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العقيد يبيد شعبه
ّ
فوضى القتال ال تحبط عزيمة الثوار

ّ
األبرزان في الجبهات التي
العنصران
هما
التنظيم
ة
وقل
ّ
عدم الخبرة ّ
يقاتل عليها الثوار الليبيون ،لكن ذلك لم يؤد إلى إحباط العزائم ،فحماسة
املقاتلني ال تزال على حالها ،والتعهد باستمرار القتال حتى «تحرير
طرابلس» تسمعه على أكثر من لسان
بنغازي ــ فداء عيتاني
مع ساعات ما بعد الظهيرة املتقدمة،
يهاجم البرد أطراف الصحراء الليبية
ّ
آت �ي��ًا م��ن ال �ب �ح��ر ،وك�ل�م��ا ت �ق��دم املساء
خ��رج الصقيع م��ن ال�ص�ح��راء ،ليجمد
أي� ��دي امل �ق��ات �ل�ين ال�ل�ي�ب�ي�ين ف ��ي نهاية
أرض شرق البالد.
م ��ع ال �ص �ق �ي��ع ال �ك �ب �ي��ر ف ��ي الصحراء،
تهطل األمطار في عاصمة شرق ليبيا،
بنغازي ،ويستبشر بها السكان خيرًا.
لكن ف��ي ال�ص�ح��راء ،ال�ق�ت��ال ش��أن آخر.
في الليل تقف شاحنات كبيرة ّ
محملة
ب��ال �ط �ع��ام ،ال أح� ��د ي �ع��رف ع �ل��ى وجه
اليقني أي��ن ُيطهى ،ويتوزع املقاتلون
وج�ب��ات امل�ع�ك��رون��ة باللحم والدجاج
والصلصة الحمراء.
«ال�خ�ي��ر واج ��د (ال�خ�ي��ر ك�ث�ي��ر)» ،يقول
أح � ��د ال� �ض� �ب ��اط امل� �ت� �ط ��وع�ي�ن لقيادة
الهجمات على بن جواد وسرت ،وهو
ض��اب��ط ن �ظ��ام��ي ف��ي ق� ��وات الصاعقة
وي�ق��ود خريطة عمليات ال�ت�ق��دم على
م�ح��اوره القتالية ،لكن الخير الكثير
ال��ذي يغدق على املقاتلني املتطوعني
وع�ل��ى ال�ق��وى النظامية املنضمة الى
ال �ث��ورة ال ي�ك�ف��ي ل�لان�ت�ص��ار ،وليست
الروح املعنوية العالية وحدها عامل
حسم في ثورة ّ
حولها الزعيم الليبي
ب� �س ��رع ��ة ال� � ��ى ح� � ��رب م� � �ح � ��اور ،كتلك
ال�ت��ي سبق أن خاضها ف��ي ت�ش��اد في
الثمانينيات من القرن املاضي.

جبهات ومتطوعون
ف��ي ال�ج�ب�ه��ات ال�ق�ت��ال�ي��ة ،ال��وض��ع أقل
ان �ت �ظ��ام��ًا م ��ن ال ��داخ ��ل ال �ش��رق��ي .ففي
ال��داخ��ل ،س��واء ف��ي امل� ّ�دن أو ف��ي القرى
ال �ش ��رق �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �م ��ث ��ل ن �ح ��و نصف
ال �ب�ل�اد ،ب��ات��ت امل �ن��اط��ق ت�ع�ي��ش حياة
ط�ب�ي�ع�ي��ة ،وي�س�م��ع ال �ق��ائ��د العسكري

