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االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

هل فشلت مبادرة السّراج؟ 

البنادق أعلى صوًتا من الحوار..

نزيف االقتصاد.. الوجه 

اآلخر للحرب في ليبيا
اااا اااااااا.. ااااا ااااا ااااا اا ااااا 

ااا: ااااا ااااااااا.. اااااا ااااااا!   ااااااا اااا ااااا اا اااااا.. اا اااا اااااا اااااااااا اااااا ااا اااااا اا اااا اااا ااااا ااااااااا:

غات: كارثة الفيضانات..
ومأساة النسيان!   
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االفتتاحية - مجّلة المرصد
 

الوفاق  حكومة  رئيس  أطلق  الجاري  جوان  شهر  من  عشر  السادس  يف 
أسابيع  بعد  البالد،  العالقة يف  األزمة  لتسوية  السّراج، مبادرة  فائز  الوطني 
من انطالق »عملّية تحرير طرابلس« التي بدأها الجيش الليبي يف الرابع من 

شهر أفريل الماضي.
مبادرة جاءت يف سياق مواجهات عسكريّة محتدمة يف عّدة محاور على 
أطراف العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الليبي والقوات التابعة لحكومة 
قتيل  بين  الضحايا  مئات  خلفت  التي  المواجهات  وهي  الوطني.  الوفاق 

وجريح واآلالف من النازحين والمهجرين.

البنادق أعلى صوتًا من الحوار..

هل فشلت مبادرة السرّاج
االفتتاحية

؟
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وتأسيس  ليبي،  ملتقى  عقد  تمحور  نقاط  سبع  السّراج  مبادرة  وتضمنت 
2019. كما دعى  قاعدة قانونية ودستورية إلجراء انتخابات قبل موىف العام 

األمم المتحدة اىل رعاية هذا الملتقى ودعم تنظيم هذه االنتخابات.
كما نّصت المبادرة على أن تنبثق عن هذا الملتقى الليبي لجنة للمصالحة 

الوطنية وتفعيل العدالة االنتقالية وقانون العفو العام وجبر الضرر.
هذه المبادرة التي طرحها فايز السّراج يف كلمة متلفزة، أردفها بحوار صحفي 
للتفاوض مع  أنّه غير مستعد للجلوس مع  أنباء رويترز قال فيها  مع وكالة 
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر قائال: »لن التقي بحفتر مرة أخرى ...ألنه أثبت 
بما ال يدع مجاال للشك أنه ال يمكن أن يكون شريكا يف أي عملية سياسية«.

هذه المبادرة قابلتها المبالة واضحة من الطرف المقابل، فخليفة حفتر لم 
يرد على هذه المبادرة بينما أعلن مجلس النواب والحكومة المؤقتة رفضهما 

لمقترح السّراج.

** الرّفض الصريح .. وخيار المواجهة الواضح
 

رفض  أعلن  الذي  صالح  عقيلة  المستشار  الليبي  النواب  مجلس  رئيس 
بمستقبل  تتعلق  سياسية  مفاوضات  أو  مباحثات  أي  يف  الدخول  البرلمان 
عن  يعبر  ال  الموقف  هذا  أن  اعتبر  العاصمة«،  »تحرير  إتمام  بعد  إال  البالد 
عدم  يعكس  وإنما  العسكري  الحل  يف  قدما  المضي  على  إصرار  أو  تعّنت 

وجود شركاء يؤمنون بالمسار السياسي والديمقراطي يف الجانب اآلخر.
مع  التفاوض  »نرفض  صالح  قال  األلمانية،  األنباء  وكالة  مع  مقابلة،  ويف 
والقوى  والميليشيات  السراج  فايز  )مقرها طرابلس(  الوفاق  رئيس حكومة 
الداعمة له، ونرفض تعليق العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني 
الستعادة العاصمة يف بداية أبريل الماضي، إال إذا استجابوا لشروطنا وهي 
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إخالء العاصمة من الميليشيات المسلحة، مع تسليم السالح«.
له  يدعو  بما  الليبي،  بالدستور  للعمل  الرجوع  يتم  ذلك  »بعد  وأضاف 
صراحة من إجراء انتخابات. أما أي حديث عن مباحثات سياسية مع حكومة 
فال  والديمقراطي  السياسي  بالمسار  تؤمن  ال  مسلحة  لميليشيات  رهينة 

طائل منه«.
تزيد  ال  زمنية  مدة  خالل  بالده  »تتمكن  أن  الليبي  البرلمان  رئيس  ورّجح، 
االنتخابات  إجراء  العاصمة من  السيطرة على  تاريخ استعادة  العام من  عن 
دويل«.  وإشراف  كامل  محلي  قضايئ  إشراف  تحت  والرئاسية  التشريعية 
ولكنه شدد على أن هذا يتطلب »وجود إرادة دولية صادقة وداعمة« بحسب 

تعبيره.
مبادرة  الثني،  عبدهللا  المؤقتة  الحكومة  رئيس  وصف  السياق،  ذات  ويف 
العيون«،  يف  للرماد  »ذر  بمثابة  بأنها  السراج،  فايز  الوفاق  حكومة  رئيس 

ومحاولة يائسة يف ظل تقدم الجيش الليبي نحو طرابلس، بحسب تعبيره.
كد الثني، يف تصريحات اعالمية،  وأ
طرابلس  معركة  من  الهدف  أن 
ماال  وهو  الليبية  الدولة  توحيد  هو 
الميلشيات  حل  دون  يتم  أن  يمكن 
الدولة.  مؤسسات  على  المسيطرة 
تعهداته  ينفذ  لم  بأنه  السراج  متهما 
اتفاق الصخيرات بخصوص  بموجب 

ما يتعلق بحل المليشيات.
على  واإلصرار  »التعّنت«  هذا 
الليبي،  للصراع  العسكري  الحسم 
حكومة  قوات  بإسم  الناطق  كّده  أ

والمدن  للقبائل  األعلى  المجلس  رئيس  قال 
التي  المبادرة  إن  البريني:  العجيلي  الليبية، 
السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  طرحها 

غير قابلة للتفعيل طبقا للمعطيات الراهنة.
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أطلقت  التي  وهي  ذاتها،  الوفاق 
نفى  حيث  المبادرة،  هذه  رئيسها 
هذه  باسم  الرسمي  المتحدث 
القوات، مصطفى المجعي، أن يكون 

للمبادرة أي عالقة بالميدان. 
عربية«  اندبندنت  الـ«  موقع  ونقل 
عن المجعي قوله أن »السراج اقترح 
حالً لألزمة من جانب سياسي ولكن 
المعركة  بسير  له  عالقة  ال  االقتراح 
األرض فهي مستمرة«، مشيراً  على 
بالتوقف  صدرت  »األوامر  أن  إىل 
انتظار أي ردة فعل من  لساعات يف 
وعندها  مثالً  بالموافقة  اآلخر  الطرف 
انسحاب  أهمها  شروط  لنا  ستكون 
طرابلس  جنوب  من  الغازية  القوات 

وعودتها إىل مواقعها األصلية«.
إىل  حديثه  خالل  المجعي  ولفت 
يشمل  لم  الحكومي  »االقتراح  أن 
وقف النار، لذلك فهو متعلق بالشأن 
السياسي وقبول حفتر به يرتب عليه 
الحديث عن شروط وقف إطالق النار 

يف ما بعد«.

** مواقف دولية داعمة.. وداخلية رافضة
 

أعربت  حيث  السراج،  فائز  بمبادرة  المرحبين  أول  كانت  المتحدة  األمم 
البعثة األممية يف ليبيا عن استعدادها لقبول أي مبادرة أخرى تقترحها أي 
كدت البعثة يف بيان لها استعدادها  من القوى الفاعلة إلنهاء حالة النزاع كما أ
مرحلتها  من  الخروج  على  ليبيا  مساعدة  سبيل  يف  األطراف  كل  لمساعدة 

االنتقالية الطويلة نحو السالم، على حّد قولها.
أي  يدعم  أنه  له  بيان  يف  قائال  بالمبادرة،  كذلك  األورويب  االتحاد  رّحب  كما 
النزاع  إلنهاء  المتحدة  األمم  برعاية  السياسية  العملية  لدفع  بنَّاء  مقترح 
واالنقسام. مشيرا إىل أّن هذه المبادرة هي خطوة يف ذلك االتجاه حسب نص 

البيان.
ويف ذات السياق أعلنت الحكومة اإليطالية عن دعمها لمبادرة السراج، من 
لوزارة  بيان  البالد، بحسب  االستقرار يف  لتحقيق  المفاوضات  أجل استئناف 

خارجيتها.
فال  ليبيا  يف  الّداخلّية  القوى  أّما 
المبادرة،  هذه  مع  متفقة  كلها  تبدو 
الذهاب  خيار  فإّن  ذكره  سبق  وكما 
الذي  هو  العسكري  الحسم  نحو 
األطراف  مختلف  مواقف  يحّرك 
وحتى  والسياسية  العسكرية 
اإلجتماعية. فـ«تجمع القوى الوطنية 
انطلقت  مؤتمراً  عقد  الليبية«،الذي 
يونيو/تموز   17 االثنين  جلساته 
فقد  المصرية،  العاصمة  يف   2019
كّد على الرفض التام لمبادرة رئيس  أ

الثني،  عبداهلل  المؤقتة  الحكومة  رئيس  وصف 
بأنها  السراج،  فايز  الوفاق  حكومة  رئيس  مبادرة 
بمثابة »ذر للرماد في العيون«، ومحاولة يائسة 
طرابلس،  نحو  الليبي  الجيش  تقدم  ظل  في 

بحسب تعبيره.
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أوالً : أن يتم عقد ملتقى ليبي … بالتنسيق مع البعثة األممية، 
من  الليبي  الشعب  ومكونات  الوطنية  القوى  جميع  يمثل 
جميع المناطق، ممن لهم التأثير السياسي واالجتماعي، الذين 
المواطنة  بحق  المنادون  وديمقراطي،  سلمي  حل  اىل  يدعون 

وبناء دولة مدنية، دولة القانون والمؤسسات.
: يتم االتفاق خالل الملتقى على خارطة طريق للمرحلة  ثانياً 
انتخابات  إلجراء  المناسبة،  الدستورية  القاعدة  واقرار  القادمة، 
رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019، ويتم تسمية لجنة 
القوانين  لصياغة  وذلك  الملتقى،  قبل  من  مختصة  قانونية 

الخاصة باالستحقاقات التي يتم االتفاق عليها .
بالعملية  الخاصة  القوانين  باعتماد  الملتقى  يقوم   : ثالثاً 
مع  القانونية،  اللجنة  من  المقدمة  واالنتخابية  الدستورية 
العليا  المفوضية  اىل  احالتها  ثم  االستحقاقات،  مواعيد  تحديد 

لالنتخابات .
لدعم  الدويل  والمجتمع  األمن  مجلس  الملتقى  يدعو  رابعاً: 
األمم  وتقوم  للجميع،  ملزمة  مخرجاته  وتكون  االتفاق،  هذا 
يدعو  وأن  االستحقاقات،  لهذه  والتنظيم  باإلعداد  المتحدة 
الملتقى االتحاد األفريقي واالتحاد األورويب، لتقديم الدعم الالزم 

إلنجاحها .
من  المتحدة،  األمم  بإشراف  لجان  تشكيل  يتم  خامساً: 
المناطق،  كافة  يف  الحالية  واألمنية  التنفيذية  المؤسسات 
لالستحقاقات  الالزمة  والموارد  االمكانيات  توفير  لضمان 

االنتخابية، بما يف ذلك الترتيبات األمنية الضرورية إلنجاحها .
تفعيل  آليات  على  الملتقى  خالل  من  االتفاق  يتم  سادساً: 
االدارة الالمركزية، واالستخدام األمثل للموارد المالية، والعدالة 
التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان معايير الشفافية 

والحوكمة الرشيدة .
الوطنية،  للمصالحة  عليا  هيئة  الملتقى  عن  ينبثق  سابعاً: 
وتفعيل  الوطنية،  المصالحة  لملف  والمتابعة  باإلشراف  تقوم 
الضرر،  وجبر  العام  العفو  وقانون  االنتقالية…  العدالة  قانون 

باستثناء من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد االنسانية.

رؤية وتوجهات  أنها »تمثل  األزمة، معتبرا  السراج لحل  فايز  الوفاق  حكومة 
يف  الجيش  ضد  المعركة  ويقود  وحكومته  السراج  يف  يتحكم  الذي  التيار 
طرابلس، ممثالً يف جماعات اإلسالم السياسي وعلى رأسها جماعة اإلخوان 

المسلمين يف ليبيا« بحسب تعبيره.
أن  المؤتمر،  لهذا  التحضيرية  اللجنة  الرميح، عضو  رمزي  المستشار  كد  وأ
»تجمع القوى الوطنية بالقاهرة يرفض بشكل قاطع مبادرة السراج، ويدعم 
استمرار عملية تحرير طرابلس حتى تطهير المدينة من الكتائب والمليشيات، 
الفتاً إىل »أن المؤتمر يناقش دور القوات المسلحة الليبية يف تهيئة األوضاع 

والظروف لقيام دولة مدنية«.
وأن  ليبيا،  يف  اإلخوان  وجماعة  والمليشيات  الكتائب  مع  حوار  »أاّل  مؤكداً 
الحسم العسكري هو الحل المناسب يف المرحلة الحالية«.بحسب ما نقلت 

وكالة »سبوتنيك« الروسية.
العجيلي  الليبية،  والمدن  للقبائل  األعلى  المجلس  رئيس  قال  ومن جهته 
طرحها  التي  المبادرة  إن  البريني، 
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
طبقا  للتفعيل  قابلة  غير  السراج، 

الراهنة. للمعطيات 
لوكالة  تصريحات  يف  وأضاف 
»مبادرة  أن  الروسية  سبوتنيك 
أن  حين  يف  متأخرة،  طرحت  السراج 
العاصمة  قلب  عن  يفصله  الجيش 
تواجد  ظل  يف  معدودة،  كيلومترات 
الميليشيات يف قلب العاصمة، والتي 
تقودها مدينة مصراته المدعومة من 

قطر وتركيا« بحسب تعبيره.
خالل  »االجتماعات  أن  وأوضح 
الفترة المقبلة يجب أن تركز على ما 
انتشار  ظل  يف  طرابلس،  عملية  بعد 
الميليشيات، وأن تضع رؤية لخارطة 
من  ليبيا  خروج  يف  تساهم  طريق 

المشهد الحايل« على حّد قوله.
مختلف  من  التصريحات  هذه 
عن  حديث  أي  تجعل  األطراف، 
صعبة  مسألة  للحوار،  مبادرات 
ألصوات  المدوي  االرتفاع  ظل  يف 
المدافع والقنابل وصرخات الضحايا. 
على  مصرا  الطرفين  كال  يبدو  حيث 
التوّجه نحو الحسم العسكري، ويبدو 
يف  خاصة  مطلقة،  أولوية  الخيار  هذا 
المتحدة وبعثتها عن  ظل عجز األمم 
هذه  لحل  عملّية  حلول  أي  تقديم 
سنوات،  منذ  المستفحلة  األزمة 
مبادرتها  تفعيل  عن  أيًضا  وعجزها 
كّل  يف  تتصدم  والتي  األرض،  على 
كبير  وشرخ  حاد  انقسام  بواقع  مّرة 
تغذيهما  متنافرين  معسكرين  بين 
أطماع دولّية الكبرى، يف بلد استنزفته 

الحروب والفوضى و«لعنة النفط«.

النقاط السبع للمبادرة كما أطلقها السرّاج
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حوار: سوزان الغيطاين

األمطار  الجاري  الشهر  مطلع  أغرقت 
الصحراوية  غات  مدينة  والسيول  الغزيرة 
دفع  الذي  األمر  الليبي  بالجنوب  الواقعة 
إىل  الوطني  الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزارة 
إعالنها مدينة منكوبة بعد أن غطت السيول 
سكنية  أحياًء  وغمرت  المدينة  من   70%
وأدت  ومادية  بشرية  خسائر  يف  وتسببت 
للتعرف  المدينة..  الخدمات عن  انقطاع  إىل 
على واقع المدينة اآلن وحجم األضرار التي 
خلفتها السيول واحتياجات المدينة العاجلة 
التقينا رئيس اللجنة اإلعالمية لدعم منطقة 

غات إبراهيم الناين 

لجنة إغاثة »غات«
تحذر من كارثة إنسانية 

وبيئية
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غات مدينة منكوبة بمعنى الكلمة، فاألهالي 
اآلخر  والبعض  مدمر  بعضها  والمنازل  نازحون 
للخدمات  تفتقر  المدينة  أن  كما  للسقوط  آيل 

األساسية.

ضعنــــــا فـــي صـــــورة األوضـــــــــاع 
بمدينة غات؟

غات مدينة منكوبة بمعنى الكلمة 
بعضها  والمنازل  نازحون  فاألهايل 
للسقوط  آيل  اآلخر  والبعض  مدمر 
للخدمات  تفتقر  المدينة  أن  كما 
الكثير  نفوق  عن  ناهيك  األساسية 
من المواشي جراء السيول ما يعني 
أزمات  سيواجهون  أصحابها  أن 

مادية.
الذي  ما  محددة  نقاط  يف 
تحتاجه المدينة بعد أن جرفتها 

السيول؟
إعادة  إىل  تحتاج  غات  مدينة 
صهاريج  إىل  تحتاج  فهي  اإلعمار 

لحملة رش  تحتاج  كما  الشرب  بمياه  اختلطت  التي  السوداء  المياه  لشفط 
انتشرت  التي  الحشرات  أن  حيث  مختصين  بإشراف  الحشرية  بالمبيدات 
جراء السيول تنذر بكارثة بيئية وإنسانية ال تهدد غات وحدها وإنما قد تنتقل 

أيضا  الجوار  ودول  المجاورة  للمدن 
خاصة وأننا يف فصل الصيف وأود أن 
انبه المواطنين الذين دخلت كميات 
من المياه إىل منازلهم لعدم العودة 
إتمام عملية تطهيرها من  إليها قبل 
أهايل  أن  كما  المختصة.  الفرق  قبل 
المدينة بحاجة إىل مياه شرب نظيفة 
باإلضافة  اآلدمي  لالستهالك  صالحة 
التي توشك على  المباين  إىل ترميم 
المدمرة  المباين  بناء  وإعادة  االنهيار 
وتوفير  الطرق  رصف  عن  ناهيك 
سيارات  وتوفير  الشوارع  يف  اإلنارة 
مدين  دفاع  وسيارات  إسعاف 
أن  القول  يمكن  باختصار  وأدوية 
واهتمام  بناء  إعادة  إىل  تحتاج  غات 

حقيقي من المسؤولين.
ما هي التكلفة المقدرة إلعادة إعمار مدينة غات؟

ال أستطيع الحديث عن رقم محدد إلعادة الحياة لطبيعتها يف المدينة 
بخبراء  واستعانة  أولويات  وتحديد  معمقة  دراسات  إىل  يحتاج  فاألمر 

األضرار  حجم  لتقييم  ومتخصصين 
جراء  المنكوبة  بغات  لحقت  التي 

والفيضانات. السيول 
أعداد  بشأن  إحصائية  من  هل 

ضحايا الفيضانات يف غات؟
لمصــــــــرع  أدت  الفيضـــــــــانـــــــــــات 
فال  المفقودين  عن  أما  أشخاص   3

أملك إحصائية دقيقة بشأنهم.
كيف هي أوضاع أهايل مدينة 

غات بعد الفيضانات؟
كثر من 250 عائلة  يوجد يف غات أ
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وتحديد  معمقة  ــات  دراس إلى  تحتاج  ــرار  األض
أولويات واستعانة بخبراء ومتخصصين لتقييم 
حجم األضرار التي لحقت بغات المنكوبة جراء 

السيول والفيضانات.

نازحة يف المخيمات تم وضعها لتأوي األهايل الذين تضررت منازلهم باإلضافة 
إىل سقوط  200 منزل جراء األمطار الغزيرة ومثلهم أصبحوا آيلين للسقوط.
إىل أي مدى قامت حكومات الوفاق والمؤقتة بمساعدة المتضررين 

جراء السيول ؟
بعد األزمة قام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإعطاء أوامر لألجهزة 
التنفيذية بدعم مدينة غات كما قام العديد من الوزراء والمسؤولين بحكومة 
على  كثب  عن  للوقوف  المدينة  بزيارة  المؤقتة  الحكومة  وكذلك  الوفاق 
حقيقة األوضاع فيها وقدموا الكثير من المساعدات للمتضررين من السيول

وماذا عن دور المنظمات اإلنسانية يف دعم أهايل غات؟
بإرسال  قامت  الدولية  أو  المحلية  سواء  اإلنسانية  المنظمات  مختلف 
وذلك  الفيضانات  من  المتضررين  لنجدة  غذائية  وغير  غذائية  مساعدات 

استجابة للنداءات التي وجهناها عبر وسائل اإلعالم لنجدة أهايل المدينة.
كيف هو واقع القطاع الصحي بغات؟

لألطباء  تفتقر  فالمستشفيات  الصحة  قطاع  تدهور  من  تعاين  غات 
واألدوية واألجهزة رغم أن حكومة الوفاق قامت بتسيير رحالت جوية لنقل 
أطباء  إىل  نحتاج  كما  المزيد  إىل  بحاجة  أننا  إال  للمنطقة  والمعدات  األدوية 

يتواجدون بصفة دائمة يف المدينة وليس بشكل مؤقت كما يحدث اآلن.
ماذا عن واقع قطاع التعليم ؟

الدراسة متوقفة يف المدينة وجرى تأجيل االمتحانات حتى إشعار آخر ألن 
بعض المدارس مغلقة بعد أن أغرقتها السيول والبعض اآلخر يستخدم يف إيواء 

النازحين المتضررين جراء السيول.
األوىل  المرة  هي  هذه  هل 
المدينة  فيها  تتعرض  التي 

لهكذا كارثة طبيعية؟
 1966 عام  منذ  األوىل  المرة  هذه 
ليس  ولكن  أمطار  تأيت  عام  فكل 
بهذه الغزارة وال تخلف أضرارا كبيرة 
إقامة  إىل  تحتاج  غات  فإن  لذلك 
لمنع  السيول  مجرى  لتغيير  سدود 

غرق المدينة.
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الحل من رحم الكارثة
غات المنسية..

