ط بجهاز األمنبتفجري سيارة يقودها ضا 2

 1191أغسطس  91خروج مظاهرات مناهضة ألعامل العنف يف مدينة بنغازى يف   3
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بل حتولت  ،الشعب الليبي أفرادهذه اجلامعات من طقوس قد ال تكون مقبولة عند كافة 

بعقائد الشباب الصغار يف السن  كن ترويض واستقطاب وحتريضامأإىل  اجلوامع يف ليبيا

 (1) .العنف أنواعالفكر املتطرف بكافة  إنشاءو ،ةتطرفي

أي  ية املتطرفة داخل ليبيا ودونسالمالتي قامت هبا اجلامعات اإل عاملمن األإن  

 هبدم وقامت ،ونبش القبور وهدمها االعتداء عىل حرمة املقابرموات فلقد قامت باحرتام لأل

 من أكثرالتي عمرها  ةاملساجد التارخيي هبدم وقامت ،سنة 211من  أكثرمقابر يعود عمرها 

حيث تم نبش كل .تاخيية يف ليبياثار آ نظمة اليونيسكو باعتبارهاعام ومسجله يف م 121

من  أكثرعمرها  رضحه تارخييه يرجعأمساجد والقبور التي كانت متثل معامل ملدن وصلت 

 وبعضهاليبيا منذ مئات السنني املتواجدة يف  سيحيةاملقابر املعىل  بل تطاولت (2)،سنة 211

والعبث  الغري مسلمني يف ليبيااألجانب و الربيطانينيصه باخلااملقابر دمري ، وتةأجنبيمقابر 

فتهم املنية يف ااجليش واملواطنني الذين و فرادألوالتي تشمل ( 3) بالرفاة وعدم احرتام املويت

اجليش الربيطاين واملدنيني من خمتلف  أفرادالثانية من  تواجدهم يف احلرب العاملية أثناء  ليبيا 

بقيادة العقيد معمر  ىالسيايس الرشعنظام الابر كانت متواجدة ومل يقم وهذه املق ،أوروبادول 

حرمة عىل  بل حافظ ،ه تم تكفريه من قبل اجلامعات املتطرفةرغم أنالقذايف باالعتداء عليها 

الرشيعة هبدمها ونبش القبور  أنصار فقد قامت مجاعة  .بنغازي وهي املتواجدة يف،هذه املقابر

ونبش منرب مسجد  ،بحجة حتريمها ،1191مارس  9يف يوم  نصارىأهنم  بحجة املسيحية

كذلك مقربة مدينة الكويفية التي تقع  ،1191 أبريل 1بن زيد يف قرجي وذلك بتاريخ  أسامة

 ،1191يناير  19بتاريخ  املنسق العام للمجلس املحيل بالكويفيةأعلن  حيث ،رشق بنغازى

املتوسطة واخلفيفة وعددها حوايل  سلحةباألهناك اقتحام من قبل قو عسكرية مدججة بأن 

دمهيش والشيخ عمر املهندس وبعض  ىمسلح وقاموا هبدم رضيح الشيخ مصطف 111

                                                      
 92عليها من قبل اجلامعات اإلسالمية املتطرفة من تاريخ التمرد يف  ةد تم اجتياح كافة اجلوامع يف ليبيا والسيطرقل 1

 ليهم.ألت ختضع إىل اآلن مازا 1199فرباير

ن قام الناس أواستمرت إىل  1191فرباير عام  11ت هذه العملية يف أوبد ةتم نبش الكثري من القبور بتواريخ متعدد 2

 باملظاهرت ضد عملية نبش القبور  وهدم املساجد القديمة واألرضحة القديمة.

 يف مدينة بنغازى  1191مارس9هدم املقابر اإلنجلياية يف ليبيا يف  3
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اويف طرابلس  .ىدون مراعاة حلرمة املوت خذهاأمني واثالقبور واستطخراج اجل تم هدم  أيضا

بجرافة هلدم مهامجون  وقد قام ،1199 أكتوبر 99بن حامد يف قرقاش بتاريخ  الشيخرضيح 

، وقامت 1191أغسطس  12العاصمة طرابلس بتاريخ  مقابر صوفيني يف وسط مسجد يضم

امليشيا مسلحة يف طرابلس  بل  .الصوفيني وترك اجلثة عاريه بعد هدمهأحد  بنبش قرب أيضا

جساد املوتى مثلام فعلوا يف رضيح وقرب الشيخ معمر أحرق إىل  سلحةامل املليشياتوصلت 

هلدم آخر  أسلوبباستطخدام  ا. وقامو1191أغسطس  19ترهونة يوم قطب بمدينة 

ندليس بمنطقة رضحة من خالل قصفها بقواذف ار يب جي مثلام فعلوا يف هدم رضيح األاأل

 .1191.مارس 15تارجواء بطرابلس يوم 

الرشيعة  أنصار من تنظيامت دينية خمتلفة من ية سالماإلامعات كذلك قامت اجل

سمر وحرق املكتبة هبدم رضيح وحرق الشيخ عبدالسالم األ قاعدةومجاعات تنظيم ال

وسط الذى يقع  رضيح الشيخ الدوفاين هبدم اكام قامو .1191 أغسطس 11 نية بتاريخآالقر

ويف زويلة التي تقع يف الرشق من مدينة مرزق هبدم ، 1191ديسمرب  11مدينة زليتني بتاريخ 

سنة  ىواخر القرن الثالث اهلجرى حتأم منذ رضيح بني اخلطاب والذى يعود تاريخ حكمه

الف آإىل  يارضحة تعود تارخيوهذه أمثلة فقط من أ .1191سبتمرب  11بتاريخ  اهلجرية 225

 .السنني

 كهدم قبور يعود تارخيها هدم كل معاملعىل  العملإىل  جلامعات املتطرفةالقد وصلت 

معامل يف مدن كثرية من ليبيا وتم  شكلت ةرضحأو ،سلفنا القولأكام  عام 211أكثر من إىل 

التعلق أو  لغاء ثقافة تواجد القبور واحرتامهاإوامعهم وذلك بقصد صنبش قبورهم بل هدم 

 هبا.

 همن ىفتو زهر الرشيف ىفاأل رفضإىل  رضحة تارخييهأبر ومقاعىل  اهلجوم هذاأدى  

 .ملساجد ونبش القبورنبذ كل الطرق والوسائل التي استطخدمتها اجلامعات السلفية يف هدم ال

أرضحة ومقامات وزوايا العلامء عىل  استنكر األزهر الرشيف عمليات اهلدم والتعديحيث 

 تدمري املباين العلمية واألثرية والثقافية واحلضاريةواملدارس والكليات الدينية و  ، يف ليبيا
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أن نبش مقابر  ان لهالطيب شيخ األزهر الرشيف يف بيأمحد الدكتور  كرباأل مامفضيلة اإل وأكد

أكياس القاممة ودفنها يف  أصحاهبا رشعا، وإهانتهم بحمل رفاهتم يفعىل  املسلمني واملوقوفة

عراف واملواثيق هو عمل مستهجن وجريمة بشعة تنايف الرشائع الساموية واأل جمهولة أماكن

  (1).خالق السويةالدولية واأل

شعال نار إهو  1199فرباير 91 بعد ةللحكومة اجلديد الليبي عالمن ما قام به اإلإ

أن  والتي يفرتض،ةواملسموع ةاملرئي يهعالمقنوات اإلفمن خالل ال ،الفتنة بني الشعب الليبي

 ،نييبني الليب ومل الشمل العامل يف الشارع الليبي ىالرأة ئي صادق لتهدإعالمتقوم بدور 

 ،ناطق والقبائل الليبيةالعام ونشوب مايد من الفرقة بني املالرأي سارعت يف تأليب 

املايض وبدأ بصفحة جديدة  نسيانإىل  ليس للدعوة اوسطخرت كل وسائلها وطاقاهت

مل تكن بأهنا  حسواالعدالة التي أإىل  والدعوةباعتبارهم قاموا باالنقالب لتطبيق الديمقراطية 

 أنواع ىاعت مارسواأهنم إال  الواقع مل يعكسغري أن  ،موجودة يف النظام الرشعي

ية سالمواجلامعات اإل،املسلحة احلاقدة املليشياتعليها  تاحلديثة التي سيطر الديكتاتوريات

ونرش ثقافة التطرف الديني يف ليبيا وطرح نامذج  .لفك النسيج االجتامعي الليبي املتطرفة

غالق  حمال إناث يف الدراسة اجلامعية ، وحتريم قيادة السيارة للمرأة  وفصل الذكور عن اإل

 اا يرونه خمالفع العطور واعتبارها فتنة ، وهدم قاعات املناسبات االجتامعية وغريها ممبي

بعد الليبي  عالممل يقم اإلسالم ،وللرشيعة وفقا ملفهومه لرشيعة اجلامعة وليس لرشيعة اإل

ممنهجة يف عملية  أبل بد ،الصف الليبيدور فعال لتوحيد بأي  1199فرباير  91قالب نا

العقيد معمر عليه طاملا حافظ  التجانس االجتامعي الذى رشخسيم ليبيا وزيادة تقعىل  للعمل

 .9121ثورة الفاتح عام القذايف منذ قيام 

ثقافة اإللغاء ترويج عىل  يراقالب فربنابعد  يف ليبيا املرئي واملسموع اإلعالمركا لقد 

بل قام بتشجيع  ،يف ليبيا الرتاكامت املجتمعية والثقافيةإىل  النهائي لكل ما سبق دون النظر

                                                      
رضحة ونبش زهر الرشيف ضد أعامل العنف التي ترتكبها اجلامعات السلفية من هدم املساجد واألترصيح األ 1
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من قيمه األدبية ع تمسالخ املجنبعد ا ا األحقاد التي خلفها النااع املسلحيعاتاالنتقام و

عرب  لتنكيل باجلثثنكار سلوك اإأحد  فال يستطيع ،فرباير 91قالب نواألخالقية بعد ا

 ،بوبكر يونس جابر املعتصم باهلل ورفيقهم نجلهو ،العقيد معمر القذايف قنواهتم كام فعلوا مع

النفس الليبية تنقل كل هذه اللقطات وهي تشعر بفطخر واعتااز ب عالمحيث كانت وسائل اإل

ودون مراعاة حرمة   احلقيقيفعال البعيد كل البعد عن السلوك السوى للمسلم ملثل هذه األ

حيث ،مؤيدى معمر القذايفمع كل  سلوباستطخدام نفس األإىل  ، بل تعدت ذلكوتىامل

لقد قام النظام اجلديد  .يقوم بالدفاع عن النظامأو  قتل كل من يدافع عن معمر القذايفت بقام

ترشيد وت كل املؤيدين للرشعية ولنظام العقيد معمر القذايف وسارعو يف دم بيهبيف ليبيا 

من عىل  تاويد احلقدإىل  ا احلاىلنتوحتى وق الليبي يف فرتة االنقالب عالم، وعمل اإلهمرسأ

ة التي هتني يئم العبارات البذذلك باستطخدا ،يف ليبيا الرشعيالسيايس  للنظام اؤيدكان م

  .العقيد معمر القذايفعىل  يةإنسانغري  اتواستطخدام مصطلح ،مواتاأل

املبذولة حاوالت تعرقل نجاح كل املاآلن  ية السائدةعالمالعقلية اإلت أصبح لقد 

 توجيه االهتاماتإىل  اجلديد عالمإلاسارع  حيث ،لهوقبائبني فئات املجتمع  املصاحلةللبدء يف 

 زالم النظامأعىل  وتفجريات كتعليق كل ما حيدث من فوىض مؤيدى العقيد معمر القذايفإىل 

أهنا  شف الشارع الليبيتكيالطابور اخلامس وغريها من االهتامات التي رسعان ما أو  السابق

 يةرهابتقوم هبا اجلامعات املتطرفة واإل العنف التي أعاملعبارة عن شامعة تعلق عليها 

 ،املسلحةاملليشيات قتال بني الاندلع و ،يف بنغازىواملجموعات املجرمة اخلارجة عن القانون 

يب للمواطنني ذلتعالقتل واالحتجاز القرسى واإىل  احلد اجلامعات املتطرفة والتي وصل فيهو

 .فرباير ضد انقالبيعمل  معارضأي  خللق اخلوف لدى

 االنقالبيونسارع هبا  إن االدعاءات التي :يف ليبيا بعد احلرب نسانحقوق اإل انتهاك.6

وترسيخ حقوق  ،والعيش يف جمتمع يسوده العدل واملساواه،طيةالتطبيق الديمقر 1199يف 

بعد التنكيل باجلثث يف ليبيا ات القتل وإحصائيبلغت  بعد أن ،ظهرت ادعاءات كاذبة نساناإل

قوات الشعب املسلح وغريهم من املتهمني بالوالء للعقيد  أفرادوخاصة من  قالب فربايرنا
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 من أكثرفإن  ات امليدانية للمجلس االنتقايلحصائيإلوفقا ل معمر القذايف بشكل كبري

  وحوايل  مواطنألف  مائتان ومخسون 121.111من أكثرة أصابو قتيلألف  مئة 911.111

 ومنهم من هم،يقبعسجن أي  ف يفون هو معرمنهم م سجنيألف  مئة ومخسون 921.111

لقبض عليهم تم ا هؤالءسجون يقبعون، كل أي  غري معروفني يفاحتجازهم و أماكن ةجمهول

بل  حماكمةأي  مل جيرهلماآلن  وإىل ،ليبياعىل  الفربايريون االنقالبيونيف الفرتة بعد سيطرة 

مل توجه السجناء  هؤالء ،اآلن ىه حتبموت أهلهاالستجواب ومل يعلم  أثناء  هناك من تم قتله 

سبب القبض التعسفي  لقد كان. ال هتمة والئهم للعقيد معمر القذايفإ ،هتم واضحهأي  هلم

ني خارج الوطن يالليب أكثرهتجري إىل  نييواستطخدام العنف ضد املواطنني الليب دون هتم

جدين ااملتو عدد املهجرين لقد وصل ،باعتبارهم رافضني الواقع املعاش يف ليبيا بعد االنقالب

وبلغ  .رسهمأمواطن بألف  ئةمليون وثالثام 9.111.111يف مجهورية مرص العربية حوايل 

بينام بلغ عدد املهجرين من  ،لفأمخسامئة  211.111إىل  عدد املهجرين يف مجهورية تونس

تنانيا حوايل يف املغرب ومورأما  ،لفأمئة وثامنون  951.111إىل  دولة اجلاائرإىل  نييالليب

ة يف النيجر وتشاد ومايل والسودان فقد بلغ فريقييف الدول األأما  ،مخسون الف 21.111

باقي دول العامل فيصل عدد املهجرين أما  تقريبا،ألف  عرشون 11.111إىل  نيياملهجرين الليب

ة يجتن نلووواملقت السجناء واملهجرين إمجايلوصل أي  مهجرألف  مئة 911.111إىل  نييالليب

 اثنان مليون ومئة وسبعون 1.121.111إىل  نتيجة لسيطرة االنقالبيونليبيا وعىل  احلرب

ات مل تشمل حصائيهذه اإل مواطن ليبي خارج من ضمنهم السجناء داخل ليبيا.ألف 

قصاء الذى حجم اإلعىل  دليل ات هيحصائيهذه اإل( 1).ات املهجرين يف الداخل إحصائي

فعال أمن هم ضد أو  العقيد معمر القذايف يبيا ضد كل املؤيدين لرشعيةيامرسه الفرباريون يف ل

كل القرارات التي اختذها املجلس االنتقايل واحلكومة االنتقالية فإن  الفرباريون يف ليبيا. وهلذا

 نسانؤمتر الوطني هي قرارات ظاملة ومتعسفة ضد حقوق اإلما تم اختاذه من قبل امل ىوحت

االنتقايل واحلكومة االنتقالية نصوصا قانونية ظاملة يف حق قطاع كبري  املجلس وذلك باعتامد
                                                      

 .1191يناير  19نباء القذايف، نرش بتاريخ أوكالة  1
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والنازحني يف يف اخلارج  تبيح من خالهلا االستيالء عىل ممتلكات املهّجرين، من الليبيني

وهو قانون صادر عن املجلس  ،(1) 12رقم املثال قانون  عىل سبيل ومنها نذكر .الداخل

وممتلكات مواطنني ليبيني مؤيدين للعقيد  أموال إدارةبشأن  1191مايو عام  91االنتقايل يف 

إىل  ضافة، باإل12من قانون  9كام نصت املادة رقم  حارس عام إدارةحتت  معمر القذايف

من القانون  19بام ينص يف املادة  ،عيني منهميالطبشطخاص األ أبناءزواج وأ ممتلكات أموال

أو  ت التجاريةآ يف املصارف والرشكات واملنشلنيئواملديرين واملسعىل  جيبأنه  عىل 12

خيضعوا للحارس العام واحلراس اخلاصون أن  الصناعية وغريها من اجلهات العامة واخلاصة

شطخاص فني التابعني له عند الطلب كافة البيانات املتعلقة بحسابات األظواملطلوبني واملو

اخلاصه هبذه خرى وراق األدفاتر واأليا كانت والأئعهم اوود األوىلليهم يف املادة إاملشار 

 موالاأل إدارةني بلفلاام املكإعىل  11مول كام تنص املادة األأو  الودائعأو  احلسابات

مالك أسف فقد تم رسقة وبيع ولأل .املقرين هلاأو  حكام هذا القانونأب املشموله ،واملمتلكات

املؤمتر الوطني العام يف محاية أو  احلكومة االنتقاليةأو  املهجرين ومل يتدخل املجلس الوطني

 خارج ليبيا.أو  ممتلكات العائالت املهجرة داخل

ا احلارس إىل  حني تسليمهاإىل  رهتاادإيستمروا يف أن  موالاأل إدارةني بلفلاام املكإ أيضا

لاام إأن  عىل ت وثيقة القرارأوضحلام القرار تنفيذه من تاريخ صدوره حيث أالعام. وقد 

، وكان عدد 1191مايو  91وهو  راصددوم العمل يف تاريخ اإل إهناءا تنفيذها قبل هباملكلفني 

 (2).ليبي امواطن 111الكتاب هم  يف هناية القانون وفقا للقائمة املرفقة ماملطبق عليه فراداأل

شطخصيات ورشكات ومؤسسات ب ةاخلاص متلكاتاملجتميد وكان اهلدف من هذا القانون هو 

 تقننيما يفرس بتعبري واحد وهو وهو  قضائي عليها يف غياب القضاء، وتعيني حارس ،ليبية

مهجرين  وخاصة وهم لالستيالء عىل ممتلكات الغري يف غياب أصحاهبا الرشعيني ومرشوعية

ا .خارج ليبيا ارسا ق ايرية جراءات التعسفية التي مارستها احلكومة الفربإلامن ضمن  أيضا

                                                      
 1191صادر عن املجلس الوطني االنتقايل لعام  12قانون رقم  1

 ره ، مصدر سبق ذك12قانون رقم  2
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جتريم متجيد العقيد معمر "بشأن  (1)،  11قانون رقم صدار الإمن عارضوها بعىل  اجلديدة

نص هذا ال ،جتريم متجيد العقيد معمر القذايفأي  1191ديسمرب 12  الصادر يف ،"القذايف 

حرية التعبري وحرية عىل  املناقض لكافة القوانني املعمول هبا يف املنظامت احلقوقية والتي تنص

تعسفي يف حق الشعب الليبي املؤيد للعقيد معمر هذا القانون ال ،وحرية االنتامء الرأي 

الكثري من الغضب يف صفوف أثار  يستهدف حرية الليبيني يف التعبري والرأيو الذي  ،القذايف

 (2). املنظامت احلقوقية الليبية والدولية هذا القانون توقد ادان ،الليبيني يف الداخل واخلارج

من عىل  قة للفربايريون باحتجاز والقبضحجة منط إجيادقد صدر هذا القانون بقصد و

 .األمرام لإذا  عدامن واحلكم عليهم باإلاءويش

عاما سجنا ضد كل من يمّجد  92إىل  يقيض هذا القانون بتسليط عقوبات تصل 

 ضد كل من ينتقد احلكومة جاائيةعهده، كام يسلط عقوبات أو  نظامهأو  معمر القذايف العقيد

لقد صدر القانون من  .معارضا النقالب فربايرأو  خمالفا أيهبرويكون  ،اجلديدة الليبية

 تنص املادة رقم، ، وفيام ييل نصوصه القانونية1191ديسمرب  12 يف املجلس الوطني االنتقايل

 أثناء  مغرضة يف أو  كاذبة إشاعاتأو  بياناتأو  أخباركل من أذاع  معاقبة بالسجنإىل  (9 )

بدعاية مثرية وكان من شأن ذلك إحلاق رضر باالستعدادات  قامأو  ما يف حكمهاأو  احلرب

 إلضعاف الروح املعنوية للمواطنني.أو  لقاء الرعب بني الناسإأو  احلربية للدفاع عن البالد

ويعترب يف حكم احلرب الظروف التي متر هبا البالد، ويعد من الدعايات املثرية الثناء عىل معمر 

ه ومتجيدهم وإظهارهم أوالده وأفكارايف ونظام حكمه وحممد عبدالسالم أبومنيار القذ

اإلخالص للوطن وكذلك قلب احلقائق وتضليل الناس حول أو  البطولةأو  بمظهر الصالح

ه بأي شكل من أفرادالدعاية لذلك النظام وأو  أهلهاترصفاهتم وما ارتكبوه يف حق البالد و

الدعايات رضر بالبالد أو  شاعاتاإلأو  البياناتأو  خباراألشكال. وإذا نتج عن تلك األ

ارخ يف حق التعبري الشطخيص للفرد صفتكون العقوبة السجن املؤبد. هذه املادة هي ظلم 

                                                      
 .1191ديسمرب   12بشأن جتريم العقيد معمر القذايف ، صادر من املجلس االنتقايل بتاريخ  11قانون رقيم  1

 ،مصدر سبق ذكره. 11قانون رقم    2
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حرية املواطن الليبي الذى  ةوهي مصادراآلن  التي تنادى هبا الدول الغربية الرأي وحرية 

الديمقراطية وحرية إىل  ونيدعبأهنم وفقا ملا تدعيه دعاة التمرد  ،يعرب عن ما يريدهأن  يريد

هلم حول اهتام اوهذا يدحض اقو يف ليبيا. الرأي كام يقولون وهي عدم وجود حرية  ،الرأي 

من حيجب احلرية  نإف الرأي كتاتور وال يسمح بحرية ينه دأالعقيد معمر القذايف ب

اطن الليبي قانون هبذه النصوص التي هتني املو أصدرالذى  ىريا هو النظام الفربايراتوكتيود

 وتقلل من حريته.

عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون  ومعأنه  عىل ( فهي تنص1املادة )أما  

آخر، يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساسا بثورة السابع عرش من فرباير. مما 

هذه عىل  مل تنص ثورة قمعيةبأهنا  ثورة الفاتح من سبتمرب التي وصفتفإن  للسطخرية ىيدع

أي  صدر عنهأو  ،دريس السنويسإيعاقب بالسجن كل من جمد امللك  ناملادة ومل يصدر قانو

 وليس مدعاة للمقارنة بني ثورة ،9121ترصف يشكل مساسا بثورة الفاتح من سبتمرب عام 

قدمت كل التطورات السياسية واالقتصادية واالجتامعية لليبيا ووضعت خطط  التي 9121

 مئةمن  أكثرعىل  تقضأهنا  اإنجازاهتوأهم  ،هنا ثورةادعاه أ ما بنيو ،ة البرشيةتنموية للتنمي

ادة مجاعية من قبل حلف الناتو وعمالء الغرب ليبي باملوت يف حرب إب مواطنألف 

السجناء  ضافة اىلباإليقبعون يف السجون اآلن ،  يةرهابية اإلسالمواجلامعات املتطرفة اإل

 خواناإلو املسيطر عليها مجاعات تنظيم القاعدة الغري رسميةالذين يقبعون يف السجون 

من أي  9121فلم تعمل الثورة يف  ،نمليون مهجر خارج ليبيا اآل 1وتقريبا ، املسلمني يف ليبيا

الشعب الليبي  أفرادوحق املساواة بني ،بناء املجمتع الليبيإىل  هذه القوانني بل دعت

لتجانس والتامسك احتقيق عىل  وعملت ،اطن ومواطنهلية محاية ليبيا من قبل كل موئوومس

ات حصائيتقدم املجتمع، ولعل اإل أساسالذى يعترب هو ، ونبذ اخلالفات القبلية االجتامعي

ن ليبيا دولة خالية من أعىل 1199قبل حرب  التارخيية التي نرشت من قبل منظامت عاملية

وهي  (1) ،%55مية بنسبة وى األمستعىل  هنا دولة قضتوأ ،1191عام  املعدية اضاألمر
                                                      

نوفمرب  1-5جنيف  91تقرير اللجنة الشعبية العامة للتعليم حول واقع األمية وتعليم الكبار املقدم يف الدورة  1
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 فرباير 91 إنجازاتهي  . فاممستوى املنطقة العربية ة وعىلفريقينسبة يف القارة األ عىلأ

 !غري االختطاف والرسقة والقتل العمد والفوىضمل تتعد  ؟ والتي  1199

انقالب وخاصة قيام إىل  التي دعتهم سبابمناقضة لكافة األ 1تعبرت املادة رقم  

من قانون  1نصت املادة رقم  حرية التعبري. والرأي مصادر عىل  قضاءيريدون البأهنم اء االدع

هيبة الدولة ومؤسساهتا أو  يسالميعاقب بذات العقوبة كل من أهان الدين اإلأنه  عىل 11

يف الوقت  (1)علمها.أو  شعار الدولةأو  الشعب الليبي يةأهان عالنأو  النظامية والقضائية

. 9121منذ عام  مع النظام السيايس املستقر يف ليبيا شياءكل هذه األ النقالبيونالذى فعل ا

نه ألعدم دستوريته عىل  عارضت املنظامت احلقوقية بعد أنلغائه إالدستور تم   هذاغري أن 

 2يف  تأكد، Human Right Watch " نسانحقوق اإل "منظمة ، نسانخمالف حلقوق اإل

مازالت  ليبيا نأ،  1191العاملي لسنة  بمناسبة إصدار التقرير يف مؤمتر صحفي 1191فرباير 

، بام يف ذلك االعتقال التعسفي، والتعذيب، نسانتعاين من انتهاكات جسيمة حلقوق اإل

معمر  ظام العقيدنعىل  االنقالب عىل ثالث سنواتاالحتجاز بعد م يّض قرابة  أثناء  والوفاة 

إن احلكومة اجلديدة يف ليبيا قدمت التاامات  اإلنسانمنظمة حقوق  كام قالت .القذايف

رساء سيادة اختاذ خطوات إضافية إلاآلن  ، وعليهانسانوتعهدات قوية بكفالة حقوق اإل

 ،وعات املسلحةويات يف إبعاد مجيع املعتقلني عن أيدي املجماألولأهم  وتتمثل .القانون

أمن  مراجعة قضائية الحتجازهم، وتشكيل قواتإجراء  هم لسيطرة الدولة معإخضاعو

حالة اإلفالت من العقاب التي تتمتع هبا أطراف كثرية، وذلك  إهناءخاضعة للمحاسبة، و

  .قانونية اجلرائم ملحاكامت وعقوبات أخطرمجيع من ارتكبوا  إخضاعب

قصاء املعنوى ضد الكثري ائية متارس اإلضة قأجهاداث واجلدير بالذكر هنا هو استح 

وهي كيان إقصائي ، جلنة النااهة الوطنيةأو  جهاز النااهة ىوذلك ما يسم ،نييمن الليب

إىل  والتقيص عن عالقاهتم وممتلكاهتم لضامن عدم وصوهلم ،مهمته تصفية الليبيني الرشفاء

يف الدوله الليبية بسبب  حقوقهم الوظيفيةوحرماهنم من ممارسة  ،املراكا اهلامة يف الدولة

                                                      
 1191ديسمرب  12صادر عن املجلس الوطني االنتقايل، طرابلس بتاريخ   11قانون رقم  1
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وقد نصت قوانني  الليبية قبل االنقالب استمرارهم يف العمل مع اجلهاز احلكومي للدولة

 والتي وهو بشأن حتديد الدوائر االنتطخابية (1) 12لتفعيل هذا اجلهاز من بينها قانون رقم 

يف املجلس الوطني مثل تاورغاء ان بعض املدن من حقوقها يف التمثيل النيايب محرإىل أدت 

العديد من النصوص إىل  ضافةات الوزن الديمغرايف الضعيف باإلذوغريها من املدن 

ليه الوضع ىف ليبيا إأدى  رافضة االنقالب ومانية اجلائرة والتي متثل انتقام من مدن كان والقان

 . 1199بعد فرباير 

 ،للمواطن الليبي اتهاكا حقيقيان وضع معايري تعتربعىل  جلنة النااهة تأكد لقد

جحاف إمثل هذه القوانني تسبب إن  حيث ،وحرية االنتامء واالخيتار نسانقوق اإلحل وخمالفه

ومن بينها  ،1199انقالب فربير  يف حق املواطنني الذين اشتغلوا يف الدولة الليبية قبل

ة جهال يف األوكل من عم ،الضوابط التي ختص الوظائف العامة مثل الوزراء والسفراء

 كمله حيثأقصاء هنا سوف يطول الشعب الليبي باإلبأن  ضحاومن الو ،والعسكرية ،األمنية

 ةأجهاأو  ،العسكريةأو  األمنيةسواء  ة الدولةأجهايف  أعضاءاملواطنني يف ليبيا هم  أغلبإن 

 الاراعةو أ افقروالصحة وامل دارات عامة يف التعليمإموظفني يعملون يف أو  ،الداخيل األمن 

 أعضاءكل عىل  تطبيق القانونإىل  ضافةهذا باإل ،واالقتصاد وغريها من مرافق الدولة الليبية

اللجان  أعضاءمناء وأوكذلك  ،املدن يف ليبيا مستوىعىل  مانات للمؤمترات الشعبيةألأمناء أو

من كافة والتي تض ،اللجان التنفيذية والقيادات الشعبيةأي  مستوى الشعبياتعىل  الشعبية

 القبائل الليبية دون استثناء. 

الشعب الليبي الذى ال يتعدى أن  هذا القانون هو حتييد كافة املواطنني الليبني باعتبار

فكل  ،ماكناملواطنني يف هذه األ عاململيون نسمة هو مقسم وفقا أل 2.2كثافته السكانية 

 اإلداريوفقا للتقسيم شعبية لاللجان او ،مؤمترات شعبيةإىل  الشعب الليبي هو منظم شعبيا

او ،واجلغرايف لليبيا يف املؤمترات الشعبية وفقا للهيكل  أعضاء همالشعب الليبي  أفرادكل  أيضا

                                                      
 ن تطبيق معايري النااهة الوطنية أالصاد من املجلس الوطني االنتقايل بش 1191لسنة  12قانون رقم  1
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 أفرادمبارشة من  ةمانات واللجان الشعبية هي جلان خمتاروكل األ ،التنظيمي للسلطة الشعب

 .ربية الليبية الشعبية االشرتاكيةوفقا للمدن واملناطق يف كافة اجلامهريية الع ،الشعب الليبي

قيادات جلان التطهري وهي جلان خصصت عىل اآلن  طبق ضوابط النااهه يف ليبيانكذلك ت

التي وجدت يف ليبيا واستحدثت هذه اللجان ملتابعة التجاوزات  ملتابعة كل التجاوزات

يف الدولة  احلكومية استطخدمت يف الدوائر ىوارشأو  ومعاقبة فاعليها سواء كانت رسقات

هذه  أفرادبه  تكون خدمة للحكومة اجلديدة وليس عيبا يقىصأن  وهذه يفرتض ،الليبية

جحاف حلقوقهم يف إاللجان هو  هاملواطنني الذين اشتغلوا يف هذ هؤالءوحتييد  ،اللجان

  .شغال وظائف الدولةإ

القة ع والتي هلاخرى وضع الضوابط األ نهذا القانوأن  وما هو مثري للجدل هنا 

الوظيفة وهذا يشمل  نع بغض النظر انقالب فرباير، ليبيا قبل من النظام السيايس ىف باملوقف

امتيازات ومنها الروابط أي  للعمل السيايس مع النظام بدون واالذين تطوع فرادكل األ

كل املنظمني حلركة اللجان الثورية واحلرس الثورى إىل  إضافة االحتادية واملهنية و الطالبية

هم ناس  هؤالءرؤساء احتادات الطلبة وكل أو  فريق العمل الثورىأو  واحلرس الشعبي

 أى يف العمل الشعبي وال يتقاضون هلية ويعملونأومدنيني يعملون يف جتمعات  متطوعني

عىل  القانون نفسه يؤكدأن  هو اهنتباللولكن ما هو ملفت  .امتيازات ماديةأو  رواتب مادية

بتمجيد  قام كل منعىل  الضوابط هوهو وضع هذ ،11عليها قانون  دأك نفس النقطة التي

باحلديث املبارش أو  ،عالمسواء يف وسائل اإل خرضدعوته لفكر الكتاب األأو  النظام السابق

 أبناءهلية التي يرشف عليها ذات صلة باجلمعيات األ وظيفة كل من توىلأو  ،للمواطنني

مثل مجعية  ،اجلمعيات اخلرييةإىل  عاملاأل ههذ العقيد القذايف بغض النظر عن انتامء

مؤسسه ليبيا أو  يةمواجلمعيات اخلريية والتنأو  نسانحلقوق اإل مؤسسة القذايفأو  اعتصمواو

 ،املجمتع املدينإىل  احلكومة اجلديدة لدعوة القانون هو مناقضأن  عىل يدل الغد. وهذا

 أفراد أغلبوهذا التناقض يعني عال  ،ليهاتشجع عبأهنا  والذى يدعي الدول الليبية احلارضة
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سلمنا بصحة هذه إذا  منعهم من االنتطخاباتأو  الشعب الليبي من العمل السيايس احلايل

 .االنتطخابات

ا  من أي  كل من قام بنيل درجة املاجستري يفعىل  توضع هذه الضوابط أيضا

النظام إىل  و ال ينتمين كان من قام هبا هوإ ىحت خرضالكتاب األ أفكارموضوعات تتعلق ب

احلريات العامة وجحاف للحقوق إ التعسفي هوعبارة عن نذا القانوه (1)السيايس.

