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Touareg accuse France of promoting Libya’s latest
post-NATO war

الناتوما بعدفي لیبیاالحرب األخیرةدعمبفرنساالطوارق یتھمون

Aug.18, 2015 جیرمي كنان

، (2014-2013)بیروتفيفي الجامعة األمیركیةسعید إدواردوحامل كرسي (2012)اللیبيالشتاءوالربیع العربيكتاب ، مؤلف براشادفیجاي
وانھارت ، البنیة التحتیة، ودمر )في لیبیا(األطلسيحلف شمال شنھا الحرب التيمن نوع نتیجة لعلى وجھ التحدید "بأنھالوضع في لیبیامؤخراوصف 
.األبطالمعاملةالمختلفةالمیلیشیاتمن و تم معاملة مجموعةالدولة،
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، لعراقلوبلیربوشوغزكما ھو الحال مع، .لیبیایتجاوزفي لیبیاما یحدثفيالناتو ذنبفإن ، مع ھذا التقییمیختلفونسوفاللیبيقلة من المحللینبینما
من الحكومةت كانجھةةأیال ، وفي المملكة المتحدةالكومنولث و، وزارة الخارجیة الخارجیة األمریكیةقبل وزارةواحدة منتفكیر ذرة ولوىعطلم ی

الناتجة عن الغزولعواقبلالفرنسیة

األسئلةوجیدابشكل موثق اآلن وكل ذلك أصبح تشاد، النیجر وفي رجة أقلبدومالي، كل منفيفي لیبیاتدخل حلف الناتو كارثیة لعواقبحدثت 
في فعالبھاتقوم ما ھي المھمة التيحتىأو؟جندي 5000المشكلة منالفرنسیةالقواتبالضبطماذا تفعل تبدأ بسؤال التي تطرح اآلن و بشكل محدد 

عملیةوبعد ذلكسرفالباسم عملیةأوالً كان-تشاد والنیجر ومالي وموریتانیا- ة الساحلمنطقفيالعسكريفرنساتدخل، حتى اآلن؟تلك البلدان
الجھادیةالحركات، وانتشارالنیجرفرنسیین في المشاعر المعادیة لل، وتزاید ماليالسیاسي فيازدیاد حالة عدم االستقرارمعتزامن ھذا التدخل ، انخبار

.تشادوالنیجرفي كل مننیجیریافيبوكو حرامتوسع وبرمتھا، في جمیع أنحاء المنطقة

.إلي المنطقةقواتھا المسلحةإلرسال مرغمةوجدت نفسھا االستعماریة السابقةاعتبارھا القوةألسبابومجرد صدفةھذه األمور ھيتقول أنفرنسا و
.مع ھذا الرأيیمیلون لالختالفقد السكان المحلیینولكن

في مناطق سالمدمرتحیثمشئومةتبدوالغربیینالصحفیینبعیدا عن أعینحربھو إشعال"األطلسيحلف شمال تدخل "جدیدإنفي الواقع،
.الجنوب اللیبيفي الخاصة مصالحھابإعادة تصمیمتقومبأنھا فرنسایتھمونالطوارقرجال القبائل و، سنة 120أكثر من دام النائیةاللیبیةالصحراء

التبوو الطوارقصراع
و ھي (أوباري-سبھامعظمھم في منطقةوالتبووالطوارقبینمتقطعالفالقتال ، 2014سبتمبر منذتحدیدفزانوفي لیبیاخطیر یتطوروضعھناك 

.صراعھذا الحدةلوصفعلى نحو متزایداستخدمت"حرب"، وكلمة (2015)یولیومنذ منتصفبدأ یتصاعد  و) فزانمن مناطق

عام العسكري لحلف الناتو آخرتدخلللغیر متوقعةاألخطر النتیجةالھيیولیو تموز منتصففيالتي بدأتالتبو، والطوارقبینالقتالجولة منأحدث
.بعیدة المدىلھا عواقبفسیكون ،بسرعةیتم إیقافھا إذا لم و 2011

.عصر ما قبل االستعمارتاریخلوتعودمعقدةھي عالقات،الصحراءفيالبدو الرحلمن عروفتین جیدا المقبیلتین الو ھم التبو، والطوارقبینالعالقات
آمیدي أو معاھدة-اللیبیینالتبو والطوارقبینمیديمیديمعاھدة فإنتقلیدیة، عداءعالقة كإلي ھذه العالقة علماء جغرافیة األجناسبینما ینظر بعض 