تقرير- همسة يونس

المثل العريب القديم يقول »أول الغيث قطرة.. وآخر الغيث سيل«، 
بغيث  بدأ  ليبيا،  غريب  جنوب  غات  مدينة  يف  المشهد  بدأ  ربما  هكذا 
استبشار ثم انتهى بصورة امتزجت فيها مشاعر الحزن واآلالم، عاكسة 
واقعا جاء آخره مغايرا ألوله... فلعنة الفيضان والسيول اجتاحت المدينة 
دون أن تطلق صافرة اإلنذار فتحولت النعمة إىل نقمة حل شبحها على 

كامل المدينة. 
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األخضر  جرفت  عارمة  سيول 
الذي  الوقت  ففي  واليابس، 
سبل  عن  كله  العالم  يفكر 
األمطار،  مياه  من  االستفادة 
بالبحث  أخرى  دول  وتنشغل 
يف تكنولوجيا األمطار الصناعية 
السحاب  حركة  يف  والتحكم 
األمطار،  سقوط  وأماكن 
الليبية  الحكومات  انشغلت 
يف  البسيطة  المدينة  هذه  عن 
يف  المتمثلة  الشرعية  مطالبها 
المياه  تصريف  غرف  صيانة 

وتطوير بنيتها التحتية. 
تفاصيل علمية ومناخية  

المناخ  وخبير  المستشار 
بالمركز  المناخية  والتغيرات 
خالد  الجوية  لألرصاد  الوطني 
ورقة  نشر  الفاضلي،  إبراهيم 
الفيضانات  لنتائج  تحليلية 
ضمن  غات  يف  والسيول 
الدراسة المناخية التحليلية المرتقب نشرها قريبا، والتي سيوجهها الفاضلي إىل 
والخدمية  العلمية  المؤسسات  وجميع  القرارات  ومتخذي  السياسات  صانعي 
والتخطيط وبايق المهتمين يف هذا المجال، كشف خاللها أن المرجعية الخاصة 
أوضاع  لسيطرة  نتيجة  الكبرى  غات  منطقة  اجتاحت  التي  الفيضانية  باألمطار 
مناخية شاذة خالل الفترة 6-1 يونيو2019 وذلك بعد تمكن المركز وألول مرة 
والفيضانات  األمطار  بتهاطل  الخاص  المناخ  يحاكي  مناخي  نموذج  بناء  من 
استخدام  بعد  ماضية(  سنة   130(  1891 سنة  منذ  الكبرى  غات  بمناطق 
 )IRI(و  )GPCC( كز  بمرا المتاحة  واالمكانيات  والتقنيات  بالبيانات  واالستعانة 
GC-( واإلقليمية العالمية منها  المناخية  النماذج  LNMC( وكذلك مخرجات  )و
تساقط  ومراقبة  لرصد  بعد  عن  االستشعار  وتقنيات  بيانات  وأيضا   )M,RCM

األمطار على افريقيا.
فإن مناطق غات الكبرى والتي يتبع مناخها االنماط المناخية الخاصة بالنصف 
الشمايل للكرة األرضية )NH( قد تعرضت إىل حوايل 26 فيضاناً مناخياً بمختلف 
والقوة و%19 منها  الشدة  بأنها فيضانات معتدلة  %62 منها صنفت  األشهر، 
األعنف  فهي   2019 يونيو  فيضانات  اما  متطرفة،  اعتبرت  منها  و15%  عنيفة 
يف  وتسببت  تاريخياً  استثنائية  بأنها  وصنفت  الماضي،  قبل  القرن  نهاية  منذ 
النطاق،  واسعة  بيئية  كوارث  إىل  وأدت  بليغة  واجتماعية  اقتصادية  أضرار 
 1933 يناير  وفيضان   1951 سبتمبر  وفيضان   1958 نوفمبر  فيضان  يليه  ثم 

وفيضان مايو 1966.
لماذا حدث الفيضان؟

السؤال الرئيسي الذي هو لسان حال جميع الشعب الليبي هو.. لماذا حدث 
الفيضان بهذا الشكل والقوة؟ 

الدكتور يحيى الفستاوي أجاب على هذا التساؤل خالل تقرير تفصيلي أعده 
لتدشين مشروع وطني علمي وتقني لدراسة الجوانب المختلفة لمنطقة غات 
لها  المجاورة  والقرى  غات  مدينة  أن  موضحا  للمدينة  معلومات  مركز  وإنشاء 
كاكوس  تقع يف منطقة منخفضة على مسار وادي تنزفت بين سلسلتي جبال أ
يف الجانب الشريق وجبال األليزي يف الجانب الجزائري وهي جزء من مرتفعات 

الهوقار التي تغطي معظم جنوب شرق الجزائر. 

وقوع  التضاريس  حيث  من 
سلسلتي  بين  تنزفت  وادي 
جبال أكاكوس واألليزي والتي 
وميالنها  مرتفعة  جباال  تُعتبر 
جعل  الــوادي،  اتجاه  في  عاٍل 
معظم  تصب  الجبال  هــذه 
ــوادي  ال اتجاه  في  مياهها 
كبيرة  وبكميات  عالية  بسرعة 

وبالتالي تحدث الفيضانات.
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وادي تنزفت والذي يمتد شمال جنوب وميالنه يف اتجاه الجنوب )اتجاه مدينة 
غات( يتكون يف معظمه من تربة طينية وبالتايل فإن سقوط األمطار سينتج عنه 
بقاء معظم المياه على سطح األرض لفترة وعدم تسربها لباطن األرض لتغذية 

الخزان الجويف للمياه حيث أن الطبقة الطينية تعمل كحاجز يمنع ذلك.
واألليزي  كاكوس  أ جبال  سلسلتي  بين  الوادي  وقوع  التضاريس  حيث  من 
الجبال  هذه  جعل  الوادي،  اتجاه  يف  عاٍل  وميالنها  مرتفعة  جباال  ُتعتبر  والتي 
وبالتايل  كبيرة  وبكميات  عالية  بسرعة  الوادي  اتجاه  يف  مياهها  معظم  تصب 

الفيضانات.  تحدث 
تكون  أنها  النائمة( حيث  )األودية  له ُتسمى  المشابهة  واألودية  تنزفت  وادي 
جافة وال تجري فيها المياه ولكن مع سقوط كميات كبير من األمطار فإنها ُتصبح 
خطرة ويكون منسوب المياه فيها عاليا مما يسبب يف غمر وتدمير المباين التي 

يف طريقها.
فوق  البناء  يف  تكمن  ليبيا  مناطق  وُقرى  مدن  من  الكثير  أن  يف  المشكلة 
األودية  فإن  معروف  هو  وكما  األودية.  أي  المياه  مجرى  أماكن  ويف  الوديان، 
والسبب  الطبيعية.  التضاريس  تغيرت  مهما  مجراها  على  الزمن  عبر  تحافظ 
الرئيسي للكوارث الناتجة عن تساقط األمطار الغزيرة هو بناء مساكن ومنشآت 

يف مجرى األودية.
هذه  مثل  تكرار  احتمالية  أن  إىل  ُتشير  المناخية  التقارير  أن  من  الرغم  على 
الفيضانات عادة ما تكون خالل عقود إال أن التغيرات المناخية الحادثة يمكن أن 

يزيد من احتمالية تكرارها خالل سنوات وليس عقود.

جولة في غات المنسية
 

كان  غات،  مدينة  الصورة يف  كثر من  أ واالقتراب  الضوء  لتسليط  ويف محاولة 
بمخيم  اإلعالمية  اللجنة  عضو  مع  موسع  حوار  اإلخبارية«،  أفريقيا  لـ«بوابة 
مهجري تاورغاء بقرارة القطف، أحمد شرتيل، فور عودته من مدينة غات عقب 
الليبية بعد كارثة السيول لتقديم  المدن  التواصل بين  زيارة أجراها وفق جسر 

المساعدة والدعم لألهايل. 
قام  لما  للمعروف  ورداً  بالجميل  منا  عرفاناً  جاءت  الزيارة  إن  شرتيل،  وقال 

ضمن  تقع  ــات«  »غ منطقة 
الجيل  مخططات  مــشــروع 
الثالث للمخططات العمرانية 
فزان(  التخطيطي  )اإلقليم 
والذي تقوم مصلحة التخطيط 
وبالتالي  بتنفيذه،  العمراني 
فأن إعادة التفكير في األماكن 
داخل  المباني  لمواقع  األمنة 
العمراني  والتوسع  المنطقة 
األولوية  له  يُعطى  أن  يجب 
أماكن  وتحديد  ــة  دراس في 

التوسع العمراني.
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به أهايل مدينة غات بعد منع أهايل 
فبراير  بداية  يف  العودة  من  تاورغاء 
القطف،  قرارة  مخيم  وإقامة   ٢٠١٨
التابعة  األزمة  لجنة  أن  إىل  مشيرا 
تم  التي  تاورغاء  المحلي  للمجلس 
يف  الجارية  األحداث  بعد  تشكيلها 
المساعدة  بتقديم  قامت  طرابلس 
رش  مضخة  يف  تتمثل  غات  لبلدية 
ومبيدات  لتر   ٢٠٠ سعة  وتعقيم 

متنوعة لحماية البيئة.
زيارته  خالل  أنه  شرتيل،  وأضاف 
حجم  بعينه  شاهد  غات  لمدينة 
إىل  الفتا  بها،  حلت  التي  الكارثة 
من   75% عن  تزيد  الضرر  نسبة 

إجمايل المدينة. 
المدينة  أهايل  رواية  وبحسب 
تقديم  يف  تقاعس  فهناك  لـشرتيل، 
مسؤويل  قبل  من  المساعدات 
بين  ما  تأيت  السيول  بأن  للمدينة  زياريت  بعد  قيل يل  ما  قائال »حسب  البلدية، 
٦٠ - ١٠٠ سنة، ولكن لألسف قبل ذلك كانت هيئة األرصاد الجوية قائمة بدورها 
تعيشه  الذي  االنقسام  ظل  يف  ولكن  الحدث  حدوث  قبل  األهايل  تبليغ  وتقوم 
البالد، وتقييم المدينة كونها موالية للنظام لم يتم تبليغ األهايل و«العهدة على 
إثر  بالفيضانات  غات  مدينة  أهايل  تفاجئ  أيضاً  اإلمكانيات  ولضعف  الراوي« 
يبلغ  والتي  الحدودية،  المدينة  غات  بحكم  الجزائر  من  القادمة  األودية  سيول 
عدد سكانها ٢٠ ألف نسمة تقريباً وتتكون مدينة غات من مركزين للسكان، هما 
االجتماعي جل  المركب  اما  النسمة،  عدد  األكبر من حيث  وبركت  المركز  غات 

سكان مدينة غات من التوارق وجزء بسيط جداً من القبائل العربية«.
وتابع، »المياه اجتاحت المدينة من فتحة ليست بكبيرة بين الجبال معروفة 
الذي  األمر  تقريباً  األحياء ٢متر  المياه يف بعض  ارتفاع  للوادي، ووصل  كمجرى 
جرفتها  التي  الحيوانات  حضائر  العشش  وتهاوت  البيوت  تساقط  إىل  أدى 
كلها  زياريت  ولكن يف  األوىل  األيام  المدينة يف  توقفت كل مرافق  ايضاً،  السيول 
لألهايل  المساعدات  تقديم  يف  عجز  هناك  ولكن  طبيعي  بشكل  تشتغل  كانت 
مسؤولو  لقيام  تماماً  متوقفة  الدراسية  العملية  فمثال  األساس،  من  الفتقارها 
المهن  واآلخر معهد  الفيضانات  لنازحي  لمالجئ  مدارس  ثالث  بتحويل  البلدية 

الشاملة الذي استغل ايضاً«. 
كما كشف شرتيل، »عن وجود كارثة بيئية الختالط مياه السيول مع مياه اآلبار 
يتخذون  الذين  للبشر  جثث  وجود  خّمن  من  وهناك  الجيف  وتكدس  السوداء 
نفس المسلك للهجرة، ونتج عن ذلك كثرة الذباب والبعوض والناموس وبعض 
مثل  األمراض  بعض  انتشرت  حيث  األهايل،  عليها  يتعرف  لم  التي  الحشرات 
النزالت المعوية وغيرها لسوء األوضاع«، مضيفا »هناك مخيم ألهايل المناطق 
 ٢٥٠ يقطنه  الذي  الرملة  جامع  بمخيم  معروف  المخيم  الصحراء،  يف  الغارقة 
أسرة، متوسط األسر من ٧-٩ فرد تقريباً وأغلبهم من الطوارق القادمين مؤخراً 
للمدينة، ويعانون ظروف قاسية بحكم طبيعة الصحراء وعدم توفر مياه الصالحة 

لالستعمال مما أدى الستخدامهم مياه الفيضانات«. 

ما الحل؟ 
ما  السؤال.....  يبقى  المنسية،  غات  مدينة  ألوضاع  االستعراض  هذا  وبعد 
حير  الذي  التساؤل  هذا  على  أجاب  أيضا  فستاوي  يحي  الدكتور  الحل؟  هو 

في الوقت الذي يفكر العالم 
من  االستفادة  سبل  عن  كله 
دول  وتنشغل  األمطار،  مياه 
تكنولوجيا  في  بالبحث  أخرى 
والتحكم  الصناعية  األمطار 
وأماكن  السحاب  حركة  في 
انشغلت  ــار،  ــط األم سقوط 
عن  الليبية  الــحــكــومــات 
في  البسيطة  المدينة  هذه 
المتمثلة  الشرعية  مطالبها 
في صيانة غرف تصريف المياه 

وتطوير بنيتها التحتية.
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الجميع، مشيرا إىل أن منطقة غات تقع ضمن مشروع مخططات الجيل الثالث 
للمخططات العمرانية )اإلقليم التخطيطي فزان( والذي تقوم مصلحة التخطيط 
المباين  لمواقع  األمنة  األماكن  التفكير يف  إعادة  فأن  وبالتايل  بتنفيذه،  العمراين 
داخل المنطقة والتوسع العمراين يجب أن ُيعطى له األولوية يف دراسة وتحديد 

أماكن التوسع العمراين.
المناخية  للمعلومات  التفصيلية  الدراسة  ضرورة  على  فستاوي،  كد  أ كما   
مربوطة  تقنياً  متقدمة  أرصاد  محطة  أو  مكتب  ووضع  المنطقة  لكامل 
وأمطار بشكل  إمكانية حدوث عواصف  لتحسس مدى  العالمية  بالمنظومات 
الفيضانات  حاالت  تكرار  مع  أنه  حيث  علمي،  بشكل  معه  والتعامل  ُمسبق 
ومشاكلها وجب أن يكون هناك سجل توثق فيه جميع األمطار، وزمن العودة 
المتوقع، بحيث تسجل فيه األمطار لمدة )50( سنة ماضية، ويتم وضع احتماالت 
بما يمكن من  األمطار، ومدى غزارتها، وتحديد زمن عودتها،  وتوقعات بهطول 
رصد األمطار المتوقعة، وتحديد مكان غزارتها، وبالتايل تحذير السكان وسرعة 
إنقاذهم، إضافة إىل ضرورة منع البناء يف المناطق المنخفضة يف الوادي، وإجراء 

الصالحة  للمناطق  تفصيلية  دراسة 
غمرها  من  بمأمن  تكون  والتي  للبناء 

بالمياه يف حالة حدوث فيضانات. 
عقد  أهمية  على  فستاوي،  كد  وأ
مؤتمر أو ورشة عمل وطنية ُيدعى لها 
المجاالت  يف  المتخصصون  ويحضرها 
-استشعار  أرض  )علوم  العالقة  ذات 
-تخطيط  -مياه  -تربة  -مناخ  بعد  عن 
وغيرها  اجتماع(  -علم  -البيئة  عمراين 
خاللهم  من  التي  التخصصات  من 
وزمان  مكان  يف  تواجدهم  خالل  ومن 
والتخطيط  الحالة  دراسة  يتم  واحد 

العلمي لها بشكل مناسب.

بين  تنزفت  وادي  وقوع  التضاريس  حيث  من 
سلسلتي جبال أكاكوس واألليزي والتي تُعتبر 
الوادي،  اتجاه  في  عاٍل  وميالنها  مرتفعة  جباال 
في  مياهها  معظم  تصب  الجبال  هذه  جعل 
كبيرة  وبكميات  عالية  بسرعة  الوادي  اتجاه 

وبالتالي تحدث الفيضانات.
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عبدالباسط غبارة

يف 17 فبراير من العام 2011، دخلت ليبيا يف مرحلة جديدة أخرجتها 
الفوضى.وتدخلت  غياهب  يف  بها  لتلقى  واإلستقرار  األمن  طور  من 
قوات الناتو مدعومة من الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلسقاط 
نظام العقيد الراحل معمر القذايف واغتيال االستقرار واألمن يف هذا 
البلد العريب الغني بموارد الطاقة النفط والغاز. وعقب رحيل الزعيم 
بانتشار  سمح  أمنياً،  فراغاً  تاركاً  ليبيا  عن  الغرب  تخلى  الليبي، 
السالح  مخازن  على  السطو  من  تمكنت  التي  المتطرفة  الجماعات 
التابعة للجيش الليبي، كما سيطرت على مدن بأكملها وفرضت على 

السكان قوانينها ورؤيتها المتطرفة.

سنوات النهب
واالستثمار في الفوضى
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الميليشيات  أصرت  البالد،  يف  األزمة  اندالع  أعقبت  التي  السنوات  وطيلة 
يف  دخلت  حيث  طرابلس،  الليبية  العاصمة  ىف  التمترس  على  المختلفة 
النفوذ والسيطرة يف غياب جيش أو شرطة نظاميين  صراعات متواصلة على 
وفرض  المسلحين  لسيطرة  حد  وضع  عن  متواصل  حكومي  عجز  ظل  ويف 
السراج،  فايز  برئاسة  الوطني،  الوفاق  حكومة  وصول  القانون.ورغم  سلطة 
لم  واسع،  دويل  تأييد  2016، ويف جعبتها  مارس   30 الليبية يف  العاصمة  اىل 
تستطع حل أزمات البالد األمنية حيث فشلت يف احتواء المليشيات المسلحة 
العاصمة بل سارعت اىل شرعنتها واالعتماد عليها لطرد  المنتشرة خاصة يف 

مناوئيها.
كونها  طرابلس  العاصمة  يف  المليشيات  لتمترس  الرئيسي  السبب  وكان 
واالقتصادي  المايل  وإنما  فحسب،  والدبلوماسي  السياسي  ال  القرار،  مركز 
2011 حرب  العام  منذ  منها  كبر  أ كانت يف جانب  الحرب  أن  باألساس، حيث 
التي  الغنائم  النفطية.وهذه  وثرواته  واستثماراته  بأرصدته  غني  بلد  يف  غنائم 
تثير أطماع الداخل والخارج، صنعت طبقة من أمراء الحرب المحتكمين على 
والمسيطرين  الدوالرات،  مليارات 
طرابلس،  يف  السلطة  مفاصل  على 
والتعيينات،  التوظيفات  يف  يتدخلون 
ومسارات  مآالت  يف  ويتحكمون 
على  يهيمنون  الكبرى،  الصفقات 
أسعار  ويحددون  االعتمادات، 
الصرف يف السوق الموازية، ويديرون 

استثمارات ضخمة يف دول عدة.
الكبير  ونفوذها  المليشيات  سطوة 
 10 كثر حين قامت يف  بدت واضحة أ
زيدان  علي  بخطف   2013 كتوبر  أ
ليال  إقامته  مقر  من  الوزراء  رئيس 
ذلك  بعد  وخطفوا  النوم.  وبمالبس 

في  المليشيات  لتمترس  الرئيسي  السبب 
ال  القرار،  مركز  كونها  طرابلس  العاصمة 
السياسي والدبلوماسي فحسب، وإنما المالي 
واالقتصادي باألساس، حيث أن الحرب كانت في 
جانب أكبر منها منذ العام ٢٠١١ حرب غنائم في 
بلد غني بأرصدته واستثماراته وثرواته النفطية.
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المؤتمر  رئيس  بوسهمين  نوري 
2014. وكان  25 مارس  الوطني يف 
دليل  كبر  أ يمثالن  الحدثان  هذان 
كيان  مجرد  كانت  الدولة  أن  على 
أمام تغول  له وال قوة  وريق ال حول 
تمارس  كانت  التي  المليشيات 

أنشطتها االجرامية دون رادع.
الحكومات  بأن  القول  يمكن  اذا   
العاصمة  على  تعاقبت  التي 
طرابلس كانت تدار عبر المليشيات 
الستنزاف  تستعملها  كانت  التي 
رئيس  كشف  األموال.ومؤخرا، 
يف  زيدان،  علي  السابق  الحكومة 
تمويل  ملف  اعالمية  تصريحات 
التي  المتطرفة  الدروع  مليشيات 
شريعة  أنصار  إىل  الحقاً  تحولت 
وقد  أمامه  وجدها  بأنه  زيدان  كد  أ حيث  التنظيمات،  من  وغيرها  وداعش 
المنقوش  يوسف  أركان  رئاسة  وشرعنتها  الكيب  عبدالرحيم  حكومة  شكلتها 

وبأنه تعامل معها كواقع موجود أمامه عند توليه الحكومة. 
يتحمل  الدروع  تمويل  بقضية  يعرف  ما  أو  مليون   900 مبلغ  أن  إىل  ونوه 
مسؤوليتها رئيس المؤتمر السابق نوري أبوسهمين لكونه هو من أصدر رسالة 
بإجراء  يكن  مالم  تسييلها  رفض  بأنه  مؤكداً  المبلغ،  على  بالحصول  تخولهم 
للتهديد  المصرف  مدير  تعرض  وعندها  الميزانية  بند  خارج  كان  ألنه  صحيح 
بالقتل، فيما توجه عناصر الدروع إىل وكيل وزارة المالية امراجع غيث ووضعوا 
قاذف آر يب جي فوق رأسه وخيروه بين الصرف والقتل، وبعد تهديد وترهيب 
الذي ناهز مليار  المبلغ  الدروع على هذا  وإجراءات قانونية )صورياً( تحصلت 