وال يعني  ،واجتاهات يروها أفكارأي إىل  جه بحريةوالتو ،ني يف التعبرييللمواطنني الليب

ة عقائد فكريإىل  ينتمونأو  كانوا يعملون ألهنممنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية فقط 

نه نظام حرم أالنظام السابق كام يدعون ببأن  يرون االنقالب الفربايرىذا كان دعاة إف .معينة

اآلن  فلامذا ،املواطن الليبي من ممارسة حرية التعبري وحقه يف االنتامءات الفكرية والعقائدية

جدر ألمل يكن من اأ حرية املواطن الليبي بمثل هذه القوانني ؟هم أنفس الدعاة هؤالءيصادر 

عسف تكان بالفعل هناك إذا  عسفهتو تةكتاتورييخطاء النظام السابق ودأهبم هو تفادى 

 !رية يف النظام السابقتوكتايود

جلس االنتقايل واحلكومة الليبية احلالية املعنرصية عىل  ومن ضمن القوانني التي تؤكد 

برقة  إقليمج عليه جملس بشأن حتديد الدوائر االنتطخابية الذي احت (2)، 19القانون رقم هو 

العتامده معايري من شأهنا حرمان بعض املدن من حقوقها التمثيلية ومساواهتا باملدن ذات 

 ،صوص اجلائرة واالنتقامية األخرىالعديد من النإىل  ضافةالوزن الديمغرايف الضعيف. باإل

هلا حق يعط ن ومل املليوأخرى النصف مليون و يشكل عدد سكاهناأخرى مدن عىل  هنيك

مل و ان االنتطخاباتيف جل  النسبة والتناسب بل هناك مناطق درجتريالكوتا احلقيقي وفقا ملعاي

تدرج باجلدول الذى حدد الدوائر تشرتك يف االنتطخابات من الناحية الواقعية والفعلية و

                                                      
 بي والصادر عن املجلس االنتقايل اللي 1191لسنة  12معايري النااهة الوطنية املنصوص عليها يف قانون رقم  1

نتقايل الوطني بتاريخ نتطخابية يف ليبيا الصادر عن املجلس االبشأن حتديد الدوائر اال 1191لسنة  19قانون رقم  2

 .1191مايو1
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 تاورغاء يف التمثيلأهايل  اف حقإجحإىل  ، بل ذهبواةمدن غري مستقرأهنا  االنتطخابية بحجة

التمثيل يف املؤمتر الوطني العام فلم يذكر اسم مدينة تاورغاء والتي أو  يف حقهم السيايس

يف جدول الدوائر  كملهاأب ةوهم مدينة نازحنسمة ألف  91حوايل إىل  يصل عدد سكاهنا

وكذلك مدينة  ،من مليون أكثراالنتطخابية مثلها مثل بني وليد والتي يصل عدد سكاهنا 

اأيوالتي   ترهونة بعض إىل  بل وصل ،ةنسمألف  911من  أكثرإىل  يصل عدد سكاهنا ضا

نسبة مقاعد من مدن  أكثرب ىوحتظأقل  أوألف  11التي ال يتعدى سكاهنا  ةاملناطق الصغري

للمهجرين والنازحني  ةاألمن وغياب املناطق نساينسوء الوضع اإل بهذا بجاب ،كربى يف ليبيا

  (1)والسالفة الذكر. قصيتأداخل ليبيا مثل املدن التي 

يف ليبيا  تاورغاءأهايل  من ن االنتهاكات املتكررة التي تعرضت هلا خميامت النازحنيإ

 املسلحةاملليشيات عىل  السيطرةعىل  عدم قدرة الدولة الليبيةعىل  كانت تشكل طابعا يدل

ف ظروتاورغاء رغم الأهايل  والعسف ضد، التي كانت متارس العنفو واجلامعات املتطرفة

من مدينتهم ومن بيوهتم بسبب قرسا تاورغاء املهجرين أهل  املعيشية الصعبة التي يعشيها

وتعترب  وزارهاأحطت احلرب  بعد أن ىبعودهتم حت يةرهاباإلاملتطرفة و ةرفض مليشيا مرصات

 .املؤمتر الوطني العامعىل  هي من يسيطر ةمليشيا مرصات

امت تاورغاء يف مدينة طرابلس تعرضت خميبأن  سبيل املثال ن نذكرعىلأويمكن 

ة للحكومة حصحي تقارير فعرب .1191يونيو1بتاريخ  ةلالعتداء من قبل ميليشيا مرصات

اقتحمت صباح االثنني  ةالكتائب املسلحة بمدينة مرصاتأحد  بأن الليبية نرشت هبذا التاريخ

البحرية يف جناور  كاديميةاملتواجدين باأل مركا لنازحي تاورغاء 1191يونيو.1املوافق 

ة حاملسل تاملليشياغري أن للقبض عىل بعض الشباب غرب مدينة طرابلس يف حماولة 

تاورغاء وجرح أهايل  مواطنني من 1قتل إىل  أدى ضد خميم تاورغاء مما سلحةاستطخدمت األ

 (2).منهم 1

                                                      
 ملحق جدول الدوائر االنتطخابية وعدد املقاعد لكل مدينة.  1

رب طرابلس يوم االثنني خميامت تاورغاء الالجئني يف مدينة جناور غ ةاقتحام املليشيا املسلحة ملدينة مرصات 2

  1191.يونيو1املوافق
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ن املسلحة ماملليشيات تاورغاء من مالحقة أهايل  العناء الذى يتكبدهمن  رغمبالو 

أي  مل تنحج همتمدينإىل  تاورغاءأهايل  بعد تدخل منظامت عاملية لرجوع ىحت ،ةمدينة مرصات

 ،تاورغاء يف مظاهرة منددة باحلادثة هاىلظهر أ ،مدينتهمإىل  تاورغاءأهايل  لرداآلن إىل  حماولة

ااملظاهرة شهدت إال أن  ميدان الشهداء يف وسط العاصمة طرابلسإىل  واجتهوا ق إطال أيضا

انتشار اجليش إىل  أدى مما ةمن مدينة مرصات املسلحةامليليشيات من قبل  للنار عشوائي

موضوع عىل  تم التعتم هرغم أنوطول الطريق الساحيل يف مدينة جناور. عىل  الوطني

ني مهجرين داخل يهناك مواطنني ليبأن  عىل والتكتم ،النازحني من قبل احلكومة الليبية

 ةاملسلحة يف مدينة مرصاتاملليشيات ن أل بيوهتمإىل  عون الوصوليوهم ال يستط ،بالدهم

 ومنظمة ،الدويل األمحريب له مل يسمح للمنظامت الدولية كالصرغم أنوبال ،ترفض هذا

واملناطق ،لدولية بايارة خميامت النازحني يف املناطق املنكوبةا ومنظمة العفو ،نسانحقوق اإل

 ،انقالب فرباير من بداية يات االنتقام والتصفية املتعمدةجتاهل عملورغم  ،املدمرة بالكامل

حقوق رصحت منظمة ، حيث يف ليبيا عالمبعد هذه احلادثة والتي نقلت عرب وسائل اإل إىل

جراءاهتا إبترصيح وطالبت فيه احلكومة الليبية برضورة تطوير  1191مارس  9يف  نساناإل

كدت من تأ بعد أن، من سكان تاورغاء مهجرألف  91عاجل ملا يقارب عن ل بشك األمنية

 (1 ).احلامية الالزمةإىل  املطخيم مازال يفتقرفإن  أطفالمقتل رجل وثالث نساء وثالث 

احلكومة الليبية بصدد أن  دلة تربزأ ةيأعىل  مل حتصل منظمة هيومن رايتس ووتش 

 سارة تأكد ر. حيث مدينة جناوالنار والقتل يفإطالق يف عملية أو  ،التحقيق يف هذه اجلرائم

 يف هيومن رايتس ووتش اأفريقيوشامل  ويتسن وهي املديرة التنفيذية لقسم الرشق الوسطليا 

العنف الذي متارسه إىل  املهجرون من تاورغاءشطخاص يتعرض األ" :يف ترصيح هلا بانه

دية، من اجل أكربيف الغرب الليبي. وجيب عىل احلكومة أن تتعاطى مع املسألة بقدر املليشيات 

                                                      
  1191مارس  1ووتش بتاريخ  رايتستقرير منظمة هيومن  1
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ا يف عمليات القتل التي وقعت  وتوفر قوات نظامية تعمل عىل محاية املطخيامت، وأن تفتح حتقيقا

 (1)."هناك

شهود عيان وهم أشطخاص ، قابلت هيومن رايتس ووتش تسعة 1191فرباير  2ويف 

من عائالت  أفرادشهدوا عمليات العنف داخل وخارج خميم جناور، ومن بينهم من 

ل عن وزارة ئوتلوا، وثالثة من اجلرحى، وبعض قادة املطخيم، ومسالذين ق  شطخاص األ

والسجالت الطبية اخلاصة شطخاص الدفاع. كام راجعت هيومن رايتس ووتش تقارير وفاة األ

 باجلرحى.

ا عدد امل هّجرين من فإن  املتحدة، األممن الالجئني يف ئواملفوض السامي لشإىل  واستنادا

من  فاأل 92ن إليبيا. وقال بعض قيادات تاورغاء  أنحاءيف كافة  فاأل 91 حوىلتاورغاء يقدر بـ

ا آخرين يف الغرب، معظمهم يف  91سكان تاورغاء متواجدون يف الرشق الليبي، و ألفا

 الرشق الليبي، وخاصة رشق مدينة مرصاتة، همإىل  ويبدو أن النازحني من تاورغاء طرابلس

تاورغاء  أبناءمن  ةوجودين بسجون مرصاتيقدر عدد امل .(2)عرضة خلطر االعتداءات.أقل 

 أهايلسجني حسب تقديرات مجعية املصاحلة واملصاحلة الوطنية اخلريية و 9111نحو 

إىل  ةالسبطخة عند دخول مليشيا مرصاتبمنطقة ويقدر عدد الذين ماتوا  ،املطخيامت تاورغاء يف

عية املراقب حلقوق مواطن حسب روايات شهود العيان من املطخيامت ومج 11تاروغاء حوايل 

سجينا حسب  15حتت التعذيب هم  االذين توفرت عنهم معلومات وماتوأما  ،نساناإل

 .املصاحلة الوطنية ةمن مجعي سامءمعلومات موثقة باأل

ا األمن  جلنة لتقيص احلقائق يف ليبيا تابعة ملجلس ت  ل ص  خ    أن مليشيا مرصاتةإىل  مؤخرا

شار التقرير أحيث  ية مثل تعذيب وقتل سكان تاورغاء.ننساارتكبت جرائم ضد اإل املسلحة

مرصاتة قتلوا واعتقلوا سكان تاورغاء بشكل  أن ميليشيا ،1191 مارس 1الصادر يوم 

                                                      
 .1191مارس  1ووتش بتاريخ  رايتستقرير منظمة هيومن  1

 ، مصدر سبق ذكره.1191ووتش  رايتستقرير منظمة هيومن  2



 
280 

وقالت  .تعسفي يف كافة أرجاء ليبيا. وتم تدمري مدينة تاورغاء كي تصبح غري صاحلة للسكن

طراف الدولية التي تدعمها ضامن هيومن رايتس ووتش إنه جيب عىل احلكومة الليبية واأل

ا يف  األمن  توفر عدد كاف من قوات حلامية خميامت تاورغاء، وأن ترشع السلطات فورا

التحقيق يف اجلرائم املرتكبة يف حق النازحني من هذه املدينة. كام يتعني عىل احلكومة اختاذ 

ن. كام قالت هيومن مدينتهم بشكل آمإىل  اخلطوات العاجلة الكفيلة بعودة سكان تاورغاء

ملطخيامت تاورغاء يف الغرب  األمن  لة عن توفريئورايتس ووتش إن احلكومة املركاية مس

الليبي، وخاصة عىل يد اجليش الوطني الذي يمتلك السلطة القانونية الختاذ اإلجراءات 

الالزمة، وليس عرب املجلس العسكري املحيل شبه الرسمي الذي يتكون عادة من  األمنية

 هذا الترصيح وهذا القرار ومل يستطععىل  عامني ومىض (1).يشيا غري خاضعة للمساءلةمل

فهل عجا املجتمع  .نسانمدينتهم رغم موقف منظمة حقوق اإل إىل تاورغاء الرجوعأهايل 

ما عىل  ؤلاهنا جيدر بنا التس وحكومة ليبيا؟ ةمدينة مرصاتمليشيات ردع عىل  الدويل ومنظامته

يف ليبيا وخاصة يف  سلحةاملاملليشيات عىل  ا احلكومة الليبية للسيطرةتتمتع هب هي القدرة التي

 .ةمدينة مرصات

املحلية ولكنهم مل املليشيات أحد  منأشطخاص ربعة ألقد عينت احلكومة الليبية 

من  ةمليشيا مرصات القوة الكافية لصد اهلجامت وعمليات االختطاف التي تنفذها ايتمتلكو

 أهاىل رجال من ةواعتقال ثالث 1191 التوايل يف شهر فربايرعىل  مرتنيطخيم اقتحام امل

هناك جمموعات بأن  كشفت من خالل التحقيقات نسانمنظمة حقوق اإل رغم أنو .تاورغاء

طخيم يف الساعة التاسعة والنصف يف رتل من عرش شاحنات حتمل املمن الرجال اقتحموا 

السيارات بأن  مليمرت وقال شهود عيان للمنظمة 11. مليمرت ومدافع 99.2عيار  آليةمدافع 

 سفر عن قتل السيدةالنار والذى أإطالق وتم  ،ةتكتب عليها مرصات كانت حتمل الفتات
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،والسيد مجعة القذايف، أطفالسنة وهلا ثامنية  21نجمة عبد القادر فرج، ربة بيت وعمرها 

مل  نساننظمة حقوق اإلمإال أن  .سنة، قرب بوابة املطخيم يف ظروف غامضة 22وعمره 

. 1191كامل مارس بعد مرور عام بال ىحت الفاعلنيإىل  ن تصلاألخرى أهي  عتستط

 (1)هنا ضد جمهول. أوقفلت القضية وك

ا  1191فرباير  2بتاريخ  اليومنفس  يف نظم النازحون مسرية خارج املطخيم احتجاجا

من املطخيم قامت بعد ذلك القريبة املليشيات الشهود إن أحد  عىل عمليات القتل. وقال

نه عندما أرص أالنار يف اهلواء إلجبار املتظاهرين عىل الرتاجع. كام قال شاهدان آخران إطالق ب

النار عىل إطالق بخرى األاملليشيات  إحدىاملتظاهرون عىل مواصلة مسريهتم، قام عنارص 

 91فلة تبلغ من العمر يف ذلك ط املحتجني ملدة دقيقتني، فتسببوا يف مقتل ثالثة أشطخاص، بام

 (2) ما حدث قائال:  نسانملنظمة حقوق اإل الشهودأحد  سنة. ووصف

وطلبوا منا الرتاجع...  ةمن مرصاتشطخاص خرجنا يف مسرية، واعرتضنا بعض األ

ولكن الشباب رفضوا العودة وجلسوا وسط الطريق. وملا اقرتبنا من مصحة يف اجلوار، حيث 

 االحتامء بجدار هناك، ولكنهم أطلقوا علينا النار قبل أن نصليوجد مسلحو مرصاتة، حاولنا 

تركوين هنا ا"حدنا قد أصيب يف جنبه وقال لنا املطخيم، وكان أإىل  اجلدار. قررنا العودةإىل 

 ىحدإ فانتشلتها من ذراعها وقالتأخرى وبعد ذلك، أصيبت فتاة  وغادروا عىل الفور

كانت مصابة عىل مستوى ها أن تغادر معنا، ولكنخرى أ ةمواطن علينا املغادرة. وطلبتالنساء 

والرصاصة اخرتقت رقبتها. مل أمتكن من رؤية الشطخص الذي أطلق عليها  مامرقبتها من األ

ا بينام أشطخاص مخسة أو  النار. كان يوجد أربعة يطلقون النار، وكان أحدهم يستعمل مسدسا

  كان البقية حيملون بنادق كالشنكوف.
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سنة. كام قال  91الح العجييل عىل الفور، وعمرها ال يتجاوز وتوفيت حنني ص

اشاهدان آخران إن اهلجوم تسبب  سنة،  19يف مقتل نور الدين بلعيد القامطي، وعمره  أيضا

 منظمة ت تقارير الوفاة التي اطلعت عليهاوأكدسنة.  12ونرص الدين حممد القامطي، وعمره 

قامت املليشيات وقال شهود إن  ا.أسباهبالوفاة والقتىل وتاريخ  أسامءهيومن رايتس ووتش 

 أكثربعد ذلك باحتجاز بعض املتظاهرين ملا يقارب ساعتني يف مصحة طبية يف اجلوار. ومتكن 

آخرين من الفرار من املنطقة، وتقدموا مشياا عىل األقدام مسافة عدة أشطخاص من عرشة 

دما كان فيها النازحون من كيلومرتات يف اجتاه الساحل. وقال صحفي زار املصحة عن

الساحل، هيا نلحق إىل  لقد فر بعضهم"يقولون: املليشيات تاورغاء إنه سمع بعض عنارص 

ا من هؤالء غادر بعد ذلك نحو الساحل. وقال شطخصان ممن فروا ، وأضاف أن عددا "هبم

ساء هناك يف بداية املإىل  قدموااملليشيات نحو الساحل لـ هيومن رايتس ووتش إن عنارص 

وأطلقوا النار عىل املتظاهرين الفارين فتسببوا يف مقتل الطفلني حممد عطية رحومة، وعمره 

 املتظاهرين الفارينأحد  ووصف (1)سنة. 92سنة، وفريج عبد املوىل فريج حممد، وعمره  91

 (2)الشاطئ اهلجوم قائالإىل 

وقت شاطئ البحر قرب القرية السياحية. كان الإىل  رسنا عىل األقدام"

ا عندما هامجتنا كتيبة مسلحة وأطلقت علينا النار. مل  حوايل الواحدة ظهرا

ا، ومل نكن نمتلك يشء أي  تكن املسافة التي تفصلهم عنا تتجاوز مخسني مرتا

تا الطفلني أصابنا. حاولنا االختباء ولكن رصاصتني أنفس ندافع به عن

النار علينا. الق إطحممد وفريج. حاولنا مساعدهتام ولكن الكتيبة عاودت 

أصدقائي يف مكان جماور حتى أحد  انقسمت جمموعتنا، واختبأت مع

: غطينا نا بالبطانيات واحلجارة. وقالت العائالت إهنا أنفس السابعة مساءا

 وجدت جثتي الطفلني يف املستشفى يف وقت الحق من نفس اليوم. وقال

ع، اخرتقته أقارب الطفل حممد إنه أصيب برصاصة يف مستوى اجلذ ىحدإ
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يف أخرى عىل مستوى الصدر، ورصاصة  ماممن اخللف وخرجت من األ

أقارب الطفل فريج إنه أصيب بثالث رصاصات يف أحد  رجله. كام قال

ت تقارير الوفاة التي راجعتها وأكدأعىل ذراعه اليمنى. أخرى ظهره و

 " اأسباهبهيومن رايتس ووتش تاريخ الوفاة و

حتمي نازحني أن  وال احلكومة الليبية نسانت حقوق اإلتستطع منظام ىف احلقيقة مل

املتحدة يف ليبيا السلطات  األممدعت بعثة أهنا  من رغملاب ،ةرتاورغاء من االعتداءات املتكر

 2امل هجرين من تاورغاء، وفتح حتقيق يف هجوم شطخاص تدعيم محاية األإىل  الليبية

 ضامن فتح حتقيق رسيعإىل  ة الليبية. كام دعت هيومن رايتس ووتش احلكوم1191فرباير

قتل التي عمليات الوخاصة فيام يتعلق ب ترشف عليه سلطات العدالة اجلنائية ، ووشامل

وقالت سارة ليا  .عامللني عن ارتكاب هذه األئوقاضاة املسوقعت داخل وقرب املطخيم م

اضاة كل من يستعمل الطريقة امل ثىل حلامية املهجرين من تاورغاء تبدأ باعتقال ومق"ويتسن: 

يف حل مشكلة  نسانليه منظامت حقوق اإلأن تصل إ عتاوهذا ما استط (1)."العنف ضدهم

 تاورغاء.

التي مل جيد هلا حل يف ظل النظام واحلكومة الليبية  اهلامة القضايا منأنه  ونذكر هنا

عىل  اهتروالتي رغم خطو ،هي قضة نازحني تاورغاءعامها الثالث  قد أنتهتوالتي  اجلديدة

إىل  وال ثالث سنوات،الليبي ملدة  عالماإلهلا  لم يتعرضف ،نساينالتجانس االجتامعي واإل

يس إن ال إذاعةعىل  ه يف موضوعات عامة طرحت هذه املشكلةرغم أنتاورغاء أهايل  مشاكل

موضوع إىل  الليبي نظر عالمن اإلإ .ىخبارإية بشكل نجلياية والبي يب يس اإليكاألمرإن 

مهية رغم وجود رشخ اجتامعي كبري يف قضية هتجري العديد من ليس بتلك األ غاءرتاو

لقاء إو ،املسلحةاملليشيات بسبب عدم تقبلهم لترصفات  هم وقبائلهمتاملواطنني من مدين

ويف الوقت نفسة مل  .ةاملسلحة يف مدينة مرصاتامليليشيات جة لرفضهم ترصف تيالتهم عليهم ن

                                                      
 ، مصدر سبق الذكر.1191مارس  1تس ووتش بتاريخ ايتقرير منظمة هيومن ر 1



 
263 

لليبيا  قالب فربايرنابعد رشعية يف الدولة الليبية أعىل  عام الذى يمثليتعرض مؤمتر الوطني ال

قبل التي تتعرض هلا هذه القبيلة يف ليبيا من االنتهاكات واالعتداءات إىل  المشكلة ولل نفسه

من املوضوعات التي تتعلق أي إىل  ملسلحة واجلامعات املتطرفة برعاية قطريةااملليشيات 

الداخل واخلارج وخاصة املدن التي هجرت بمشاكل النازحني يف ا بعد القصف املكثف  قرسا

 من حلف الناتو.

 ،نييية ضد املواطنني الليبإرهابمن قبل جمموعات مسلحة  متتتهاكات التي إن االن

ي أيدإطالق انتشار القتل والتعذيب والتهجري القرسي وسلب املمتلكات اخلاصة وو

إطالق عقاب، بل وأو  تلكات املواطنني دون حسابلنهب منازل وممجرمني ملااملراهقني و

لدواعي تكفريية ترشع االغتصاب بية يالتطخر عاملاأل لكتبعض الفتاوى الرشعية التي تبيح 

 واألعراض حتت مظلة الدين. موالوانتهاك األ

ا  ما إ عنرصىأو  جهوى أساسعىل  من ضمن انتهاكات حقوق املواطن الليبي أيضا

حيث مل يعرفها املجتمع الليبي قبل  فرباير فرزهتا فوىضأهذه الظواهر اللون وبسب القبيلة و

اهلجرة من مناطقهم نتيجة للوهنم كام حدث إىل  هايلفلقد اضطر الكثري من األ ،انقالب فرباير

اجلنوب الليبي حيث غالبية السكان من ذوي إىل  اآلخرون فقد فرواأما  يف مدينة تاورغاء،

أجانب بأهنم تفاقم التمييا العنرصي ضد الليبيني السود واهتامهم نتيجة ل البرشة السمراء،

  .يف ليبيا التي بثتها قناة اجلايرة لبث الفوىض شاعاتوهذه من ضمن اإل ومرتاقة

ا رست وخاصة من قبيلة التميا اجلهوى والقبيل مدن كام حدث يف مدينة  طال أيضا

وهنب ممتلكاهتم  هاينة رست بعد تدمريقبيلة القذاذفة من مد أبناءحيث تم هتجري  ةالقذاذف

التي استولت عليها  ةتدمري منازل املؤيديني بمدينة مرصاتإىل  طالت االنتهاكات وبيوهتم.

والدعم اللوجستي  سلحةالعصابات اإلجرامية منذ بدايات األزمة مستفيدة من شحنات األ

رئيس كتلة  ذلك أكد لقد الذي قامت دولة قطر بتأمينه انطالقا من مدن الرشق الليبي.

  الدعمبأن  حيث قال ،1191سبتمرب99املسلمني بتاريخ  خوانالعدالة والبناء وهو حاب لإل

رئيس بأن  حيث ذكر .قطردولة من املقاتلة الكامل حتصلت عليه اجلامعات املادى واملسلح 
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احلرب يساعدهم يف و نييجبهات اجلبل الغريب مع الليبعىل  يرشفالدفاع القطرى كان بنفسه 

  (1).القذايفمعمر عىل  السيطرة

وكذلك طالت محلة القتل والتهجري التي تعرضت هلا عرشات العائالت من طوارق 

وباخلصوص يف مدينة غدامس اجلنوبية مما أسفر عن حرق  1191اجلنوب منتصف شهر مايو 

املنطقة  مناملسلحة  قتيال من الطوارق عىل يد مليشيا 11من  أكثرعائلة، وسقو   91منازل 

ساكنا. أي  تة وال املجلس االنتقايلقاملؤ دون أن حترك احلكومة الغربية من الااوية والانتان

هتديد التبو يف مدينة الكفرة إىل  هذا االقتتالأدى  مدينة سبها والكفرة حيثإىل  وصل االقتتال

اير والتي كانت قالب فربنابعد االجتامعية التي غابت  ن غياب العدالةإ ،باالنفصال عن ليبيا

التعامل مع القتىل واجلرحى حسب ة يف ليبيا من خالل يسببا رئيسا يف ظهور اجلهوية والقبيل

اهذا أدى  ، و لقداالنتامء القبيل واجلهوي اندالع القتال يف سبها والكفرة وبنغازي إىل  أيضا

ليبية يف زارت السجون لالتي بال حدود  أطباءتقرير منظمة ذلك  أكد وغريها. وهذا وقد

والتعذيب  نسانو جود انتهاكات يف حرمة اإلعىل  توأكد، 2 1191يناير.12يوم  ةمرصات

 عقيدللملؤيدين ني ايلليبة التناسلية جهاوتشويه األ نساناإل جتريحإىل  الذى وصل ذروته

 واحلقد بني املدن وادت ،تفاقم ظاهرة الثأر القبيلإىل أدت  معمر القذايف. كل هذه االنتهاكات

رست أهايل  ات وقعت بالفعل بنيفومثل هذه اخلال ،العالقات العدائية بني املناطقإىل 

وبني وليد، واجلميل وزوارة، والعجيالت وزوارة،  ةوتاورغاء، ومرصات ة، ومرصاتةومرصات

وتنتهي وهي مستمرة ومتفاقمة وختتفي يف فرتات والانتان واملشايشة  ،وورشفانة والااوية

 ليبيا. عىل  ثم ترجع من جديد نتيجة لثارات نشبت من بداية احلرب ةيبمجهودات قبيل

املعايري واإلجراءات االنتقائية ضد كافة املنتسبني واملحسوبني عىل النظام يف فساد إن ال

 هذاس احلقد ومنع املصاحلة ويتكرإىل  أدى مماالسابق ومنعهم من الرتشح يف االنتطخابات 

املدن من ن طخبها ومثقفيها  إفراغبسبب انتطخاب ممثلني ضعفاء  أماماملجال فسح إىل  بدورهأدى 

وهذا ما . معمر القذايفلنظام العقيد  منظومة السلطة السابقةإىل  انتامئهمحجة وكوادرها ب

                                                      
  .99.1.1191مقابلة مع رئيس حاب العدالة والبناء باملؤمتر الوطني العام يف قناة ليبيا بتاريخ  1

 .1191يناير 12تقرير منظمة حقوق اإلنسان يف  2
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خر انقسام يف الكتل داخل املؤمتر جعلهم يسنون قانون العال السيايس مما سبب هو اآل

يف املؤمتر الوطني ئيس حاب االتئالف الوطني ه جربيل حممود وهو رأكد وهذا ما ،الوطني

مواطن ليبي ألف  211من  أكثرسوف يبعد  السيايس لتطبيق العابأن  حيث قال العام بليبيا

 (1) سوف يشملهم العال السيايس.

املؤمتر  أعضاءصوت له من قبل  بعد أنوبالفعل تم تطبيق قانون العال السيايس 

مواطن قد سبق له العمل يف نظام العقيد أي  قرار عملويمنع هذا ال 1191مايو  2بتاريخ 

 تهاملتحده اعترب األمم رغم أن 1199،1فرباير  91ن كان قد شارك يف أو ىمعمر القذايف حت

تطبيقة هيدد بمايد من إال أن  ينتهك احلقوق املدنية والسياسية اوغامض اتعسفي اقرار

لرئيس استقالة أول  ذلك قدمتعىل  ءوبنا2 .ضعاف ملؤسسات الدولة املتداعية بالفعلاإل

الذى ينطبق عليه القانون باعتبارة كان يشغل منصب سفري ليبيا  فيحممد املقر املؤمتر الوطني

عتيقة الذى كان يشغل أومن ثم مجعة  ،املعارضة الليبيةإىل  اممهو انض 9151يف دولة اهلند عام 

  . منصب نائب رئيس املؤمتر الوطني

ااملؤيد لرشعية معمر القذايف  الليبي نسانقوق اإلويف ظل انتهاك ح  بعثة  تصدر ،أيضا

  بصورة مشرتكة نساناملتحدة السامية حلقوق اإل األمماملتحدة للدعم يف ليبيا ومفوضية  األمم

صالحية جراءات اإلييد اإلألرصد االنتهاكات التي تقع يف مراكا االحتجاز وت (3)تقريرا 

حاالت التعذيب  استمرارإىل  يشري هذا التقرير ح القضائىصالوتقديم املشورة حول اإل

جراءات ويويص التقرير برضورة اختاذ اإل ،وحاالت الوفاة يف مراكا االحتجاز يف ليبيا

 املسلحة ووضعهم حتت محاية الدولة املليشياتالعاجلة لنقل املحتجاين اخلاضعني لسيطرة 

 املليشيات أيدي عىل  لفرتة االحتجاز والتحقيقوفقا . وبناء قدرات ومنظومة العدالة اجلنائية

عىل  املسلحة يف ظل غياب اخلربة والتدريب والرقابة القضائية الفاعلة خيلق بيئة تساعد

                                                      
 1191مايو  2وت عليه املؤمتر الوطني الليبي بتاريخ قانون العال السيايس الذى ص 1

 1191يونيو  95ترصيح مبعوث األمم املتحدة أمام أعضاء جملس األمن بتاريخ  2

بشان حالة السجون  1191أكتوبر  9تقرير بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ومنظمة حقوق اإلنسان بتاريخ  3

 والتعذيب والقتل يف ليبيا.
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معلومات تم احلصول عليها بصورة مبارشة إىل  ويستند هذا التقرير .املعاملة ءوسو التعذيب

الثالث مدى عىل  مركا احتجاز 11ب من ما يقرإىل  من خالل الايارات التي قامت هبا البعثة

إىل  ضافةباإل املجتمع املدين ىلئواملحتجاين ومسأهل  وتشمل معلومات من سنوات ،

 .جمموعة الوثائق والتقارير الطبية التي حتصلت عليها اللجنة

تكراراا بعد  أكثرأن التعذيب جيري عىل نطاق واسع ويكون إىل  ويضيف التقرير 

 من التحقيق حيث يتم استطخدامه النتااع االعرتافات األوىل يامالل األاالعتقال مبارشة خ

إىل  دون متكينهم من الوصولشطخاص وغريها من املعلومات. وعادة ما يتم احتجاز األ

التواصل مع أرسهم إال بشكل عريض. ويتم احتجاز الغالبية العظمى من أو  حمامني،

دون مراعاة  5111إىل  حتجاينويصل عدد امل املحتجاين بسبب النااع،شطخاص األ

  .جراءات القانونية الواجبةلإل

، 1199االحتجاز وقعت منذ أواخر عام  أثناء  حالة وفاة  11التقرير ولقد سجل  

املتحدة  األممالتعذيب كان سبب الوفاة. كام تلقت بأن  حيث توجد معلومات هامة تفيد

، غري أهنا مل تتمكن من توثيقها معلومات حول عدد من حاالت مشاهبة خالل هذه الفرتة

االحتجاز، تم رسدها بالتفصيل يف التقرير،  أثناء  حالة وفاة  99بصورة كاملة. ولقد وقعت 

سمية للحكومة لكنها تدار االحتجاز الواقعة حتت السيطرة االيف مراكا  1191خالل عام 

. ويف بعض احلاالت، 1199 فرباير 91 أثناء  املسلحة التي ظهرت املليشيات بواسطة  فعليا  

املسلحة طواعية بتعرض املحتجاين إلساءة املعاملة اجلسدية، ال بل املليشيات  أعضاءأقر 

 .حاولوا تربير ذلك

املسلحة املتورطة يف املليشيات وضع إىل  1191منذ عام الليبية  وسعت احلكومة

وزارات حمددة، ىل إ عمليات االحتجاز حتت السلطة الرسمية للدولة من خالل ضم تبعيتها

احتفظت بالسيطرة الفعلية عىل مراكا االحتجاز يف العديد من املليشيات بالرغم من أن 

قانوناا جديداا جيّرم التعذيب واإلخفاء القرسي  1191 أبريل احلاالت. وسنّت ليبيا يف شهر

 .ؤبدالسجن املإىل  سنوات 2والتمييا، ونص القانون عىل عقوبة السجن لفرتات ترتاوح بني 



 
267 

عىل التي نصت  أقرت ليبيا قانوناا جديداا حول العدالة االنتقالية 1191سبتمرب  ويف شهر

وهلذا  ،ناألإىل  سف مل يطبقولآل يوما.ا 11رضورة فرز املحتجاين بسبب النااع يف غضون 

سلطات إىل  املسلحة بتسليم املحتجاين املليشيات مم املتحدةالتابعة لأل وصت اللجنةأ

املحتجاين بسب النااع بحيث  قرار اسرتاجتية لفرزإدعت احلكومة الليبية ب كذلكالدولة و

وحماكمتهم عند االقتضاء، وذلك تنفيذاا لقانون  رساحهم وتوجية االهتام هلمإطالق يتم 

 .1191سبتمرب  العدالة االنتقالية الذي تم سنّه

 لضامن محاية املحتجاين ضدكام ينبغي هلا أن تقوم ببناء قدرات منظومة العدالة اجلنائية 

اإلفالت من العقاب فيام خيص االنتهاكات  إهناءشكل من أشكال سوء املعاملة وأي 

التقرير يف ترصيح له بطخصوص  اما ذكره هذعىل  وزير العدل الليبي أكد ولقد 1.املستمرة

 أوضاعالتقرير الصادر بطخصوص بأن  االنتهاكات احلقوقية يف خمتلف سجون البالد وقال

التقرير اآلن  ليها اهليئة الدوليةإشارت أمما  أكربالدولية قد تكون  رقاماألبأن  كداؤالسجون م

االحتجاز وقعت منذ  أثناء  حالة وفاة  11ي األمممناطق حمددة وسجل التقرير عىل  ركا

ة قعيف مراكا االحتجاز الوا 1191حالة وقعت عام  99أن  أوضحو 1191واخر العام أ

 (2) .السمية فقط للحكومة ولكنها تدار بشكل مبارش من قبل كتائب مسلحةحتت السيطرة ا

 سوار السجونأوراء  هناك عمليات قمع واسعةبأن  وحسب مؤسسات حقوقية ليبية

سالك الكهربائية والسيا  حد التصفية اجلسدية والقتل العمد والتعذيب باألإىل  تصل

إىل  دت هذهأواالعتداءات اجلسدية و سيةهانة النفوالرضب املربح واستطخدام العيص يف اإل

سبيل املثال توصلت اللجنة  فعىل عاقات جسمية منها اخلطرية ومنها البسيطةأعمليات قتل و

التعذيب  نواعرحومة من مدينة طرابلس الذى تعرض ألأعن حالة املواطن مسعود املطختار 

وذكر املصدر الليبي حلقوق بوسليم أفرع  األمنية يد اللجنةعىل  1191منذ اعتقالة من يناير

خفاء التعذيب إلآخر  حالته باسم ومهيإ تبينت ىاملستشفإىل  حالة املعتقلإعند أنه  نساناإل

                                                      
 ن االعتقاالت والسجون الغري رسمية يف ليبيا، مصدر سبق ذكره.أمم املتحدة بشتقرير األ 1

 .1191أكتوبر  1ترصيح توفيق العكروت رئيس جلنة املتابعة باملرصد الليبي حلقوق اإلنسان يف ليبيا بتاريخ  2
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فريق من احلقوقيني رفض زيارة  ىن املستشفأوخاصة و، قاربة مصادفةأأحد  وقد تعرف عليه

 الطبية اتضح ولكن من خالل الوثائق التي صدرهتا اجلهات سباببداء األللمعتقل بدون إ

هتالك املسالك إىل أدت  هالشطخص تعرض للرضب املربح يف منطقة حساسة من جسمبأن 

ومل يستلم ذوهيم  وهناك الكثري مما تم تصفيتهم وقتلهم يف ظروف غامضة (1) .البولية والكيل

 .مكان دفنهمعىل  يتعارفونأو  جثثهم

نه متت تصفية مواطن اسمه بأ ننسااملتابعة باملرصد الليبي حلقوق اإل ةرئيس جلن وأكد

أحد  حتت التعذيب يف حممود حممد زاوية جسديا حيث تم خطف املواطن من فرتة وتوىف

تاريخ  ىحت ةجلثاإىل  مراكا االعتقال الغري رشعية يف طرابلس ومل تتمكن عائلته من التوصل

هناك نوع جديد  بأن نسانهذا الترصيح. ورصح رئيس جلنة املتابعة باملرصد الليبي حلقوق اإل

 حدث مع املعتقل نبيل اجليالين الذى اممن التعذيب وهو جتريع املعتقلني مواد كيميائية ك

مادة كيميائية  هبوسليم ومات نتيجة جتريعفرع أ األمنيةن الدى اللج أياماعتقل ملدة مخسة 

 ىوقال حت ،بياللسان والشفاه غري مترضرة وفقا للتقرير الطأن  بدليل كرهلتناوهلا باإلحارقة 

تسيطر بحكم حمكمة من السجون التي  السجون يف احلاالت التي يتم فيها نقل حاالت من

السجناء وتعذيبهم مثلام حدث يف  ةيتم مالحق  سجن الدولةإىل  ملسلحةااملليشيات عليها 

شطخصا باعاعة االستقرار يف طرابلس  91واملتهم فيها  91-1191القضية التي حتمل رقم 

سجن الدولة إىل  معتيقةأهم من سجن لتحاإمن  نساناملرصد الليبي حلقوق اإل حيث متكن

املتورطني يف تعذيب املجموعة طاردهم يف سجن الدولة وقام بتعذيبهم يف أحد  الليبية ولكن

جلس الوطني للحقوق ملالسجون ل وضاعدائرة املتابعة ألويضيف رئيس  (2) .سجن الظهرة

االنتهاكات بأن  وأكد،يةإنسانغري بأهنا  وضع السجونعىل  ةحكومي هواحلريات وهو جهة شب

عىل  القانونية من خالل عدم عرض املعتقلنيإىل  نتهاكات اجلسدية بل وصلتال تقف عند اال

 1191اجليش الوطني داهم هناية شهر سبتمرب بأن  وقال ،النيابة وتوفريحماكمة عادلة هلم

وسيارات ربام ارتكبت هبا  تعذيبثار آ ن عليهممركا اعتقال وتبني فيام بعد وجود حمتجاي

                                                      
 رهترصيح توفيق العكروت رئيس جلنة املتابعة باملرصد الليبي حلقوق اإلنسان، مصدر سبق ذك 1

 ترصيح توفيق العكروت ، مصدر سبق ذكره. 2 
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ا وأكد ،جرائم قتل احلقوقي املهدى صالح بن محيد نفس االنطباع حيث زار سجون عني  أيضا

 املشاهد فيها مرعبة وحتدثبأن  وقال ةمعيتقة بطرابلس وزار سجن مرصاتأزارة والسواين و

تعذيب ثار آ نه شاهد بعينةأوقال ب خمتلفة من التعذيب بالكريس الكهربائى والسيا  أنواع نع

وجود سجن رسى بمنطقة السدادة القريبة من مدينة عىل  أكد ني بللسام املعتقجاعىل  حمرب

معتقل من مدينة بني  911ا نه يوجد هبأكليومرت ب 111التي تقع رشق طرابلس ب  ةمرصات

  (1).ةالدولة نفسها مل تتمكن من دخولبأن  وأكدوليد 

 

 

 

 

***
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 ةاخلامت 

كانت ليبيا عىل  نتـائج احلرببأن  من خالل ما تم مناقشته يف الفصل الرابع يتضح لنا

 أحداثيف ليبيا بعد  األمنيةكافة التداعيات االقتصادية واالجتامعية و ية من خالل عرضسلب

 القتىل اتحصائيواقع اإلاحلرب من خالل عرض  ادحص . وهلذا كان1199فرباير  91

 ىأسجينا للرألف  مئة ومخسون ما يايد عنإىل  1191 ديسمربي هناية الذى بلغ حتمرتفع و

املهجرين داخل إىل  ضافةباإل، وصل عدد اجلرحى الذين تعدى عددهم مائتني ومخسني ألفاو

تم  نهتجري مدن بالكامل مثل ما حدث يف مدينة تاورغاء والذيإىل  ضافةباإل وخارج ليبيا

