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االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

ما بعد أحداث غريان..

معركة طرابلس..
خياُر إنهاء المليشيات

التمثيل بالجثث..شواهد مرعبة 
على إجرام المليشيات!

الجيش الليبي بين معركة طرابلس !

وخطاب المواجهة التركي 
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طرابلس - مجّلة المرصد 
 

وجود  فيها  ترسخ  عجاف،  سنوات  من  التخلص  تحاول  ليبيا  زالت  ما 
الميليشيات المسلحة، التي استغلت انتشار السالح يف البالد لتكون لنفسها 
مناطق نفوذ تحت سلطة الرصاص،  وهو ما أدخل البالد يف دوامة من العنف 
والفوضى، وزاد من قتامة األوضاع االقتصادية يف بلد يصنف على أنه من 

أغنى بلدان المنطقة. 

معركة طرابلس.. االفتتاحية

خيارُ إنهاء المليشيات
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الليبي  الوطني  الجيش  أطلق  الماضي،  أبريل/نيسان  من  الرابع  منذ 
عملية »طوفان الكرامة« بهدف انهاء الفوضى المنتشرة يف العاصمة الليبية 
تتخذ  التي  الوفاق  حكومة  لكن  فيها،  واالستقرار  األمن  واستعادة  طرابلس 
تحالفات  لعقد  سارعت   ،2016 العام  يف  وصولها  منذ  لها  مقرا  المدينة  من 
اإلرهابية  العناصر  على  عالوة  الغربية  المنطقة  المنتشرة يف  المليشيات  مع 
والمطلوبين، وهو ما أشعل فتيل معارك شرسة باتت تهدد المدنيين الذين 

ظلوا طوال السنوات الماضية يدفعون ثمن الصراعات المتكررة. 
وتشن المليشيات عمليات قصف عشوائية على المنطقة مستهدفة وحدات 
الجيش الوطني والسكان بهدف ترويعهم. ونزح معظم سكان مناطق وادي 
الربيع وعين زارة وطريق المطار والخلة وبن غشير والعزيزية جراء تحول هذه 
المناطق على مناطق عمليات عسكرية،  ويقيمون يف مدارس وأماكن آخرى 
النازحين إىل مناطق  يف ظروف إنسانية صعبة. وتقدر منظمات إنسانية عدد 
كثر أمًنا يف طرابلس وإىل مدن أخرى مثل الزاوية،  بحوايل 100 ألف شخص.  أ
األربعاء  طرابلس،   يف  والطوارئ  اإلسعاف  جهاز  أعلن  أخرى،  جهة  من 
الماضي،  إصابة سائق سيارة اإلسعاف عمر حسن عقيل التابع لفريق اإلنقاذ 
أن  للجهاز،   اإلعالمي  المكتب  وأوضح  أبوسليم.  إسعاف  بمكتب  والطوارئ 
عقيل أصيب إثناء تأدية عمله يف إسعاف المصابين جراء االشتباكات بجنوب 

العاصمة طرابلس. 
ومطلع مايو/ أيار الماضي،  أعلنت األمم المتحدة مقتل 4 على األقل من 
ُدمرت  أو  بأضرار  إسعاف  سيارة   11 وإصابة  الصحي،   المجال  يف  العاملين 
الصحة  منظمة  وأدانت  طرابلس.  يف  المعارك  انطالق  منذ  وذلك  بالكامل،  
سيارات  استهداف  سابق  وقت  يف  ليبيا،  يف  األممية  والبعثة  العالمية،  

االسعاف واصفة ذلك بأنه انتهاك مروع. 
والقوات  الليبي  الوطني  الجيش  بين  المسلحة  االشتباكات  حدة  وتتصاعد 
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وكشفت  الضحايا.  عدد  ارتفاع  من  مخاوف  وسط  الوفاق  لحكومة  الموالية 
منظمة الصحة العالمية يف ليبيا،  عن ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات جنوب 
العاصمة طرابلس،  التي اندلعت يف 4 أبريل الماضي،  لتصل إىل 739 قتيل،  
قتيالً،    739 بلغ  القتلى  عدد  أن  المنظمة،   وأوضحت  آخرين.   4407 وإصابة 

بينهم 41 مدنياً و4407 جرحى،  بينهم 137 مدنياً. 

** مبادرات محليّة ودوليّة عقيمة 

اىل  للوصول  المحاوالت  تتواصل  الصعب  األمني  الوضع  هذا  ظل  ويف 
اتفاق لوقف اطالق النار، آخر هذه المحاوالت جاء عبر اطالق »تحالف القوى 
كبر تجّمع لألحزاب الليبرالية يف ليبيا،  الثالثاء،  مبادرة من أجل  الوطنية« وهو أ
استئناف العملية السياسية بهدف حل األزمة يف البالد حيث تنّص المبادرة 
علي وقف القتال وفتح ممرات إنسانية يف العاصمة طرابلس،  قبل الدعوة 
إىل استئناف العملية السياسية بين 

الفرقاء. 
يقوده  الذي  التحالف،   وأعلن 
الوزراء  رئيس  جبريل  محمود 
األزمة يف  السابق،  عن مبادرته لحل 
بيان أوضح فيه أن الدوافع الرئيسية 
من  الحد  هي  المبادرة  عن  لإلعالن 
استمرار  مع  تتزايد  التي  المخاطر 
البيان  وذكر  القتال.   أعمال  وتوسع 
الوطنية«  القوى  »تحالف  مبادرة  أن 
بمرحلة  »تبدأ  خطوات  عدة  تتضمن 
الليبي  الجيش  دعوة  فيها  يتم  أوىل 

في  الهدنة  مدة  خالل  »الدعوة  المبادرة  تشمل 
بامتدادها  يسمح  والتي  العازلة،  المنطقة 
ألكثر من شهر،  إلى تشكيل قوة مشتركة من 
الطرفين ال يقّل قوامها عن عشرة آالف مقاتل،  
عنهما،   مستقلة  مشتركة  ميدانية  قيادة  تتبع 
األميركية  العسكرية  القيادة  قوات  مع  وتنسق 

في أفريقيا )أفريكوم( واالتحاد األوروبي. 
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فتح  بهدف  عازلة  منطقة  خلق  إىل 
يف  العالقة  لألسر  إنسانية  ممرات 
المساعدات  وتقديم  االقتتال  مناطق 
إصرار  جّراء  توافقي  كحّل  وذلك  لها، 
عن  التراجع  عدم  على  الطرفين 
عليها  يسيطرون  التي  المواقع 

الراهن«.  بالتوقيت 
كما تشمل المبادرة »الدعوة خالل 
العازلة،   المنطقة  يف  الهدنة  مدة 
من  ألكثر  بامتدادها  يسمح  والتي 
من  قوة مشتركة  تشكيل  إىل  شهر،  
عشرة  عن  قوامها  يقّل  ال  الطرفين 
ميدانية  قيادة  تتبع  مقاتل،   آالف 
مشتركة مستقلة عنهما،  وتنسق مع 
قوات القيادة العسكرية األميركية يف 
أفريقيا )أفريكوم( واالتحاد األورويب. 

الرئيسي  الهدف  يكون  أن  كدت  وأ
»محاربة  المشتركة  القوة  لهذه 
الشرعية،   غير  والهجرة  اإلرهاب 
وذلك إلثبات مدى مصداقية دعوات 
تلك  محاربة  إىل  المتكررة  الطرفين 

موحدة«.  عسكرية  مؤسسة  لتطوير  أساسا  تكون  قد  أنها  كما  الجرائم،  
وتحدث البيان عن تبادل إطالق سراح جميع األسرى من الطرفين،  سواء من 
قوات الجيش الليبي أو من القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني،  وإيقاف 
للمواطنين،  اليومية  االحتياجات  وتحييد  بينهما،   ما  يف  اإلعالمية  الحمالت 
وتشكيل لجنة مالية بمشاركة دولية لمتابعة اإلنفاق الحكومي واالستثمارات 

واألصول الليبية. 
مؤتمرات  عدة  عقد  إىل  الدعوة  فتتضمن  المبادرة  من  الثانية  المرحلة  أما 
تهدف إىل تثبيت إيقاف االقتتال والسير نحو التسوية السياسية.  بحيث يركز 
النواب  مجلس  أعضاء  من  السياسيين  ليبيا  قادة  دعوة  على  األول  المؤتمر 
الشخصيات  وبعض  السياسية  والكيانات  األحزاب  ورؤساء  الدولة  ومجلس 
العامة المؤثرة إىل وضع خارطة طريق سياسية تتضمن الموقف من مسودة 