دينار وقال :«يف ذلك الوقت من يستطيع تحدي هؤالء؟«
كل  أن  على  بتأكيده  والهدر  الفساد  تهمة  من  نفسه  عن  زيدان  دافع  كما 
المرتبات  بند  على  دينار  مليار   25 منها  دينار  مليار   33 يتجاوز  لم  صرفه  ما 
على  األموال  تتقاضى  كانت  بأنها  قال  التي  المليشيات،  مرتبات  بينها  ومن 
أنها )جيش وشرطة( بعد أن شرعنتها الحكومات السابقة والمجلس الوطني 
كد أنه حاول قدر المستطاع التعامل مع هذه المليشيات مالياً وفق  اإلنتقايل.وأ
القانون وختم قائالً يف هذا الصدد :«كّنا نعمل مابوسعنا لتجنب سفك الدماء 
لهؤالء،المجلس  التصدي  يستطيع  أحد  ال   ، القانون  وفق  ونتحرك  والحروب 

الرئاسي اليوم لديه سلطة مطلقة ، فهل يستطيع التصدي لهم ؟ طبعاً ال«.
تصريحات زيدان تلقي الضوء على 
باالعتماد  المليشيات  تغول  بداية 
على الحكومات الضعيفة التي كانت 
اأموال  خزائن  لها  وتفتح  تشرعنها 
كان  الليبي  الشعب  فيما  الليبية 
كبيرة  معيشية  أزمات  من  يعاين 
حيث غالء األسعار والتضخم وانحدار 
مسبوق،  غير  بشكل  المحلية  العملة 
الخدمات  وانهيار  السيولة  وغياب 
والصحة  والتموين  والكهرباء  كالغاز 
المحيط، إضافة إىل  والتعليم ونظافة 
اتساع دائرة الجريمة وارتفاع منسوب 
والحرابة  واالختطاف  والسلب  النهب 

المالي  الفساد  أرقام  أن  التقارير  أغلب  تشير 
قياسية  درجة  وصلت   ٢٠١١ أزمة  منذ  البالد  في 
فبعض اإلحصائيات تشير إلى أن مئات المليارات 
بين ٢٠١٢ و ٢٠١٦ صرفت دون معرفة المسالك 
التي مرت عليها وال الجهات التي وصلتها لكن 
الكثيرين يؤكدون أنها كانت تتجه للمليشيات.
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واإلفالت من العقاب.
تشير أغلب التقارير أن أرقام الفساد المايل يف البالد منذ أزمة 2011 وصلت 
 2012 بين  المليارات  مئات  أن  إىل  تشير  اإلحصائيات  فبعض  قياسية  درجة 
التي  الجهات  وال  عليها  مرت  التي  المسالك  معرفة  دون  صرفت  و2016 
مراقبون  واعتبر  للمليشيات،  تتجه  كانت  أنها  يؤكدون  الكثيرين  لكن  وصلتها 
اقتصاديون أن ميزانية العام 2012 التي كانت يف حدود 71 مليار دوالر، باطلة 

لعدم اعتمادها على أي أساس فني أو مايل.
المليشيات المسلحة التي كانت تتقاضى عشرات المليارات بحجة حاجتها 
للمال لتأمين البالد كانت تقوم بعمليات السطو على المصارف الليبية، حيث 
شاحنة  تعرّض  مثل  أمواله،  وسرقة  اقتحام  لعملية  مصرف  من  كثر  أ تعرض 
سطو  عملية  إىل   2013 سنة  سرت  يف  المركزي  للبنك  التابعة  األموال  نقل 
دوالر وهي حادثة  مليون   55 يناهز  مبلغ  من طرف مجموعة مسلحة وسرقة 

اعتبرها مسؤولون ليبيون كارثة حقيقية.
عملية  إىل   2014 سنة  أيضا  سرت  يف  إفريقيا  شمال  مصرف  تعرّض  كما 
اقتحام وسرقة مبالغ قّدرت بحوايل مليوين دينار ليبي. ويف نفس الفترة تعرض 
خزانته  خاللها  أفرغت  سطو  عملية  إىل  البالد  غرب  الشاطئ  وادي  مصرف 

بالكامل بعد طرد موظفيه وزبائنه من طرف مسلحي.
الثروة النفطية بدورها تعرضت ومنذ 2011، إىل شتى أنواع اإلستنزاف وذلك 
يف ظل وقوعها بين براثن الميليشيات، التي إستغلت األزمة الدائرة يف البالد 

سيطرتها  لتحكم  السلطة  وغياب 
وتعمل  النفطية  الموائن  على 
النفط  حقول  الفساد.ومثلت  فيها 
األساسّي  الهدف  ليبيا  يف  الكبرى 
السيطرة  إىل  الساعين  للمسّلحين 
واالقتصادّي،  السياسّي  القرار  على 
عن  بمعزل  الثروة  عائدات  واحتكار 
للدولة.وأدى  الرسمّية  المؤّسسات 
ىف  الليبية  النفطية  الموائن  سقوط 
كبيرة  خسائر  إىل  الميليشيات  أيدى 

السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  أعلن 
مليار   ١.4( ليبي  دينار  ملياري  مبلغ  تخصيص 
دوالر أمريكي( لدعم المليشيات لقتال الجيش 

الوطني الليبي في العاصمة طرابلس.
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ساهمت ىف تردى األوضاع اإلقتصادية يف بلد تمثل العائدات النفطية العماد 
الرئيسي لالقتصاد.

ابراهيم  مليشيات  الليبي  النفط  استنزفت  التي  المليشيات  أبرز  ومن 
هللا  صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وصف  التي  الجضران 
2017، فترة سيطرتها على الموائن  يف حوار مع فضائية »االن«، يف أغسطس 
النفطية بانها فترة اختطاف ارهايب وان ما قامت به تلك المليشيات ال يقل عما 
الموائن  المليشيات من  ارهابية مشيرا إىل ان طرد هذه  قامت به اي مليشيا 

النفطية كان تحريرا لها.
عملها،  وبداية  السراج  فايز  برئاسة  الليبية  الوفاق  حكومة  وصول  ورغم 
بعضها  شرعنة  إىل  سارعت  بل  الميليشيات،  جماح  كبح  تستطع  لم  أنها  إال 
واإلعتماد عليها.وظل كل شيئ يدار عبر أمراء الحرب كالعادة، ففي ما يخص 
االعتمادات، تعرضت لجنة خبراء منظمة األمم المتحدة يف شهر مارس 2018، 
صفحة،   160 من  تقرير،  تسريب  تم  أن  بعد  مباشرة  ميليشياوية  لتهديدات 
يكشف عن عمليات فساد ونهب واسعة ألموال عامة، عبر عمليات مصرفية 

وهمية لصالح بعض قادة ميليشيات تسيطر على مصارف يف طرابلس.
شركات   10 تخص  قانونية  غير  مصرفية  عمليات  عن  التقرير  كشف  حيث 
مسلحة  جماعات  لصالح  تعمل 
يف  تاجوراء  منطقة  يف  موجودة 
اعتمادات  على  حصلت  العاصمة 
الجمهورية  مصرف  من  مستندية 
بقيمة  الخارجي  الليبي  والمصرف 
فبراير  حتى  منهما  لكل  دوالر  مليار 
 2018 مايو  ويف   ،2016 العام  من 
تضم  قائمة  عن  تسريبات  كشفت 
الميليشيات  ألمراء  مملوكة  شركات 
منحها  جرى  طرابلس  العاصمة  يف 
مليون   65 بقيمة  مالية  اعتمادات 

دوالر.
ورد  ما  التسريبات  هذه  كدت  وأ

تتقاضى  كانت  التي  المسلحة  المليشيات 
لتأمين  للمال  حاجتها  بحجة  المليارات  عشرات 
على  السطو  بعمليات  تقوم  كانت  البالد 
المصارف الليبية، حيث تعرض أكثر من مصرف 

لعملية اقتحام وسرقة أمواله.
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السياسي  الوضع  أن  كد  أ للدراسات،  سيريف«  آرمز  »سمال  لمركز  بحث  يف 
أطلق  العاصمة  لميليشيات  تحالف  قبضة  يف  بات  ليبيا،  يف  واالقتصادي 
ومجلسها  الوفاق  حكومة  من  بدعم  طرابلس«،  »كارتل  اسم  البحث  علىه 
الرئاسي.وحسب المركز، فإن »كارتل طرابلس« أصبحت شبكة إجرامية تضم 
الرؤوف  عبد  بقيادة  الخاصة«  الردع  »قوة  باسم  يعرف  ما  أهمها  ميليشيات 
كارة، و«كتيبة ثوار طرابلس« بقيادة هيثم التاجوري، و«كتيبة أبوسليم« التي 

يتزعمها »اغنيوة«، باإلضافة إىل »كتيبة النواصي« بزعامة على قدور.
وأشار التقرير إىل أن المليشيات يف العاصمة طرابلس تطورت إىل شبكات 
إجرامية مرتبطة ببعض القادة السياسيين ورجال األعمال وشاغلي الوظائف 
وتشكيل  السياسي  المسار  أمام  عقبة  تمثل  أنها  مبينا  الرئيسية،  اإلدارية 
كد مراقبون أن سيطرة المليشيات على العاصمة تسبب  حكومة يف البالد. وأ
المعتمدة  غير  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  عمل  يف  خلل  حدوث  يف 

بقيادة فايز السراج، حيث أنها )العاصمة( تحت سيطرة سالح غير شرعي.
وقالت مؤسسة »سمال آرمز سيريف« إن هذه المليشيات استطاعت »خرق 
هذه  شرعنت  السراج  »حكومة  أن  مضيفة  ومؤسساتها«،  الدولة  بيروقراطية 
الدراسة  الوالءات«.وكشفت  شراء  أجل  من  الرواتب  لها  ودفعت  المليشيات 
دفعوا   2011 أحداث  بعد  المتعاقبة  الحكومات  يف  مسؤولين  وجود  عن 

وعلى  المليشيات،  لهذه  رواتب 
أسامة  االسبق  الدفاع  وزير  رأسهم 
االسالمية  الجماعة  وعضو  الجويلي، 
الغيثي،  الصديق  المقاتلة  الليبية 
عبد  فوزي  االسبق  الداخلية  ووزير 
عمر  اإلخوان  جماعة  وعضو  العال، 

الخضراوي.
المليشيات  أن  الدراسة  وأضافت 
الليبية  العاصمة  على  سيطرت  التي 
المتحدة  األمم  بعثة  بدعم  حظيت 
الغربية،  الحكومات  وبعض  ليبيا  إىل 
واضحا  غيابا  هناك  أن  إىل  مشيرة 

بقيادة  طرابلس  في  الليبية  الوفاق  حكومة 
فايز السراج، لم تتوانى في اغداق األموال على 
دفاعًا  والمقربين،  والمحاسيب  المليشيات 
الحكومة  أعضاء  حازها  التي  المناصب  عن 

المزعومة.
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لدور األمم المتحدة يف وضع خطة فعلىة لتأمين طرابلس.وتابعت: »البنوك 
يتستخدمون  أفرادها  أن  كما  لتأمينها،  للمليشيات  األموال  تدفع  طرابلس  يف 

القوة المفرطة وخطفوا مدراء البنوك ليتحصلوا على االعتمادات المالية«.
واألمن  الدولية  للشؤون  األلماين  للمعهد  دراسة  كشفت   ،2018 أبريل  ويف 
الرئاسي.وتقول  المجلس  قرارات  على  الميليشيات  سيطرة  عن  الدويل 
منظمة«  »مافيا  إىل  مسلحة  جماعات  من  تحولت  الميليشيات  إن  الدراسة، 
العاصمة  يف  واإلدارة  والسياسة  واألعمال  االقتصاد  يف  تؤثر  شبكات  تمتلك 
وهذا ما جعل االقتصاد الليبي واألموال الليبية تصب يف مصلحة فئة صغيرة 

جًدا ودائرة أصغر من أي فترة مضت منذ أحداث فبراير 2011.
وقالت الدراسة، »إن الميليشيات التي تتحكم يف العاصمة طرابلس اتجهت 
إىل االعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف المركزي؛ لكي تسيطر على 
االعتمادات  على  باالستحواذ  زالت  وما  فقامت  طرابلس،  يف  العملة  سوق 
المصرفية بسعر الدوالر الرسمي بحجة استيراد البضائع لتقوم بتوريد بضائع 
أقل مما اتفق علىه أو عدم توريد أي بضائع ومن ثم تحتفظ بالعملة األجنبية 
لتضخها يف السوق السوداء لتكون سبًبا يف انهيار الدينار أمام العمالت األجنبية 

وبالتإىل تجني ماليين الدوالرات لصالحها.
التاجوري  بقيادة هيثم  ثوار طرابلس  كتيبة  األهم هم  األربعة  والميليشيات 

قدور  عائلة  بقيادة  النواصي  وكتيبة 
وقوة الردع الخاصة بقيادة عبد الرؤوف 
لجهاز  التابعة  سليم  أبو  ووحدة  كارة 
عبدالغني  بقيادة  المركزي  األمن 
أصبحت  الدراسة،  الككلي«.وبحسب 
الرئاسي  والمجلس  الوفاق  حكومة 
التي  الميليشيات  لتلك  مجرد واجهة 

تحكم العاصمة بالفعل.
أيضــــــا  طـــــالـــــت  المليشيــــــــات  يـــــــد 
وهي  لالستثمار،  الليبية  المؤسسة 
السيادية  الثروة  صندوق  عن  عبارة 
من  وذلك  بالخارج،  أمواله  المودعة 

بقيادة  طرابلس  في  الليبية  الوفاق  حكومة 
فايز السراج، لم تتوانى في اغداق األموال على 
دفاعًا  والمقربين،  والمحاسيب  المليشيات 
الحكومة  أعضاء  حازها  التي  المناصب  عن 

المزعومة.
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ليبيا،  أممي حول  تقرير  لما كشفه  بالقّوة، وفقا  التي تفرض  التعيينات  خالل 
المتحدة،  األمم  يف  بليبيا  المعني  الخبراء  فريق  2018.وأوضح  سبتمبر  شهر 
وذلك  ضخمة،  مالية  واختالسات  اإلنسان  لحقوق  صارخة  انتهاكات  وجود 
يف  الليبية  الدولة  مؤسسات  على  المسلحة  المجموعات  تأثير  تزايد  بسبب 

إطار سعيها إىل تعزيز مصالحها المالية ونفوذها.
الليبية  المؤسسة  أنشطة  النواصي« يف  »كتيبة  تدخل  التقرير، عن  وكشف 
لالستثمار، التي أجبرت على تعيين أحد مرشحي الكتيبة يف المؤسسة، بينما 
فرضت كتيبة »ثوار طرابلس« نقل مقر المؤسسة إىل مناطق نفوذها وبالتحديد 
ببرج  مقرها  من  تسّير  كانت  بعدما  طرابلس،  بالعاصمة  السياحية  بالمدينة 

طرابلس الواقع تحت سيطرة »كتيبة النواصي«.
الليبية يف طرابلس بقيادة فايز السراج، لم تتواىن يف اغداق  الوفاق  حكومة 
التي  المناصب  عن  دفاعاً  والمقربين،  والمحاسيب  المليشيات  على  األموال 
يف  استشرى  الذي  الفساد  كم  متجاهلين  المزعومة،  الحكومة  أعضاء  حازها 
مؤسساتهم لدرجة لم يعد من الممكن السيطرة عليها.تكشفت هذه الحقائق 
الكرامة«  »طوفان  عملية  الليبي  الوطني  الجيش  إطالق  منذ  سافر  بشكل 
4 أبريل/ لتطهير العاصمة من المليشيات اإلجرامية والجماعات اإلرهابية يف 

نيسان الماضي.
ليبيا  مصرف  يف  السيولة  لجنة  رئيس  كد  أ الماضي،  أبريل  أواخر  ففي 
المركزي/ البيضاء، رمزي آغا، أن معلومات من مصادر مطلعة أفادت بوجود 
نقص حاد يف رصيد السيولة النقدية لدى المصرف المركزي يف طرابلس؛وأرجع 
آغا يف منشور له على صفحته بموقع 
السيولة  نقص  يف  السبب  فيسبوك 
الرئاسي  المجلس  أعطيات  إىل 
وتسخير  الميليشيات  لمسؤويل 
اتصاالت  أن  وبين  لهم.  السيولة  جل 
جرت مع شركة »ديال رو« اإلنجليزية 
سريعة  شحنات  إرسال  بخصوص 
دنانير   10 فئة  من  دينار  بمليار  تقدر 
والشركة  رمضان،  شهر  حلول  قبل 
تنفيذ  على  قدرتها  لعدم  اعتذرت 

طلب المركزي.

الليبية  المؤسسة  أيضا  طالت  المليشيات  يد 
الثروة  صندوق  عن  عبارة  وهي  لالستثمار، 
من  وذلك  بالخارج،  أمواله  المودعة  السيادية 
لما  وفقا  بالقّوة،  تفرض  التي  التعيينات  خالل 

كشفه تقرير أممي حول ليبيا
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خصص فائز السراج مبلغ ملياري دينار ليبي )4.١ 
لقتال  المليشيات  لدعم  أمريكي(  دوالر  مليار 
الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس

الرئاسي، فايز السراج،  وكشف آغا عن اتصاالت جرت بين رئيس المجلس 
ومحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، مع سفير المملكة المتحدة لدى 
لتحقيق  الشركة  علي  والضغط  السريع  التدخل  منه  طالًبا  بيكر،  فرانك  ليبيا، 
يستقلون  ملثمون  أفرادها  جميع  مسلحة،  مجموعة  بأن  الطلب.وأفاد  ذلك 
ليبيا  مصرف  بمقر  اإلصدار  إدارة  إىل  حضرت  إشعارات،  تحمل  ال  سيارات 

المركزي بطريق الشط واستلموا 45 مليون دينار نقًدا.
مبلغ  تخصيص  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  أعلن  ذلك  وقبل 
ملياري دينار ليبي )1.4 مليار دوالر أمريكي( لدعم المليشيات لقتال الجيش 
يوسف  السراج،  مكتب  مدير  طرابلس.ووجه  العاصمة  يف  الليبي  الوطني 
ومدير  المحاسبة  ديوان  رئيس  مكتب  مدير  من  كل  إىل  خطابين  المبروك، 
بوزارة  الوزارة  شؤون  مكتب  ومدير  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  مكتب 
بسبب  الضرورية  االحتياجات  »لتغطية  دينار  مليون   484 بتخصيص  المالية، 

االحتياجات االستثنائية نتيجة األحداث الجارية.
ويتهم السراج بالسيطرة على المؤسسات المالية الليبية وتوظيف مقدراتها 
رئيس  بصفته  الماضي،  فبراير  يف  )السراج(،  قام  الميليشيات.حيث  لخدمة 
جماعة  يف  القياديين  بتعيين  لإلستثمار  الليبية  المؤسسة  أمناء  مجلس 
اإلخوان المسلمين، مصطفى المانع، عضًوا بمجلس إدارة مؤسسة االستثمار 
)الصندوق السيادي لثروة ليبيا(، ويوسف المبروك، نائًبا لرئيس مجلس إدارة 
المؤسسة، بصالحيات مدير عام وهو ما أثار جدال واسعا يف ليبيا حيث نددت 

به أطراف ليبية كثيرة.
اعتبر  ما  ضمن  التعيين  هذا  وجاء 
يف  اإلخوان  لجماعة  السراج  تمكين 
، عبر تعيينهم  الليبية  الدولة  مفاصل 
المايل  فالجهاز  العليا.  المناصب  يف 
تحت  وقوعه  من  يعاين  الليبي، 
اإلخوان.  جماعة  من  أفراد  سيطرة 
بطرابلس،  المركزي  المصرف  ويعتبر 
على رأس هذه المؤسسات الخاضعة 
ما  أعضاء  كل  ينتمي  إذ  لإلخوان، 



25 الجمعة  ٢8  يونيو  ٢٠١٩             العدد: ٧٧١ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

المؤسسات  على  بالسيطرة  السراج  يتهم 
لخدمة  مقدراتها  وتوظيف  الليبية  المالية 
الماضي،  فبراير  في  قام  الميليشيات.حيث 
ــوان  اإلخ جماعة  فــي  القياديين  بتعيين 
بمجلس  عضًوا  المانع،  مصطفى  المسلمين، 
إدارة مؤسسة االستثمار  ويوسف المبروك، نائًبا 
لرئيس مجلس إدارة المؤسسة، بصالحيات مدير 
عام وهو ما أثار جدال واسعا في ليبيا حيث نددت 

به أطراف ليبية كثيرة.