صدور  ىديارهم حتإىل  الرجوع أهلهامل يستطع  والتى 1191.يونيو.12وعدهم بالعودة 

وكذلك احلل يف  .ةمدينة مرصاتعىل  املسيطرة املسلحة املليشيات نتيجة رفض هذا الكتاب

املشاشية باجلبل الغريب  -العجيالت ورقدالني واجلميل يف غرب ليبيا، والعوينية مدينة 

يف  بل تم قتل وهتجري الطوارق، والكراريم،وطمينة ،مثل لدافنية ةومناطق يف مدينة مرصات

  .شعبنا الليبي أبناءمدينة غدامس وغريهم من 

يش الليبي اجل عضاءاستهداف العمليات التفجريية ألإىل  وصلت تداعيات احلرب 

، حيث قتل عرشات مقدمني وعقداء وعمداء من تب العليااوالرشطة وخاصة ذوى الرو

قتلهم إىل  وصلتووحداهتم  وخارج كراهتميف معس فراداآلالف من الضبا  واجلنود واأل

سيطر مجاعات متطرفة  .داء صالهتم وخاصة صالة يوم اجلمعةمساجد بعد أ بيوهتم وىف أمام

إىل  إضافة ،املؤمتر الوطنيعىل  املسلمني خواناإليف ليبيا وسيطر مجاعات  األمرعىل زمام 

 حاالت اغيتال مخس خرها بمدنية بنغازىآغيتاالت التي سجل حاالت االختطاف واال

حد ضبا  أو ،وذلك بقتل معاون االستطخبارات الليبية 1191 ديسمرب ىحت وذلك يوميا

وخطف صحفي  القوات الصاعقة اجليش من أفراد من 911من  أكثروالسالح اجلوى 

ضبا  البحرية العقيد أحد  قتل. كذلك تم ىءشأي  عنه ومل يعرف 1191سبتمرب  15بتاريخ 

طالت دول أخرى ة أمنيتداعيات إىل  ضافةهذا باإل 1191 أكتوبر 1ريخ صالح احلضريى بتا

 .القادمدول اجلوار وهذا ما سيتم مناقشته يف الفصل عىل  ثرت بشكل مبارشأاجلوار و
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  املقدمة 

 

وعدم االستقرار السيايس واالقتصادى  الربيع العريب حالة من الفوىض تعيش دول

ومازالت الدول التي طالتها عدوى  األمنيفجوة كبرية يف اجلانب   واالجتامعي مع و جود

.حيث تعاين من عدم استقرار الفوىض تعيش حالةمع دخوهلا العام الثالث  العربى يعالرب

أحد  ليبيا .الغري رشعية واهلجرة التهريب نسبة تادوجتارة املطخدرات وز سلحةانترشت األ

ة أفريقيدول اجلوار من دول عربية وإىل  امتدداهاإىل  فيها حالة الفوىضأدت  الدول التي

التي عاشتها  هاجس لدى دول اجلوار نتيجة هذه الفوىض األمنيوشكل عنرص االخرتاق 

ية وفرنسا يكاألمريات املتحدة ت كل من الوالأكد . لقد1199ليبيا بعد احلرب عليها عام 

حلدود دول مرص واجلاائر وتشاد  األمنيواالخرتاق  هناك حالة من الفوىضبأن  وبريطانيا

حيث  ،شطخاصواأل موالواأل سلحةجمموعات من هتريب األبه  ملا تقوم نتيجةوالنيجر 

اليورو ة مثل الدوالر وجنبيت األالالعمهناك ماليني من بأن  شارت تقارير خمابراتيةأ

تم هنبها من مستودعات  التي اجد   اخلطرية كيميائيةالواد واملالسبائك الذهبية إىل  ضافةباإل

املتطرفني من القاعدة والتنظيامت  أيدي إىل  قد تكون وصلت والتي ،ليبيةاوزارة الصحة 

ض ية يبحثون عن مسار بعيكاألمرالواليات املتحدة  ن ىفيوومازال حقوق .خرىية األرهاباإل

خطرية  أسلحةوهي  ،قذائف مدفعية وصورايخ تم هنبها من مستودعات اجليش الليبي

إىل  ة توجية خوفا من وصوهلاأجهامتفجرات وصواعق وعىل  وشديدة الفتك وحتوى

أندرو  ن السياسية والعسكريةئومساعد وزيرة اخلارجية للش أكد حيث .مجاعات القاعدة

صواريخ املهربة التي خرجت من ليبيا حتى اآلن، ونحن هجامت من الأي  مل نرإذا أنه  شابريو

 . (1)نبذل كل ما يف وسعنا للتصدي هلذا التهديد
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 لون متابعة الرئيس أوباما هلذه القضية باستمرار مع املجلس االنتقايلئومس أكد فيام

ماليني دوالر الثنتني من املجموعات غري  1أن واشنطن منحت إىل  ، وأشارواالليبي

كية بايارة ثامنية بلدان ييف رشق ليبيا كام قامت فرق أمر سلحةلتأمني مواقع األ احلكومية

جماورة لليبيا لتقديم املساعدة يف حتسني الرقابة عىل احلدود وتأمني املطارات وتوزيع كتيبات 

التي  قوة الرد الرسيع املطختلفة من الصواريخ، وأن هذه الفرق هي جاء من نواعحول األ

ة أمنيمل توضع خطة  1191هناية إىل  و مازالت (1)كية.يارة اخلارجية األمرترشف عليها وز

ينشط فيها مجاعات اآلن  وليبيا ،ملجاء لتدريب مجاعات متطرفةاآلن  للحدود الليبية فهي

اهلجرة الغري  سالح والبضائع والسلع واملطخدرات ونشطة وجتارة الالتهريب يف كافة األ

 تأثريإىل  هذا الفصل سوف يتطرق .دول اجلوارعىل  رشثر بشكل مباأوكل هذا  .رشعية

دول اجلوار مثل مرص أمن  عىل ليبياعىل  الذى سببته احلرب األمنياحلرب واالخرتاق 

ااحلرب  تأثريو ،وتونس واجلاائر والسودان  سلحةمثل انتشار األأخرى  ةأفريقيدول عىل  أيضا

مجاعات إىل  ضافةرات العرقية باإلأوالث ،مناطق تشتد فيها النااعات القبيلةإىل  ووصوهلا

 .متطرفة ومتشددة دينية ومليشيا اخلطف والقرصنة

السيناريو املطروح فإن  ن ما حدث يف ليبيا هو بالفعل ما حدث يف العراق والصومالإ

ة يف حالة فوىض دائمة لتستفرد هي فريقيألاو من قبل دول الغرب هو وضع املنطقة العربية

ناريوهات املطبقة يف ليبيا وتونس ومرص وسوريا واليمن مع يتشاهبات السو .بتنفيذ خمططها

اجلبهة  نشطةأوعادت  ،النموذج العراقي حيث برزت وانترشت التيارات اجلهادية بقوة

هذا ما جعل مرص تعيد و .دول اجلوارعىل  اأمني  ية الليبية املقاتلة، وشكل هذا خطرا سالماإل

حيث  كام عرفت من قبل ،قوية وفاعلة يف املجتمع الدويل قها لتعود من جديداورترتيب أ

وهذا ما جعل الواليات املتحدة  ،رهابت يف تطهري مرص من اإلأت املطخطط وبدأدرك

 ة دولة عربية وطنية وقومية وقائدفمرص ية تعيد النظر يف مصطلح الربيع العريب،يكاألمر

ية ودول الغرب بمساعدة يكمراألمن اكتشف خمطط الواليات املتحدة أول  وهي للمنطقة
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ليصدم العامل  1191يونيو  11الشعب املرصى بتصحيح املسار يف  قاموهلذا  ،دول عربية

مساندة اجليش املرصى ب يةمجاهرياملسلمني يف مرص يف تظاهرة شعبية  خواناإلطاحة نظام إب

 (1).العريب

ود الليبية مثلها مثل من احلد األمنيةلقد عانت مجهورية مرص العربية من االخرتاقات  

نقا  عىل  وتعرض عامل مرصيني النتهاكات من قبل مليشيا مسلحة وجدت ،اجلاائر وتونس

احلدود الليبية عىل  هانة املرصينيإإىل  وصلت احلدود الليبية ورسقة ممتلكاهتمعىل  تفتيش

 ،ةغري الئق أماكنم يف هتومدخرات وحجا أموالمصادرة ما يف جيوب املقبوض عليهم من 

 91ليبيا بعد  وضعإن (2).تنصرييون جاءوا هبدف تنصري الليبينيبأهنم اهتامات هلم  تووجه

قو  س نأب أكد حيث ،1199مارس  11 بتاريخ هالعقيد معمر القذايف يف خطاببه  فرباير تنبه

الدول العربية عىل  عياهتااة وانتشار تديواندالع احلرب القبل انتشار الفوىضإىل  ليبيا يؤدى

وبالفعل هذا  ،جرامية سوف تشتغل يف القرصنةعصابات اإلالبأن  وأكد ،ةفريقيألدول الوا

 ،مقابل إتاواتاألجانب ية والقراصنة الذين خيطفون رهابراجلامعات اإلاشتماحصل حيث ان

ا سوف يتناول هذا الفصل ها يف تدخل فرنسا يف مايل.اوانتشار احلرب كام شاهدن  تأثري أيضا

 عىل وكذلك ،مثل تونس اجلاائر السودان ومرص دول اجلوار العربيةأمن  ىلع احلرب الليبية

الصحراء  إقليماحلرب الليبية عىل  تأثري مدىعىل  حيث سريكا الفصل اأفريقيدول أمن 

وظهور زواد ظهور دولة األعىل  ثر احلرب الليبيةو ما أ .والساحل وتاايد نفوذ القاعدة فيها

 أسبابكذلك سوف يتناول الفصل  .اجلبهات داخل دولة مايلالليبية بكثافة يف  سلحةاأل

 تنامي اجلامعات املتطرفة أسبابمن  اباعتباره سبب التدخل العسكرى الفرنيس يف شامل مايل

ودعم حركة التطرف يف مايل بالسالح من ليبيا. كام سيتناول هذا الفصل  ،اجلنوب الليبيعىل 

ا لقد كانت مشكلة . ليبياعىل  بعد احلرب اأفريقيل تاايد حركات التطرف الديني يف شام أيضا

                                                      
مرصى مطالبني باطاحة حكم  نمليو 11إذا خرج أكثر من  1191يونيو  11انتفض الشعب املرصى بتاريخ  1

خوان زمام السلطة يف يناير وتويل اإل 12خوان نتيجة ملا وصلت إليه مرص يف العامني املاضيني منذ ثورة اإل

 املرصى جعل اجليش املرصى يساند الشعب يف حتقيق هذا املطلب الوطني اجلامهريي.مرص، وخروج الشعب 
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من ليبيا وعرب الدول املجاورة وهي مشكلة كارثية لكل الدول املحيطة،  سلحةهتريب األ

 جتار املطخدرات فلقد كان ،طراف لبيع السالحكل األعىل  ات ليبيا سوقا مفتوحأصبح حيث

 .يةسالمملفضلة للجامعات اإلا ةت هي الوجهأصبحو ليبياإىل  نئويلج وعصابات التهريب

والتفتيش يف  األمن  ونتيجة لضعف ،ىف ليبيا مغرية سلحةاأل أسعارت أصبح لقد

 ةاألسلحهتريب عدد من عىل  سلحةرات تساعد جتار األغنتج وجود ث املنافذ احلدودية الليبية

نس توإىل  قوم اجلامعات بتهريب من ليبياتو، شكل دفعاتعىل  تدخل تىوقطع الغيار ال

 إحدىتشتهر منطقة الانتان بكوهنا ويقوموا برتكيبها من جديد، حيث  ،واجلاائر ومرص

 أسلحة، حيث يرّوج فيها املتاجرة بنواعمن خمتلف األ سلحةجتار األ وجهة قاصدى أفضل

ية رسائيلاإل سلحةاأل لكالرشاشات من صنف الكالشينكوف القديم واحلديث، وكذ

من النوع الثقيل املحمولة عىل متن  أسلحةإىل  إضافةاف، ألصنااحلديدية واملسدسات بكل 

والطرق الرتابية  ،سيارات تويوتا والدفع الرباعي، التي تساعد عىل التنقل يف الضواحي

 والغابية غري املعبدة لإلفالت من قبضة حراس احلدود بالنسبة لكل من اجلاائر وتونس.

ه زهيدة مقارنة أسعاريا، أن بسوق جتارة السالح يف ليب ويذكر مصدر له معرفة

الدول املجاورة خاصة اجلاائر، حيث يبلغ سعر السالح  التي يتم تسويقها ىف سعارباأل

 ماأو  يورو 121دينار ليبي، وهو ما يعادل  211الرشاش الواحد نوع رويس ذو اليد اخلشبية 

لرشاش من عن السالح اأما  ،"ثالثة ماليني ونصف سنتيم"دينار جاائريألف  12من أقل 

دينار ليبي، ويرجع ارتفاع  111 ذو اليد البالستيكية فيبلغ سعره حوايل رسائييلالصنف اإل

أو  أن أمخص الرشاش يطوى ويسهل إخفاءه حتت عباءةإىل  إضافةسعره تبعا جلودة السالح، 

 اآلخر ذو احلجم رسائييللباس طويل، ومل خيتلف هذا السعر عن سعر السالح الرشاش اإل

 9111عن سعر املسدسات بمطختلف أصنافها فلم تتجاوز أما  وهو كله من احلديد، الصغري

صوت، يف   للمسدس الذي حيمل معه كاتم آالف 9دينار ليبي للصنف العادي وما يايد عن 
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طلقة، وهو نفس احلال بالنسبة للذخرية  111دينار ملا يايد عن  911حني بلغ سعر الذخرية 

 (1) ية، وعن أغىل سعر.رسائيلاإلللرشاشات الروسية وخرى األ

 

 اجلوار دولأمن  على ليبيا يف احلرب تأثري :أوال

بعد اجلاائرهي احلدود الغربية لليبيا  :اجلزائر دولةأمن  عىل احلرب الليبية تأثري -3

ترات حدودية دول اجلوار والتي سببت يف توعىل  زمةثرت األأ، 1199ليبيا عام عىل  احلرب

 املليشياتعىل فيها  السيطرة يرافرب 91ستطيع احلكومة الليبية بعد مترد  تبني ليبيا التي ال

عىل  األمنيةمن التحديات  اواجهت اجلاائر عدد تطرفة.ية املرهاباملسلحة والتنظميات اإل

ء كان ذلك من خالل تواجد مجاعات القاعدة يف احدودها املبارشة مع ليبيا بعد احلرب، سو

الثقيلة واخلفيفة عرب احلدود  سلحةمن خالل هتريب األأو  اجلاائرية احلدود عىل شامل ليبيا 

   اجلاائر.إىل  من ليبيا

دول اجلوار عقد مؤمتر وزارى حرضته أمن  عىل احلرب تأثريجة ملا حدث يف ليبيا ويونت

حول االخرتاقات  والذى كان ليبيا ومرص وتونسواجلاائر و رتانياولة املغرب وموكل من د

مقابلة تلفايونية مع اجلايرة بتاريخ  ويف .لعريبا الربيع تي انترشت بعدال األمنية

آالف  ،اختبار الوحدة الوطنية واحلدود السائبة أمامليبيا  " قال طارق متاليل 1191مارس99

اجلاائر نرشت فإن  وهلذا ،حقيقية سلحةواملطخاوف بشأن انتشار األ الكيلومرتات من احلدود

ن ا من وقوع السالح السائب وخاصة وأاحلدود مع ليبيا ختوفعىل  حةسلمن قواهتا امل اآلالف

إن .يةإرهابية إسالممجاعات  أيدي الكتف مضادة للطائرات يف عىل  حممولة أسلحةمنه 

تعترب  .ةأمنيبينها وبني ليبيا جعلتها تضع خطة  اهلاجس اجلاائرى بطخصوص سعة احلدود

بني  تدةمامل كيلو مرت 121وهي حوايل  سعةوشا جلنوبية مع اجلاائر كبريةاحدود ليبيا 

ية واملتطرفة من رهابتتحرك فيها اجلامعات اإلأن  وبني ثالث بلدان من املمكن ،لصحراءا
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بأن  تأكيدوبال .هلا احقيقي اأمنيوتسبب هتديدا  ،خرىية األسالمالقاعدة والتنظيامت اإل

 ،ضبط احلدود بني اجلاائر ومايل أجلية وفرنسية من أمريك هي حماول احلدود تأمني  حماوالت

تدخل أي  دول عربية رفضتغري أن  اأفريقيشامل بلدان حرص عنارص القاعدة يف  أجلمن 

املغرب وموريتانيا أما  .اجلاائر ن منهاأية وفرنسا هبذا الشيكاألمرمن الواليات املتحدة 

عسكرية هلذه  انةإعقاعدة لوجستية و ية وفرنسايكاألمرتعطي للواليات املتحدة أن  تعمدت

 (1)الدول. 

اهلجرة الغري رشعية من دول شامل  قلق دول الغرب هي تثريومن املوضوعات التي 

 معاجلةوتدعوا إىل رضورة   ، جترم اهلجرة من البلدانالعديد مما جعل  ، وروباأيقيا اىل  فرأ

جّرمت يب وورو. فحذت اجلاائر حذو االحتاد األاأفريقياملشكلة من جذورها يف شامل 

األجانب، خصوصاا الصينيني واألفارقة الذين يدخلون اجلاائر بطريقة غري رشعية من ثم 

رب اجلاائر موطن لعدد كبري من املهاجرين من ت. وتعأوروباإىل  يعربون احلدود الليبية ومنها

غرار العديد من البلدان  ىلوع، ة مثل جنوب الصحراء خصوصا مايل والسودان أفريقيدول 

خرى، وهلذا كانت اجلاائر من مصلحتها توثيق العالقات مع الدول التي تكافح بية األاملغار

  (2) .الساحل طقةية املامثلة التي تنشط يف منرهابتنظيم القاعدة واجلامعات اإل

قامت أو ،خمان سالح عن وجود ةاحلكومة اجلاائري كشفت 1191فرباير  12وبتاريخ 

الصحراء إىل  ملة بالسالح يف طريق عبورها من ليبياربع شاحنات حمأالسلطات برصد تسلل 

 ،اا خطريا العاصمة اجلاائرية فذلك يعترب مؤرشا إىل  يصل السالح خوفا من أن اجلاائرية

املهربة من  سلحةا منطقة عبور لألاجلاائر مل تكن يوما بأن  وهذا يؤكد ،من القوميا لألوهتديدا 

 اأفريقيلقد شهدت منطقة شامل  .ان يف تونسخيما  ةالسالح عادت بل كان ،مايلإىل  ليبيا

ا بجانب تنامي التيار اجلهادى والتكفريى يف مايل تعقيدا  أزمةية عميقة زادهتا إقليمحتوالت 

 (3) .يف دول املنطقة سلحةليبيا وتفيش ظاهرة هتريب األ
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رة جتابأن  دول غربية تشريهناك أن  عىل ريرتقشار أ  ارديان الربيطانيةفة اجلصحي فيف

 اجتهتالتي و، متشددةدينية  هي جتارة ترشف عليها مجاعات ،اأفريقيالتبغ املهربة من شامل 

وخاصة رشاء  ،ية يف املنطقةرهابهتا اإلاطانشمتويل بغرض غري مرشوعة الالتجارة هذه إىل 

 بحكم الرصاعات العرقية سلحةهلذه األ سوق رشاء اأفريقيأن  باعتبار وبيعها سلحةاأل

 والتي تقدر سلحةيف انتشار األ ولقد سامهت ليبيا بعد احلرب .ةفريقييف القارة األ والقبلية

انترشت يف رسمية  ماليني قطعة من السالح حسب تقديرات 1من  أكثر إىل وفقا للتقرير

بلداهنا إىل  نقلت نشاطها ستانأفغانالعراق ومجاعات جهادية من بأن  التقرير وأكد ،ليبيا

 ميناءعىل  نشطة التي قامت هو اهلجومومن ضمن األ .وليبيا اأفريقي يف دول شامل ةصلياأل

أحد  خمتار بلمطختار وهوعضو القاعدة إىل  ة تنسبكتيبشنته ميناس يف اجلاائر التي أغاز عني 

 (1).يمولون مجاعاهتم املتشددة من خالل التجارة الغري مرشوعة الذين هؤالء

تونسيا من املتورطني يف  اعنرص 99عىل  بالقبض اجلاائرى األمن  ةأجهالقد قامت  

واسمه " بو طلحة التونيسأثر واقعة أميناس ومن بينهم اجلهادى التونيس أ يةإرهاب أعامل

ي جها سالمتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلبأن  والذى اعرتف "احلقيقي عرويس دربايل 

التونسية مشاهبة للهجوم   األرايض ية داخل رهابخطة شاملة لتنفيذ سلسلة من اهلجامت اإل

إىل  عرشات التونسيني منظمنيإن  وقال .الذى تم تنفيذه يف عني أميناس يف اجلنوب اجلاائرى

اهلجوم عىل  ية ومنهم من يتدربونسالمتنظيم القاعدة وهم موجودين يف حركة النهضة اإل

ها يف اإلعداد أفراد ولقد تم جتنيد ،وهناك تنسيق مع اخلاليا النائمة داخل تونس يف شامل مايل

 .تنفيذهعىل  لتنفيذ هذه العمليات وحتديد املواقع املستهدفة، مؤكدا أن املطخّطط جيري العمل

الرشيعة  أنصار هم تسمية أنفس يطلقون عىل وهم ،وهذا التنظيم هو ما يتاعمة أبو عياض

اا ينتظر هروبه لغ مازالوجياهرون بوالئهم لبن الدن ولتنظيم القاعدة..أبو عياض الذي 

هتا املطختصة عىل حتديد أجهاالتي عجات وملدة شهور وبكل ة ياجلاائر توضيحا من الداخلية

 (2)يتنّقل بكل حرية ويديل حتى بالترصحيات الصحفية. أبو عياض موقعه خاّصة وأن
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 11الثقيلة مثل سالح  سلحةاأل هذهأن مصدر عىل علم تام باألسلحة  يؤكدو

مسافة مدى أن  كام ،طائرات وخاصة ذو العيار للطريانمضادة لل أسلحةهي  .99.2وأ

ال تطلبها إال اجلامعات القوية  سلحةوهذه األ ،كيلو مرتات األربعوصول طلقاهتا تتجاوز 

تلك التي تعمل أو   ةدرن ةكام ىف رشق ليبيا بمدين .كتلك التي تعمل عىل هتريب املطخدرات

، وأخريا  تونس واجلاائر ومايل والنيجر عىل التهريب بالنسبة للحدود بني ليبيا وكل من

السلفيني اجلهاديني الذين ترددوا عىل منطقة الانتان وغريها من أجل التاّود هبذا الصنف 

بالذات ألنه يساعدهم عىل الدخول يف املعارك املبارشة مع جيوش دوهلم، خاصة ما حيدث 

 ي للنظام.سالميف اجلاائر من مصارعة قاعدة املغرب اإل

ية رهاباجلاائرية للمليشيا اإل األمنيةمرت حالة التحذير من قبل اجلهات واست 

ة أمنيعلنت مصادر أحيث  ،1191سبتمرب  11املسلحة بني احلدود الليبية والتونسية ففي 

وحدة عسكرية خمتصة يف  951  حلوايل النظر يف االنتشار امليداينإعادة تقرر أنه  جاائرية

منطقة صحراوية ملراقبة القوات  95 إخضاعو ،احلدودي عىل املستوى رهابمكافحة اإل

ة خاصة عىل احلدود مع أمنيثغرة  99بعد تسجيل  وعرشين ساعة األربعاجلوية عىل مدار 

وحدات عسكرية  91 إضافةالقيادة العسكرية تعتام أن  وأضاف ذات املصدر تونس وليبيا.

 (1).تونسيةاحلدود مع تونس وليبيا حسب ما ورد يف جريدة ال تأمنيل

عملية بمؤخرا حيث قامت  رهابحماربة اإلعىل  ىاجلاائرقوات اجليش  د عملتقل 

ويف  ،يليايإالف عسكرى عرب الرشيط الصحراوى املحيط بوالية آ 1شارك فيها  متشيط

يف عمليات متشيط  قوات اجليش اجلاائري تبارش، املناطق احلدود املشرتكة بني النيجر وليبيا

 أكتوبر 12بتاريخ  ا تم القضاء عليه، أحدمهيني اثننيإرهابمقتل إىل  ىأد أمنيوتشديد 

. وقررت قرب احلدود مع النيجر وليبيا حديثة وصواريخ أسلحةواسرتجاع  ،1191

اجلنوبية الرشقية مع  السلطات العسكرية اجلاائرية غلق احلدود بني اجلاائر وليبيا من املنافذ
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 يف إرهايبا لتوقع هجوم ونظرا  .احلدودعىل  املتوتر منياألنتبجة للوضع  ،بصفة جائية ليبيا

بأن  وزارتا الدفاع والداخلية قررتافإن  ،يف والية متناراستأو  اجلنوب قرب احلدود اجلاائرية

كمنطقة عسكرية  اكليومرت 9112مسافة عىل  تكون احلدود اجلاائرية مع مجهورية مايل املمتدة

وشمل  .ة مسبقةأمنيبرخصة إال  لنسبة لغري السكان املحلينيال جيوز االقرتاب منها با ،مغلقة

 (1)مناطق إيلياي واحلدود مع النيجر. إىل  ة املحيطة بمدينة جانت وصواليناحلظر املد

إىل  ةاملهربمرص ورصد آالف قطع السالح الليبية أمن  عىل احلرب الليبية تأثري -2 

، و هذه اكليوم مرت 9191ول تقريبا طبترتبط مرص وليبيا جغرافيا برشيط حدودى  مرص:

 سلحةوهتريب البضائع واأل األمنياملساحة الشاسعة كانت سببا رئيسا يف عمليات االخرتاق 

من اجلانب الليبي بجانب  ىونظرا لغياب قوات احلرس احلدود .واملطخدرات بني البلدين

استغالل عىل  واملعوالذين  ،نشاطا جتار السالحفإن  1199فرباير  91بعد  سلحةشاراألتان

الذى زاد من املطخاطر والتهديدات التي  األمر، بني ليبيا ومرصاحلدود عىل  التوتر املوجود

 األمنيمجهورية مرص العربية من اجلانب السيايس واالقتصادى وعىل  ثرت بشكل فعيلأ

 ا متر به مرص من اضطرابات واستهداف مبارش من الغرب لتقسيمها،ملونظرا ، والعكرسى

للغرب عن طريق تاكية الواليات  امساعد يف مرص كان عامال يةرهابتواجد اجلامعات اإلن فإ

 اهب الوطنية التي متياغري أن زمام السلطة يف مرص.  ية لتوىلإرهابجلامعات  يةيكاألمراملتحدة 

يف حماربة االستعامر ومواجهة  9121يوليو  11اجليش املرصى منذ قيام ثورة 

فقد قام اجليش  ،ل املحاوالت التي تستهدف مجهورية مرص العربيةوالتصدى لك،إرسائيل

 11 يف رهابجنب مع الشعب املرصى يف مواجهة اإلإىل  املرصى الوطني بالوقوف جنبا

 .ضعاف دور مرص القيادى يف املنطقة العربيةاملطخطط االستعامرى إلإحبا  و ،1191و نيوي

التي  رهابالكثري من حماوالت اإلبا  إحعىل ولقد عملت قوات اجليش املرصى والرشطة 

يف مرص لتسهيل عملية  األمنيواالنفالت  خطط لتنفيذها يف مرص بغرض خلق الفوىض
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ومع هذا فامزالت مرص تعاين تداعيات احلرب الليبية وخاصة فيام خيص  .األمنياالخرتاق 

   سيناء.إىل  انتشار السالح وهتريبه

خيص يف تقرير  ،1199 أكتوبر 91بتاريخ بوست  ته صحيفة واشنطنأكد وهذا ما 

 سلحةهناك الكثري من خمابئ األأن  عىل التقرير وأكد، ءاملنترشه يف سينا سلحةاملطخابئ واأل

التي تعيشها  األمنينترشة حاليا يف شبه جايرة سيناء قادمة من ليبيا مستغلة فرتة االنفالت امل

مسئولني حاليني هناك ترصحيات من  أن عىل الصحيفة توأكد  .1199مرص منذ ثورة يناير 

 سيناء قوهلم إن سيناء متتلئ حاليا بمطخابئ أسلحةوجتار  ،وسابقني يف القوات املسلحة املرصية

ويشقون طريقهم عرب احلدود املرصية إلغراق السوق  ،القادمة من ليبيا سلحةكبرية لأل

املتوفرة حاليا يف  سلحةاأل أن إىل اقطاع غاة عرب األنفاق، مشريإىل  السوداء وتأخذ طريقها

سامح سيف اليال اجلنرال املتقاعد  أكد فقدسيناء تشمل صواريخ ومدافع مضادة للطائرات. 

نحن ال نريد أن نرى مرص كمسار لتهريب  :يف االستطخبارات العسكرية املرصية حيث قال

إىل  ليبيا أنه تم اعرتاض عدة شحنات مؤخرا عىل الطريق الصحراوي منإىل  ، مشرياسلحةاأل

نه بعض الفصائل الفلسطينية أب أكد كام. مدينة اإلسكندرية املرصية يف الشامل نحو غاة

جو تطلق من أرض  خاصة مثل صواريخ أسلحةتوصلت التفاق مع الليبيني للحصول عىل 

 (1)عىل الكتف.

يف منطقة حساسة عىل احلدود مع قطاع  األمن  تثري املطخاوف بشأن سلحةن هذه األإ

أن تضاف إليها  سلحة، يف وقت جتتاح املنطقة االضطرابات، ويمكن هلذه األإرسائيلوغاة 

ترسانات املقاتلني الفلسطينيني إىل  تضاف دة للطائرات وتطلق من عىل الكتفصواريخ مضا

 وخاصة طائرات اهلليكوبرت رسائييلا يمثل هتديدا كبريا لسالح اجلو اإل. وهذا ميف قطاع غاة

وأثارت هذه األنباء  تة التي تقوم بدوريات متكررة يف سامء قطاع غاة،والطائرات الثاب

ية يكاألمروهلذا دعت كل من الواليات املتحدة ا، أمريكو إرسائيليف  األمنيةاملطخاوف 
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مرص لبذل املايد من اجلهد حلامية املنطقة احلساسة عىل احلدود مع قطاع غاة  إرسائيلو

يف مرص، هاجم مسلحون خط األنابيب  1199رة ينايرويف األشهر التي تلت ثو .إرسائيلو

سبع مرات من قبل مسلحني، كام أسفر هجوم عرب احلدود يف أغسطس  إرسائيلالذي يغذي 

يف هذا التقرير اللواء سامح سيف اليال اخلبري  ما ورد أكد وقد (1)يني.إرسائيلعن مقتل ثامنية 

حيث  ،1199 أكتوبر 91ياة املرصية بتاريخ قناة احلعىل  يف مرص يف مقابلة تلفايونية األمني

  (2).سيناء وغاةإىل  مرص ومنهاإىل  من ليبيا سلحةوهتريب األ األمنيرشح وضع االنفالت 

وعدم االستقرار  عن انتشار الفوىض األولل ئواملجتمع الدويل هو املس رغم أن 

نراه اليوم مهتم إال أنه  ،الربيع العريب ىيف املنطقة العربية بمطخططه وتنفيذها بمسم األمني

، ففي ترصحيات األوىلبالدرجة  إرسائيلأمن  عىل االتي بدات تشكل خطر سلحةبانتشاراأل

ب يمنع ترس رضورةعىل   يةيكاألمراخلارجية  ل ىفئومس أكد  ط وسخاصة بجريدة الرشق األ

ها يف جو خوفا من وقوع –أرض  ريخاووخاصة ص،  سواق املرصيةاألإىل  من ليبيا سلحةاأل

الواليات بأن  وأكد ،يةرسائيلالطائرات اإلعىل  يني واستطخدامها يف اهلجومرهاباإلأيدي 

احلدود منعا لتسلل عىل  تشديد الرقابةعىل  ية حتث الدول املجاورة لليبيايكاألمراملتحدة 

وال يملك  .الكياموية سلحةوذخائر ومواد قد تستطخدم يف صناعة األ سلحةاملهربني باأل

رفض  بعد أنالدول األخرى، أو  كي قوات عند احلدود الليبية سواء مع مرصيألمراجليش ا

كية يف ليبيا جتنبا إلثارة غضب دول يف الرشق يالرئيس أوباما نرش القوات العسكرية األمر

إىل  الليبية سلحةكي، لكن التقارير األخرية لتهريب األيرس األمرجوغضب الكون ،وسطاأل

 رس، ودعا رئيس جلنة االستطخبارات مايك روجرزجاب الكونبعض نو غضب  مرص أثارت

وضامن عدم هتريب الصواريخ التي  سلحةاستطخدام اجلنود لتأمني خماونات ليبيا من األإىل 

 91من  أكثر سابقا عىلتشكل هتديدا عامليا وقد تم استطخدامها  ألهنا  ، تطلق من فوق الكتف

حيث  باسم نظام الدفاع اجلوي املحمول،وهي معروفة   ات،يطائرة مدنية منذ السبعين
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بحاث ستسون بالواليات أالدولية بمركا  سلحةشارت راشيل ستون اخلبرية يف جتارة األأ

ني تعلم الدرس بعد آالف الصواريخ يكيلني األمرئويتعني عىل املس نهأية بيكاألمراملتحدة 

  (1).1111التي تم هتريبها من مستودعات صدام حسني يف العراق عام 

 عىل كال اجلانبني من احلدود يف سيناء، وعىل الرغم من انتشار بنادق الكالشنيكوف

يني رسائيليشكل تطورا مقلقا لإلأخرى ثقيلة  أسلحةوجود صواريخ مضادة للطائرات وفإن 

  ية التي تقوم بدوريات مراقبة عىل قطاع غاة. وختوفترسائيلألنه يمكن أن هيدد الطائرات اإل

ترسانة إىل  من وصول الصواريخ املضادة للطائرات املهربة من ليبيا تحدةالواليات امل

 إرسائيلالتي يملكها الفلسطينيون يف غاة مما يايد من خطورة التهديدات ضد  سلحةاأل

  احلكومة املرصية  رسلتأوهلذا  .ومروحياهتا التي تراقب القطاع اخلاضع لسيطرة محاس

أمن  أعوان وقد متكن، املنطقةعىل  الستعادة السيطرة اجنديألف  11ة بلغت أمنيتعاياات 

عىل  وهي نوع حيمل جو –أرض  طريق سيارة حتمل شحنة صواريخ ضااعرت مرصيون من

ل ئومس وأكد ،نفاق التي تربط مرص بقطاع غاةاألإىل  سيناء ومن ثمإىل  الكتف يف طريقها

 أسلحةة حية ومتفجرات والتي تم العثور عليها ضمنت ذخري ةسلحاألبأن  باجليش املرصى

 (2).1واسرتيال  1سرتيال  أسلحة ثقيلة روسية الصنع من بينها أسلحةوتوماتيكية وأ

مثل هذه املطخاطر حيث قدمت مرشوع إىل  نبهت روسيا مبكرا  1199نوفمرب 1يف 

بحث املجلس الوطني االنتقايل يف ليبيا عىل اختاذ مجيع  األمن  قرار تطالب فيه جملس

جو ولضامن مصادرهتا  -أرض بام يف ذلك صواريخ سلحةلالزمة ملنع هتريب األاخلطوات ا

 .يني وهتديد السالم واالستقرار يف املنطقة والعاملرهاببطريقة مناسبة قبل وقوعها يف أيدي اإل

 املتحدة املتطخصصة األممية الفاعلة بام فيها وكاالت قليمودعت روسيا اجلهات الدولية واإل

عدات الالزمة للمجلس االنتقايل لتحقيق هذا اهلدف، كام حث جريان ليبيا تقديم املساإىل 

وأمن احلدود، والنظر يف ردود  سلحةعىل التعاون يف تقييم التحديات التي تواجه انتشار األ
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فوىض السالح التي تشهدها ليبيا والتي تأثرت هبا كل من تونس إىل  الفعل املناسبة، بالنظر

املهربة  سلحةجماورة لليبيا قد اشتكت من األأخرى اجلاائر ودول ومرص والسودان ومايل و

 (1)التي غمرت أسواقها.