.عاما120ألكثر منوصمدت بقوة،1893عام منذ فترة طویلة فيوقعتقد -الطوارقعض بایطلق علیھكما، میدي

االسم الذي یطلق على- فزانفيالطوارقأراضيالحتالل خاللھاالتبوسعى حیث، القبیلتینبین تسع سنوات من الحربأنھتمیديمیديمعاھدة
كان ذلك الصراعأنقبائل الطوارقوجھاءقالقد و، - إلى الجنوبالنیجر وإلى الغربالجزائرھاتحد، في لیبیاالشاسعةالصحراءجنوب غربمنطقة
.عبر الصحراءطرق القوافلالسیطرة علىحولكانالواقعفي، ولكنالماشیةسرقةبسبب
.فزانبحقول النفطعلى أیدیھموضع محاولةبالتبویتھموناللیبیینالطوارق، الیوم

ةالجغرافیة والتاریخیالخلفیة

النفطحقولمرورا بالقطرون و بین الشمال والجنوبھي الخط الممتدالتبو، والطوارقبینمیديمیديالمتفق علیھا بناء على اتفاقیةالحدود
.بشكل رئیسيالطوارقأوباري التي یسكنھا بالقرب من بلدةكونھا تقع، التقلیدیةالطوارق أراضيتقع ضمنالشرارة و الفیل 

غرب الداخلةالسلع و .التبوأراضيفيتعتبرالنیجرمععلى الحدود سان سلفادورالمثلثشرقإلى لیبیاالداخلةالسلعكل میديمیديبناء على اتفاقیة
عابرا د من الشمال إلي الجنوبو التبو یمتالطوارقلیبیا و النیجر الخط الفاصل بین حدودجنوب. الطوارقأراضيفي تعتبرسلفادور سانمثلث

كانت الحیاة.أرض الطوارقآیر ، ھضبة دجادو و واحات مداما و كوارا شرق تینیري ھي أراضي التبو ، غرب تینیري یقع الواسعةيصحراء تینیر
.تلك المسائلعلى األقل في، بسیطة نسبیا

في ذلك الوقتفي لیبیاالتبوعددویقدر.تشادفي شمالعلیھالمتنازعأوزوریطشفيخاصة، تشادفيالتبومعظمعاش، الحقبة االستعماریةخالل
القطرونوتاجرھي ،الكفرةواحاتفي موزعة، أسرة200ما یزید قلیال علىب

إدریس، لألمیر موالین سلیماند أوالو لطوارقاالرئیسیة القبلیةالقوىظلت، ولكن إلى الجزائرفيفزانمنطقةضمحاولت فرنسا، لیبیاقبل استقالل
كانت أعددھم ،في ذلك الوقت كانوا متواجدینالتبومنعدد قلیل. البالد استقاللھانالتعندما1951في عام العرشنصب علىالذي، زعیم السنوسیة

في عام تشادمنجیشھالمھین لطرد الو1973عام في أوزوشریطلالقذافيمعمراحتاللمع لكن و.،و كانوا موالیین لسلطنة أوزو في شمال تشادةصغیر
نسمة130000یسكنھاسبھا(وسبھامرزقومدنلیبیافي جنوب شرقالكفرةإلى واحةفي الغالبانتقلوا ، یبیاللالتشادیینالتبو العدید منانتقل،1987

جنوب أقصى الفيالعوینات یمتد منقوسفيتوسعتفي لیبیاالواقعبحكم األمردیموغرافیةمنطقةشكلواالتبوأنوكانت النتیجة)فزانھي عاصمةو
، مرورا الحدود األصلیة التفاقیة میدي میديغربإلي أبعد امتد وسبھا المتاخمة لزویلة غربا إلىثم، تازربوشمال غرب، الكفرةواحةبمرورايشرقال

.عرب و أعراق أخرى٪20و طوارق٪ 80حوالي تالتي ظللم یصل ذلك لمدینة أوباري ولكن مرزقإلى، بالقطرون
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القذافيأعطىصامدا ،میديمیدياألساسيسالمالاتفاق ، ظل مرزق، وخصوصا حول الطوارقأراضينحوغرباللتبوالطفیفزحفالحتى مع ھذا
وكانت النتیجة أنمن الدرجة الثانیة،مواطنةعبارة عن ممنھبالنسبة للجزء األكبر، ولكنھ كان الطوارقمعظممع كما فعل، الجنسیة اللیبیةالتبومعظم