يترأس  فيما  للجماعة،  بالمصرف  الشرعية  للرقابة  المركزية  بالهيئة  يعرف 
اللجنة المعنية بمراجعة العمليات المصرفية والتأكد من مطابقتها للشريعة، 
دول  بمعرفة  الموضوعة  اإلرهاب  قوائم  على  أٌدرج  الذي  أبوفارس،  حمزة 

الرباعي العريب ، على خلفية عالقته بقطر والتنظيمات اإلرهابية.
الليبيين  أموال  بإهدار  طرابلس،  يف  المركزي  المصرف  الكثيرون  ويتهم 
يف  المحاسبة  ديوان  بتقرير  مستشهدين  اإلرهابية،  للمليشيات  وتسليمها 
اتهم  أن  الليبيين.كما سبق  بقوت  المتالعبين  الذي فضح جميع   2018 مايو 
السفير البريطاين السابق يف ليبيا بيتر مليت، يف وقت سابق محافظ المصرف 
المركزي يف طرابلس الصديق الكبير، بدعم اإلرهاب وإذكاء الحرب األهلية عن 
مليت:  وقال  المسلحة.  المليشيات  ألفراد  الضخمة  األموال  تخصيص  طريق 
»يف ليبيا يكفي أن يشعر الشاب بالملل ليترك كل شيء ويحمل السالح، بعد 
من  موّقع  جيد  راتب  على  ليتحصل  المسلحة  المجموعات  إلحدى  ينضم  أن 

الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي دون أن يقّدم أي عمل مفيد«.
من  عدد  سرب   2016 ففي    
يف  االعالميين  الليبيين  النشطاء 
وثيقة  طرابلس  الليبية  العاصمة 
المليشيات  قادة  أشهر  إلحد  مرتب 
التي تحتل المدينة ,وتؤكد الوثيقة أن 
خليفة  بلقاسم  »عبدالغني  المدعو 
»غنيوة«  بالشيخ  الشهير  الككلي« 
أمن  بمديرية  أول  مدير  رتبة  يحمل 
طرابلس.وتؤكد الوثيقة وهي لحساب 
حي  الجمهورية  بمصرف  شخصي 
دمشق أن المدعو »غنيوة« يتقاضى 
اىل  يصل  شهري  مرتب  صايف 

31.877.806 دينار.
فيه حكّام  الذي يشكو  الوقت   ويف 
الخارجي،  الدعم  قلة  من  المدينة 
دوالر  ألف   44 راتب  بدفع  يقومون 
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في الوقت الذي يشكو فيه حّكام المدينة من 
 44 راتب  بدفع  يقومون  الخارجي،  الدعم  قلة 
دموية  الميليشيات  أكثر  لمسؤول  دوالر  ألف 
إلصالح  األموال  تلك  دفع  من  بدًلا  المدينة،  في 

محطات الكهرباء

كثر الميليشيات دموية يف المدينة، بداًل من دفع تلك األموال إلصالح  لمسؤول أ
محطات الكهرباء، مما يثبت أن حكومة الوفاق التي يرأسها السراج ما هي إاّل 
واجهة لتلك الميليشيات المسلحة، التي تفرض سطوتها على المدنيين بقوة 

السالح، وتختطفهم.
أوضاعا   2011 العام  منذ  الليبي  المواطن  فيه  يعيش  الذي  الوقت  ويف 
معيشية صعبة يف ظل نقص السيولة وغالء األسعار، ينتشر قادة المليشيات 
يف الشوارع الرئيسية يف طرابلس بسيارات فاخرة وأموال كثيرة تحصلوا عليها 
يمكنهم  رخيصة  أمواالً  ومنحهم  توظيفهم  على  السلطات  إجبار  طريق  عن 
تغييرها يف السوق السوداء للحصول على عالوة أو عن طريق نهب البنوك أو 
التهريب أو عمليات االختطاف.وبات أمراء الحرب يف ليبيا يف ظرف وجيز من 

األغنياء ولعل أبرز هؤالء:
عبدالحكيم بلحاج، أمير الجماعة الليبية المقاتلة التابعة لتنظيم »القاعدة«، 
أثرياء  كبر  أ واحد من  اىل  السجن  بعد خروجه من  الذي تحول يف ظرف وجيز 
النبأ  قناة  إىل  إضافة  طيران،  شركة  أهّمها  شركات  عدة  يمتلك  وأصبح  ليبيا، 
التي توصف يف ليبيا بأنها »قناة الفتنة«، لتخصصها يف تلميع صورة الجماعات 
الجيش  عمليات  تشويه  مقابل  المتطرفة،  المسلحة  والميليشيات  اإلرهابية 

الليبي لمكافحة اإلرهاب.
ويواجه بلحاج اتهامات مباشرة من 
كبيرة  كميات  بسرقة  الليبي،  الجيش 
أموال  على  واالستيالء  الذهب  من 
عقب  الليبية  المصارف  من  طائلة 
معمر  الراحل  العقيد  نظام  سقوط 
أنه  الليبي  الجيش  كد  أ وقد  القذايف. 
مليارات  إيداعه  تثبت  أدلة  »يملك 
التركية«. المصارف  يف  الدوالرات 
ويقيم عبدالحكيم بلحاج منذ مدة يف 
بدعم  مالية  إمبراطورية  ويدير  تركيا 
أصدر   ،2019 يناير  قطري.ويف  تركي 
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بإهدار  المركزي،  المصرف  الكثيرون  يتهم 
أموال الليبيين وتسليمها للمليشيات اإلرهابية، 
مستشهدين بتقرير ديوان المحاسبة الذي فضح 
جميع المتالعبين بقوت الليبيين. كما سبق أن 
بيتر  ليبيا  في  السابق  البريطاني  السفير  اتهم 
مليت، محافظ المصرف المركزي في طرابلس 
الحرب  وإذكاء  اإلرهاب  بدعم  الكبير،  الصديق 
الضخمة  األموال  تخصيص  طريق  عن  األهلية 

ألفراد المليشيات المسلحة. 

مكتب النائب العام الليبي، مذكرة اعتقال لعشرات المشتبه يف شنهم هجمات 
مسلحة، من بينهم 6 من قادة الميليشيات، أبرزهم عبد الحكيم بلحاج.

خالل  اقتتلت  التي  المسلحة  المليشيات  قادة  أبرز  أحد  التاجوري،  هيثم 
ال  الوالءات  متعدد  النفوذ.وهو  حول  أخرى  مليشيات  مع  الماضية  السنوات 
اندالع  قبل   أجرة  سيارة  سائق  يعمل  محددة.كان  فكرية  أيدولوجية  يملك 
األزمة يف العام 2011، وسرعان ما تحصل على ثروة مهمة عن طريق إبتزازه 
ثم  تهريبهم  مقابل  السابق  النظام  على  محسوبين  أعمال  ورجال  لقيادات 
آمر  أصبح  أن  إىل  والسيارات  بالمال  المسلحين  أفراد  يغري  فشيئاً  بدأ شيئاً 

»كتيبة ثوار طرابلس«.
إيطاليا  يف  سياحيان  فندقان  بينها  من  طائلة  ثروة  حاليا  التاجوري  يمتلك 
تتجاوز  ثروته  أن  اىل  غربية  مصادر  وتشير  إسبانيا  يف  عقارية  وإستثمارات 
فيديو  مقطع  االجتماعي  التواصل  نشطاء  أمريكي.وتداول  دوالر  مليون   600
بضواحي  الدائرة  المعارك  يف  مشاركته  خالل  الماضي  أبريل  يف  للتاجوري، 

الجيش  ضد  طرابلس  العاصمة 
المالبس  الليبى.وأثارت  الوطنى 
حيث  واسعا  جدال  بها  ظهر  التي 
أشار كثيرون اىل ثمنها الباهض فيما 
أزمة  أتون  يف  يعيش  الليبي  الشعب 

اقتصادية خانقة.
لمدة  تحّول  الجضران  ابراهيم 
ليبيا،  أثرياء  أحد  اىل  سنوات  خمس 
الّسوق  يف  الّنفط  تجارة  خالل  من 
مورنينج  الباخرة  )قضية  السوداء 
البذخ  ومظاهر  الشهيرة(،  جلوري 
خالل  من  حياته  نمط  يف  الظاهرة 
بعد  الليبيون  كتشفها  ا التي  قصوره 
خسارته لمواقعه العسكرية يف الهالل 
الشخصية  ومن خالل صوره  النفطي 
الوثائق  خالل  من  وكذلك  المسربة 
االمكانيات  خالل  ومن  واألرشيف 
التي  الكبيرة  واللوجستية  العسكرية 

كانت تحت سيطرته، حيث قّدر هو نفسه عدد قواته ب11 ألف مجّند.
البريطانية  الغاردين  صحيفة  نشرت  الماضي  العام  من  ديسمبر  شهر  يف 
التقرير  كان  المليشيات.  وسلوك  المدينة  حال  عن  طرابلس  العاصمة  من 
كد التقرير أن حالة من  يكفي لكشف ما ترتكبه من جرائم بحق الدولة.حيث أ
الفوضى والفساد تهيمن على العاصمة الليبية طرابلس، حيث تحكم الشوارع 
طغاة  إىل  تحولوا  الذين  الحرب  وأمراء  المتطرفة،  الجماعات  من  عصابات 

يروعون الشعب.. 
مرتبات  كشوف  يف  مدرجون  طرابلس  يف  الحرب  أمراء  أن  التقرير  وكشف 
الدولة، بذريعة بسيطة وهي أن المسلحين يهددون المصرفيين بالخطف أو 
حافظة  بتسليم  الحكومة  قيام  مماثلة عن  أسفرت ضغوط  كما  أسوأ،  هو  ما 
االستخبارات والمراقبة بالغة األهمية إىل مليشيا متطرفة.وأوضح أن الليبيين، 
يعانون من نقص البنزين والكهرباء ومياه الشرب واألوراق النقدية يف بالدهم 
للنفط،  مزدهر  وإنتاج  دوالر،  مليار   63.81 تبلغ  أجنبية  باحتياطيات  الغنية، 
حيث ال يسمح سوى لعدد قليل من البنوك -التي تسيطر عليها المليشيات- 
بتوزيع النقود، والليبيون يصطفون يف طوابير طويلة تمتد كيلومترات من أجل 

جمعها.
مثل التقرير وغيره من التقارير السابقة شهادات ميدانية على حالة الفوضى 
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والرضوخ للمليشيات اإلرهابية، التي استباحت خالل السنوات الماضية البالد 
يهدأ طيلة سنوات لكن  لم  والنفوذ  المال  المليشيات من أجل  والعباد.صراع 
للتحالف  المليشيات  هذه  سارعت  العاصمة  على  الليبي  الجيش  هجوم  مع 
بحالة  مقترنان  ووجودهم  مصيرهم  أن  باعتبار  مفهوم  هذا  ويبدو  بينها،  فيما 

الفوضى وفرض األمر الواقع على المسؤولين يف الدولة.
مؤسسات  اعادة  ومنع  الفوضى  حالة  لبقاء  المسلحة  المليشيات  تسعى 
الدولة حيث تمثل هذه البيئة مجاال خصبا ألنشطتها التي تبدأ من التجارة غير 
الشرعية إىل الخطف على الهوية إىل استعباد المهاجرين والمتاجرة بهم، إىل 
التحكم يف عمليات صرف األموال من البنوك وقرارات المؤسسات السيادية 
هذه  كل  بالقوة.وتمثل  األحمال  وطرح  الكهربايئ  التيار  وحتى ساعات وصول 
على  االبقاء  أجل  من  تستميت  يجعلها  ما  المليشيات  لثراء  مصدرا  األنشطة 

حالة الفوضى.
ليبيا  يف  الصراع  استمرار  ويخدم 
بـ«قضايا  متهمة  مسلحة  جماعات 
الجماعي  القتل  مثل  خطيرة، 
األموال  وتهريب  والتعذيب  والخطف 
السابق،  الليبية  المخابرات  وأرشيف 
عن  المخدرات«.ناهيك  وتجارة 
المليشيات  تجمع  التي  التحالفات 
ومن  األجنبية  بالعصابات  الليبية 
التي  التشادية  المعارضة  أبرزها 
السنوات  طيلة  تشاد  دولة  هددت 
الماضية، وحركة المسلحين يف دارفور 
والتي ترتبط معها بمصالح تصب يف 

خانة نهب ثروات ليبيا.
الوضع  بقاء  يخدم  أخرى،  جهة  من 
فوضويا يف ليبيا أطرافا دولية، دعمت 
تركيا  أبرزها  المسلحة،  المليشيات 
التي ترسل باستمرار شحنات أسلحة 
تركيا  وتستفيد  ليبيا،  غرب  موائن  إىل 
من األموال الليبية التي يحولها قادة 

ليبيا  ثروات  لنهب  أنقرة  بوابة  العناصر  تمثل هذه  كما  بنوكها  اىل  المليشيات 
لدعم  يستميت  أردوغان  يجعل  ما  وهو  االقتصادي،  تعثرها  ظل  يف  خاصة 

المتطرفين يف ليبيا أمال يف بقاء الفوضى.
ىف أول تحرك حقيقى لسد الفراغ األمنى وإنهاء حالة عدم االستقرار ىف ليبيا 
اإلرهابيين والمتطرفين ىف  الكرامة لمحاربة  المشير خليفة حفتر عملية  أطلق 
تتالت   2014 العام  الدولة.ومنذ  سلطة  واسترجاع  الفوضى  حالة  وانهاء  ليبيا 
المدن  من  العديد  تحرير  يف  ونجح  وجنوبا  شرقا  الليبي  الجيش  انتصارات 
الليبية ليصل مؤخرا اىل العاصمة طرابلس التي يشن عليها هجوما منذ الرابع 

من أبريل/نيسان الماضي النهاء نفوذ المليشيات المسلحة.
الليبية  العاصمة  يف  بالتطورات  مليئة  ستكون  المقبلة  الفترة  أن  ويبدو 
طرابلس، فالجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر يؤكد ان ساعة الحسم 
قد دقت وأن نهاية الميليشيات قد حانت، فيما تؤكد التقارير الواردة من ليبيا 
أن الكتائب المسلحة المتحالفة مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بدأت 
فعال  يؤشر  ما  وهو  الليبي.  بالجيش  والتحاقها  عنه  انشقاقها  معلنة  باالنهيار، 
مبنية  انتقالية  مرحلة  يف  واالنطالق  العسكري  الحسم  ساعة  اقتراب  على 
على المفاوضات السياسية لبناء مؤسسات دستورية تلبي تطلعات الشعب 

الليبي الذي يعاين االمرين منذ اسقاط الناتو للدولة سنة 2011.

حالة  لبقاء  المسلحة  المليشيات  تسعى 
حيث  الدولة  مؤسسات  اعادة  ومنع  الفوضى 
التي  ألنشطتها  خصبا  مجاال  البيئة  هذه  تمثل 
تبدأ من التجارة غير الشرعية إلى الخطف على 
والمتاجرة  المهاجرين  استعباد  إلى  الهوية 
األموال  صرف  عمليات  في  التحكم  إلى  بهم، 
السيادية  المؤسسات  ــرارات  وق البنوك  من 
وطرح  الكهربائي  التيار  وصول  ساعات  وحتى 
األنشطة  هذه  كل  بالقوة.وتمثل  األحمال 
تستميت  يجعلها  ما  المليشيات  لثراء  مصدرا 

من أجل االبقاء على حالة الفوضى.
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شريف الزيتوين

بجراح  مثخن  عام  من  الثقيل  اليوم  ذلك  وسريالًيا، يف  المشهد صادًما،  كان 
الحرب. المشهد المأساوي لزعيم مليشاوي يلهث يف اتجاه مطار طرابلس سائرا 
مع مقاتليه عبر أحد أسواره الشائكة، ويف خلفّية المشهد كان الدّخان يتصاعد 
من المدرج، وصوت التكبيرات يتعاىل مبّشرا باحتراق المطار.. كان ذلك المشهد 
البالد سياسياً  انقسمت  فيما  الجوار،  دول   ! للتصديق  قابلة  غير  لدرجة  عبثًيا 

وعسكرياً على وقع حكومتين يف طبرق وطرابلس.

حرب االقتصاد
على إيقاع التكبير!

مطار طرابلس في »دوامة النكبات«..
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أقدم  من  فهو  الليبّية،  الجوية  المالحة  يف  خاّصة  حالة  طرابلس  مطار 
مطارات البالد، أنشئ يف الثلث األول من القرن العشرين، أي قبل استقالل 
يتم  أن  قبل  اإليطايل،  الجو  لسالح  مركزا  أصله  يف  وكان  سنة،  بـ20  البالد 
أول  منه  سّيرت  أين  اإليطايل،  االستعمار  فترة  خالل  مراحل  على  تطويره 
البريطانّية  للقوات  أوروبا وتونس، ثم استخدم قاعدة  الجويّة نحو  الرحالت 
جاهزا  مطارا  كان  البالد  استقالل  وبعد  الثانية.  العالمية  الحرب  خالل 
للرحالت الجويّة وتمت تسميته بمطار إدريس الدويل خالل الفترة الملكية، 
ثم مطار طرابلس العالمي بعد ثورة الفاتح من سبتمبر التي قادها العقيد 
كثر مطارات  أ السنوات من  لعشرات  بقي  أين   ،1969 القذايف سنة  معّمر 

ليبيا حركّية.
العاصمة  جنوب  غّشير  بن  قصر  منطقة  قرب  الدويل  طرابلس  مطار  يقع 
طرابلس، هو المطار األهم يف البالد لعشرات السنين قبل أن ُتغّير وضعيته 
أحداث فبراير 2011 التي أطاحت بالعقيد القّذايف، وتحّوله إىل ساحة تحارب 
بنايات  مجّرد  منه  جعلت  التي  البالد،  يف  المتصارعة  القوى  مختلف  بين 

مختلف  من  النيران  كلتها  أ بة  مخّر
زواياه، حيث لم تسلم حتى طائراته 
من الدمار يف أسوء مشهد يمكن أن 

تراه أعين الليبيين.
أول تعطيل للطيران شهده المطار 
خالل أحداث فبراير 2011. ففي شهر 
مارس من تلك السنة أصدر مجلس 
بحظر  القاضي   ،1973 القرار  األمن 
استخدامها  بزعم  ليبيا،  يف  الطيران 
النزاع  يف  السابق  النظام  طرف  من 
أوىل  خطوة  كان  الذي  القرار  الدائر. 
ليبيا،   يف  وإقليمي  غريب  تورّط  نحو 
أوقف العمليات الجويّة يف طرابلس 
النظام  قدرات  على  يؤثر  لم  لكن 
عندما  الحقة  فترات  إال يف  الميدانية 

مطار طرابلس حالة خاّصة في المالحة الجوية 
أنشئ  البالد،  مطارات  أقدم  من  فهو  الليبيّة، 
قبل  أي  العشرين،  القرن  من  األول  الثلث  في 
أصله  في  وكان  سنة،   ٢٠ بــ  البالد  استقالل 
مركزا لسالح الجو اإليطالي، قبل أن يتم تطويره 
اإليطالي،  االستعمار  فترة  خالل  مراحل  على 
أوروبا  نحو  الجويّة  الرحالت  أول  منه  سيّرت  أين 

وتونس.
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دخل حلف الناتو على خط المواجهة ووقف إىل جانب التنظيمات المسلحة 
التي كشفت مخططاتها منذ تلك اللحظة.

إسقاط  حين  إىل  العمل  عن  التاريخ  ذلك  منذ  توّقف  المطار  أن  المهم 
النظام وسيطرة المليشيات والتنظيمات اإلرهابية على العاصمة طرابلس. 
الدائر  الصراع  يف  كاملة  عملية  من  كجزء  طرابلس  مطار  شملت  السيطرة 
تأمينه.  بزعم  المطار  نحو  توّجهت  التي  الزنتان هي  كتائب  آنذاك.  ليبيا  يف 
أدركت مبكّرا مثلها مثل غيرها أن »الثورة« هي  الكتائب  والواقع أن تلك 
مجموعة غنائم فيها ما هو ماّدي ملموس وفيها ما هو استرتيجي من خالل 

عدد من المواقع فكان المطار هو الوجهة والخيار األوليين بالنسبة إليه.
الكتائب مسيطرة على المطار بحجة حمايته وتسيير خدماته،  بقيت تلك 
لكن الطابع غير الرسمي فيه كان واضحا، حيث طبعت نفسها بما هو رسمي 
يف  وقتها  الفرقاء  بين  واضحا  بقي  الخالف  لكن  الرسمية،  األزياء  خالل  من 
أو  المسافرين،  بحق  خاصة  تجاوزات  عدة  وجود  يف  خاصة  التسيير  كيفية 
العموم  يف  لكن  الكتائب،  عناصر  بين  تحصل  التي  االنفالتات  خالل  من 
أين ستدخل   ،2014 العام  الدنيا إىل  الحدود  المطار على حركيته يف  حافظ 
أطراف اإلسالم السياسي المجروحة من انتخابات مجلس النواب، على خط 
المعركة ولتنتقل المعركة إىل مطار طرابلس وُتفتُح يف تاريخه صفحة جديدة 

بالتأكيد كان السواد هو الطاغي فيها.
أنهم  ليبيا  إسالميو  أحس   ،2014 يونيو  يف  النواب  مجلس  انتخابات  بعد 
خارج الخيارات الشعبّية على األقل يف أولويّة التمثيل. كانت تلك االنتخابات 
الثانية التي يكونوا فيها خيارا متأخرا، فاختاروا أن يرّدوا الفعل يف المواقع 
الرّد، حيث اختارت مليشيات  المفصلية. مطار طرابلس كان جزءا من ذلك 
المطار.  نحو  بالتوّجه  المبادرة  هي  المسلمين  لإلخوان  الموالية  ليبيا  فجر 
لعواقب  حسابا  يحسبون  ال  ومعاركهم،  خصوماتهم  يف  اإلسالميين  وكعادة 

أفعالهم وهذا ما وقع بالضبط يف معركة المطار.

