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عن معركة طرابلس:

توازنات الق ّوة والجغرافيا
السياسية للغرب الليبي

يف الرابع من شهر أفريل الماضي أطلق الجيش الليبي «عملية تحرير
طرابلس» ،بعد أسابيع فقط من إعالن سيطرته على مدن الجنوب وطرد
ثم السيطرة على أ كبر حقول النفطية يف
ميليشيات المعارضة التشاديّة المسلحة إىل شمال تشادّ ،
البالد (حقلي الشرارة والفيل) ليصبح العصب النفط للبالد يف  90%منه بيد ق ّوات الجيش الذي
كان قد سيطر منذ أشهر عديدة على الهالل النفطي ومرا كز تصفية النفط وموائن التصدير.
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سياق هذه العمل ّية يأيت يف وقت أصبح الجيش الليبي يسطر فيه على أ كثر من
 80%من خارطة البالد وعلى الجزء األهم من موادها االقتصادية (اقتصاد ريعي
قائم على عائدات النفط) ،ويف لحظة ا كتمال اإلعداد لعملية دخول الغرب الليبي
من خالل إعالن العديد من المدن والمجموعات العسكريّة غرب الليبي تبعيتها
للجيش الليبي.
ويف الحقيقة ،فإنّ الغرب الليبي ،بما فيه العاصمة طرابلس ،يختلف عن الشرق
والجنوب يف عدّة جوانب أهمها الجانب الديموغرايف حيث أنّ نسبة السكان هي
األعلى يف “أقاليم” البالد الثالثة .حيث تتركز النسبة األكبر من السكان يف مدن
الغرب الليبي ،إضافة إىل التنوع القبلي الكبير مقارنة بالشرق خاصة ،وتن ّوع
جغرايف كبير :شريط ساحلي تتركّز عليه أغلبية المدن والنشاط التجاري والصناعي
الرئيسي يف البالد ،ومناطق جبلية على الحدود التونس ّية يسكنها “عرقيا” العرب
واألمازيغ .كما أنّ منطقة الغرب الليبي مفتوحة على سهل صحراوي واسع جنوب
الشريط الساحلي ممتدا إىل الجنوب.
يف الشرق الليبي كان الجيش الوليد آنذاك ،قد حظي بدعم قبلي واسع ،وذلك
على خلف ّية تغ ّول الجماعات اإلسالمية
المتطرفة يف المنطقة وخاصة يف بنغازي
إن الغرب الليبي ،بما فيه
في الحقيقةّ ،
ودرنة وأجدابيا ،وتهديد هذا الجماعة
للنمط المجتمعي الليبي ،المحافظ
العاصمة طرابلس ،يختلف عن الشرق والجنوب
والقبلي ولكن المتسامح والمنفتح
في ع ّدة جوانب أهمها الجانب الديموغرافي
بمرجعيته الدّينية األشعريّة المالكية
أن نسبة السكان هي األعلى في “أقاليم”
حيث ّ
والحضور الكبير ثقافيا واجتماعيا
للطرق الصوف ّية وتقاليدها خاصة
البالد الثالثة.
الطريقة السنوسية بإرثها السياسي/
الجهادي التاريخي.
هذا الدّعم القبلي الكبير والمطلق يف
الشرق الليبي س ّهل بشكل كبير عمل ّية السيطرة على الشرق الليبي ،رغم المقاومة
الكبيرة من الجماعات الجهاديّة التي كانت تتلقى دعما كبيرا من بعض المناطق
األخرى ومن دول إقليم ّية .وكانت السيطرة على ميناء بنغازي نقطة مفصل ّية يف
ّ
تدفق الجرافات المحملة بالسالح والصواريخ إىل الجهاديين يف
الحرب ،وإيقاف
المدينة .كما ساهم الدّعم القبلي بشكل محوري (عبر قبيلة المغاربة) يف السيطرة
جهها شيخ القبيلة صالح لطيوش لمقاتلي
على الهالل النفطي ،من خالل أوامر و ّ
القبيلة (وهم األغلبية يف حرس المنشآت النفط ّية التي كان يقودها إبراهيم
الجضران) بترك السالح وتسليم المواقع للجيش الليبي.
ويف الجنوب ،كذلك ،كان دخول الجيش إىل المدن الكبرى قائما بشكل أساسي
على ترتيبات قبل ّية واتفاقات مسبقة مع أعيان القبائل خاصة (أوالد سليمان
والقذاذفة والمقارحة والطوارق وجزء مهم من التبو الليبيين) ،وهو ما س ّهل كثي ًرا
العمليات العسكريّة .حتى أنّ الكثير من المناطق اإلستراتيجية والمدن دخلتها
ق ّوات الجيش بدون قتال.

لجغرافيا السياسيّة في الغرب الليبي
ً
عرضا من بن جواد
جغرافيا يمتد الغرب الليبي (بالتقسيم األقاليمي القديم)
شرق سرت إىل رأس جدير غربا على الحدود مع تونس وتنتشر يف هذه المنطقة
العديد القبائل ،وتتواجد معظمها ً
أيضا يف العاصمة طرابلس.
وتمثل بني وليد عاصمة قبيلة ورفلة الكبيرة والممتدة يف مختلف مدن البالد،
وتعتبر هذه المدينة منطقة إستراتيجية عسكريا لتوسطها وقربها من كافة المدن
الكبرى يف الغرب الليبي (طرابلس ،مصراتة وسرت).
مدينة بني وليد يف السياق العام للمشهد يف ليبيا أقرب إىل ق ّوات الجيش الليبي،
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حيث تحمل هذه المدينة جراحا من حرب العام  2011على خلفية القرار عدد 7
الصادر عن مؤتمر عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) عندما اقتحمت
مجموعات مسلحة (محسوبة على مدينة مصراتة يف معظمها) المدينة بشكل
عسكري قوي ،هذه القوات المسلحة تقف اآلن (يف معظمها) ضمن القوات
المتحاربة مع الجيش الليبي .وقد أعلنت عدد من كتائب مدينة بني وليد انضمامها
إىل الجيش الليبي يف معركة طرابلس ،كما الكثير من أبناء قبيلة ورفلة يقاتلون يف
صفوف الجيش الليبي ،ومنهم ضباط برتب عالية وقيادية من الصف األ ّول.
أما مدينة سرت التي تعتبر جغراف ًيا بوابة الغرب الليبي ،والتي هي مدينة
ّ
ّ
القذايف والمركز الرئيسي لقبيلة القذاذفة ،وتعتبر
معمر
الزعيم الليبي السابق
ّ
من أهم مناطق امتداد قبيلة الفرجان ،قبيلة القائد العام للجيش الليبي خليفة
حفتر ،تسيطر عليها ق ّوات “البنيان المرصوص” عسكريا منذ طرد تنظيم داعش من
المدينة بدعم أمريكي عبر األفريكوم.
سرت هي األخرى بمختلف قبائلها مع الجيش الليبي ،والكثير من أبنائها
العسكريين (ضباط وجنود بالجيش الليبي القديم) انضموا إىل الجيش الليبي
وشاركوا يف معارك الهالل النفطي.
أما ترهونة الواقعة جنوب شريق العاصمة طرابلس ،والتي تعتبر البوابة الجنوبية
ّ
ً
أيضا أحد
الشرقية للعاصمة ،تم ّثل
االمتدادات الجغراف ّية لقبيلة الفرجان
التي ينحدر منها القائد العام للجيش
قبيلة/مدينة الزنتان هي أحد المدن المفتاح
الليبي خليفة حفتر ،وأصيلو هذه
لقراءة المشهد في الغرب الليبي ،وأهميتها
المنطقة يمثلون حسب إحصائيات
محل ّية قرابة ثلث سكان العاصمة
أن آمرَي
في المشهد الليبي الحالي ،تكمن في ّ
ويمتدون من ترهونة إىل قصر بن
المنطقة الغربية سواء التابعة للجيش الليبي
غشير ومحيط مطار طرابلس الدّويل.
أو لحكومة الوفاق هما من مدينة الزنتان.
ويراهن الجيش الليبي على ق ّوات
ترهونة للدخول من محور جنوب/شرق
العاصمة يف اتجاه قصر بن غشير،
صالح الدّين حتى تخوم تاجوراء.
من المدن األخرى المؤثرة يف الغرب الليبي ،هناك مدينة الزنتان الواقعة غرب
البالد يف منطقة الجبل الغريب .والزنتان قبيلة عرب ّية يف ثقافتها (يختلف الباحثون
حول أصولها األمازيغ ّية) ،وهي قبيلة بدو يّة ولديها امتداد رعوي/فالحي يف اتجاه
الحمادة الحمراء (منطقة صحراوية) يف اتجاه الجنوب ،هذه القبيلة/المدينة
منقسمة يف تبعيتها للجيش الليبي ،حيث أنّ المدينة تتبع إداريا الحكومة المؤقتة
ً
شرقا ،لكن الكثير من كتائبها ووجها العسكرية خاضعة لسلطة حكومة الوفاق .
قبيلة/مدينة الزنتان هي أحد المدن المفتاح لقراءة المشهد يف الغرب الليبي،
وأهميتها يف المشهد الليبي الحايل ،تكمن يف أنّ آم َري المنطقة الغربية سواء
التابعة للجيش الليبي أو لحكومة الوفاق هما من مدينة الزنتان (أسامة الجويلي
آمر المنطقة الغربية لحكومة الوفاق وإدريس مادي آمر المنطقة الغربية التابعة
للجيش الليبي) .الزنتان هي المدينة النموذج لالنقسام الليبي.
غير أنّ مرا كز القوى االجتماعية يف الزنتان والكثير من الكتائب العسكريّة
المسلحة يف المدينة أعلنت تبعياتها للجيش الليبي وتسيطر على قاعدة الوطية،
القاعدة الجوية األكبر يف الغرب الليبي والتي تنطلق منها العمليات الجو يّة للجيش
الليبي يف معركة طرابلس.
ويف المقابل يبدو األمازيغ يف الجبل الغريب ويف السفح الممتد يف اتجاه طرابلس
ثم البنيان
والساحل ،يف إطار تحالفهم مع كتائب مدينة مصراتة (ضمن فجر ليبياّ ،
المرصوص) أقرب يف والئها (الكثير منها بشكل معلن) إىل ق ّوات حكومة الوفاق،
والكثير من كتائب هذه المناطق منخرطة فعليا يف التشكيالت المسلحة لحكومة
الوفاق .ويف الحقيقة ال تبدو القبيلة وحدها هي الحاكمة يف شبكة العالقات
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االجتماعية (وبالتايل السياسية) يف الغرب الليبي ،وبالتايل يف تفاعالت المشهد
ً
خاصة -لها دورها المهم جدًا يف هذاالليبي ،فـ”المناطقية” على أساس المدن
المشهد .فالجيش الليبي ،الذي ضمن والءات مدن الخمس وجزء كبير من مدينة
صبراتة وغريان والجميل وصرمان والرجبان ،وترهونة ،عليه مواجهة مدن مثل
مصراتة والزاوية وزوارة ،فهذه المدن تسيطر عليها (يف جزءها األكبر على األقل)
كتائب منضوية تحت سلطة حكومة الوفاق وأعلنت بشكل واضح وقوفها ضد
الجيش الليبي.
* مدينة مصراتة :المدينة األكبر يف الغرب الليبي (بعد العاصمة طرابلس) هي
مدينة صناعية وتجارية ،تعتبر من أ كثر المدن تسليحا وق ّوة اقتصادية ،وتوجد فيها
العديد من الكتائب العسكريّة عالية التسليح والتدريب ،ومركز استشفايئ إيطايل،
وتعتبر مدينة ُتراهن عليها دول إقليمية (قطر تركيا وإيطاليا) كمركز نفوذ سياسي
وعسكري يف مواجهة نشاط الجيش الليبي.
هذه المدينة التي انكفأت يف السنوات األخيرة إىل الدّاخل ،حيث انسحبت كتائبها
من الجنوب ومن الشرق ،مازلت كتائبها منتشرة بشكل رئيسي خارج المدينة يف
سرت ويف العاصمة طرابلس .
*مدينة الزاوية :تعتبر أحد معاقل
الجماعة الليبية المقاتلة وكتائبها
تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس
المسلحة شاركت بقوة وفاعل ّية يف
مجموعة من الميليشيات المسلحة ،تتبع في
حريب فجر ليبيا والبنيان المرصوص.
يعتبر أبو عبيدة الزاوي (من الجماعة
معظمها لحكومة الوفاق .وقد تمكنت هذه
الليبية سابقا) أحد أهم قيادات المدينة
الق ّوات في وقت سابق من طرد الجماعة
عسكريا ومؤثر بشكل كبير يف صناعة
الليبية المقاتلة من تمركزاتها في العاصمة
القرار المحلي بالمدينة ،وهو الذي قام
بااللتفاف على ق ّوات الجيش الليبي يف
وتمكنت من السيطرة على سجن الهضبة.
بوابة الـ 27ليلة الخميس/الجمعة 4/5
أبريل  2019وقام بأسر عدد من عناصر
الجيش الليبي .
*مدينة زوارة :مدينة أمازيغ ّية تسيطر ق ّواتها على معبر رأس الجدير الحدود مع
تونس (المعبر األهم) ويعتبر هذا المعبر بالنسبة للمدينة الساحلية “غنيمة حرب”
منذ العام  2011ال يمكن أن تف ّرط فيه بسهولة ،كتائب المدينة أعلنت والءها لقوات
حكومة الوفاق ،لكن قد يكون لترتيبات خاصة مع الجيش الليبي يف عالقة بمعبر
رأس جدير الشأن الحاسم يف موقفها النهايئ .

