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العالم

ليبيا كان ينبغي انتظارّ استيالء ثوار بنغازي على المدينة في الحادي والعشرين من شباط
عام  ،2011كي يفك حرس الحدود المصري عند معبر السلوم «أسري» مع الصحافيين
المنتظرين منذ أسبوع ،فتنطلق قوافلنا نحو معبر «امساعيد» الليبية ،وتسلك الطريق
الوحيدة اليها ،في هضبتها العالية ،التي تتداخل فيها رهبة سواعد الصحراء الليبية
العظيمة بفوالق المتوسط الصخرية .ألفا كيلومتر يقضمان الساحل الليبي من
المتوسط .من السلوم المصرية شرقًا يوغل نحو راس جدير التونسية غربًا.

سبعة أعوام على « 17فبراير»:
«خديعة األوديسا»...
وشياطين الحروب المفتوحة
محمد بلوط
الـصـحــافـيــون ال ــذي ــن ل ــم تـطــأ أقــدامـهــم
قبل ذلك النهار أرض ليبيا ،والفتيان
ّ
امل ـس ــل ـح ــون ال ــذي ــن ك ــان ــوا يـتـسـلـمــون
جـ ـ ـ ــوازات س ـف ــره ــمّ ،
وحـ ــدهـ ــم ال ــذه ــول
ّ
عصيًا على كاميرات
باقتحام ما كــان
ال ـب ـعــض ح ـتــى األم ـ ــس ،وم ـن ــذ ع ـقــود.
وس ـ ـ ـ ــاد ح ـ ـبـ ــور م ـن ـت ـق ــم م ـ ــن سـ ـن ــوات
طويلة من امتناع ليبيا على التغطية
االعــامـيــة الغربية فــي لحظة تتداعى
فيها ج ــدران القلعة ،فيما كــان ذهــول
الفتيان بالسلطة التي هبطت عليهم
م ــن دون ســابــق إن ـ ــذار ي ـت ـحـ ّـول حـيــرة
وضياعًا أمام الحفل االعالمي الغازي.
ال أخـ ـت ــام وال ل ــوائ ــح وال اس ـت ـم ــارات
ّ
لـلـعــابــريــن ،ل ـكــن نـبـيـهــا ب ــن م ــن دارت
بهم الدنيا الثائرة ،حرص على تدوين
أرقام الجوازات وأسماء حامليها على
دف ـت ــر م ــدرس ــي ،ت ـحـ ّـس ـبــا ل ـي ــوم تـعــود
فيه األمــور الى نصابها والسلطة الى
لـيـبـيــا .ال ـحــرص نفسه هــو ال ــذي طلى
بــاألب ـيــض ج ـ ــدران ام ـســاع ـيــد الليبية
ليمحو ش ـعــارات املــؤت ـمــرات الشعبية
وال ـك ـت ــاب االخ ـض ــر ،ع ـنــدمــا انسحبت
ال ـك ـت ــائ ــب االم ـن ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـقــذافــي
م ــن امل ــديـ ـن ــة ،ل ـت ـع ــود األي ـ ـ ــدي نـفـسـهــا
امل ـتــرددة بــن الـثــورة والحكمة ،والتي
ّ
شتمت وطلت باالبيض ،لتخط تأييدًا
ومديحًا بالكتاب األخضر وملهمه ،أو
تمحوه على وقع املعارك والكر والفر،
قبل أن ينتصر الثوار ،ويدخل «الناتو»
الى ليبيا.
قطع الصحافيون الخمسمئة كيلومتر
التي كانت تفصلهم عن املشهد الليبي،
انتظمت األيام األولى للثورة في ميناء بنغازي (أ ف ب)