 
مطار طرابلس توّقف في أحداث 
فبراير عن العمل إلى حين إسقاط 
المليشيات  وسيطرة  النظام 
على  اإلرهابية  والتنظيمات 
السيطرة  طرابلس.  العاصمة 
كاملة  عملية  من  كجزء  شملته 
في الصراع الدائر في ليبيا آنذاك.
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2014، أي بعد شهر أوقل من نتائج انتخابات مجلس  يف منتصف يوليو 
عسكرية  عملّية  سمته  ما  بادي  صالح  بقيادة  ليبيا«  »فجر  بدأت  النواب، 
من  مدعومة  كانت  العملّية  الزنتان.  كتائب  من  طرابلس  مطار  لتحرير 
األطراف اإلسالمّية، بل إنها استندت على فتاوى الصادق الغرياين، ليختلط 
الفوضى  حالة من  المنطقة يف  ولتدخل  ديني  هو  بما  منفعي  ماّدي  هو  ما 
صحيح أن فجر ليبيا حسمتها، لكن أنهت أيضا كل مظاهر الحياة يف المطار 
ولم تسلم حتى طائراته يف مشهد  التحتية ومدارجه  بنيته  بعد تحطيم كل 

مازال عالقا يف أذهان الليبيين إىل اليوم.
النبأ  قناة  هي  واحد،  مصدر  من  متأتية  الصورة  كانت  الفترة،  تلك  خالل 
مشاهد  شاشتها  عبر  تنقل  القناة  كانت  ليبيا.  إلسالميي  األول  الصوت 
الدمار، وصورة صالح بادي مفتخرا بما قام به، إضافة إىل مشاهد مسلحي 
فجر ليبيا وهم يرقصون على أجنحة الطائرات. كانت تلك اللحظات أصعب 

على الليبيين يف قسوتها حتى من لحظة 2011. 
األحداث يف  نفسه من سلسلة  يراجع  كبير  جزء  بدأ  الصور  تلك  من  ربما 
بالده من لحظة اإلطاحة بالقذايف. كانت قناعة من كثيرين حتى من تحمسوا 
بداية، أن يف األمر خلال ما وأن ما تّم التسويق له مجّرد دعاية اشترك فيها 
كانت  لكنها  نعم  صحوة  لحظة  كان  البلد.  لتدمير  والخارج  الداخل  أعداء 

متأخرة كثيرا ألن إمكانية اإلصالح وقتها لم تكن ممكنة.
بعد انتهاء المعارك وسيطرة »فجر ليبيا« عليه، تم اإلعالن عن أن المالحة 
كانت  األرقام  كل  اإلصالح.  بهدف  توقفت  قد  طرابلس  مطار  يف  الجويّة 
بالمئة   90 تشير إىل دمار كبير فيه. 
تعرّضت  الموجودة  الطائرات  من 
أو  تحطيمه  تم  منها  وعدد  ألضرار، 
حرقه بالكامل. لكن ذلك اإلصالح لم 
أي  يجد  لم  إخوانيا  تسويقا  إال  يكن 
المطار  فكان  األرض،  على  تطبيق 
ساحة للمعارك بين الفترة واألخرى 
أخيرا  الليبي  الجيش  دخله  أن  إىل 
قد  التي  طرابلس  تحرير  معركة  يف 
معركة  النجاح  لها  كتب  لو  تكون 
مكانته  إىل  تدريجيا  وإعادته  تحريره 

القديمة.

 ١٠ من  أكثر  وبعد   ،٢٠١5 العام  منتصف  في 
أشهر من توقف الرحالت كليّا في المطار أعلنت 
إصالح  عملية  في  الشروع  عن  اإلنقاذ  حكومة 
٦٠ مليون دينار  وترميم شاملة تحتاج إلى مبلغ 

تخصص من الموازنة العامة للدولة.
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الرحالت  توقف  من  أشهر   10 من  كثر  أ وبعد   ،2015 العام  منتصف  يف 
كلّيا يف المطار أعلنت حكومة اإلنقاذ عن الشروع يف عملية إصالح وترميم 
العامة  الموازنة  من  تخصص  دينار  مليون   60 مبلغ  إىل  تحتاج  شاملة 
المطارات  مصلحة  عام  مدير  المال  بيت  لمحمد  تصريحات  ويف  للدولة. 
لن  اإلصالح  عملية  إن  قال  اإلنقاذ،  حكومة  يف  الليبية  المواصالت  بوزارة 
4 أشهر يكون بعدها مطار طرابلس قادرا على استعادة  تحتاج ألكثر من 
يف  دخلت  بعدها  )المؤقت(  الغويل  حكومة  ألن   يحصل  لم  وهو  نسقه، 
صراع وعدم اعتراف بكل األطراف شرقا وغربا معتبرة أن الشرعية تتوقف 

عندها وفقط.
دّشن  الشرعيات  وصراع  السياسي  االختالف  ذروة  ويف  الغويّل  خليفة 
وجه  ستعيد  نقلة  أنها  مصّرحا  المطار  إعمار  إلعادة  حفال   ،2015 مارس  يف 
البالد وستجلب لها االستثمارات. الحفل كان بحضور عدد من الشخصيات 
إعمار  إعادة  أن  خالله  وصّرح  الصوريّة،  اإلنقاذ  حكومة  رئيس  من  بة  المقّر
المطار هو ما »يطمح له الشعب الليبي لرؤية األسطول الجوي الليبي يعود 

المشاريع  أحد  باعتباره  للعمل« 
تطوير  عنها  سيترتب  التي  الكبرى 

مختلف القطاعات يف البالد.
إعمار  إعادة  حول  »اإلنقاذ«  وعود 
كأغلب  رفوفها  يف  بقيت  المطار 
كانت  التي  ليبيا،  يف  المشاريع 
يف  رئيسية  مساهمة  السالح  لغة 
حدود  إىل  المطار  بقي  تعطيلها. 
حلبة  عليه  هو  ما  على   ،2017 مايو 
للصراع وسيطر عليه لبعض األشهر 
يعلن  أن  قبل  ترهونة  السابع  اللواء 
بن  بقصر  األمنية  للقوى  تسليمه 
اللواء  شأن  شأنها  المنضوية  غشير 

كأغلب  رفوفها  في  بقيت  المطار  إعمار  وعود 
السالح  لغة  كانت  التي  ليبيا،  في  المشاريع 
المطار  بقي  تعطيلها.  في  رئيسية  مساهمة 
حلبة  عليه  هو  ما  على   ،٢٠١7 مايو  حدود  إلى 

للصراع بين الفرقاء.
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المذكور يف ذلك الوقت تحت سلطة المجلس الرئاسي.
يف  الرئاسي  المجلس  رئيس  أعلن  المطار  بناء  إعادة  حول  آخر  تطّور  ويف 
يونيو 2018 عن بدء العمل يف إعادة تأهيل مطار طرابلس بعد تعّطل العملية 
ألشهر طويلة. وقال السراج يف كلمه له خالل حضوره مراسم االحتفال الذي 
أقيم بمناسبة االنطالق الفعلي لمشروعات اعادة تأهيل المطار »لقد نجحنا 
بداية  لنشهد  العمل  تأجيل  يف  تسببت  التي  المصاعب  على  التغلب  يف 
نشاطه  إىل  المطار  إعادة  عن  وأضاف  الرئيسي«.  العاصمة  لمطار  العودة 

يعني تطورا يف مؤشرات العديد من القطاعات الحيوية يف ليبيا.
لكن ما بدأه السراج لم يكتب له النجاح بعد عودة االشتباكات يف محيطة، 
إثر رفض »اللواء السابع« يف نهاية أغسطس 2018 تقّدم قوات تابعة ألمن 
أبوسليم بقيادة غنيوة الككلي، نحوه على أمل السيطرة عليه. اللواء السابع 
دون  المطار  من  االقتراب  الحق يف  له  أحد  ال  المسألة؛  هذه  واضحا يف  كان 
تنسيق بين مختلف األطراف وهذا لم يقم به الككلي المدعوم من السراج، 
معتقدا أن مخططه سيسير حسبما ما يريد وهو ما لم يحصل، حيث مسك 
اللواء األمور على الميدان إىل أن تغيرت الخارطة األمنية يف أحداث العاصمة 

طرابلس المندلعة منذ أبريل 2019.
الجيش  بدأ   ،2019 أفريل  بداية شهر  يف 
عملية  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الليبي 
ومن  طرابلس  تحرير  سماه  لما  عسكرية 
المليشيات.  وسطوة  المسلحة  العصابات 
مطار طرابلس لم يكن خارج األحداث أيضا 
يف هذه المعركة. بشكل مبكّر أعلن الجيش 
الليبي سيطرته على المطار بطريقة مباغتة 
الفعل  رّد  حاولوا  الذين  وحلفاؤه،  للسراج 
تلك  كامل  على  الجيش  تمركزات  لكن 
الجيش  ومنح  اقتراب  أي  منع  المساحة 
كثر من  انتصارا معنويا كانت له تبعاته يف أ

منطقة بعد ذلك.
منذ بدء الحملة كان مطار طرابلس، مركزا يف المعادلة. الجميع يدرك أن 
العاصمة  بوابة  هو  طرابلس،  على  السيطرة  من  جزءا  تعني  عليه  السيطرة 
يف موقعه وأيضا يف رمزيته. من يكسبه يكون قد كسب معنويات المعركة 
كل  تنفي يف  الوفاق  حكومة  بقيت  ذلك  وعلى  فقط خسرها،  يخسره  ومن 

مّرة سيطرة الجيش إىل خرجت الصور والفيديوهات من داخله.
وهي  السالح  هامش  على  أخرى  حرب  أيضا  هناك  طرابلس  معركة  يف 
من  يمكن  ما  كثر  أ كسب  إىل  يسعيان  الحرب  طرفا  التحالفات.  حرب 
كسب  يف  نجح  هذا  يف  الليبي  الجيش  الغربية.  المنطقة  ومسلحي  أعيان 
وأيضا  المناطقّية  الرمزية  لهم  من  وضواحيها  العاصمة  خارج  من  أطراف 
القوة العسكرية. مكونات الزنتان أعلنت منذ بداية الحرب يف طرابلس عن 
تأييدها للجيش لم تتوقف تلك المكّونات عن إصدار بيانات التأييد وحتى 
الزيارات المباشرة لجبهات القتال والتي كان مطار طرابلس أحد محاورها، 
انبثق  الذي  النواب  وهو مجلس  وحيد  بجسم شرعي  تعترف  أنها  معتبرة 

عنه الجيش الليبي.
حتى  استقرار،  حالة  الدويل  طرابلس  مطار  يعش  لم   ،2011 العام  منذ 
األساسي  والشعار  هشة  كانت  فيها،  يعمل  المطار  بقي  التي  الوضعيات 
بعد  كانت  عاشها  التي  واألخطر  األصعب  الوضعية  لكن  التجاوزات.  فيها 
نهائيا  إغالقه  إىل  أّدى  ما  للصراع  دائمة  ساحة  أصبح  حيث   ،2014 العام 
النوايا  أمام المالحة الجويّة وبقي تحت سلطة الوعود الكثيرة التي تمنحها 
والوعود الكثيرة فرصة لإلصالح، ليبقى المطار األهم يف العاصة تحت رحمة 

قادة السالح الذين يبدو أن صراعهم هم أيضا ال أفق لنهايته.

طرابلس  مطار  يعش  لم   ،٢٠١١ العام  منذ 
التي  الوضعيات  حتى  استقرار،  حالة  الدولي 
كانت  »فبراير«،  بعد  فيها  يعمل  المطار  بقي 

هشة والشعار األساسي فيها التجاوزات.
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محمد بالطيب - مجلة »المرصد«

قالت صحيفة Le Nouvel Observateur الفرنسية يف تقرير لها بعنوان 
يف  يقفان  المتنافسان  »الطرفان  أّن  أيًضا«،  اقتصادية  الحرب  ليبيا،  »يف 
طريق مسدود على األرض العسكرية، من المرجح أن تتصاعد المعركة حول 
االقتصاد وإدارة الموارد يف هذا البلد الغني بالنفط. فبعد ستة أسابيع من 
تقع  حيث  العاصمة  أبواب  على  العسكرية  المواقع  تجمدت  الهجوم،  بدء 

حكومة الوفاق الوطني«.
وتابع التقرير أن »ليبيا المنكوبة بصراعات النفوذ منذ سقوط نظام معمر 
المتنافسة:  السلطات  اثنين من  2011، منقسمة من قبل  عام  القذايف يف 
وحكومة  الدويل  المجتمع  قبل  من  بها  المعترف  الوطني  الوفاق  حكومة 
موازية المثبتة يف الشرق مدعومة من المشير خليفة حفتر«، على حّد تعبيره.

يف ليبيــــا..

 الحرب أيًضا اقتصادية
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نفط  »شركة  و  مركزي«  »بنك  لديه  الجانبين  كال  أّن  الصحيفة  وأضافت 
وطنية« يف بلد يعاين من أزمة اقتصادية عميقة منذ عام 2014.

وتابعت أنّه إذا كان الجيش الوطني الليبي يسيطر منذ صيف عام 2018 
النفط  مداخيل  وإدارة  تسويق  فإن  البالد،  يف  النفطية  المنشآت  أهم  على 
المركزي ومقرهما  والبنك   )NOC( الوطنية النفط  إىل شركة  يعودان  الخام 

طرابلس.
أن  يجب  النفط  أن  تنص على  المتحدة  األمم  قرارات  أّن  التقرير  وأضاف 
يوجد مقرها يف  التي  الوطنية  النفط  الحصرية لشركة  السيطرة  يبقى تحت 
رواتب موظفي  أن تدفع كل شهر  أّن »على طرابلس  العاصمة. مشيرا إىل 
الخدمة المدنية يف جميع أنحاء البالد، بما يف ذلك القوات الموالية للمشير 

حفتر الذين يقاتلون ضد حكومة الوفاق« على حّد قوله.
بحرمان  تعّهد  الوفاق  حكومة  »رئيس  أّن  الفرنسية  الصحيفة  وأضافت 
أعضاء الجيش الوطني الليبي من رواتبهم، بعد شن الهجوم على العاصمة، 

والذي كانت دوافعه، بين أخرى، اقتصادية، وفًقا للمحللين«.
ديبلوماسي  عن  الصحيفة  نقلت  المتكائف«،  غير  »التوزيع  عنوان  وتحت 
غريب )رفض الكشف عن هويته( قوله أن »ما تم فرضه على حفتر )من قبل 
المجتمع الدويل( هو أنه على الرغم من أنه يسيطر فعلًيا على حقول النفط، 
الوطنية )طرابلس( واألموال من قباللبنك  النفط  اإلنتاج تديره شركة  إال أن 

المركزي غرب البالد«.
ويضيف قائال: »بحق، يالحظ )حفتر( أن كل أموال النفط تذهب يف الغالب 
إىل الغرب، مما يزيد من الكسور السياسية يف ليبيا حيث يعتبر الشرق من 

الناحية التاريخية مهماًل من قبل الغرب« بحسب تعبيره.
على  المضاد  هجومها  يف  الوفاق  »حكومة  يف  أّن  الصحيفة  تقرير  وتابع 
لديها  التي  االقتصادية  األصول  من  االستفادة  يف  ترغب  حفتر  المشير 
إلضعاف منافسيها«. مضيًفا أنّه »يف أواخر شهر أبريل، حد البنك المركزي 
يف طرابلس من الوصول إىل األموال للبنوك التي يقع مقرها يف شرق البالد، 



37 الجمعة  ٢8  يونيو  ٢٠١٩             العدد: ٧٧١ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

مشيًرا إىل »مخالفات« يف معامالت المؤسسات المالية المعنية لتبرير هذه 
القيود«.

وتابعت الصحيفة أّن »البنك المنافس يف الشرق أدان على الفور »التوزيع 
بنغازي«،  بنوك  تستهدف  إقليمية  »حربًا  منتقًدا  للعائدات  المتكائف«  غير 

المدينة الرئيسية يف المنطقة الشرقية«.
ونقلت عن تقرير لمجموعة األزمات الدولية صدر اإلثنين قوله أنّه »إذا قام 
السلطات  قدرة  فإّن  التقييدية،  اإلجراءات  بتشديد  الليبي  المركزي  البنك 
للخطر«  ستتعرض  حفتر  وقوات  للمسؤولين  الرسوم  دفع  على  الشرقية 

بحسب تعبيرها.
إىل وقف  يدفع حفتر  أن هذا »قد  الصحيفة  المجموعة بحسب  وأضافت 
حرب  إىل  يؤدي  مما   ، عليها  يسيطر  التي  المناطق  من  النفط  صادرات 
الشرق  بين  االنقسام  أن يعمق  أّن »هذا من شأنه  اقتصادية«. محّذرة من 
حّد  على  للتقسيم«  مقدمة  يكون  أن  ويمكن  الواقع  األمر  بحكم  والغرب 

قولها.
أن  الهاي،  يف  كلينجندايل  معهد  يف  الباحث  حرشاوي،  جالل  ويعتقد   
نقلت  ما  وفق  الليبي«  االقتصاد  بخيوط  تتحكم  التي  هي  »واشنطن 

الصحيفة.
أبريل،  منتصف  »يف  أنّه  وتابع 
دونالد  األمريكي  الرئيس  تحدث 
المشير،  مع  الهاتف  عبر  ترامب 
وهو اتصال مباشر ينظر إليه على 
أنه شكل من أشكال الدعم، على 
األمريكي  الموقف  أن  من  الرغم 

يف الصراع ال يزال غير واضح.
»سيتجنب  للحرشاوي:  وفًقا 
صادرات  عرقلة  حفتر  خليفة 
المتحدة  الواليات  ألن  النفط، 
مليون   1.3 )حوايل  الحايل  مستواه  عند  اإلنتاج  على  الحفاظ  على  حريصة 
العالمي  المستوى  اإلنتاج  انخفاض  إىل  بالنظر  خاصة  يومًيا(،  برميل 

للصادرات الفنزويلية واإليرانية«.
يتوقع  حرشاوي  أّن  كاريث«  »سيناريو  عنوان  تحت  الصحيفة  وأضافت 
»من ناحية أخرى،أنّه  من المحتمل جًدا أن يحاول المعسكر المؤيد لحفتر 
أّن  متوقًعا  طرابلس«.  عبر  المرور  دون   )...( الدولية  السوق  يف  النفط  بيع 
»هذه المبيعات يمكن اآلن أن »يتم قبولها ضمنًيا من قبل البيت األبيض«.
دعمها  مجدًدا  المتحدة  الواليات  تؤكد  أن  أيًضا،  الممكن  »من  له  ووفقا 
يعيق  يصاب  أن  حفتر  لمعسكر  يمكن   ، الحالة  هذه  الوفاق،ويف  لحكومة 

صادرات النفط« بحسب قوله.
وأشارت الصحيفة بالقول أنّه »بين عامي 2017 و 2018، كانت السلطات 
عبر  المرور  دون  الخام  بيع  بالفعل  حاولت  قد  البالد  شرق  يف  الموازية 
طرابلس، لكن المجتمع الدويل، وخاصة واشنطن، أفشلوا هذه المحاوالت« 

على حّد تعبيرها.
الوفاق  حكومة  أّن  الصحيفة  بحسب  الدولية،  األزمات  مجموعة  وتعتقد 
الوطني بإمكانها »ترك األزمة المصرفية تتدهور« يف الشرق، ومن بين أمور 
أخرى كثيرة، يمكنها وقف دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، بما يف ذلك 

أولئك الذين يعملون الجيش الوطني الليبي، يف المنطقة الشرقية.
»التداعيات  من  يحذر  الذي  التحليل  لمركز  وفًقا  كاريث«،  »سيناريو   
ما  وفق  بأكمله«،  البلد  على  الخطيرة  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 

الصحيفة. نقلت 

في  المنافس  »البنك  أّن  الصحيفة:  تقول 
الشرق أدان على الفور »التوزيع غير المتكافئ« 
للعائدات منتقًدا »حرًبا إقليمية تستهدف بنوك 
المنطقة  في  الرئيسية  المدينة  بنغازي«، 

الشرقية«.
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رامي التلغ

وغياب  الفوضى  من  حالة   2011 سنة  النظام  إسقاط  منذ  ليبيا  تعيش 
القانون، وقد غذى هذه الوضعية تزايد وتيرة االقتتال الداخلي يف البالد يف ظل 

فشل كل المبادرات السياسية سواء كانت يف الداخل الليبي أو من خارجه.
األطراف  بعض  فيها  وَظفت  متعددة،حيث  أشكاال  أخذت  ليبيا  يف  الحرب 
مقاتلين أجانب لترجيح كفتها يف الحرب بمعية دول أجنبية مدفوعة بأطماع 

الثروات الليبية والظفر بسوق إعادة اإلعمار المغرية.

الطيّارون األجانب..
سالح الفتك بأمن ليبيا 
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طرابلس،  يف  األخيرة  الحرب  خالل 
طيار  على  القبض  حادثة  وضعت 
المليشيات  يقاتل يف صفوف  أجنبي 
طرابلس،  بالعاصمة  المسلحة 
مفتوحة  مواجهة  يف  الوفاق،  حكومة 
استنجادها  ثبوت  بعد  الليبيين  مع 

بمرتزقة أجانب.
الليبي،  الوطني  الجيش  قال  حيث 
طائرة  أسقط  إنه  المعارك  بداية  يف 
 »1 إف  »ميراج  طراز  من  حربية 
فرنسية الصنع، تتبع حكومة الوفاق، 
جنويب  الواقعة  الهيرة  منطقة  يف 
اعتقال  ُمعلًنا  طرابلس،  العاصمة 

قائدها وهو »ُمرتزق أجنبي«.
التواصل  وسائل  عبر  وانتشر 
أن  بعد  للطيار  فيديو  االجتماعي 
سقط يف أيدي قوات الجيش الليبي 
وعندما  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة 

ُسئل عن جنسيته قال »البرتغال«.
وقال الطيار إن اسمه جيمي ريس، 
مشيًرا  عاما،   29 العمر  من  ويبلغ 
شخص  ليبيا  إىل  أحضره  من  أن  إىل 
المجموعة  وكانت  »الهادي«.  اسمه 
يف  موجودة  طائرات  على  تعمل 

قاعدة مصراته الجوية.
على  حصلت  إنها  اإلخبارية،  نيوز«  »سكاي  شبكة  اإلطار،قالت  نفس  يف 
وثائق تورط مصرف ليبيا المركزي، التابع لحكومة فائز السراج يف طرابلس، 
وقيادة  صيانة  أجل  من  أجنبي  لفريق  األميركية  الدوالرات  آالف  صرف  يف 

طائرات حربية.
كثر من 800 ألف دوالر على فريق  وتثبت الوثائق إنفاق حكومة السراج أ
بهدف  المركزي  ليبيا  مصرف  خالل  من  األجانب  والفنيين  الطيارين  من 
الشبكة  بحسب  الجوية،  مصراته  قاعدة  يف  ميراج  طائرات  وقيادة  صيانة 

األمريكية.
كشفت هذه الوثائق مرتبات 11 شخًصا من األجانب، بينهم فنيون وطياران، 
العقيد  من  وموقًعا   ،2017 أغسطس   24 بتاريخ  موجًها  الكشف  هذا  وكان 
علي أبودية األبيض، رئيس األركان الجوية يف حكومة الوفاق، إىل مدير إدارة 
طاقم  أنهم  بحكم  السداد  لغرض  المركزي،  ليبيا  بمصرف  الدولية  العمليات 

فني للتدريب.
ويأيت الكشف عن هذه الوثائق بعد 
واألمن  الدفاع  لجنة  إدانة  من  يوم 
الليبي،  النواب  مجلس  يف  القومي 
يف  السراج  حكومة  »استئجار« 
ومرتزقة«  أجانب  »طيارين  طرابلس، 

الليبيين. المدنيين  لقصف 
مجلس  بيانها  يف  اللجنة  وطالبت 
جلب  جريمة  بـ«إدانة  الدويل  األمن 
جيمي  البرتغايل  المرتزق  الطيار 
عاما من   29 العمر  البالغ من  ريس، 
حكومة  رسميا  تتبع  ميليشيات  قبل 

حيث  متعددة،  أشكاال  أخذت  ليبيا  في  الحرب 
أجانب  مقاتلين  األطراف  بعض  فيها  وَظفت 
أجنبية  دول  بمعية  الحرب  في  كفتها  لترجيح 
مدفوعة بأطماع الثروات الليبية والظفر بسوق 

إعادة اإلعمار المغرية.
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قصف  أجل  من  المرتزقة،  من  أجانب  طيارين  جلب  ووصفت  السراج«.  فايز 
المدنيين الليبيين، بأنها »جريمة حرب ضد الليبيين«.