توازنات الق ّوة داخل العاصمة

تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس مجموعة من الميليشيات المسلحة،
تتبع يف معظمها لحكومة الوفاق .وقد تمكنت هذه الق ّوات يف وقت سابق من
طرد الجماعة الليبية المقاتلة من تمركزاتها يف العاصمة وتمكنت من السيطرة
على سجن الهضبة (السجن الذي يوجد فيه قيادات النظام الليبي السابق) ومطار
وسجن معيتيقة الذي كان موقعا وجسرا جويا مهما للجماعة ومنفذا استراتيجيا
مهما لتمرير األجندات االقليمية (التركية والقطرية خاصة) يف العاصمة طرابلس
ويف عموم البالد.
هذه الميليشيات المنضوية تحت سلطة حكومة الوفاق هي يف األساس ثالث
ميليشيات كبرى:
 كتيبة ث ّوار طرابلس :آمرها هو هيثم التاجوري واحدة من أقوى الميليشيات يفالعاصمة تسيطر على وسط طرابلس.
 الدعم المركزي بوسليم :آمرها هو عبد الغني الككلي (المشهور بغنيوة)يسيطر على مناطق وسط-غرب طرابلس.
 -ق ّوة ال ّردع :آمرها هو عبد الرؤوف كارة (عقيدة سلفية) تسيطر على مطار
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معيتيقة باألساس
 كتيبة النواصي :يقودها مصطفى قدور وتتمركز قرب قاعدة أبوستة حذو مقرالمجلس الرئاسي.
 الكتيبة ( 301الحلبوص) :كتيبة تابعة لمدينة مصراتة وتسيطر على قصورالضيافة وباب بن غشير وصالح الدين وخلة الفرجان وطريق المطار الدويل
والمناطق الجنوبية يف العاصمة.
يسمى “ق ّوة حماية طرابلس” وهو الق ّوة الرئيس ّية
هذه الكتائب متحالفة يف ما
ّ
يف العاصمة وتنضوي شكليا تحت حكومة الوفاق رغم إعالنها يف بيان صريح عدم
اعترافها بقرارات هذه الحكومة إال بعد ا كتمال أعضائها ،ورغم ذلك أعلنت هذه
الكتائب مواجهتها لق ّوات الجيش يف عمل ّية دخولها للعاصمة.
ويف المقابل ،هناك كتائب أخرى يف العاصمة رافضة لحكومة الوفاق ورافضة
ً
أيضا لق ّوات الجيش ،خاصة يف تاجوراء (شرق مطار معيتيقة) وهذه الميليشيات
وأهمها ميليشيا البشير البقرة تتبع المفتي السابق الصادق الغرياين ،قد أعلنت
دخولها يف المواجهة ضد ق ّوات الجيش خاصة مع اقتراب اللواء التاسع تاجوراء من
تخوم تاجوراء يف وادي الربيع.

في ترهونة شرق العاصمة وفي غريان غربا،
ّ
ركز الجيش الليبي غرفة عملياته العسكريّة،
ويقود هذه المعركة عسركيا اللواء عبد
ّ
تتركز قاعدة عمليات
السالم الحاسي ،بينما
ق ـ ّوات حكومة الوفاق في كل من مصراتة
وطرابلس ،ويقودها بشكل رئيسي ك ً
ال من
أسامة الجويلي ومحمد الح ّداد.

الخارطة العسكريّة
في طرابلس

الوضع الراهن يف العاصمة طرابلس
ي ّتسم بجمود ثقيل وكر وفر يف محورين
رئيسين ،قصر بن غشير (جنوب شرق
العاصمة) ويف اتجاه السواين (غرب
العاصمة).
المواجهة من محور قصر بن غشير
يقودها من الجانب الجيش الليبي،
اللواء التاسع (من ترهونة) وهو لواء
حديث تشكّل من اللواء السابع ومن
اللواء  22ترهونة ،وأحرز الجيش الليبي تقدّما من هذا المحور حيث وصل إىل مطار
طرابلس الدّويل ووادي الربيع على تخوم تاجوراء.
ق ّوات ترهونة واجهت يف هذه المعارك كتيبة النواصي والحلبوص التي انسحبت
قواتها إىل وسط طرابلس .والزالت ق ّوات الجيش الليبي تتقدّم من هذا المحور يف
إتجاه صالح الدّين حول معسكر اليرموك الذي يتبادل الطرفان السيطرة عليه بين
الفترة وأخرى.
المحور الثاين ،تواجه فيه ق ّوات الجيش الليبي كتيبة الدّعم المركزي بوسليم ،ويف
هذا المحور وصلت ق ّوات الجيش الليبي إىل منطقة السواين قبل أن تتراجع لمدّة
أ يّام وهي منطقة قريبة جدا من قلب العاصمة طرابلس.
كما سيطرت ق ّوات الجيش الليبي ً
أيضا على عدّة أجزاء من منطقة العزيزيّة
(ورشفانة) التي كانت تحت سيطرة ق ّوات أسامة الجويلي (آمر المنطقة الغربية
لقوات حكومة الوفاق) مدعوما بق ّوة العمليات الخاصة (آمرها عماد الطرابلسي
من الزنتان) .ومنطقة ورشفانة يف عمومها مناصرة للنظام السابق وشعبيا تميل
لق ّوات الجيش الليبي .
يف ترهونة شرق العاصمة ويف غريان غربا ،ركّز الجيش الليبي غرفة عملياته
العسكريّة ،ويقود هذه المعركة عسركيا اللواء عبد السالم الحاسي ،بين تتركّز
قاعدة عمليات ق ّوات حكومة الوفاق يف كل من مصراتة وطرابلس ،ويقودها بشكل
رئيسي كال ً من أسامة الجويلي ومحمد الحدّاد .ومع اقتراب شهر رمضان تبدو
ظل تأكيد
المعارك متواصلة وال شيء يف األفق ينبئ أنّ الحسم قد يكون قريبا يف ّ
الطرفين مسكه بخيوط المعارك والتأكيدات المتطابقة من الجانبين على أنّه لن
ّ
يتوقف حتى القضاء على خصمه.
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الجيش الليبي في المنطقة الغربية..

مفص ُل المعركة
طرابلس
َ

شريف الزيتوين
يرى كثيرون أن الحرب يف طرابلس مازالت يف سجالها األول،
ويرى آخرون أن أياما قليلة ستنهي االقتتال باتفاقات وضغوط،
يد الخارج فيها أ كثر من رغبات الداخل.
هكذا تذهب التفسيرات والتحليالت فما يجري يف ليبيا ليس
صراع الليبيين لوحدهم ،بل هو صراع مختلف القوى العالمية يف
لعبة كسب المصالح .هي حرب ليست يف صالح الشعب الليبي
أو هي معركة قاسية يسعى كل طرف فيها لتثبيت نفسه يف
ساحة أشبه بالنار التي تأكل كل من يدخلها ،ليس فيها من رابح
بالمعنى اإليجايب ،لكن ر بّما فيها من هو مؤمن أن إعادة االستقرار
لن تكون إال بتحمل بعض الجراحات.
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السعي لتثبيت النفس يكون حسب
طريف النزاع ،بكسب معطى هام وهو
المعطى المناطقي أو االجتماعي .ليس
خاف على الليبيين اليوم أن من يكسب
النّاس هو الذي يكسب المعركة .هذه
مسألة بديهية يف مختلف المجتمعات
المحافظة .أحيانا قوة السالح وتطوره
يقفان أما حاجز الميوالت الشعبية،
وهذا ما لعب عليه الجيش الليبي يف
معركة طرابلس ،وأيضا ما كان مفتاحا
للمعركة ،رغم تواصل تعقيدها وضبابية
المشهد فيها.
قبل اإلقدام على خطوة الحرب ،كان
الجيش الليبي يعرف أنه يتجه نحو
مناطق تنتظر قدومه .ربما االنتظار لم
يكن محبة يف الجيش بالتحديد ،بل
هي رغبة يف إيقاف االنفالتات وسطوة
المليشيات اللتين تعانيهما العاصمة منذ فترة طويلة .خالل سنوات كان السالح
هو سيد األرض وسيد القرارات يف طرابلس .حتى من هم يف واجهة السياسة بقوا
مج ّرد «ماريونات» تح ّركهم المليشيات متى أرادت وكيف أرادت ،وهذه مظاهر
لم يكن يرضاها الجيش الذي خاض معركة شرسة ضد اإلرهاب ويريد استكمالها
وعلى أساسها كانت فكرة التوجه نحو العاصمة.
بالتأكيد أن الجيش لن يجد كل األيادي ممدودة إليه ،فالمليشيات صنعت لها
رأيا عاما مؤ يّدا ،لعبة المال والمصالح قد تجعل حتى األعداء ي ّتحدون يف مواجهة
قوة جديدة وهذا ما وقع يف طرابلس .القوة الجديدة هي الجيش الذي كانت قيادته
تصدّر خطابات بأن حرب طرابلس هي الحاسمة وعلى ضوئها يتحدد مستقبل البلد
بأكمله.

الجيش وحزام طرابلس  ...خارطة السيطرة
يف خارطة التأييد كسب الجيش مساحات ال بأس بها يف ضواحي العاصمة.
مناطق كثيرة لم تنتظر لحظة اقتراب القوات لتعلن الوالء ،فإعالنات التأييد كانت
تتواتر منذ فترة ومن أ كثر من جهة وهذا على األرجح هو ما منح ثقة لقيادة الجيش
لإلقدام على الخطوة .لكن على األقل منذ بداية المعركة بدأت تتشكل لدى الرأي
العام صورة على مناطق التأييد المكشوفة للقوات المسلحة.
يف الرابع من أبريل الماضي أعلن عبد السالم الحاسي ،آمر غرفة عمل ّيات
المنطقة الغربية ،دخول الجيش الليبي
مدينة غريان دون قتال يف أول خطوة
نحو حزام العاصمة .يف غريان كانت
الصورة واضحة .التأييد العام للجيش
ما يجري في ليبيا ليس صراع الليبيين لوحدهم،
يف المدينة لم يحتج إثباتا ،حتى من
كان يحمل السالح تحت راية الوفاق
بل هو صراع مختلف القوى العالمية في لعبة
أعلن مواالته واستعداده للمشاركة يف
كسب المصالح .هي حرب ليست في صالح
جح مراقبون
القتال .يف حالة غريان ير ّ
الشعب الليبي أو هي معركة قاسية يسعى
أن العملية تمت عبر تنسيق مسبق
بين القيادة العامة وفاعلين يف المدينة،
كل طرف فيها لتثبيت نفسه في ساحة أشبه
وهذا منطقي وسط مزاج شعبي أرهقه
بالنار التي تأكل كل من يدخلها.
مشهد المليشيات المنتشرة يف كل
مكان.
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بعدها بيوم أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري يف إفادة إعالمية أن
الجيش سيطر على مطار طرابلس وقبله على ترهونة وقصر بن غشير والعزيزية،
ما يشير إىل تقدّم كبير من محاور مختلفة .يف تلك الفترة بدأت ردود الفعل تتواتر
من حكومة الوفاق بحجج مختلفة ،وبدأت المعركة يف وجهها اإلعالمي لكسب
الدعم الخارجي.
يف غرب البالد وعلى مسافات ليست بعيدة عن العاصمة أعلن الجيش يف
بداية معركته عن تقدّمه نحو منطقة مزدة ومناطق أخرى يف مؤشر عن تضييق
الخناق عن المليشيات التي مازالت تخوض المعركة تحت راية حكومة الوفاق
تحت منطق المصلحة المشتركة على اعتبار أن الطرف ْين يحميان تواجدهما ،رغم
أن السراج وحكومته يعرفان أن سبب خوض المعركة هو المليشيات التي كانت
لسنوات كابوس يؤ ّرق الشعب الليبي.