الدستور وتصور لالنتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. 
يف  خاصة  الليبية  األوساط  يف  صدى  ستلقى  المبادرة  هذه  أن  يبدو  وال 
المسلحة  المليشيات  نفوذ  انهاء  على  الليبي  الوطني  الجيش  اصرار  ظل 
على  مؤخرا حين شددت  العامة  القيادة  كدته  أ ما  وهو  الليبية.  العاصمة  يف 
استمرار عمليتها العسكرية إىل حين تحقيق األهداف التي انطلقت من أجلها 
البالد بعد وضع حد  السياسي واألمن يف  والتي تتلخص يف توفير االستقرار 
القائد  حفتر  خليفة  المشير  أعلنه  ما  وفق  المسلحة،   المجموعات  لفوضى 

العام لقوات الجيش الليبي. 
ليبيا  إىل  األممي  المبعوث  وأجرى 
مع  مباحثات  مؤخرا  سالمة،  غسان 
قائد الجيش الوطني،  المشير خليفة 
حفتر،  ورئيس مجلس النواب الليبي 
وتركزت  صالح  عقيلة  المستشار 
المستجدات  آخر  حول  المباحثات 
السياسية يف ليبيا قضايا تتعلق بحل 
العملية  خالل  من  وذلك  األزمات 

الدعوة  فتتضمن  المبادرة  من  الثانية  المرحلة 
إلى عقد عدة مؤتمرات تهدف إلى تثبيت إيقاف 

االقتتال والسير نحو التسوية السياسية.
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السياسية والحوار. 
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي 
زيارة  إن  القايدي،  السعيدي  علي 
ليبيا  إىل  الخاص  األممي  المبعوث 
الوقت  يف  تأت  لم  سالمة  غسان 
المناسب. ونقلت وكالة »سبوتنيك« 
أن  قوله  القايدي  عن  الروسية 
حفتر  أطلقها  التي  الطريق  »خريطة 
تطهير  بعد  تطبيقها  يتم  سوف 
طرابلس من المليشيات واإلرهاب«. 
النواب  رئيس مجلس  كد  أ وبدوره، 
مقابلة  يف  صالح  عقيلة  المستشار 
»من  أن،   ،»24 فرانس  »قناة  مع 
إىل  الوصول  اآلن  الممكن  غير 
طرد  بعد  إال  ليبيا  يف  سياسي  حل 
الزال  الرئاسي  المجلس  أن  إىل  مشيًرا  طرابلس،   من  المسلحة  المليشيات 
أنه »كانت هناك عدة محاوالت إليجاد  تحت هيمنة المليشيات«. مشيرا اىل 
خاضع  الثاين  الطرف  لكن  النواب،   مجلس  طرف  من  خاصة  سياسي  حل 
للمليشيات التي ال تريد الخروج من العاصمة بأي ثمنها،  ألنها مستفيدة من 

المال الليبي الذي هو اآلن محصور يف طرابلس تحت سيطرتها«. 
االمتيازات.   التنازل وال يوجد حل حتى يفقدوا هذه  وقال صالح: »ال يمكن 
األموال الليبية يعبثون بها كما يشاؤون وهم ال يريدون أن تكون هناك حكومة 
يف طرابلس والحكومة الحالية هناك تحت سيطرتهم«. وانتقد رئيس مجلس 
المجلس  رئيس  بقاء  على  ليبيا  يف  وبعثتها  المتحدة  األمم  إصرار  النواب 

الرئاسي فائز السراج المرفوض من قبل مجلس النواب. 
للمليشيات  الوفاق  حكومة  ارتهان  على  الليبي  للشأن  المتابعون  ويجمع 
المسلحة التي تسيط على العاصمة الليبية منذ سنوات وهو ما كان واضحا 
من خالل سيطرة الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة ونهبها لألموال 
الليبية، وزادت الصورة وضوحا مع اندالع معركة تحرير طرابلس حيث سارعت 
ضد  للتحالف  المختلفة  واألجندات  اوالءات  وذات  المتصارعة  المليشيات 
عناصر  أيضا  ضم  الذي  التحالف  هذا  السراج  حكومة  شرعنت  فيما  الجيش 

ارهابية ومرتزقة ومطلوبين وسارعت لتمويلهم بالمال والسالح. 
وجود  فيها  ترسخ  عجاف،  سنوات  من  التخلص  تحاول  ليبيا  زالت  ما 
الميليشيات المسلحة، التي استغلت انتشار السالح يف البالد لتكون لنفسها 
مناطق نفوذ تحت سلطة الرصاص،  وهو ما أدخل البالد يف دوامة من العنف 
من  أنه  على  يصنف  بلد  يف  االقتصادية  األوضاع  قتامة  من  وزاد  والفوضى، 

أغنى بلدان المنطقة. 
الليبية خاصة يف ظل  المبادرة ستلقى صدى يف األوساط  وال يبدو أن هذه 
على  الليبي  الوطني  الجيش  اصرار 
يف  المسلحة  المليشيات  نفوذ  انهاء 

الليبية. العاصمة 
للشأن  المتابعون  ويجمع 
الوفاق  حكومة  ارتهان  على  الليبي 
تسيط  التي  المسلحة  للمليشيات 
سنوات  منذ  الليبية  العاصمة  على 
وهو ما كان واضحا من خالل سيطرة 
الجماعات المسلحة على مؤسسات 

الدولة ونهبها لألموال الليبية.

حتى  حل  يوجد  وال  التنازل  يمكن  »ال  عقيلة: 
يفقدوا هذه االمتيازات.  األموال الليبية يعبثون 
بها كما يشاؤون وهم ال يريدون أن تكون هناك 
حكومة في طرابلس والحكومة الحالية هناك 

تحت سيطرتهم«.
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غريان -مجّلة المرصد

يف تطور مفاجئ، أعلنت حكومة الوفاق الليبية بسط سيطرتها على مدينة غريان )80 
كيلومترا جنوب غريب العاصمة طرابلس(، التي كانت قوات الجيش الوطني الليبي، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، تسيطر عليها، وتّتخذها مقراً لقيادة عملياتها العسكرية.

بهدف  التطور  هذا  الستغالل  السياسي  االسالم  تيار  محاوالت  واضحا  وبدا 
الترويج لحسم معركة طرابلس لصالح المليشيات الموالية له.

أي أفق لمعركة
»تحرير طرابلس«؟ 

ما بعد أحداث غريان..
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»غريان«  الى  الليبي  الوطني  الجيش  دخل 
لتحرير  العسكرية  العمليات  انطالق  بداية  منذ 
لدخول  مقاومة  هناك  تكن  العاصمة،ولم 

المدينة.

ودخل الجيش الوطني الليبي اىل مدينة غريان منذ بداية انطالق العمليات 
الليبي،  العسكرية لتحرير العاصمة،ولم تكن هناك مقاومة لدخول الجيش 
بدون  لدخولها  اتفاًقا  أعيانها  مجلس  عقد  أن  بعد  المدينة،  إىل  وصل  حين 
لن  المدينة  يف  المتواجدين  المسلحين  بأن  الجيش  لقيادة  وتعهد  حرب، 

يتعرضوا لقوات الجيش.
وبعد أن سيطر الجيش على المدينة، تراجع إىل تخوم المدينة وترك مسألة 
تأمينها للقوات األمنية من أبناء غريان وضباطها يف المؤسسات األمنية، غير 
المقرات  وهاجموا  العهد  نقضوا  بحياديتهم،  األعيان  مجلس  تعهد  من  أن 
األمنية وبدأوا يف إثارة الفوضى؛ استجابة لتحرك ميليشيات أسامة الجويلي 

يف منطقة القواسم المتاخمة لمدينة غريان.
الليبية،  العربية  المسلحة  للقوات  تابع  مسؤول  عسكري  مصدر  وكشف 
عن أسباب انسحاب قوات الجيش الليبي من مدينة غريان.وقال المصدر-
الذي فضل عدم ذكر اسمه-يف تصريح لـ »بوابة أفريقيا اإلخبارية، »إن غريان 
لم تسقط نتيجة معركة ولكن للثقة العمياء يف تعهدات المليشيات وأعيان 

المنطقة وخيانتهم للعهد«.
شخص  أي  بها  يسقط  ولم  المدينة  احترمت  المسلحة  »القوات  وتابع 
وحكومة  اإلخوان  أموال  ولكن  االتفاق،  على  بناء  المدينة  تمشيط  يتم  ولم 

المليشيات  جندت  من  هي  الوفاق 
على  الشباب  وأغرت  والعصابات 
لزاما  وكان  الغرفة  ضد  االنتفاض 

االنسحاب منها«.
الميهوب، رئيس لجنة  وقال طالل 
البرلمان  يف  القومي  واألمن  الدفاع 
غريان  مدينة  يف  وقع  ما  إن  الليبي، 
خيانة من بعض أهايل غريان مقابل 
األموال.وأضاف يف تصريحات خاصة 
أن  الروسية،  »سبوتنيك«  لوكالة 
الجيش الليبي حين دخل إىل مدينة 
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شدد على أن لجنة الدفاع واألمن القومي في 
البرلمان تعد قائمة باألسماء التي شاركت في 

الخيانة، والتي حرضت على القوات المسلحة.