.القذافيعھدم في ھالذي مورس علیالتھمیش السیاسي و االجتماعيیشتركان فيالقبیلتین

أقل التبوالسكاند ادعت.  نسمة70000نحوتبلغفي لیبیالطوارقلاألكثر موثوقیةالتقدیرات، في لیبیافوعرمغیرالتبووللطوارق د الدقیق اعدتال
یولیو فيتقریر صحفيعرضقد ونسمة200000إلىتصلبعض التقدیرات، ولكننسمة15000البالد حواليالتبو فيیبلغ عدد ، رسمیاموثوقیة،
حدوداللیبیین فيالتبوكانلساأن2015فبرایر البریطانیة فيمن وزارة الداخلیةأكثر واقعیةوذكر تقریرنسمة800000مبالغ فیھرقم2015
."اآلالفعشرات "

القذافيبعد
، میديمیديمعاھدةباحتفال مشتركالقبیلتینعقدت 2012یولیو في، نسبیاقویةالتبو والطوارقالروابط بینوظلت، 2011في عام القذافيبعد سقوط

في معا من جدیدوقفواوبعد شھر، الوطني اللیبيالتالحمتعزیزشعارتحت التبوو الطوارقمنتدىفيجنبا إلى جنبوقفوا2013مارس في و 
.غلبیةاألفرضبولیسبتوافق اآلراءالجدید یجب أن یكوناللیبيبأن الدستورللمطالبةاحتجاج

دخلت كبار السن، لفي اجتماع ساعاتلبضع على األقل التبووالطوارقالشباببینمواجھةحلبعد أن تم،عجالتالقطاتس، بدأ2014سبتمبر فيثم
.سبتمبر19یوم أوباريالطوارقمعقلفيالتبوقوات

.غامضةتعتبر، منذ ذلك الحینبشكل متقطعوالذي استمر، الماضيسبتمبرحولھاما وأوباريوقعت فيالمعارك التيمنشأوتفاصیل

یةقبائل العربالبینأماكانتلیبیاجنوبفيالقذافيما بعدالعملیات القتالیةإن معظم ، حیث افيالقذمنذ سقوطالقتالخالیة منالصحراء اللیبیةتكنلم
إلى ، الطوارقوكان.المحامیدوقبائل، الحساونة، ورفلة، القذاذفةبمرتبطةمیلیشیات أخرى سلیمان والقبائل العربیة، وال سیما أوالدوالتبوبینأو

حقبة ما الھیمنة السیاسیة فيفي الغالب التنافس علىكان یقودهسبھافيالصراعمعظم.تماماینغیر متورطغات وغدامس،أوباريمناطقفيالغرب
ألسابیع لعود جذورهو تالقذاذفةسلیمان ووالدأبینكان 2014في أوائلخطراألالقتالواالقتصادیةالوصول إلى المواردالرغبة في والقذافيبعد

.سبھاقواعد عسكریة فيعدةاحتاللأسفر عنو ، 2011عام اللیبیةاالنتفاضةمناألخیرة

و ، الزنتانومن مصراتةكتائبعندما تدخلتفقطيوانتھحالة وفاة100حواليإليمما أدى، ھذا القتالفيشاركمن الطوارقلیسوالتبوبعض
.2014عام الكثیر منالمنطقة خاللفيتقطع المالقتالمنأنھا حاالتخارجیة تم وساطةبفضل

الحربآخر مننوع
:لسببینمختلفة2014سبتمبر فيأوباريفيالطوارق والتبوبینبدأتكانت االشتباكات التي

سنة120منذمیديمیديآلمعاھدةاختراق واضحأولت، كانأوال.
،بین قبائلصراعجردمن مكان أكثروحي بأنھتخصائصیحملقتالھوثانیا.