بـ«رفع غطاء  الليبي،  النواب  القومي بمجلس  الدفاع واألمن  وطالبت لجنة 
لقتل  المرتزقة  جلب  يف  المتورطة  السراج  حكومة  عن  الدولية  الشرعية 

الليبيين«.
من جانب آخر،أعلن مكتب المدعي العسكري التابع للجيش الوطني الليبي  
أن الطيار »المرتزق« البرتغايل الذي أسقطت طائرته مطلع الشهر الماضي، 

يقبع يف سجن بمدينة بنغازي شريق البالد.
المرتزق  »الطيار  قوله:  الحضيري  عن  اإليطالية  »نوفا«  أنباء  وكالة  ونقلت 
يكن  لم  مصراتة  يف  الجوية  الكلية  قاعدة  يف  كمرتزق  تجنيده  أن  عن  كشف 
كثر من أربع سنوات بهدف بناء  فرديا، بل كان ضمن عملية منظمة بدأت منذ أ
قوة جوية يف المدينة، بعد أن رفض الطيارون الليبيون القتال مع المليشيات 

اإلسالمية التي تسيطر على المدينة«.
وذكر الحضيري أن »الطيار المرتزق 
الجوية  الكلية  قاعدة  بأن  اعترف 
بمصراتة فيها طيارون وفنيون مرتزقة 

من البرتغال، وأوكرانيا، واإلكوادور«.
عن  اإليطالية  الوكالة  ونقلت 
طيارين  هناك  »أن  الحضيري 
من  وفنيين  طيران  ومهندسي 
اإلكوادور، وفنيين يعملون يف القاعدة 
منذ 2014، إضافة إىل طيارين آخرين 

من البرتغال«.
صحيفة  كّدته  أ المعطيات  هذه 
تقرير  يف  ماتش«  »باريس  الفرنسية 
كوادريون  إ »مرتزقة  بعنوان  لها  
قالت  طرابلس«  معركة  يف  يقاتلون 
فيه بأّن مهندسين وطيارين من دولة 

كشف موقع »سكاي فايتر« أنه منذ فبراير ٢٠١5 
المتخصصة  األوكرانية  جليسادا  شركة  قامت 
بتوفير قطع الغيار للطائرات والمروحيات لعدة 
ذوي  من  وتقنيين  طيارين  عن  بالبحث  دول 
بدوام  1«لعمل  أف  »ميراج  طائرات  في  الخبرات 
إلى  التقارير  أشارت  بمرتب  أفريقيا  في  كامل 
أنه يتراوح ما بين ١5 ألف إلى ٢٠ ألف دوالر شهريًا 

تضاف لهم عالوة للطيارين مقابل كل طلعة.
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من   2016 العام  يف  ظهروا  اإلكوادور 
ضد  المعارك  يف  المشاركة  خالل 

داعش يف ليبيا.
مضيفًة أّن طائرة ميراج آف1 كانت 
مصراتة،  يف  قاعدتهم  ومن  تقلع 
آنذاك  كان  ما  لقصف  سرت  باتجاه 
إفريقيا.  يف  اإلسالمية  الدولة  عاصمة 
الطيارون  قدم  »ثم  بالقول:  مؤكدة 
أبريل  يف  جديدة  لمعركة  أنفسهم 
الجيش  المرة ضد  هذه  ولكن   2019
المشير  بقيادة  الليبي  الوطني 

حفتر«.
موقع  السياق،كشف  ذات  يف 
»سكاي فايتر« أنه منذ فبراير 2015 
األوكرانية  جليسادا  شركة  قامت 
الغيار  قطع  بتوفير  المتخصصة 
دول  لعدة  والمروحيات  للطائرات 
من  وتقنيين  طيارين  عن  بالبحث 
»ميراج  طائرات  يف  الخبرات  ذوي 
أفريقيا  كامل يف  بدوام  1«لعمل  أف 

بمرتب أشارت التقارير إىل أنه يتراوح ما بين 15 ألف إىل 20 ألف دوالر شهرياً 
تضاف لهم عالوة للطيارين مقابل كل طلعة.

الفرنسي  ديفانس«  »مينا  موقع  كشف   2015 العام  من  ديسمبر  ويف 
الدفاعي الشهير عن وجود 4 مرتزقة يعملون لصالح  »فجر ليبيا »  وهم من 

كولومبيا وجنوب أفريقيا.
أنهم  ليبيا  مغادرتهم  عقب  معهم  مقابلة  و  تقرير  يف  حينها  الموقع   وقال 
القطرية  العاصمة  يف  معهم  التعاقد  تم  أن  بعد  إسطنبول  مطار  عبر  وصلوا 
لقصف  جوية  لطلعات  تنفيذهم  أثناء  لهم  صور  الموقع  نشر  الدوحة،كما 
أثناء عمليات صيانة داخل قاعدة  الزنتان و الرجبان و صور أخرى  أهداف يف 

مصراتة الجوية.
2017 حول  العام  المتحدة يف  التابعين لألمم  الخبراء  تقرير  كّد  من جانبه،أ
ليبيا وجود ما أسماهم بـ«الطيارين المرتزقة« يقاتلون إىل جنب قوات حكومة 

الوفاق ويعملون انطالقا من قاعدة مصراتة الجوية.
وقال التقرير أّن »الهجمات الجوية تواصلت من قاعدة مصراتة الجوية منذ 
عام 2016. وكانت يف القاعدة طائرتان مقاتلتان عاملتان من طراز ميراج آف1 
يستخدمهما ما ال يقل عن 3 طيارين أجانب يعملون كمرتزقة. وتفيد التقارير 
الثالث من  األسبوع  آذار/مارس حتى  نفذوا طلعات جوية من  الطيارين  بأن 

تموز/ يوليو 2016«.
لقي  قد  »أحدهم  أّن  التقرير  كّد  وأ
حتفه إثر تحطم طائرته يف 2 حزيران/
على  غارة  شنه  بعد   ،2016 يونيو 
سرت.  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
ومنذ تحطم تلك الطائرة، لم يبتق يف 
مصراتة إال طائرة ميراج آف 1 واحدة 

للعمليات. صالحة 
بالقول:  الخبراء  تقرير  وتابع 
تحديد  من  الفريق  تمكن  »وبينهما 
يحمل  الذي  المتوىف  الطيار  هوية 
بصورة  ومقيم  البرتغالية  الجنسية 

ليبيا  لضرب  مرتزقة  استقدام  أن  مراقبون  يرى 
يأتي في إطار تمشٍّ كامل لتخريب البالد بدافع 
في  مليشيات  مع  تنسق  خارجية  أطــراف  من 
البالد  خيرات  اختطاف  بهدف  الليبي  الداخل 
على  والعجز  الضعف  من  حالة  تعيش  التي 

التوصل إلى تسوية تعيد االستقرار للبالد.
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المدعي  مكتب  أعــلــن 
للجيش  التابع  العسكري 
الطيار  أن  الليبي  الوطني 
الذي  البرتغالي  »المرتزق« 
مطلع  طائرته  أسقطت 
يقبع  الماضي،  الشهر 
بنغازي  بمدينة  سجن  في 

شرقي البالد.

األخيرة  الدولة  تقّدم  لم  ألمانيا،  يف  دائمة 
الكشف  على  تساعد  أن  يمكن  معلومات 
التي  الكيانات  تقود إىل  عن دالئل ذات صلة 
تعاقدت معه ودفعت لقاء خدماته يف ليبيا«.
كوادور  إ من  مهندسين  »طاقم  أّن  مؤكًدا 
وعندما   .1 آف  الميراج  طائرة  صيانة  يتوىل 
تعلم  ال  بأنها  أفادت  بإكوادور  الفريق  اتصل 
تحديد  تم  األنشطة. ويف حين  تلك  شيئا عن 
أجور  بسداد  المتصل  المصريف  الحساب 
طلب  على  كوادور  إ ترد  لم  المهندسين، 

الفريق مزيدا من التفاصيل«.
كما كشف التقرير األممي الجوانب المالية 
بالتحويالت  »اضطلعت  قائالً:  للقضّية 
التفيجاس  مصرف  من  لألموال  المنتظمة 
العظمى  لبريطانيا  المتحدة  المملكة  يف  مسجلة  شركات  التفيا(،  )يف  باستا 
كانوا  الذين  اإلكوادوريين  المواطنين  من  العديد  لصالح  الشمالية،  وإيرلندا 

أعضاء يف القوة الجوية اإلكوادورية«. 
تم  »قد  أنّه  التقرير  وأضاف 
لهؤالء  منتظمة  مدفوعات  كتشاف  ا
جزيران/يونيو  بين  الفترة  يف  األفراد 
وقد   .2015 األول/ديسمبر  وكانون 
أالف   10 حوايل  المهندسون  تلقى 
الطيارون  تلقى  دوالر شهريا يف حين 
الفريق  طلب  وقد  دوالر.  ألف   20
من  المصرفية  التفاصيل  من  مزيدا 
المتحدة ولكنه لم  كوادور والمملكة  إ

يتلق المعلومات المطلوبة«.
لألمم  التابع  الخبراء  فريق  وقال 
إلقاء  »بعد  أّن  علم  أنه  المتحدة 
من  أفراد  قام  غانم،  على  القبض 
مع  مباشرة  بالتعاقد  مصراتة 
تحديد  تم  وقد  اإلكوادوري.  الفريق 
المعنيين.  األفراد  هؤالء  بعض  هوية 

أعمال معروف من مصراتة عبدالسالم فكروم  أن رجل  كدت عدة مصادر  وأ
من  اللوجسيتي  الجانب  يف  أيضا  شارك  قد 
استضافة بعض أعضاء الطاقم خارج القاعدة 
بتزويد  أيضا  وقام  مدينة مصراتة.  الجوية يف 
المقرر  األهداف  بإحداثيات  الميراج،  طياري 
العمليات  بدء  حتى  األقل  على  مواجهتها، 
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية يف سرت« وفق 

نص التقرير.
ويرى مراقبون أن استقدام مرتزقة لضرب 
لتخريب  كامل  تمشٍّ  إطار  يف  يأيت  ليبيا 
مع  تنسق  خارجية  أطراف  من  بدافع  البالد 
اختطاف  بهدف  الليبي  الداخل  مليشيات يف 
الضعف  التي تعيش حالة من  البالد  خيرات 
تعيد  تسوية  إىل  التوصل  على  والعجز 

االستقرار للبالد.
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ترجمة ياسر محّمد - مجلة المرصد 

قالت صحيفة واشنطن بوست األمريكية إنه أطلق سراح أحد المحاربين 
المرتزقة يف  كأحد  بالعمل  اتهم  الذي  األمريكي  الجو  القدامى يف سالح 
ليبيا بعد اعتقال دام ستة أسابيع يف حلقة غامضة تسلط الضوء على 
الطبيعة المتشابكة للحرب األهلية يف ذلك البلد، وفق ما أعلنه مسؤولون 

اليوم الثالثاء.
وأضافت الصحيفة “كان جيمي سبونوجل  -رجل من والية فلوريدا يبلغ 
من العمر 31 عاًما- يقود طائرة بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس يف 
7 مايو عندما سقطت طائرته وفًقا للمسؤولين واألفراد المطلعين على 

الحادث والذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم”.

واشنطن بوست تكشف 
هويّة »الطيّار المرتزق« 
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وقال الجيش الوطني الليبي إنه أسقط الطائرة التي قال إنها طائرة مقاتلة 
باسم  اآلن  بوست  واشنطن  تعرفه  رجل  يقودها  أف1-  ميراج  طراز  من 
سبونوجل ، حيث كانت قد شنت غارات جوية على قوات الجيش الوطني 
الليبي يف المنطقة. حجبت الصحيفة نشر اعتقال سبونوجل بناًء على طلب 

من المسؤولين األمريكيين الذين كانوا يعملون لتأمين إطالق سراحه.
وتابعت الصحيفة األمريكية أن الجيش الوطني الليبي هو أحد الفصيلين 
على  السيطرة  أجل  من  سنوات  منذ  مستمرة  معركة  يخوضان  اللذين 
األراضي والمؤسسات الحكومية الليبية، وهو صراع غمر البالد يف حالة من 
الكثير  ومحو  طويلة  لفترة  النسيان 
عام  أحداث  أوجدته  الذي  األمل  من 

.2011
إن  بوست  واشنطن  وقالت 
المحاربين  ألحد  الواضحة  المشاركة 
معركة  يف  األمريكيين  العسكريين 
الجيش  بين  طرابلس  يف  مستمرة 
والميليشيات  الليبرايل  الوطني 
الوطني  الوفاق  لحكومة  المؤيدة 
المدعومة من األمم المتحدة توضح 
نشأ  األمد  تعقيد صراع طويل  مدى 
كحرب عالمية كبرى بالوكالة تنطوي 
باتهامات  والمبارزة  األسلحة  على 

المرتزقة. استخدام 

الليبي  الوطني  الجيش  نشرها  التي  الصور 
سبونوجل  شوهد  الحادث،  من  وجيزة  فترة  بعد 
وكشف  الطبي.  العالج  وتلقى  بالدماء  ملطخ 
التواصل  وسائل  على  ظهر  الــذي  الفيديو 
بأنه  نفسه  عرف  الذي  الرجل  نفس  االجتماعي 
إنه  وقال  ريس  جيمي  يدعى  برتغالي  مواطن 
على  ركز  مدني  عقد  بموجب  ليبيا  في  كان 

»تدمير الجسور والطرق«.
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باسم  متحدث  قال  الرجل  على  القبض  بعد 
معاملة  يعامل  إنه  الليبي  الوطني  الجيش 
لكن  ــي.  ــدول ال للقانون  ووفــًقــا  إنسانية 
أسابيع  قضوا  الذين   ، األمريكيين  المسؤولين 
الليبي  الوطني  الجيش  مع  مناقشات  في 
ظلوا  سبونوجل   سراح  إطالق  ضمان  بهدف 

قلقين بشأن رفاهيته.

كما يلفت االنتباه إىل تحول السياسة األمريكية تجاه ليبيا. يف الوقت الذي 
خصص فيه كبار المسؤولين يف إدارة ترامب وقًتا محدوًدا لليبيا ، بدا الرئيس 
وكأنه يثني عن الدعم المستمر لسنوات طويلة لحكومة الوفاق الوطني يف 
طرابلس عندما أشاد علًنا بخليفة حفتر ، الرجل القوي الذي يترأس الجيش 

الليبي. الوطني 
وقال السفير روبرت أوبراين  -مبعوث الرئيس ترامب لشؤون الرهائن- يف 
مقابلة عبر الهاتف »يسعدنا دائًما أن نرى األمريكيين المحتجزين يف الخارج 
يعودون إىل الوطن ألصدقائهم وعائالتهم«، مضيفا  »نحن نقدر قرار خاطفيه 
باإلفراج عنه. كما نشكر المملكة العربية السعودية على دورها يف حل هذه 

القضية«.
وقال مسؤولون إن سبونوجل كان قد ُنقل إىل السعودية يوم الثالثاء. لم 

يقدم الجيش الوطني الليبي وال يف حكومة الوفاق الوطني تعليًقا فوريًا.
عن  اإلبالغ  يتم  لم  التي   ، سبونوجل  إن  الجو  سالح  يف  مسؤولون  وقال 

أصبح   ، قبل  من  كأمريكي  هويته 
مجنًدا يف القوات الجوية عام 2006 
وعمل كميكانيكي. بعد تركه الخدمة 
يف  عمل   2013 عام  يف  الفعلية 
عام  حتى  لفلوريدا  الوطني  الحرس 
له  آخر عمل  وكان   .2017 أو   2016
المجال  الفعلية هو فني  الخدمة  يف 
الجوي ، وكان آخر مركز عمل له هو 

قاعدة سالح الجو ماكديل يف تامبا.
الجوية  القوات  يف  طياًرا  يكن  لم 
بعد  طيار  رخصة  على  حصل  لكنه 

العسكرية. خدمته 
الجيش  نشرها  التي  الصور  يف 

الوطني الليبي بعد فترة وجيزة من الحادث، شوهد سبونوجل ملطخ بالدماء 
التواصل  وسائل  على  ظهر  الذي  الفيديو  وكشف  الطبي.  العالج  وتلقى 
االجتماعي نفس الرجل الذي عرف نفسه بأنه مواطن برتغايل يدعى جيمي 
الجسور  »تدمير  على  ركز  مدين  عقد  بموجب  ليبيا  يف  كان  إنه  وقال  ريس 

والطرق«.
يقل  لم   ، االجتماعي  التواصل  على وسائل  الذي ظهر  الفيديو  يف شريط 
الوطني،  الوفاق  إنه عمل يف لصالح حكومة  أنه سبونوجل  بدا  الذي  الرجل 
بمن  الوفاق  بحكومة  كبار  ومسئولين  »هادي«  اسمه  شخًصا  عّين  لكنه 
فيهم نائب رئيس الوزراء أحمد ميعتيق  الذي كان يف واشنطن هذا الشهر 
جزء من رحلة تهدف إىل جمع الدعم األمريكي لحكومته ونفى أن تستخدم 

حكومة الوفاق طيارين أجانب.
وليس من الواضح ما إذا كانت سبونوجل قد انتهك القانون األمريكي من 
خالل العمل مع أي حزب يف ليبيا أو القتال معه. توظف العديد من الدول 
أدوار  لعب  يمكنهم  أجانب  أمنيين  مقاولين  المتحدة  الواليات  ذلك  يف  بما 

متنوعة وأحيانًا يكونون مسلحين.
إنه  الليبي  الوطني  الجيش  باسم  قال متحدث  الرجل  القبض على  وبعد 
يعامل معاملة إنسانية ووفًقا للقانون الدويل. لكن المسؤولين األمريكيين ، 
الذين قضوا أسابيع يف مناقشات مع الجيش الوطني الليبي بهدف ضمان 
إطالق سراح سبونوجل  ظلوا قلقين بشأن رفاهيته. ولم يتسن على الفور 

االتصال بأسرة سبونوجل للتعليق.
لفترة  عملوا  األجانب  المدربين  إن  ليبيا  على  مطلع  غريب  مسؤول  قال 

طويلة يف األكاديمية الجوية الليبية ومقرها مدينة مصراتة.
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االشتباكات  تتواصل 
طرابلس  العاصمة  يف 
الجيش  قوات  بين 
المسلحة  والجماعات 
على  المسيطرة 
المدينة.. لقراءة المشهد 
وتحليل  العاصمة  يف 
أمين  التقينا  أبعاده 
اللجنة التنفيذية للحركة 
الوطنية الشعبية الليبية 

مصطفى الزائدي 

ال يمكن ضمان 
نجاح أي حل سياسي 

دون وجود مؤسسة 
عسكرية تحميه

مصطفى  الزائدي:

حوار:
سوزان 
الغيطاين



47 الجمعة  ٢8  يونيو  ٢٠١٩             العدد: ٧٧١ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

والتشكيالت  الجيش  بين  طرابلس  اشتباكات  من  الحركة  موقف 
المسلحة المسيطرة على العاصمة؟

الحركة الوطنية الشعبية ترى أنها معركة تطهير طرابلس من سطوة اإلرهاب 
مستقرة.  آمنة  مدنية  دولة  بناء  نحو  مهمة  كخطوة  سالحها  ونزع  والمليشيات 
فالقوات المسلحة تنفذ إرادة الشعب الليبي، وتستجيب إىل تطلعاته نحو األمن 
والدول  الناتو  عدوان  أثناء  كبيرة  تدمير  عملية  إىل  تعرضت  فقد  واالستقرار، 
وعصابات  جهوية  ومليشيات  إرهابية  منظمات  مكّنت  والتي  معه،  المتحالفة 
القوات  لكن  ثرواتها،  ونهب  شعبها  وقمع  ليبيا  على  السيطرة  من  إجرامية، 
ودخلت  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة  نفسها  بناء  إعادة  يف  نجحت  المسلحة 
تطهير  ونجحت يف  والمليشيات  اإلرهاب  من  الوطن  لتطهير  تاريخية  معركة  يف 
األن  سنوات،  ثالثة  استمرت  شرسة  معركة  بعد  والجنوبية  الشرقية  المنطقة 
وتتقدم  طرابلس،  مدينة  بتطهير  األخيرة  معاركها  تخوض  المسلحة  القوات 

بخطى ثابتة وواثقة إلنجاز مهمتها التاريخية.
المسلحة تحصل  التشكيالت  وأن  برأيك خاصة  الجيش  نجاح  ما فرص 

على دعم من الخارج؟
نتيجة  تكونت  أساسا  المليشيات 
الليبي،  الشأن  يف  فج  أجنبي  تدخل 
دول  قبل  من  عناصرها  تدريب  وتم 
من  نفسها  وتمول  خارجية،  وجهات 
الليبية  الموارد  على  سيطرتها  خالل 
التي استحوذت عليها بسيطرتها على 
دعم  من  وكذلك  الدولة،  مؤسسات 
لإلخوان  الدويل  والتنظيم  وتركيا  قطر 

المسلمين.
دخلت  طرابلس  اشتباكات   

الحركة الوطنية الشعبية ترى أنها معركة تطهير 
طرابلس من سطوة اإلرهاب والمليشيات ونزع 
مدنية  دولة  بناء  نحو  مهمة  كخطوة  سالحها 

أمنة مستقرة.
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تدمير  عملية  إلى  تعرضت  المسلحة  القوات 
المتحالفة  والدول  الناتو  عدوان  أثناء  كبيرة 
معه، والتي مّكنت منظمات إرهابية ومليشيات 
على  السيطرة  من  إجرامية،  وعصابات  جهوية 

ليبيا وقمع شعبها ونهب ثرواتها.