غريان دون قتال أعطى األمان للجميع، خاصة أن ليبيا مبنية على النسيج 
االجتماعي، وأنهم وعدوا األهايل بأن الجيش لن يستهدف أي مواطن ما لم 

يتعرض للجيش.
النائمة،  الخاليا  بمساندة  غريان  مدينة  إىل  دخلت  التي  القوات  أن  كد  وأ
قامت بتصفية الجرحى والمصابين يف مستشفى غريان، وأن التصفية التي 

قامت بها القوات المهاجمة تشبه عمليات »داعش«.
وأن  غريان،  داخل  النائمة  الخاليا  بتآمر  وقعت  الخيانة  عملية  أن  وتابع 
الجيش اآلن يحاصر غريان، ويعيد ترتيب صفوفه، استعدادا للسيطرة على 

المدينة.
وشدد على أن لجنة الدفاع واألمن القومي يف البرلمان تعد قائمة باألسماء 
غريان،  يف  المسلحة  القوات  على  حرضت  والتي  الخيانة،  يف  شاركت  التي 
وأن العملية ال تعني خسارة المعركة، وأن القوات المسلحة لن تتهاون يف 
الجماعات  مع  حوار  ال  أنه  كد  قوله.وأ األمانة، حسب نص  خان  من  معاقبة 
والكتائب المتطرفة يف العاصمة، وأن الجيش لن يتراجع عن تحرير العاصمة 

طرابلس.
المسلحة،  المليشيات  يد  على  جسيمة  انتهاكات  غريان  مدينة  وشهدت 
تحقيق  لعملية  فيديو  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف  ناشطون  وتداول 
العام، مشيرين  غريان  الوطني يف مستشفى  الجيش  مع جرحى  »مهينة« 
الجرحى  من  العديد  تصفية  إىل 
عناصر  قبل  من  بالجثث  والتنكيل 
شورى  مجلس  ضمن  من  متشددة 
الشريعة  أنصار  وتنظيم  بنغازي 

وميليشيات مصراته.
أن  اعالمية  تقارير  كدت  وأ
انتقامية  عمليات  القواسم  منطقة 
استهدفت قتل كل من هو عسكري 
فيما  بالسيارات،  منهم  عدد  ودهس 
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شملت عمليات االعتقال والتعذيب المواطنين الداعمين للقوات المسلحة 
الليبي.وداهمت  للجيش  الليبية، حيُث جرى حرق منازل مواطنين داعمين 
المدينة  على  السيطرة  بعد  العام  غريان  مستشفى  ميليشياوية  عناصر 
والتنكيل  الجرحى  تصفية  على  وأقدمت  منها،  الجيش  قوات  وانسحاب 

بالجثث عبر ضربها باألحذية وإلقائها يف حاويات القمامة.
لحقوق  الليبية  المنظمة  من  تنديدا  لقيت  غريان  يف  المليشيات  جرائم 
اإلنسان،التي أعربت عن استنكارها الشديد لما وصفته باالنتهاكات الجسيمة 
والخطيرة لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، بتصفية الجرحى الذين 

يتلقون العالج بمستشفي غريان المركزي.
الحرب  جرائم  من  الجريمة  أنهذه  أصدرته  بيان  يف  المنظمة،  وأوضحت 
بشأن  م   1949 لعام  جنيف  التفاقيات  مخالفة  اإلنسانية،  ضد  والجرائم 
المسلحة  النزاعات  يف  القتال  عن  توقف  ومن  والجرحى  المدنيين  حماية 
الدولية والغير دولية، حيث يعتبر هذا العمل اإلجرامي مخالفا لكل األديان 

السماوية وديننا اإلسالمي علي وجه الخصوص.
الداعمة  والدول  للدعم،  المتحدة  االمم  بعثة  بيانها،  يف  المنظمة  وطالبت 
مستشفى  بأحداث  يتعلق  فيما  مسؤولياتها  تتحمل  ان  ليبيا،  يف  للقتال 
غريان، وحماية بايق السكان المدنيين، مطالبة النائب العام والمدعي العام 
العسكري بضرورة فتح تحقيقات يف 
ومالحقة  غريان،  مستشفى  مجزرة 
كانت  مهما  الجرائم  هذه  مرتكبي 

تبعيتهم.
الموالية  المليشيات  سيطرة 
بعض  تلقفتها  الوفاق  لحكومة 
حيث  للفوضى  الداعمة  األطراف 
أنه  على  األمر  اظهار  حاولت 
ساحق.فرئيس  عسكري  انتصار 
عبدالرحمن  السابق  الدولة  مجلس 
المؤيدة  المدن  هدد  السويحلي، 
المصير  نفس  بمواجهة  للجيش 

من  تنديدا  لقيت  غريان  في  المليشيات  جرائم 
أعربت  اإلنسان،التي  لحقوق  الليبية  المنظمة 
عن استنكارها الشديد لما وصفته باالنتهاكات 
والقانون  اإلنسان  لحقوق  والخطيرة  الجسيمة 
الذين  الجرحى  بتصفية  اإلنساني،  الدولي 

يتلقون العالج بمستشفي غريان المركزي.
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الذي القته غريان. وقال السويحلي إن »سيطرة قوات الوفاق على غريان 
االستبداد«،  مشروع  وأيدت  حفتر  قوات  دعمت  التي  للمدن  درسا  يعتبر 
مطالبا إياها »بالتوقف قبل فوات األوان وأن تعود إىل رشدها، تحديدا فلول 

مدن صرمان وصبراتة وبعض المناطق الصغيرة يف الجنوب.
واختتم حديثه قائال »ال مجال أمامكم إال أن تعودوا إىل الوطن وتتركوا هذا 
العبث وتنضموا إلينا يف دولة وحكومة الوفاق ومقاتليها من أجل دحر الغزاة 

واجتثاث هذا المشروع بالكامل من كافة التراب الليبي«.
له  يكون  لن  أنه  مراقبون  يؤكد  المزعوم  االنتصار  لتهويل  المحاوالت  هذه 
العسكري  المحلل  يرى  الليبية.حيث  العاصمة  المعارك يف  تأثير على سير 
العقيد المتقاعد، سليمان الشامخ،بأن هذه العملية على الصعيد العسكري 
ليست مؤثرة ولن تحدث أي تغيير يف موازين القوى، خصوًصا أن الجيش ال 

يتمركز بمدينة غريان، وأغلب قواته خارج المدينة.
من  الميليشيات  هدف  إن  الشامخ،تأكيده  عن  نيوز«  »ارم  موقع  ونقل 
هذه العمليات أمران، األول هو إرهاب األهايل واالنتقام من شخصيات أيدت 
وحث  إعالمية  دعاية  كسب  الثاين  واألمر  للمدينة،  سلمًيا  الجيش  دخول 
إطالة  وبالتايل  العسكرية  العمليات  بوقف  المطالبة  على  الدويل  المجتمع 

عمر حكومة الوفاق والميليشيات.
الليبي أن  ويشير متابعون للشأن 
رد الجيش الوطني لن يطول خاصة 
وأنه قد أعلن حملة عسكرية مضادة 
القتال  محاور  كافة  على  أمس 
وذلك  طرابلس،  العاصمة  بتخوم 
على  السيطرة  استعادة  بهدف 
على  يسيطر  يزال  ال  حيث  غريان، 
شريق  جنوب  الواقعة  ترهونة،  بلدة 
تعتبر  والتي  طرابلس،  العاصمة 
عمليته  يف  الثانية  الرئيسية  قاعدته 
الرامية  المبين«،  »الفتح  العسكرية 

تعودوا  أن  إال  أمامكم  مجال  »ال  السويحلي.. 
إلينا  وتنضموا  العبث  هذا  وتتركوا  الوطن  إلى 
أجل  من  ومقاتليها  الوفاق  وحكومة  دولة  في 
دحر الغزاة واجتثاث هذا المشروع بالكامل من 