.سبھاالمجودة بلیبیادرع قوةمنبعض، وكذلك مرزقمنتملیشیااالعتماد علىأوباري ببمھاجمةیقومونالتبوأنكان واضحا، منذ البدایةتقریبا
فإنھا على كل قوات الملیشیات اللیبیةضبابیة وسرعة تغیر على الرغم من "الثالثةالقوات "ھي الخارجیةھذه العناصرأن الطوارقسریعا ما أدرك 

.ةواضححال

اي یتزعمھتالو، طبرق، ومقرھا في الشرقیةوكانت الحكومة.2014في عام في لیبیاحكومتین متنافستینمنذ إنشاءالتبو والطوارقبینالتوترتفاقم
.خلیفة حفتربقیادة اللواءالكرامةعملیةقبل قواتمندعومةموھي الدوليمعظم المجتمعمعترف بھا من قبل والثنيعبد هللارئیس الوزراء 

قویة المصراتةمیلیشیاتبقیادة "لیبیافجرعملیة"نفسھاتسميقواتمظلةتحالفبعد2014أغسطس فيحیز الوجودإلىحكومة طرابلسجاءت
العاصمة سیطرت علىو ، الدوليمطار طرابلسمنالزنتانلیشیات میوحفترقوات الجنرالھذه القواتأخرجت،ي المیول اإلسالمیةوذحلفائھم و

، طرابلسفيحكومة والمنافسبرلمانھمتشكیلبمصراتةالقوات التي تقودھاقامت.الشرقاالنسحاب إلىعلىالثني حكومةوأجبرت ، طرابلس
.لیبیاغرب ووسطأجزاء منعلىعلى نحو فعالتسیطرعلى الوزارات واستولتو

على نطاق ، یعتقدة قلیلةقاطعأدلةجود وو مع تبسیطالخطر في الوقوعدون ، والتبووالطوارقمتكررة بیناشتباكات، كانت ھناك منذ ذلك الحین
.طرابلسمن الحكومةأسلحةیتلقونالطوارقیقال إن، في حین الثني في الشرقحكومة منالمساعدةیتلقونالتبوأنواسع

سبھاالوضع في
تشردواألقلشخصا على 40قتل یولیو22لیومالسابقفي األسبوع ،سبھافيالتبو والطوارقخطیر بیناندلع قتال، 2015یولیو منتصففي
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لمتحاربینالطرفین اإلىطبرق نداءوجھت حكومة.60بعددیولیواألسابیع الثالثة األولى منفيعدد الوفیاتسبھافيالسلطاتقدرت، مئات األسر
.آذان صماءبمصداقیة النداء كان مشكوك بھا و قوبل،من خالل الحوارخالفاتھموحلالقتاللوقف 

أوباريوفي
و لكن مدینة أوباري و القریبة من حقل ، أعداد القتلىمن حیثالعامین الماضیینعلى مدىأعنف المعاركشھدتسبھاأن مدینةعلى الرغم من

بین مایو أوباري ماشخص من11280نزح لیبیاجسم موقعلوفقا .أغلب العملیات القتالیة األخیرةت الطوارق  شھد یسكانھا التي الشرارة النفطي و 
المدینةمنھرب40000البالغالمدنیینسكانالعدد ٪ من 85إلىما یصل أنذكرتبعض التقاریرذلك الحین،منذعددھذا الارتفع ، 2014نوفمبر و
مدینة ابأنھأوباري2014نوفمبر فيھیرالدلیبیاصحیفةصفتقد وو، مرزقفي الغالب إلىالتبو وتراجعغات، في حین لمدینة الطوارقغالبیةفرو

.سكانھا المدنیینمعظمھجرھا

.عشرات آخرین بجراحأصیبواألقلشخصا على 20قتل و،2015عام مایو18یوم مرة أخرى مارسأوباري فيفياشتباكات خطیرةوقعت
طریقلفتحالتبوت میلیشیافي محاولة منالصراعھذه الجولة منواندلعتوفیاتالمعروف منغیر عددمعالتي تلتالقلیلة خالل األیاماستمر القتال
.أوباريمدینة والسیطرة علىمن أجل الدخولالطوارققواتتتحصن فیھا التي إلي المواقع

من قبل على نحو فعالوھو محصن، لیبیامنأقصى الجنوب الغربيإلىالوحیدالطریق ھو ، وغاتإلى بلدةأوباريالطریق من یوجد ربإلى الغ
غاتإلىاألساسیةالموادواإلمدادات الغذائیةجلبویجري حالیا،لھمالمالذ اآلمن، في الوقت الراھن، على األقل غات، مما یجعل الطوارقمسلحینال