ل �ق��وات ال �ث��وار ع��ن أخ �ب��ار امل ��دن وهو
ف��ي م��وق�ع��ه امل�ت�ق��دم« .ك��ل ش��يء بخير
واملناطق ال ينقصها أي شيء ،وكل ما
يريده السكان متوافر ،ربما تنقصهم
املرابع الليلية» ،يقول القادم باألنباء
ل �ل �ع �ق �ي��د امل� �ق ��ات ��ل ،ف �ي �ض �ح��ك األخير،
وينظر الى ضباطه املحيطني به ،وهو
يقول «نقسم بالله ،لن نتراجع حتى
تصبح طرابلس ّ
حرة كبنغازي».
ّ
يسمونه هنا املجلس ،أو القيادة
م��ا
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ل � �ل � �ب �ل�اد ،ي � �ت ��واص ��ل مع
ال � �ق � �ي� ��ادة ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ع� �ب ��ر زيارات
ّ
املقار
خ��اط �ف��ة ل�ب�ع��ض األع �ض ��اء ال ��ى
السرية للقيادة العسكرية .بدأ بعض
ال�ق��ادة الليبيني بالتنبه ال��ى مخاطر
القذافي التقنية ،وصار البعض يزيل
البطاقات من الهواتف عند التنقل أو
عقد االجتماعات.
ال�ج�ب�ه��ة األخ� � ��رى ،امل��وال �ي��ة للقذافي،
ّ
نبهت الثوار الى قدراتها ،على قاعدة
فضح ممارسات املجلس ،واستعراض
ال �ع �ض�ل�ات .ف��راح��ت ت �ب��ث ع �ل��ى إذاعة
ال �ج �م ��اه �ي ��ري ��ة ت �س �ج �ي�ل�ات ملكاملات
هاتفية حديثة جرت بني مصطفى عبد
ال�ج�ل�ي��ل ،ال ��ذي يمثل ال��رئ�ي��س املؤقت
للمجلس الوطني ،وبعض من زمالئه،
وبني عبد الجليل والسفير البريطاني
في طرابلس الذي هو حاليًا في لندن،
وال� ��ذي ات �ص��ل ل�ي�ط��ال�ب��ه ب��اإلف��راج عن
امل�ج�م��وع��ة األم�ن�ي��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة التي
ت�س�ل�ل��ت ال ��ى ش ��رق ال �ب�ل�اد م �ن��ذ أيام،
واع�ت�ق�ل�ه��ا ال� �ث ��وار .وخ �ل�ال املحادثة،
يؤكد البريطانيون أن هذه املجموعة
م��ا ه��ي إال ً ف��ري��ق دب�ل��وم��اس��ي ارتكب
الثوار خطأ غير متعمد باعتقاله.
ه ��ذه األن � �ب ��اء ،ال �ت��ي ت �ص��ل م ��ن إذاعة
ّ
الجماهيرية في طرابلس ،ال تعدل في
مزاج الثوار .وعلى جبهات القتال وفي
مواقع الدعم ،من مشارف راس النوف

الى العقيلة وبريقة ،تسمع صرخات
«ال� �ل ��ه أك� �ب ��ر» ك �ل �م��ا ت� � ��ردد أن طائرة
س �ق �ط��ت ،أو ح��وص��رت م�ج�م��وع��ة من
ق��وات ال�ق��ذاف��ي ،أو أن مقاتلي الزاوية
في الغرب أحرقوا دبابة .وه��ذا املزاج
ن �ف �س��ه ي �ن �ط �ب��ق ع �ل��ى ض �ب ��اط الصف
واملقاتلني النظاميني.
وب � � ��دأت ال � �ق� ��وات ال �ت��اب �ع��ة لطرابلس
بالقيام بعمليات خاطفة على تخوم
ق � � ��وات ال� � �ث � ��وار .وي� � � ��روي القادمون،
ل��دى توقفهم على نقاط العبور عند
مشارف بن ج��واد ،عن مهاجمة قوات
القذافي منازلهم في نواح مختلفة من
املناطق التي تشهد تقدمًا للثوار أو
كرًا ّ
ّ
وفرًا .وترصد القوات املشاركة في
ال�ث��ورة بعض اإلن ��زاالت لقوات تابعة
للقذافي في نواح بعيدة جنوب مواقع
ال �ث ��وار ،ت �ج��ري ع�ب��ر م��روح �ي��ات ث��م ال

م��ن ض�ب��اط ال�ج�ي��ش وع�س�ك� ّ
�ري��ون من
ذوي ال��رت��ب األدن ��ى وال �ج �ن��ود .وبات
ب�ين صفوف جيش ال �ث��ورة ،أو جيش
الشعب ،عدد من املقاتلني املنضبطني
نظاميًا ،الذين يخدمون تحت قيادة
عقيد من قوات الصاعقة (النخبة في
الجيش الليبي النظامي).
هذه القوات النظامية الصاعقة ،التي

رغ��م كونها م��ن ق��وات النخبة ل��م تكن
م �ح��ل ث �ق��ة ال��زع �ي��م ال� �ق ��ذاف ��ي ،تفصل
نفسها ع��ن آالف املتطوعني باختيار
م��واق��ع ت�م��رك��ز ب�ع�ي��دة ن�س�ب�ي��ًا عنهم،
وبالحفاظ على الزي النظامي ،لكنها
أسقطت من حساباتها نظام الخدمة
واإلج ��ازة ،إذ يكفي ألي عنصر إبالغ
من هو أعلى منه رتبة نيته املغادرة