كافة التراب الليبي«.
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إىل تحرير طرابلس، والتي دخلت أمس أسبوعها الثاين عشر على التوايل.
عمليات  منطقة  غريان،  مدينة  الخميس،  ليل  الليبي،  الجيش  وأعلن 
عسكرية لسالح الجو، محذًرا المواطنين من االقتراب من تجمعات وآليات 
المليشيات.وقالت غرفة عمليات الكرامة، يف بيان متلفز، إن »غرفة عمليات 
غريان  بمدينة  عسكرية  آليات  ألي  تحرك  أي  أن  أعلنت  الغربية  المنطقة 
المواطنين يف  البيان  الليبي«.وطالب  الجو  وضواحيها سيكون هدًفا لسالح 

هذه المنطقة بضرورة االبتعاد عن أماكن تجمع المليشيات.
وتمكنت قوات الجيش الليبي،اليوم الجمعة، من صد هجوم مسلح شنته 
قوات الوفاق على منطقة بئر عالق بين السبعية والعزيزية جنوب العاصمة 
القوات  أن  الكرامة  عمليات  لغرفة  اإلعالمي  المركز  كد  أ طرابلس.فيما 
المسلحة العربية الليبية تواصل تقدمها باتجاه العاصمة طرابلس، وتسيطر 

على مواقع جديدة يف منطقة عين زارة.
االجتماعي  التواصل  بموقع  حسابه  عبر  نشرها  تدوينة  يف  المركز  وقال 
فيسبوك، »إنه تم إسقاط طائرة بدون طيار تركية مسيرة يف طريق المطار 
يشاع  لما  أنه ال صحة  إىل  الفتة  الليبي«،  للجيش  استهداف مواقع  حاولت 
يف  المسلحة  للمجموعات  تقدم  أي  عن  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 

المنطقة.
وبدوره قال قائد غرفة عمليات 
المنصوري،  فوزي  اللواء  إجدابيا 
محاور  جميع  يف  األوضاع  أن 
ممتازة  طرابلس  العاصمة 
يف  المنصوري،  كد  للغاية.وأ
أفريقيا  »بوابة  لـ  خاص  تصريح 
حسم  موعد  اقتراب  اإلخبارية«، 
أطلقتها  التي  طرابلس  معركة 
المسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
 4 حفتر  خليفة  بقيادة  الليبية 

أبريل الماضي 2019.
الليبي  الوطني  الجيش  ويصر 
المليشيات  نفوذ  انهاء  حين  اىل  طرابلس  تحرير  معركة  مواصلة  على 
أن  حفتر  خليفة  المشير  الليبي  للجيش  العام  القائد  وقال  فيها.  المسلحة 
العسكرية،  األهداف  جميع  بلوغ  حتى  متواصلة  الوطني  الجيش  عمليات 
وتحرير البالد من المليشيات المسلحة واإلرهابية. وأضاف حفتر بحسب ما 
نقلت وكالة نوفا اإليطالية أن الحوار بين الليبيين سيأيت يف أوقات تكون فيها 
المعنوية  الروح  الظروف أفضل لنجاحه بعد تحرير طرابلس، مشيرا اىل أن 
للجيش عالية وأن القادة يعرفون جيدا أنهم يقومون بواجب وطني تاريخي.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري،وفيما يمكن اعتباره 
تحرير  يدعو، عقب  الوطني  الجيش  إن  قال  بمثابة مبادرة سياسية جديدة، 
شؤون  تدير  كفاءات  حكومة  بتشكيل  سينتهي  وطني  حوار  إىل  طرابلس، 
األمم  بعثة  دعا  االنتخابات.وبعدما  إجراء  تاريخ  تحدد  خالل  من  يتم  البالد، 
المتحدة للمشاركة يف هذا الحوار، رأى المسماري أن المصالحة الوطنية لن 

يشارك فيها المتطرفون ومن ارتكبوا الجرائم.
واعتبر أن أي مصالحة »لن تنجح يف ظل سيطرت الميليشيات، والقيادة 
الديمقراطي«.  الدستوري  النظام  بحماية  الليبي  للشعب  تتعهد  العامة 
ولن  مقدسة،  وطنية  معركة  الكرامة«  »طوفان  معركة  أن  على  مشددا 
تتوقف حتى تطهير البالد من اإلرهاب والفساد والميليشيات... نحن نعرف 

جيدا عدونا الذي يقاتل اآلن يف طرابلس«.
وجود  فيها  ترسخ  عجاف،  سنوات  من  التخلص  تحاول  ليبيا  زالت  وما 
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لتكون  البالد  يف  السالح  إنتشار  إستغلت  التي  المسلحة،  الميليشيات 
دوامة  البالد يف  أدخل  ما  الرصاص، وهو  نفوذ تحت سلطة  مناطق  لنفسها 
يصنف  بلد  يف  االقتصادية  األوضاع  قتامة  من  والفوضى،وزاد  العنف  من 
على أنه من أغنى بلدان المنطقة.ويرى مراقبون أن أي تسوية سياسية أو 
مبادرة مصالحة أو استحقاقات انتخابية لن تنجح يف ظل وجود المليشيات 

المسلحة التي يبقى القضاء عليها بوابة ليبيا الوحيدة نحو االستقرار.
ودخل الجيش الوطني الليبي إىل مدينة غريان منذ بداية انطالق العمليات 
الليبي،  العسكرية لتحرير العاصمة،ولم تكن هناك مقاومة لدخول الجيش 
بدون  لدخولها  اتفاًقا  أعيانها  مجلس  عقد  أن  بعد  المدينة،  إىل  وصل  حين 
لن  المدينة  يف  المتواجدين  المسلحين  بأن  الجيش  لقيادة  وتعهد  حرب، 

يتعرضوا لقوات الجيش.
المسلحة،  المليشيات  يد  على  جسيمة  انتهاكات  غريان  مدينة  وشهدت 
تحقيق  لعملية  فيديو  االجتماعي  التواصل  مواقع  يف  ناشطون  وتداول 
»مهينة« مع جرحى الجيش الوطني يف مستشفى غريان العام، مشيرين إىل 
تصفية العديد من الجرحى والتنكيل بالجثث من قبل عناصر متشددة من 
ضمن مجلس شورى بنغازي وتنظيم أنصار الشريعة وميليشيات مصراتة.

ويصر الجيش الوطني الليبي على مواصلة معركة تحرير طرابلس اىل حين 
انهاء نفوذ المليشيات المسلحة فيها.
الليبي  للجيش  العام  القائد  وقال 
عمليات  أن  حفتر  خليفة  المشير 
الجيش الوطني متواصلة حتى بلوغ 
وتحرير  العسكرية،  األهداف  جميع 
المسلحة  المليشيات  من  البالد 
ما  واإلرهابية. وأضاف حفتر بحسب 
نقلت وكالة نوفا اإليطالية أن الحوار 
بين الليبيين سيأيت يف أوقات تكون 
بعد  لنجاحه  أفضل  الظروف  فيها 
تحرير طرابلس، مشيرا اىل أن الروح 
القادة  وأن  عالية  للجيش  المعنوية 
بواجب  يقومون  أنهم  جيدا  يعرفون 

وطني تاريخي.

ما زالت ليبيا تحاول التخلص من سنوات عجاف، 
التي  المسلحة،  الميليشيات  وجود  فيها  ترسخ 
لتكون  البالد  في  السالح  إنتشار  إستغلت 
الرصاص،  سلطة  تحت  نفوذ  مناطق  لنفسها 
العنف  من  ــة  دوام في  البالد  أدخــل  ما  وهو 
االقتصادية  األوضاع  قتامة  من  وزاد  والفوضى، 
بلدان  أغنى  من  أنــه  على  يصنف  بلد  في 

المنطقة.
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جرائم أخرى في سجل 
المليشيات الّدامي 

تصفية الجرحى..