فرباير  91ت بعد أصبحالقومي املرصى و األمن  عىل ات تشكل خطرأصبح ن ليبياإ

مجهورية مرص إىل  هاأنواعب سلحةت مصدر دخول األأصبح حيث ،القلقة ةاجلار 1199

اوهذا  ،العربية كثري من الظروف  املرصية واملصادر العسكرية ىف عالمسائل اإلته وأكد ما أيضا

 92مباحث كفر صقر تم القبض بتاريخ  إدارةسبيل املثل ففي  وعىلالتي متر هبا مرص.  األمنية

 91ليتني بطخاينة كل منهام آثبات شطخصية وبحوزته بندقيتني أمواطن بدون عىل  1191فرباير 

 (2)دوليا ومهربة من ليبيا. ةخارق حارق حمرمبأهنا  فلئني بطلقات تعرتطلقات وجوالني مم

حلمى عاب مدير املباحث اجلنائية بوزارة أمحد رصح  1191فرباير  19 تاريخ يفوكذلك 

املهربة القادمة من ليبيا تنترش  سلحةاألبأن  :الداخلية املرصية يف لقاء مع قناة روسيا اليوم قال

ومنع دخوهلا.  سلحةاول احلد من انتشار هذه األداخل مرص، مضيفا أن وزارة الداخلية حت

  (3).طلقة مؤخراألف  29بندقية آلية و  91ضبط إىل  شارأو

ا البحريةأمن  بمديرية األمنيةة جهامتكنت األو من  1191فرباير  19بتاريخ  أيضا

داخل البالد قبل تروجيها ىف حمافظة اجلياة.وكانت إىل  مهربة من ليبيا أسلحةضبط ترسانة 

املركاى قد متكنت  األمن  العامة للمرور وقوات دارةالبحرية واإلأمن  ة من مديريةأمنيوى ق

سيارة نصف نقل حتتوى عىل خمان رسى أسفلها ) بجانب  مواطن ليبي يستقلمن ضبط 

ومدفع متعدد الطلقات  "بريتا  " بندقية آلية وأربعة رشاشات من نوع 91الشاسيه ( وبداخله 

طلقة آلية من خمتلف األعرية وعندما متت  111ألفا و 91إىل  ضافةباإلوبندقية قناصة ، 

والذخرية املضبوطة واملهربة من ليبيا عن طريق  سلحةلب األجينه أف بعرتأمواجهة املتهم 

                                                      
 1199نوفمرب  1سلحة من ليبيا إىل دول اجلوار، قرار روسيا إىل جملس األمن للمطالبة بمنع هتريب األ 1

 . 1191فرباير 92بجمهورية مرص العربية بتاريخ  صقر ترصيح قسم مباحث كفر 2

 19ناة روسيا اليوم، بتاريخ باحث اجلنائية بوزارة الداخلية املرصية يف قاملترصيح أمحد حلمي عاب، مدير  3

 .1191فرباير



 
256 

جراءات القانونية مطروح لرتوجيها يف دائرة مركا الصف باجلياة وقد تم اختاذ كافة اإل ىمرس

  (1)ر النيابة العامة ملبارشة التحقيق.خطاأة وعلالزمة حيال الواق

 األمن  ، اخلبري بجهاز1191مارس  91ىف حني يرى اللواء مجال أبو ذكرى بتاريخ  

عرب احلدود  األولمرص، إىل  سلحةالقومى، وجود ثالثة مصادر يتم من خالهلا هتريب األ

من ليبيا وعىل  سلحةاأل أنواعالليبية املرصية من خالل الساحل الشامىل، حيث تم هتريب كل 

واملدافع املضادة للطائرات، والتى تم ضبط البعض منها،  "اجلرينوف"األخص املدافع 

 سلحةوالثانى عرب احلدود السودانية املرصية من جنوب السودان، ويتم من خالله هتريب األ

 2، والثالث عن طريق أنفاق غاة.سلحةية، وتم ضبط جاء من هذه األرسائيلالسودانية واإل

ا 1191مارس  95وبتاريخ   اخلبري االسرتاتيجي يف  الدكتور حممد الغباري رصح أيضا

 ،ار املساحة احلدودية التي تربط ليبيا ومرص فهي شاسعةتببعني االع أخذناإذا  نهأب مرص

مرص بكميات كبرية جدا سيكون إىل  وهتريب السالح من ليبيا ،بالتايل يصعب السيطرة عليها

جرامية وعصابات إوهذا ما يساهم يف انتشار عنارص  جدا. ةمربح جتارة متاح باعتبارها

ما حيدث يف إىل  ضافةباإل،كبريا للحكومة املرصية داخل مجهورية مرص، وشكل قلقا مسلحة

برقة اجلديد وانفصاله عن احلكومة الليبية وهذه  إقليمة إقامعن  عالنليبيا من حماوالت إل

وهذا ما  .لداخيلاالقومي  األمن و من القومي املرصىألتشكل هتديدا مبارشا ل املحاولة

حدود عىل  وختاينها يف مناطق صحراويةمن ليبيا  سلحةحصل بالفعل حيث تم هتريب األ

سيناء ويف حالة إىل  ـ ثم هتريبها األمنيةة جهاحمافظتي القاهرة واجلياة ـ وفق ما رصدته األ

فظات الوجهني البحري والقبيل بأرخص عدم حاجة قطاع غاة إليها يتم بيعها داخل حما

انتشار إىل  خريطة هتريب وبيع السالح يف مرص األثامن السيام للطخارجني عن القانون. وتشري

  ى) منطقة مرساألمحرمطروح) بمنطقة الضبعة( والبحر  ىشبكات التهريب بمحافظات مرس
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من  الل الفرتةخ سلحةضبط شحنات هائلة من األ األمنيةة جهاستطاعت األاوسوهاج، و

وصواريخ مضادة للطائرات وطلقات ،وقناصة ،تضمنت بنادق آلية 1191- 1199عام 

متعددة األعرية، كام ضبطت عنارص تعمل يف هذه الشبكات منهم العنارص املسئولة عن 

أمن  عىل . وتايد املطخاطر من تداعيات عمليات هتريب السالحاالستالمعمليات التسليم و

بيع سالحهم للتجار الذين بدورهم إىل  دعا العديد من الليبيني حيث .مرص من جهة الغرب

عمليات البيع والتهريب، يف ظل حالة عىل  املرصية األرايض تعاقدوا مع نظرائهم يف 

، بجانب أن هناك نقطة مهمة  خواناإلفرتة حكم  أثناء  الذي تشهده مرص  األمنيالنفالت ا

ة، أفريقيتسليح عنارص انفصالية عديدة يف دول عىل  لكانت تعم إرسائيلالجيوز إغفاهلا أن 

إىل  ليبيا وقت الرصاع، ثم انتهت به احلالإىل  وهذا السالح انتقل بدوره من خالل التجارة

 أسلحةالذي يفرس وجود  األمرمرص من خالل عمليات التهريب عرب احلدود، وهو 

 (1).كثرية تم ضبطهاسلفنا ويف حاالت أمن جهة الغرب كام  ية دخلت مرصإرسائيل

 األمنياالنفالت أن  فيؤكد ،أما الدكتور حممد غراب اخلبري والباحث االسرتاتيجي 

املرصية من خالل احلدود الشاسعة،  األرايض إىل  يدفع با لدخول وهروب عنارص مسلحة

مجاعات مسلحة جديدة يف مرص  إنشاءوهذه العنارص قد تبدأ يف أنشطة غري قانونية، وحماولة 

سيجعل كل من  موالالداخيل، بجانب أن الطمع يف جني األ األمن االستقرار وعىل  ؤثرت

عىل  الليبية حصل الليبيون زمةيمتلك السالح يرغب يف بيعه واالجتار فيه، حيث إنه مع األ

سالح واحد فقط، فالتجارة هنا هلا رواج يف دول عديدة، عىل  ، وليسسلحةالعديد من األ

عىل اآلن  ما حيدثإن .ا حقيقياأمنينفالتا اقت احلايل الذي تشهد فيه وبطخاصة مرص يف الو

أن  إىل احلدود الليبية املرصية من عمليات هتريب السالح وبيعة وانتشاره هبذه الصورة يشري

وجد منفذ ليبيا  ،رواج جتارهتا يف السالح أجلزيادة الرصاع من عىل  مافيا السالح تعمل

  (2. )مرصإىل  هتريب السالحإىل  طريقا دودهاحعىل  األمنيللفراغ تيجة ن
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ا  1191.أبريل92.ويف تاريخ ويف حماولة ملباحث مجهورية مرص بكفر صقر  أيضا

ثالثة أعراب مجيعهم عىل  مباحث كفر صقر من القبضقامت  األمنياالخرتاق عىل  للقضاء

 91بطخاينة كل منهام وبحوزهتم بندقيتني آليتني  سامعليةمن العالقة التل الكبري حمافظة األ

 1)خارقة حارقة( حمرمة دوليا مهربة من ليبيا.بأهنا  طلقات وجوالني ممتلئني بطلقات تعرف

ا وأكد أن سوق السالح غري ، 1191يونيو  99بتاريخ  املرصى األمن  خرباء أيضا

هناك ية، وأن رسائيلاملرخص يعتمد عىل ثالثة معابر ملتهبة ىف احلدود الليبية والسودانية واإل

هناك أن إىل  املهربة، مشريين سلحةنفق يربط بني قطاع غاة وسيناء لعبور األ 9911من  أكثر

 األمن  ةأجهاآالف سالح متت رسقتها من  91من  أكثررسمية تؤكد أنه ال ياال مصري تقارير 

ا، باإل 1199 ىف أعقاب ثورة يناير تدفق آالف مؤلفة من السالح ىف أعقاب إىل  ضافةغامضا

ورة الليبية، والتى تدفقت عرب احلدود املرصية الليبية، وتستطخدمه تشكيالت عصابية ىف الث

اللواء نشأت اهلالىل، رئيس أكاديمية الرشطة األسبق، أن سبب زيادة  أكد كام.هتديد املواطنني

سجني من ألف  17 من أكثرهروب إىل  صعيد مرص منذ ثورة يناير يعودإىل  املهربة سلحةاأل

واقتحامهم ألقسام الرشطة والسجون ورسقة السالح، واالستيالء عىل ما هبا من السجون، 

إىل  عن طريق احلدود الليبية املرصية، مشريا سلحةهتريب الكثري من األإىل  ضافة، باإلأسلحة

أنه مل يكن يوجد هذا الكم من السالح قبل الثورة ىف صعيد مرص، لوجود الكثري من 

 (2)غري املرخصة. لحةساحلمالت التى تستهدف األ

 ةاللواء مدحت النحاس قائد املنطقه الغربيإىل  كانت املعلومات التى وردتو 

ت قيام بعض املهربني بتهريب شحنة سالح أكد قد 1191يوليو 12العسكريه بتاريخ 

فتم تشكيل جمموعات استطالع  ،ةمرص عرب احلدود املرصيه الليبيإىل  وذخريه من ليبيا

 ،اسة العميد عىل عشاموى قائد خمابرات حرس حدود املنطقة الغربيةودوريات رصد برئ
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بمنطقة القرين جنوب منفذ السلوم  "تويوتا الند كروزر بيضاء اللون "والتى رصدت سيارة 

و قامت  ،الليبية عرب السلك الشائك وبداخلها شطخصني األرايض كم قادمة من  911 ـب

د العايا قائد خمابرات حرس احلدود بالسلوم دورية حرس احلدود برئاسة املقدم أرشف عب

تاركني السيارة الليبيه  األرايض والنقيب عبد الرحيم صالح بمطاردهتم فالذا بالفرار داخل 

 مليل و 11طلقة عيار ألف  25بنادق قناصة ومدفع رشاش و 2وإىل  ةيــبندق 91وبداخلها 

املضبوطات بواسطة عىل  تحفظوتم ال ،مليل1الف طلقة عيار آ 2مليل و 29آالف طلقة 91

 (1)نيابة سيدي براين.

ا 1191يوليو  12بتاريخ  أكتوبر قسم مباحث يفو  اشطخصني كانعىل  تم القبض أيضا

 ،مليون دوالر 992والذخرية قيمتها  سلحةيستعدان لرتويج كمية كبرية من املتفجرات واأل

اوهي  وجارى البحث عن رشيكيهام يف  ،ومتت إحالتهام للنيابة للتحقيق  قادمة من ليبيا أيضا

ااجلريمة.  مواطن يستقل سيارة حتمل لوحات عىل  قامت مباحث الرشقية بالقبض أيضا

غريب إىل  بنادق 91خاصة بالقوات املسلحة ويرتدى مالبس القوات املسلحة وبحوزته 

كان اللواء حممد  كلطلقة ومدفع جرنوف. وكذ 1111وحوايل  علية حملية الصنآوبندقية 

ف الصري ىف مدير ءوخطارا من اللواء عبد الرإالرشقية قد تلقى أمن  رص العنرتى مديرنا

واء ــه اللــث برئاســل فريق بحــم تشكيــنه تأ، ب 1191يوليو12بتاريخ  رقيةــاحث الشــمب

قادمه من  أسلحة يقوم بتهريب أسلحةيف والرائد حممد سليم لضبط تاجر الصري عبد الرءوف

 ليه وبعمل الكمني املطخصصيسامعبنقلها ملحافظة اإلمواطن مرصى طروح ويقوم م أ ىل ليبيا

اإلسامعيلية ويستقل سيارة حتمل لوحات خاصة بالقوات ب طريق منيا القمح الاقازيقعىل 

الكمني  أفرادعالمات اخلوف والريبة وهو ما دعى  هظهرت علي هاستيقاف أثناءاملسلحة و

أخرى بنادق متعدده و 2بنادق قناصة و  2 بندقية منها 99ىل لتفتيش السيارة وعثر بداخلها ع
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ومدفع جرنوف وتم التحفظ عىل املتهم وحترر املحرض  ،طلقة 1111إىل  ضافةباإل آيل بندقية

  (1).الالزم وتولت النيابة التحقيق يف القضية

 خواناإلنظام عىل  بعد القضاء رهابضد اإل محلتهاوهلذا قامت مرص بتشديد  

حممد كامل عمرو وزير اخلارجية املرصى يف االجتامع رصح  فلقد ،1191ني يف املسلم

ما أو  األمنيالذى ضمن كل من وزراء خارجية الدول املترضرة من االنفالت  وزاريال

نه حتدثوا يف أب .1191نوفمرب  9بثورات الربيع العريب مرص وليبيا وتونس بتاريخ  ىيسم

ضافيا من إذلك يتطلب جهدا بأن  احلدود وقالأمن  االجتامع عن كيفية التعاون بطخصوص

انا ومن باقي دول اجلوار تدول زماهتا ان الربيع العريب من التعايف من أبلد ىحيث تسع " أيضا

رفع التبادل التجارى عىل  واالقتصادية التي خلفتها االنتفاضات معتمدة يف ذلك األمنية

تكافح تونس ومرص  1199فربير  91منذ بأن  دوأكاحلدود. عىل  بينها األمنيوزيادة التنسيق 

تشارها بشكل واسع وكانت نابعد من ليبيا  سلحةلضبط حدودها مع ليبيا لوقف تدفق األ

العارمة يف  الفوىض أثناء   يدرب يف ليبيا إرهايبعلنت بالفعل عن تفكيك تنظيم أتونس قد 

 (2)".ية يف تونسإسالممارة إة إقامإىل  ىليبيا ويسع

ة من اجلانب أمنيشهدت احلدود الليبية املرصية تعاياات  1191نوفمرب 1 ويف يوم

احلدودية بني البلدين حيث قام وفد  لقوانني املرصى نظرا النتهاكات جمموعات مسلحة ليبية

اجلانب الليبي لبحث يف كيفية هتدئة إىل  من عمد ومشايخ القبائل بمحافظة مطروحة بالتوجه

 النار من اجلانب الليبي عىلإطالق عقب  احلدودية يف مرص وليبيا بني سكان املناطق وضاعاأل

مواطن مرصى،  911رصيني وعددهم منطقة السلوم وحرق البضائع اخلاصة ببعض املأهايل 

حراق سيارة بضائع حمملة إبطلقات نارية، وأشطخاص ة ثالثة صابإإىل  النارإطالق دى أو

 (3).قمشةثوب من األ 211بعدد 

                                                      
 ترصيح حممد نارص العنرتى ، مصدر سبق ذكره. 1

 . 1191نوفمرب 9لدولة تونس وليبيا ومرص بتاريخ اجتامع وزراء اخلاجية  2

 .1191نوفمرب 1قناة التلفايون املرصى  ، 3
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شهدت مدينة السلوم احلدودية اشتباكات بني اجلانبني املرصى  1191 نوفمرب 11يف   

ة العرشات. و كانت صابإإىل  أدى النار وتراشق باحلجارةإطالق إىل  تطورت والليبي

ب وجود بعض بمنفذ مساعد بس إغالق نوفمرب 15علنت يوم أالسلطات الليبية قد 

توقف حركة إىل  أدى وهذا .النتهاء منهاا موعدأو  اأسباهبأو  املشكالت التي مل يعلن عنها

أن  إىل األمرطول الطريق وتطور عىل  السري باملنفذ وتدافع وتكدس العديد من الشاحنات

 ،فارقة املتواجدين باملنفذاشتباكات بني اجلانب الليبي واجلانب املرصى وبعض األإىل  وصل

 ةصابإإىل  دىأارة وجتراشق باحل هالنار بني اجلانبني سبقإطالق تبادل إىل  أدى وهذا بدوره

  (1).فارقة وجمند مرصىعرشة أ

حيث متكنت قوات من جهاز املطخابرات  1191ديسمرب15بتاريخ أخرى وىف حماولة 

طلقة خمتلفة ألف  59ليه وآبندقية  95حلرس احلدود يف املنطقة الغربية العسكرية من ضبط 

حية لسالح  ةطلقة ناريألف  191عرية مهربة من ليبيا عن طريق السلوم، وتم ضبط األ

إىل  ضافةباإل،طن نحاس مهربني من ليبيا 1.2سجائر، و "قاروصة "ألف  22اخلرطوش، و

وضبط املتهامن  من سوريا، 1من السودان و 2مهاجرين غري رشعيني منهم أشطخاص  5

لني عن املضبوطات، واللذان اعرتفا بحيازهتام ئوعملية التهريب واملسعىل  القائامن

حماوالت االخرتاق غري أن  (2).ليتهام عن املهاجرين الغري رشعينيئومضبوطات ومسلل

 19 بتاريخ مطروحأمن  مرص استمر حيث قامت مديريةإىل  وهتريب السالح من ليبيا األمني

 (3)طلقة نارية. 99111بضبط مهربني من ليبيا بحوزهتام  1191ديسمرب 

ومرص تشهد ارتفاعا بمعدل عمليات  1199فرباير  91يف  ري النظام السيايسيمنذ تغ 

لعمليات هتريب  ةخاص ة،التهريب بشتى صوره عرب منافذها والدروب واملدقات الصحراوي

 ةاألمنية جهاثرت عىل الشارع املرصى بالسلب لكن األأواملطخدرات والتى  سلحةاأل

                                                      
      1191نوفمرب.15إغالق املنفد احلدودى بني مرص وليبيا يوم.  1

 15ترصيح جهاز قوات خمابرات حرس احلدود يف املنطقة الغربية العسكرية بجمهورية مرص العربية بتاريخ  2

 .1191ديسمرب

 1191ديسمرب 19ترصيح مديرية أمن مطروح بجمهورية مرص العربية  3
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 ةلل من حدق مع بعضها البعض  1191يونيو  11والتى تالمحت منذ اندالع ثورة  ةوالشعبي

لرجال الرشطه بالتعاون  ةاألمني ةها القبضأمه أسبابوذلك لعدة  ،ارتفاع عمليات التهريب

ثر للسيطرة األ أكربكان لدورهم  نوعمد ومشايخ مطروح والذي  ةمع عنارص القوات املسلح

لة ويف حماو .مان املواطننيأالقومى و األمن  وهلذا امللف اهلام واخلطري عىل ،ةبصورة متوزان

مواطن يستقل سيارة عىل  بالقبض 1191.يناير.95قامت مباحث الرشقية بتاريخ أخرى 

القوات املسلحة حيث يرتدى  أفرادوينتحل شطخصية املسلحة  حتمل لوحات خاصة بالقوات

بطريق منيا القمح الاقازيق وبحوزته عدد  يةنجليااملدرسة اإل أماممالبس القوات املسلحة 

 (1)طلقة بجانب مدفع جرنوف. 1111ليه حملية الصنع وحوايل آندقية غريب وبإىل  بنادق 91

% من 51عىل تقريبا تم السيطرة 1191مايو  11نه يف أوقد رصح مصدرعسكرى ب

 حةنه تم التنسيق مع القوات املسلأب أكد حيث، احلدود الليبية املرصيةعىل  مهريب السالح

ار السالح واملطخدرات وفروع اجليش من وتبادل املعلومات بيننا عن رصد وضبط جت ةباملنطق

 عمليات التهريبوحرس احلدود والتى نجحت ىف ضبط عدد كبري من  ،ةاملطخابرات احلربي

وضبط العرشات من املتسللني لدخول دول  مليون قرص خمدر 9ضبط  أيامخرها منذ آ

 ةمن املتفجرات مارك ةاجلوارالشقيقه وضبطهم لعدد من الصواريخ بجنوب سيوة وكمي

 عمليات الضبط مع البحث العام ىف نجاحها ىف األمن  كذلك الننسى دور ة.س احلكمأر

عديدة مع العمد واملشايخ وتفعيل دورهم احليوى  ةأمنيلعقد لقاءات  ، باإلضافةاجلنائى

للمهربني وعمليات التهريب بالدورب واملدقات التى يصعب  ماكنواهلام ملعرفتهم لتلك األ

لعمليات  ةخاص ةحيث تم السيطرة حاليا بصورة شبه حمكم، هلا  ةنياألمة جهاوصول األ

 ةالثقيل سلحةشهر تم ضبط عدد كبري من األأ 2من أقل  هتريب السالح واملطخدرات عىل مدار

 ةليآس صواريخ وبنادق ءواريخ عابرة للقارات وروسالح مابني ص 921حواىل بو املتنوعه 

قضيه خمدرات  51تنوعه وضبط حواىل خرية مذألف  21من  كثرأل ةضافباإل ،  وخرطوش

 بالسيطرة األمنيةوقامت اجلهات  فيون واحلشيش،من األ 112هريوين وحوايل  قراصأ بني

                                                      
 1191يناير 95ترصيح قسم مباحث الرشقية بجمهورية مرص العربية بتاريخ  1
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مدى يدا جون موهم يعل احلدود الليبية املرصيةعىل  % من عمليات التهريب51بنسبة 

 هنم يعلمونب ألالتهري أساليباملطخدرات لذلك يتفننون بأو  خطورة هتريبهم سواء للسالح

 (1) شاقة ومؤبدة. شغالقد تصل أل ةحكام رادعاألبأن 

ة تابعة بيجة ملشاكل احلدود بني ليبيا ومرص متكنت كتيتون 1191يوليو  19وىف  

استبعدت جمموعة من الشباب الذين  بعد أن ،  مساعدأمنفذ عىل  للجيش الليبي من السيطرة

 احلدود الليبية املرصية من اجلانب املرصى إغالقإىل  أدى مما ،املنفذعىل  كانوا يسيطرون

رئيس  أكد حيث ،العنارص اهلاربة من سجن النجدة بمدينة طربقعىل  لتسهيل عملية القبض

 بعد موجة االغتياالتآخر  شعارإ ىاملنفذ حت إغالقاحلكومة قررت بأن  زيدانعىل  الوزراء

سيتم التنسيق مع السلطات املرصية ه أن إىل امشري التي شهدهتا املناطق الرشقية يف ليبيا

 (2)يتم القبض عليهم. ىهبم حت هاملشتب أسامءبالغهم بإو

 سلحةاألبأن  ية التي نفذت يف سيناء والعريش تؤكد املصادررهابن العمليات اإلإ

الدكتور صالح هذا  أكد من ليبيا، وقد ىيأتسلح ليبية والدعم امل أسلحةاملستطخدمة فيها هي 

 ،1191 أغسطس 99يادى يف حركة محاس يف حديث له للقدس العريب بتاريخ الربدويل الق

املرصى قامت باعتقال جمموعة قيادية  األمن  ةأجهاأن  عىل تؤكد هناك تقارير مرصيةبأن 

ف ارشإوحتت  ،تدريبهم شطخص فلسطيني ىليتو هؤالءو ،يني يف شامل سيناءرهابلإل

من يأتى متويلهم  أنقطاع غاة يف حني  كة محاس يفية وحريكاألمرالواليات املتحدة 

ح لمس 211وجود حوايل عىل  أكد من ليبيا حيث يأيتتسليحهم بأن  وذكرت التقارير.ليبيا

 نأوسبق و ،نفاق منذ عال الرئيس حممد مرسىسيناء عرب األإىل  من حركة محاس تسللوا

صاالت معها مل ترش املرصية التي جترى ات األمن  ةأجهابأن  ت حركة محاس يف مرات عدةأكد

التي تشري  عالمخالف وسائل اإل ىلع ،حركة محاس وال تتهم قطاع غاةإىل  باهتاماهتا

اجليش بأن  صالح وذكر الدكتور .املسلمني خواناإلحركة محاس ومساندة إىل  باهتاماهتا

                                                      
 1191مايو 11دث  امساعد الوزير مدير أمن مطروح، نرش يف احلو ةلقاء مع اللواء العنانى محود 1

  لية إغالق احلدود الليبية املرصية.لتربير عم  1191مايو19ترصيح عىل زيدان يف  2
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ة يف مناطق سيناء هاجم بالطائرات العمودية بؤر املسلحني أمنياملرصى الذى يقوم بحملة 

 عالميارس عثامن من وسائل اإل قتل العديد منهم ويف هذا السياق طالب السفري املرصىو

التي يقوم هبا اجليش  األمنيةاحلملة  و الوضع يف مرصرضورة نقل الصورة صحيحة عن ب

 (1).رهابضد اإل املرصى يف سيناء

الليبي  املنفذعىل  تم ضبط عنرصين من تنظيم القاعدة 1191 أغسطس 91ويف  

مطروح أمن  مباحث قسم رشطة السلوم بمديرية تحيث متكن،  رصى احلدودى للسلوم امل

احلدود املرصية عىل  التابعة لتنظيم القاعدة من ضبط عنرصين من العنارص التكفريية املتشددة

مشاهد عديدة من عىل  حيوىأنه  وبتفريغ املحتويات تبني ،  الليبية وبحوزهتام جهاز الب توب

اوحيتوى  سلحةوعن كيفية استطخدام األ، وتصنيع املتفجرات  سلحةفك وتركيب األ عىل  أيضا

دة ومطروح اللواء العناين حأمن  مدير ىحيث تلق .  رهابمشاهد عن كيفية صناعة اإل

هنام من العنارص التكفريية املتشددة التابعة لتنظيم تبني أ وبالتحقيق معهام ،اثنني خطار بضبط إ

دولة سوريا وانضاممهام للجيش  واىل رهابلإل البالد الداعمةإىل  رفالس سبق هلاموأنه  القاعدة

 . (2)ولقد تم التحفظ عليهام واملضبوطات. السورى احلر

اختبار صعب  أمامت القوات املسلحة املرصية أصبح بعد عال الرئيس حممد مريس 

ن من ذخذ اإلأوهذا ما جعل اجليش املرصى ي ،داخل مرص رهاباإلعىل  وهو القضاء

اجليش  حرهبا ضد عالمال تستطخدم وسائل اإل ىحت رهابالشعب املرصى يف حماربة اإل

هذا  .مع اجليش العريب السورىاآلن  وما تعمله ،  املرصى كام فعلت سابقا مع اجليش الليبي

مما جعل اجليش والرشطة ، دراك اخلطر املحدق بجمهورية مرص العربية إعىل  كان مؤرش

أو  سواء من احلدود الليبية املرصية رهابية ملكافحة اإلئجراءات الوقااملرصية تتطخذ اإل

 األولبمدينة سيناء وهي اخلطر  وبدأ اجليش املرصى بحسم املعركة ،نيةيملرصية الفلسطا

املعابر الغري رشعية التي تستطخدمها اجلامعات  ةغاة نتيجة لكثرإىل  واحلقيقي لتهريب السالح

                                                      
 .1191أغسطس  99صحيفة القدس العريب الصادرة بتاريخ  1

 . 1191أغسطس91ضبط عنارص القاعدة عىل احلدود الليبية املرصية بتاريخ   2
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قام اجليش أن  وقائي حلامية مرص أسلوبأول  فكان .مرصإىل  رهابية لدخول اإلرهاباإل

نفاق احلدودية بني غاة حيث قامت بعمليات هدم وتفجري وجتريف املرصى هبدم وجتويف األ

املطختصة برفح  األمن  قواتبأن منية حد املصادر األأكد أو  ،1191سبتمرب 9نفاق بتاريخ األ

نفاق تستطخدم أ 1نفاق بينها أ 1عدد  عىلسبتمرب 9من صباح  األوىلضت خالل الساعات ق

نفاق أتستطخدم بشكل جائي وبعضها أخرى و ،قطاع غاةإىل  بشكل رئييس يف هتريب بضائع

بعض هذه األنفاق من داخل منازل تم تدمريها وهى بأن  املصدر العسكرى وأكدمهجورة 

 (1).منازل غالبيتها مهجورة

ني واجليش املرصى يف سيناء يرهاببني اإل جهاتان املوإليه هنا أ اإلشارةوما يمكن   

بمرص بقيادة عبد الفتاح السييس قرارا  ىنتاج احلربالدفاع واإل اختذت وزارةأن  ت منذأبد

وبالفعل بدأت عمليات املواجهة يف العريش . يف مجهورية مرص العربية رهاباإل إهناءب

إىل  املرصى والرشطة اجليش أفرادوقد تعرض الكثري من ، لت مستمرةاوسيناء وهي ماز

 هذا وقد تم القبض .استشهاد الكثري منهمإىل  أدى مما، ينيرهابالنار عليهم من قبل اإلإطالق 

خرون نتيجة للمواجهات املبارشة والغري مبارشة مع اجليش آية وقتل إرهابجمموعات عىل 

ركاب للرشطة حافلة عىل  النارإطالق سبيل املثال قد تم  يف سيناء والعريش. فعىل ىاملرص

 (2).أفراد 2 ىبالعريش قتل فيها اثنني من الرشطة وجرح

وبالفعل متكنت عنارص حرس احلدود باملنطقة الغربية العسكرية من ضبط الكثري من 

ااجلامعات لتهريب املطخدرات  من منفذ السلوم حيث  1191سبتمرب  2خرها بتاريخ آو أيضا

قطعة من جوهر احلشيش املطخدر تان  111عثر بداخلها  ضبطت عربة بدون لوحات معدنية

الكثري من إىل  ضافةهذا باإل .رشق مدينة السلوم أمنيو جرام يف كمني يلك 11 ىلاحو

احماوالت هتريب السالح والذى كان  ية حيث يكاألمرالواليات املتحدة  إزعاجسببا يف  أيضا

حيث يتم بيع هذه  ،مرصإىل  مهربة من ليبيا سلحةلألانتشارهناك بأن  شارت يف تقرير هلاأ
                                                      

 والبضائع من مرص نيسلحة واإلرهابيلتهريب األ ةنفاق الغري رشعية املطخصصعمليات اجليش املرصى يف هدم األ 1

 .1191أبريل    1ليها بتاريخ إو

   1191سبتمرب  9ني يستهدفون قوة أمنية خالل استقالهلا حافلة بالعريش بتاريخ يإرهاب 2
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كية يمروسا  األوهذا كان سبب قلق يف األ (1)،يف السوق السوداء بسيناء سلحةاأل

مخس عىل  لقاء القبضإوزارة الداخلية املرصية ب علنتأوخاصة عندما  يةرسائيلواإل

مرص إىل  بتهريب صواريخ مضادة للطائرات من ليبيا اقامو سلحةت من مهريب األعاجممو

 غاة.إىل  هتربأن  وكان خمططعرب احلدود 

متكنت قوات اجليش الثاين امليداين بقيادة اللواء أيضا  1191سبتمرب  2ويف تاريخ  

ية بشامل سيناء كانوا قد إرهابعنارص  5عىل  لقاء القبضإوصفي من أمحد ركان حرب أ

 األمنية جراءاتوكان هذا نتيجة لإل .كامئن للقوات املسلحة والرشطةعىل  اشرتكوا يف اهلجوم

 ،املفاجئ يف مدينة العريش األمنيالتي اختذهتا قوات اجليش يف شامل سيناء وحالة االستنفار 

وكانت املدينة قد شهدت  ،الرسيع القنطرة رفح يف العريش من الطريق الدوىل ةكمنأونصب 

وحاولت جمموعة  ،يني جمهولنيإرهابرشطي ومواطن برصاص  عمرصإىل أدت  حوادث

أهنا  كمنة بمحيط مطار العريش غريمسح حول أ أعاملفجري جرافة تقوم بتأخرى مسلحة 

 2يف العريش هلذه العملية،  دراك القوات املسلحة املرصية والرشطةفشلت املحاولة نتيجة إل

وتشهد مرص خالل شهر  .يف سيناء والعريش مستمرة رهابلت عمليات مكافحة اإلاوماز

ما  خرهاآالتي طالت الكنائس و رهابعمليات اإلهدوء نسبي رغم استمرار  1191 أكتوبر

حفل زفاف  أثناء   سة الوراقيعنف ضد املسحني يف مرص بتفجري كن أعاملتم القيام به من 

 (3).1191 أكتوبر 11بتاريخ 

من جديد وتقسيم  وسطرسم خريطة الرشق األإعادة رسائيل يف ولعل املطخطط اإل 

 ،وقادهتا العسكريون ،ية مرص العربية بمفكرهياالدول العربية هو خطر انتبهت له مجهور

أطلق خرباء سياسيون مرصيون، خالل ندوة عقدت يف القاهرة بعنوان  حيث ،والسياسيون

تقسيم أن  حتذير جدى منعىل  اتقسيم السودان خماطر تنتظرها مرص واملنطقة، وعملو"

القومي املرصي  األمن  داملطخططات التي هتد أخطريمثل واحداا من والدول العربية السودان 

                                                      
 .1191مايو  1األخبار املرصية،  1

 1191سبتمرب  2 بمدينة العريش بتاريخ ينيلقاء القبض عىل إرهابإ 2

 .1191كتوبر أ 11نقلت احلادثه عرب وسائل اإلعالم املرصى بتاريخ  3
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شعبية فرض الوحدة الإىل   من اخلرباء املرصينيريوبالفعل دعاء الكث ، بالكامل ىوالعرب

املطخططات الصهيونية التي حتاول تفتيت املفتت  ةمثل يف مواجهالعربية باعتبارها احلل األ

ودعا  .جديدةدويالت صغرية وتطبيق سايكس بيكو إىل  وجتائة املجائ وحتول الدول العربية

فرض الوحدة الشعبية العربية باعتبارها احلل األمثل يف مواجهة املطخططات إىل  اخلرباء

 .دويالت صغريةإىل  تفتيت وتشظي الوطن العريب وحتويلهإىل  الصهيونية التي تدعو

بأن  أكد حيث ن الصهيونية حممد عصمت سيف الدولةئوشله اخلبري باأكد وهذا ما

 .ية باتت تستهدف تقسيم السودان والعراق ولبنان ومرص وليبيايكأمر ططات صهيونيةخم

ا لصحيفة اخلليج:  نجلرتا إتؤكد خطأ  9151ية صدرت عام إرسائيلوثيقة "وأضاف وفقا

. وتؤكد "دولة فقط 11وذلك عندما تعامال مع العامل العريب عىل أنه  9192وفرنسا عام 

أو  21ا وفرنسا احتساب الدول العربية نجلرتإالوثيقة، حسب سيف الدولة، كان جيب عىل 

دول  ثالثإىل  طوائف ومجاعات فمرص البد من تقسيمهاإىل  تفتيتهاإىل  وتسعى،دولة 21

أربع دول. ودعا عصمت سيف إىل  ثالث دول ولبنانإىل  دول والعراق أربعإىل  والسودان

 لصهيونية الداعيةرضورة فرض الوحدة الشعبية العربية يف مواجهة املطخططات اإىل  الدولة

تفتيت وترشذم الوطن العريب ووقوع بعض الدول حتت وطأة االحتالل العسكري إىل 

 (1)املبارش.