.جانتواحةالجزائریة بنفذتھا الحكومةإنسانیة في عملیةالجزائریةعبر الحدود

الوساطةمحاوالت
المدیر .الطوارقوالتبوبین ممثليمحادثاتإلي، )(GPMمنظمة فرنسیة غیر حكومیةدعت یولیو22- 15حوالي سبھافيالقتالتصاعدفي أعقاب

المتناحرةالحكوماتمناثنین من المراقبینلالجتماع معبروكسلإلىجوا ونسینقل)كل جانبمن11(وفدینللقاءرتببالنشواریكللمنظمةالتنفیذي
من رحلةالتخریب عزمت علىطبرقأن حكومةالجانبینمنالشكوكإلىتونسومن ثم إلى إلي البیضاءالتبورحلة ترتیب في التأخیرأدى.في لیبیا

.التبوفي صفتقفأن فرنسا بلدیھم شكوكبالفعلواكان، م، من جانبھالطوارق.فزانفيالقتالاستمرارأجل ضمان

من بفضل وساطة.یولیو29-28في بروكسلفيأخیراثمأو نحو ذلكیولیو26فيأوباريفي االجتماعقادرة على كانتالوفودأن مع ذلك، یبدو
ممثلالشرعأیوبقد صرح و.یولیو26حوالي التبو والطوارقبینمن نوع مااتفاق سالمتم التوقیع علىالشیوخمجلسوالمحلیةفزانشخصیات

الجرحى، وإخالء سبھابالمحاصرةالمناطقفيالطریق الرئیسي، وفتح وقف إطالق الناراالتفاق تضمنأن"قائالاللیبیةكالة األنباءلوالشیوخمجلس 
بھدفمزید من التفاصیلبعد ذلك ستناقشوأسبوع واحدصالحا لمدةاالتفاق كانوشدد على أن".الجانبینكالمنالمشردینععودة جمیو، وكبار السن
.السالموالعودة إلىحل نھائيالتوصل إلى

لم یدم طویالسالم
وسرعان ما یولیو31یوم بعد احتجاجاتسبھافياستؤنف لعنفأن امن المنطقةلم یتم التحقق منھاتقاریرتشیر، األمدقصیركانالسالم قداتفاقأن

.الطوارقوالتبوبینمعاركفياثنین من الصبیةتم قتل حیث، أوباريإلىامتدت

ھذه ھود الوساطةجغائبة عنفقطلیستالدولة اللیبیةأنحیثالشیوخمجلسالتي أبداھا االنتقادات العلنیةو ھي الوساطةلمحاولةرئیسیةھناك سمة
فقطكان، ھفي الوقت الحاليالدولة اللیبیةیمكن أن یقال عنھشيء ، لیس ھناك بطبیعة الحال.في الجنوبحل األزمةفي تمامافشلتأیضاولكنھا

.ھلیةاألحرب الفعالة منحالةفيمتنافستان حكومات

من الخارجالقتالتغذیة
ما أدركتھا جمیع األطراف المتحاربة و خاصة الطوارق ھي أن الحرب یتم تغذیتھا لتحقیق مصالح خارجیة و خاصة أدركھا الشیوخ كالتي اإلدانةنقطة 

.ھي المعنیةدائما مصالح الحكومات المتنافسة أما في حالة الطوارق فإن فرنسا 

والصراع بیننقسام انعكاس لالفي األساسوھفي الجنوبعالصراأن النتباه إلىلالفتاً اتأثیرعلى األقلأوجدتاألخیرةالقتالث ا، أحدفي الواقع
مع ، جنبا إلى جنب حكومة طرابلس، في حین أن التبوبدعم وتسلیحتقوم)طبرق (الشرقحكومةأنظھرت الدالئل للعیان .طرابلسطبرق وحكومات

.الطوارقخلفتتحركقویةالمصراتةقوات

،الطوارقرؤیة حسب على األقل،التبومن عدوانالھدف الرئیسي.معتدینكتبوللتھمفي رؤیمحقونساساً أالطوارقصراع، ولكن وجھان للھناك
یعتقد من قبل مسلحین2014نوفمبر فيإغالقھحتى تمالتبو والزنتانمجموعة منتحت حراسةكانالذيشرارة النفطيالحقل السیطرة علىھو تأمین