 عبد الباسط غبارة -مجلة المرصد 

العاصمة  تخوم  على  المعارك  حدة  فيه  تتصاعد  الذي  الوقت  يف 
خليفة  المشير  بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش  بين  طرابلس  الليبية 
السطح  على  طفت  الوفاق،  لحكومة  الموالية  والمليشيات  حفتر 
بانتهاكات سابقة  تذكر  المسلحة  المليشيات  يد  على  جرائم خطيرة 
لها خالل السنوات الماضية استهدفت ألبناء الشعب الليبي يف عدة 

مناطق من البالد. 
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المليشيات  نجحت  أيام،  فمنذ 
دخول  يف  الوفاق  لحكومة  الموالية 
بعد  عليها  والسيطرة  غريان  مدينة 
انسحاب الجيش الليبي بعد تعرضه 
داخل  من  »خيانة«  إنها  قال  لما 
اىل  المليشيات  وبادرت  المدينة. 
أبرزها  كان  وجرائم  فضائع  ارتكاب 
المسلحة  القوات  جرحى  تصفية 
ما  غريان وهو  الليبية يف مستشفى 
أثار موجة تنديد واسعة يف األوساط 

الليبية. 
وكانت البداية مع تداول ناشطين 
يف مواقع التواصل االجتماعي فيديو 
تحقيق »مهينة« مع جرحى  لعملية 
الجيش الوطني يف مستشفى غريان 
العديد  تصفية  إىل  مشيرين  العام، 
من  بالجثث  والتنكيل  الجرحى  من 
ضمن  من  متشددة  عناصر  قبل 

مجلس شورى بنغازي وتنظيم أنصار الشريعة وميليشيات مصراته. 
النواب سعيد إمغيب، نقاًل عن مصادر وصفها بالموثوقة  كد عضو مجلس  وأ
مستشفى  يف  الجيش  لجرحى  تصفيات  عن  كشفت  التي  الواقعة  والمطلعة، 
يعمل  النواب  مجلس  إن  صحفية  تصريحات  يف  إمغيب  النائب  وقال  غريان.  
حالًيا على إصدار مذكرات مالحقة الفاعلين من قبل محكمة الجنايات الدولية 

بتهمة ارتكابهم جرائم حرب. 
بأشد  أدانت  التي  اإلنسان  لحقوق  الليبية  المنظمة  كدتها  أ الجريمة  هذه 
والقانون  اإلنسان  لحقوق  والخطيرة  الجسيمة  اإلنتهاكات  االستنكار  عبارات 
بقيادة  الرئاسي  للمجلس  التابعة  القوات  قيام  كدت  أ التي  اإلنساين  الدويل 

أسامة جويلي القيام بها يف غريان فور السيطرة على المدينة. 
الجرحي  كل  بتصفية  قامت  جويلي  قوات  أن  لها  بيان  يف  المنظمة  كدت  وأ
بمثابة  ماحدث  المركزي معتبرة  غريان  بمستشفي  العالج  يتلقون  كانوا  الذين 

عمل ارهايب. 
الشرعي  الطب  تقارير  أن  المؤقتة،  بالحكومة  الداخلية  وزارة  كدت  أ وبدورها 
والنيابة بشأن جثامين 28 من عناصر األمن المركزي العاملين يف مدينة غريان 
كدت يف غالبيتها تعرضهم للتصفية رمياً بالرصاص من مسافة قريبة وبعضهم  أ
تم  حتى  منه  الخروج  ورفضوا  المستشفى  بحماية  أصالً  المكلفين  من  كانوا 

أسرهم أحياء وتصفيتهم. 
ونيابة  الشرعي  الطب  تقرير  أن  المؤقتة  بالحكومة  الداخلية  وزارة  وأوضحت 
التي  المركزي  واألمن  الجيش  عناصر  جثامين  غالبية  أن  أيضا  كدا  أ الزنتان 
تسلموها من غريان عن طريق الهالل األحمر قد تمت تصفيهم  رمياً بالرصاص 
دهس  آثار  يحمل  وبعضهم  الوجه  يف  متعمد  لتشويه  منهم  بعض  تعرض  مع 

بالسيارات. 
وقال طالل الميهوب، رئيس لجنة الدفاع واألمن القومي يف البرلمان الليبي، 
السراج »ارتكبت جرائم حرب ضد  لواء قوات  المنضوية تحت  الميليشيات  إن 
اإلجرامية  والميليشيات  اإلرهابية  »الجماعات  أن  مبرزاً  غريان،  يف  اإلنسانية« 
وعصابات التهريب استغلت حالة األمن واألمان، التي عاشتها المناطق المحررة، 

ومنها مدينة غريان، تحت حماية الجيش الوطني، وعاثت يف المدينة تخريباً«. 
وأضاف الميهوب يف بيان رسمي، أن تلك الجماعات »مارست عملية تقتيل 
الجرحى  قتلوا  وتابع:«لقد  بالسيارات«،  دهسهم  عبر  األسرى،  ضد  جماعية 

النواب  مجلس  عضو  ــد  أك
سعيد إمغيب، نقًلا عن مصادر 
وصفها بالموثوقة والمطلعة، 
عن  كشفت  التي  الواقعة 
في  الجيش  لجرحى  تصفيات 

مستشفى غريان.
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الموجودين يف مستشفى غريان بدم بارد، كما منعوا إخالء المصابين وإسعافهم، 
بل وقطعوا الطريق على سيارات اإلسعاف، وأنزلوا منها المصابين ونكلوا بهم 

وقتلوهم«. 
لمليشيات  اتهامات  هكذا  مثل  فيها  ُتوجه  التي  األوىل  المرة  ليست  وهذه 
ورشفانة  يف  انتهاكات  بارتكاب  أخرى  اتهامات  سبقتها  فقد  الجويلي  أسامة 
وأخرى يف حروب خاضتها قواته يف بلدات الشقيقة ومزدة إضافة لتبعية القوات 

التي ارتكبت فظاعات القرار 7 يف بن وليد له إبان توليه حقيبة الدفاع. 
على  بجديدة  ليست  المستشفيات  يف  الجرحى  تصفية  عمليات  أن  كما 
المليشيات المسلحة، فبحسب أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية 
الليبية مصطفى الزائدي، فان »جريمة تصفية جنود القوات المسلحة الجرحى 
يف مستشفى غريان، المدافعون على ليبيا ضد اإلرهاب والعبث األجنبي، تماثل 
ضد  المدافعون  المسلحة  القوات  لجنود  تمت  التي  التصفية  عمليات  تماما 

الناتو، يف مستشفى بوسليم عام 2011. 
وأضاف الزائدي يف تدوينة له بموقع »فيسبوك«، يتحمل المسؤولية الجنائية 
على اقترافها فتحي باشاغا شخصيا الذي زار غريان مباشرة بعد احتاللها من 
المجموعات اإلرهابية المدعومة تركيا وقطريا ، والذي قال على الهواء انه وجه 

بحسن معاملة األسرى«. 
يسمى  ما  مليشيات  بها  قامت  حرب  جريمة   :2011 أغسطس   27 ففي 
ب«الثوار« يف ليبيا داخل مستشفى بوسليم للحوادث حيث تم تصفية ما يقرب 
العالم. ومثلت  امام مرأى ومسمع من  بارد  بدم  85 جريح حالتهم خطيرة  من 
المليشيات  يد  على  ليبيا  تاريخ  يف  سوداء  لحقبة  بداية  البشعة  الجريمة  هذه 

المسلحة التي ساهمت بشكل كبير يف تردي األوضاع يف البالد. 
وتعتبر عمليات تصفية الجرحى من جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون، 
الجرائم  تلك  أن  لها  بيان  المؤقتة، يف  ليبيا  بحكومة شرق  العدل  وزارة  وقالت 
ُمصنفة ضمن اتفاقيات جنيف األربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب 
وجرائم ضد اإلنسانية أيًضا. وطالبت الوزارة، البعثة األممية بضرورة رصد وتوثيق 

كل هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إىل العدالة المحلية والدولية. 
جرائم  من  الجريمة  هذه  اإلنسان،  لحقوق  الليبية  المنظمة  اعتبرت  وبدورها 
1949م بشأن  الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، المخالفة التفاقيات جنيف لعام 

أمين اللجنة التنفيذية للحركة 
الليبية:  الشعبية  الوطنية 
جنود  تصفية  »جريمة  ان 
القوات المسلحة الجرحى في 
المدافعون  غريان،  مستشفى 
على ليبيا ضد اإلرهاب والعبث 
األجنبي، تماثل تماما عمليات 
لجنود  تمت  التي  التصفية 
المدافعون  المسلحة  القوات 
مستشفى  في  الناتو،  ضد 

بوسليم عام 2011. 
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توقف  ومن  والجرحى  المدنيين  حماية 
المسلحة  النزاعات  يف  القتال  عن 
هذا  أن  مؤكدة  الدولية،  وغير  الدولية 
األديان  لكل  مخالفا  اإلجرامي  العمل 
وجه  على  اإلسالمي  والدين  السماوية 
أنها  المنظمة،  وأوضحت  الخصوص. 
ارتكاب  من  لها،  مندوبين  عبر  تأكدت 
وتعذيب  قتل  لجرائم  الجماعات  هذه 
القانون،  نطاق  خارج  معاملة  وسوء 
هذه  بتاريخ  عليه  القبض  تم  من  لكل 