كام كان انتشار السالح يف ليبيا يشكل  :السودان عىل أمن دولة الليبيةاحلرب  تأثري -1 

امرص وتونس واجلاائر فهو عىل  اخطر ان نفسها، استقرار السودعىل  شكل هتديدا مبارشا أيضا

عىل  واالنقالب األمنياالنفالت عىل  نييالتي دعمت الليب وهي ضمن جمموعة من الدول

ية املتسرتة بالدين رهابحاضنة للجامعات اإلبأهنا  فالسودان عرفت .النظام الرشعي

يف السودان. ولعل  ية والتطرف الدينيرهابهلذا وجدت معظم املعسكرات اإل ،يسالماإل

حيث جاء رد احلكومة اا، واضح ية يف السودان كانإرهابكرات ملعس إرسائيلرضب 

                                                      
 .1191ديسمرب 12نرش يف جريدة اجلمهورية املرصية بتاريخ  1
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ففي ترصيح للناطق  ،هذا االعتداء أسبابإىل  دانة االعتداء دون التطرقإعىل  السودانية

مؤمتر صحفي العقيد  يف أكد  1191ديسمرب 91الرسمي باسم اجليش السوداين يوم 

خمازن أحد  نفجار يفاالبأن ، حةسم القوات املسلاالناطق الرسمي ب الصوارمي خالد سعد

بت  أ ستطخدمت فيها تقنية عالية سبإرسائييلالذخرية يف جممع الريموك الصناعي، تم بقصف 

ليس لدى اجليش السوداين مقدرات عسكرية لرد مثل هذا االعتداء. نه إ وقال، تفجريات

يش اجل أفراداخرتاق داخل هناك  بعد أنال نست ،لكن سنرد الصاع صاعني ىف حينه

 (1)"السوداين

رصحت أخرى نفسها ودول  إرسائيلغري أن سبب هلذا القصف أي  هذا ومل يذكر

وهي نفسها التي تم قصفها من قبل  ،  يف السودان يةإرهاببوجود معسكرات لتدريب عنارص 

وجود إىل  نوهت التى خرىولعل بيان حركة حترير السودان هي األ .يةإرسائيلطائرات 

حترير  حركة رئيس  رصح حيث  ، ية يف السودان بعلم احلكومة السوداينةرهاباجلامعات اإل

سامعيل إ حدة بقيادةاحركة حترير السودان الوإن ،1191نوفمرب 9بتاريخ  السودان الواحدة

او ،بقطع الطريق الرئييس بني نياال وزالنجياآلن  رمحة تقوم مكانياهتا إتستعد بكل  أيضا

م قوناء يف أاحلكومية التي جتها لتتحرك صوب منطقة  شياتاملليلياهتا العسكرية لدحر آو

اسامعيل رمحة  وأكد ،جنوب دارفور جبهات  كل مرسورين بوجودهم ضمنبأهنم  أيضا

هنالك بأن  توفرت هلا املعلومات الكافية بعد أنت وأكد تطخبارات احلركة قدسان أو،املقاومة

متواجدة بكثافة يف والية جنوب ن اآل ني الفارين من دولة مايل هييسالممن اإل مليشيا

وهناك جمموعة ،بقتل مواطن يف سوق امللجة بمدينة نياال املليشياتوقد قامت هذه  ،دارفور

سامعيل رمحة إوهلذا حذر  ،املدن املحررة يف دارفورعىل  تستعد للمشاركة يف اهلجوم ىخرأ

أن  عىل ،السودان اءأبنمن تسول له نفسه الستهداف املدنيني من لكل  اووجه هتديد واضح

املقبلة سوف تكون صعبة  ياماألبأن  احلكومة وهددمصريه املوت الشنيع بالرمحة   يكون

 (2).وحامية الوطيس
                                                      

 .1191ديسمرب91ترصيح الناطق الرسمي للجيش السوداين بتاريخ   1

 .1191نوفمرب 9سامعيل رمحة، بتاريخ إترصيح رئيس حركة حترير السودان الوحدة،  2
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حدود ومن ناحية   جانب احلدود الليبية ونتيجة للمشاكل التي تواجها السودان من 

حامد حسن  العقيد سليامن رئيس املجلس العسكرى ملدينة الكفرة مدينة الكفرة يقول

 وتواجه األمنيةاحلدود يعاين من االخرتاقات أمن  بأن حول هتريب السالح يقول،الاوى

ملا له من أمهية يف محاية البالد من االنتهاكات ، احلكومة الليبية حتديات كبرية جدا

واهلجرة غري الرشعية، وتعترب  كعمليات هتريب السالح واملطخدرات والبضائع،األمنية

االنقا  احلدودية فهي أهم  كفرة منمدينــــة ال عدة حدود عىل  منطقة ذى مسافة شاسعة أيضا

اوهي  ،مثل احلدود السودانية والتشادية واحلدود املرصية يف هتريب اآلن  مصدر قلق أيضا

ا مدينة أخرى،ينقصهاأي  ة عنأمنيالسالح. الكفرة هي مدينة التقل أمهية اقتصادية، و  أيضا

اليومية، ومنع حوادث التهريب والقضاء  األمنيةى لسد اخلروقـــات الدعم املادى واملعنو

 ،واملركبات اململوكة للدولة الليبية،عىل اهلجرة الرسية، وهتريب السالح واملواد الغذائية

فإن  فتأمني احلدود أولوية عظمى، وذات أمهية، قسوة قبل التفكري يف البناء. اجلدير بالذكر

امن احلدود التشادية والسودانية واملرصية مسافة شاسعة  املساحة التي تربط الكفرة ، أيضا

جبل عبد إىل  منطقة العويناتإىل  املساحة التي نقوم بحاميتها،من غرب السارة نإحيث 

كم عىل احلدود املرصية 111بمسافة ،املالك، عىل طول احلدود التشادية والسودانية واملرصية

هذه بأن  علام،كم عىل احلدود السودانية والتشادية211السارة غرباإىل  رشقا، ومن العوينات

بأن  العقيد سليامن حامد الاوى كم. ويذكر 121 حوايلالنقا  تبعد عن منطقة الكفرة بـ

 من وجود حالة احلدود اجلنوبية ورصح بتذمر احلكومة الليبية غري مهتمة بتأمني احلدود،

لون ئواملسبأن  وأكد. سلحةدرات واألاملهاجرين واملجرمني ومهريب املطخ أمامستباحة امل

مقار الكفرة ال تفرغ من بأن  وال يعلمون ،الليبني ال يعلمون االخرتاقات التي نعاين منها

، مما قد وروبايقتنصون الفرصـة للهجرة أل،املهاجرين غري الرشعيني من جنسيات متعددة

ن القومي الليبي، والتعدي يؤثر يف عالقاتنا مع أصدقائنا، فضال عن الاعاعة الداخلية لألم

  (1).عىل سيادة دولتنا
                                                      

 .1191مايو  91اريخ مقابلة مع رئيس املجلس العسكرى بمدينة الكفرة بليبيا بت 1
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رئيس املجلس العسكرى بمدينة ؤكد الذى تعيشه ليبيا نفسها ي األمنيوعن االنفالت 

ساهم بشكل كبري يف جلب اهلجرة غري رشعية يف ليبيا قد انطخفاض سعر الوقود بأن  الكفرة

حيث تقوم باخرتاق رى أخة أفريقيمن بنغالديش وتشاد والسودان والصومال وجنسيات 

منطقة غامضة ال نعلم ما بداخلها اآلن  وهي ،منطقة ربيانة يف ليبياإىل  احلدود التشادية

س املجلس ئير وأكدتابعة للحكومة الليبية  قوةأي  تشاد وال توجد هباعىل  مفتوحة مبارشة

ل التبو رس التوتر يف الكفرة هو وجود تشاديني من قبائبأن  العسكرى يف مدينة الكفرة

والقرعان واملردية والوجنقية بشكل كبري داخل املدينة،أما منطقة ربيانة فهي كمنطقة سكنية 

مدينة الكفرة، وتم توفري املساكن إىل  قد ألغيت منذ فرتة بعيدة، وتم ترحيل مجيع سكاهنا

بجانب و.واستغلت حاليا من جمموعات تشادية قادمة من شامل تشاد، مجيعا، واملاارع هلم

مهريب الائبق فبعض الدول املجاورة نشطت مؤخرا يف  ةجتار تريب السالح نشطهت

بواسطة األهايل، مثل السودان حيث يستعمل الائبق يف مرحلة من مراحل  استطخراج الذهب،

من مناطق  الائبق التهريب حيث رسقة مادة الذي جعل سوق الائبق رابحا يف األمرالتنقيب، 

كجم  21دتنا للمهربني تم القبض عىل جمموعة منهم حيملون البرتول وحقوله وخالل مطار

 (1)من الائبق يف طريقهم للسودان. 

بأن  سابقا ناسلفأفكام  ،املسلمني خواناإلجلامعات للقاعدة و انت حاضنةالسودان ك

بندقية  511من  أكثرهناك أن  عىل أكد الصاليب يف مقابلة تلفايونيةعىل  عضو تنظيم القاعدة

 العقيد معمرعىل  عليها من السودان ودخلت ليبيا قبل البدء يف االنقالب تم احلصول

اركت فيه الذى ش األمنياالنفالت فإن  لذا .وا بمساعدات من السودانظهنم حأو ،القذايف

 هي نفسها من نتائجه حقاد شطخصية مل تستثنمآرب شطخصية وأليق دول وحكومات لتحق

جيج أ املواطنيني يف دول عربية سامهت نفسها يف تظاهرة السالح بنيفلقد انترشت  ،السلبية

ذكر بالنتائج التي أدافع عن نظام بعينة بقدر ما أوهنا ال  ،السياسية نظمةاألعىل  العام الرأي 
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 لليبيا  األمنيزعاعة االستقرار عىل  التي عملت السودان،  ومنها ليها الدول نفسهاإتوصلت 

 ،رساء قواعد الديمقراطيةإ أجلمن املسامهة ليس من  فكان اهلدف. 1199 حركة فرباير أثناء

م حلف امر مع الغرب الستطخدآالتأو  تى بقوة السالحأالديمقراطية ال تأن  نا نعرفإنف

أو  مل تتفق معها يف التوجهات أنظمةعسكرى لقصف دولة ما، بل كان اهلدف هو اقتالع 

 ل عربية حتاول بشتى الطرق القضاءها اليوم يف دواما نر وكانت النتيجة ،املواقف السياسية

 دول اجلوار،إىل  السالح من ليبيا ريبهتإىل  انتشار السالح عملية أدت  فلقد .رهاباإلعىل 

متاحة  سلحةاأل أنواعكل  تأصبح حيث ا،يتم تصنيعها حملي  أخرى  أسلحةإىل  ضافةباإل

 . ودعم الديمقراطيةحتت مسمي الربيع العريب ليبيا ورسقتها باقتالع خمازن وذلك ومباحة

ار السالحوقد  ّ جللب ماليني من  األمنيوالراغبني يف تضطخيم أرصدهتم، الغياب  استغل جت 

 .(1).دول راغبة فيه عرب احلدود املطختلفة  إىل داخل أوطاهنم أوإىل  قطع السالح

اكانت السودان نفسها مصدر قلق للنظام السيايس الليبي وللغرب لقد  لقد ف، أيضا

يث قام بإلغاء تأشرية الدخول عن كل ح ،ينيسالماإلكثريا من  9111عام السودان استقبل 

املؤمتر الشعبي  إنشاءتاامن ذلك مع  املواطنني العرب، وفتح أبوابه للمستثمرين العرب.

ية والقومية العربية من سالممظلة للتنسيق بني التنظيامت اإل 9111 أبريلي سالمالعريب اإل

السودان من الدول  وهلذا اعتربت .ية أخرىإسالممن ثالثني دولة  أكثركل الدول العربية و

 حيث استقبلت ،ينيات من القرن املاىضعالتي تواجدت فيها تنظيم القاعدة يف بداية التس

ولكن بعد الضغوطات التي مارستها الواليات  ،ستثامربن الدن باسم اال أسامة اخلرطوم

مما جعله  بن الدن أسامةبطرد  لذا قامت السودان 9112السودان عام عىل  يةيكاألمراملتحدة 

 99 أحداثتنظيم القاعدة بعد  أفرادعىل  وضغطت احلكومة السودانية .ستانأفغانإىل  يتوجه

مع عدد من كبار  9112و 9111الدن يف السودان بني عامي بن  أسامة بقي فلقد سبتمرب.

                                                      
يونيو  9الربيع العريب،  رعرب احلدود تعصف بقطا مقابلة نرشت يف موقع البيان بعنوان انفالت السالح: فوىض 1

1191. 



 
392 

تنظيم والذي اهتمته الواليات املتحدة مساعديه، بام يف ذلك سيف العدل القائد العسكري لل

وذلك عندما استضافتهم احلكومة   ، السودان ىف معسكرات تدريب للقاعدة إنشاءفيام بعد ب

 .9151حسن الرتايب عام  يون باعامةسالمالسودانية التي جاء هبا اإل

اجلهاد شكلت بداية رحلته يف  حيثالسودان أربع سنوات  يف الدن بن أسامة قىض 

مع األيديولوجيا ومع تطويع  عاملي حيث أنشأ بن الدن شبكة معقدة تداخلت فيها األاألمم

 فغانيني الراديكاليني، ولألسالمالسودان يف هذه الفرتة موقعا مركايا لإل تالناشطني، كان

. وقد رصح أبو حفص ستان، حيث برز كمقر قيادة جديد للجهادأفغانالعرب العائدين من 

 (1. )اأفريقيتنظيم القاعدة يف السودان ويف السوداين قائد فرع 

 علن فيهاأو اغتيل حممد طه رئيس حترير صحيفة الوفاق السودانية 1112سبتمرب  2ىف 

عنارص من  ةثالثأن  عىل وأكدهانة الرسول عليه الصالة والسالم إحيث اهتمه ب  ليتهئومس عن

من مناله بحي  1112 سبتمرب 2 اختطف بتاريخ بعد أن ،تنظيم القاعدة نفذوا هذه العملية

وتم العثور عىل  ،( مظللة بدون لوحات51كوبر باخلرطوم وهم يستقلون سيارة )كورونا

وقد تم نحره وفصل الرأس ، سبتمرب ظهرا 2يوم  جثامنه بحي القادسية بمنطقة الكالكالت

عام  من أبريلبسيارة، ويف  الياغت وكان الراحل تعرض قبل عدة سنوات ملحاولة .عن جسده

رشه مقاالا اعتربته مسيئاا املجموعات الدينية املتشددة دمه بعد ن إحدىأهدرت  1112

عىل حد قوهلا. وبعدها تعرضت صحيفته لالعتداء بعبوات عليه وسلم  اهلل للرسول صىل

عمليات االختطاف التي متيات هبا أن  إىل هنا اإلشارةويمكن  (2)حارقة من قبل جمموعة.

والوسائل املستطخدمه يف عمليات اخلطف  ساليبس األتطخدم فيها نفتس مجاعات القاعدة

ثم بعد يومني تظهر اجلثة يف  ،أوالا عملية اخلطف  يتموالقتل التي تشهدها ليبيا اليوم حيث 

 اجلسد وتسجل العملية ضد جمهول. عىل  مكان ما يكون فيه الرأس قد فصل هنائيا

                                                      
، بأن رئيس حترير صحيفة 1112سبتمرب  2خ ترصيح وزارة الداخلية السودانية عىل التلفايون السوداين بتاري 1

 .سودانية خطف عىل يد مسلحني جمهولني عثر عليه مقتوال

 ترصيح وزارة الداخلية السودانية، مصدر سبق ذكره.  2
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لسودان بكشف مؤامرة ملهامجة يف ا األمن  ةأجهاقامت  1111غسطس ويف شهر أ

 ويفاملتحدة يف اخلرطوم  األممية وبعثة يكاألمرالبعثات الدبلوماسية الفرنسية والربيطانية و

السودانية عملية تفجريات كانت ستقام ضد  األمن  ةأجهابطلت أ 1111أغسطس  11

 بعد أنيف اخلرطوم  املتحدة األممكية وبعثة يالبعثات الدبلوماسية الفرنسية والربيطانية واألمر

قتل  1115يناير عام  شهر ويف (1).انفجرت املتفجرات بصورة عارضة يف منال باخلرطوم

عىل  طلقتأعلنت مجاعة أوبعده  يف اخلرطوم هكي جون جرانفيل وسائقيمرل املعونة األئوسم

عىل  ت كتاباتأبد 1115ومنذ عام  ،هذه العملية نفسها تنظيم القاعدة يف بالد النيلني

القيام بعمليات مماثلة ضد  افيه ةالقاعدة معلنعىل  اجلدران تظهر يف اخلرطوم تكتب عبارات

عىل  الواليات املتحدة وحلفائها من الصليبيني والكفار. والسودان من ضمن الدول املوجودة

منة آتوفر مالذات أهنا  ، بتهمة9111منذ عام  رهابكية للدول الراعية لإليمرالقائمة األ

عىل  تشمل فرض قيود 9115ت للتدريب وختضع لعقوبات اقتصادية منذ عام ومعسكرا

 (2).املساعدات االقتصادية

ومن  ،ادتدزفقد اناحية االضطربات بني دولة شامل وجنوب السودان من  أما

أن  ليه هنا هوإ اإلشارةولكن ما يمكن ،تظهر تارة وختتفي تارة هذه الرصاعاتبأن  ضحاالو

ة يالساحة الدولعىل  فرضت نفسها ،1.9.1191االستفتاء يف  تيجةن كانهذا االنفصال 

هلية أحربا  قد خاض كان الشامل واجلنوب .مية فقد كانت هلا عالقات مع دول كثريةيقلواإل

االتفاق الشامل  اوالتي تم فيه 1112عام إىل  9151من عقدين وهي من عام  أكثرستمرت ا

يف  قافبتوقيع ات اجلانبانري حيث قام ق تقرير املصوقف احلرب ومنح اجلنوبيني حعىل  بينهام

والتي متثل خالفا العديد من امللفات العالقة وجود  من الرغم وعىل، 1199شهر يوليو عام 

نقا  احلدودية املطختلف عليها البرزها من أاسرتاتيجيا بني السودان الشاميل واجلنويب و

                                                      
 . 1111أغسطس  92إحبا  عملية يف اخلرطوم ضد البعثات الدبلوماسية الفرنسية والربيطانية واألمريكية بتاريخ  1

 .1115شهر يناير  هل املعونة األمريكية يف اخلرطوم وسائقوؤسدت إىل مقتل جون جرانفيل مأتفجري سيارة   2
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املعارضة املسلحة يف  إيواءكل طرف بالشامل واهتام إىل  ورسوم عبور النفط من اجلنوب

  .اآلخر أرايض

حيث كانت جنوب  ،كبري يف دول اجلوار املبارشة تأثريهلا  دولة جنوب السودان تكان

ثيوبيا وشامل أة متمثلة يف كل من أوغندا وكينيا وأفريقيالسودان يف حدود من قبل ست دول 

اتفافية السالم الشامل فإن  ل السودانيف حالة شامأما  الوسطي والكونغو. اأفريقيالسودان و

 ، هذه احلدود باعتامد1112- 9122عام  ذالعام مل حتسم كل اخلالفات يف سنوات طويلة من

طة توتر قاملتفق عليها يف جمال ترسيم احلدود بني اجلانبني وهي ما كانت دائام ن حدودعىل 

ا ما كان دائام يشكل خطورة وهذ ،ي واملعادنعوهي حدود غنية بالنفط والغاز الطبي، ساخنة

اتساع رقعة االحتكاكات فإن  فيام يتعلق باستقرار العالقات بني دولة الشامل واجلنوب. وهلذا

ارتفاع نسبة التوتر إىل  أدى الذى األمراحلدودية بني القبائل الرعوية يف الشامل واجلنوب هو 

ح الذى سبب اقتتال بني وانتشار السال ليبياعىل  السيايس والعسكرى وخاصة بعد احلرب

  (1). هذه القبائل

بعد احلكومة السودانية وخاصة عىل  سياسية اليبيا ضغوطعىل  احلربأدت  لقد 

النظر  عالمدالع حركات التمرد يف السودان يف اجلامعة اخلرطوم والتي غضت وسائل اإلنا

انت اخلرطوم وكتدخل له يف حدود اجلنوب.  ىأ ساوم الغرب مع السودان يف بعد أنعنها 

ما إذا  شعبية يف الشاملالنتفاضة نار االشعال إإىل  تكتيكات الرئيس سلفاكري هتدفبأن  تشك

  الشامل واجلنوب يف كل من يشكل االستقرار وكان ،هجليجعىل  اهلجومإىل  سعت اخلرطوم

دى هذا االستقرار يف املعىل  اما حدث يف ليبيا يشكل خطرغري أن  ،ية بالغة يف املنطقةأمه

وانتشار جتارة  ية يف جنوب ليبيارهابما استمر تواجد اجلامعات اإلإذا  القصري والطويل

  . تشاد والسودانإىل  وهتريبه السالح يف اجلنوب الليبي

                                                      
 .1191ابريل  19، 91915احلرب بني شامل وجنوب السودان، جريدة الرشق األوسط، العدد، 1
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 كفهنا ،السودانية السودان كان سببا يف اقتتال القبائلإىل  ن هتريب السالح بالذاتإ

فبصورة مستمرة، وال تكاد ختلو الصحف  وميا  تاهق إن مل تكن ي التى األرواحمن ئات امل

وكاالت األنباء من حوادث القتل بني القبائل والنهب سيام يف املناطق التي تشهد و ،السودانية

انتشار  ،يف ذلك األولوجنوب كردفان، واملتهم  ،يف دارفور األمنيحاالت من االنفالت 

احلصول عىل قطعة سالح أسهل  صبحأ السالح ورواج جتارته غري املقننة يف السودان حتى

 9من  أكثراملنترشة يف السودان ب سلحةتقدر كميات األو .من وجبة طعام يف بعض املناطق

الوسائل التي من شأهنا أن حتد  جيادالذي دعا الدولة بكافة مؤسساهتا إل األمرماليني قطعة، 

البالد.  أنحاءرار بكافة لألمن واالستق األولالتي باتت املهدد و انتشار السالح من ظاهرة

ويرى مراقبون أن احلرب األهلية التي دارت رحاها يف اجلنوب طيلة العقود املاضية مثلت 

الصغرية واخلفيفة، بجانب احلروبات التي شهدهتا بعض الدول  سلحةلأل يا  أساسمصدراا 

كميات كبرية ودخول  سلحةالرشقي واجلنويب ما ولد انتشارا كثيفا لأل املجاورة سيام اجلوار

عرب الالجئني والفارين من املتحاربني يف ليبيا والرصاع يف دار فور واالنقسامات التي حتدث 

 .فصائل املتمردةالبني خر بني احلني واآل

يف  سلحةكان هلا األثر البالغ يف ترسب وانتشار األ سلحةاحلرب الليبية وانتشار األإن 

زمات بني األ إدارةة السالح هي املسيطرة يف ت لغأصبح حتىيف السودان  املواطنني ىيدأ

وراح  ،يف آخر رصاع دار بمنطقة الرسيف بوالية شامل دارفور القبائل وظهر ذلك جليا  

. ليبيا كانت القدح املعال يف بني حسني والرزيقات، شطخص من قبيلتي 111ضحيته حوايل 

الذي شكل هتديدا  األمرر، السودان عرب دارفوإىل  املتدفقة  أسلحةدخول كميات هائلة من 

والتوتر الذي  ،بحسب ترصحيات سابقة لوزير الدفاع السوداين عبدالرحيم حممد حسني ا  أمني

يعيشه الرشيط احلدودي بني السودان وجنوبه بعد االنفصال صب يف مصلحة مهريب 

 عىل ثني والقبيل والرصاعبني البلدين. وانتشار السالح بات مشجعا للعنف األ سلحةاأل

ليه وزير إشار أوذلك ما  (1)الذي يستوجب بذل جهود جادة ملحاربته. األمراملوارد، 
                                                      

وزير الدفاع السوداين عبد الرحيم حممد حسني بشان الوضع احلدودى بني ليبيا والسودان واملطخاطر األمنية  ترصيح 1

 .1191ينونيو  9بتاريخ 
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انتشار السالح يف إىل أدت  عوامل عدةأن  أوضحو الذى  ،دقنةأمحد خلية للسودان بابكر االد

الرصاعات التي  وكذلك (1).التي تشهدها دول اجلوار األمنيةالسودان تتمثل يف التطورات 

شهدته ليبيا  الذى األمنيخريا كان االنفالت أوجنوب السودان و اأفريقيرب تشهدها دول غ

 أسعارب حيث تم بيعها ،السودان من ليبياإىل  أسلحةدول عىل  ثرهأو 1199فرباير  91بعد 

دار فور، حيث قامت الوزارة بدراسة شاملة للظاهرة  إقليمزهيدة للمواطنني وخاصة يف 

هلية لتجميع السالح من دارات األالرشطة وغريها واإلمن  األمنيةة جهاوعملت كل األ

غري أن  أسلحةوقد تم ضبط وحماسبة بعض الذين يمتلكون  حرصه.املواطنني و أيدي 

املساعي بأن  يرى ىنصار القيادى بقبيلة املسريية املتامخة لدولة جنوب السودان حممد عمر األ

حيازة قبيلته لسالح أن  ، باعتبارءبيش ا احلكومة جلمع السالح وناعه ال تعنيهمهلالتى تبذ

حيث تنعدم ،الفبغرض الدفاع عن النفس ومحاية ثرواهتم احليوانية التي تقدر بمئات اآل

يناع  ىقبيلته ال تعيش يف اخلرطوم حتبأن  وقال األمنيةة جهاباأل هاالستغاثة يف مناطق

   .(2)د يف كل بيتالقبيلة وهو يوج أفرادسالحها والكمية التي بحوزهتا تقدر بعدد 

االتى توالت  حداثاألغري أن  االسودان فهي عىل  أيضا من املؤامرة فلقد  حمل تنج أيضا

بسبب رفع  يف مناطق خمتلفة واحتجاجات مظاهرات 1191سبتمرب  12اندلعت فيها بتاريخ 

إىل  والتي رسعان ما حتولت فيها الشعارات ،الدعم عن املحروقات احلكومة السودانية

الغاز املسيل للدموع  طخدم معهمتالنظام مما جعل احلكومة تس إسقا ت الشعب يريد شعارا

اقتصادية مل يتحملها  ماتتطخذه احلكومة السودانية من قراراتعىل  مخاد الغضب اجلامهرييإل

وهو انتشار  ،وكان خوف احلكومة السودانية من نتائج احلرب الليبية، الشارع السوداين

 . السودان يعاين من مشاكل اقتصادية ال تتحملقتل بعض املتظاهرينمما تسبب يف  سلحةاأل

                                                      
سلحة املهربة إىل السودان من ليبيا وبيعها ، حول األ1191يونيو  9ترصيح وزير الداخلية بابكر أمحد دقنة بتاريخ  1

 .1191يونيو  9 بأسعار زهيدة للمواطنني بتاريخ

يونيو  9، صفحة البيان، بتاريخ "الربيع العريب ر،فوىض عرب احلدود تعصــــف بقطا "انفالت السالح"مقال  2

1191. 
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ارتفاع معدالت التضطخم  نه دولة تعاين منوفوىض يف البالد أل أمنيانفالت أي  وجود

 (1).جنوب السودان أصبح بعد أنثر فقدان عائدات النفط إوتدهور قيمة العملة عىل 

بعد برميل يوميا ألف  921لبالغ نتاج النفط اإمن  12عىل  واستحوذ جنوب السودان

ت السودان تواجه مشاكل أومنذ ذلك بد .1199استقل جنوب السودان يف يوليو  أن

فمع الظروف  .ةجنبيونقص يف العمالت األ دوندرة يف التمويل وعمليات االستريا التضطخم

شغب  أحداث تة للسودان هي وصلتها عدوى الربيع العريب حيث قامئاالقتصادية السي

بيان الرشطة  أكد فلقد، يف السوداناآلن  لها مثل ما حدث يف ليبيا ومرص وتونس وحتدثمث

الف والسلب والنهب تشغب بغرض اإل أحداثبعض املحليات شاهدت أن  عىل السودانية

ع دول الربيع يوهذا السيناريو نفسه طبق يف مج (2)،يف املمتلكات العامة واخلاصة والتطخريب

ة أجهابطال مفعول إثم القتل ثم اهتام احلكومات بالقتل و وىضث الفاحدإالعريب وهو 

زمام عىل  تسيطر جمموعات مسلحة جمهولة اهلوية بعد أنىف الدولة  الدولة وسيادة الفوىض

ية متطرفة إرهابمجاعات  وهو خمطط مسبق يتفق فيه .ية خمتلفةإرهاباحلكم وتبدأ عمليات 

ولعل وجود تنظيم  ،م املنطقة والسيطرة عليهاها يف تقسيأطامعغربية هلا  بمساعدات دول

وانتشار السالح يف  .ذلكعىل  ويف جنوب ليبيا بالتحديد هلو دليل اأفريقيالقاعدة يف شامل 

لسوف يايد من حدة التوتر يف السودان وسوف يسمح لتواجد  حلرب ليبيا نتيجة السودان

 السودان. يفأخرى ية من دول إرهابجمموعات 

متيات العالقة بني ليبيا وتونس بعالقات  تونس:دولة  أمن عىل ب الليبيةاحلر تأثري .4

أما  ،خر نتيجة ملواقف سياسية فقطآرغم توتر العالقات بني احلني و 9121جيدة منذ عام 

يف  ىحت املناطق احلدودية بعالقات جتارية جيدهعىل  من الناحية التجارية فلقد عرفت

                                                      
بسبب رفع الدعم عن املحروقات وحتولت املظاهرات بعد القتل  1191سبتمرب  12انتفاضة الشعب السوداين يوم  1

 إىل مطالب سياسية.

 .1191سبتمرب  12س العربية بتاريخ نرش يف جريدة القد 2
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 ومنذ االنقالب يف تونس وليبيا . السياسية بني الدولتني الظروف التي تنقطع فيها العالقات

اتسمت الدول التي طاهلا هذا الربيع بعدم االستقرار؛ ، 1199بالربيع العريب  ىيسم منذ ماأو 

إذ تراوحت بني اهلدوء واالنسجام تارة، والتنافر واالضطراب تارة أخرى، لقد كانت 

إىل  الذين ينتموناألجانب تونسيني والعرب ويف تونس سببا يف هجرة املجاهدين ال الفوىض

النظام السيايس الليبي بمسميات عىل  ليبيا ملساعدة يف القضاءإىل  ة خمتلفة تدخليتيارات دين

  .اختارها العامل الغريب لتكون ربيعا عربيا

يف العالقات  1199يناير إىل  -9155لعالقات التونسية الليبية من عام فلقد مرت ا

ونسية باهلدوء والتنسيق يف عدة جماالت وبلغت ذروة التطور واالنسجام بني الليبية الت

 ليبياعىل  جتاهلت احلكومة التونسية قوانني احلصار االقتصادى الذى فرض ، حيثالدولتني

كام كان لتونس دور يف التوسط بني ليبيا والغرب يف كثري من القضايا السياسية  ،9111عام 

 اأفريقيلتونس عربيا و األولالرشيك االقتصادى إىل  ولت ليبياواالقتصادية وحت األمنيةو

يف ليبيا  عاملألف  2.1نسبة  1191حيث وصلت قيمة املبادالت التونسية مع ليبيا عام 

يف تونس وليبيا، وهذا ال ينفي وجود بعض التوترات  خالل الفرتة ما قبل اندالع الفوىض

 .بسب بعض القضايا السياسية

مجركية  إجراءاتبعض املشاكل بعد اختاذ اجلانب الليبي  1191عام  كام حدثت خالل

عىل  وهي فرض رضيبة مالية ،حركة التجارة بني الدولتنيعىل  ات سلبيةتأثريكانت هلا 

ة يسالسيارات التي تدخل ليبيا عن طريق نقطة رأس جدير احلدودية والتي تعترب البوابة الرئ

قامت احلكومة التونسية بنفس  تجراءاوبنفس اإللتدفق السلع والبضائع بني البلدين 

كان املصدر إذا إال  تونسإىل  ية بضائع ليبيةصدار قرار يمنع تصدير أإوهو  ،جراءاإل

ما تبع اهنيار الدولة ىف ليبيا بعد احلرب عىل ليبيا إال أن  رخص قانونيةعىل  صلنياواملستورد ح

 مشاكل كثرية.  1199عام 

عارمة يف السياسة  فوىضإىل  بالربيع العريب ىتي عقبت ما يسممن النتائج النه غري أ

االقتصاد العريب بشكل أن  واالقتصاد للبلدان التي طاهلا هذا الربيع حيث يرى بعض املراقبني
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وخصوصا اقتصاد بلدان الربيع العريب الياال يشكل مصدر قلق لدى الكثري لكونه  ،عام

حالة عدم االستقرار إىل  ضافةهذا باإل .خلارجيةومرهق بسبب كثرة الديون اضعيف اقتصاد 

حيث تشري بعض ، .بالربيع العريب ىواالضطرابات املستمرة التي أعقبت ما يسم األمني

مليار دوالر  12 أكثرثورات الربيع االقتصادية تقدر ب التي خلفتها ن اخلسائرأإىل  التقارير

ف األنشطة االقتصادية والسياحية ها كان يف مرص وتونس وليبيا والتي نجمت عن توقأغلب

 انفطخص مستوى التبادل سبيل املثال يف حالة تونس وليبيا فلقد ية وغريها. فعىلستثامرواال

باجتاه سجلت الصادرات التونسية إذ  ،ااالقتصادى بني البلدين بعد احلرب تراجعا حاد  

وهلذا ترضر السوق . .%11.2نسبة إىل  1199ني من عام األولين السوق الليبية خالل الشهر

 ةاحلدود التونسية وسبب ترضر يف قطاع السياحإىل  نييكثريا بعد تقلص تدفق السياح الليب

ل الكثري من النال وتراجع دخإىل  أدى ستشفائية مماإلاها املطختلفة الرتفيهية وأنواعب

اواملصحات اخلاصة وبالتايل تراجع حجم الدوالر يف تونس. و  ادأفرالف من آرجوع  أيضا

تايد أعداد العاطلني عن إىل  أدى الذى األمر ،اجلالية التونسية التي كانت تعمل يف ليبيا

هتريب الذهب والعملة إىل  ليبياعىل  دت احلربوتعميق مشكلة البطالة يف تونس. وأالعمل 

 .خالقيا يف املنطقةأا واجتامعيا واقتصاديا وأمنيوهذا ما شكل عبئا  واملطخدرات

يف الدولة  األمرزمام عىل   يةرهابوسيطرة املجموعات املسلحة اإل لحةسن انتشار األإ

نتهاك الرتاب التونيس اب 1199ديسمرب  92الليبية جعل جمموعة من املتمردين املسلحني يوم 

الليبية وبيعها يف تونس مما تسبب يف غلق املعرب بني  سلحةواقتحام الرتاب التونيس وهتريب األ

عقاب توتر أ 1199نوفمرب  11يف   التونسية األمنيةالسلطات   تونس وليبيا بقرار من

 األمنبانتهاك  قدام جمموعات ليبية مسلحة غري نظاميةإيف احلدود وتاايد  األمنية وضاعاأل

  .(1) .التونيس

والعسكري عىل طول  األمنيعازت السلطات التونسية تواجدها  1191يناير  2يف 

حرس احلدود أحد  كيلومرتاا. حيث قال 991تد عىل نحو حدودها الربية مع ليبيا التي مت

                                                      
  1199ديسمرب  92غلق املعرب احلدودى التونيس الليبي بتايخ  1
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يف فرتة  وهي تعاياات جاءت هذه التجهياات رضوريةبأن  نباء التونسيةوكالة األإىل  التونيس

مرت هبا احلدود الربية التونسية الليبية حيث تكرر انتهاك عنارص ليبية مسلحة  عصيبة

حرس احلدود التونيس حيث تعرضت  أفرادعىل  العتداءاتدد اوتاايد ع ،للحدود التونسية

 9جمموعة ليبية مسلحة كانت تستطخدم  هلحرس التونيس لكمني نصبتلة تابعة أمنيدورية 

منها  أفراد 1التونسية ومتكن  األمنيةواحتجات رئيس الدورية  ،سيارات رباعية لدفع

لوقائية والعاجلة جراءات ابالفرار. وطالبت احلكومة التونسية احلكومة الليبية باختاذ اإل

بعد ثم فتحته  املعرب احلدودى إغالقوقامت احلكومة التونسية ب لوضع حد هلذه االنتهاكات

 (1).احلدود الليبيةعىل  ضبط حالة الفوىضعىل  تفامهت مع احلكومة الليبية أن

ليبيا لتحسني العالقات االقتصادية إىل  ولقد قام رئيس تونس املنصف املرزويف بايارة

مطلوب من تونس  وكان،احلدود املشرتكةعىل  األمنينس وليبيا ومعاجلة الوضع بني تو

وهذا ما نتج عنه الصفقة ، دائر التعايش السيايس السلميإىل  مرافقة احلكومة اجلديدة يف ليبيا

قابل مبلغ محممود البغدادى ب جلنة الشعبية العامةاأمني  التي عقدت بني ليبيا وتونس لتسليم

وتاامن مع هذه الايارة اشتباكات  (2)مليون دالور.  111لدولة تونس وهو تدفعة ليبيا 

حراس أحد  خطف ليبية عندما حاولت جمموعة مسلحة ، حدودية بني حراس احلدود 

عدم إىل  نيياحلدود التونسية وهذا جعل وزير الداخلية التونيس يدعو املواطنني التونس

العالقة بني عىل  ال تؤثر ىالتونسيني حت حراس احلدودأحد  التهويل من حادثة اختطاف

 هوزعيم  ،يسالموكانت هذه الايارة هي ربط العالقات بني حاب النهضة اإل .الدولتني

هذه الايارة مل غري أن  .ي املجلس الوطني االنتقايل الليبيإسالمالروحي راشد الغنويش وبني 

يف ليبيا وبني حراس احلدود املسلحة  املليشياتتطور يف خفض االشتباكات وبني أي  تقدم

وتوقف الصادرات التونسية عن ، ة االقتصاد التونيسصابإإىل  بدوره اهذ وأدى ،التونيس

مع انقطاع حتويالت ، التدفق باجتاه ليبيا وتقلصت املبادالت التجارية يف املناطق احلدودية
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املشاكل التي ىل ع ات اخلاصة يف تونس هنيكستثامرالعامل التونسيني يف ليبيا وتراجع اال

رغم الطموح الذى وجد لدى رجال  (1) ،1191عام  ىصارت تعانيها السياحة التونسية حت

يف ليبيا، من منطلق ما  عامرالتونسيني و رغبة معلنة يف احلصول عىل عقود إعادة اإل عاملاأل

. "الدول التي ساعدتنا"رصح به مصطفى عبد اجلليل من أن الصفقات ستكون من نصيب 

ومساعدهتا للثوار فتحت حدودها  ، نس فضال عن اعرتافها املبكر باملجلس الوطنيوتو

ومن  ،الجئ ليبي عربوا احلدود هربا من احلربألف  نيالستقبال ما ال يقل عن سبع

زيارة إن  .(2)البالد مع غياب دور الدولةعىل  التي تفرض سيطرهتا املسلحه املليشيات

رضار يف األ تستطع معاجلة الشوائب التي قد تسبباملنصف املرزوقي رئيس تونس مل ت

احلدود املشرتكة من  تأمنيو األمنيةومنها املشاكل ذات الطبيعة  ،للعالقة بني الدولتني

هذه الظاهرة عىل  نتيجة لفشل الدولة اجلديدة يف السيطرة هتديدات فوض السالح يف ليبيا

ال تاال إذ  ،سلبية التي سببها الربيع العريبثار االقتصادية الاألاآلن  ىفلم تتبدد حت .السلبية

إعادة عىل  مما تسبب عدم قدرهتام،اهراتظمرص وتونس تكافحان موجات االضطرابات امل

وال تاال ليبيا نفسها تعاين من وقع  جمدداألجانب بناء قطاع السياحة وجذب املستتثمرين 

 هلية ال يعرف عقبها.أحرب 

 بني األمنيليبيا وتونس للتنسيق يف معاجلة الوضع بالرغم من اجلهود املبذوله يف  

عىل تعايا النشا  االقتصادي التنسيق ،عرف ببلدان الربيع العريبوالتي ت ،تونس وليبيا

 وضاعتردى األعىل احلدود يف ظل استمرار  سلحةوهتريب األ رهاببينها ملكافحة اإل األمني