مناطق داعمة للجيش ...انتظار لساعة الحسم
المرحلة القادمة بالنسبة إىل الجيش الليبي حاسمة يف أمرين .حاسمة باعتبار
أنه أمام حالة إثبات أنه األقوى بالفعل
على األرض بالنظر إىل التراجعات التي
تقع يف بعض المحاور سواء يف عملية
ليس خاف على الليبيين اليوم أن من يكسب
إعادة التنظم أو يف مستوى تقدّم قوات
تابعة للوفاق .وحاسمة خاصة يف عالقة
ّ
الناس هو الذي يكسب المعركة .هذه مسألة
بالمناطق التي تنتظر تقدّم الجيش
بديهية في مختلف المجتمعات المحافظة.
نحوها نظرا للسند الشعبي له ،الذي
أحيانا قوة السالح وتطوره يقفان أما حاجز
ع ّبرت عنه البيانات المختلفة التي
صدرت مع بداية المعركة.
المناطق ،وهذا ما لعب عليه الجيش الليبي
مناطق عديدة يف غرب البالد ع ّبرت
في معركة طرابلس.
حتى بأشكال غير مباشرة عن مساندتها
للجيش لكن نفوذ المليشيات ،ترهيبا
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أو ترغيبا ،يمنع إعالنها رسميا انضمامها
لجهود مكافحة اإلرهاب والمليشيات.
مدن كثيرة يف الغرب وحتى أحياء
العاصمة ،كانت تنتظر منذ فترة طويلة
تح ّرك الجيش لتخليص غرب البالد من
مشهد يخنق حياة الناس .فوضع أغلبها
كان خالل سنوات أشبه بالمعتقالت التي
تس ّيرها مافيات المال والسالح دون حول
يتم تحت
لها وال ق ّوة ،خاصة أن كل ذلك ّ
شرعية حكومة تكتسب شرعيتها من قوى
دولية لم تفهم جيدا ما يحصل أو هي تدرك
وتساهم بالصمت أو الرضى .ويف خطوة
جديدة تمثل ضربة لفائز السراج وحكومته
ولمستقبل المعركة ،أعلنت مديريات
أمن عدة مناطق بالعاصمة انشقاقها عن
الوفاق وتأييدها للجيش ،أصدرت مديريات
سوق الخميس امسيحل  -سوق السبت -
السبيعة  -سيدي السايح  -قصر بن غشير ،انشقاقها عن داخلية الوفاق ،وتبعيتها
لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة ،ودعت إىل ضرورة تأييد الجيش الليبي بقيادة
خليفة حفتر يف معركته «النتزاع العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة
المؤدلجة التي نهبت ثروات الليبيين».

ترهونة ...داعمة الجيش وكابوس حكومة الوفاق
تبعد ترهونة عن طرابلس أقل من  100كلم ،يف وضع المعركة ال شيء بعيدا ،هي
تعتبر واجهة جنوبية للعاصمة وعبرها تتم عدة خطط ،إضافة إىل أنها داعمة للجيش
رغم مناوراتها المتكررة .يمثلها عسكرية اللواء السابع وهو يمثل قوة ذات اعتبار
كبير يف المنطقة وللمسؤولين يف طرابلس .هم يدركون أن ترهونة رصيد هام لمن
يكسبها بما تمثله فيها البنى االجتماعية من تأثير.
مع بداية المعركة أعلن اللواء السابع التابع للمجلس الرئاسي تبعيته للجيش
الليبي بناء على اتفاق اندماج مع اللواء  ،22وإصداره لبيان يعلن فيه استعداده
التام للمعركة ووضع إمكانياته تحت تصرف القيادة العامة ولقائد المنطقة الغربية.
ترهونة مثل غريان ذات رمزية خاصة ،فرغم توتر عالقة اللواء السابع الموجود فيها
منذ فترة طويلة بحكومة الوفاق وإعالنه خوض حرب ضد المليشيات يف العاصمة،
لكنه بقي يعلن تبعيته للسراج إىل حين دخول الجيش إىل العاصمة ،أين حدد
تموقعه بشكل واضح .إمكانياته القتالية وتنظيمه ،لهما أهمية كبرى ويعتبران
دعما قويا للجيش.
بعد شهر من المعارك ،الزالت
طرابلس تنتظر لحظة االنفراج .الحرب
األخيرة فيها هي حرب الحسم .السيطرة
في خارطة التأييد كسب الجيش مساحات ال
على العاصمة تعني السيطرة على كل
بأس بها في ضواحي العاصمة .مناطق كثيرة
مظاهر اإلرهاب والعنف المليشيوي،
وعلى هذا األساس بدأ الجيش هجومه
لم تنتظر لحظة اقتراب القوات لتعلن الوالء،
عليها رغم التعطيالت الداخلية
فإعالنات التأييد كانت تتواتر منذ فترة ومن
والخارجية المختلفة ،لكن ما يحسب
للجيش أنه يكسب تعاطفا شعبيا
أكثر من جهة وهذا على األرجح هو ما منح ثقة
يجعل من إمكانية نجاحه يف حسم
لقيادة الجيش لإلقدام على الخطوة.
المعركة وإنهاء كابوس أرق الليبيين
لسنوات.
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العاصمة الليبية..ضحية
سنوات من حكم المليشيات
عبدالباسط غبارة
يف العام  2011تعرضت ليبيا لعدوان غاشم على يد الناتو
لتدخل على اثره البالد يف حالة من الفوضى العارمة،يف ظل غياب
سلطة الدولة وانتشار مرعب للسالح.وسارعت الميليشيات
المختلفة للتمترس ىف العديد من المدن وخاصة العاصمة الليبية
طرابلس،حيث دخلت يف صراعات متواصلة على النفوذ والسيطرة
يف غياب جيش أو شرطة نظاميين ويف ظل عجز حكومي متواصل
عن وضع حد لسيطرة المسلحين وفرض سلطة القانون.
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وطيلة السنوات الماضية التي أعقبت إندالع األزمة،تواجدت يف طرابلس
عشرات الميليشيات المسلحة والتي تع ّد تحالفاتها شديدة التعقيد ويصعب
على المتابع للمشهد الليبي فرزها بسهولة ،حيث تتعدد الوالءات وتتحول من
حين آلخر بحسب مصالح هذه الميليشيات وخدمة ألجنداتها المرتبطة أيضا
بمالح أطراف خارجية توفر لها الدعم لبسط نفوذها على ثروات البالد.

أبرز المليشيات
تحولت طرابلس إىل ساحة للحروب المتجددة بهدف السيطرة عليها.فمع
سقوط النظام يف العام  ،2011بدأت الميليشيات المسلحة من مصراتة
ومن مدن مختلفة بالتنافس على النفوذ يف العاصمة ،سواء فيما بينها أو مع
الميليشيات التي خرجت من أحياء طرابلس بعد ذلك .وألنه لم تكن هناك
مجموعة واحدة قادرة على السيطرة على رأس المال  ،كان على الحكومات
االنتقالية المتعاقبة أن تضم ممثلين لفصائل متعددة.
وقد استخدمت هذه الفصائل بدورها موارد الدولة لتعزيز مجموعاتها
المسلحة وتعزيز شرعيتها بتحويلها إىل وحدات معتمدة رسمياً .ونتيجة لذلك ،
ارتباطا وثي ًقا بالتنافس
مرتبطا
كان صراع السلطة داخل المؤسسات االنتقالية
ً
ً
على المال يف طرابلس  ،ثم تصاعد
يف النهاية إىل صراع مفتوح ابتدا ًء من
مايو 2014
طيلة السنوات الماضية التي أعقبت
وبعد خروج الكتائب المنحدرة
من منطقة الزنتان من مواقعها يف
إنــدالع األزمة،تواجدت في طرابلس عشرات
طرابلس بعد اقتتال دام لشهرين مع
الميليشيات المسلحة والتي تع ّد تحالفاتها
ميليشيات فجر ليبيا ،بسبب مواالتها
لمجلس النواب ،الذي إنتقل إىل
شديدة التعقيد ويصعب على المتابع للمشهد
شرق البالد ،أصبحت طرابلس تخضع
الليبي فرزها بسهولة.
لسلطة ميليشيات تابعة للمؤتمر
الوطني المنتهية واليته وحكومته
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التي تتكفل بدفع مرتبات مقاتليها مقابل حمايتها لها.
ويف  12مارس  2016وبعد ثالثة أشهر من توقيع اتفاق برعاية األمم المتحدة،
أعلن تشكيل حكومة وفاق وطني مدعومة من المجتمع الدويل.ووصل رئيس
هذه الحكومة فايز السراج يف نهاية مارس إىل طرابلس وتصاعد األمل بإمكانية
تحقيق السالم يف البالد.لكن ذلك يف الحقيقة كان بداية لحقبة جديدة من
الصراع المسلح للسيطرة على العاصمة الليبية ،بين حكومة اإلنقاذ برئاسة
عبدهللا الغويل وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وشهدت العاصمة طرابلس ،عقب ذلك اشتباكات مسلحة تندلع بين الحين
واآلخر بين المليشيات المختلفة االنتماء سيما بعد أن أعلنت حكومة اإلنقاذ
المنبثقة عن المؤتمر الوطني السابق عن تكوينها لجسم عسكري جديد تحت
مسمى «الحرس الوطني» يضم أغلب الميليشيات التي كونت عملية فجر
ليبيا يف السابق.
ويف  26من مايو  ،2017شهدت العاصمة الليبية ،إشتباكات خلفت نحو 64
قتيال وأ كثر من  100جريح.وإنتهت ببسط الكتائب الموالية لحكومة الوفاق
كامل سيطرتها على العاصمة طرابلس ما أدى إىل إنسحاب أغلب الميليشيات
الموالية لحكومة اإلنقاذ التي ظلت تتح ّين فرصة الرجوع إليها ،وحاولت عدة
مرات ،ونتج عن هذه المحاوالت سقوط العشرات من الضحايا والخسائر يف
البنى والمباين الخاصة والعامة.ويف المقابل عملت الميليشيات المسيطرة
على ترسيخ وجودها وبسط نفوذها يف العاصمة.
ومنذ منتصف العام  ،2017بدت
أربع مليشيات رئيسة بمثابة المسيطر
األساسي على العاصمة الليبية:

مليشيا «قوة الردع»
يقودها المالزم عبد الرؤوف كاره،
وتتخذ من قاعدة معيتيقة مقرا ً

العدد٦٨ :

منذ منتصف العام  ،2017بدت أربع مليشيات
رئيسة بمثابة المسيطر األســاســي على
العاصمة الليبية.
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رئيسيا ً لها .تتبع وزارة داخلية حكومة الوفاق.وهي ميليشيا مدربة بشكل عال
تؤمن مطار العاصمة الوحيد ،وتسيطر على سجن القاعدة الذي يحوي أ كثر
من  1300سجين ،بينهم عدد كبير من مقاتلي داعش وأمراء عصابات التهريب
والخطف

مليشيا «ثوار طرابلس
ويقودها المالزم هيثم التاجوري ،وهي مزيج من كتائب وسط وشرق العاصمة.
انضوت تحت إمرة التاجوري بعد تفكك حلف فجر ليبيا  ،وأعلنت والءها لحكومة
الوفاق ،منذ منتصف العام  ،2016وباتت تتبع لوزارة الداخلية .اعتمدت عليها
حكومة الوفاق يف عملية إخراج ميليشيات المؤتمر الوطني السابق منتصف
عام  ،2017كما اعتمدت عليها يف تأمين جنوب شرق وشرق العاصمة ،وهو ما
دفع تلك الميليشيات لالصطدام أ كثر من مرة مع ميليشيا اللواء السابع ،يف
عدة مناسبات سابقة ،إثر محاولة األخيرة االقتراب من حدود العاصمة.

ملييشيا «األمن المركزي بوسليم»
يقودها مدين اسمه عبد الغني الككلي ويشتهر بكنية «اغنيوة» .يتألف أغلب
مقاتليها من الخارجين عن القانون
والفارين من السجون  ،وبحكم
سيطرتها على مواقع حيوية وسط
العاصمة ،السيما حي بوسليم ،ووالء
أغلب مسلحي أحياء وسط العاصمة
أدى إنتشار هذه الميليشيات إلى تصاعد وتيرة
لها ،ضمتها وزارة الداخلية لقواتها،
العنف وإستفحال الجرائم في مشهد بات يمثل
واعتمدت عليها يف عملية إخراج
الواقع الليبي خالل السنوات الثمانية الماضية.
ميليشيات المؤتمر الوطني السابق
منتصف عام .2017
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مليشيا «لواء النواصي»
يقوده مصطفى قدور ،ذو االنتماء السلفي المتشدد ،ويعتبر رابع أقوى
مليشيات العاصمة،وينتمي للحركات الجهادية ،وتم دمجه مع قوات المؤتمر
الوطني الليبي الذي كان يسيطر على الحكم حتى عام  .2014وبعد دخول
فايز السراج العاصمة على فرقاطة إيطالية بات والؤه لحكومة الوفاق الوطني
الليبي.