ثوار بنغازي (غوران توماسيفيك ــ رويترز)

الجماهيرية ّبثت تسجيالت
إذاعة
ّ
لمكالمات هاتفية بين مصطفى
عبد الجليل وبعض من زمالئه
ت�ل�ب��ث ه ��ذه امل ��روح �ي ��ات أن تستعيد
جنودها وترحل.
وامل� � ��زاج ال �ع ��ام ال ي� ��زال ه ��و ن�ف�س��ه في
االندفاع الى املشاركة في الثورة ،طالب
جامعيون وأب�ن��اء ق��رى ،وعاطلون من
العمل ،جميعهم يتوجهون الى البريقة،
وبعض األنحاء األخرى ،حيث تتمركز
القوات املقاتلة .وف��ي كل ساعة تسمع
أح ��د ال �ض �ب��اط امل �ي��دان �ي�ي�ن ي �ق��ول عبر
الهاتف «حني تحصلون على البنادق
يمكنكم االل �ت �ح��اق ب��ال �ق��وات الثورية،
لكن ال تأتوا من دون بنادق» .ويتحايل
الشبان على األوام��ر ،فيصلون أحيانًا
ب�ب�ن��ادق ال�ص�ي��د ،وب�ب�ن��ادق م��ن الحرب
العاملية ُ األولى (.)M1
التي
�ى
�
ض
�و
�
ف
�
ل
ا
�ن
ول�ك��ن ض�ب��ط ج��زء م�
ً
كانت تسود امليدان ،وهي ناتجة أوال
من الحماسة الكبيرة ،وثانيًا من فرار
املئات من الضباط منذ األي��ام األولى
للثورة ،خوفًا من رد فعل الثوار على
ارتكاباتهم أو لعدم ثقتهم بأن الثوار
س �ي �ح �س �ن��ون م �ع��ام �ل �ت �ه��م ببساطة،
فيما بقي الى جانب الثوار عدد قليل

ّ
ّ
مخاوف غربية من إشعال آبار النفط الليبية
ي �ف �ت ��ح ق� �ص ��ف ال � �ق� ��ذاف� ��ي لبنغازي
واح �ت �م��ال ح ��رب غ��رب �ي��ة ع �ل��ى ليبيا
دفتر ذكريات الحرب األميركية على
العراق ،ومخاطر إشعال آب��ار النفط
وح �ص��ول ك � ��وارث ب�ي�ئ�ي��ة ،ف�ي�م��ا بدأ
الحديث يتبلور عن إمكانية توقيع
ع �ق��ود ب ��أرق ��ام خ �ي��ال �ي��ة م ��ع شركات
متخصصة بإخماد الحرائق الهائلة،
التي يمكن أن تنتج م��ن قصف آبار
النفط.
وت��أت��ي امل �خ��اوف ب��ال �ت��زام��ن م��ع أول
عملية ت�خ��ري��ب للمنشآت النفطية،
أو م �ح��اول��ة إش �ع��ال �ه��ا ،إذ تبادلت
الحكومة الليبية واملعارضون اللوم
في حادث تفجير منشآت نفطية في
ش ��رق ال� �ب�ل�اد .وق� ��ال امل �ع��ارض��ون إن
ق ��وات ال �ق��ذاف��ي ض��رب��ت خ��ط أنابيب
ن �ف��ط ي� ��ؤدي إل ��ى ال� �س ��درة وأسقطت

قنابل على خزانات في منطقة رأس
الن��وف .وات�ه��م م�س��ؤول م�ع��ارض في
ب�ن�غ��ازي ال�ق��ذاف��ي ب��أن��ه يلعب «لعبة
ق� � � � ��ذرة» م � ��ن خ �ل ��ال ض � � ��رب أنابيب
النفط.
ّ
وحمل التلفزيون الحكومي الليبي
امل �س��ؤول �ي��ة ع ��ن االن� �ف� �ج ��ار عناصر
م �س �ل ً�ح��ة «م ��دع ��وم ��ة م ��ن القاعدة»،
ق ��ائ�ل�ا إن �ه��ا «ف � ّ�ج ��رت خ ��زان ��ًا للنفط
بينما كانت القوات املؤيدة للقذافي
ّ
تتقدم صوب رأس النوف».
وق��ال مراسل «روي�ت��رز» في املنطقة،
م�ح�م��د ع �ب��اس ،إن ث�لاث��ة أع �م��دة من
الدخان األسود تصاعدت من منطقة
ح��ول م��رف��أ ال �س��در .وأض ��اف أن أحد
أع �م��دة ال ��دخ ��ان «أك �ب ��ر م ��ا شاهدته
ينقشع».
خالل الصراع حتى اآلن وال
ّ
واس � �ت � �ط� ��رد «أرى م� �ق ��ات� �ل ��ة تحلق