رغم االجتامعات التي قامت هبا كل من و املنطقة.شاهدهتا  ىالت حالة الفوىض عقب األمنية

نه أوذكر ب ،جتمع بالعاصمة التونسية وزراء خارجية تونس ومرص وليبياا ، حيثتونس وليبيا

لكنهم  األمنيةتنسيق املواقف يف القضايا السياسية واالقتصادية وإىل  هذا االجتامع هيدف

اجتامع أول  ر األخرى. وهذاهذا االجتامع ليس حمورا وهو مفتوح لدول اجلواأن  شددوا عىل
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وزير  وأكد (1).1191نوفمرب  9 بتاريخ ثالثي مشرتك بني وزراء خارجية مرص وليبيا وتونس

التي متر هبا البالد حيث ذكر رفيق عبد السالم وزير اخلارجية  األمنيةاخلارجية التونسية احلالة 

من اهتاممنا من بلدان شغل حياا هاما  األمنيالتونسية يف مؤمتر صحفي مشرتك التعاون 

 ،عىل احلدود رهابونحن متفقون عىل تعايا التعاون يف جمال مكافحة اإل ،الربيع العريب

أن  ضافأو فالظروف يف ليبيا مثال تقتيض منا مايد من اليقظة. سلحةووقف هتريب األ

ابلد يعني عدم استقرار أي  مرتابطة واهتااز األمنيةالعالقات   لقد ورة.يف البلدان املجا أيضا

من  أكثرمعرب رأس جدير  إغالقإىل  احلدود الليبية التونسيةعىل  األمنية وضاعتردى األأدى 

حاولت مليشيا  1191ديسمرب  2ففي ، املعرب الليبيعىل  نتيجة لسيطرة مليشيا مسلحة مره

معرب رأس جدير وحصلت اشتباكات بني حراس احلدود التونيس عىل  مسلحه السيطرة

رسعان ما قامت الدولتني بحل املشكلة حيث رص ح وزير أنه  الليبية غري املليشياتو

للسيطرة عىل املنطقة اآلن  القوات التابعة لوزارة الداخلية استعدتبأن  الليبي الداخلية

ة حدثت األسبوع املايض عندما حاول مسلحون ليبيون عبور أمنياحلدودية عىل إثر انتهاكات 

 (2) "ها إغالقإىل  ي دفع السلطات التونسيةالذ األمرتونس، إىل  احلدود

 املليشياتاحلدود التونسية الليبية من قبل عىل  ويف مقابل ذلك ونتيجة لالنتهاكات 

 أكثرنه سوف يتم دمج أالسلطات التونسية ب عد وزير الداخلية الليبيوفقد  ،املسلحة الليبية

إطالق ،عمليةأن  عىل وأكد ،يف صفوف اجليش الوطني سلحةامل املليشياتمن  21.111من 

 الليبية سلحةسوف يتم مجع األلتايل وبا أمنيالنار قرب احلدود التونسية الليبية هو خرقا 

فايونية يالسفري الليبي يف تونس يف مقابلة تل أشاروكذلك .األمنيةلالنتهاكات  الوضع حد

ملعابر احلدودية ا دارةوذى خربة إل متكامال اليبيا شكلت فريقبأن  1191ديمسرب .5بتاريخ 

هذا التقارب السيايس حاجة اقتصادية إىل  ويضاف .العالقات التونسية الليبيةعىل  للحفاظ

بلغ رقم  بعد أناستعادة العالقات االقتصادية بينهام ملستواها السابق إىل  لدى البلدين
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لذي ترتب مليار دوالر، وتعميقها وجتاوز الرضر ا 9.12ما قدر  1111املبادالت بينهام سنة 

 .عن التحوالت الرسيعة واملكثفة التي عاشها البلدان

االقتصاد التونيس من  أصابالرضر البليغ الذي عىل  التقارير االقتصادية تأكد وقد 

توقفت الصادرات التونسية عن التدفق صوب ليبيا  بعد أنجراء املواجهات املسلحة يف ليبيا، 

احلدودية، مع انقطاع حتويالت العامل التونسيني يف وتقلصت املبادالت التجارية يف املناطق 

ات اخلاصة يف تونس فضال عن املشاكل التي صارت تعانيها السياحة ستثامرليبيا وتراجع اال

 .التونسية

ه الواقع ؤكدنه يفإ ،ا فريوس العدوى بالربيع العريبأصاهبالتي دول الن ما جيرى يف إ

وخاصة يف الدول التي طاهلا هذا الربيع ففى  ،غريبال ل الديمقراطيوّ ة التحإقامهو صعوبة و

عني  أحداثبعد وخاصة  ،بعد الربيع العريب األمنيهبشاشة الوضع  متياتاالاليت  ونس وليبيات

، وعكست صورة قامتة عىل األمنيةعيات االتدأوىل هذه  كانتوالتي  يف دولة اجلاائر أميناس

ليبيا طالة حرب االستنااف يف إإىل  هتدفما  ةالتي عادت املنظمة واجلريمة رهابحتالف اإل

 ،ةفريقييف اجتاه مناطق القتال بالصحراء األ سلحةعبور األ انمتثل بلدوالتي كانتا وتونس 

واجليش التونيس وبني عنارص  األمن  مبارشة بني قواتاشتباكات فلقد وقعت يف تونس 

ن امكإىل  حتولت تونس بعد أن ،بتونس كشفت عن حجم اخلطر املحدق ية متطرفةإرهاب

ها تالتي اكتشف سلحةنوعية األفإن  بعد من ذلكواأل ،يف تونس العاصمة سلحةن األيتطخال

 أسلحةمن أخرى  أنواعمن نوع قاذفات الطائرات وطورالتونيس من نوع مت األمن  قوات

. الكالشنكوف
(

1
)
 

 كشفت بعض التونيس وحرس احلدود الوطني األمن  قواتفإن  ذلكإىل  إضافة

باستعامل أو  تونسلداخل هناك نوايا لتهريب السالح بأن  توأكد ،سالحالعمليات لتهريب 

يف تونس كانت ال  األمنيةاالخرتاقات بأن  واالعتقاد .القادمة من ليبيا سلحةالبالد كمعرب لأل

مناطقها الداخلية وعاصمتها يف املقدمة إن  بل ،فقط الرشقية واجلنوبية هايتجاوز حدود
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بأحد املنازل بمنطقة  كميات كبرية من السالحعن  األمن  كشفت قوات فقد .مستهدفة

ة أن السالح املضبو  بمنطقة املنيهلة يتمثل يف أمنيوقد ذكرت مصادر ،بتونس املنيهلة

 العرشات من قاذفات الطائرات نوع آر يب جي والعرشات من قطع السالح نوع كالشينكوف

او (1) ليبيااملهربة من  قصف اجليش التونيس ثالث سيارات حمملة  1191 ونيوي 12 يف أيضا

بالسالح يف عمق الصحراء بوالية تطاوين عىل احلدود املشرتكة بني ليبيا وتونس واجلاائر 

النار عىل طائرة عسكرية إطالق ب السيارات بادرت حيث ،حال دخوهلا الرتاب التونيس

فرّدت الطائرة يف احلني عىل اهلدف  ، يةالتونسية الليب كانت متشط احلدودالتي للجيش الوطني 

إطار ويف  اجلاائر.إىل  ودمرته، مرجحة أن تكون السيارات قادمة من ليبيا ويف طريقها

هناك بأن  تأكد التية يف اجليش التونيس نيمأصادر ملمكافحة التهريب من ليبيا ووفقا 

يش التونيس ملواقع ي سامهت يف رصد اجليكاألمرطائرات استطالع تابعة لألسطول السادس 

وكانت تونس قد أعلنت عن  ،مجاعات تابعة لتنظيم القاعدة يف عمق الصحراء وحتركاهتا

ومسلحني يف  ،سلحةوثالث سيارات رباعية الدفع حمملة باأل ،قصف طرياهنا احلريب خليمتني

 (2)منطقة سطح احلصان القريبة من مركا رمادة من والية تطاوين املتامخة للحدود مع ليبيا

وزير الدفاع التونيس عبد الكريم الابيدي والسفري  بني سبقت هذه العملية اجتامعهذا وقد 

طالع احلكومة التونسية جاء بطلب من واشنطن إل ي يف تونس غوردن غراي الذىيكاألمر

 (3)عىل نتائج مالحقات استطخباراتية، وصور تم التقاطها عىل احلدود التونسية الليبية.

دول الربيع العريب نتيجة لغياب  ىف انتشار املطخدراتإىل  األمنيالوضع لقد تسبب هذا 

رصح رئيس اجلمعية التونسية للوقاية حالة  فقد ،حيث زاد ازدخار نشا  املهربني ،األمن 

وفيام خيص االعتداءات  .سبابألاحد أك ىاألمنالب فارتفاع معدل املدمنني اجلدد نتيجة لالن

فقد قتل ، فقد تكررت مرات عديدة مليشيا مسلحة يف ليبيااحلرس التونيس من قبل  عىل

 الليبية –احلدود التونسية عىل  يف مواجهات مع مهربني 1191مارس عام  99يف آخر  جندى

املعرب احلدودى التونيس  وشهد،  األمنيبسبب التوتر  ىرب احلدوداملع إغالقإىل  أدى مما
                                                      

 ، مصدر سابق الذكر1191مارس12 ارديان الربيطانيةجصحيفة  1

 .1191يوليو 12قصف الطريان التونيس للجامعات املسلحة يف مدينة تطاوين بتاريخ   2

 1191يوليو   95االجتامع الذى دار بني وزير الدفاع التونيس والسفري األمريكي بتاريخ  3
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احلدود وهي املشكلة عىل  عنارص مسلحة بسب 1191ا منذ شهر فرباير أمنيرا تالليبي تو

مما تسبب يف زيادة نشا  املهربني والزالت  1199منذ اهنيار النظام الرشعي يف ليبيا ةاملتكرر

ضبط احلدود واحلد من هتريب السالح إىل  ة هشةأمنيا أوضاععانيان تالدولتني 

 (1).واملطخدرات

 أبريل 11لت تونس يف تاريخ تونس فلقد حاوأمن  عىل احلرب الليبية تأثريونظرا ل

تأكد ي بعد السالمرهارب يف تونس بل يف بالد املغرب اإلإلا ملواجهة وضع خمططات 1191

 1191عام  أبريل 95ففي  .تونس عن طريق احلدود الليبيةإىل  من تسلل اجلامعات املتطرفة

قاعدة يف بالد تنظيم الأن  إىل لدهيا معلومات تشري (2)وزارة الداخليةبأن  أمنيرصح مصدر 

 ةيبرهاإيف تونس عرب القيام بعمليات  هجودعن و عالني يستعد لإلسالماملغرب اإل

وخاصة بعد فشل حركة النهضة يف معاجلة اخلطر اجلهادى الذى انترش يف تونس  .استعراضية

السفارة عىل  متطورة دخلت البالد من ليبيا والتي عقبتها االعتداءات أسلحةبعد كشف عن 

 2بتاريخ  واغتيال شكرى بلعيد العالين (3)،1191سبتمرب  99ية يف تونس بتاريخ يكاألمر

اوزير الداخلية يف ترصحيه  أكد حيث (4).1191فرباير  يعتقد أن خطر عودة القاعدة  نهأب أيضا

ي سالممرتبط بثالثة عوامل، أوهلا تشجيع املتحدث باسم تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإل

 ،الرشيعة أنصار ني عىل تكثيف عملياهتم واالنطخرا  بقوة يف تنظيم للجهاديني التونسي

وثانيها هو تكثيف اخلاليا النائمة التابعة للقاعدة إثر حرب مايل خاصة يف ظل إمكانية 

وبداية سحب جاء من اجليش الفرنيس من شامل البالد. وأخريا،  ،انسحاب القوات التشادية

 .يف ليبيا األمنيةتواصل اهلشاشة 

                                                      
 .1191مارس  99يخ االشتباكات احلدودية بني حراس احلدود التونيس ومهربني من ليبيا بتار 1

  1191ابرايل  95ترصيح وزير الداخلية التونيس بتاريخ  2

 1191سبتمرب 99تفجري السفارة األمريكية يف تونس بتاريخ  3

صل، وهو عضو سابق يف اهليئة العليا ، وهو سيايس وحمامي تونيس األ1191فرباير  2اغتيال شكرى بلعيد بتاريخ  4

ب الوطنيني امني العام حلالسيايس واالنتقال الديمقراطي، وهو األصالح لتحقيق أهداف الثورة واإل

ا عضو جملس األمناء فيها. كان  الديمقراطيني املوحد، ويعترب شكرى أحد مؤسيس تيار اجلبهة الشعبية، وهو أيضا

 ئتالفية يف تونس. وهو يعترب تابع التيار املاركيس اللينيني.داء احلكومة االمن أشّد املنتقدين أل
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صحيفة املغرب يوم ولقد قلل وزير الداخلية التونيس لطفي بن جدو يف لقاء له مع  

ية، وخاصة املرابطة عىل احلدود مع ليبيا رهابمن خطر املجموعات اإل ،1191 أبريل 11

ال يشكلون جمموعات كبرية، وهناك جمموعتان حمارصتان من قبل بأهنم  واجلاائر، وقال

منا  أكثراجلاائري، الذين يملكون جتربة  األمن  ومن طرف ،األمن اجليش الوطني وقوات 

أما  يني.رهاب، ونحن ننسق مع اجلاائر وسيتم قريبا القبض عىل اإلرهابيف التعامل مع اإل

 األمنيية، قال عامد بلحاج خليفة رهابالتونيس للتعامل مع املطخاطر اإل األمن  ستعدادمدى اال

املتطخصصة يف مقاومة  األمن  قواتوالتونيس  األمن  واتقأن  نقاباتلالعام لالحتاد الوطني ل

وسائل الرصد  أفضل كام أهنا متتلك ،متدربة تدريبا جيدا ملواجهة هذه املطخاطر رهاباإل

   (1)املعروفة يف العامل. األمنيةيف أرقى الكليات  اتدربوهنم إ واملالحقة،

 ةوفقا خلربة اجلاائر يف حمارب بني تونس واجلاائر تدار األمنيعملية التنسيق أن  ويبدو 

إن  ،  التونيس األمن عادل محدي الضابط به أكد وهذا ما، ومجاعات التطرف الديني رهاباإل

نه إ بل يني.رهابتسلل لإلأي  منع أجلبني اجلاائر وتونس عىل أشده من  األمنيالتعاون 

 واجلاائريني ني التونسينياألمنيملغاربية عن وجود اتصاالت يومية بني  جلريدةكشف 

ت معتادة أصبح احلدودعىل  تكرار عمليات هتريب السالحغري أن . املرابطني عىل احلدود

تداعيات أول  حيث كانت،  1199يناير  99يف عىل   منذ سقو  نظام بننيعند التونسي

ففي صحيفة اخلرب  ،احلدودية األمنيةهو االخرتاقات  دول الربيع العريبعىل  الربيع العريب

ا ،1191 أبريل 95ائرية الصادرة بتاريخ اجلا  ن قواتأصحيفة اخلرب اجلاائرية  ذكرت أيضا

اجلاائرية أوقفت أربعة جاائريني وتونسيني عىل احلدود بني البلدين بعدما حاولوا  األمن 

قطعة سالح، بتكليف من قيادي سلفي لتسليمها ملجموعة مسلحة باجلاائر.  11هتريب 

ملستودع  األمن  نبأ مدامهة قوات اخلاصة يف نفس اليوم اجلاائريةشمس إف إم  إذاعةأوردت 

بمدينة فريانة املتامخة للحدود اجلاائرية. وقد أسفرت املدامهة عن حجا قطع سالح وكمية 

                                                      
 لصحيفة مغربية. 1191. أبريل 95ترصيح وزير الداخلية التونيس بتاريح  1
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رشيكه التونيس  استطاع من املطخدرات. وقد تم إلقاء القبض عىل مواطن جاائري يف حني

  .(1).اجلاائرى األمن  من قوات بالفرار

 ية املتطرفةرهابامعات اإلاجللتهريب السالح وتواجد  ةللمحاوالت املتكرر ونتيجة 

 نتيجة للفوىض ، تونسعىل  التي فرضت األمنيةقبضة احلدود التونسية الليبية زادت العىل 

 ىأمنل ئورصح مس 1191أغسطس  2 تونس ففيعىل  احلرب الليبية تأثرييف ليبيا و األمنية

التونسية  األمنيةوحدات الأن  عىل أكدو ،يف تونس األمنية وضاعتدهور األحول  لقناة العامل

وال تاال الدولة الليبية  (2) .وقفت عددا من املطلوبني منهمفككت خاليا للمسلحني وأ

 ،ضبط عملية التهريب التي متيات هبا ليبياعىل  وزارة الداخلية وحرس احلدود غري قادرينو

الوضع فإن  ،يف ليبيا ةاملتحد األمممبعوث لتقرير  ووفقا ،البحريةأو  سواء من منافذها الربية

امتداد احلدود الليبية مازال مبعث قلق رئييس يف ظل القدرات احلالية عىل  يف ليبيا األمني

احلدود التونسية عىل  األمنيواستمرت حالة التأهب  3.املحدودة وخاصة ما حيدث يف مايل

 املليشياتاحلدود الليبية التونسية وسيطرة عىل  األمنيةاقات الليبية نتيجة الستمرار االخرت

ية وخاصة القاعدة رهاباجلامعات اإلعىل  السيطرةعىل  وعدم قدرة احلكومة الليبية،املسلحة

 لتونس األمنيالتقرير   وحسب .تقوم بتهريب السالح عرب احلدود التونسية اجلاائرية ىالت

 األمنيدرجات التأهب واالستنفار  قىصس قررت رفع أاملطختصة يف تون األمنيةاجلهات بأن 

ية نائمة تاامنا مع إرهابخلفية ورود تقارير ختذر من حترك وشيك خلاليا عىل  وذلك بناء

ت القوات أكد ولقد ،1191 أكتوبر 92بتاريخ  تأبد لتياضحي االحتفاالت بعيد األ

معرب رأس جدير ب لتونسيةاحلدود الليبية اعىل  العسكرية التونسية عن تكثيف تواجدها

احلدود عىل من آ ومازال الوضع غري (4)احلدودى حتسبا لتطورات الوضع الليبي املتفجر.

 .األمنيةخرتاقات النتيجة ل 1191ديسمرب  1الليبية التونسية حيث قفل املعرب يوم 

                                                      
 1191أبريل  95رهابية حسب ما نرشته صحيفة اخلرب اجلاائرية بتاريخ إلالقبض عىل ا 1

 .1191أ غسطس  2ترصيح أحد املسئولني ىف تونس لقناة العامل بتاريخ  2

 1191مايو  12ألمنية وانعكاساهتا عىل العملية السياسية، بتاريخ مقالة نرشت يف صحيفة قورينا، ليبيا: التحديات ا 3

 .1191أكتوبر91جريدة الرشق األوسط العدد الصادر بتاريخ  4
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 : اأفريقيدول على  احلرب الليبية تأثري :نياثا

 ان جاءإ :الصحراء والساحل وتزايد نفوذ القاعدة إقليمات احلرب الليبية عىل تأثري.3

فكرة دولة الطوارق املستقلة، فقد  ة كانفريقيمن املرشوع االستعامرى الفرنيس يف القارة األ

ة املنظمة العامة للمناطق إقامقانوناا يقيض ب 9111لسلطات الفرنسية عام اأصدرت 

قبائل الرحل يف الصحراء قامة فضاء مستقل، وذلك بغرض استيعاب الإالصحراوية و

تارخييا أنه  الرغم منعىل  رأسها الطوارق. ة املمتده بني ليبيا واجلاائر والنيجر وعىلفريقياأل

عىل  عملتأهنا إال  ،ىلاألووقفت فرنسا يف وجة املحاربني الطوراق خالل احلرب العاملية 

بغرض فصل  رقاوالطوراق يف فيالق اجلامل الصحراوية والقيام بفضاء مستقل للط دمج

اخلطط  إهناءإىل  وهلذا عمل العقيد معمر القذايف ،اجلاائر عن الصحراء الغنية بالنفط

 (1) االستعامرية لفرنسا لفصل اجلاائر.

فإنه ساهم بوضع خطوة  ،الواقعأرض  عىل الرغم من أن هذا املرشوع مل يطبق وعىل 

من مايل والنيجر وموريتانيا، حيث  قيام دولة الطوارق املستقلة يف كلإىل  مهمة يف الدعوة

وخالل  ،هم مهمشني وحمرومني من حقوقهم الطبيعية يف الدول الوطنيةأنفس وجد الطورق

إىل  ثر الكثريون منهمآوجة قاسية من اجلفاف ملة لتعرضهم جنتيو ات و الثامنينياتيالسبعين

ة يت كثرية واتفاقيات لتسودول اجلوار القريبة مثل ليبيا واجلاائر. وبالرغم من و جود مبادرا

ا ألمنفإهنا مل تنجح يف تسوية الرصاع املمتد والذى كان يشكل  ،قضية الطوارق  هتديدا

   (2).واستقرار املنطقة كلها

من ضمن النقا  اهلامة التي تثري قلق  تكان  1199وبعد احلرب عىل ليبيا عام 

يف الساحل  األمن  بشكل ملحوض هو قضية أوروباية ويكاألمرالواليات املتحدة 

وبالتحديد هي كل من موريتانيا ومايل والنيجر وكذلك املناطق املجاورة يف  ،والصحراء

 اجلاائر وليبيا.

                                                      
 .1191أبريل  92مقالة لفليب هوجون، ترمجة مصطفي بن براح، مايل وخطر صوملة قوس الساحل الصحراوى،  1

 . 1115سبتمرب 9هرام االقتصادى،  القبيلة والدولة، األشكالية العرقية بنيإمحدى عبد الرمحن، الطوارق و 2
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االختطاف التي طالت طاقم قنصلية  أخبار عالمولقد شاهد العامل عرب وسائل اإل

الساحل و كان عدم االستقرار يف منطقة  ،1191 أبريلاجلاائر بمدينة غاو املالية يف 

والواليات  أوروبايا ومبارش لقلق أساس احيث شكل مصدر. والصحراء سببا رئيسيا فيها

ي بتواجد أ ىأ ية اليسيكاألمرمن خالل املطخابرات  تأكيدوخاصة بعد ال ،يةيكاألمراملتحدة 

خرى. حيث أتنظيامت جهادية إىل  ضافةباإل ،يسالمعنارص تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإل

سبتمرب  أحداثبية تقديم املساعات ملكافحة اجلامعة وخاصة بعد وروالدول األحاولت 

ختطاف مواطنني اعىل  والتي تعمل . لقد تفاقمت مشاكل انتشار اجلريمة املنظمة1119

اجلامعة  أعضاءرساح إطالق غربيني هبدف ممارسة ابتااز مادوج يتمّثل بأخذ الفدية و

تقديم يد العون عىل  بية والواليات املتحدةورودول األاجلهادية املسجونني. وهلذا عملت ال

رادع هلذه اجلامعات خرى تكون هي األ ىيف إضعاف الشبكات اإلجرامية يف شامل مايل حت

ليبيا عىل  بعد احلرب .اأفريقيواجلهاد يف غرب ،وحركة التوحيد،الدين أنصار املتطرفه مثل 

عن طريق توافق بني الشبكات  ادفرمل مشرتك يف هتريب السالح واألوجد بالفعل ع

ا جرامية هلن اجلامعات اإلأاصة وخ .جرامية املتطخصصه بالتهريب وبني اجلامعات املتطرفةاإل

 .منها الطرق واملسالك التي يتم التهريب قدرة عىل معرفة

للحكومات  إزعاججنوب ليبيا دائام مصدر  يف ةاملتواجد كانت قبائل الطوارقلقد  

حيث كانت ، مهها قضايا التهريب واهلجرة الغري رشعيةية يف كثري من القضايا أواجلاائر الليبية

ا بارزا وألعبت ا رغم أهن، اجلاائر ومايلإىل  رة هتريبؤتشكل ب ساسيا يف فرتة احلصار دورا

ه عمليات رووالذى حفا بد، 1111سبتمرب إىل  9111مارس  ليبيا عامعىل  الذى فرض

. وظهرت اتيتقنني ذلك بدعم مياانيتها خالل التسعين عىل حرص اجلاائر التهريب رغم

يف اجلاائر وشامل النيجر ومايل نتيجة  1199ليبيا عام عىل  من جديد بعد احلرب الرصاعات

 زمام السلطة يف ليبيا.عىل  سيطرة اجلامعات املتطرفةو  عمليات هتريب السالح والبضائع

 منطقة يف املتطرفة امعاتاجل هبا قامت التي اخلطف عمليات بعض نذكر وهنا

 اجلاائر جنوب يف بياأورو سائحا 11 اختطاف تم 1111 عام ففي ،والصحراء الساحل
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 السلفية اجلامعات إىل تنتمي جاائرية مجاعة اخلطف عمليات نفذت 1111 عام أول ويف

ا ،1115 عام وىف ،والقتال للدعوة  جنوب يف فرنسيني سياح ربعأ خطف تم أيضا

 19 عن فرجاأل تم ىحت اأجنبي مواطنا 91 استهدف 1191 عام بريلأ لولوبح موريتانيا،

 فإن ذكره سبق وكام ،القاعدة تنظيم قبل من 1191 أغسطس 91 ويف  ، الباقون وقتل منهم

 9و 9.2 بني اوحترت والتي الفدية دفع طريق عن الغربيني املطخطوفني رسح إطالق تأمني

 السويرسية احلكومة دفعت ،1111 العام ويف الواحدة. للرهينة كيريأم دوالر ماليني

 من ثالثة رساح إطالق بشأن مفاوضات ةإقام شأن من دوالر ماليني 2 باستطخدام

 اختطاف تم وكذلك الفدية. لدفع ختصيصها تم أنه يبدو دوالر مليون 1 منها مواطنيها،

 لتنظيم بعالتا واجلهاد التوحيد حركة قبل من 1199 عام اإيطالي من واثنني سبانينيأ

 عمليات إمجايل بلغ لقد .1191 يونيو بعد رسمي بشكل ظهرت والتي غاو يف القاعدة

 الغربية احلكومات دفعت دوالر مليون 22 و 91 بني ما 1115 عام منذ اخلطف

  (1)معظمها.

هتريب املطخدرات  عنر يف كثري من املواقف ظوقد رصفت احلكومة املالية الن

النظام السيايس عىل  االنقالبفبعد  .ىل االستقرار يف شامل مايلمن أجل احلفاظ ع سلحةواأل

 ليبيا  واملطخدرات بشكل كبري جدا يف دول سلحة  هتريب األاازدهر نش 1199عام  يف ليبيا

خلق مصالح خاصة سيكون من إىل  ذلك مرص وتونس واجلاائر ومنطقة الساحل، وأّدىإىل 

خلق عىل  فلقد ساعدت احلكومة الليبية ستقبل.حكومة ليبية يف املأي  عىل الصعب تفكيكها

نشطة يف تغذية الرصاعات العنيفة يف جنوب ليبيا بني القبائل الليبية األوزيادة املنافسات 

عىل النظام السياسى ىف ليبيا عام منذ التمرد  ةوقبائل من الطوراق والتبو يف سبها والكفر

1199. 

فكرة إن :مايل داخل بية بكثافة يف اجلبهاتاللي سلحةوظهور األزواد دولة األ إعالن-2

حيث رفض  ،ية والدوليةقليممستوى املنظامت اإلعىل  التقسيم يف دولة مايل كانت مرفوضة

 إنشاءيب فكرة تقسيم مايل واستقالل شامل مايل يف وروواالحتاد األ فريقيكل من االحتاد األ

                                                      
 .1191هذه األرقام ترجع إىل تقرير مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل  لسنة  1
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و حدة تراب مايل عىل  يةليمقزواد، و كان الرفض نابع من حرص االحتادات اإلأ إقليم

 ها. أراضيوسالمة 

طول عىل  حيث متركات اجلامعات املتطرفة 1199ليبيا عىل  بعد احلرب ولكن  

ة يف دول اجلوار العريب لهت حركتها سأصبحالصحراء وانترشت احلركات املتطرفة يف ليبيا و

زواد األ دولة إعالنإىل  ركتحالهذا أدى  فلقد .هذا االنقسامعىل ثر مبارشأكان  مما فريقيواأل

يف اتفاق  ،متبكتو ية عاصمتهاسالماإلأزواد والتي سميت بدولة  ،1191مايو  12 بتاريخ

شاهدت مناطق  لقد .ية يف كافة املناطق التي حتكمها الدولةسالمتطبيق الرشيعة اإلعىل  نص

 يف مايلات السلط إعالنتم حيث ،اك السيايس والعسكرى املتسارعشامل مايل نوع من احلر

ولكن الوضع تفاقم وخاصة بعد استكامل إجراءات إعادة تسليم السلطة للمدنيني، إىل 

ونتج طاحة بدولة األزواد. إلل عسكريا   اأفريقيخل القوات القارية التابعة لدولة منظومة تد

طلق عليه اسم جبهة أقامت القبائل العربية يف املنطقة بتأسيس تنظيم جديد أن  عن ذلك

جانب احلركة الوطنية التي إىل  مسلح للقتال 211حويل قوامها ب زواديةرير الوطنية األالتح

  (1). أجنبيتدخل إىل  الرببرية يف حال تعرضت املنطقة صولسسها نشطاء الطوارق ذوى األأ

 تدفق اجلهاديني من مجيع دول العاملإىل  متبكتو ىف جبهة التحرير األزوادية إنشاءأدى   

إىل  اجلاائر ومن ثمإىل  ليبيا ومنهاإىل  من خالل وصوهلمزواد األ االسرتاتيجية يف عىل املواقع

إعادة النظر يف دعم إىل  لدفعها ،تعد عوامل كفيلة بتغيري حسابات الدول الغربية والتي، مايل

دولة اجلاائر،  مههاأجمموعة دول املؤثرة وإىل  ، وااللتفاتاأفريقيتدخل قوات منظومة غرب 

 إعالنحثها عىل التدخل إلقناع االنفصاليني الطوارق بالرتاجع عن قرار  من أجل

وهلذا  ،األمرلام إذا  بالتدخل العسكرىأو  من خالل مساعيها الدبلوماسيةأو  ،االستقالل

اجلاائر عىل  مايل أزمةالتحديات التي فر ضتها املنطقة وغري أن  ،يف هذه املشكلة زج باجلاائر

الذى تشهده ليبيا بعد احلرب عليها وضعف احلكومة  األمنيالت يف حالة االنف وخاصة

البالد بمساعدة عىل  واهنيار النظام السيايس وسيطرة املتمردين ومجاعات القاعدة ،الليبية

                                                      
 .1191أبريل  2دانه دولية واسعة لإلعالن عن قيام دولة األزواد بتاريخ إصحيفة الرشق األوسط،  1
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ت أصبح ىحت ،األمن لس و جم اجلامعة العربيةمن  ليبياعىل  الناتو وتنفيذ قرار احلظر اجلوى

رة الوضع رغم معارضتها الشديدة لتدخل حلف الناتو يف القبول ملسايعىل  اجلاائر مرغمه

  (1).ليبياعىل  احلرب

انتشار السالح  هي قضية ،1199 ليبياعىل  احلرب ثار السلبية التي ترتبت منمن اآل 

 ىف امبارش ان كان ذلك ال يمثل امتدادإو ىمايل واجلاائر، حت اجلامعات املتطرفة يفإىل  وهتريبه

انفصال فإن  عكس ذلك فعىل .من ليبيا  جائية انتشار وهتريب السالحيفإال  اجلاائر حالة

لكوهنا البلد الذي  ،مبارشة عىل الوحدة الرتابية للجاائر تأثري مثليقد الطوارق يف شامل مايل 

مقارنة بدول اجلوار مثل ليبيا.  اأفريقينسبة من الطوارق يف شامل  أكربه أراضيحيتضن فوق 

ة التي ينترش مجاليمن ثلث املساحة اإل أكثراجلاائرية  األرايض يف  رقحيث يمثل تواجد الطوا

بينام يتوزع باقي الطوارق يف جنوب تونس  ،ة الكربىفريقيعليها الطوارق يف الصحراء األ

جعل اجلاائر تعرتض بكل الوسائل الذى  األمروليبيا وشامل مايل والنيجر وبركينا فاسو، هذا 

مر التاريخ كانت احلكومة اجلاائرية حتاول دفع األمور  وعىل .ماىل عىل قيام دولة للطوارق يف

حرصاا عىل عدم الظهور علناا كطرف  تدخل عسكريأي  وتأخري .باجتاه احللول التفاوضية

 .(2)ثارة مشاعر الطوارق اجلاائرينيإمعاد للحركات األزوادية، لتفادي 

بالطريقة السلمية وعن طريق  النااعلفض  ةهناك دور هام للجاائر يف حماوالت متكرر

الذى حدث يف  النقالب العسكرياغري أن ، التفاوض يف بداية مترد احلركات األزوادية

 أجلاالنقالبيني يف مايل من قرار  عىلاجلاائرومع هذا مل تعرتض  .باماكو أعاد خلط األوراق

مل إجيايب يساعد يف مايل عا عودة الرشعية الدستورية إعادة السلطة للمدنيني. واعتربت أن

دول  ية التي تسعى إليها اجلاائر من خالل جمموعةساسالثالثة األ هدافعىل حتقيق األ

 وهلذا عملت اجلاائر ،مل تنجح يف ذلكا رغم أهن يف املنطقة أجنبيتدخل أي  تفاديو ،امليدان

 ة حكومة وحدة وطنية تكفل احلقوق السياسية للطوارق وتسهر عىل توفريإقامرضورة عىل 

                                                      
  نفس املصدر. 1

 ، مصدر سبق ذكره .لية واسعة لإلعالن عن قيام دولة األزواددو إدانةصحيفة الرشق األوسط، 2
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تعالج أن  تستطيع ىحتملناطقهم، بام يضمن الوحدة الرتابية لدولة مايل،  األمن التنمية و

وخاصة يف حالة  ،فريقيمنطقة الساحل األ ىف رهابومكافحة اإل األمنيمشكلة االنفالت 

 (1 ).حدودها مع ليبيا وتونسعىل  األمنياالنفالت 

ثار آ وهلذا ،عن مايلأزواد  ة رافضة لالنفصالإقليمو كانت هناك ردود فعل دولية

 دعمطالبت دول برضورة  اقلق لبعض الدول وهلذأزواد  إقليماحلركة الوطنية لتحرير  إعالن

كان من ضمن املنظامت  فريقياالحتاد األ. هاأراضيلوحدة الرتابية ملايل وأمن وسالمة ا

بل جمموعة من لشامل مايل من ق االستقالل إعالن ة التي رفضت بشكل مبارش وكاملقليماإل

 2 يومأعلن  بيان جان بينغ يف فريقيرئيس مفوضية االحتاد األ رصحوارق، وهلذا الط

 رسةو يدعو األ والذي ال قيمة له لالنفصال الباطل عالنيدين بحام هذا اإلأنه  1191أبريل

  (2 ).افريقيالدعم الكامل هلذا املوقف املبدئي ألإىل  الدولية

يب كاترين وروالناطقة باسم وزيرة خارجية االحتاد األ تأكد ديب فلقورواالحتاد األ أما

علنت وزارة اخلارجية كام أ يل،ما أرايضمساس بوحدة وسالمة أي  حتاد يرفضأشتون أن اال

و سحب موظفيها الدبلوماسيني منها نظرا لعدم  مؤقتا سفارهتا يف مايل إغالقالربيطانية عن 

ومرفوض عن قيام الدولة هو قرار باطل  عالنت اإلواعترب ،يف شامل مايل وضاعاستقرار األ

 دولة ورفض استقالل شامل مايل عن ،نفسه عالنت فرنسا رفضها لإلأكد وكذلك ،وملغي

ه وشجب كل الدعوات أراضيدعمها لوحدة الرتاب املايل وسالمة عىل  توأكد ،مايل

إىل  رئيس الرويساملبعوث الشطخيص للأعلن  روسيا فقدأما  االنفصالية يف شامل البالد.