انتهاكات الميليشيات
وأدى إنتشار هذه الميليشيات إىل تصاعد وتيرة العنف وإستفحال الجرائم
يف مشهد بات يمثل الواقع الليبي خالل السنوات الثمانية الماضية،حيث
مارست عشرات الميليشيات المسلحة أعمال الحرابة والسطو والخطف مقابل
فدية وغيرها ،اضافة اىل الجريمة المنظمة وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية
والرقيق األبيض وتجارة المخدرات.
وتعرض العديد من المعارضين والنشطاء والصحفيين والسياسيين،لإلنتهاكات
على يد المليشيات المسلحة على غرار المحامي مصطفى أحمد حدود،الذي
أعتقل يف مارس الماضي ،بعد
مشاركته يف ندوة حول التعليم
الديني والمدارس الدينية يف مدينة
رغــم مــحــاوالت تجاوز األزمـــات االقتصادية
تاجوراء،نتيجة إبداء رأيه الحر ووجهة
التي تواجهها البالد،فإن تواصل انسداد
نظرة حول فكرة التعليم الديني ومدى
األفق السياسي في البالد واستمرار صراع
جدواه.وتعرض حدود للتعذيب،
كما ُمنع أهله وذويه من االتصال
الشرعية،الذي فتح الباب للميليشيات المسلحة
والتواصل معه.بحسب ما أ كدت
لنهب البالد واستنزاف ثرواته.
«حركة تنوير» ،وهي منظمة حقوقية
إنسانية غير حكومية.
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ويف أبريل ،2018أختطف اإلعالمي ورئيس جائزة سبتيموس سليمان ّ
قشوط
وزميلة المدير التنفيذي للجائزة محمد اليعقويب،يف طرابلس على يد قوة الردع
الخاصة.وأثار اختطاف قشوط ردود فعل حانقة بين الصحفيين والمثقفين
والمسؤولين.وطالبت حينها بعثة األمم المتحدة للدعم يف ليبيا،بإطالق سراح
قشوط واليعقويب،مشيرة اىل أنهما عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة،
حسب قولها.
ويف مايو ،2018اختطفت مجموعة مسلحة يف طرابلس،أحد مؤسسي حراك
صوت الشعب الشاب محمد بوعجيلة المعروف بـ»البوعة» من منزله .وقالت
وسائل إعالمية نقال عن مقربين من البوعة أنه اختطف بعد ان قاد مظاهرة
سلمية اليومين الماضيين ،تطالب بخروج مليشيا باب تاجوراء التابعة لداخلية
الوفاق من منطقة رأس حسن بطرابلس.
ومليشيا «باب تاجوراء»،التي يقودها «االزهري فنان» ،تابعة للمجلس
الرئاسي لحكومة الوفاق ،وسبق أن إرتبط إسمها بإعتداءات على ناشطين يف
العاصمة الليبية.ففي يناير ،2018قالت المدونة والناشطة السياسية الليبية،
مريم الطيب ،أنه تم االعتداء عليها من ميليشيا يف طرابلس تتبع داخلية حكومة
الوفاق .وأوضحت الطيب ،أن عناصر المليشيا وصفوها بالكافرة التى تسب
الدين ،وتعرضت للتعذيب والضرب بعد أوامر صدرت من آمر مليشيا باب
تاجوراء والمقرب من هاشم بشر المدعو األزهرى فنان.
وتعتبر هذه الحاالت جزء يسير من انتهاكات كثيرة طالت نشطاء وسياسيين
ومواطنين،ففي تقرير صادر عن مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة،يف
أبريل ،2018تحدّث عن ظاهرة االحتجاز والخطف واالعتقال خارج القانون
ل إجرامية،
واإلخفاء القسري أعما ٌ
وأ كد أن جماعات مسلحة هناك
تحتجز آالف الرجال والنساء واألطفال
يف ظروف مرعبة حيث يتعرضون
في ظل عجزها سارعت حكومة الوفاق الى
للتعذيب وانتهاكات أخرى.
وإتهم التقرير الحكومات الليبية
عقد تحالفات مع المليشيات المسلحة التي
المتعاقبة يف طرابلس،بالسماح
باتت تمارس أنشطتها تحت شرعية الحكومة.
للجماعات المسلحة بالقبض على
المعارضين والنشطاء والصحفيين
والسياسيين ،بينما دفعت مرتبات
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المقاتلين وزودتهم بالمعدات والزي الرسمي.مشيرا إىل أنه نتيجة لذلك
«تنامت سلطة المجموعات المسلحة دون رقابة وبقيت بال إشراف حكومي
فعال.
ّ
وجاء هذا التقرير ضمن سلسلة من التقارير السابقة التي أشارت إىل جرائم
الميليشيات يف ليبيا،ففي مارس ،218راسلت  18منظمة ليبية ودولية الحكومة
الليبية «من أجل النبش يف ملفات الجرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان» ،التي تم
ارتكابها يف ليبيا خالل السنوات األخيرة.ووقع على الرسالة الموجهة إىل الدولة
الليبية عدد من المنظمات الدولية والليبية ،أبرزها منظمة العفو الدولية ،ومركز
مدافع لحقوق اإلنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،وحقوقيون بال
حدود ،وغيرها من المنظمات.
من جهة أخرى مارست المليشيات القتل يف حق المدنيين دون ذنب،ولعل»
مجزرة غرغور» خير دليل على جرائم لن ينساها الليبيون.ففي  15نوفمبر
،2013خرج اآلالف من سكان طرابلس،يف مظاهرة سلمية تطالب بإخراج
الميليشيات من العاصمة ،لينتهي المطاف بالمئات منهم قتلى أو نياما ً على
أسرة المستشفيات ،ولتغسل دماؤهم التي غرق فيها ما كانوا يحملونه من
رايات بيضاء والفتات ورقية وأغصان زيتون ،شوارع المدينة التي تئن تحت
وطأة األسلحة والمعتقالت السرية
والكتائب غير الشرعية.
وطالت انتهاكات المليشيات أيضا
المهاجرين غير الشرعيين،حيث
مع إطالق الجيش الوطني الليبي لعملية
تحدثت تقارير عن قيام ميليشيات
ليبية بعمليات استعباد وإتجار
تحرير العاصمة الليبية في الرابع من ابريل
بالبشر،والتي أحدثت صدمة كبيرة
الجاري،سارع فائز السراج،العالن حالة النفير
يف األوساط الليبية والدولية،وأعقبتها
تنديدات واسعة ودعوات لمعاقبة
العام وأعلن اطــاق عملية مضادة بهدف
المسؤولين عنها.ونشرت منظمة
مواجهة قوات الجيش الوطني.
العفو الدولية يف عام  ،2017تقريرا
كشف عن تعرض المهاجرين من
جنوب الصحراء لسوء المعاملة من
مرا كز االحتجاز وغيرها من مواقع
األسر ،وخضوعهم لعميات البيع والشراء بداعي العمل القسري.

وضع أمني واقتصادي صعب
عانت المدن الليبية ،وخاصة العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات
المسلحة يف ظل غياب مؤسسات الدولة أو حكومة تقوم بدورها يف تأمين
المدينة،وهو ما شكل خطرا ً على حياة المواطنين الذين يتعرضون لشتى أنواع
المخاطر من قتل واختطاف يف ظل صراع الميليشيات المسلحة التي تزخر بها
العاصمة طرابلس منذ سنوات ناهيك عن تردي األوضاع المعيشية.
وتحولت أحياء العاصمة الليبية طرابلس،على وقع إقتتال متواصل بين
المليشيات المسيطرة عليها يف مناطقها المختلفة،اىل ساحة حرب يغيب فيها
األمن ،حيث يسقط المدنيون بين فينة وأخرى ضحايا لهذه اإلشتباكات التي
تدور يف اطار الصراع المستمر بين المليشيات المسلحة على األراضي والنفوذ
وهو ما يؤدي اىل تنديد وغضب يف الشارع الليبي.
ووسط فوضى األمن يف ليبيا ،تقوم بعض الميليشيات يف العاصمة الليبية
طرابلس باختطاف األطفال يف محاولة البتزاز األهايل وكسب األموال.ولعل
جريمة مقتل أطفال الشرشاري التي اهت ّز لها الرأى العام الليبى،خير دليل على
المآسى التى ترتكبها الميليشيات.وتهدد هذه الممارسات السلم االجتماعي يف
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البالد ،حيث يعيش المواطن بين خوف فقدان حياته جراء هجمات الميليشيات
أو التنظيمات اإلرهابية أو الخوف على أهله وأوالده من عمليات الخطف واالبتزاز.
وتسبب صراع النفوذ بين المليشيات المسلحة يف العاصمة طرابلس يف
تردي األوضاع المعيشية،يف ظل تهاوى الخدمات الصحية العامة،وأزمة انقطاع
الكهرباء لساعات طويلة،ومأزق السيولة النقدية،وغالء المعيشة وارتفاع أسعار
العمالت الصعبة وتوقف المصارف.وخرجت مظاهرات شعبية يف خالل السنوات
الماضية ،احتجاجا على انتشار الفساد وتفشي الفقر والحاجة،وللمطالبة
بتحسين األوضاع المعيشية.
وسيطرت المليشيات على مؤسسات الدولة وقامث بإستنزاف
ثرواتها،وكشف تقرير لفريق الخبراء التابع لألمم المتحدة المعني بليبيا،يف
مارس  ،2018عن «عمليات اختالس ألموال الدولة الليبية بشكل المثيل له،
بسبب غياب آليات المراقبة الفعالة ،دون تحديد الجهات المتورطة يف ذلك».
وأوضح التقرير أن «جماعات مسلحة وجهات راعية لها ،استخدمت االعتمادات
المستندية ،وبطاقات السحب ،وتهريب الوقود ،واالتجار بالمنتجات المدعومة،
والنفقات الخارجة عن الميزانية ،كقنوات الختالس أموال الدولة» ،وفق تقديره.
وتعد ليبيا إحدى أغنى دول اإلقليم نفطياً،لكن ورغم ذلك فقد بات تردي
األوضاع المعيشية السمة األبرز يف حياة الليبيين.حيث شهد االقتصاد
الليبي،خالل السنوات التي أعقبت إندالع األزمة يف العام ،2011تعثرات كثيرة
تمثلت يف ارتفاع سعر صرف الدينار،
والتذبذب يف اإلنتاج النفطي وصادراته
اليومية.ورغم محاوالت تجاوز األزمات
االقتصادية التي تواجهها البالد،فإن
تحدثت تقارير اعالمية عن انضمام قوات
تواصل انسداد األفق السياسي يف
عسكرية تابعة إلى لواء الصمود في مصراته
البالد واستمرار صراع الشرعية،الذي
بقيادة اإلخواني صالح بادي ،للقتال ضد الجيش
فتح الباب للميليشيات المسلحة
لنهب البالد واستنزاف ثرواته،ظل
الليبي.
يلقي بظالله على امكانية انقاذ
االقتصاد المتهاوي وتحسين األوضاع
المعيشية المتردية للمواطن الليبي.