المؤسسة علىفعالبشكلالتي تسیطرطبرقفي الثنيحكومة في لیبیا ويحقل نفطثاني أكبرھوشرارةال.حكومة طرابلسمععلى ارتباطواكانمأنھ
سیطرتھا لتوسیعمحاولةفيالشرقیةللحكومةكوكالءالتبومیلیشیاتلالطوارقرؤیة من ھنا جاءت.ذا الحقلھبالتحكم تأمینتود(NOC)الوطنیة للنفط

.حكومة طرابلس نفوذ مجالاعادة باعتبارھانظر إلیھیُ في منطقةالنفطقطاععلى
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؟الصراعیونفرنسالدعمیلھ
و ھي أیضاَ تشادو، والنیجر، في ماليمنطقة الساحلاآلن في جمیع أنحاءالقوات الفرنسیةانتشار مع، فللفرنسیینوكالءالتبویعتبرونأیضاالطوارق

ھذه ومصالحھما االستعماریةتوسیع لفرنسیة محاولةإلى إشارةعلى أنھا كل ذلكلالطوارقینظر، حول لیبیااوالت الدولیةالمدرئیسي فيشریك 
.حصةتوتالالفرنسیةشركة النفطتمتلك ، حیث شرارةالحقل فيخصوصا فزان ھو محور ارتكازھاالنفطیة فيالثروةأن الطوارقیرى المصالح 

الخاصة بحقل االمتیازات، و130/131رقم العقد٪ في المناطق 24و129/130رقمالعقدالمناطق٪ في 30اھتمام بلدیھارنسیةالفشركة النفط
.القریبمرزقفي حوضNC191من امتیاز٪ 100اھتمام بتوتالتبدىكما ، الشرارة العمالق

، 2012فبرایر وفي).2011عام الثورةقبل(برمیل یومیا400000إنتاجیة بلغتةقدركان لھشركة ریبسول االسبانیةالذي تدیرهشرارةالحقل
إلي األمنیة المصاعبوأدتاإلنتاج  متقطعأصبحذلك الحین، منذ.مرة أخرىبرمیل یومیا 300000قد بلغأن اإلنتاجالمؤسسة الوطنیة للنفطأعلنت
.أخیراً الحقلإغالق

الطوارقشیطنة 
یجريالطوارق، التبوعلى النقیض من.اإلرھابالذریعة ھيولكن، فزانفيالحاليالصراعقودتھي التي یةموارد النفطاللرغم من أنعلى ا

ب لیبیاجنوإلىواانتقلاللذینمھربي المخدرات وةالجھادیالعناصرمععالقة تربطھمحتى وعلى أنھم متعاطفین أكثیر من األوساطفيكذبامتصویرھ
أو بطریقةقد ارتبطتالصحراءتقریبا فيمجموعة عرقیة أخرىكلمع أفراد من، جنبا إلى جنب الطوارقھناك عدد من.نظام القذافيمنذ سقوط

طوارقمن وھو "غاليأغإیاد"ماليیأتي منأحد األمثلة على ذلك.في جمیع أنحاء المنطقةاالتجاربالعاملةالجماعات الجھادیةمع مختلفبأخرى
.المالیةالحكومتین الفرنسیة وباإلضافةالجزائریةالمخابرات خدمةفي، الثالثيلیكعمبعض المحللیننظر إلیھیَ و مالي

اإلسالمیینزحفلباستمرارو بعنفأشد مقاومةمنطقة الصحراء الكبرىفيحكومةأیة حتىأومن أي مجموعة أخرىأكثر، ككلالطوارقعدی
المنطقة أن السبب الرئیسي فيھوالواقعفي إدراك ھذاوالحكومات المحلیةكل من الغرب، فشل في الواقع.التقلیدیةمإلى أراضیھالمتطرفینشددینالمت

.تدریجیاالحركات  الجھادیة ال زالت تتغلب علیھا 

على .حقالأنصارحركة جماعة تعرف باسممعینةجماعة إرھابیةبقیتعلالعنف الجھاديفيالطوارقتورطفي دعاء لال، األساس الرئیسي في لیبیا
التبوأن قواتوكاالت األنباءمختلف، ادعت یولیوفيفي اآلونة األخیرةواآلن ھذا العاممنمارس ومایوفيعند اشتداد القتال في أوباري، سبیل المثال