ستكون  أنها  للقول  البعض  يدفع  ما  تذكر  نتائج  تحقيق  دون  الثالث  شهرها 
مدمرة للمدينة وطويلة األمد كما حدث يف بنغازي؟

لسنوات  تحصنت  فالمليشيات  طويل،  المعركة  أمد  يكون  أن  الطبيعي  من 
شك  وال  النهائية،  معركتها  لخوض  فيها  العصابات  كل  وتجمعت  طرابلس،  يف 
األمريكية  القوات  فإن  وللمثال  مصالحهم،  على  الدفاع  يف  سيستميتون  انهم 
والتحالف الدويل معها والجيش العرايق والحشد الشعبي احتاج ألكثر من ثالثة 
األمر كل  لن يستغرق  الموصل من قبضة داعش، يف طرابلس  لتحرير  سنوات 
القوات  تكتيكات  أن  الضروري، خاصة  وقتها  المعركة ستأخذ  لكن  المدة،  هذه 
كل  ويف  المنشآت،  على  والحفاظ  السكان  أذى  تجنب  على  تقوم  المسلحة 
األحوال القوات المسلحة تسيطر على ثالثة أرباع طرابلس ولم يتبقى إال وسط 
أجزاء  بن غشير هي  وقصر  الفرجان  وخلة  طرابلس  ومطار  زارة  فعين  المدينة، 
واسعة جدا من مدينة طرابلس إضافة إىل منطقة النواحي األربعة التي تشكل 

كثر من ثلثي مساحة طرابلس الكبرى. أ
 75.000 نزوح  إىل  إضافة  والجرحى  القتلى  اآلف  أوقعت  االشتباكات   
شخص أال ترى أن تدهور الوضع اإلنساين يدفع إىل إعادة النظر يف حسابات 

المعركة؟
بالنسبة لألضرار التي لحقت بالمدنيين فهي يف الواقع الزالت يف حدها االدين، 
جر  يف  نجحت  المسلحة  فالقوات 
المليشيات إىل ساحة معركة اختارتها 
هي وبها أقل كثافة سكانية بطرابلس، 
لكن يف كل األحوال هذه معركة واجبة 
وال يمكن تجنبها فهي لم تكن اختيارية، 
لكنه  ضحايا،  معركة  لكل  وبالتأكيد 
الذي  بالثمن  مقارنة  مقبول  ثمن 
سكان  وخاصة  والناس  الوطن  دفعه 
طرابلس من جراء سيطرة المليشيات 

على البالد .
البعض يرى أن دخول الجيش 
أمام  الطريق  قطع  لطرابلس 
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الملتقى الجامع الذي كان يحظى بدعم مختلف األطراف؟ فما رأيك؟
ارتياب  ولدت  الجامع  للملتقى  اإلعداد  التي صاحبت  الغموض  حالة  أن  أرى 
بناء حالة  بالرغم من محاوالت  الحقيقية،  أهدافه  الليبيين حول   كثير من  لدي 
من  وال  موضوعه  يعرف  لم  مؤتمر  ينجح  أن  ُيعقل  فال  حوله،  وهالة  وهمية 
وعدد  االجتماع  موقع  فقط  وعرف  انعقاده،  قبل  أسبوع  حتى  فيه  سيشارك 
المشاركين، أن ينجح يف وضع حل يمكن أن يكون مقبوال ألزمة أستمرت ثماين 
اإلرهاب والجريمة، حوار  المليشيات وانتشار  بالفوضى وحكم  سنوات اتسمت 
انتقالية  الترتيب لمرحلة  الذي أستمر سنتين فشل فشال ذريعا يف  الصخيرات 
المنطقي أن  انه من  بالك بمؤتمر غامض كما  بناء دولة مستقرة فما  تقود إىل 
تتحدد األطراف التي ستشارك يف المؤتمر أوال، وان تستشار يف جدول أعماله، 

ومن البديهي أن تعين من يمثلها يف المؤتمر، لكن هذا لم يحصل.
الحوار  مركز  تسمى  أخرى  جهة  أى  الباطن  من  أوكلت  البعثة  أن  حدث  ما 
اإلنساين أن تقوم بتجميع أراء الليبيين وتحديد المشاركين يف المؤتمر، وشكلت 
تستند  المؤتمر  يف  المشاركين  قوائم  لوضع  الليبيين  بعض  من  سريا  فريقا 
كل  لنا  وبالنسبة  الحوار  ومركز  البعثة  تقوله  قد  لما  األعمى  تأييدهم  إىل  فقط 
ابلغنا  الجماهيري،  النظام  ومؤيدي  وكوادر  قيادات  من  المتكونة  التنظيمات 
البعثة مرارا بوجهة نظرنا، التي ملخصها أن يكون المؤتمر تأسيسيا، وأن يتناول 
أسس  ويضع  قصيرة،   تمهيدية  مرحلة  بإدارة  تتعلق  جوهرية  قضايا  بالنقاش 
بناء الدولة الليبية الجديدة، وان تحضره األطراف الليبية الفاعلة والتي حددناها 

فبراير،  بعد  الناتجة  المؤسسات  يف  
قبل  قائمة  كانت  التي  والمؤسسات 
والقبائل  المسلحة،  والقوات  فبراير، 
ورجال  مثقفين  من  والنخب  الليبية، 
دين ورجال أعمال ونقابيين ومحامين 
كاديميين وغيرهم وطالبنا أن تحدد  وا
لكى  المؤتمر  يف  يمثلها  من  األطراف 
أن  المرة  فالحقيقة  بنتائجه  تلتزم 

المليشيات  جر  في  نجحت  المسلحة  القوات 
إلى ساحة معركة اختارتها هي وبها أقل كثافة 

سكانية بطرابلس.
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الزايدي: على النخب الليبية االنطالق في العمل 
الجديدة  الليبية  الدولة  معالم  رسم  أجل  من 
الشاملة،  المجتمعية  المصالحة  أسس  ووضع 
الذي  اإلخوان  سيطرة  أثار  لمحو  الخطط  وإعداد 

عبثوا بكل شيء في ليبيا.

دائرة الشكوك حول المؤتمر اتسعت وتحولت إىل مخاوف من كونه كان وسيلة 
والسالح  التفكير يف حل سياسي  يمكن  ما هو عليه فال  الوضع على  الستمرار 

منتشر بأيادي مليشياويين عابثين.
ما رأيك يف العبارة التي ترددها مختلف الدول »الحل يف ليبيا ال يمكن 

أن يكون عسكريا«؟
الجارية،  العسكرية  العملية  التعسف سحبه على  هذا كالم صحيح، لكن من 
فليس من أهداف القوات المسلحة فرض حل سياسي يف ليبيا، بل نزع سالح 
المليشيات المتصارعة تمهيدا إلطالق عملية سياسية وطنية تنتج حل يتوافق 
حل  أي  نجاح  ضمان  يمكن  ال  السالح،  ضغوطات  عن  بعيدا  الليبيون  عليه 

سياسي بدون وجود مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية تحميه وترعاه.
تقدم  مع  بالتزامن  الجنوب  يف  إرهابية  عمليات  وقوع  إىل  تنظر  كيف 

الجيش يف طرابلس؟
على  الجيش  سيطرة  بمجرد  اإلرهاب  على  كليا  يقضى  أن  المتصور  غير  من 
طرابلس فهذا كالم غير واقعي، هدف القوات المسلحة القضاء على التنظيمات 
ومالذ  يمولهم  مال  وبيت  لهم  قاعدة  ليبيا  تكون  ان  دون  والحيلولة  اإلرهابية، 
لإلرهابيين من كل العالم بها فالعمليات اإلرهابية مستمرة يف فرنسا وبلجيكيا 
ومصر وباكستان وغيرها بالرغم من وجود جيوش وأجهزة أمن قوية لكن الشك 
أن السيطرة على طرابلس ستضعف اإلرهاب على المستوى الوطني واإلقليمي 

والدوىل.
المتوقعة  السيناريوهات  ما   
وما  الجيش  نجح  حال  يف 

السيناريو اآلخر يف حال فشل؟
الساحقة  غالبيتهم  يف  الليبيون 
ويؤيدونها،  المسلحة  القوات  يدعمون 
هم  وضباط  جنود  من  فمنتسبيها 
إمكانية  يف  التفكير  يمكن  وال  أبنائهم، 
إىل  تفتقد  التي  المليشيات  انتصار 
تتمترس  والتي  الشعبية  الحاضنة 
فقط خلف السالح وتعتمد على تأييد 
بالقضاء  وستنتهي  انطلقت  المعركة  لإلخوان،  الدويل  والتنظيم  وقطر  تركيا 
سياسي  حل  أمام  مفتوح  الطريق  سيكون  عندئذ  واإلرهاب،  المليشيات  على 
يتوافق عليه الليبيون، الحقيقية التي قد ال يدركها من ال يعرفون الوضع الليبي، 
الليبيين  بين  توجد مشاكل جوهرية  فال  ليبيا،  لها يف  ال جذور  الليبية  األزمة  أن 
ومذهبهم  سليم  بني  قبيلة  من  اغلبهم  يف  الليبيون   ، ايديولوجية  وال  قبلية  ال 
ثقة  نحن على  لذلك  أيديولوجية،  قد تسبب صراعات  أحزاب  توجد  وال  مالكي، 
من سهولة الوصول إىل حل توافقي يف وقت قصير جدا، الليبيون متفقون على 
طي هذه الصفحات السوداء من التاريخ الليبي واإلنطالق الجماعي لبناء ليبيا 

جديدة لكل الليبيين.
ما الكلمة األخيرة التي تقولها لنا؟

أن  ليعلموا  المليشيات،  صفوف  يف  بهم  المغرر  الشباب  إىل  نداء  أوجه 
المعركة يف لحظاتها األخيرة وعليهم العودة إىل أحضان شعبهم، وان ال يستمعوا 
بل  ليست معهم  المعركة   ، ويعاقبون  بأنهم سيالحقون  اإلخوان  إىل وسوسات 
مع اإلرهابيين والمافيات والقيادات العميلة الفاسدة كما أوجه دعوة لكل النخب 
الجديدة  الليبية  الدولة  معالم  رسم  أجل  من  العمل  انطالق  بضرورة  الليبية 
ووضع أسس المصالحة المجتمعية الشاملة، وإعداد الخطط لمحو أثار سنوات 
سيطرة اإلخوان الذي عبثوا بكل شئ يف ليبيا، ومحاوالتهم تمزيق اللحمة الوطنية 
الليبية وتشويه التاريخ الليبي وتزوير األحداث التحية للقوات المسلحة وقيادتها 

الشجاعة، والمجد للشهداء األبرار وادعو هللا بان يمن بالشفاء على الجرحى.
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عبدالباسط غبارة            

يف 17 فبراير من العام 2011، دخلت ليبيا يف مرحلة جديدة أخرجتها من طور 
األمن واإلستقرار لتلقى بها يف غياهب الفوضى.وتدخلت قوات الناتو مدعومة من 
القذايف  الراحل معمر  العقيد  نظام  وبريطانيا إلسقاط  وفرنسا  المتحدة  الواليات 
واغتيال االستقرار واألمن يف هذا البلد العريب الغني بموارد الطاقة النفط والغاز.

وعقب رحيل الزعيم الليبي، تخلى الغرب عن ليبيا تاركاً فراغاً أمنياً، حيث اإلنتشار 
المستمر لألسلحة وتوسع نفوذ المليشيات اإلسالمية التي حولت المدن الليبية 
إىل تمدد تنظيم “داعش”  المدنيون، وصوالً  اىل ساحة حرب كبيرة راح ضحيتها 
اإلرهايب يف األراضي الليبية مستفيداً من انعدام االستقرار يف دول الجوار، فيما 

انقسمت البالد سياسياً وعسكرياً على وقع حكومتين يف طبرق وطرابلس.

طرابلس منذ ٢٠١١.. 
انتهاكات وجرائم في الذاكرة
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األزمة  ــدالع  إن أعقبت  التي  السنوات  طيلة 
على  المختلفة  المليشيات  أصرت  البالد،  في 
الليبية طرابلس، حيث  العاصمة  التمترس فى 
النفوذ  على  متواصلة  صراعات  في  دخلت 

والسيطرة. 

العاصمة وفوضى المليشيات

طيلة السنوات التي أعقبت إندالع األزمة يف البالد، أصرت المليشيات المختلفة 
متواصلة  صراعات  يف  دخلت  حيث  طرابلس،  الليبية  العاصمة  ىف  التمترس  على 
عجز حكومي  ويف ظل  نظاميين  أو شرطة  غياب جيش  والسيطرة يف  النفوذ  على 

متواصل عن وضع حد لسيطرة المسلحين وفرض سلطة القانون.
أعمال  يمارس  بعضها  المسلحة  المليشيات  عشرات  طرابلس  يف  وتواجدت 
الحرابة والسطو والخطف مقابل فدية وغيرها، اضافة اىل الجريمة المنظمة وتجارة 
تتمتع  فيما  المخدرات،  وتجارة  األبيض  والرقيق  الشرعية  غير  والهجرة  البشر 
على  متكرر  بشكل  وتتصارع  كبيرة،  وتعبوية  تسليحية  بقدرات  أخرى  ميليشيات 

النفوذ والسلطة.
وأصبحت العاصمة ساحة لصراعات المليشيات المسلحة التي بسطت سيطرتها 
على مفاصل الدولة، واندلع صراع النفوذ بينها وقد ترافق ذلك مع التدهور المتسارع 
المليشيات  بين  المندلعة  الحرب  دائرة  اتسعت  وقد  ليبيا  يف  األمنية  األوضاع  يف 
العسكرية يف طرابلس ونهبت العديد من البنوك بأيدي جماعات مسلحة بصواريخ 
مضادة للدبابات قامت بنسف الخزائن 
كما  الدنانير.  ماليين  وسرقة  الحصينة 
مخازن  أيضاً  المليشيات  إحدى  نهبت 
وأصبحت  طرابلس  يف  الرئيسة  األدوية 
األدوية،  من  خالية  المستشفيات 

وانتشرت عمليات االختطاف.
الهائل من الفوضى  الكم  ووسط هذا 
إجالء  إىل  الغربية  الدول  سارعت 
بعثاتها الدبلوماسية ورعاياها من ليبيا، 
عدد  بإجالء  قامت  المتحدة  فالواليات 
حربية  طائرات  حماية  يف  موظفيها  من 
األجنبية  البعثات  أجلت  وتباعاً  مقاتلة. 
من  ورعاياها  الدبلوماسية  بعثاتها 

العاصمة الليبية. وتدفق الهاربون من نيران االقتتال إىل دول الجوار.
المليشيات  هذه  مارست  ليبيا  يف  األزمة  اندالع  أعقبت  التي  السنوات  وخالل 
العديد من الجرائم يف حق المواطن الليبي وبات سكان العاصمة الليبية بين مطرقة 
االشتباكات المسلحة التي تهدد حياتهم وسندان األوضاع االقتصادية الصعبة التي 

تسببت فيها انتهاكات المليشيات:

مجزرة غرغور

من  جمعة  صالة  عقب  العزل  المصليين  من  عدد  خرج   ،2013 نوفمبر  ىف15 
السابق  البلدية  رئيس  من  وبدعوة  طرابلس  العاصمة  وسط  القدس  مسجد  أمام 
السادات البدري للتجمع مطالبين بتطبيق قراري المؤتمر الوطني العام ذي الرقم 
عقب  وذلك  المسلحة  التشكيالت  جميع  من  العاصمة  إخالء  بخصوص   53 و   27
العسكرية  المجموعات  قبل  من  المتكررة  اإلعتداءات  بسبب  الشديد  االحتقان 

المختلفة والمحسوبة على مدن من خارج العاصمة. 
التي  المليشيات  من  عدد  تتمركز  حيث  غرغور  منطقة  نحو  المتظاهرون  وتوجه 
كز  كمرا بعضها  وخصصت  لها  مقار  السابق  النظام  مسؤويل  بيوت  من  إتخذت 
الحي،  بالرصاص  المسلحين  من  مجموعة  العزل  المتظاهرون  ليواجه  لالعتقال 
وسقط ما ال يقل عن 47 ضحية مباشرة وتفاوتت إصابات 518 آخرين ما بين جروح 

بسيطة وشديدة الخطورة. 
ليترفع  طبية  إحصائيات  حسب  نساء  و  شيوخ  والقتلى  الجرحى  بين  من  وكان 
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عدد القتلى بعد وفاة عدد من الجرحى إىل 56 قتيالً بحسب بيان للحكومة المؤقتة 
باشر  من  بشأن  االتهامات  تبادل  على  بداية  الفعل  ردة  إقتصرت  وفيما  آنذاك 
من  المسلحة  المجموعات  قوات  قادة  من  بعض  تهديد  اىل  ليصل  النار،  بإطالق 
آمر  آغا  باشا  الطاهر  بينهم  النهاية ومن  القتال حتى  بمواصلة  الميدانيين  مصراتة 

كتيبة درع ليبيا ىف حينها التي كانت تتمركز بتلك المنطقة.
من  لالختطاف  زيدان  علي  األسبق  الوزراء  رئيس  تعرض   ،2013 كتوبر  أ ويف 
مسلحون  قام  حيث  ليبيا  ثوار  عمليات  غرفة  باسم  تعرف  مسلحة  ميليشيا  قبل 
تابعون لها بخطفه من الفندق الذي يقيم به يف طرابلس.وقالت المليشيا حينها إنها 
خطفت زيدان لدور حكومته يف إلقاء الواليات المتحدة القبض على مشتبه به من 
قيادات تنظيم القاعدة يف العاصمة الليبية، وتوعدت الجماعة بمالحقة المتورطين 

باختطاف أبو أنس الليبي.

انتهاكات فجر ليبيا

بعد هزيمة السياسيين اإلسالميين يف إنتخابات 2014، أطلقت جماعة فجر ليبيا 
وهي تحالف مجموعة ميليشيات إسالمية يف ليبيا تضم ميليشيات بينها درع ليبيا 
الوسطى، غرفة ثوار ليبيا يف طرابلس وميليشيات تنحدر أساساً من مناطق مصراته 

والزاوية  غريان  من  لميليشيات  اضافة 
على  االستيالء  بهدف  هجوما  وصبراته، 
من  وعدد  العالمي  طرابلس  مطار 
له  المجاورة  المناطق  يف  المعسكرات 
الليبي  للجيش  تابعة  قوات  تقوم  الذي 
الزنتان(  منطقة  من  منتسبيها  )أغلب 

بادارته وتأمينه منذ 2011
بعض  قاده  الذي  الهجوم  تسبب 
القادة الميدانيين منهم صالح بادي وهو 
عضو المؤتمر الوطني العام السابق عن 

لم تكتف مليشيات فجر ليبيا بأعمال القتل في 
أهالي ليبيا، وإنما ارتكبت الكثير من العمليات 
اإلرهابية والتخريبة في حق المؤسسات الليبية 

والمستشفيات.
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تضرر  بينها  والخاصة  العامة  الممتلكات  يف  كبيرة  مادية  أضرار  يف  مصراته  مدينة 
خزانات الوقود الرئيسية يف طريق المطار بطرابلس والتابعة شركة البريقة لتسويق 
النفط ما أدى لتضرر عدد من الخزانات واحتراقها لعدة أيام يف سماء المدينة. كما 
طرابلس  مطار  يف  الرابضة  المدنية  الطائرات  من  عدد  واتالف  مباين  عدة  تضررت 
بمطار  الرئيسي  المبنى  حرق  وأيضا  والبراق  واألفريقية  الليبية  لشركات  والتابعة 
طرابلس الدوىل بالكامل. كما تسبب القصف الذي استخدمت به صواريخ متوسطة 
وقصيرة المدى يف أضرار بعدة مباين ومنشآت يف المناطق المحيطة بالمطار كذلك 

وقع عدد من القتلى الجرحى واالصابات من الطرفين.
يف  مناطق  على  هجومها  بدأ  على  الشهر  قرابة  وبعد   2014 أغسطس   24 ويف 
طرابلس قامت بالهجوم على مطار طرابلس اثر انسحاب قوات الزنتان من المطار 
حيث أظهرت الصور دماراً هائالً لحق بالمطار الرئيسي يف طرابلس، وكذلك قامت 

قوات فجر ليبيا باشعال النيران يف مبنى الصالة الرئيسية بالمطار.
وبعد تراجع قوات الزنتان، شّن اإلسالميون حملًة ضد الزنتان يف طرابلس. حيث 
بيوت  حرقوا  الوسطى  ليبيا  ودرع  ليبيا  ثوار  عمليات  منهم.غرفة  العديد  إختفى 

سياسيين فازوا بإنتخابات 2014.
ويف 24 أغسطس هاجمت قوات من ميليشيا فجر ليبيا قناة العاصمة التلفزيونية 
القناة  ادراة  أعلنت  واتالفها حيث  بمحتوياتها  بالعبث  الخاصة يف طرابلس وقامت 
بالقناة  العاملين  تهديد  تم  والبث من مقرها يف طرابلس. كما  االتصال  أنها فقدت 

واحراق منزل مالكها.
ويف سبتمبر 2014، وصفت منظمة 
فعلته  ما  ووتش،  رايتس  هيومن 
للسيطرة  المتحاربة  المليشيات 
واعتداءاتها  ومحيطها  طرابلس  على 
المدنية  والممتلكات  المدنيين  على 
كدت  الحرب«.وأ بـ«جرائم  طرابلس 
فروا  السكان  آالف  أن  المنظمة 
وثَّقت  أنها  وكشفت  منازلهم،  من 
شنتها  التي  االعتداءات  من  سلسلة 
المدنيين  على  ليبيا«  »فجر  قوات 
على  السيطرة  منذ  وممتلكاتهم، 

العاصمة، بما فيها مطار طرابلس الدويل، يف 24 أغسطس 2014.