لكاميراتهم
ال ــذي ك ــان يـجــري إعـ ــداده
ّ
وأقالمهم ،في الفصل الــذي لم يتوقف
حتى اآلن من الربيع العربي.
بدت الثورة شرقية في ليبيا ومسلحة
منذ األيام األولى لشباط ،وفي الثالث
ع ـشــر م ـن ــه ،ب ـ ــدأت امل ــواجـ ـه ــات االولـ ــى
ف ــي بـ ـنـ ـغ ــازي ،ب ــن ال ـك ـت ــائ ــب االم ـن ـيــة
ومجموعات صغيرة مــن املتظاهرين
انـتـظـمــت ح ــول م ــا سـ ّـمــي ف ــي م ــا بعد
«ك ـت ـي ـبــة ال ـس ــاب ــع ع ـش ــر م ــن ف ـب ــراي ــر»،
قبل أن تنسحب قــوات الرئيس معمر
القذافي في معركة أخيرة في التاسع
عـشــر مــن شـبــاط غــربــا نـحــو اجــدابـيــا،
ويبدأ العد التنازلي إلسقاط طرابلس
و«العقيد».
امل ــدن ال ـتــي تـســاقـطــت كــانــت كـلـهــا في
الـ ـ ـش ـ ــرق .وحـ ـت ــى م ـط ـل ــع آذار ،ك ــان ــت
«بـ ـ ــرقـ ـ ــة» وح ـ ــده ـ ــا ت ـض ـط ـل ــع ب ـم ـه ـمــة
إس ـق ــاط طــراب ـلــس وال ـن ـظــام بــالـســاح.
أعــام امللكية الـســوداء والخضراء ،من
دون م ـل ـك ـيــنّ ،
وح ـ ـ ــدت ال ـ ـشـ ــرق ،وه ــو
يبدو للمفارقة منذ ذلــك الحني الجزء
األكـثــر انسجامًا فــي ليبيا حتى اآلن،
بــاسـتـثـنــاء درنـ ــة ال ـتــي ي ـعـ ّـد لـهــا قــائــد
الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر،
ب ــدع ــم ع ـس ـك ــري مـ ـص ــري وإم ـ ــارات ـ ــي،
م ـعــركــة اس ـت ـك ـمــال إخـ ـض ــاع «مـجـلـ ّـس
ش ــورى املـجــاهــديــن» فـيـهــا ،وم ــا تبقى
من عصاة في الطريق الى سرت.
ان ـت ـظ ـمــت األيـ ـ ــام االولـ ـ ــى ل ـل ـث ــورة فــي
ميناء بنغازي ،وحــول مبنى املحكمة
العليا .كان عبد الحفيظ غوقة الصورة
األولى للثورة ،وجليس كل الكاميرات
فـ ـ ــي فـ ـ ـن ـ ــدق «أوزو» .كـ ـ ـ ــان امل ـج ـل ــس

ال ــوطـ ـن ــي االنـ ـتـ ـق ــال ــي قـ ــد ج ـع ــل مـنـهــا
عــاصـمــة ال ـثــورة الـتــي قــادهــا القاضي
ووزي ــر ال ـعــدل مصطفى عـبــد الجليل،
وتحدث باسمها أحمد جبريل .رايات
ال ـ ــدول ال ـت ــي ص ـ ّـوت ــت ل ـل ـقــراريــن ١٩٧٠
و ١٩٧٣ف ــي آذار ،كــانــت ت ـ ّ
ـزي ــن ال ـجــدار
الخارجي للمحكمة عرفانًا بالجميل،
وأعــام فرنسية وأميركية وبريطانية
كبيرة تغطي واجـهــة املـبـنــى .ال ـقــراران
سيصبحان أكبر خديعة دبلوماسية
غربية لروسيا .موسكو صـ ّـوتــت على
نــص لــم ت ــدرك إال مـتــأخــرة أن ــه يسمح
ّ
بالتذرع بحماية املدنيني في
ملن شــاء
ليبيا للتدخل ،كما سيفعل حلف شمال
االطلسي .ولكن ما يذكره الصحافي في
املعركة التي ستحدد مستقبل ليبيا،
ك ــان مــن دون شــك مــا دار عـلــى املــدخــل
الغربي للمدينة فــي التاسع عشر من
آذار .كــانــت الكتائب االمنية قــد نفذت
ً
إن ـ ــزاال بـحــريــا فــي ب ـلــدة ج ــرج ــورة ،في
الطريق بني اجدابيا وبنغازي .تدفقت
الدبابات نحو جامعة قار يونس على
املدخل الغربي ،وفي قلب املدينة ،كانت
مجموعات مساندة لها قد خرجت في
حــي «الـفــويـهــات» لتشتبك مــع الـثــوار،
وتنشر الفوضى في صفوفهم  .أقلعت
من مطار بنينا العسكري قرب املدينة
طــائــرة مقاتلة ،لــم يتح لها أن تقصف
رتل الدبابات املتقدم ،قبل أن تقصفها
مضادات الثوار أنفسهمُ ،
ويقتل قائدها
وتهوي طائرته جنوب بنغازي.
في هذه املعركة ولــدت روايــة اغتصاب
جنود القذافي لنساء بنغازي ،والتي
ستكون سببًا فــي مــا بعد بالتعجيل
ف ــي ال ـتــدخــل ال ـغ ــرب ــي .جـ ــاءت نــاشـطــة
لـيـبـيــة م ـع ــروف ــة ،سـتـقـتــل ف ــي م ــا بعد
ع ـل ــى أي ـ ـ ــدي «أن ـ ـصـ ــار الـ ـش ــريـ ـع ــة» مــع
زوجها في منزلها في بنغازي ،كانت
تحمل معها صناديق مملوءة بعلب
منشطات جنسية «فياغرا» .وكان على
اإلعــامـيــن أن ي ـكــرروا مــا روت ــه مــن أن
الدبابات التي حاولت اقتحام املدينة،
كانت تحمل بني قذائفها علب «فياغرا»
للجنود الــذيــن كــان مــن بــن مهماتهم
اغتصاب البنغازيات.
كانت صورة الغزوة االطلسية تتبلور
وت ـت ـضــح .بـعــد ظـهــر ذل ــك ال ـن ـهــار .كــان
الــرئـيــس الـفــرنـســي نـيـكــوال ســاركــوزي
يعلن للفرنسيني أن أس ــراب «امل ـيــراج
أل ـ ـفـ ــن» ،ت ــداف ــع ع ــن ب ـن ـغ ــازي امل ـه ــددة
بمجزرة .كانت عملية «فجر األوديسا»
قد بدأت .كان الرتل االول الذي التقيناه
في الطريق الى اجدابيا على بعد ١٥٠
كـيـلــومـتـرًا جـنــوب غ ــرب بـنـغــازي كتلة
مــن ال ـفــوالذ األس ــود املـصـهــور .لــم تكن
ال ـح ـجــرة الـضـيـقــة ال ـتــي أع ـ ـ ّـدت لحشر
كائنات بشرية بني حديدها تستضيف
شـيـئــا مـّـن بـقــايــاهــم .ف ـخــال الـســاعــات
ال ـتــي كــنــا ن ـه ــرول فـيـهــا تـحــت أجنحة
األس ــراب االطلسية ،كانت طواقم أكثر
م ــن عـشــريــن دب ــاب ــة ق ــد ت ـنــاثــرت رم ــادًا
على الطريق الصحراوي.
ل ــم ي ـك ـلــف ال ـل ـي ـب ـيــون أن ـف ـس ـه ــم ،طـيـلــة
األشـهــر الـتــي ستلي مـجــزرة الدبابات
األول ــى فــي بـنـغــازي ،عـنــاء الـبـحــث عن