الجريمة. 
حمزة،  الحكيم  عبد  أحمد  كد  وأ  
لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس 
ارتكبت  التي  الجريمة  إن  اإلنسان، 
غريان،  مستشفى  يف  الجرحى  بحق 
إن صحت، فإنها »ستعد جريمة حرب 
بموجب  وذلك  األركان«،  مكتملة 
نصت  وما  اإلنساين،  الدويل  القانون 
أسرى  بشأن  جنيف  اتفاقية  عليه 

الحروب والنزاعات المسلحة
الواقعة  على  تعليقه  يف  حمزة،  ودعا 
قبل  من  وشفاف  شامل  »تحقيق  إىل 
ومكتب  البالد،  يف  لدعم  المتحدة  األمم  وبعثة  الليبي،  العام  النائب  مكتب 
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية«، الفتاً إىل أن »هذه جريمة حرب تقع 
عليه  نص  ما  بموجب  الدولية،  الجنائية  المحكمة  ووالية  اختصاص  نطاق  يف 

ميثاق روما المنشئ للمحكمة«. 
بأشد  أدانت  التي  اإلنسان  لحقوق  الليبية  المنظمة  كدتها  أ الجريمة  هذه 
والقانون  اإلنسان  لحقوق  والخطيرة  الجسيمة  اإلنتهاكات  االستنكار  عبارات 
بقيادة  الرئاسي  للمجلس  التابعة  القوات  قيام  كدت  أ التي  اإلنساين  الدويل 

أسامة جويلي القيام بها يف غريان فور السيطرة على المدينة. 
المليشيات  على  بجديدة  ليست  المستشفيات  يف  الجرحى  تصفية  عمليات 
الليبية  الشعبية  الوطنية  للحركة  التنفيذية  اللجنة  أمين  فبحسب  المسلحة، 
يف  الجرحى  المسلحة  القوات  جنود  تصفية  »جريمة  فان  الزائدي،  مصطفى 
تماثل  األجنبي،  والعبث  اإلرهاب  ليبيا ضد  على  المدافعون  غريان،  مستشفى 
تمت  التي  التصفية  عمليات  تماما 
المدافعون  المسلحة  القوات  لجنود 
بوسليم  مستشفى  يف  الناتو،  ضد 
تصفية  عمليات  وتعتبر    .2011 عام 
التي  الحرب  جرائم  من  الجرحى 
وزارة  وقالت  القانون،  عليها  يعاقب 
العدل بحكومة شرق ليبيا المؤقتة، يف 
بيان لها أن تلك الجرائم ُمصنفة ضمن 
والبروتوكولين  األربع  اتفاقيات جنيف 
وجرائم  حرب  جرائم  أنها  الملحقين 
الوزارة،  وطالبت  أيًضا.  اإلنسانية  ضد 
وتوثيق  رصد  بضرورة  األممية  البعثة 
الجرائم وتقديم مرتكبيها إىل  كل هذه 

العدالة المحلية والدولية.

إلى  الواقعة  على  تعليقه  في  حمزة،  دعا 
»تحقيق شامل وشفاف من قبل مكتب النائب 
لدعم  المتحدة  األمم  وبعثة  الليبي،  العام 
للمحكمة  العام  المدعي  ومكتب  البالد،  في 
جريمة  »هذه  أن  إلى  الفتًا  الدولية«،  الجنائية 
حرب تقع في نطاق اختصاص ووالية المحكمة 
ميثاق  عليه  نص  ما  بموجب  الدولية،  الجنائية 

روما المنشئ للمحكمة«. 
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طرابلس - مجلة المرصد

تشهد ليبيا حالة من الفوضى وغياب إنفاذ القانون منذ سنة 2011،من 
اإلرهابية  الجماعات  منها  لتتخذ  جاذبة  أرض  البالد  أصبحت  ذلك 

مستقرا لها بما أنها تنمو يف بيئة الألمن.
حيث مارست الجماعات اإلرهابية عمليات دموية ال تحصى و ال تعد 
يف ليبيا منذ سنة 2011 إال أنها لم تكتفي بممارسة القتل و الذبح بل 

مارست التنكيل و التمثيل بجثث الضحايا.

شواهد مرعبة
على إجرام الميليشيات!

التمثيل بالجثث..
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ظهرت  اإلرهابية  الجماعات  قبل  من  بالجثث  التنكيل  ظاهرة  و  اإلرهاب 
بنغازي، يف سابقة عير معهودة  2013  يف مدينة  أواخر سنة  بشكل واضح 
طالت  المنّظمة  االغتيال  عمليات  عبر سلسلة من  العنف  تصعيد  يف مسار 

عناصر المؤسستين األمنية والعسكرية، ولم تستثني الضباط المتقاعدين.
يف صبيحة 18 ديسمبر 2013، تم إبالغ الجهات األمنية بالعثور على رأس 
الوحيشي  بمنطقة  السيارات  أحد محال غسيل  بالقرب من  من دون جسد 

يف مدينة بنغازي.
رأس  على  صباًحا  العاشرة  الساعة  ُعثر  الجنسية  سوداين  عامالً  أّن  كما 
بالقرب من محل عمله كان موضوًعا داخل كيس، تعود حسب  دون جسد، 
عرفاء  رئيس  والد  عاًما(،   65( النايلي  عطية  المواطن  إىل  األمنية  المصادر 
وجد  حيث  بـ«عفاريت«،  الملّقب  النايلي  سالم   ،21 الصاعقة  بكتيبة  وحدة 

الرأس على مقربة من بيت عائلة النايلي بمنطقة الوحيشي.
اإلسالمية  الجماعات  عديد  أجزائها  بعض  على  سيطر  التي  درنة،  ويف 
دة، عثر مواطنون صباح يوم الثالثاء 27 مايو 2014 على رأس ُفصلت  المتشدِّ
عن جسد مواطن، موضوعة داخل كيس )بالستيك( أسود اللون وضع أمام 
رفيع  مصدر  كّد  وأ الصحابة.  مسجد 
تصريحات   يف  حينها  المستوى 
الطالب  إىل  تعود  الرأس  أّن  صحفية 
التركاوي  عبدالرازق  عبدالمعز 
كّد  أ حيث  التربية،  بكلية  الطالب 
التركاوي  سيارة  أن  نفسه  المصدر 
الذي  الغريب،  درنة  بمدخل  سرقت 
على  يطلقون  عليه مسّلحون  سيطر 
الجيش  شباب  مجلس  أنفسهم 

اإلسالمي بدرنة.
يونيو   12 الخميس  يوم  صباح  يف 
جثة  على  األمن  عناصر  عثر   2014

٢٠١3، تم إبالغ الجهات  ١8 ديسمبر  في صبيحة 
األمنية بالعثور على رأس من دون جسد بالقرب 
بمنطقة  السيارات  غسيل  محال  أحــد  من 

الوحيشي في مدينة بنغازي.
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تم  بنغازي  قرب  جروثة  بمنطقة  رأس  ودون  اليدين  مكّبلة  الهوية  مجهولة 
نقلها إىل مستشفى سلوق.

عرفت مدينة بنغازي سنة 2014 أبشع عمليات االغتيال والتمثيل بالجثث 
من قبل المتلّذذين بالقتل وقطع الرؤوس، حيث عثر عناصر تحريات القوات 
الخاصة الصاعقة، مساء الخميس 17 يوليو، على رأس مفصول عن الجسد.
ويف حادثة أخرى، نقل فريق إدارة البحث عن الجثث بالهالل األحمر ببنغازي، 

جثتين مجهولتي الهوية بمنطقة الحليس غرب مدينة بنغازي.
األوىل  أن  الجثتين  على  الطبي  الكشف  من  تبّين  أنّه  األحمر  الهالل  كّد  وأ
مقطوعة الرأس، والثانية متحللة بالكامل. وأشار فريق البحث بالهالل األحمر 

إىل أنه تم نقل الجثتين إىل مركز بنغازي الطبي لمعرفة هويتهما.
بنغازي،  غرب  الواقعة  الحليس  بمنطقة  جثث  على  مرة  من  كثر  أ وعثر 
تعذيب  آثار  عليها  كان  اآلخر  والبعض  واألرجل،  األيدي  مقّيدة  كانت  بعضها 

وتشويه.
غرفة  قالت   ،2017 سبتمبر  يف 
عمليات محاربة داعش صبراتة إن ما 
أسمتهم بالمليشيات تمارس القتل، 
البشر  وتهريب  بالجثث،  والتمثيل 
المصارف،  على  والسيطرة  والوقود، 
وتحويل  السيولة،  يف  والتحكم 
الجيش  ومحاربة  األجنبية،  العملة 
وكافة  بالمدينة  األمنية  األجهزة  وكل 
الموجودة  الحكومية  المؤسسات 

بها.
هذه  أن  بيان  يف  مضيفة 
دعما  تتلقى  اإلرهابية  المجموعات 
أخرى  جماعات  من  محدود  غير 

عمليات  أبشع   ٢٠١4 سنة  بنغازي  مدينة  عرفت 
المتلّذذين  قبل  من  بالجثث  والتمثيل  االغتيال 
بالقتل وقطع الرؤوس، حيث عثر عناصر تحريات 
 ١7 الخميس  مساء  الصاعقة،  الخاصة  القوات 

يوليو، على رأس مفصول عن الجسد.
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تمارس نفس ما تقوم به هذه المجموعات، التي تمتهن التهريب بأنواعه، إىل 
جانب الفكر األيديولوجي المشترك بينها.