رئیس أركان جیش حكومة ، الناظوريالرزاقعبد.حقالأنصارحركة تعرف باسمیةمجموعة إرھابمھاجمةلمع الجیش والوطني اللیبيتتحالفقد 
على لطوارق لاالعتذار الحقا إلىاضطر"اإلرھابیین"ضدتقاتل- قاصدا ملیشیات التبو-أوباري فيالتي تقاتلالقواتأناإلعالملوسائل طبرق قال

.اإلرھابیینضد یجرىأوباري أن الصراع فيعلىمصراال یزالیبدو الرغم من أنھ

الخیالنسج
وحكومة التبومنشخصیات بارزة لتابعةمصادرلتنسبوسائل اإلعالمالعدید من.قابل للنقاشھو أمرحقالجماعة أنصارتدعىجماعةوجود 

في الشبانصغیرة منمجموعة2013اخر عام أوفينشأتأنھ قدأن الذي حدث یبدو ، ولكن ھذا االسمبأوباريفيجماعة متطرفةأن ھناكطبرق
یعتقد وإداريمقر الیس لھوأو أیدیولوجيتوجھ دینيلیس لھا أيھذه المجموعة.حقالكتیبةببتسمیة أنفسھمقاموا ) عشرةعن عددھمال یزید(أوباري

توشاركالمنشآت النفطیةحرسجزء منتكان، والتي315ةالكتیبمیلیشیا تسمىمجموعة، ھناكومع ذلك.2014عام في بدایةنفسھاحلقامت بھاأن
.عمرأحمدھذه المجموعة ھوزعیمأنالمصادر بعضوتقولالجھادیةالتوجھات بشدةتعارض الدیمقراطیة ولدعم2011في ثورة

إلي أنصار الحق ھتحویلتم والحقكتیبةتسمي ، رىمجموعة أخأو،315الكتیبةمع، األنصاريألحمدھتحویلقد تمعمرأحمداسمأنیبدوبطریقة ما،
لتبریرطبرقمن قبل حكومةینالمدعومالتبوفبركھاالتي القصة ھي ، حقالوأنصاراألنصاريأحمدالشیخكال منالواقع یشیر إلى أنبدو أنی

.الطوارقعلىعدوانھم

؟القذافيدعم
تعرضوا التبومثلالطوارق،أساساخاطئة ومبسطةھذه صورة،لقذافيلأنصارمبكونھصفھموھي و، بطرق أخرىاللیبیینالطوارقشیطنةیجري

من المرتزقةالعدید منجلبقدالقذافيصحیح أن.لھالمعارضینكانوا من اللیبیینالطوارقأن الكثیر منوكانت النتیجة القذافيمن قبللالضطھاد
، في ظل نقص یناللیبیلطوارقلسمعة سیئةبعد أن تركواالبالدالذین غادرواالطوارقیكونون أساساوھم، الطوارقمعظمھم من، منطقة الساحل

.الطوارقسیئة بو حكومة طبرق الداعمة لھم ھذا االنقسام الزائف لبدایة لصق سمعة المعلومات لدى الصحافة األجنبیة یستغل التبو 

النفطیةالسیاسة
عائلتھمغادرة بعدمرزقفي مدینةالذین استقرواالتبووھو من محاربي، السنوسيمحمدعننقلت یولیو 16ط یوم عین الشرق األوسصحیفة 

."النفط حقولو-أوباري–الطوارقمدینة ھو السیطرة علىالھدف،ةالسیاسیاألجندةالمشكلة تكمن فيإن"، قولھ، أوباري

االحتیاطات قربھا منالمدینة بسببالسیطرة علىتحاولأوباريمھاجمةالتي قامت بالتبومجموعةإن"قائالبیانالطوارقلاالجتماعيأصدر المجلس
یعارضونالطوارق،لیبیافي صراع كحل للاالحترام المتبادل الحوار والذین یؤیدونلجمیع أولئكإھانةھوالطوارقالھجوم على،الھامةالنفطیة
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مجموعة أوقبیلةال توجد، الدولیةوالوطنیة والمحلیةمع قوات األمنبالتنسیقو ذلكالجنوبفيهوجودثبتإذاھكافحیمن أول ونسیكوناإلرھاب و
."بحجج واھیةأوباريمثلفي منطقة سكنیةبعمل عسكريالقیاملدیھا الحق فيأخرى