ً
بدت الثورة شرقية في ليبيا ومسلحة منذ األيام األولى لشباط (أ ف ب)

مـيــاديــن قـتــال بـعـيــدة عــن الـطــريــق ،أي
ط ــري ــق ،ول ــم يـخـطــر ب ـبــال أركــان ـهــم أو
جنودهم التوغل في الصحراء املحيطة
ب ـك ــل ش ـ ـ ــيء .ك ــان ــت ح ــرب ــا مـسـتـطـيـلــة
ســاحـتـهــا ال ــزف ــت ال ــاه ــب ،واالسـمـنــت
املشقق ،الذي يمنح العابر فوقه إيقاعًا
وق ـفــزات تقتل الـضـجــر ،ويـسـ ّـهــل فيها
للصحافي إحصاء الخسائر والجثث
واختيار مواعيد التغطية للتلفزة.
كانت الـحــرب األهلية الليبية ستمتد
مئات الكيلومترات حول الطرق املعبدة

الحرب األهلية الليبية
استهلكت أربعة
وسطاء منذ عام 2012
فشل الوساطات يعود
إلى عدم إشراك القوى
الفعلية في الميدان

نفسها ،من دون أن تغادرها إال ملامًا،
عندما تتفرع في قلب البلدات القليلة،
ً
ن ـح ــو اج ــدابـ ـي ــا أوال ،وراس الن ـ ــوف،
والبريقة ،وبن جواد ،والوادي االحمر،
على عتبات س ــرت .تـقــدم الـثــوار مــرات
وتراجعوا مــرات كثيرة .كانت املعارك
تدرج في العداد ،اجدابيا واحد واثنان،
راس الن ــوف واح ــد واث ـن ــان ،بــن جــواد
أيـضــا....هـكــذا دوالـيــك ،حتى طرابلس،
وعملية «فجر عروس البحر».
ك ـ ــان ي ـن ـب ـغــي أن أالقـ ـ ــي رص ــاص ــة فــي
م ـع ــرك ــة ب ـن ــي ول ـ ـيـ ــد ،فـ ــي أيـ ـ ـل ـ ــول ،كــي
أعـ ــرف أك ـثــر ع ــن حـقـيـقــة تـلــك العملية
وم ــن أسـقــط طــراب ـلــس .فــي أي ـلــول لجأ
سـيــف االسـ ــام ال ـقــذافــي ال ــى الــورف ـلــة،
فــي بني ولـيــد ملــواصـلــة الـقـتــال ،وعلى
أبوابها ارتطمت بقطار عندما عبرت
بي رصاصة .كان وجعًا اخترق كتفي