اجتياح ورشفانة

ميليشيات  قبل  لهجوم مسلح من  تعرضت منطقة ورشفانة   2014 يف سبتمبر 
فجر ليبيا والتي سبق لها أن سيطرت على مدينة طرابلس وأحرقت مطارها الدويل 
قبيلة  تسكنها  التي  وليد  بني  من  كل  علي  بالهجوم  وقامت   2014 أغسطس  يف 
للهجوم  المستمر  سعيها  وتواصل  وتدميرها  سابق  وقت  يف  سرت  وايضا  ورفلة 

والسيطرة علي الحقول النفطية وفرض سلطتها بقوة السالح.
تسبب الهجوم يف نزوح العديد من السكان المدنيين جراء قصف المنطقة، كما 
لها  تعرضت  متعمدة  وتخريب  تدمير  وعمليات  وجرحى  قتلى  سقوط  يف  تسبب 

منازل السكان بعد نهبها.
السنوي  تقريرها  اإلنسان،  لحقوق  ضحايا  منظمة  أصدرت   ،2016 فبراير  ويف 
2015 ، تحت عنوان »خمُس سنوات من  حول حالة حقوق اإلنسان يف ليبيا لعام 
االنتهاكات واإلفالت من العقاب«وجاء يف جزء منه توثيق لجرائم مليشيات »فجر 

ليبيا«، التي كان أبرزها حرق مطار طرابلس واالنتهاكات يف ورشفانة.
بحق  مروعة  انتقام  بعمليات  قامت  ليبيا  فجر  مليشيات  أن  إىل  التقرير  ولفت 
تضم  التي  المليشيات  هذه  سيطرة  فبعد   ،2014 اغسطس  يف  ورشفانه  أهايل 
نصف  نحو  تهجير  تم   ، المتشددة  الجماعات  من  وحلفائها  مصراته  من  مقاتلين 

بين  ظل  الليبي  االقتصاد  بأن  القول  يمكن 
الوفاق  حكومة  أنظار  وتحت  المليشيات  براثن 

العاجزة، وهو ما أكدته تقارير غربية.
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مليون شخص أجبروا على ترك منازلهم سعياً للجوء إىل أقاربهم أو مناطق قريبة 
بسبب  األعداد  هذه  وتزايدت  مصر،  أو  تونس  يف  البالد  خارج  إىل  أو  ورشفانه  من 

تدهور الوضع األمني وازدياد عمليات االنتقام وسرقة ونهب وحرق وهدم البيوت.
ولم تكتف مليشيات فجر ليبيا بأعمال القتل يف أهايل ليبيا، وإنما ارتكبت الكثير 
من العمليات اإلرهابية والتخريبة يف حق المؤسسات الليبية والمستشفيات، وهو 
كده مجلس الحكماء والشورى بمنطقة ورشفانه، التي تشهد على تلك الجرائم،  ما أ
التي تنوعت ما بين انتهاكات تجاه السكان المدنيين، حيث الحرق والتدمير وسرقة 
العديد من البيوت التي تجاوز عددها خمسة آالف منزل ومزرعة باإلضافة إىل حرق 
كده التقرير الحقويق،  المستشفيات وفروع المصارف المحلية بالمنطقة، طبًقا لما أ

كد أيضا أنهم لم يحترموا األموات يف قبورهم. الذي أ

عجز الوفاق

ويف مارس 2016، وبعد أشهر من العمل يف تونس، وصلت حكومة الوفاق الوطني، 
بأن هذه  تفاؤل  رافقه  تأييد دوىل  الليبية وسط  العاصمة  اىل  السراج،  فايز  برئاسة 
الحكومة ستكون قادرة على حل أزمات البالد وإنهاء حالة االنقسام الموجودة.لكنها 
لم تستطع نيل ثقة مجلس النواب لتتحول عقب ذلك بحسب المراقبين إىل رهينة 
للميليشيات المسلحة التي تسيطر على المشهد األمني والعسكري يف طرابلس.

جرائمها  واصلت  التي  المليشيات  جماح  كبح  يف  الوفاق  حكومة  تنجح  ولم 
البشعة:

من  عنهم  اإلفراج  بعد  12 سجيًنا،  تصفية  تمت   ،2016 يونيو/حزيران   10 ففي 
ال  بما  المجزرة،  هذه  طرابلس.وأثبتت  إحدى ضواحي  زارة  عين  الرويمي يف  سجن 
وأن  المختار.  عمر  بلد  اليوم يف  الطاغية  الغاب هي  بأن شريعة  للشك  مجاال  يدع 
استقرار حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بالعاصمة طرابلس لم يغير شيئا على 

أرض.
المقاتلة،  الليبية  الجماعة  أي  السجن،  هذا  على  المسيطرة  الميليشيا  وأقدمت 
هؤالء  وحرق  وقتل  تعذيب  على  حقوقية،  منظمات  عن  صادرة  تقارير  وبحسب 
عنهم.  واإلفراج  القضاء  أحكام  تنفيذ  عوض  السابق  النظام  إىل  المنتمين  الضحايا 
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بعرض  ضاربة  متفرقة  أماكن  ويف  الشوارع  يف  الجثث  هذه  بإلقاء  الحقا  وقامت 
الحائط كل المعايير األخالقية والدينية واإلنسانية و ودون مراعاة لألعراف القبلية 

السائدة يف ليبيا.
كم شرق   61 بعد  على  الواقعة  بوللي،  القره  منطقة  كانت   ،2016 يونيو   23 يف 
50 من  نحو  قتلت  التي  ميليشيا«القنيدي«،  يد  النتهاكات على  طرابلس، مسرحا 
29 يف انفجار لمخزن الذخائر نجم عن قصف الميليشيا العشوايئ  السكان، بينهم 
للسكان.وقد القت هذه الجريمة تنديدا واسعا فيما طالبت وزارة العدل ىف الحكومة 
الليبية المؤقتة ، بتشكيل لجنة تحقيق دولية منفصلة حول األحداث وتحديد الجهة 
المسؤولة عن الجريمة ومعاقبتهم وفق قرارات مجلس االمن، ومثول الجناة امام 

محكمة الجنايات الدولية.
ويف يناير 2017، لقى مايزيد عن عشرة أشخاص مصرعهم، وُجرِح خمسة آخرين 
تابعة  وكتيبة  المنطقة،  بين مسلحين من  بالقربوللي  وقعت  التي  االشتباكات  إثر 
المجلس  الجمعة.واستنكر  سوق  ببوابة  تتمركز  ترهونة  المشتركة  األمنية  للغرفة 
الدولة يف غرب  أجهزة  المنطقة، وطالب  المسلح على  الهجوم  بوللي  القره  البلدي 
وأسبابها  الحادثة  حول  تحقيق  لجنة  لتشكيل  والعاجل  السريع  بالتدخل  ليبيا 

ومكان وقوعها ألخذ حق أسر الضحايا من أبناء المدينة وحقن دماء الليبيين.
حكومة  نجحت  أخرى،  جهة  ومن 
المليشيات  بعض  استمالة  يف  الوفاق 
للتحالف معها، وبعد شهرين من دخولها 
عن  الوفاق،  حكومة  أعلنت  العاصمة، 
والشرطة  الجيش  من  قوة  تشكيل 
باسم »جهاز الحرس الرئاسي«، لتدخل 
مع  عنيفة  مواجهات  يف  ذلك  عقب 
بدورها  أعلنت  التي  اإلنقاذ  حكومة 
اسم  تحمل  مسلحة  قوة  تأسيس  عن 
يف  العاصمة  الوطني«.لتدخل  »الحرس 

أتون مواجهات متواصلة.
ويف 20 فبراير 2017، استهدفت محاولة اغتيال فاشلة رئيس المجلس الرئاسي 
األعلى  يسمى«المجلس  ما  رئيس  و  السراج  فايز  الوطني«  »الوفاق  لحكومة 
للدولة« عبد الرحمن السويحلي« ورئيس »الحرس الرئاسي« نجم الدين الناكوع، 
وذلك  الدريبي  بمنطقة  العامة«  »المباحث  مقر  افتتاح  مراسم  من  رجوعهم  أثناء 
بالقرب من فندق ريكسوس وقصور الضيافة الرئاسية مقر المجلس األعلى للدولة 

وسط العاصمة طرابلس.
أبو سليم منذ  التي تشهدها منطقة  االشتباكات  أسفرت   ،2017 فبراير   23 ويف 
2017، والدائرة بين قوة األمن المركزي الموالية لحكومة  23 فبراير  يوم الخميس 
كما  جريحا  و16  قتلى  تسعة  عن  االنقاذ،  لحكومة  الموالية  البركي  وكتيبة  الوفاق 
إضافة  والثقيلة،  المتوسطة  األسلحة  فيها  استخدمت  التي  االشتباكات  خلفت 
الموجودة  والمستشفيات  السكنية  بالمباين  مادية  أضرار  البشرية،  الخسائر  اىل 

بالمنطقة.
ويف 26 مايو 2017، اندلعت يف عدة مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس، وأسفرتعن 
الموالية  لكتائب  ببسط  جريح.وإنتهت   100 من  كثر  وأ قتيال   64 نحو  سقوط 
لحكومة الوفاق كامل سيطرتها على العاصمة طرابلس ما أدى إىل إنسحاب أغلب 

المليشيات الموالية لحكومة اإلنقاذ.
حالها  على  ظلت  األمنية  األوضاع  فان  االنقاذ  حكومة  مليشيات  انسحاب  ورغم 
2017، قتل ما ال يقل عن  يوليو   05 الضحايا.ففي  وتواصلت االشتباكات وسقوط 
جراء  خطيرة  بجروح  آخرين   20 وإصيب  وأطفال  نساء  معظمهم  مدنيين  سبعة 
المصايف  أحد  البوين على  لمليشيا  تابعة  عناصر  أطلقتها  قذيفة عشوائية  سقوط 

المكتضة بالمواطنين قبالة مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.
 07 السبت  بالعاصمة طرابلس، عصر  ابوسليم  2018، شهد حي  يوليو   07 ويف 

عاني سكان العاصمة طرابلس طويال من تردي 
شعبية  مظاهرات  وخرجت  المعيشية،  األوضاع 
انتشار  على  احتجاجا  األخيرة،  السنوات  في 
وللمطالبة  والحاجة،  الفقر  وتفشي  الفساد 

بتحسين األوضاع المعيشية.
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مسلحة  مليشيات  بين  والمتوسطة  الثقيلة  باألسلحة  اشتباكات   ،2018 يوليو 
محمد  يقودها  وأخرى  الككلي«  بـ«غنيوة  المشهور  الككلي  الغني  عبد  يقودها 
بمنطقة  الشوارع  من  عدد  إغالق  إىل  ادت  المشاي«،  بـ«بوعزة  المشهور  المشاي 

طريق المطار كما أدت هذه اإلشتباكات إىل سقوط قتلى وجرحى.
ميليشيات  بين  اشتباكات  العاصمة  شهدت   ،2018 أغسطس  آب/   26 يف 
115 قتيال و383  المدنيين، بلغ عدد الضحايا  مسلحة، أودت بحياة العشرات من 
الصحة  لوزارة  التابعة  الجرحى  شؤون  إدارة  وفق  مفقودا،   17 إىل  إضافة  جريحا، 
تقرير  كبيرة، ورصد  اإلشتباكات إىل خسائرمادية  أدت  الوطني.كما  الوفاق  بحكومة 
ومتاجر  منازل  طالت  جسيمة  وأضرار  وتخريب  دمار  آثار  »رويترز«  وكالة  بثته 
ليبيين، بعد اإلشتباكات بين المليشيات المسلحة المتنافسة. وأشارت الوكالة إىل 
أن الجيوب التي تشهد االشتباكات تعرضت فيها مقار شركات ومحالت لدمار، كما 
إىل  وأدت  المدينة،  كز  المرا معظم  يف  الكهرباء  بانقطاع  أيضاً  االشتباكات  تسببت 

إغالق كامل للمطار الرئيسي يف طرابلس.
البعثة األممية، يف  المتنازعين برعاية  النار بين  اتفاق لوقف إطالق  ورغم توقيع 
2018، ثّم توقيع اتفاق ثاٍن، بعده بخمسة أيام، لـ »تعزيز وقف  4 أيلول/ سبتمبر 
انتظار  يف  تكون  قد  العاصمة  بأن  تنبئ  ظلت  كثيرة  مؤشرات  فإن  النار«،  إطالق 
إستهدفت  لتي  اإلغتياالت  موجة  إستمرار  مع  خاصة  االقتتال،  من  أخرى  جوالت 
عناصر مليشياوية وهو ما أعتبره البعض إستمرار لصراع النفوذ وتصفية الحسابات 

وسط عجز حكومي متواصل.
الخطة  الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  اعتمد   ،2018 كتوبر  أ  23 ويف 
ذلك  األمنية.وتزامن  الترتيبات  لجنة  من  المعدة  الكبرى  طرابلس  لتأمين  األمنية 
كتوبر  25 أ مع موجة اغتياالت اجتاحت العاصمة الليبية حيث اغتال مسلحون يف 
أغتيل مدير فرع جنوب طرابلس  شرطية وشابًا يف حادثين منفصلين، وقبل ذلك 
لمكافحة المخدرات المقدم علي بوشهيوة ، عن طريق مجهولين يف منطقة.  قصر 

بن غشير 
ميليشيا  من  عنصران  اغتيل  حيث  المليشيات  من  عناصر  االغتياالت  وشملت 

الخاصة  الردع  بقوة  تعرف  ما  أو  كارة 
مجهولين،  ايدى  على  بالرصاص  رميا 
أحد  اغتيال  تم  أسبوع،  من  أقل  وبعد 
المنتسب  المسلحة  المليشيات  قادة 
حنكورة،  خيرى  ويدعى  الداخلية  لوزارة 
أمام  الرصاص  من  لوابل  تعرضه  إثر 
أيدى  على  المدينة  وسط  الفنادق  أحد 

عناصر مجهولة.

فان  االنقاذ  حكومة  مليشيات  انسحاب  رغم 
وتواصلت  حالها  على  ظلت  األمنية  األوضاع 

االشتباكات وسقوط الضحايا.
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واعتبر مراقبون حينها أن الترتيبات األمنية عبارة عن شرعنة جديدة للمليشيات 
ولن تستطيع ارساء األمن وهو ما تأكد يف 15 نوفمبر 2018، حين اندلعت مواجهات 
وعناصر  الوفاق  لحكومة  الموالية  سليم«  أبو  المركزي  »األمن  قوة  بين  عسكرية 
تابعة  قوات  تقدم  خلفية  على  بينهما،  جرت  مناوشات  بسبب  السابع«  »اللواء 
للواء السابع باتجاه مطار طرابلس الدويل، جنوب العاصمة.وأعلن لواء »الصمود«، 

بقيادة صالح بادي، التقدم والسيطرة على مطار طرابلس الدويل.
ومع إنطالق العام الجديد بآمال كبيرة إلنهاء حمى الصراع الدائر يف البالد، تكشفت 
على األرض صعوبة الوضع يف ظل إستمرار مسلسل العنف.ففي الساعات األوىل 
الليبية  العاصمة  يف  مسلحة  ميليشيا  اغتالت   ،2019 يناير   01 الثالثاء  صباح  من 
من  تعهدات  على  وحصوله  لمنزله،  عودته  بعد  أول  مالزم  برتبة  ضباًطا  طرابلس، 
الذي  المحياط  ناصر  أول  المالزم  له.وعاد  التعرض  بعدم  المليشيات  قادة  بعض 

يعمل آمًرا للكتيبة 103 غريب ليبيا، إىل منزله بعد سنوات من التهجير.
ويف 16 يناير 2019، شهدت طرابلس مسلحة بين ميليشيات قوة حماية طرابلس، 
وقوات اللواء السابع مشاة، جنوب العاصمة الليبية، وأّدت االشتباكات، وفًقا إلدارة 
مقتل  إىل  طرابلس  يف  الجرحى  شؤون 
بينهم  آخرين   65 وإصابة  شخًصا   16
أشخاص   3 فقدان  عن  فضاًل  مدنيون، 
الخسائر  عن  عائلة.ناهيك   213 ونزوح 

الكبيرة. المادية 
شنت  الماضية  السنوات  وخالل 
تتقاتل  التي  المسلحة  المليشيات 
هجمات  والنفوذ  السيطرة  أجل  من 
طرابلس،  يف  النقل  كز  مرا على  متكررة 
إقناع  يف  المبذولة  الجهود  قّوض  مما 
إىل  بالعودة  الدبلوماسية  البعثات 
الطيران  شركات  واجهت  العاصمة.كما 
صعوبة يف الحفاظ على انتظام خدماتها 
للنفط  المنتج  البلد  هذا  على  واإلبقاء 

متصاًل بالعالم الخارجي، مع تضرر طائراتها بفعل الهجمات.
المليششيات  براثن  بين  ظل  الليبي  االقتصاد  بأن  القول  يمكن  أخرى  جهة  من 
كد  كدته تقارير غربية.ففي تقرير له أ وتحت أنظار حكومة الوفاق العاجزة، وهو ما أ
مركز »سمال آرمز سيريف« للدراسات، أن الوضع السياسي واالقتصادي يف ليبيا، 
طرابلس«،  »كارتل  اسم  عليها  أطلق  العاصمة  لميليشيات  تحالف  قبضة  يف  بات 

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 
»اغنيوة«،  يتزعمها  التي  أبوسليم«  و«كتيبة  التاجوري،  هيثم  بقيادة  طرابلس« 

باإلضافة إىل »كتيبة النواصي« بزعامة على قدور. 
واألمن  الدولية  للشؤون  األلماين  للمعهد  دراسة  كشفت   ،2018 أبريل  ويف 
الدراسة،  الرئاسي.وتقول  المجلس  قرارات  على  المليشيات  سيطرة  عن  الدويل 
تمتلك شبكات  إىل »مافيا منظمة«  تحولت من جماعات مسلحة  المليشيات  إن 
تؤثر يف االقتصاد واألعمال والسياسة واإلدارة يف العاصمة وهذا ما جعل االقتصاد 
الليبي واألموال الليبية تصب يف مصلحة فئة صغيرة جًدا ودائرة أصغر من أي فترة 

مضت منذ أحداث فبراير 2011.
إدارة  يف  الوفاق  حكومة  فشل  المحاسبة  ديوان  تقرير  كد  أ  ،2018 مايو  ويف 
تخبطا  وإدارية،  مالية  لتجاوزات  رصده  خالل  من  التقرير  وكشف  الدولة،  شؤون 
داخل أروقة حكومة الوفاق، التي لم تحقق خالل عام 2017 أي تقدم، حيث أظهر 
التقرير بأنها اسـتمرت يف ارتكاب نفس التجاوزات واألخطاء التي ذكرها تقرير ديوان 
المواطن  بأنها فشلت يف توفير احتياجات  2016، والذي أوضح  المحاسبة يف عام 

المليشيات  شنت  الماضية  السنوات  خالل 
السيطرة  أجل  من  تتقاتل  التي  المسلحة 
والنفوذ هجمات متكررة على مراكز النقل في 
طرابلس، مما قّوض الجهود المبذولة في إقناع 

البعثات الدبلوماسية بالعودة إلى العاصمة.
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سيرفي«  آرمز  »سمال  مركز  أكد  له  تقرير  في 
واالقتصادي  السياسي  الوضع  أن  للدراسات، 
لميليشيات  تحالف  قبضة  في  بات  ليبيا،  في 
العاصمة أطلق عليها اسم »كارتل طرابلس«، 

بدعم من حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي.

المخاطبات  خالل  من  الديوان  مارسها  التي  والضغوط  العديـدة  المحاوالت  رغم 
تـدين  يف  السلبية  المظاهر  معاجلة  منه  محاولة  المختلفـة  والتقارير  واالجتماعات 

أوضاع الدولة دون اتخاذ أي إجراءات حيالها.
عن  لإلعراب  بليبيا،  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  أيضا  دفع  المليشيات،  تغول 
السيادية  المؤسسات  عمل  وعرقلة  والتخويف  العنف  ألعمال  الشديدة  »إدانتها 
»اتخاذ  إىل  الوطني  الوفاق  حكومة  ودعت  المليشيات«.  رجال  قبل  من  الليبية 
وإعتبر  اإلجرامية«.  األعمال  هذه  عن  المسؤولين  لمقاضاة  الالزمة  الخطوات 
مراقبون، بيان البعثة إعترافا مبطنا بفشل حكومة الوفاق يف كبح جماح الجماعات 

المسلحة ايل حاولت شرعنتها.
تهاوى  ظل  يف  المعيشية،  األوضاع  تردي  من  طرابلس  العاصمة  سكان  وعاين 
الخدمات الصحية العامة، وأزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ومأزق السيولة 
النقدية، وغالء المعيشة وارتفاع أسعار العمالت الصعبة وتوقف المصارف.وخرجت 
مظاهرات شعبية يف السنوات األخيرة، احتجاجا على انتشار الفساد وتفشي الفقر 

والحاجة، وللمطالبة بتحسين األوضاع المعيشية.
عبر  الليبية  العاصمة  يف  المليشيات  نفوذ  انهاء  نحو  الليبي  الجيش  توجه  ومع 

يف  الكرامة«  »طوفان  لعملية  اطالقه 
هذه  سارعت   ،2019 أبريل/نيسان 
المليشيات المتصارعة لتشكيل تحالف 
الساعية  أهدافها  جلية  بصفة  عكس 
واستمرار  الفوضى  حالة  على  لالبقاء 
استنزاف ثروات البالد بدعم من عرابيها 
وقطر. تركيا  رأسهم  وعلى  االقليميين 
وكشفت هذه التحالفات ضعف حكومة 
بات  الذي  السياسي  وعجزها  الوفاق 
المجتمع  مواقف  عنه  وكشفت  جليا 
يف  المليشيات  لوجود  الرافض  الدويل 

طرابلس.