لتبولافرنسدعم
ھمأراضیخارجالطوارقلدفعوراء الكوالیسدورا رئیسیالعبتفرنساأنى نحو متزاید علرىیأماكن بعیدة، ولیبیافي كل منالطوارقمجتمع 

.والفیلشرارةالالنفطالمجاورة لحقولبسبب، لیبیاالتقلیدیة في

:حقیقتینالطوارقیؤكد

عاما120منذ أكثر منفي لیبیافي سالم ووئامعاشواالتبو والطوارقأنيھياألول.
عملیةمن خاللماليفيقواتھا العسكریة زیادة على فرنساأقدمت فیھنفس الوقت الذيفياتمامنھایتھإلىوصل السالمھذا أنيھةالثانی

.انخبارعملیةمن خالل للیبیاعلى طول الحدود الجنوبیة وتشاد إلي النیجرمنالساحلعبر وسیرفال

ً یفاً حلأنھاعلىفرنساتبرھن ، الجبھة اإلعالمیةعلى عسكریة القاعدةالدرین لوجان ایفالدفاع الفرنسيوزیرزار 2014دیسمبر في.لتبولقویا
الطوارقومعظمھم من السكان المحلیینبعض.قويالالتبوالنفوذحیثالحدود اللیبیةبالقرب من النیجرشمال تقعالتي ، مادمافيجدیدةالفرنسیةال

.ویةالصحرافرنساغوانتاناموكونھا أصبحوا ینظرون لھذه القاعدة

القوات الفرنسیةمنهجمھوراخاطبملیبیانحوممدودةبأذرعدرین لو أشار الوزیر ، ھذه القاعدة وسط من على نطاق واسعُبَث في خطاب متلفز
أصبحجنوب لیبیا".الدینجماعة أنصارزعیم غاليأغدإیاوكذلكبن مختارمختار الجھادیین زعیمونحیث ستجد)جنوب لیبیا(ھوھذا"قائالً التبو و

بن مختاراألدلة على أنالتقاریر و بعض ھناكفي الواقعو. لم یتم التحقق منھاوغاليأغوإیادبن مختارمختاركل منبشأنلكن ."ھابیینلالمركزا
غربي من الذي وزیر دفاعیتحدثعندماولكن. 2012عام یونیوترة طویلة فيمنذ فربما یكون قد مات،على األقلمناسبات10فيلتِ قُ قدمختار

.ما تنشره تقریر وسائل اإلعالم ھو الذي سیؤخذ في الحسبانیھتم بالتفاصیل الصغیرة ؟

سوف تفعل أي ھیئة دولیة أخرىأيأواألوروبيبأن االتحاداحتماللیس ھناك أي، فزانفيالتبوعدوانتدعمالطوارقكما یقول، إذا كانت فرنسا
.نھائيقراربمثابةيھاألوروبیةفي المحافلشمال أفریقیابشأن مسائلفرنساكلمةألن، وذلك ببساطة إلیقافھشيء

تراجعمع، و األرضقوات على ولھا، قوة أخرىمن أيمعرفةأكثر لدیھا،ما بعد االستعمارالسائدة في المنطقة في فترة قوةالھي فرنساألن 
.في المجتمع الدوليبشكل خطیرمؤثرالمنطقةحولالفرنسيالرأي، یبقي لمقعد الخلفيلاآلن الوالیات المتحدة

عبرالتبودفع لدعمھاستسحبطبرقحكومةفمن غیر المرجح أنكما ھو،طرابلس طبرق وحكوماتبینتوازن القوىإذا ظل، وعالوة على ذلك
الشمالوعنففوضىكراریتم تبكل بساطة و، المنطقةإلىالمزید من القوة بمصراتة وطرابلستدفع أنأیضاً المرجحفإنھ من، حدث ذلكوإذا .فزان

.الجھادیة األخرىوالجماعات(IS)الدولة اإلسالمیةسوف تستغلھالسیناریو ھذا.أیضافي الجنوب

في الجدیدةھذه الحربوأدھا علىللعملواألمم المتحدة)بروكسل(االتحاد األوروبي الدولي، وخاصةمجتمعالبشكل كبیر علىتقعإذاً المسؤولیة
.خارجيثالث طرف أوأو أي دولة أخرىالمصالح الفرنسیةاالنسیاق وراءوھذا یعني عدم، مھدھا

ترجمة أبوبكر أكحتي
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