كل  القناصين يف  بوضع  تقوم  اإلرهابية  العصابات  هذه  أن  البيان  وأضاف 
المسرح  األثرية، وعلى سطح  المدينة  التي تسيطر عليها، وخاصة  المناطق 
قوات  إىل  عشوائيا  بتوجيهها  تقوم  ثقيلة  أسلحة  استعمالها  مع  تحديدا، 

الجيش والمناطق التي يسيطر عليه.
الحين  بين  تنفيذها  يتم  التي  ليبيا  يف  بالجثث  التمثيل  عمليات  وتثير 
الدولية  واإلقليمية  المحلية  الحقوقية  والمنظمات  الليبيين  ،قلق  واآلخر 
بشأن استمرار هذه الجرائم وتزايد عمليات االنتقام، وخطر ذلك على السلم 

والتماسك االجتماعي والمصالحة الوطنية ومساعي إقامة دولة قانون.
جدير بالذكر،إىل أّن المادة 8 من اتفاقية محكمة الجنايات الدولية اعتبرت 
الحرب،  جرائم  ضمن   1949 األربع  جنيف  التفاقيات  الجسيمة  االنتهاكات 
العمليات العسكرية تشكل خرقا لتلك  أثناء  الموىت  انتهاك حرمة  أّن  مؤكًدا 
االتفاقيات، وبالتايل البد من محاسبة من اقترف تلك الجرائم البشعة بغض 
بشكل  االنتقامية محظورة  فاألعمال  لذلك،  دفعت  التي  الظروف  النظر عن 

للقيام  بها  التذرع  يمكن  وال  مطلق 
بأفعال منافية لنصوص القانون.

العقوبات  قانون  أن  عن  فضال 
الجثث  إهانة  أّن  على  نّص  الليبي 
المساءلة  تستوجب  جريمة 
نصت  إذ  القانونية،  والمالحقة 
قانون  من  و294   293 المادتين 
إتالف  تجريم  على  الليبي  العقوبات 
بالحبس  وإخفائها  وإعدامها  الجثث 
هذه  لكّن  سنة.  عن  تقل  ال  مدة 
القانون  افترضها  التي  العقوبات 
بما  زاجرة  أو  رادعة  ليست  الليبي 
تدخل  ضرورة  يستدعي  ما  يكفي، 

التي  ليبيا  في  بالجثث  التمثيل  عمليات  تثير 
الليبيين  ،قلق  واآلخر  الحين  بين  تنفيذها  يتم 
واإلقليمية  المحلية  الحقوقية  والمنظمات 
وتزايد  الجرائم  هذه  استمرار  بشأن  الدولية 
السلم  على  ذلك  وخطر  االنتقام،  عمليات 
الوطنية  والمصالحة  االجتماعي  والتماسك 

ومساعي إقامة دولة قانون.
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السلطات التشريعية لتعديل عقوبة هذا الفعل بما يتناسب مع وحشيته.
تتضمن  قاطًعا.  تحريًما  بالجثث  التمثيل  اإلسالمية  المدّونة    تحرِّم  كما 
توجيهات النبي بشأن استخدام القوة هذه النواهي: »ال تغلُّوا وال تغدروا وال 
تمثِّلوا«. كما أمر الرسول المسلمين بتجنب مهاجمة العدو عمًدا بضربه يف 
باليمن  المكتوبة ألمير حضرموت  الصديق  بكر  أيب  توجيهات  الوجه. وجاءت 

متضمنة ما يلي: »إياك والمثلة يف الناس فإنها مأثم ومنفرة«.
يرى مراقبون أن التمثيل بالجثث الذي تمارسه الجماعات اإلرهابية ليس 
لنشر  التنظيمات  إذ تسعى  النفسية  المعركة  إطار  يأيت يف  ليبيا فجسب  يف 

حالة الهلع لكي تسهل عملية اإلختراق و التمكين.
مارست الجماعات اإلرهابية عمليات دموية ال تحصى و ال تعد يف ليبيا منذ 
التنكيل  الذبح بل مارست  و  القتل  أنها لم تكتفي بممارسة  إال   2011 سنة 

والتمثيل بجثث الضحايا.
تستوجب  جريمة  الجثث  إهانة  أّن  على  نّص  الليبي  العقوبات  قانون 
قانون  من  و294   293 المادتين  نصت  إذ  القانونية،  والمالحقة  المساءلة 
العقوبات الليبي على تجريم إتالف الجثث وإعدامها وإخفائها بالحبس مدة 

ال تقل عن سنة.
تحرِّم المدّونة اإلسالمية التمثيل بالجثث تحريًما قاطًعا. تتضمن توجيهات النبي 
بشأن استخدام القوة هذه النواهي: »ال 
أمر  كما  تمثِّلوا«.  وال  تغدروا  وال  تغلُّوا 
مهاجمة  بتجنب  المسلمين  الرسول 

العدو عمًدا بضربه يف الوجه.
بالجثث  التمثيل  أن  مراقبون  يرى 
اإلرهابية  الجماعات  تمارسه  الذي 
يف  يأيت  فجسب  ليبيا  يف  ليس 
تسعى  إذ  النفسية  المعركة  إطار 
لكي  الهلع  حالة  لنشر  التنظيمات 

تسهل عملية اإلختراق و التمكين.

تمارسه  الذي  بالجثث  التمثيل  أن  مراقبون  يرى 
فجسب  ليبيا  في  ليس  اإلرهابية  الجماعات 
تسعى  إذ  النفسية  المعركة  إطار  في  يأتي 
تسهل  لكي  الهلع  حالة  لنشر  التنظيمات 

عملية اإلختراق و التمكين.
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رامي التلغ- مجلة المرصد

القذايف يف  الراحل معمر  العقيد  بارز يف إسقاط نظام  لتركيا دور  كان 
العام 2011، ومنذ ذلك الحين راهنت على أذرعها اإلسالمية لتحقيق 

أطماعها يف البالد.
حيث  الهدوء  تعرف  لم  الليبي  الجيش  مع  التركية  العالقات  أن  إال 
يتزامن ذلك مع  األخيرة حيث  اآلونية  الطرفين يف  بين  التوتر  تصاعد 
إطالق الجيش الليبي لعملية تحرير طرابلس من سطوة الميليشيات.

تصعيد تركي وتهديد 
بالتدّخل ضد الجيش الليبي !

ليبيا ومعركة السيادة..
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اتهمت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تركيا بتقديم الدعم العسكري 
واللوجستي للعناصر االرهابية، وذلك يف خضم الحرب الدائرة على اإلرهاب على 

األراضي الليبية.
وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إىل أن تركيا تدخلت بشكل 
المحملة  السفن  وارسال  المرتزقة  ونقل  الحربية  الطائرات  باستخدام  مباشر 

باألسلحة والمدرعات والذخائر لدعم اإلرهاب يف ليبيا .
وأوضحت قيادة الجيش الليبي أنها أصدرت األوامر للقوات الجوية باستهداف 
السفن والقوارب التركية داخل المياه اإلقليمية؛ مطالبة الحكومة الليبية المؤقتة 
طرد كافه الشركات التركية العاملة يف ليبيا وانهاء أعمالها يف كافة المشروعات 
على األراضي الليبية ؛ومقاطعة الصناعات والمنتجات التركية وإيقاف الرحالت 
العدوان  هذا  على  ردا  الليبية  المطارات  إىل  تركيا  وإىل(  )من  المدنية  الجوية 

التركي اإلرهايب.
بدون  طائرة  إسقاط  الجمعة،  الليبي،  الوطني  الجيش  اإلطار،أعلن  نفس  يف 