حكومة الوفاق.عجز وتحالف
بعد شهرين من دخولها العاصمة ،أعلنت حكومة الوفاق ،عن تشكيل قوة
من الجيش والشرطة باسم «جهاز الحرس الرئاسي» ،لتدخل عقب ذلك يف
مواجهات عنيفة مع حكومة اإلنقاذ التي أعلنت بدورها عن تأسيس قوة مسلحة
تحمل اسم «الحرس الوطني» .وتواصلت اإلشتباكات إىل أن تمكنت حكومة
الوفاق ،يف مارس  ،2017من طرد المليشيات المناوئة لها ،لكنها رغم ذلك لم
تستطع بسط سيطرتها.
وورغم التأييد الدويل الواسع الذي رافق وصولها اىل العاصمة الليبية العام
 ،2016ورغم بعض المكاسب التي حققتها وأهمها نجاحها يف تحرير سرت من
تنظيم «داعش» ،إال أن حكومة السراج لم تستطع حل أزمات البالد وإنهاء حالة
االنقسام الموجودة إضافة إىل فشلها يف احتواء المليشيات المسلحة المنتشرة
خاصة يف العاصمة ويف بسط سلطتها على كل البالد.
ويف ظل عجزها سارعت حكومة الوفاق اىل عقد تحالفات مع المليشيات
المسلحة التي باتت تمارس أنشطتها تحت شرعية الحكومة.ونتيجة لذلك ،قالت
صحيفة «واشنطن بوست» األميركية،يف نوفمبر ،،2018إن «تلك المجموعات
المسلحة باتت تتنافس على العاصمة ،ودخل كثير منهم يف تحالفات مع آخرين
لتشكيل مجموعات أ كبر وأ كثر قوة ،هدفها فرض نفوذها سياس ًّيا ،والسيطرة
على األراضي ،والفوز بنصيب من الثروات المالية وأهمها االحتياطات النفطية،
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التي تعد األكبر يف أفريقيا .وصف «الواشطن بوست» ،لوضع حكومة الوفاق،
أ كده قبل ذلك بحث لمركز «سمال آرمز سيريف» للدراسات ،الذي أ كد أن الوضع
السياسي واالقتصادي يف ليبيا ،بات يف قبضة تحالف لميليشيات العاصمة
أطلق عليه البحث اسم «كارتل طرابلس» ،بدعم من حكومة الوفاق ومجلسها
الرئاسي .وحسب المركز ،فإن «كارتل طرابلس» أصبحت شبكة إجرامية تضم
ميليشيات أهمها ما يعرف باسم «قوة الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف
كارة ،و»كتيبة ثوار طرابلس» بقيادة هيثم التاجوري ،و»كتيبة أبوسليم» التي
يتزعمها «اغنيوة» ،باإلضافة إىل «كتيبة النواصي» بزعامة على قدور.
ويف أبريل  ،218كشفت دراسة للمعهد األلماين للشؤون الدولية واألمن الدويل
عن سيطرة الميليشيات على قرارات المجلس الرئاسي.وتقول الدراسة ،إن
الميليشيات تحولت من جماعات مسلحة إىل “مافيا منظمة” تمتلك شبكات
تؤثر يف االقتصاد واألعمال والسياسة واإلدارة يف العاصمة وهذا ما جعل
االقتصاد الليبي واألموال الليبية
تصب يف مصلحة فئة صغيرة جدًا
ودائرة أصغر من أي فترة مضت منذ
تحدثت تقارير اعالمية عن انضمام قوات
ثورة فبراير .2011
تغول الميليشيات ،دفع أيضا بعثة
عسكرية تابعة إلى لواء الصمود في مصراته
األمم المتحدة للدعم بليبيا ،لإلعراب
بقيادة اإلخواني صالح بادي ،للقتال ضد الجيش
عن «إدانتها الشديدة ألعمال العنف
الليبي .ويعتبر صالح بادي أحد أبرز قيادات
والتخويف وعرقلة عمل المؤسسات
السيادية الليبية من قبل رجال
عملية «فجر ليبيا» ،ويحمل رقم  ،71ضمن قائمة
الميليشيات» .ودعت حكومة الوفاق
اإلرهاب ،التي أعلنها مجلس النواب ،وشملت
الوطني إىل «اتخاذ الخطوات الالزمة
لمقاضاة المسؤولين عن هذه األعمال
أكثر من  75إرهابيا متورطين في جرائم حرب
اإلجرامية».وهو ما إعتبره مراقبون
داخل ليبيا.
إعترافا مبطنا بفشل حكومة الوفاق
يف كبح جماح الجماعات المسلحة ايل
حاولت شرعنتها.
ومع إطالق الجيش الوطني الليبي لعملية تحرير العاصمة الليبية يف الرابع
من ابريل الجاري،سارع فائز السراج،العالن حالة النفير العام وأعلن اطالق
عملية مضادة بهدف مواجهة قوات الجيش الوطني.وتصاعدتفي أعقاب ذلك
التساؤالت حول ماهية القوات التي تعول عليها حكومة الوفاق يف الحرب ضد
الجيش الليبي.
ومع اندالع المعارك،بدأت تركيبة قوات الوفاق يف التكشف حيث ظهرت
المليشيات المسيطرة على العاصمة الليبية وهي لواء النواصي،وكتيبة «ثوار
طرابلس» التي ظهر قائدها هيثم التاجوري عبر فيديو مصور،متوعد الجيش
الوطني بالهزيمة.باالضافة اىل قوة الردع الخاصة ،التي يقودها عبد الرؤوف
كاره،األمن المركزي بوسليم ،بقيادة عبد الغني الككلي «غنيوة».
وباإلضافة إىل هذه المليشيات الرئيسية ،انضمت مجموعات مسلحة تتبع
التيارات المتشددة للقتال ضد الجيش الليبي على غرار قوات أبو عبيدة الزاوية،
والتي تتمركز بشكل أساسي يف مدينة الزاوية الليبية ،ويقودها شعبان هدية
المكني بأبو عبيدة الزاوي ،والذي سبق أن اعتقل يف القاهرة النتمائه لتيارات
جهادية وعلى إثر ذلك اختطف  5دبلوماسيين مصريين تمت مقايضتهم به،
وينسب لهذه المليشيات حرق  10طائرات بمطار طرابلس قبل سنوات.
وتحدثت تقارير اعالمية عن انضمام قوات عسكرية تابعة إىل لواء الصمود
يف مصراته بقيادة اإلخواين صالح بادي ،للقتال ضد الجيش الليبي .ويعتبر
صالح بادي أحد أبرز قيادات عملية «فجر ليبيا» ،ويحمل رقم  ،71ضمن قائمة
اإلرهاب ،التي أعلنها مجلس النواب ،وشملت أ كثر من  75إرهابيا متورطين يف
جرائم حرب داخل ليبيا.
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وبدوره،أعلن المطلوب للنائب العام إبراهيم جضران والمدرج على قائمة
عقوبات مجلس األمن والواليات المتحدة ،عن دعمه لقوات حكومة الوفاق يف
المنطقة الغربية ضد القوات المسلحة يف محيط طرابلس .وطالب الجضران يف
بيان له الليبيين بالوقوف معه ضد القيادة العامة للقوات المسلحة ،والعملية
التي أطلقتها باتجاه العاصمة طرابلس.
كما أعلنت قوات ما يسمى «سرايا الدفاع عن بنغازي» المصنفة عربيا ً
على لوائح التنظيمات اإلرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة يف شمال أفريقيا
إنضمامها لقوات حكومة الوفاق يف طرابلس والمنطقة الغربية.فيما تحدثت
مصادر أمنية أن عدد من قادة التشكيالت المسلحة التابعة لحكومة الوفاق
التي تواجه القوات المسلحة العربية الليبية ،جنوب العاصمة طرابلس ،من
المطلوبين قضائيا والهاربون من السجون ،على غرار «علي محمد شالدي»
والمعروف يف العاصمة طرابلس بـ «الباروجي» ،والذي ظهر على شاشة أحدى
القنوات الفضائية يتلفظ بألفاظ بذيئة ويتوعد الجيش.
ويتهم مسؤولون يف الجيش الوطني الليبي حكومة الوفاق بالتعويل على
المليشيات والعناصر المتطرفة لمواجهة القوات المسلحة،حيث أ كد المتحدث
باسم الجيش الوطني الليبي ،اللواء أحمد المسماري ،إن العاصمة طرابلس
«مختطفة» من قبل اإلرهابيين .وكشف المسماري ،خالل مؤتمر صحفي ،عن
ارتباطات وصالت مشبوهة بين المجلس الرئاسي وتنظيمات إرهابية ،وتحريضه
لمواطني مصراتة للمشاركة يف معركة طرابلس ،مشيرا إىل أن المزيد من األدلة
حول هذا التواصل سينكشف يف األيام القادمة مع تقدم قوات الجيش الوطني
الليبي يف المدينة.
ومع فوضى انتشار السالح وتضارب المصالح لدى قادة عدد من الميليشيات
المسيطرة على العاصمة طرابلس ،يصر الجيش الليبي على مواصلة عملياته
العسكرية التي تأيت بحسب مراقبين بسبب استمرار مشهد االنفالت االمني
وسيطرة الميليشيات المسلحة على طرابلس ،وضعف حكومة الوفاق على
األرض يف مواجهة هذا الخليط من الميليشيات وتعويلها عليها ما أدخل البالد
يف أزمة خانقة تستمر تداعياتها منذ ثماين سنوات.

االربعاء  ١مايو ٢٠١٩
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عبد الحكيم معتوق:

اشتباكات طرابلس قد تتحول
إلى حرب استنزاف طويلة المدى
حوار :سوزان الغيطاين
يف الرابع من شهر أبريل  2019اشتعلت العاصمة طرابلس
باشتباكات بين قوات الجيش التي أطلقت عملية طوفان
الكرامة وبين الجماعات المسلحة المنضوية تحت مظلة
حكومة الوفاق والتي أطلقت عملية بركان الغضب..
واقع هذه االشتباكات وأبعادها والسيناريوهات المحتملة
نناقشها مع المحلل السياسي عبد الحكيم معتوق.

االربعاء  ١مايو ٢٠١٩
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** كيف تنظرون إلى االشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس؟
طرابلس تشهد حربا بالوكالة فكل طرف يصف اآلخر بالعدو ويف النهاية الدم
الليبي يسيل بتخطيط من المجتمع الدويل.
** البعض يقول إنه طال الحديث عن الحل السياسي في ليبيا ولكن دون
جدوى فيما يمكن للحسم العسكري أن ينهي الصراعات القائمة اآلن..ما رأيك؟
لكن الحل العسكري سيخلف مئات القتلى والمبتورين والمهجرين كما أنه
طويل اآلمد خاصة وأن كال الطرفين مدعوم بترسانة أسلحة وأموال ما يعني أن
العاصمة ستشهد حرب طويلة األمد يموت فيها الليبيين ويشردون لذلك يجب
حسم المعركة قريبا ففي لبنان مثال بدأت المعركة بيوم ودامت  17سنة ال نريد
لليبيا أن تصبح كذلك.
** ما السيناريو القادم برأيك؟

إذا لم يكن هناك قرار دويل بإنهاء المعركة فإن أمدها سيطول وسنشهد حرب
استنزاف خاصة وأنه ال يمكن الرهان على حراك الشارع المكبل الذي يتعرض
لتكميم لألفواه ما يعني أن التشكيالت المسلحة المدعومة من قطر وتركيا
ستقاتل حتى آخر طفل يف المدينة وهنا البد من التذكير بأن التقارير الدولية
أ كدت قبل عام أنه يوجد يف ليبيا  50ألف قطعة سالح بين متوسط وخفيف
وثقيل أما اآلن فأعتقد أنه يوجد يف
البالد مليون قطعة سالح.

** الحل العسكري سيخلف مئات القتلى
** ما البعد اإلنساني لهذه
المعركة برأيك؟
والمبتورين والمهجرين كما أنه طويل اآلمد.
األوضاع العسكرية إنعكست على
** األوضاع العسكرية إنعكست على الوضاع
الوضاع اإلنسانية والمعيشية حيث أن
اإلنسانية والمعيشية حيث أن العاصمة
العاصمة أصبحت تشهد أزمات نقص
يف الوقود باإلضافة إىل أن مستشفيات
أصبحت تشهد أزمات نقص في الوقود.
طرابلس أصبحت عاجزة عن استقبال
المزيد من القتلى والجرحى لذا يجب
التفكير يف قرابة  2مليون مواطن ال يكترثون للصراعات السياسية وكل ما
يهمهم توفير حياة كريمة ألبنائهم بعيدا عن األزمات االقتصادية واألمنية

البنتاجون صرح بأنه البد من
القضاء على الجماعات
المسلحة فإذا كانت الواليات
المتحدة جـــادة فــي دعم
الجيش فإن هذه التصريحات
ربما تكون تمهيدا لعملية
عسكرية تدعم الجيش.