وصدري ،ولكني هويت .فمنذ أن بدأت
الـ ـح ــرب ،وك ـك ــل ص ـحــافــي ،انـتـظــرتـنــي
رص ــاص ــة ف ــي م ـن ـع ـطــف مـ ــا ،أو خـلــف
ساتر ترابي ،أو ممر مرصود بالقنص،
وكـ ـن ــت أع ـ ــرف أنـ ـه ــا آتـ ـي ــة ،ل ـك ـن ـنــي لــم
أكــن انـتـظــرهــا .عندما وصـلــت ،نسيت
م ــوعـ ـدًا ل ــم أت ـم ـكــن م ــن ال ـت ـم ـلــص مـنــه.
فــي مستشفى طــرابـلــس  ،بــن حقنتي
مورفني ،كانت زيارات مسؤول فرنسي
ّ
تعوض عن الغياب عن امليدان ،بروايته
مـ ــا ف ــاتـ ـن ــي مـ ــن مـ ـع ــرك ــة طـ ــراب ـ ـلـ ــس« :
مصطفى عبد الجليل ينبغي أن يبقى
م ــؤذن ــا وأال ي ـعــود ال ــى ال ـس ـيــاســة ،أمــا
أحـمــد جـبــريــل فـلــم يـكــن عـلــى مستوى
القيادة ،وعندما اتفقنا على مواكبته
عملية إنزال قوات خاصة فرنسية على
شاطئ طرابلس فجر العشرين من آب
 ،2011ملالقاة قوات عبد الحكيم بلحاج
القادمة من جبل نفوسة ...لم يحضر،
واملعركة مضت من دونه».
سيقول لي في ما بعد ضابط بريطاني
ّ
إن «ليبيا حسمت معركتها فــي آذار،
وم ـنــذ الـلـحـظــة االولـ ـ ــى» .وك ــان محقًا.
عـلــى جـ ــدار امل ــدم ــرة «ك ــوي ــن ال ـيــزابــت»
كانت
ع ـ ـش ـ ــرات الـ ـ ـش ـ ــاش ـ ــات ت ـ ـعـ ــرض ص ــور
شـ ـ ـ ــوارع امل ـ ــدن ال ـل ـي ـب ـيــة مـ ـب ــاش ــرة مــن
األقـ ـ ـم ـ ــار االصـ ـطـ ـن ــاعـ ـي ــة ،أو ط ــائ ــرات
الــ«أواكــس» .كنت أجول مع صحافيني
فـ ــي قـ ـل ــب امل ـ ــدم ـ ــرة الـ ـت ــي ت ـب ـح ــر ق ــرب
الساحل الليبي ،قبالة مصراتة .فما ان
ب ــدأت «فـجــر األودي ـس ــا» حـتــى خرجت
الطائرات الليبية من املعركة .أصبحت
املعارك برية .أكثر من ٣٦٠
ط ــائ ــرة ،كـثـيــر مـنـهــا ع ــرب ــي ،سـتـشــارك
ف ــي تــدم ـيــر ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة الـلـيـبـيــة،
وإن ـهــاء املـعــركــة .هــذه األس ــراب ال تــزال
حــاضــرة فــي ليبيا ،ال سيما اإلم ــارات.
خ ـب ـيــر دب ـل ــوم ــاس ــي ع ــرب ــي ي ـع ـمــل مــع
امل ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي ل ـي ـب ـيــا عـلــى
استنباط حل سياسي ،ال يــزال بعيدًا.
ّ
ي ـق ــول إن االم ـ ـ ــارات ال ت ـ ــزال أهـ ــم قــوة
تــدخــل «ام ـبــريــالــي» فــي لـيـبـيــا .الــدولــة
التي تقترب في وظيفتها من إسرائيل
بـنـظــر أم ـي ــرك ــا ،تـمـلــك ه ــي أي ـضــا أكـبــر
ق ــوة ت ــدخ ــل جـ ــوي ،وت ـع ـمــل ف ــي ليبيا
واليمن وسوريا ،وتفرض نفسها على
الالعبني الدوليني .العجب الذي يبديه
يشرح أيضًا سبب فشل الحل اإلقليمي