وأمن وسالمة ،روسيا تؤكد دعمها للوحدة الرتابية ملايلأن  ،ميطخائيل مار غيلوف اأفريقي

الردود أوالا  ورفض وشجب الدعوات االنفصالية يف شامل مايل. وبالطبع هذا ،هاأراضي

ة يف تواجد اجلامعات املتطرفغري أن  (3).يف شامل مايلزواد قيام دولة األ إعالنعىل  فعليةال

                                                      
 .1199أبريل  99، 9259جريدة األخبار اليومية، العدد   1

 جريدة الرشوق، مصدر سبق ذكره. 2

 زواد، مصدر سبق ذكره. دانه دولية واسعة لإلعالن عن قيام دولة األإالرشق األوسط،  3
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، وهلذا اأفريقيمايل جعل فرنسا تفرض تدخلها العسكرى املبارش حلامية مصاحلها يف مايل و

ليبيا وبسبب عىل  العوامل املؤثرة يف املنطقة نتيجة للحربأحد  كان هذا التدخل يشكل

 .ليبياعىل  1199الذى خلفته احلرب عام  األمنياالنفالت 

مايل من املناطق  :يف شال مايل الفرنيس كريالعس تداعيات احلرب الليبية والتدخل .1

ية رهاباحلدودية للجاائر وهي منطقة مهمة جدا من الناحية اجلغرافية لتمركا التنظيامت اإل

من التوتر الشديد وخاصة يف شامهلا بني حترك حله متر بمر ىومجاعات القاعدة بشكل عام. ه

طريقة يمكن من  عنالبحث جرى  يلي والدوقليمعيل املستويني اإلف ،داخل حكومة باماكو

يطلقوا كانو رغم أهنم طلقوا عليهم املتمردين يف شامل مايل أكام . هاخالهلا شن احلرب ضد

احلديث عن تدخل  1191شهر ديسمرب  من هناية أصبح لقد .الثوار يف ليبياعليهم اسم 

 إعالنايل وشامل معىل أزواد مايل رغم سيطرة احلركة الوطنية لتحرير  يفعسكرى دويل 

   .1191 أبريل 2دولتهم يف 

توقيع اتفاق مشرتك مع جمموعة إىل  ومنذ هذا التاريخ سعت حكومة باماكو

ة يف شامل مايل من أجل استعادة سيطرة احلكومة عليه، وهو أفريقياإليكواس بشأن نرش قوة 

رنيس هذا االتفاق حتت ضغط فإىل  حتى تم التوصل، الذي واجه خالفات وصعوبات األمر

. وعىل أثر ذلك طلب الرئيس املايل، ديونكوندا تراوري، ورئيس 1191سبتمرب  11يوم 

مون، إصدار قرار من  بان كي العام لألمم املتحدة، األمنيالوزراء، شيخ موديبو ديارا، من 

هبدف مساعدة اجليش املايل يف استعادة  ،يسمح بتدخل قوة عسكرية دولية األمن  جملس

 ،1191 أكتوبر 2الدويل يف  األمن  الذي أقره جملس األمراطق الشامل؛ وهو السيطرة عىل من

املتحدة  األمممدعومة من  إيكواس حيث وافق عىل إرسال قوة قوامها ثالثة آالف عنرص من

وبدعم لوجستي من بعض الدول الغرية مثل فرنسا والواليات املتحدة، ثم اشرت  املجلس 

ملجموعة تفاصيل ومتطلبات خطة التدخل العسكري يف أن تقدم ا، 1191 أكتوبر 91يوم 

البحث يف عىل تأكد لل 1191 أكتوبر 92يب يف وروولقد وافق االحتاد األ (1).يوماا  92غضون 

                                                      
 1191.أكتوبر 11يل، حرب قد تطول، معهد الدراسات العربية، إبراهيم عايل، التدخل العسكرى يف ما 1
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يستقر بأن  ال يمكن لدول االحتاد القبولبأن  االحتاد أكد حيث ،خطة عسكرية ضد شامل مايل

يتوقع أن تقوم هذه الدول بإرسال ما بني يف تلك املنطقة اخلارجة عن القانون. و رهاباإل

ا لتدريب اجلنود املاليني وتنسيق اجلهود مع القوة التي ستشكلها مدرباا عسكري   911إىل  921

 (1)إيكواس.

تقديم خطة التدخل العسكرى عىل إىل  يةيكاألمرلقد سعت فرنسا والواليات املتحدة 

 أكتوبر 91يف يوم  ولذا .لالنتهاء األمن  سقبل أن تنتهي املدة التي منحها جمل وجه التحديد

موسعاا من أجل تنسيق مواقف األطراف  وليا  اجتامعاا د باماكو شهدت العاصمة املالية 1191

 (2)ية والدولية حول التدخل العسكري الوشيك يف شامل مايل.قليماإل

من قبل  سيطرة متبكتو وغاو وكيدالجاءت نتيجة لية والدولية قليمهذه التحركات اإل 

م إعالهنيف شامل مايل و أقاليمعىل  متطرفه مسلحة من الطوارق ومجاعات مسلحني متمردين

الفوض عىل  حيث فشلت حكومة باماكو واجليش املايل من السيطرة،قيام دولة أزواد

دول اجلوار إىل  ناوح اآلالف من املوا طننيإىل  تواجد اجلامعات املتطرفة املسلحةأدى .األمنية

وقيام  ،االجتامعية واالقتصادية يف البالد وضاعرب وانتشار اجلفاف وتردى األبعد احل

إىل  ية هبدم مساجد وأرضحة تارخيية يف مدن شامل مايل، وسعيهمسالماجلامعات املتطرفة اإل

 تطبيق الرشيعة بالقوة. 

 ،باالنقالبات العسكرية ة عرفتأفريقيكانت دولة مستقرة يف منطقة  دولة مايل رغم أن

جات ضد او بعد االحتي 9119مارس  92السلطة يف  زمامأمادو توريه  باستيالء إنهحيث 

الرئيس الفا إىل  مرحلة انتقالية ومن ثم سلم السلطة هقاد توري ،تراورى ىنظام الرئيس موس

 (3).تطخابات ترشيفية ورئاسيةنبعد ا،9111 عمر كونارى يف عام
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، فقط أفريقيالشاملية بدعم  قاليمألترجع اأن  نه يمكنأب اجليش املاىل عتقادالقد فشل 

يف قدرته عىل اسرتجاع  1191من عام  وكان اجليش املايل يعتقد طوال األشهر املاضية

الشامل من السيطرة عىل مناطق  ىمتكن متمرد و لكن ،حمدود أفريقيالشاملية بدعم  قاليماأل

يف   التوحيد واجلهاد استولت حركةإضافية يف املناطق احلدودية بني شامل مايل وجنوهبا، إذ 

 أقاليمكليومرت عن  911 مدينة دوينتا التي تبعد حوايلعىل  من سبتمرب األوليف  اأفريقيغرب 

عىل  تنترصأن  القدارت العسكرية للجيش املايل حمدودة جدا وال تستطيع أن الشامل كام يبدو

 (1) املايل.من اجليش  أكثر وعتادا امتمردى الشامل الذين يملكون سالح

 1199  موريتانيا والنيجر واجلاائر ومايل قد اتفقوا يف مايوأن  إىل نشريأن  وهنا يمكن

جندي لتأمني منطقة الساحل والصحراء التي متتد ألف  12عىل تشكيل قوة مشرتكة قوامها 

شهراا من أجل التصدي للجريمة  95عرب حدودهم، عىل أن تبدأ هذه القوة العمل خالل 

عرب احلدود واحلرب عىل تنظيم القاعدة والتنظيامت اجلهادية التي تتنامى يف املنطقة  املنظمة

ا للقيادة املشرتكة يف  األربع. وأنشأت الدول سلحةوجتارة املطخدرات واأل  "متنراست"مركاا

 (2)جنوب اجلاائر. يف

ي مسالخرية يف منطقة املغرب اإلاأل يف السنوات نشط تنظيم القاعدة نومن الواضح أ

بني  األوىلليبيا كانت نقطة العبور عىل  وبعد احلرب بشكل عام  الساحل والصحراء دول و

 ية يف منطقة املغرب العريبسالمقامت اجلامعات اإل حيث، الساحل والصحراء هي ليبيا

يف بعض هذه  ضطخمة ةفراج عنهم مقابل فديواإلاألجانب بتنفيذ العديد من عمليات خطف 

ا اهل هياتلالدول وعم جوم عىل مواقع يف عواصم بعض هذه الدول. وخيصص التنظيم أمريا

ملنطقة الصحراء التابعة لتنظيم القاعدة، والتي تشمل الرقعة اجلغرافية للصحراء الكربى 

  الكربى. سالمالواقعة شامل مايل، وتعرف لدى التنظيم باسم صحراء اإل
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التي حيدث فيها تدخالت  املناطق تنظيم القاعدة مساندته الدائمة لكافة نع عرف

، وينشط خريا يف ليبياوأ الصومالستان وأفغانالعراق و ىف عسكرية خارجية مثلام حدث

ا لغياب إحدىالتي تشكل  اأفريقيمقاتلوها يف منطقة غرب   بؤر التوتر الكربى يف القارة، نظرا

حلدود جنوب وعدم االستقرار يف كثري من بلداهنا، حيث يتواجد التنظيم يف مناطق ا األمن

. وهذا بالفعل ما 1199خريا يف ليبيا بعد مترد أاجلاائر، عرب مايل والنيجر وحتى موريتانيا و

إىل  وامتدادها اأفريقيية منذ سنني وهو التمركا يف منطقة شامل رهابليه التنظيامت اإلإسعى 

إىل  ، وصوالا ة روابط مع شباب املجاهدين يف الصومالإقام. وقد استطاع التنظيم اأفريقيدول 

ا فكري  مجاعة بوكو حرام النيجريية التي يرجح أن تكون مرتبطةا بجامعة طالبان النيجريية، 

، حيث يمثل تواجد تنظيم القاعدة يف نيجرييا 1111ا، والتي تأسست يف عام وأيديولوجي  

ا لدولة نفطية مهمة. ا خطريا  (1)هتديدا

يف  ءتاامن البد :ليبياعىل  بعد احلرب ايأفريقتزايد حركات التطرف الديني يف شال  .4

العديد من  ءمع بد نذار احتاملية شن احلرب عىل شامل مايل،إية والدولية بقليمالتحركات اإل

، وبعد 1191 أكتوبر 19ها ملجاهبة هذه احلرب، ففي أوضاعيف العمل عىل تكييف  احلركات

ولد سيدي أمحد و ،ية لتحرير أزوادزعيم احلركة الوطن  ، لقاء تفاهم تم بني بالل آغ الرشيف

احلركة العربية لتحرير أزواد، حيث متكنت احلركتان من االتفاق عىل الدخول يف  حممد، زعيم

وذلك من أجل جتنب خماطر الفتنة العرقية التي تسعى بعض اجلهات  حتالف سيايس،

 (2)ية للعب عليها لرضب قبائل الطوارق بعضهم البعض.قليماإل

من حركات عديدة ظهرت يف العقود  واحدةأزواد الوطنية لتحرير احلركة  كانت

ا ملا تقول9155التي تأسست يف عام أزواد املاضية مثل احلركة الشعبية لتحرير   ، وتسعى وفقا

 ،1191أزواد، واحلفاظ عىل هوية الطوارق. وقد تشكلت احلركة يف نوفمرب أرض  حتريرإىل 

 عاد آالف من الطوارق بعد أنل مايل، وخاصة تنظيم يمثل طوارق شام أكربره اباعتب
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 إعالنليتمكنوا من  1199ليبيا عام عىل  كبرية بعد احلرب بأعدادن يف جنوب ليبيا املتواجدي

واحلركة الطوارقية  ،احلركة الوطنية لألزوادحيث اندمج كل من  .1191 أبريل 2الدولة يف 

 اإلشارة روهنا جتد .وال عالقة هلا بالدينذات طابع علامين بأهنا  تصفت احلركةوا لشامل مايل.

 ، والذىدعم عسكرى وسالح من ليبياعىل  حصلت بعد أنهذه احلركة التي تكونت أن  إىل

 ،نتيجة لتدخل حلف الناتو يف ليبيا ىار النظام السياسيهنابعد  سيس احلركةتأ يف بدوره ساهم

 ن خمازن اجليش الليبي عاماملنترشة بسهوله م سلحةاألعىل  للطوارق باحلصول مما سمح

1199.(1) 

دولة  إعالنقبل أي  1191  فهي شكلت يف ،أما بالنسبة للحركة العربية لتحرير أزواد

احلركة العربية لتحرير  . لربابيش قبيلة مثل قليمالقبائل العربية باإل أبناءضمت كل من أزواد 

التحالف مع احلركة إىل  سعت سقو  أزواد، لكنهاإىل  أدى القتال الذيمل تساهم يف أزواد 

 مل تتفق احلركة الوطنية هغري أن ،الوطنية بقصد جتنب هتميش القبائل العربية يف شامل مايل

 تفعيل اتفاق يف يةسالمالدين الطوارقية اإل أنصار و حركة  ذات الطابع العلامينأزواد لتحرير 

املجلس االنتقايل  عليها أطلق والذى تضمن اندماج احلركتان يف حركة واحدة ، 1191مايو 

عىل أن يتضمن االتفاق تطبيق  الدين أنصار بسبب إرصار حركة  ،يةسالماإلأزواد لدولة 

 مغايرة حيث ترىزواد أحترير بينام كانت وجهة نظر حركة  ،ازواد إقليمية يف سالمالرشيعة اإل

عىل  1191 برأكتو 11 ذلك يتعارض مع مبادئها العلامنية. وقد أعلنت احلركتان يومبأن 

 (2)توحيد صفوفهام ملواجهة التدخل العسكري املرتقب ضد الطوارق يف شامل مايل.

ا ليبياعىل  وكنتيجة للحرب يد الاعيم الطوارقي عىل  الدين أنصار تأسست حركة  أيضا

بأهنا  وتعرف احلركة نفسها رس القيادات التارخيية لقبائل االيفوغاسأ أبناءوهو من  ،إياد غايل

عمل قنصال عاما جلمهورية  قد ا ويعترب غايل دبلوماسيا سابق ،شعبية جهادية سلفيةحركة 

هذا  ىنحيث تب الفكر السلفي اجلهادى اخريأة السعودية واعتنق جدة باململكة العربي ىف ماىل
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أزواد إىل  عاد رهابحركات اإل أيدي عىل  وبعد سقو  ليبيا .مايلإىل  هالفكر بعد رجوع

املقاتلني من الطوارق حتت اسم حركة مجع عىل  وعمل له، امقر جبال أغارواختذ من سلسلة 

وتوجد خالفات  .شامل مايل إقليمعىل  يف السيطرة يااساس اوالتي كان هلا دور الدين أنصار 

الدين، ففي الوقت الذي ترى اجلاائر أن  أنصار يف مايل ودول اجلوار حول تصنيف حركة 

مثل حكومة أخرى م يمثل طوارق شامل مايل، تعتربها دول هذه احلركة هي عبارة عن تنظي

 (1)ية بحكم أهنا حتالفت مع تنظيم القاعدة. إرهابحركة أهنا  عىل دولة مايل ونيجرييا

 وهي ،اأفريقييف شامل مايل هي حركة اجلهاد و التوحيد يف غرب خرى احلركة األ 

قاعدة، وقد تأسست هذه احلركة يف ية املسلحة واملنبثقة عن تنظيم السالماحلركات اإل ىحدإ

حيث تأسست حركة   ، لناتواليبيا وهجوم حلف عىل  احلرب بعدأي  1199عام  أكتوبر

 ،يف أزواد ىشطخصيات املجتمع العربأحد  وهو،اجلهاد والتوحيد بقيادة سلطان ولد بادى

بو أري املقلب بيف منطقة الصحراء املوريتاين رمحاد ولد حممد اخل وأمري تنظيم القاعدة السابق

القبائل العربية يف شامل مايل لتصبح  أبناءوانضم للحركة عرشات املقاتلني من ، القعقاع

 لتتشك مثلام،احلركة بذلك واجهة للتيار السلفي اجلهادى يف املجموعات العربية بأزواد

 جهة السلفية اجلهادية داخل قبائل الطوارق. ويعترب تنظيمالوا الدين وهي أنصار حركة 

ملرشوع السلفي يف شامل مايل، وله ل حلامية ائوهو املس نفسه يسالمالقاعدة يف بالد املغرب اإل

وكان التنظيم السلفي  .الدين وحركة اجلهاد والتوحيد أنصار عالقات قوية مع حركة 

عىل يد أمري كتيبة امللثمني خمتار باملطختار  1111منطقة الساحل يف عام إىل  قد وصل اجلهادى

ا ومنطقة امللق ب بلعور، ويعد أقدم وأقوى التنظيامت السلفية يف الصحراء الكربى عموما

ا. وتسعى هذه التنظيامت السلفية، والسلفية اجلهاديةأزواد  استقطاب العديد من إىل  خصوصا

 (2)املقاتلني اجلهاديني من خمتلف الدول ملواجهة احلرب املحتملة يف أزواد.
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نشطت وقوت  احلركات التي تواجدت يف شامل مايلن هذه أهنا يصه ما يمكن تلطخ 

حرية التنقل بني دول الصحراء مع  ،دعم السالحعىل  ليبيا حيث حصلتعىل  بعد احلرب

اهلوة  عانت اجلاائر من اوهلذ،الذى طال ليبيا وتونس األمنيالنفالت ، نتيجة لوالساحل

حاولت فرنسا جاهدة يف  ا.من غريه أكثر 1199عام  ليبياعىل  التي خلفتها احلرب األمنية

وذلك بدعم من الواليات املتحدة ، فريقيتقليص دور اجلاائر واالحتاد األ مايل أزمة

من  ''إكواس''حيث جعلت منه جمرد قناة لنقل اخلطة العسكرية املطلوب من ، يهيكاألمر

 .الدويل ليفصل يف تاريخ شن احلملة العسكرية األمن  جملسإىل  وتقديمها حيث إعدادها

من ثالثة  أكثر بمنطقة تبعد عن أقرب نقطة بأرضها بسايسصحبت فرنسا هي الالعب األأ

آالف كيلومرت. وخلف نفوذها القوي ظروفا جعلت من اجلاائر عاجاة عن ممارسة نفوذها 

 أثناء  ، بعدما جعلت اجلاائر تقع يف رهانات مصريية جرت قرب حدودها اأفريقييف املعهود 

امللف يكاد يفلت من بني يدهيا، سعت باجتاه بأن  وملا شعرت اجلاائر .1199ليبيا العام  أزمة

املوقف الرافض حلسم املوقف إىل  رشيكيها من دول امليدان، موريتانيا والنيجر، جلرمها

اوهنا  .عسكريا، واملفضل للحلول السياسية القائمة عىل التفاوض بأن  طيع القولتنس أيضا

تأييد إىل  نواقشو  ونيامي انتقلتا برسعة من خندق اجلاائرفرنسا كان رهاهنا خارس ألن 

 (1)مايل. ىفآخر  اجعل اجلاائر تلعب دور  وهذا ما احلرب

أخرى تحالف مرة العىل  شن عمل عسكرى ضد شامل مايلإىل  االستعداد ىأد لقد

وهذا  ،ذات الطابع السلفي اأفريقيالدين وحركة التوحيد واجلهاد يف غرب  أنصار بني مجاعة 

التحالف الذى حدث بني اجلامعات الدينية املطختلفة يف ليبيا ضد النظام السيايس  هيشب

حتالف مجاعة  .ليبياعىل  والسيطرة ،معمر القذايفاغتيال العقيد  أجلالرشعي يف ليبيا من 

جعل تكثيف تواجد تنظيم القاعدة يف بالد املغرب وحركة التوحيد اجلهادية ،الدين أنصار 

نتشار اجلهادين من الطوارق والنيجري وبوركينا فاسو اوأزواد من أجل الدفاع عن  يسالماإل

وهلذا قامت مقاتالت ،  أوروبامن أل ا، وهذا ما بدأ يشكل هتديد وموريتانيا وليبيا واجلاائر
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يف انتظار وصول  يني يف شامل مايلإسالمبقصف مواقع متمردين   1191يناير91فرنسية يوم

 لطرد املتمردين املرتبطني بالقاعدة من شامل البالد. وكان اهلجوم افريقيأقوة من دول غرب 

ا الصحراوية والتي  نطقةمنطقة يف امل أكربوهي  ،أيامدينة جاو ملدة ثالث قد شمل م أيضا

مايل وزعوا ما بني إىل  جنديا 221 تقريبا وأرسلت فرنسا. ينيإسالميسيطر عليها حتالف 

لودريان  تأكد الشامل. وقدإىل  كيلومرت 211ي التي تبعد عنها وبلدة موبت ،العاصمة باماكو

الرئيس هولند عاقد العام متاما عىل رضورة القضاء عىل هؤالء أن  للتلفايون الفرنيس

  (1).أوروبامايل وبلدنا وأمن  يني الذين هيددونرهاباإل

د يمهد عمليا لتدخل عسكري ض 1122رقم  األمن  وعىل الرغم من أن قرار جملس

وينص  2املتحدة، األمماملجموعات املتمردة يف الشامل، ألنه صدر حتت البند السابع من ميثاق 

عىل إدانة االستيالء بالقوة عىل السلطة يف  1199القرار الذي صدر يف اخلامس من يوليو 

أن  ويقول القرار ،القتال يف شامل البالد عاملمايل، ويطالب بالوقف الفوري وغري املرشو  أل

 املتدهور والتهديدات نساينون عن قلقهم البالغ إزاء الوضع اإلبراملجلس يع عضاءأ

من تنظيم القاعدة يف بالد املغرب يف مايل، ويدعو املجلس  أعضاءية بسبب وجود رهاباإل

منع انتشار السالح واملواد ذات الصلة يف منطقة إىل  اختاذ التدابري الراميةإىل  عضاءالدول األ

اتصال مع تنظيم القاعدة، ويشدد عىل أمهية أي  اجلامعات املتمردة عىل جتنب الساحل، وحث

 .(3).األمن فرض عقوبات للحفاظ عىل إعادة السالم و

ا األمن  وأعرب جملس عن استعداده للنظر يف طلب املجموعة االقتصادية لغرب  أيضا

عىل بقصد التشجيع ،بالتدخل العسكري يف شامل مايل فريقي)إيكواس( واالحتاد األ اأفريقي

وغريها من البلدان لوضع خيارات  فريقيالتعاون بني السلطات املالية وإيكواس واالحتاد األ

                                                      
  1191يناير  91ية يف مدينة جاو بتاريخ قصف القوات الفرنسية ملواقع لتنظيامت اإلرهاب 1

 .1199يوليو  2بتاريخ  1122قرار جملس األمن رقم  2

 ، مصدر سبق ذكره.1122قرار جملس األمن رقم  3
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تتعلق بوالية هذه القوة، وأدان بشدة الرضر والدمار الذي حلق باملمتلكات التارخيية والثقافية 

 (1).والدينية بام يف ذلك تومبوكتو التي تعد العاصمة الدينية والثقافية

الربيع  ىحتت مسمتعاين من حرب دامية  األخرى هيسوريا  الوضع يف نغري أ

وانتشار الفوىض  ،عليها يةسالموازدياد حالة التوتر يف ليبيا بعد سيطرة اجلامعات اإل ،ىالعربي

 ،موضوع التدخل العسكرى يف مايل األمن  كان سببا رئيسيا يف تأجيل جملس ،األمن وانعدام 

بطخصوص التدخل العكرسى يف ليبيا.  األمن  جملسإىل  تقادات التي وجهتوخاصة بعد االن

او عدم التدخل عىل  بسبب حق النقد الذى استطخدمته روسيا والصني يف التصويت أيضا

تدخل العسكرى عىل  روسيا والصني املطخاطر التي ترتبت تأدركالعكرسى ضد سوريا بعد 

   جتربة ليبيا. يف

يف  1191.مايو 95يف  ن الالجئنيئومم املتحدة لشمية لألوحسب تقرير املفوضية السا

شطخص  921111 من أكثرالتي تشهدها مايل  األمنيقد أجربت حالة االنعدام نه أجنيف، ب

بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر بينام تشري إىل  وحتي التاريخ نفسه عىل الناوح خارج البالد

 (2).احوا داخلي اقد ن ماىل 991111حوايل  أنإىل  التقديرات

عنف التي اندلعت يف كوت ديفوار عقب االنتطخابات التي ال أعاملبأن  ومن املؤكد 

أن  قبل اإيفواري 121,111 منأكثروقد أجربت . 1199نيسان   شهدهتا البالد يف أواخر شهر

وقد جتاوز عدد  ،اأفريقيدولة يف غرب  91إىل  طلب اللجوء عىل ،1191 أبريلهتدأ يف شهر 

  فرد. 921111 ديارهمإىل  ذين عادواال

قدر عدد النازحني داخلي ا بمليون فرد ولكن غالبية هؤالء قد عادواإىل  إضافة   ذلك، ي 

مسقط رأسهم وكان الالجئون العائدون من باماكو من بني نحو إىل  وضاعهدأت األ بعد أن

                                                      
 11، الصادرة بتاريخ 91155طلحة جربيل، مايل: مجهورية الفقر واالنقالبات، جريدة الرشق األوسط، العدد  1

 .1191يوليو 

 .1191مايو  95مم املتحدة لشئون الالجئني بتاريخ السامية لألتقرير املفوضية  2
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ألزمة التي أعقبت مايل بسبب اإىل  الجئ من كوت ديفوار كانوا قد طلبوا اللجوء 1111

 (1)االنتطخابات يف كوت ديفوار.

مسألة متعارف ،خرىالدول األعىل  ت سابقة تدخل الدول الغربية باحلربأصبح لقد

ستان أفغانية ودول الغرب يف يكاألمريف العرف الدويل بعد تدخل الواليات املتحدة  عليها

دائام  التدخل يرتكفإن أحد  أي عىل فلم يعد خايف ،والعراق وليبيا وما جيرى يف سوريا حاليا

 ولعل ما حيدث اليوم يف العراق وليبيا متشابه من حديث العواقب السلبية . عواقب وخيمة

اخلارس فإن  ،ت التدخل الغريب يف شامل ماىلاحالة انتصار قو ىف ىحت نهإا فولذ ،املواطننيعىل 

كل من  حصل بالفعل ىفت لنا ذلك من خالل ما أكد والتجربة، الوحيد هو الشعب املاىل

اخلسائر البرشية واملادية التي تعاين منها ليبيا بعد تدخل قوة فإن  .لعراق وليبياستان واأفغان

 ،ة احللففتعاب املواطنني حلجم الدمار الذى خليالزلت تشكل عقبة يف است حلف الناتو

فاحلركات  ،فارقةألن احلالة سوف تتكرر يف مايل وهنا سيكون اخلارس الوحيد هو املاليني واأو

تفجريات لشطخصيات  قد تستهدفأو  ،أخرىمعاقلها وتعود مرة إىل  املتطرفة قد تنسحب

ة بسبب انتشار حركات التطرف يف شامل وربيوسط القارة األ ىحتأخرى  أماكنومدن و

 نإالشاملية حيث  قاليمطبيعة األإن .يف العراق وليبيااآلن  كام حيدث .بالكامل اأفريقي

وهذا يعني مايد  ،عرقي وعريبأصل  التي ترفع شعارات خمتلفة هي من سلحةامل اتاملليشي

مثل  يف ن الرصاعات العرقية سوف تكون يف حدهتانتيجة لتداعيات احلرب، وأ الفوىض من

النفط الذى يستفيد و املوارد الطبيعيةعىل  هو املحافظة يتهم به الغرب لذى سوفاالوقت  هذا

 امهلا.وش اأفريقيمنه يف غرب 

النيجر هلا حدود جغرافية بسبع دول حيث يبلغ  :النيجرعىل  تداعيات احلرب الليبية 5

 9.912رشقا حوايل تقريبا  وتبلغ حدودها مع تشاد ،كم 2.211مساحة حدودها حوايل 

ومع مايل ، مرت يلوك 122يل ابحو ثم من اجلاائر من ناحية الشامل الغريب، ومرتمربعيلك

                                                      
 نفس املصدر. 1
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بحوايل  ويفصلها رشيط قصري عن بوركينا فاسو يف اجلنوب الغريب،رتم يلوك 519بحوايل 

من ناحية الشامل الرشقي  حدودها مع ليبياأما  ،مرت يلوك 122 وبنني ،مرت مربع يلوك 215

 مرت.يلوك 129يبلغ 

روابط قوية جدا من الناحية السياسية واالقتصادية عالقات بليبيا و ت هلاكان النيجر 

الكثري من املهاجرين من ليبيا عقب انتهاء  ت، والنيجر استضافيديولوجية واالجتامعية واأل

احلرب العاليمة  أثناء  الكثري من العائالت الليبية  تومن قبلها استضاف .1199احلرب عام 

مصاحلها مع عىل  حتافطأن  وباعتبارها دولة حدودية فهي حتاول .لليبيا يطايلالثانية والغاو اإل

فلقد اعرتفت النيجري كغريها من الدول العربية  ، التي عقبت احلرب الليبية اجلديدةاحلكومة 

ة باملجلس االنتقايل كممثل للشعب الليبي بعد احلرب. ولعل االمتداد القبيل لقبائل فريقيواأل

لنيجر من اولكن ما شهدته . األوىلالعاملية  اجلنوب الليبي والنيجر منذ احلرب الطوارق ىف

من انتشار  1199ليبيا عىل  ليبيا بعد احلرب همنها الوطني نتيجة ملا تعيشأ عىل سلبي تأثري

 اهلجرة الغري رشعية التي امتدإىل  ضافةباإل واالضطرابات والنااعات القبيلة سلحةلأل

ولعل انتشار تنظيم القاعدة يف بالد املغرب العريب بعد احلرب التي . أوروبادول إىل  هاتأثري

يف النيجر خرى ية األرهابتنظيم القاعدة والتنظيامت اإل أعضاءنتشار ايل وماعىل  شنتها فرنسا

 عقب القصف الذى شنته فرنسا يف شامل مايل.

 1199ليبيا يف ديسمرب عىل  تهاء احلربنابعد لقد حاولت النيجر التنسيق مع اجلاائر 

يمة املنظمة للحد واجلر رهابحدودها ومطالبة التعاون من اجلاائر يف جمال حماربة اإل تأمنيل

وخاصة فيام يتعلق بعمليات خطف الرعايا  .من خطر السالح املنترش خارج حدود ليبيا

رص ىل أيديالغربيني ع نا  .ا خطرية جراء األزمة يف ليبياوهي ظاهرة أخذت أبعادا القاعدة ع

 هناكبأن  اشتعال الوضع يف ليبيا، أثناء  اجلاائر إىل  معلومات النيجرقدمت  قد 

معاقل تنظيم القاعدة ببالد إىل  ووصلت ،كبرية من السالح عربت الرتاب النيجري شحنات

استنفار قواته عرب احلدود ملواجهة هجوم إىل  ا دفع اجليش اجلاائريممي، سالماملغرب اإل

 أعاملعند انطالق  ى عبدو البووزير داخلية النيجر وأكد ،يةرهابحمتمل من اجلامعات اإل
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ملتامتان بجعل حدودمها فضاء للسلم واالستقرار  اجلاائر والنيجر إن ،اللجنة احلدودية

  (1).االجتامعي واالقتصادي

حيث  الصحراءإىل  من ليبيا التي تم نقلها سلحةالنيجر معربا رئيسيا لكل األ أصبحت

 سلحةع األيجتمعىل  يسالميم القاعدة ببالد املغرب اإلنظمارة الصحراء التابعة لتإحرصت 

ها أنواعبجميع  سلحةاألفإن  الصحراءإىل  هنبها من املطخازن الليبية وهتريبها أو برشائها

حيث تم هتريب صورايخ سنغر وغراد ورامجات ،النيجري عرب احلدود اجلنوبيةإىل  انتقلت

املضاد  ،1أي  إس وصواريخ 2وسام  1ر يب جي والقنابل واملتفجرات وسام الصورايخ واأل

او 99.2 والدوشكا  '' B.K.T '' ـح الكالشن كوف والللطائرات وماليني من قطع سال  أيضا

ت من خمازن وزارة قاملواد الكيميائية التي رسإىل  إضافة سلحةاأل أنواعوغريها من  ،91.1

إىل  إضافة .والعربات املصفحة والسيارات العابرة للصحارى القادمة من ليبيا، الصحة الليبية

ة بعد سنوات من صليمواطنهم األإىل  ل مايل والنيجرمراء احلرب يف شامأعودة الكثري من 

وعادت معهم عنارص مليشياهتم املسلحة، فقد عاد زعيم املتمردين الطوارق  ة يف ليبياقاماإل

طائلة وكميات ضطخمة  أموالغاديس ومعه أمنطقة إىل  ايري شامل البالد غايل أوملبو إقليميف 

بدأت القبائل العربية والطوارقية يف  .يجروعرشات املقاتلني من طوارق الن سلحةمن األ

الليبية لتجنيد مليشياهتا ب ـغية  سلحةمحلة لرشاء كميات كبرية من األخرى شامل مايل هي األ

ـراعيها يف دّوامة الفوىض التي تعرفها املنطقة بعد احلرب  (2)ليبيا.عىل  محاية مصاحلها وم 

ية وعدم رهابوالتنظيامت اإل لحةسقتة وانتشار األؤن ضعف احلكومة الليبية املإ 

فريقى نتيجة عدم واأل ىوضوح السياسة اخلارجية للحكومة املؤقتة جتاه دول اجلوار العرب

رضورة إىل  اإلشارةوهنا جتدر  ة بدول اجلوار.قليممحاية حدودها اإلعىل  قدرة الدول الليبية

ت االسياس تأثريفصل  يف حقل العالقات الدولية بشكل عام ال نستطيعأنه  عىل تأكيدال

املشاكل التي تعاين منها فإن  ،يقليماإل األمنيوخاصة فيام يتعلق بالوضع الداخلية باخلارجية 

                                                      
 ، ا1199ديسمرب  91،الصادرة بتاريخ 91119جريدة الرشق األوسط، العدد  1

 1199سبتمرب  11نواكشو ،  شعال منطقة الساحل والصحراء،إحممد حممود أبو املعايل، السالح الليبي هيدد ب 2
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هذه  أخطرن إ سلفنا القول.والعريب كام أ فريقيدول اجلوار األإىل  حكومة ليبيا املؤقتة امتدت

قربة من احلدود الليبية معىل  ية يف الصحراء الليبيةرهاباملشاكل هي تواجد التنظيامت اإل

ورغم حماوالت حلف  .واهلجرة الغري رشعية ،هتريب السالحعىل  والتي تعمل النيجرية،

مجاعات  تواجدإال أن  لقاعدة يف اجلنوب الليبيلقصف جتمعات ا تالناتو يف عدة حماوال

 .ليبيادول املجاورة ليف الي قليماإل األمن  مستمر نتيجة لضعف القاعدة يف اجلنوب الليبي

دول إىل  املهربة من ليبيا سلحةواأل صف عدة مواقع هلذه التنظيامتاجلاائر قامت بق رغم أن

 (1).1191 أكتوبر 19يف  خرهاآ كان اجلوار

لليبي جعلت ابر وممرات صحراوية اسرتاتيجية يف اجلنوب الرشقي اجود معإن و

هذه عىل  ثيف وغري مسبوقبشكل ك اجلاائرية تشدد املراقبة والعمودية احلربية الطائرات

ركان اجليش أالتي وضعتها هئية  األمنيةاخلطة  نرشت جريدة اخلرب حول فلقد ،املنطقة

 النيجر اجلاائر و احلدود املشرتكة بنيعىل  وهتريب السالح األمنيةاجلاائرى ملنع االخرتاقات 

احلدود إىل  النيجركليومرت مربع متتد من شامل ألف  111والتي تبلغ مساحتها حوايل   وليبيا

 سلحةيو ومهربو األإرهابيستغلها يف العادة  وهي الطرق التي.املشرتكة بني اجلاائر وليبيا

ليبيا إىل  ويف شامل مايل والنيجر ،حيث يتحركون من معاقل تنظيم القاعدة يف املغرب العريب

التي تعرب منها فاملناطق  املهربني مأما ات املنطقة مفتوحة متامأصبح وبعد احلرب الليبية

من ليبيا يف منطقة واسعة حتدها جبال تيبستي شامل غريب تأيت  النيجر هيإىل  شحنات السالح

إىل  وهضبة جادو يف شامل النيجر ،وجبال التاسييل ناجر يف جنوب رشق اجلاائر ،تشاد رشقا

 قبتهاونظرا لصعوبة املنطقة ال تستطيع دولة بمفردها مرا .صحراء عرق مرزوف جنوب ليبيا

  (2)السيطرة عليها.أو 

منع حركة التنقل عرب طرق فرعية عىل  وهلذا عملت الوحدات العسكرية اجلاائرية

رات الدفع وجعلت مسار سيا ،صحراوية والتى كانت تستعمل من قبل البدو الرحل

                                                      
 .1191أكتوبر  19الليبية بتاريخ  -احلدود اجلاائرية  ىف لوضعتقرير أمني عىل ا 1

 نفس املصدر.   2
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ني. يرهابممايسهل من حصار املهربيني اإل، يسهل مراقبتها ىحت ةالرباعي يف ممرات حمدد

ية مشرتكة بني قوات اجليش املوجودة يف الناحيتني يئه األمنيهذا املطخطط عىل  وترشف

مراقبة احلدود املشرتكة  أجلالرابعة والسادسة وقيادات الدرك الوطني وحرس احلدود من 

  (1)للجاائر مع النيجر وليبيا.

 ةمم املتحدلأل االنيجر قلقا واضحإىل  من ليبيا سلحةلقد شكل موضوع هتريب األ 

عده أاملتحدة خماوفها عىل تقرير  األممحيث بنت  ،ليهاإمن املعلومات الورادة تأكد بعد ال

تأكد هناك حاالت بعضها "أن  وا فيهأكد الدويل الذين األمن  جمموعة من اخلرباء بمجلس

من اثنتي عرش دولة  أكثرإىل  يتم هتريبها من ليبيا سلحةوبعضها قيد التحقيق لشحنات من األ

يستمر بمعدل من ليبيا  سلحةانتشار األبأن  جاء يف التقريرو ،ثقلية وخفيفة سلحةأتتضمن 

من ليبيا جيري عرب جنوب تونس وجنوب اجلاائر  سلحةرسال األمثري لالناعاج، وأن إ

تبقى يف دول العبور  سلحةلكن بعض تلك األ ،جهات مثل مايلإىل  وشامل النيجر

 برر الشيطخيعىل  ركان العامة للجيش الليبيرئيس األغري أن  (2)"لتستطخدمها مجاعات حملية.