** كيف قرأت موقف المجتمع الدولي من المعركة في طرابلس؟
البنتاجون صرح بأنه البد من القضاء على الجماعات المسلحة فإذا كانت
الواليات المتحدة جادة يف دعم الجيش فإن هذه التصريحات ربما تكون تمهيدا
لعملية عسكرية تدعم الجيش خاصة وأن قائد الجيش خليفة حفتر دحر اإلرهاب
يف الشرق والجنوب األمر الذي قوبل بالترحيب الدويل فمادام المجتمع الدويل
يدعم الجيش فليساعده على إنهاء المعركة أما إذا لم يكن مقتنعا تماما فهذه
مشكلة والبد من الوصول لحل سياسي يجرد الجماعات المسلحة من أسلحتها.
** برأيك هل بلور المجتمع الدولي موقف موحد بشأن ليبيا؟
المجتمع الدويل منقسم انقسام حاد بشأن الوضع يف ليبيا فمن جهة يدعم
حكومة الوفاق الفاقدة للشرعية المحلية ومن جهة أخرى يرحب بحرب الجيش
على اإلرهاب وبين هذا وذاك اآلف الضحايا المدنيين الليبيين لذلك يمكن
القول أن المجتمع الدويل لو أراد حل األزمة الليبية لفعل ذلك لكنه يغذي
االنقسام ويساعد عليه فلو أراد المجتمع الدويل حل األزمة الليبية لقام بسحب
الشرعية من حكومة الوفاق ومن بين الحلول المقترحة أيضا تدخل قوة عربية
عربية مشتركة للمساهمة يف حل األزمة.
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معركة طرابلس
في لعبة المحاور ال ّدولية
رامي التلغ -مجلة المرصد
معمر القذايف
منذ إسقاط نظام الزعيم الليبي ال ّراحل
ّ
بمع ّية قوات الحلف األطلسي ،مثلت ليبيا ً
أرضا لصراع
دويل متواصل.
هذه األطماع الدّولية المتفاقمة مردّها الثروات الطبيعية
الهائلة التي تزخر بها البالد فضال عن سوق إعادة اإلعمار
المغرية حيث تتنافس مختلف الدول لكي تظفر بها
شركاتها الوطنية.
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بعد أن سيطر على مناطق مختلفة من البالد و تحريرها من سيطرة التنظيمات
المتطرفة والميليشيات المسلحة ،اتخذ الجيش الليبي قرارا بخوض معركة
تحرير طرابلس من حكم الميليشيات السترجاع االستقرار بالبالد و وقف نزيف
التس ّيب والنهب الذي أرهق كاهل المواطن الليبي.
هذا المستجد يف العاصمة الليبية تبعته مواقف دولية متباينة ّ
توضح حقيقة
الصراع من أجل الظفر بالكعكة الليبية المغرية.
اختلفت ردود الفعل الدولية تجاه عملية التحرير ،رغم استمرار تنامي
التهديدات والتحديات التي تواجهها ليبيا ألكثر من  8سنوات دون توقف،
التي تمثلت يف إعادة التمركز لعدد من الجماعات والتنظيمات اإلرهابية التي
ساهمت يف نشر الفوضى وعدم االستقرار.
حيث دعت روسيا إىل ضرورة وقف التصعيد بين جميع األطراف ،واعتماد
الحوار غير المشروط كركيزة أساسية للتسوية السياسية ،كما اعترضت موسكو
على إصدار بيان من مجلس األمن يدين العملية ،مقترحة وقف التصعيد بين
جميع القوات المسلحة وليس قوات الجيش الوطني الليبي فقط وهو ما
اعترضت عليه الواليات المتحدة.
يمكن الفهم من الموقف الروسي
تجنب إبراز االنحياز لطرف بعينه يف
دعت روسيا إلى ضرورة وقف التصعيد بين
الحرب بشكل مباشر إال أن موسكو
برفضها إصدار مجلس األمن لبيان
جميع األطراف ،واعتماد الحوار غير المشروط
تريد أن تعبر أنها لن تلدغ من نفس
كركيزة أساسية للتسوية السياسية ،كما
الجحر مرتين فهي حسب مسؤولين
روس قد وقعها خداعها داخل أسوار
اعترضت موسكو على إصدار بيان من مجلس
مجلس األمن بإقناعها بعدم رفع
األمن يدين العملية ،مقترحة وقف التصعيد بين
الفيتو ضد القرار رقم  1973الذي
جميع القوات المسلحة وليس قوات الجيش
يقضي بفرض منطقة حظر جوي فوق
ليبيا ،واتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية
الوطني الليبي فقط.
لحماية المدنيين.
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حيث شاركت طائرات قوات الحلف األطلسي بعد ذلك يف قصف القوات
الليبية و هو ما رفضته بشدة روسيا والصين .وهنا ،يبدو أن روسيا اختارت
المعسكر باتت تراهن عليه متمثال يف قوات الجيش الليبي بقيادة المشير
خليفة حفتر وغير خايف على الجميع التنسيق المتواصل يف السنوات الفارطة
بين الجيش الليبي و البحرية الروسية.
ويف األيام األخيرة ،التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف
ثم التقى
المشير خليفة حفتر الذي سبق أن زار موسكو عام  ،2017ومن ّ
مسؤوال يف حكومة الوفاق الوطني.
وتتط ّلع موسكو إىل الحفاظ مصالحها االقتصادية يف ليبيا خاصة و أن البالد
تعيش حالة من الفوضى المتواصلة من اإلطاحة بنظام العقيد معمر القذايف.
وكانت موسكو ظفرت قبل  2011بعقود واعدة تبلغ قيمتها عدة مليارات دوالر،
تتعلق ببيع أسلحة ومشاريع نفطية
يف ليبيا التي كانت يف حينه أحد زبائنها
العرب الرئيسيين.
يف المقابل خال الموقف البريطاين
من أي تح ّفظ أو حذر تجاه أحداث
تتطلّع موسكو إلى الحفاظ على مصالحها
طرابلس حيث أعربت بريطانيا عن
االقتصادية في ليبيا خاصة و أن البالد تعيش
«القلق العميق» ،إزاء االشتباكات
حالة من الفوضى المتواصلة من اإلطاحة
المستمرة يف العاصمة الليبية
طرابلس ،داعية المجتمع الدويل إىل
بنظام العقيد معمر القذافي .وكانت موسكو
«توحيد صوته يف الدعوة إىل وقف
ظفرت قبل  2011بعقود واعدة تبلغ عدة مليارات
إطالق النار».
دوالر ،تتعلق ببيع أسلحة ومشاريع نفطية.
جاء ذلك يف تصريح لوزير شؤون
الشرق األوسط البريطاين ،مارك فيلد،
نشرته سفارة بريطانيا لدى ليبيا على
حسابها بموقع «تويتر» .وقال الوزير
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البريطاين ،إن بالده «ال تزال تشعر بقلق عميق إزاء االشتباكات المستمرة يف
طرابلس ،وارتفاع عدد الضحايا المدنيين».
وأضاف« :من األهمية توحيد صوت المجتمع الدويل يف الدعوة إىل وقف
إطالق النار وإيصال المساعدات اإلنسانية واستئناف المحادثات السياسية».
جاء هذا التصريح إثر فشل بريطانيا يف أ كثر من مناسبة يف إصدار موقف
موحد من خالل جلسات مجلس المتعلقة بمناقشة الملف الليبي لحث
األطراف الليبية على وقف إطالق النار؛ وذلك بعد معارضة فرنسا والواليات
المتحدة األمريكية وروسيا.
وقال وزير خارجية بريطانيا ،جيريمي هانت« ،إن بالده تسعى لزيادة تأثيرها
والدول األوروبية إىل أقصى درجة يف حل أزمة ليبيا».
جاء ذلك يف مؤتمر صحايف لهانت ونظيرته الكندية كريستيا فريالند أول شهر
أفريل بمنتجع دينار بمدينة سان مالو ،غريب فرنسا ،حيث اجتماعات وزراء
خارجية وداخلية مجموعة السبع الكبرى ،حسب موقع «يورونيوز األورويب.
وأضاف »:نتابع الوضع يف ليبيا عن كثب ،بكثير من القلق ونسعى لزيادة
التأثير األورويب والبريطاين إىل أقصى حد كما أشار إىل «أنّ تقدم قوات خليفة
حفتر باتجاه العاصمة طرابلس يبعث قلقا بالغا».
يبدو أن المواقف البريطانية الحادة و التي تخلو من ديبلوماسية تجاه قضايا
منطقة الشرق األوسط هي يف ارتباط جوهري بترتيبات البريكسيت .على أمل
استعادة صورة اإلمبراطورية القديمة
التي تتصرف وكأنها المتحكمة بزمام
أمور الملفات و هو أمر ال يمكن أن
يتحقق اليوم.
قال وزير خارجية بريطانيا ،جيريمي هانت« ،إن
من ناحية أخرى ،لم يخلو الموقف
األمريكي من الغموض حيث دعت
بالده تسعى لزيادة تأثيرها والدول األوروبية
وزارتا الخارجية والدفاع األمريكيتان
إلى أقصى درجة في حل أزمة ليبيا».
حفتر علنا ً إىل االنسحاب واالنضمام
إىل المفاوضات التي تقودها األمم
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المتحدة مع حكومة الوفاق
الوطني بقيادة رئيس الوزراء
فايز السراج.
وقال وزير الخارجية
األمريكي مايك بومبيو يف
بيان األسبوع الماضي إنَّ
ٍ
بقلق
الواليات المتحدة «تشعر
ٍ
عميق» ،و «إنَّنا أوضحنا أنَّنا
نعارض الهجوم العسكري»
من الجيش الليبي.
لكنَّ بيان البيت األبيض،
الذي صدر بعد أربعة أيام من
مكالمة ترامب التي لم ُيع َلن
عنها سابقا ً وجرت يوم اإلثنين
الماضي  15أبريل/نيسان ،لم
يأت على أي ذكر ٍ لهجوم حفتر،
ِ
أو وقف إطالق النار ،أو جهود األمم المتحدة .وأشار إىل حفتر بـ «المشير» ،وقال
ً
«رؤية مشتركة لالنتقال الليبي إىل نظامٍ سياسي مستقر
إنَّ حفتر وترامب بحثا
وديمقراطي».
جدير بالذكر أن الرئيس دونالد ترامب أثنى يف مكالم ٍة هاتفية مع اللواء الليبي
خليفة حفتر بسبب محاربته اإلرهاب وحماية النفط الليبي .وبحسب تقرير
لصحيفة واشنطن بوست األمريكية فإن االتصال الذي أجراه الرئيس األمريكي
مع حفتر قد يكون ضوءا ً أخضر من قبل واشنطن للعملية العسكرية يف ليبيا.
ومع وصول الرئيس ترامب للبيت األبيض أمست المواقف األمريكية أ كثر
مباشرتية بما يخدم المصالح العليا للدولة ،حيث تويل الواليات المتحدة اهتماما
كبيرا بإنتاج النفط الدويل ،وضمان عدم تأثُّر أسعار الغاز يف الواليات المتحدة
بالعقوبات األمريكية ضد صادرات النفط اإليرانية.
من جانب آخر ،دعت إيطاليا يف أول الشهر الجاري المشير خليفة حفتر إىل
وقف العملية التي تشنها قوات الجيش الليبي التابعة له باتجاه العاصمة
الليبية طرابلس.
ونقلت «رويترز» عن وزير الخارجية اإليطايل ،إنزو ميالنيزي ،تأكيده إنه
«يتعين على خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي االستماع إىل تحذيرات
المجتمع الدويل ووقف الزحف نحو طرابلس وإال فإن المجتمع الدويل سيرى
ما يمكن عمله».
يف نفس اإلطار،حذر ماتيو سالفيني ،وزير الداخلية اإليطايل ،األربعاء قبل
الماضي ،من فرار اإلرهابيين يف ليبيا على قوارب الهجرة بعد الهجوم الذي شنه
القائد العام للجيش الوطني الليبي ،المشير خليفة حفتر على المليشيات يف
العاصمة طرابلس.
تسعى إيطاليا بشكل واضح لحماية
مصالحها يف الداخل ،حيث تريد ايطاليا
الحفاظ على دورها الرئيسي يف ليبيا
دعت إيطاليا في أول الشهر الجاري المشير
بهدف حماية شركة إيني النفطية
والحفاظ على بقائها للسيطرة على
خليفة حفتر إلى وقف العملية التي تشنها
تجارة النفط داخل ليبيا بعيدا عن
قوات الجيش الليبي التابعة له باتجاه العاصمة
فرنسا وبريطانيا و هو محور الصراع
الليبية طرابلس.
الفرنسي اإليطايل حيث ترى إيطاليا
أحقية التواجد يف ليبيا نظرا للتاريخ
اإلستعماري الذي يربطها بالبالد.

27

االربعاء  ١مايو ٢٠١٩

نشرة أسبوعية خاصة من بوابة إفريقيا اإلخبارية

العدد٦٨ :

28

وجوه من معركة طرابلس
أسامة الجويلي

صالح بادي

جويلي
أسامة عبد السالم محمد ال ُ
 ولد بالزنتان سنة 1961 حاصل على شهادة دبلوم المعلمين التحق بالكلية العسكرية واستقال من العملالعسكري عام  1992ليعود من جديد إىل حقل
التعليم.
 شارك يف أحداث فبراير  2011وقاد مجموعةمسلحة ضد النظام وبعد انتهاء األحداث ،عين رئيسا
للمجلس العسكري بالزنتان
 عين وزيرا للدفاع بحكومة الكيب ليستمر يفمنصبه قرابة سنة.
 اضطر لالستقالة عقب اندالع اشتباكات يفطرابلس.
 عاد رئيسا للمجلس العسكري الزنتان يعرف بقربه من جماعات تيار اإلسالم السياسيوالصادق الغرياين.
 يونيو  ..2018كلفه الرئاسي آمرا للمنطقةالعسكرية الغربية.
 سبتمبر  ..2018كما كلفه الرئاسي بتشكيل قوةمشتركة لفض النزاع بطرابلس.
 ابريل  ..2019شاركت قواته يف العمليات ضدالجيش الليبي.

هو صالح الدين عمر بشير بادي
 من مواليد 23/5/1957 تحصل على بكالوريوس علوم جوية عسكرية 1980 عمل مدرس بأكاديمية الدراسات الجوية تم تعيينه كضابط عمليات بالسالح الجوي قدم استقالته عام  1987وقبلت عام 1992 تمت محاكمته عام  2007بتهم مختلفة من بينها أخالقية شارك يف أحداث  2011ضد القوات المسلحة الليبية عين عضو بالمجلس العسكري مصراتة كلف بإمرة المحور الجنويب بمصراتة شن حملة عسكرية لتشريد أهايل تاورغاء كما يعد باديالمتهم األول يف تنفيذ مجزرة غرغور
 حصل على عضوية بالمؤتمر الوطني عن دائرة مصراتةيف .2012
 قاد عملية «فجر ليبيا» يف يوليو  2014للسيطرة علىمطار طرابلس وهو المسؤول المباشر عن حرق مطار
طرابلس العالمي وحمل رقم  71ضمن قائمة اإلرهاب
التي أعلنها مجلس النواب وتوعد بادي يف  2017رئيس
المجلس الرئاسي فايز السراج بطرده هو وحكومته من
طرابلس
يف  ..2018أعلن بادي إطالق عملية أسماها تطهير طرابلس
عاد يف أبريل  ..2019لالنضمام للمجموعات المسلحة
والمتطرفة ضد الجيش الليبي.

خاص « -مجلة المرصد)
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اللواء عبد السالم الحاسي

محمد بن نايل

 مواليد  1943يف مدينة شحات شرق ليبيا. تخرج من الكلية العسكرية برتبة مالزم ثاين. إلتحق بالقوات الخاصة يف مطلع السبعينات. تقلد العديد من المناصب منها ضابط العملياتبالقوات الخاصة وشعبة االمداد بالجو.
 عين منسقا للعالقات الدولية بإقليم دارفور يفالسودان.
 انشق عن الجيش الليبي عقب أحداث 2011توىل منصب المنسق بين المعارضة المسلحة
والناتو.
 إلتحق بعملية الكرامة منذ بدايتها يف مايو 2014 كُلف القيادة العامة للجيش آمرا لغرفة عملياتعمر المختار بالجبل األخضر.
 كُلف من القيادة بمهام آمرا غرفة عمليات الكرامةبنغازي.