�وف» ،ون �ق��ل ع��ن أحد
ف ��وق رأس الن � � ّ
امل�ع��ارض�ين املسلحني ق��ول��ه إن غارة
جوية وقعت.
وف��ي ض��وء ال �ت �ط��ورات امل�ي��دان�ي��ة في

تبادلت الحكومة الليبية
والمعارضون اللوم في حادث
نفطية
تفجير منشآت
ّ
ل �ي �ب �ي��ا ،اس� �ت� �م ��ر ق� �ل ��ق املستثمرين
ّ
ف� ��ي أس � � � ��واق ال� �ن� �ف ��ط ،م� ��ا أدى إلى
ّ
ارت� � �ف � ��اع س� �ع ��ر ب ��رم� �ي ��ل ه � ��ذه املادة
ال� �ح� �ي � ّ
�وي ��ة ف � ��وق  105دوالرات في
ن �ي��وي��ورك أم� ��س ،وإل� ��ى  116دوالرًا
في س��وق لندن أي بواقع  3دوالرات
تقريبًا.

وإل � ��ى ج ��ان ��ب األخ � �ب� ��ار ال� � � ��واردة من
ّ
الشمالية،
البلد العربي في أفريقيا
ّ
الذي يصدر نحو  1.2مليون برميل
ّ
يوميًا ،عن استهداف القوات التابعة
ّ
ّ
نفطية ،نقلت
ملعمر ال�ق��ذاف��ي م��راف��ق
ّ
ت� �ق � ّ�اري ��ر إع�ل�ام ��ي ��ة ع� ��ن م � �ن� ��دوب في
ّ
منظمة الدول املصدرة للنفط (أوبك)
ق��ول��ه :ال ح��ا ّج��ة إل ��ى اج�ت�م��اع طارئ
ت�ع�ق��ده امل�ن��ظ�م��ة لتخفيف املخاوف
امل �ن �ت �ش��رة ح��ال �ي��ًا م��ن إم �ك��ان حدوث
ن�ق��ص ف��ي امل� �ع ��روضُ .ي �ش��ار إل ��ى أن
ّ
ال�س�ع� ّ
�ودي��ة ه��رع��ت إل��ى س��د النقص
ال � �ن� ��ات� ��ج م � ��ن اض� � �ط � ��راب � ��ات ليبيا،
ورفعت نتاجها إلى  9ماليني برميل
يوميًا.
وألن مصائب ق��وم عند ق��وم فوائد،
قال مسؤول مسؤول رفيع املستوى
في شركة الناقالت الوطنية اإليرانية،

ّ
أكبر مشغل لناقالت النفط في البالد،
إن ن �ق��ص إم� � � ��دادات ال �ن �ف��ط الليبية
ّ
ي�ع�ط��ي ال �ف��رص��ة مل �ص��دري��ن آخرين،
بينهم إيران ،لبيع شحناتهم.
وقال املسؤول ،الذي طلب عدم الكشف
عن هويته ،إن الشركة ستضطر إلى
إع� ��ادة ال �ن �ظ��ر ،ف� ّ�ي إرس� ��ال ناقالتها
إل��ى ليبيا ،إذا تلقت طلبات جديدة.
وأض� � ��اف أن ن��اق �ل��ة ت��اب �ع��ة للشركة
غ � ��ادرت م �ي �ن��اء ط �ب��رق ب �ش��رق ليبيا
أول م��ن أم��س ال�ث�لاث��اء وع�ل��ى متنها
نحو مليون برميل من النفط الخام.
وق��ال ل �ـ«روي �ت��رز» م��ن ط�ه��ران «ليس
ل��دي �ن��ا ب��رن��ام��ج إلرس � ��ال م��زي��د (من
الناقالت)» .وأوضح «ليس هناك أي
طلب لليبيا .إذا ك��ان هناك أي طلب
فسندرسه».
(األخبار ،رويترز)