دولة إىل  ن العبوروإ 1199عام أي  احلرب أثناء  خرجت من ليبيا  سلحةمثل هذه األبأن 

احلدود النيجرية ملراقبة عىل  ية حتلقأمريكوهناك طائرات  ،ال عرب النيجر واجلاائرمايل ال يتم إ

  (3)احلدود الصحراوية بني ليبيا والنيجر.عىل  راقبتهااجلائر فهي مشددة مإىل  الوضع وبالنسبة

 ،ريف أغادي قاعدة اجليش النيجرىعىل  يني باهلجومسالملقد قامت جمموعة من املسلحني اإل

املسلحني بأن  تأكد،وليبيا ريةجاهتمت فيه احلكومة النيحيث  ،ائوجا  يف ومنجم الليورانيوم

منا آتصبح مالذا أن  الكثري من الدول ىة ختشقدموا من جنوب ليبيا الصحراوى وهي منطق

رضار بمعدات إحلاق إوسبب اهلجوم يف  اجنديا ومدني 19حيث قتل  ينيسالمللمتشددين اإل

                                                      
 .نفس املصدر 1

 1191فربير  92تقرير األمم املتحدة بتاريخ  2

 .1191نوفمرب 9بتاريخ  19ترصيح رئيس األركان للجيش الليبي عىل الشيطخي يف قناة فرنسا  3
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ريفا الفرنسية وهو الذى يمد املفاعالت النووية الفرنسية سومري التابع لرشكة إ املنجم

 (1).باليورانيوم

يني يف سالمضد اإل ر يف مساندة فرنسادور النيجعىل  وجاء هذا اهلجوم كرد فعل 

 ليبياأن  ظهرالنيجر أعىل  اهلجومبأن  يسوفون رئيس النيجر حممد أكد وقد .شامل مايل

رئيس الوزراء الليبي نفي هذه غري أن  (2)"ت مصدر زعاعة لالستقرار يف املنطقةأصبح

مح بمثل هذا ن ليبيا اجلديدة لن تسإهلا من الصحة و أساسال بأن  وقال ،االعتداءات

قوى جهة تتحكم يف أية يف ليبيا هي سالماجلامعات اإلبأن  أثبتالواقع غري أن  (3).رهابإلا

 ،بطرابلس األمنيةجنة لمن قبل ال هزيدان نفسعىل  ولعل خطف وحكومة ليبيا، ،منافذ ليبيا

 زراءرئيس الولكشف ، وتنظيم القاعدة ،مجاعات متطرفةإىل  نيمني املنتيسالموالتي تضم اإل

يف  أعضاءوخاصة بعد اهتامه املبارش لبعض  ،التي حتكم ليبيا املليشياتحقيقة  زيدان عىل 

بأن  وكان الرئيس النيجرى قد رصح (4) .بتورطهم يف اختطافه  املؤمتر الوطني العام

رصح اجلهادى اجلاائرى خمتار بلمطختار هو من  بعد أنية إرهابعتداءات من مجاعات اال

نباء لوكالة األ قعون بالدمواالنتحارية يف النيجر حسب ترصيح جلامعة املخطط للتفجريات 

 (5 ).1191مايو  12ية بتاريخ خباراإل املوريتانية

 حيث ا خطري جدا،ية بالدول التي تشرتك يف حدودها مع ليبيقليمن وضع احلدود اإلإ

 بالنكو، خالل زيارته يب، مانويل لوبازوروالغربية والوسطى باالحتاد األ اأفريقياعرتف مدير 

سواء يف النواحي االقتصادية جراء عودة العامل اهلاربني من  ،خطري الوضعبأن  موريتانيا،إىل 

                                                      
، ومنجم لليورانيوم يف جائوا رية بتفجري معسكر يف مدينة أغاديقامت جمموعة مسلحة تنتمي إىل تيارات إسالم 1

 .1191مايو19بتاريخ 

 .1191مايو12ترصيح رئيس النيجر حممد يوسف يف  2

 .1191مايو11ترصيح عىل زيدان يف مؤمتر صحفي يف بروكسل بتاريخ  3

ة اختطافه من قبل اللجنة األمنية دان ىف املؤمتر الصحفى الذى وجهه اىل الشعب الليبى بعد عملييز ترصيح عىل  4

 . 1191أكتوبر .  11بطرابلس يوم 

 1191مايو12خبارية بتاريخ املوقعون بالدم إىل وكالة موريتانيا اإل "رصيح أحد اجلامعات املتطرفةت 1
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وقال إننا نشاهد كل يوم حركة للسالح يف  .بالسالح بسبب رجوع املحاربني األمنيةأو  ليبيا،

وقال  م من ليبيا.هم دون عمل بعد عودهتأنفس املنطقة، ولتحركات املقاتلني الذين وجدوا

سبتمرب  5و 1املنعقدة يف اجلاائر يومي  رهابرى بالنكو يف الندوة الدولية حول حماربة اإل

ات تأثريالتنسيق بني دول املنطقة التي طالتها عىل  حيث حتاول هذه الندوة العمل 1191

دعم إىل  حيتاجاخلطر املحدق باملناطق غري أن  .ة هلاأمنيليبيا وسببت يف اخرتاقات عىل  احلرب

يب ورواملياانية التي وضعها االحتاد األبأن  ىأحيث ر .مليون يورو 921مايل يقدر بحوايل 

 ليبيا ومل توضع بعد احلرب لتشمل التداعيات التي خلفتها احلربعىل  وضعت قبل احلرب

يف صالح تنظيم القاعدة حيث قاموا  أصبح ليبياعىل  الوضع بعد احلربإن .1199ليبيا عىل 

مكانيات يف كل من مايل ليبيا ونظرا لقلة اإلعىل  تهاء احلربنابعد بتجنيد الكثري من الوافدين 

 غري اجلاائر التي متلك منظومة عسكرية .املسألة ستكون صعبة جدافإن  ،والنيجر ومورتنانيا

  (1).ليبياعىل  دارية ولوجيستيكية ملواجهة ما خلفته احلربإو

نتشار ن دول احلدود املجاورة لليبيا اضطرابات نتيجة اللقد شهدت النيجر كغريها م 

يف تاريخ النيجر  األوىلوللمرة  ناحيث قام انتحاري ،ةية واملتطرفرهابالسالح واجلامعات اإل

 جرح قتل حارسان  1191ينوينو  1. ففي تاريخ 1191مايو  11يف  غاديرأاستهدفا معسكر 

كانوا  حيث ،يةإرهابمالحقني بتهم  نيثالثة من احلراس يف سجن نيامي برصاص موقوف

 سلحةاألعىل  مل تعرف كيفية حصوهلمبأهنا  علنت السلطات النيجريةأ حيث حياولون الفرار،

 التي استطخدموها يف حماولة الفرار ، وقد جاء مقتل احلارسني بعد التدخل العسكرى ىف ماىل

 ،يف ليبيا األمنيالوضع  ةرئيس النيجر خطور أكد لقد (2)جرية.ينتقام من احلكومة الناك

 اأفريقييف  األمن السالم و أجللياية من هامش مؤمتر اإلعىل  النيجر فلقد رصح عىل  هتأثريو

يني إرهاب أيدي تسقط ليبيا يف أن  ىنه نطخشبأ، 1191ديسمرب  5 والذى عقد يف باريس

املليشيات و ،يف ليبيا يني هناكرهابن نرى اإلان أحنه من املوأ ،سلفيني وتصبح كالصومال

                                                      
جريد ة اخلرب  ، نرش يف"ل اجلورادوكمل احلرب عىل نظام القذايف وجتاهل تداعياهتا األمنية عىل أالناتو  "مقال بعنوان  1

 .1199أكتوبر 11اجلاائرية بتاريخ 

 .1191يونيو1ترصيح وزير العدل النيجريي مارو امادو لوكالة فرانس برس بتاريخ  2
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رضورة االستقرار. وتقع النيجر عىل  أكد حيث ،ى تقتل الناس يوميازيف بنغا سلحةالسلفية امل

يني املتشددين يف الداخل وتريد تعايا العالقات سالمعىل حدود ليبيا اجلنوبية وتكافح اإل

دة تنظيم العسكرية مع رشكاء غربيني ودول جماورة فيام يعيد متشددون مرتبطون بتنظيم القاع

 جنوب ليبيا بعدما أجربهتم قوات فرنسية عىل االنسحاب من مايل هذا العام صفوفهم يف

1191(1). 

 

 

 

 

 

*****

                                                      
 .1191ديسمرب  5من أجل السالم واألمن يف أفريقيا، باريس  هلياييسوفو يف قمة اإلإكلمة رئيس النيجر حممد  1
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 خلامتةا

من احلرب  فريقيدول اجلوار العريب واألعىل  األمنيةتناول هذا الفصل التداعيات 

شكل مبارش من لكل الدول التي عانت ب األمنيةالتداعيات عىل  حيث ركا الفصل،الليبية

ية وجتار رهابالدول نتيجة قيام املجموعات املتطرفة واإلأمن  عىل الليبية سلحةانتشار األ

مرص وتونس والسودان  دول ثلة ىفمالعريب املت السالح بتهريبها عرب احلدود لدول اجلوار

مثل مرص وتونس  وخاصة الدول التي طاهلا الربيع العريب والفوىض. واجلاائر والسودان

 ،الليبية داخل هذه الدول سلحةوانتشار األ  سلحةحيث عانت مشاكل عديدة من مهريب األ

الليبية يف  سلحةوناقش هذا الفصل املشاكل التي تعرضت هلا مرص باخلصوص بعدوقوع األ

اجليش  أعضاءاملتطرفني ومتركاهم يف سيناء والعريش وحماولتهم املتعددة باغتياالت  أيدي 

ة فريقيالدول األعىل  تداعيات احلرب الليبيةإىل  ضافةباإل .والرشطة من األ أفراداملرصى و

  .ية املتطرفة وتنظيم القاعدةسالموخاصة مايل التي شاهدت تواجد اجلامعات اإل

تاايد نفوذ مجاعة القاعدة يف شامل مايل مما إىل  الثقيلة يف مايل سلحةانتشار األأدى  لقد

 الليبية يف سلحةولقد الحظ ظهور الكثري من األ ،اتدخل عسكرى فرنيس مبارش ىاستدع

يف قلق اجلاائر التي  ااجلبهات داخل دولة مايل وخاصه يف شامهلا. وهذا بدوره كان سببا مبارش

ليبيا هو تاايد حركات التطرف عىل  نتائج احلرب إحدى. وكانت بليبياتربطها حدود مبارشة 

ر يا واجلاائيف النيجر ومايل وليب ةت متمركاأصبح والتي بدورها اأفريقيالديني يف دول شامل 

تونس. ففي الوقت الذى قام به حلف الناتو بقصف ليبيا واغتيال العقيد معمر القذايف مل و

األجانب فيام يتعلق باغتياالت  ةبالكامل وخاص أوروبايفكر هبذه التداعيات التي تعاين منها 

ت أسيل اهلجرة الغري رشعية التي بدإىل  ضافةإالليبية  سلحةليها األإيف الدول التي وصلت 

عىل  اواضح اأمني اا، ومازالت ليبيا تشكل خطرإيطاليوخاصة  أوروباجلميع دول  ارقأتسبب 

  .ناآل ىدول اجلوار بالكامل حت
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 الكتاب خامتة

 

الساحة عىل  التي تظهر اليوم حداثمن األليبيا تلطخصت يف مجلة عىل  نتائج احلربإن 

 فرضية املؤامرة تأكدو .ىفويض الربيع العربعىل  سنوات من ثالث أكثرعد مرور الليبية ب

، هنا الداخليةئووالتدخل يف ش ،منهاأو وخاصة فيام يتعلق باخرتاق سيادة الدولة ،ليبياعىل 

ر استمرارحالة عدم االستقرامن  ىجعل الشعب الليبي يعانمما بشكل واضح وملموس 

مع اغتيال أي  1199 أكتوبرنتهاء احلرب يف ليبيا اعي منذ السيايس واالقتصادى واالجتام

ليبيا عىل  تهاء احلربنابعد فاملوقف السلبي الذى سجله املجتمع الدويل  .العقيد معمر القذايف

اجاء  ليبيا وهي عىل  قبل احلربالتدخل التي دعت هلا املنظامت الدولية  سبابأل انقيض أيضا

 يةرهاباملجازر اجلامعية التي تنفذها العصابات اإل أماموقفت  ةاملتحد األممف .محاية املدنيني

واالغتياالت لكل  ،اهلويةعىل  القتلوتدرك مسائل ،ومجاعات القاعدة يف ليبيا،املسلحة

حقيقة االعتقاالت عىل  فلم تتحرك قوات حلف الناتو ،يةرهاباإلذه التنظيامت هل عارضنيامل

 الذى متارسه اجلامعات املتطرفة يف ليبيا بعد سيطرهتا ىرسوالتهجري الق ،التعسفية والتعذيب

 يف تدخله يف احلرب املجتمع الدويل ما حدث من رد فعلفإن  ولذا .زمام احلكم يف ليبياعىل 

محاية املدنيني  أجلوليس من ،شطخصية العقيد معمر القذايفعىل  يؤكد صحة اهلجوم ليبياعىل 

حيث انتهت احلرب بتاريخ اغتيال العقيد  ،العربيةكام ادعي املجتمع الدويل وجامعة الدول 

كمله وترك ليبيا انسحاب املجتمع الدويل بأإىل  أدى وهذا 1199 أكتوبر 11معمر القذايف يف 

القبائل التي  أبناءوقتل ،املدنعىل  واالعتداء ،ملصري جمهول من التدمري الوحيش املستمر

 فربايرية.املسلحة ال املليشياتحتت راية  االنصياعرفضت 
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هناك بأن  ت نتائج البحثأكد ليبيا والتيعىل  احلرب أسبابوهلذا ناقش هذا الكتاب  

واليات الو للغرب وخاصة فرنسا وبريطانيا األولجمتمعة جعلت من ليبيا العدو  أسباب

واململكة ،العربية املتحدة ماراتوالتي حتالفت مع دول عربية مثل قطر واإل،يةيكاألمراملتحدة 

تطبيق إىل  فالدول التي كانت تدعو. ليبياعىل  ية لتمويل احلربإعالمداء مادية وأدية كالسعو

ها أنواعبكافة كتاتورية يكتاتورية متارس الديالديمقراطية يف ليبيا هي نفسها دول ملكية ود

ونذكر هنا قطر  بنائها.هي نفسها دول تورث حكمه منذ عقود أل ماراتقطر والسعودية واإلف

ابنه إىل  سلم محد بن جاسم السلطة بعد أنالتوريث للسلطة وخاصة  أمبدعىل  تأكد التي

بعيد ني يف خلق جمتمع ديمقراطي يف ليبيا يلليب مساندةما ادعت له قطر بوهذا نقيض ،متيم محد

مخاد إ فاهلدف ليس هو مصلحة الشعب الليبي بقدر ما كان هو .عن حكم الدكتاتورية

 ،وحتقيق مصالح غربية يف ليبيا .خمططات االستعامر الغريبالصوت الذى كان دائام يكشف 

 .للدول املشاركة يف هذه احلربخاصة  أطامعمصالح وو

اجليوسياسية متثلت يف  أسبابليبيا يف عىل  احلرب ة ىفياحلقيق سبابومتحورت األ 

 هنيك ،بيةوروة بالقارة األفريقيدورا هاما يف ربط القارة األ الذى لعبسرتاتيجي املوقع اال

الذى قدر بتغطية احتياجات و ،هبا ليبيا من النفط والغاز متياتالثروات الطبيعية التي عىل 

القيادة  متيات هبا شطخصية ىخرأ كاريامية أسبابإىل  ضافةباإل .ملدة ثالثني عاما أوروبا

 لعربيةالوحدة اعىل  يف التحريض املستمر . مثل دروهاالليبية املتمثلة يف العقيد معمر القذاىف

اخلاصة باملنطقة  اجاتياالحتعىل  ووحدة املقومات االقتصادية يف املنطقة العربية للتغلب

غراق الدول العربية هبا إالتبعية االقتصادية التي طاملا حاول املجتمع الغريب  يلوالتطخ العربية

من خالل صناديق االئتامن واالقرتاض الدويل مثل صندوق النقد الدويل وغريها من 

   استمرار املديونية والتابعية للغرب.عىل  التي حتافظ ساليباأل

لقضية العقيد معمر القذايف يف دعمه ا القومي والوحدوى الذى قام به دورالإىل  إضافة

وجاءت هذه املبادئ يف ثورة الفاتح من  ، يف فلسطنيرسائييلة ونبذ االستعامر اإليالفلسطين
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 فريقيالدور األإىل  ضافةباإل .9121سبتمرب  9قذايف يف سبتمرب التي قام هبا العقيد معمر ال

ة تؤثر يف املجتمع إقليممنظمة  أصبح الذى فريقياالحتاد األ إنشاء لعقيد معمر القذايف يفل

اوهذا التاميا يف الدور لعب ،الدويل ومل يغب دور معمر  . ليبياعىل  للحربسببا مهام  أيضا

ة وربيمعاجلة العقيد معمر القذايف لعالقته بالدول األ كانت املستوى الدويل حيثعىل  القذايف

  .املجتمع الدويلعىل  اوالغرب يشكل خطر

حتريضه  معمر القذايف هوالعقيد  أفكارالعامل من  تقلقأالتي  سباباأل أكثرولعل  

 كانت 9192من عام  نهأفيه ب أوضحوالذى  ،املتحدة األممتغيري ميثاق عىل  لشعوب العامل

ن واآل ،هلم حق النقد 2ومنها  ،دولة فقط 92 يف احلرب العاليمة الثانية ةاملنترص الدولعدد 

 اودع ،فاعلة يف املجتمع الدويل أعضاءة كفريقيتنظم الدول األأن  متحررة وجيب اأفريقيكل 

فالدولة التي كانت تدار بقيادة وطنية عربية . املتحدة األممصياغة ميثاق إعادة رضوة إىل 

، داخل ليبيا رهابتنظيام ت اإلعىل  وتقيض ،ت حتارب حركات التطرف الدينيكانو، قومية

اكانت هدفا   أطامعوهلذا اجتمعت املصالح بني ، ية املتطرفةرهابمن قبل هذه اجلامعات اإل أيضا

إىل  العربية املتحدة ماراتواإل الغرب واحلركات املتطرفة والتي تدعمها قطر والسعودية

اآلن  الشعب الليبي الذين يعانون أفراد حتقيق ذلك وكان الضحية هم تدمري ليبيا ونجحوا يف

ني يها وهتجري الليبأنواع ىمن االغتياالت العشوائية واخلطف واالغتصاب واجلريمة بشت

 .داخل وخارج ليبيا

اناقش هذا الكتاب   طامعواأل هدافاجتمعت كل األ حيثليبيا عىل  مرآالت أدوات أيضا

يف  أكد حيث ،به العقيد معمر القذايف عليها يف كل القمم العربيةنملا كان يطا التي االستعامرية

غري أن  ،هدجوونه يعود كلام توفرت رشو  إو ،االستعامر لن ينتهيبأن  من قمة عربية أكثر

اجلامعة العربية نفسها والتي كان العقيد معمر القذايف يدعمها ماديا ومعنويا تقوم بدور 

مرت اجلامعة العربية التي كان يدعمها العقيد معمر آفلقد ت.ليبياإىل  رالعاملة جللب االستعام

 ليبيا و تدويله يف جملسعىل  مترير قرارها باحلظر اجلوى لمن خال ،القذايف ماديا ومعنويا
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حيث استطخدمت  عالموجاء بعدها دور الدول العربية يف التمويل واإل .الدويل األمن 

شطخصية  النظام السيايس الليبي وعىلعىل  ية يف احلربواحلرب النفسشاعة اخلدعة واإل

عىل  للرتويج باالنقالب " اجلاياة والعربية "من خالل قنوات عربية العقيد معمر القذايف

 ارقأية مسلحة متطرفة سببت إرهابحالل حمله مجاعات إالنظام السيايس الليبي الرشعي و

 . ولعل حجمن وجودهم يف ليبياللدول التي مكنتهم م اواجتامعي اواقتصادي اسياسي

من  أكثررس الليبية اليوم بعد مرور االغتياالت واالختطاف واالغتصابات التي تعاين منها األ

نجحت دول الغرب يف مساعدة و .أكدت ذلك هناية احلرب يف ليبياعىل أعوام  ةثالث

جتمع الليبي يف ولكنها مل تنجح يف مساعدة امل ،ية يف التواجد يف ليبيارهابالتنظيامت اإل

الديمقراطية املبارشة  من دولة متارس وهلذا حتولت ليبيا ،يةنسانه اإلأهدافإىل  الوصول

الحتقان اوالتطرف. فحاالت الغضب و رهاباإلو املليشياتحكم إىل  وسلطة الشعب

س التي أوحالة الندم والي ،اره الطريق اخلاطئيتاخعىل  تدل ،الذى يعشيها املواطن الليبي

اتضح  فقد . بكثري مما هو عليه ليبيا اليوم أفضل الوضع السابقبأن  تأكد طناا املوشهييع

توافق مجاعات املصلحة عىل  ساعد ىإرهاب هناك خمططبأن به  للمواطن البسيط الذى غرر

حتقيق  أجلوليس من  ،خاصة طامعنتيجة أل ،العقيد معمر القذايفعىل  الواحدة يف القضاء

ني يف قضايا هلا عالقة بالنظام اهلارباملتطرفني و ليبيا، منهمأو  ليبيمصالح ختص املجتمع ال

 أكربمصلحتهم اخلاصة ومجع إال  وبني معارضني داخلني ال هتمهم،السيايس الليبي السابق

 .الشعب الليبي دماء حسابعىل  قدر ممكن من الثروة ولو كانت

اوناقش الكتاب   ليها الشعب الليبي بعد إل النتائج السلبية التي توص باستفاضة أيضا

خرق النسيج االجتامعي الذى طاملا حافظ صعبها هي أها وأمه ليبيا والتي كانعىل  احلرب

او ،ربعون عاماأخالل اثني و العقيد معمر القذايفعليه   ليةهلية والقباحلرب األنشوب  أيضا

وترك  ،داخل ليبيا ةوعائالت ليبي فرادى ألرسقالتهجري لنتيجة ل ،القبائل الليبية أبناءبني 

القتل إىل  إضافة ،يةرهاباملسلحة اإل املليشياتنتيجة تواجد أخرى مدهنم والعيش يف مدن 

حيث بلغت  ىالرأسجناء إىل  ضافةباإل خارج ليبيا ،الليبيةوهنجري األرس  العمدى
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مثل منظامت حقوق خرى الصادرة من املجلس االنتقايل واجلهات الرسمية األات حصائياإل

لنظام لهنم مؤيدين فقط أل سجون هبم ىف زج، سجنيألف  مئة ومخسونمن  أكثرإىل  نساناإل

، وحوايل مائتان قتيلألف  وحوايل مئة ، ومعارضون للتيار الفربايرى ،السيايس الليبي

مليون ونصف  من أكثرو، نتيجة للحرب يف ليبيا ومصاب ومعاق ،جريحألف  مخسونو

هتجري مدن مثل مدينة إىل  إضافة .ليون مهجر خارج ليبيام 1من  أكثرو ،مهجر داخل ليبيا

  يف بالعودة والتي وعدت ،نسمةألف  91لتي يبلغ عدد سكاهنا وا تاروغاء

  واجلميل يف غرب ليبيا،يف مدينة العجيالت ورقدالني وكذلك احلال  .1191.يونيو.12

 ،مثل لدافنية ةرصاتباجلبل الغريب ومناطق يف مدينة موالقوليش  املشاشية - والعوينية

شعبنا  أبناءيف مدينة غدامس وغريهم من  بل تم قتل وهتجري الطوارق، والكراريم،وطمينة

 األمن اجليش والرشطة و أفراداستهداف واغتيال إىل  يف ليبيا وصلت تداعيات احلرب .الليبي

 تبل وصلت االغيتاال .الداخيل واخلارجي والرشطة العسكرية خارج وداخل معسكراهتم

  .دائهم لصالة اجلمعةأ أثناء  املساجد  أماممالحقتهم يف بيوهتم وإىل 

اناقش الكتاب  دول اجلوار العريب عىل  للحرب الليبية األمنيةالتداعيات  أيضا

وقلقا لدول اجلوار العريب  االليبية خطر سلحةمشكلة انتشار األ شكلت حيث ،فريقيواأل

ية يف هذه رهابانتشار اجلامعات املتطرفة واإل ىف ليبياعىل  حيث ساعدت احلرب، فريقيواأل

عىل  الثقيلة واخلفيفة سلحةتواجد مجاعات متطخصصة يف هتريب األإىل  باالضافة ،الدول

 عدوى ما يسمي بالربيع العريب لتهاوخاصة الدول التي طا ،الدول املجاورةإىل  احلدود الليبية

تاايد نفوذ القاعدة يف شامل مايل إىل  لةالثقي سلحةانتشار األأدى  فلقد .مثل تونس ومرص

 أماكنتدخل فرنيس مبارش يف مايل لقصف إىل  أدى والنيجر واجلاائر وتونس وليبيا مما

ا أوروبادول عىل  مل يفكر املجتمع الدويل يف تداعيات احلرب .اجلامعات املتطرفة ففي  أيضا

معمر القذايف مل يفكر هبذه الوقت الذى قام به حلف الناتو بقصف ليبيا واغتيال العقيد 

يف األجانب فيام يتعلق باغتياالت  ةوخاصاليوم  بالكامل أوروباالتداعيات التي تعاين منها 
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ت أسيل اهلجرة الغري رشعية التي بدإىل  إضافةالليبية  سلحةاأل إليهاالدول التي وصلت 

 ا. إيطاليوخاصة  أوروباجلميع دول  اأرقتسبب 

ت الشعب الليبي من جراء التدخل الدويل غري املربر أصابتي إن األرضار البالغة ال

إىل  ها السلبيتأثريالل قامتة عىل مستقبلهم قد يمتد ظأثرت عىل حياة الليبيني وأمنهم وألقت ب

لية ئومما يضع املس ،ي والدويل وقد تكون ليبيا مصدر خطر يصيب اجلميعقليماملحيط اإل

 الشعوب املحبة لألمن والسلم لتتحمل مسئولياهتاوعىل ،األخالقية عىل املجتمع الدويل

ساهم لعدة  ىاملسامل الذ من اآل من معاناة هذا الشعب وتصحيح أخطائها عرب التدخل للحد

رتبط بعالقات تعاون او، عقود يف دعم حترر الشعوب ومساعدهتا يف النهوض والرقى

ولعب دوراا يف ،املشرتكةواملصالح  ،حرتام املتبادلالاإطار الدول يف  أغلبوصداقة مع 

 .فريقيي والدويل وخاصة األقليمإحالل السلم واالستقرار اإل

إن الرضورة تتطلب مساءلة الدول التي انتهكت القرارات الدولية اخلاصة باألزمة  

رغم عدم رشعيتها، وذلك بإرسال السالح واجلنود واملرتاقة للقتال  9111و  9111الليبية 

وحماسبة بعض الدول  .ملذكورين، ولكل األعراف الدولية.لقرارين ايف ليبيا خالفا لروح ا

وفرنسا وبريطانيا  ماراتالتي مل تتورع عن التبجح علناا بتدمري ليبيا مثل السودان وقطر واإل

بالرشعية الدولية مل تسلم دول  ى، وهذه سابقة خطرية تسيئ ملصداقية بام يسماألردنوتركيا و

 تي، فلقد كانقليممنها اإلأوخاصة فيام يتعلق ب،احلرب عليهانفسها من تداعيات  أوروبا

التي طالت  األمنيةوهذه من ضمن التداعيات  وروبازيادة اهلجرة الغري رشعية عامال قلقا أل

زادت  اولكنه،بية قبل حرب ليبياورووهذه املشكلة كانت تعاين منها الدول األ.أوروبادول 

فلقد تصاعد العداء ضد عواصم الغرب  ..وروباأأمن  عىل وازدادت خطورة أكرببنسبة 

ليبيا مثل فرنسا وبريطانيا بشكل خاص، نتيجة ملا تركت احلرب من عىل  املشرتكة يف احلرب

يف  األمن  يف ليبيا نتيجة هلشاشة وانعدام األمنيالوضع عىل  الكبري تأثريكان هلا ال،عياتاتد

 أثناء ، الداخيل الليبي األمن  جهازغتياالت لشطخصيات عملت يف الا  حال واستمر ليبيا
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واستمرت هذه  ،ضد جمهولني سجلت كل عمليات االغيتالو النظام السيايس السابق

 .بشكل يومى ىف ليبيا ية رهاباالغتياالت والتفجريات اإل

ليبيا عىل  احلرب أثناء  ليها العقيد معمر القذايف إ خطورة اهلجرة الغري رشعية نبهإن 

العقيد معمر صوت االنتهاء من إال  ،اهتامم يف ذلك الوقتأي  ة مل تعريوربيالدول األغري أن 

ويف  أوروباقلق دول إىل  الغري رشعية سبوق يف اهلجرةاملاالزدياد غري أدى  القذايف فقط. فلقد

طال دول اجلوار وخاصة الدول  األمنيةعيات االتدأن  إىل ضافةا. هذا باإلإيطاليمقدمتها 

رغم من الايارات املتتالية و .اجلاائر والسودان والنيجرمرص وتونس ومثل  احلدودية لليبيا

 إجراءاتالختاذ  ،الدول املصدرة للهجرة الغري رشعيةإىل  زيدانعىل  ليبيللرئيس الوزراء ا

عملية  إجراءاتأي  احلكومة الليبية اختاذ تستطعفلم  .ة لصالح دول اجلوارأمنيوقائيه و

نتيجة لضغوطات  ود مع الدول املصدرة للهجرة الغري رشعيةبقفل احلدإال  وموضوعية

بقرار رئيس  ة الترشيعة بليبيايئفلم يعلم املؤمتر الوطني اهل .احلكومة الليبيةعىل  ةوربيالدول األ

ليس من وأنه ، غري قانوينإجراء  واعتربه املؤمتر الوطني ،زيدانعىل  الوزراء الليبي

 ىفا زوجتا املؤمتر ربتزيدان واععىل  مثلة يف رئيس الوزراءاختصاصات السلطة التنفيذية املت

 سلطات املؤمتر.

غري رشعي  أفريقيمهاجر ألف  11 حواىلأن  عىل ااملتحدة مؤاخر األممأعلنت 

بمعدل حوايل أي  1191غسطس أعرب شامل النيجر بني شهرى مارس و ،ليبياإىل  هاجروا

. وكانت حصيلة أوروباإىل  قاعدة هجرة مهمةىل إ بعد ما حتولت ليبيا  ،رالف يف الشهآمخسة 

ألفا وذلك يف تقرير املنظمة  املتحدة يف نيامي األممية يف نسانن اإلئوية ملكتب التنسيق الشإنسان

يف ظروف غري نظامية  رليبيا عرب اغاديإىل  الذين هاجرواشطخاص نه يقدر عدد األأب ،الدولية

النيجريني  ة بينهم العديد منأفريقيغرب  وهم عموما مواطنون من دولألف  11حوايل 

 أكربوهي  رغاديأالذين يدخلون ليبيا بفضل شبكات منظمة هتريب منظمة جدا مقرها يف 

الف آربعة أحوايل اآلن  ىحت رغاديأقة طوتقدر سلطات من .مدن شامل النيجر الصحراوى
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 .رغاديأشهر عرب الذين يدخلون ليبيا كل  اأفريقيكان عدد املهاجرين الرسيني من غرب 

كوجهة هنائية،  أوروباإىل  هؤالء املهاجرين يسعى عدد منهم للوصولأن  وأشار التقرير

بية منذ سقو  وروالقارة األإىل  منفذ دخولأول  تأصبح ، ألن ليبياأمنيبحسب مصدر 

مساعدات خلفض اهلجرة غري  مقابل أوروبانظام معمر القذايف الذي كان يتعاون مع 

مهاجر غري رشعي، غالبيتهم من الرجال وبينهم ألف  21تم طرد ما معدله وية. الرشعي

ة يف أمنيعاما(، سنويا من ليبيا، كام أشار املكتب نقال عن مصادر  91و 91قارصون )بني 

إىل  ة طويلة يف السجن، وهم يصلون عموماإقاموغالبا ما يطرد املهاجرون بعد فرتة  .رغاديأ

 جرها السلطات الليبية.عىل متن شاحنات تستأ رغاديأ

قيادهتا املتمثلة يف العقيد عىل  بعد احلالة التي وصلتها ليبيا نتيجة للحرب املبارشة 

ت الدول التي ساعدت املتمردين من تنظيامت القاعدة وتنظيامت أصبح، معمر القذايف

 نساينا اإلتي تعاين منها ليبيا يف جماهللحل للمشاكل ا إجيادبعيد عن  يةإرهابمتطرفة ومجاعات 

حل سلمي توافقي دون  جيادمعاجلة األزمة الليبية تتطلب تدخال دوليا إلفإن  .واحلقوقي

هتميش، ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تكفل حقوق متساوية للمواطنني دون أو  إقصاء

ة ملعاجلة األزمة فريقيمتييا من خالل آلية شاملة تستفيد من املبادرات املطختلفة كاخلطة األ

 ليبية مع التأكيد عىل املتطلبات التي من شأهنا حتقيق نتائج تضمن عودة السلم واالستقرارال

 .ليبيا ودول املنطقةإىل 

املتحدة  األمماجلامعة العربية ومنظمة أن  عىل وهلذا نويص يف هناية هذا الكتاب ونؤكد

لة مبارشة ئوي املسالتي تعيشها دول الربيع العريب وه األمنيةحالة االخرتاقات عىل  لةئومس

وخاصة التنظيامت  سلحةالعصابات املعىل  والقضاء،من السالح املنترش يف ليبيامن التطخلص 

عودة عىل  ومساعدة ليبيا ،حالقتل واالغتياالت والذب أيديولوجية ية التي حتمل رهاباإل

دارية التي كانت موجودة يف والقضائية واملؤسسات اإل األمنيةاملؤسسة العسكرية و

ليبيا عىل  للحرب هاملجتمع الدويل الذى كثف جهودعىل  احللول التي جيبأول  يعتربو،ليبيا

 ية جتاه ليبيا تارخييا.نسانليته القانونية واإلئويتحمل مسأن  اغتيال العقيد معمر القذايفو
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ة العربية وتدويل قليمن قرارمحاية املدنيني التي حتركت اجلامعة العربية املنظمة اإلإ

يعمل به حلامية أن  جيب ،9111وقرار  9111 األمن  ليبيا بقرار جملسعىل  احلظر اجلوىقرار 

 اوأهانأهنم  ية يف ليبيا بحجةرهاباملتطرفة واإل املليشياتاملدنيني الذين يقبعون يف سجون 

وعيل اجلامعة العربية واملجتمع الدويل بمنظامته احلقوقية  عارضو التيار الفربايرى.أو العلم

معارضون  ألهنممليون ليبي خارج ليبيا فقط  1من  أكثريتحملوا جراء هتجري أن  يةنسانواإل

إىل  من مليون ونصف مهجرين داخل ليبيا وحمرومني من العودة أكثرلتيار الفربايرى. ول

عن اغتيال العقيد معمر لة ئواملتحدة مس األمماجلامعة العربية وفإن  وهلذا مدهنم وقراهم.

ين دفن العقيد ألة عن معرفة ئواملتحدة مس األممو، وكل من كان معه هه ورفاقبنائالقذايف وأ

ومل يتم تسليم ،الشهيد معمر القذايف ونجله املعتصم ورفاقه الذين تم دفنهم يف مكان جمهول

 ية. نسانعائالهتم طبقا لألعراف الليبية والقوانني اإلإىل  رفاهتم

 األمممنظمة  واملنظمة الدولية وهى ، امعة العربيةلة يف اجلثمية املتقليماملنظمة اإلعىل  

رضار النامجة لية كاملة ملعاجلة األئويتحملوا مسأن  ودول حلف الناتو ،وجملس أمنها املتحدة

ية إرهابعن تدخلهم العسكرى املسلح لقتل املدنيني يف ليبيا بحجة محايتهم ومتكني تنظيامت 

رس املترضرة واأل فرادويض ماديا ومعنويا لكل األيكون التعأن  عىل، ليبياعىل  من السيطرة

م حلف الناتو يف ااستطخدعىل  ليبيا ومعاقبة كل من شارك يف املوافقةعىل  من جراء احلرب

دولة املتحدة وهي  األممليبيا عضو يف أن  التدخل يف السياسات الداخلية لليبيا باعتبار

 .دولة ذات سيادةبأهنا  ومعرتف هبا دولياها الداخلية نوهلا قواني،مستقلة ذات سيادة مستقلة

رتكبها حلف الناتو خاصة يف طرابلس ااملجازر اجلامعية التي  يف كافة التحقيقرضورة  

والربيقة وزليتن ورصمان ورست وبني وليد ومادة وسبها واجلفرة وكذلك املجازر التي 

إىل  ولني عن ارتكاهباالناتو وتقديم املسئحلف ارتكبتها العصابات املسلحة املدعومة من 

  .القانون الدويل عليهالدولية وفقا ملا ينص  العدالة
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ـقيتحمل كافة التعويضات املادية واملعنوية لكافة املهجرين أن  املجتمع الدويلعىل  ا رسا

م وتــرك مدارســهم أطفــاهل تشـــر ومــا تســبب هلــم مــن  ،ليبيــاعــىل  اخلــارج جــراء احلــربىف 

 .وثائق دراستهم من داخل ليبياعىل  وجامعاهتم نتيجة عدم حصوهلم

رواح أعـىل  احلفـاظعـىل  بشـكل مبـارش لةئواملتحدة مس األمماجلامعة العربية ومنظمة 

والســعي  ،يــة واملتطرفــةرهاباملســلحة اإل املليشــياتكــل الســجناء الــذين يقبعــون يف ســجون 

ا ة الفـاعلني قانوني ـومعاقبـاآلن  يف ليبيـا الـرأي كل املعتقلني السياسيني وسجناء عىل  فراجلإل

 .وفقا لقانون اجلنايات الدولية

نظامها السـيايس املسـتقل  اوهي هل 9121ليبيا دولة حرة وذات سيادة مستقلة من عام 

عـىل  وشكل النظام ونوعـه وهلـذا والشعب الليبي له احلرية الكاملة يف اختيار النظام السيايس

 .ادة املستقلةن ال يتدخل يف الدول ذات السياملجتمع الدويل أ
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