 أحد الرموز العسكرية الليبية جند وعمره  16عام شارك يف الجهاد بفلسطين حارب يف صفوف جبهة تحرير اريتريا وكون نواةالمقاومة فيها نهاية السبعينات من القرن الماضي
 شارك يف حرب تشاد شارك يف عمليات الجيش ضد حلف الناتو خاض معركة التصدي لجماعات مصراتةالمسلحة يف براك الشاطيء وتعرض لألسر
 افرج عنه يف عملية تبادل لألسرى كان من أبرز المشاركين يف عملية الكرامةشارك يف قيادة الجيش الوطني يف الهالل النفطي
والجنوب.
 -يشارك يف معركة تحرير العاصمة طرابلس
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الجضران ومعركة طرابلس..

قصـة رجـل يقتـات
علـى آالم الليبييـن
عبدالباسط غبارة
لم تكد طبول الحرب تقرع على أسوار العاصمة الليبية
طرابلس بعد اعالن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير
خليفة حفتر،يف الرابع من أبريل/نيسان الجاري اطالق عملية
عسكرية لتحرير المدينة من الميليشيات المسلحة والعناصر
اإلرهابية التي تسيطر عليها منذ سنوات،حتى ظهرت على
سطح األحداث وجوه حفرت يف ذا كرة الليبيين خالل السنوات
الماضية بسبب جرائمها التي ال تنسى.

العدد٦٨ :
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أحد هذه الوجوه كان آمر حرس المنشآت النفطية السابق ابراهيم الجضران،الذي
سارع الغتنام فرصة اندالع الصراع ليعلن انضواءه للقوات الموالية لحكومة
الوفاق،يف بيان مط َّول طالب فيه من وصفهم بـ «شرفاء ليبيا» بالوقوف معه
ضد القائد العام للجيش ،متهما ً حفتر بقمع حرية اإلعالم ،والرأي األخر ،والتداول
السلطة السلمي.
ولم يكن مفاجئا انضمام الجضران للحرب ضد الجيش الوطني الليبي بحكم
العداء الكبير الذي يكنه لألخير بعد أن كسر شوكته وأنهى سيطرته على الموائن
النفطية.لكن طيفا واسعا من الليبيين تفاجأ بتحالفه مع كتائب مصراتة التي
سبق أن خاض ضدها معارك عنيفة،ويرجع ذلك لشخصية الرجل االنتهازية،حيث
يعقد التحالفات خدمة لمصالحه الشخصية بعيدا عن أي انتماء للوطن.
إبراهيم الجضران المطلوب للنائب العام رفقة امير الجماعة اإلسالمية
الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج
على خلفية قضايا تتعلق باالستعانة
بالمرتزقة خالل هجماته على خليج
في يوليو  2013انشق الجضران عن إدارة حرس
سرت النفطي،والمدرج أيضا على
المنشآت النفطية ،وفي غضون فترة وجيزة
قائمة عقوبات مجلس االمن والواليات
المتحدة األمريكية لذات األسباب،لم
استطاع أن يكون ميليشيات مسلحة تضم آالف
تمنعه العقوبات من مواصلة العبث
المقاتلين ،واتخذ لنفسه وميليشياته قاعدة
بمقدرات الشعب الليبي التي شاءءت
عسكرية بالقرب من ميناء البريقة النفطي،
األقدار أن تقع بين يديه يف ظل الفوضى
التي عصفت بالبالد.
وقد ساعدته أحداث الفوضى التي تشهدها
ً
ويعد إبراهيم الجضران،واحدا من
ليبيا في السيطرة على بعض الموانئ
األسماء التي لمعت بقوة بعد اندالع
األزمة يف العام ،2011وهو من قبيلة
النفطية مثل ميناء السدر ،وميناء رأس النوف
المغاربة التي تتمركز أساسا يف مدينة
لتصدير النفط
أجدابيا والمناطق المحيطة بها.وكان
ينتمي ساب ًقا للجماعة الليبية المقاتلة،
ومتهم يف قضايا إرهابية وسرقة سيارات قبل العام  ،2011قبل أن يتح ّول إىل
أحد المقاتلين يف الحرب االهلية للعام 2011
عرف بكثرة تم ّرده على الحكومات ،فأطلقت عليه صحيفة التايمز البريطانية
لقب «المتم ّرد الذي يخنق الصادرات» .برز كأحد أهم الرؤوس يف ليبيا رغم صغر
سنه ،ال لشيء سوى أنه كان مسيطرا على عصب االقتصاد الليبي وهو الموائن
النفطية طيلة فترات طويلة.
يف يوليو  2013انشق الجضران عن إدارة حرس المنشآت النفطية ،ويف غضون
فترة وجيزة استطاع أن يكون ميليشيات مسلحة تضم آالف المقاتلين ،واتخذ
لنفسه وميليشياته قاعدة عسكرية بالقرب من ميناء البريقة النفطي ،وقد ساعدته
أحداث الفوضى التي تشهدها ليبيا يف السيطرة على بعض الموائن النفطية مثل
ميناء السدر ،وميناء رأس النوف لتصدير النفط ،وذلك بعد أن قاد ميليشياته
المسلحة لتنفيذ عمليات سرقة واستيالء على عدد من الموائن النفطية
وأدت أعمال ميليشياته اإلجرامية إىل وقف نصف إنتاج ليبيا من النفط،كما
أوقفت عمليات الجضران اإلرهابية مبيعات نفطية ال تقل قيمتها عن  5مليارات
دوالر ،فضال ً عن أنه هدد بتصعيد مواجهته مع الحكومة الليبية من خالل محاولة
بيع النفط الخام لألسواق الخارجية مباشرة بمعزل من الحكومة الليبية.
ويبدو أن نجاحه يف السيطرة على بعض الموائن النفطية قد أغراه للمطالبة
بتأسيس إقليم فيدرايل يف برقة ـ شرق ليبيا ـ ويف أ كثر من مرة أعلن عن رغبته يف
تقسيم البالد إىل  3دويالت ،ويكون الحكم يف كل منها على أساس قبلي ،ويصف
الجضران نفسه بأنه زعيم كيان إقليمي لحكم شرق ليبيا.ويف مارس  ،2014حاول
إبراهيم الجضران ،أن يبيع النفط لصالح ميليشياته المسلحة ،ومن وراء حكومة
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طرابلس ،حيث وصلت إحدى ناقالت النفط إىل ميناء السدرة ،وحملت شحنة
عمالقة من النفط ،وبعد أن فشلت البحرية الليبية يف ضبط الناقلة ،تدخلت
البحرية األميركية ،واستولت على الناقلة قبالة سواحل قبرص ،وذلك بعد عدة
أيام من مغادرتها ميناء السدرة.
سيطرة الجضران على هذه المواقع اإلستراتيجية والمنشآت الحيوية،حولته
خالل سنوات قليلة اىل أحد األثرياء يف بلد يعاين أزمة اقتصادية خانقة ويعيش
أغلب سكانه يف أوضاع معيشية صعبة تسبب فيها الحضران وأمثاله من الذين
استنزفوا ثروات البالد خدمة لمصالحهم ومصالح داعميهم.
صنع الجضران لنفسه اسما تحت قوة السالح دون التفكير يف مصلحة البالد
بل وسعى إىل ابتزاز حكومة عبدهللا الثني يف زيارة له إىل مدينة البيضاء عندما
طلب منها مبلغ  300مليون دينار ليبي ،أي حوايل  170مليون دوالر ،باعتبار أن
هذا المبلغ من مستحقات مسلحيه الذين يقومون بحراسة المنشآت النفطية.
حين قوبل طلبه بالرفض بل بالغضب من شيوخ قبائل برقة الذين طالبوا بطرده
من البيضاء سارع إىل إعالن دعمه الكامل للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
وللحوار السياسي برعاية األمم المتحدة.
عرف الرجل بانتهازيته الكيرة ،فال يعمل حسابا لوعد قطعه أو ميثاق أمضى
عليه أو استراتيجية يخال نفسه يسير وفقها ،فيما األهم من كل ذلك أنه مشدود
يف عبثيته بأهم مورد ،كان الليبيون إىل وقت قريب ينعمون ببحبوحة بفضل
عائداته ،إىل شغل المافيا الذي يتجسد يف بلد تتقاذفه أقدار الميليشيات
التكسب.
الموحشة والمرتزقة الالهثين وراء
ّ
وحشر الجضران نفسه يف زاوية الوالء لمن يدفع له أ كثر بين الحكومات المتناحرة
يف ليبيا ظنا منه أن هذه اآللية ستبقي على حظوظه قائمة على رأس أهم مورد يف
البلد الفاقد للسيطرة على مدخراته.لكن مرحلة بداية السقوط كانت مع استعدائه
للجيش اليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي بات يحضى بشعبية كبيرة يف يف
األوساط الليبية بعد نجاحاته المتتالية يف الحرب ضد التنظيمات المتطرفة.
ويف سبتمبر ،2016كان الليبيون على موعد مع حدث هام تمثل يف نجاح
قوات الجيش الليبي يف طرد الجضران ومليشياته من الحقول النفطية يف عملية
عسكرية عرفت بالبرق الخاطف،وهو ما ساهم يف عودة الروح يف قطاع النفط
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ووصف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع هللا يف حوار مع فضائية
«االن»،فترة سيطرة مليشيات الجظران على الموائن النفطية بانها فترة اختطاف
ارهايب وان ما قامت به تلك المليشيات ال يقل عما قامت به اي مليشيا ارهابية
مشيرا إىل ان طرد هذه المليشيات من الموائن النفطية كان تحريرا لها.
ورغم طرده من الهالل النفطي،إال أن الحضران حاول الدخول إليها مجددا،ولم
يتواىن عن التحالف مع سرايا الدفاع عن بنغازي المصنفة باإلرهابية،ليشن
هجمات كان أبرزها الهجوم يف الثالث من مارس ،2017والذي أعلنت علي إثره
الجماعات المسلحة سيطرتها على الموائن النفطية،لتقوم قوات الجيش الليبي
يف  14مارس ،2017باستعادة السيطرة بعد ما أعلنت عن هجوم بري وجوي
وبحري وانسحبت قوات «سرايا الدفاع عن بنغازي» وحرس المنشآت النفطية
إىل منطقة الجفرة جنوب الهالل النفطي.
الجضران أمير الحرب الذي تحكم على مدى سنوات يف نفط ليبيا فلقبه أتباعه
بـ»الرئيس» حتى صدق نفسه،لم يتواين يف التحالف مع العصابات التشادية ضد
أبناء وطنه،حيث ربطته عالقة قوية مع المتمرد التشادي تيمان إرديمي ،الذي
يقيم يف العاصمة القطرية الدوحة،
ويمده بمرتزقة من تشاد للعمل يف
صفوف مجموعاته التي تنشط يف
وصــف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط
منطقة الهالل النفطي.
مصطفى صنع اهلل في حــوار مع فضائية
وشن هذا التحالف هجمات عديدة
على مناطق ليبية كان آخرها يف الخميس
«االن»،فترة سيطرة مليشيات الجضران على
 18أبريل ،2019حين استهدف قاعدة
الموانئ النفطية بانها فترة اختطاف ارهابي
تمنهنت الجوية الواقعة يف جنوب ليبيا
وان ما قامت به تلك المليشيات ال يقل عما
قرب مدينة سبها ومدينة سمنو،وأظهر
مقطع فيديو،نشرته وسائل اعالمية
قامت به اي مليشيا ارهابية مشيرا إلى ان طرد
مسلحين من المعارضة التشادية،
هذه المليشيات من الموانئ النفطية كان
وهم يشاركون يف الهجوم الذي جاء يف
تحريرا لها.
محاولة لتشتيت قوات الجيش الليبي
يف معركة تحرير العاصمة طرابلس.
وبالرغم من هزائم الجضران
المتكررة اال أن الرجل كان يظهر
مجددا وبتحالفات جديدة وهو ما يؤكد وجود دعم خارجي يساعده على ذلك.
هذه الفرضية أ كدها إعالن الجيش الوطني الليبي يف يونيو  ،2018انه يمتلك
معطيات عن استقبال الدوحة إبراهيم الجضران قائد الجماعات اإلرهابية التي
نفذت هجوما ً على منطقة الهالل النفطي نقال عن قناة ليبيا االن.
ود ّلل المسماري على تصريحاته بمعلومات إضافية قال فيها إن الجضران
سافر إىل الدوحة من مطار مصراتة إىل إسطنبول أواخر مايو  ،2018قبل أن
يسافر إىل الدوحة مع ثالثة عناصر ،اثنان منهما ينتميان إىل جماعة اإلخوان ،فيما
ينتمي الثالث إىل الجماعة المقاتلة التي يتزعمها عبدالحكيم بالحاج .وأضاف أن
الجضران كان مدعوما من قبل مرتزقة تشاديين يخضعون إلمرة المتمرد تيمان
أرديمي المقيم يف الدوحة والذي كان له لقاء مع الجضران لتنسيق التعاون
بينهما.
بالرغم من العقوبات الدولية والمحلية التي تالحقه بسبب جرائمه الكبيرة يف
حق الليبيين،يظهر الجضران يف معركة طرابلس معلنا تحالفه مع حكومة الوفاق
يف اصرار عجيب على مواصلة استنزاف ثروات البالد خدمة لمصالحه ومصالح
داعميه دون مراعاة آلالم الليبيين الذين عانوا طيلة السنوات الماضية من بطش
أمراء الحرب الذين وقفوا حجر عثرة أمام تحسن األوضاع االقتصادية واألمنية يف
البالد.
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أمراء الحرب في ليبيـا
مقاتلـون خـارج السائـد

شريف الزيتوين
المس ّل َم ُة يف الحروب أنها أخطر ما تذهب إليه الشعوب.
ُ
الجراح التي تتركها لها تبعاتها النفسية والتاريخية .لكن
ُ
ترسخ يف الذا كرة فيها ما يسجل
يف الحروب أيضا زوايا قد
يف جانبه اإلنساين ويف أيضا ما يفرض الطرافة حتى تحت
لغة السالح ،وليبيا مثال على ذلك بعد سنوات الحرب
األخيرة ،من خالل الصورة الجديدة التي ظهر بها أمراء
الحرب يف مستوى مظهرهم الذي بدا مختلفا على السائد.
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لن يعثر عن معلومات سوى أنه شاب صغير صاحب نزوات وانفالتات أدى به
بعضها إىل السجن والفصل من العمل يف البحرية الليبية ،ليعيش أيامه سائق
تاكسي إىل حدود تطور األحداث يف البالد أين تغ ّيرت صورته ومكانته لدى الرأي
العام وأصبح أمير حرب محددا يف مصير البالد من خالل شبكة عالقات وأموال
كسبها من أيام الحرب ومن طريقته يف الدخول إىل أروقة صناعة الرأي والقرار.
ر بّما ما نريد قوله يف هذه الحالة عن هيثم التاجوري لن يخص ما ذكر سلفا
حول موقعه السياسي أو المايل ،لن سيكون تحديدا حول موقعه العسكري وما
يفترض أن يكون عليه أي جندي يقود كتيبة أو يحمل رتبة عسكرية .من عادة
الضباط والجنود أن يكونوا على أ كثر قدر من الجدية واالنضباط .الجدية والحزم
هما شعار كل المؤسسات العسكرية يف العالم.
يف وضعية هيثم التاجوري األمر مختلف تماما ،الرجل الذي سمحت له «الثورة»
أن يتحول من شخص مغمور ،إىل أمير حرب يأتمر بأوامره المئات وتحت يديه
أالف قطع السالح ،سمحت له أيضا أن يضرب كل المس ّلمات العسكرية عرض
الحائط .فآمر كتيبة ثوار طرابلس ،خرج لليبيين شخصية مهوسة بنفسها مح ّبة
للظهور ،تتحدّث باستهتار وعدم جدّية،
وتلبس أيضا باستهتار ،على األقل يف
الموقع الذي يصور به نفسه كمقاتل.
التاجوري ظهر متم ّردا على قانون
المظهر يف القتال ،ربما هنا يقتاد
م ُة في الحروب أنها أخطر ما تذهب
مسلّ َ
ال ُ
بأقطاب التيارات الجهادية يف جبال
إليه الشعوب .الجراح التي تتركها لها تبعاتها
أفغانستان والجزائر من حيث التم ّرد
النفسية والتاريخية .لكن في الحروب أيضا زوايا
على الشكل الخارجي ،لكن الفرق
أن الشاب الليبي المغرور والمندفع
قد ترس ُ
خ في الذاكرة فيها ما يسجل في جانبه
اختار أن يلبس أنواع اللباس الحديثة
اإلنساني وفي أيضا ما يفرض الطرافة حتى
حتى وهو حامل لبندقيته .العديد
من وسائل اإلعالم صورته مرتديا آخر
تحت لغة السالح.
الماركات العالمية ،بدا وكأنه منبهر
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بتلك الماركات فلبسها حتى وهو يف ساحات القتال .هناك الحالة تبدو نفسية
أ كثر منها أي شيء آخر ،كأنها تعبيرة عن عقد قديمة من األمنيات لم يكن يحلم
بتحقيقها فكان التغ ّير الذي حصل له يف حياته فرصة لتحقيق ما فاته ،لكن هذا
قام به والسالح بين يديه.
يف بعض األحيان ظهر حتى يف شكل غريب ،تقول بعض المصادر أن ما يلبسه
كله نوع من الموضة ،فكان ال يف ّلت عن نفسه فرصة للباس كل ما تهواه نفسه.
يف بعض الحاالت كانت وسائل التواصل االجتماعي تتندّر بما يلبس ،يف حين يرى
هو أنه يحقق بما كان يحلم به سابقا ،اليوم لم من شيء يمنعه ،هو صاحب ثروة
طائلة وإمكانيات هائلة تسمح له بفعل كل شيء.
أحيانا يكون بلباس رياضي ،ويف مرات بلباس شبايب خفيف ملتقطا لنفسه
صورة سيلفي يف مقاهي اسطمبول أو تونس ،ويف أحيان أخرى بلباس الجينز
األورويب والمسدس يف جانبه يف مشاهد استعراضية .حتى يف البقاع المقدّسة
كان التاجوري مختلفا ومعجبا بنفسه من خالل ارتدائه لجلباب من طراز رفيع
دائما يف شكل استعراضي قد يفسره علماء النفس بعيدا عن االختصاصات
األخرى.
شخصية هيثم التاجوري على الساحة الليبية ليست فريدة ،فالعديد من
القيادات المليشياوية رغم توصيف
نفسها برتب عسكرية ،لكنها يف مستوى
الصورة هي نماذج منفلتة وغير
شخصية هيثم الــتــاجــوري على الساحة
خاضعة للصورة النمطية للعسكرية،
بشكل يسمح للكتاب والمتابعين أن
الليبية ليست فريدة ،فالعديد من القيادات
يكتبوا عنها زوايا الطرافة يف أشكالها،
المليشياوية رغــم توصيف نفسها برتب
وهذه الصورة لم يعد مضمونا تواصلها
بعد نية الجيش الليبي زحفه على
عسكرية ،لكنها في مستوى الصورة هي
العاصمة وفرض االستقرار فيها،
نماذج منفلتة وغير خاضعة للصورة النمطية
األمر الذي يجعل أيام تواجدهم فيها
للعسكرية.
معدودة رغم قتالهم الشرس عليه يف
لعبة اإلبقاء على المصالح.
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رجال وأطفال وسيدات يبحثون عن
األمان في مصنع مهجور بطرابلس
صوت أمريكا -ترجمة ياسر محمد
يف مصنع مغلق يف العاصمة الليبية طرابلس يعيش رجال
ونساء وأطفال مصابين بصدمات نفسية يف أ كواخ ضيقة
كانت تستخدم لعمال المنازل ولكنها أصبحت اآلن مأوى
مؤقت للمدنيين الذين اقتلعتهم النزاعات من جذورهم.
وأ كثر من  18ألف شخص نزحوا وف ًقا لألمم المتحدة إثر
هجوم الذي شنته قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة
المشير خليفة حفتر يف محاولة للسيطرة على العاصمة
من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دول ًيا.
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ولم يتمكن الكثيرون من مغادرة المناطق الجنوبية من طرابلس ،وهم
محاصرين وسط القصف دون قتال ومعارك األسلحة ،حيث توقفت قوات
طرابلس عن التقدم يف الوقت الحايل.
ويتغير الوضع يف الشوارع باستمرار حيث لم يتمكن الجانبان من تحقيق
مكاسب كبيرة تاركين العائالت محاصرة بالقرب من خط المواجهة بح ًثا عن
مأوى مع الجيران.
عاما ،الذي فر
وكان من بين الذين خرجوا ،علي البالغ من العمر 19
ً
مع أسرته ويعيش اآلن يف كوخ مبني للرجال الذين يصنعون مقطورات
شاحنات يف مصنع مهجور.
وقال علي «تم إجالؤنا من منزلنا بعد ثالثة أيام من االشتباكات» ،مضيفا
«هذا القميص الذي أرتديه هو كل ما أملكه».
وعلي هو مقاتل سابق لدى إحدى الجماعات المسلحة التي ال يحصى
عددها والتي سيطرت على الحياة يف ليبيا منذ اإلطاحة بالزعيم الراحل معمر
القذايف يف عام  ،2011واستغلت وجودها لملء الفراغ السياسي واألمني.
وأصيب علي يف إحدى المعارك خالل الصيف الماضي وعلى إثر هذا قرر
ترك الجماعة المسلحة.
وقال «لقد دفعوا يل  100دينار  -70دوال ًرا -يوم ًيا  ...اآلن لقد كسرت لكن
هذا أفضل من القتال».
ويوجد يف المخيم حوايل  47عائلة مع ما يصل إىل ستة أفراد يف كل غرفة
صغيرة.
والمصنع نفسه هو ضحية الفوضى التي سادت يف ليبيا بعدما انسحبت
الشركات األجنبية من البالد منذ عام  2011وأغلقت أماكن العمل.
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وكانت إحدى األمهات يف المصنع تقوم بمناسك الحج يف المملكة العربية
السعودية عندما اندلع القتال األخير ،وجاءت مباشرة من مطار طرابلس إىل
الملجأ لتكون مع بقية أفراد عائلتها الذين فروا من منزلهم.
وقالت وهي جالسة بجوار ابنتها على فراش على األرض ورأسها بين يديها
«تمكنت عائلتي من إحضار أوراق األسرة ولكن ليس مجوهرايت» ،ووالده
الذي يعاين من مرض باركنسون تمتم فقط «ماذا يمكننا أن نفعل؟»
عاما كانت
ويف كوخ آخر ربة منزل نبيلة أياد العماري البالغة من العمر ً 34
تصلي من أجل األصدقاء الذين اضطرت إىل تركهم.
وقالت «بعد مغادرتنا تلقينا أنباء تفيد بوجود قتلى وجرحى بين جيراننا».
ويستمر وصول المزيد من العائالت النازحة وبعضها يصطف يف مكتب
البلدية على بعد  10دقائق بالسيارة للتحدث إىل المسؤولين الذين يكافحون
إليجاد أماكن يف المدارس أو أ كواخ العمال.
وقال عبد الفتاح محمد عثمان رئيس مجلس األزمات المحلي «منذ
البداية  ...لم تقدم لنا الدولة مساعدات».
وأضاف «تقدم بعض العائالت والشركات الدعم ولكن يف ظل هذه
الظروف ،لن نتمكن من تقديم المساعدة».
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كوميديا الشعب الليبي السوداء..
الوجه اآلخر لحرب طرابلس
رامي التلغ
على الرغم من قتامة المشهد الليبي منذ أحداث 2011
حيث تشهد البالد حالة فوضى متواصلة ووضع إنساين
صعب جدا للمواطن الليبي فإنه من رحم المأساة تولد
النكتة ربما هي الكوميديا السوداء التي تعبر عن عمق
الوجع الليبي.
من ذلك حاولنا أن نرصد بعض اللقطات الطريفة التي
تزامنت مع الحرب يف طرابلس التي تدخل أسبوعها
الرابع.
يعتبر موقع التواصل أبرز المنصات اإللكترونية التي
يتواجد فيها الشعب الليبي حيث رصدنا بعض الومضات
الطريفة على هامش عملية تحرير.
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يف إشارة إىل تتايل مشاركات القائد الميلشيوي صالح بادي يف عديد
المعارك يف شهر رمضان ع ّبر المدون طارق عاشور أن زوجة بادي أ كثر
النساء راحة من مشقة الطبخ بما أنها يقضي كل رمضان يف جبهة قتال.

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك،نشرت صفحة «أحلى جو ليبيين»
مشيرة أنه يف ظل طول فترة الحرب بليبيا فإن السلطات غير محتاج للمدفع
من أجل اإليذان باإلفطار فإن المدفعيات العسكرية ستلعب هذا الدور.

نشرت صفحة هزلية
تحمل اسم عبد هللا الثني
رئيس الحكومة الليبية
المؤقتة أنه بعد تقدم
الجيش الليبي يف عديد
الجبهات يف طرابلس فإنه
يفكر يف تعيين فائز السراج
رئيس المجلس الرئاسي
كعميد لبلدية طرابلس.
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أثار الناشط السياسي الليبي نعمان بن عثمان يف فضاء
التواصل اإلجتماعي فايسبوك حيث اتسمت تدخالته
التلفزيونية على مختلف الشاشات العربية بالتشنج
واإلطالة يف المداخلة مما أثار يف أ كثر من مناسبة حالة
توتر يف الحلقات و هو ما جعل نشطاء فايسبوك يقومون
بتركيب هذه الصور الساخرة
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