طيار تركية يف طريق المطار إثر محاولتها استهداف مواقع الجيش الليبي.
الليبي  التابعة للجيش الوطني  وذكر المركز اإلعالمي لغرفة عمليات الكرامة 
أن القوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر تواصل تقدمها باتجاه العاصمة 
طائرة  إسقاط  وتم  زارة،  عين  منطقة  مواقع جديدة يف  على  وتسيطر  طرابلس، 

طريق  يف  مسيرة  تركية  طيار  بدون 
مواقع  استهداف  حاولت  المطار 

الليبي. للجيش 
صحة  الكرامة  عمليات  غرفة  ونفت 
تقدم  أي  حول  المتداولة  األخبار 

للمجموعات المسلحة يف المنطقة.
وقال المسماري يف مؤتمر صحفي: 
سيادة  تعرضت  األمس،  ليلة  »منذ 
غير  تركية  العتداءات  الليبية  األراضي 
شرعية أدت إىل أعمال تدميرية«، الفتا 
إىل أنه ونتيجة لذلك فإن »أهدافا مثل 
التي  والمشاريع  والمقرات  الشركات 

أن  إلى  الليبية  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  أشارت 
الحربية  الطائرات  باستخدام  مباشر  بشكل  تدخلت  تركيا 
باألسلحة  المحملة  السفن  ــال  وارس المرتزقة  ونقل 

والمدرعات والذخائر لدعم اإلرهاب في ليبيا .
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تعود للحكومة التركية ستعتبر كلها أهدافا شرعية للقوات المسلحة الليبية«.
وأضاف المسماري قائال: »كل الرحالت الجوية من وإىل تركيا سيتم تعليقها 

وسيتم اعتقال كل األتراك على األراضي الليبية«.
تنظيم  »مشروع  سيسقط  الليبي  الوطني  الجيش  أن  المسماري  وأردف 
غريان  مدينة  ستقتحم  القوات  أن  إىل  مشيرا  البالد،  يف  اإلرهايب«  اإلخوان 
الوفاق  حكومة  قوات  إىل  إشارة  يف  »الميليشيات«  قدرات  تدمير  وسنواصل 

الوطني بالعاصمة طرابلس.
مطاَري  من  انطالقا  تركيا  اىل  منتظمة  جوية  رحالت  ليبية  شركات  وتسّير 

معيتيقة يف طرابلس ومصراتة )غرب(.
ولم يوضح المسماري كيف ستتمكن قواته من فرض حظر طيران يف منطقة 
بجنودها  مباشرًة:  المعركة  »يف  بالتدّخل  أنقرة  واتّهم  لسيطرتها.  خاضعة  غير 
وطائراتها وسفنها«. ووفًقا له، فإّن إمدادات من األسلحة والذخيرة تصل مباشرة 

إىل قوات حكومة الوفاق الوطني عبر البحر المتوسط.
غريان  مدينة  »ستقتحم  الليبي  الجيش  قوات  أن  المسماري  كد  أ ميدانيا، 
يتصدى  »الجيش  أن  إىل  فيها«، مشيرا  الميليشيات  قدرات  تدمير  وستواصل 

لمحاولة ميليشيات طرابلس التقدم نحو منطقة السبيعة«.
وسياسيون  المؤقتة  الليبية  والحكومة  الليبي  النواب  مجلس  دعم  وقد 
واالستهداف  بالتصدي  الليبي  الوطني  الجيش  قرارات  ليبيون  وحقوقيون 

المباشر لألهداف التركية يف ليبيا بعد دعمها الصريح والواضح لإلرهابيين.
وأعلن الجيش الوطني الليبي اتخاذ حزمة إجراءات رادعة ضد التدخل التركي 
يف العاصمة طرابلس، والذي أسفر عن تخريب كبير وقتلى يف صفوف المدنيين 

وتوفير الغطاء لجريمة غريان.
كد الدكتور محمد عامر العباين عضو مجلس النواب الليبي أن قرارات الجيش  أ
الطائرات  باستهداف  حفتر،  خليفة  حرب  أركان  المشير  بقيادة  الليبي،  الوطني 
إطار  ومهمة يف  الليبية، مشروعة  اإلقليمية  والمياه  األجواء  التركية يف  والسفن 
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العمليات الحربية الدائرة يف البالد.
المباشر  االستهداف  أن  اإلخبارية«  لـ«العين  تصريح  يف  العباين  وأوضح 
للطائرات والسفن والمصالح التركية يف ليبيا هي من أعمال الدفاع عن النفس، 

بعد إعالن تركيا الدعم المباشر لإلرهابيين.
اإلرهاب  راعي  أردوغان هو  التركي رجب طيب  الرئيس  أن  إىل  العباين  وأشار 
الخارجة  للمليشيات  والالمحدود  المباشر  دعمه  أعلن  وقد  ليبيا  يف  الرئيسي 

على القانون.
جنوب  معاركه  يف  الليبي  للجيش  الرئيسية  الخلفية  القاعدة  غريان  وتعتبر 
أي  إطالق  دون  من  الماضي،  )نيسان(  أبريل  يف  دخلها  كان  وهو  العاصمة، 
رصاصة. إذ تمثل نقطة االتصال بين مدن الغرب والجنوب، وتشرف على طرق 
جنوب  كيلومتراً   140( الجوية  الوطية  بقاعدة  أخرى  جهة  من  وتتصل  اإلمداد 
الجنوب  إىل  الواقعة  ترهونة  مدينة  تمتلكها  ال  أهمية  وهي  طرابلس(.  غريب 

الشريق للعاصمة، التي ما تزال تحت سيطرة قوات الجيش الليبي.
دالالت  لها  تركيا  تجاه  للجيش  التحرك  هذا  أن  مراقبون  يرى  الصدد،  هذا  يف 
تقدم  من  حققته  بما  طرابلس  عملية  عن  يعبر  التحرك  هذا  أن  حيث  مهمة، 
كثر  أ أمسى  حفتر  أن  و  الغربية  القوى  من  صريح  غير  بدعم  تحظى  أصبحت 
أهمية يف مستقبل العملية السياسية يف ليبيا فضال عن أن تركيا بعد الهزيمة 
المنطقة  يف  أعضادها  ضعف  و  اسطنبول  بلديات  يف  أردوغان  لحزب  الكبيرة 

جعل تأثيرها يضعف يف المنطقة.
وأعلن الجيش الوطني الليبي اتخاذ حزمة إجراءات رادعة ضد التدخل التركي 
أسفر  والذي  طرابلس،  العاصمة  يف 
صفوف  يف  وقتلى  كبير  تخريب  عن 
لجريمة  الغطاء  وتوفير  المدنيين 

غريان.
التحرك  هذا  أن  مراقبون  يرى 
مهمة،  دالالت  لها  تركيا  تجاه  للجيش 
حيث أن هذا التحرك يعبر عن عملية 
طرابلس بما حققته من تقدم أصبحت 
القوى  من  صريح  غير  بدعم  تحظى 
كثر أهمية  الغربية و أن حفتر أمسى أ
يف  السياسية  العملية  مستقبل  يف 

ليبيا

اإلخبارية«:  لـ«العين  تصريح  في  العباني 
والسفن  للطائرات  المباشر  االستهداف  أن 
أعمال  من  هي  ليبيا  في  التركية  والمصالح 
الدعم  تركيا  إعالن  بعد  النفس،  عن  الدفاع 

المباشر لإلرهابيين.
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طرابلس- مجلة المرصد

بين  الليبية طرابلس  العاصمة  تخوم  المحتدمة على  المعارك  وقع  على 
قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات الموالية 
لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، لم يعد خافيا مدى خطورة التدخالت 
دويل  صمت  وسط  الليبي  النزاع  نيران  تأجيج  يف  ودورها  ليبيا  يف  التركية 
المتطرفين  وإيواء  األسلحة  إرسال  تجاوزت  التي  السلبية  تدخالتها  حيال 
لها والتهديد بسفك دماء  الموالية  للمليشيات  المباشر دعما  التدخل  نحو 

الليبيين. 

المطامع التركية المعلنة 
تهّدد بإطالة أمد األزمة الليبية 
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تتصاعد حالة التوتر يف ليبيا بعد التهديدات التركية باستهداف األراضي الليبية يف 
مشهد جديد يكشف مدى ارتباط النظام التركي الحايل بالمليشيات والتنظيمات 
اإلرهابية التي توفر له مجاال خصبا لنهب ثروات ليبيا وهو ما يدفعه لالستماتة يف 

الدفاع عنها ومنع سقوطها بما يضمن تواصل حالة الفوضى وغياب الدولة. 
نظام  نوايا  األتراك،  المسؤولين  التي طبعت تصريحات  التهديد  لهجة  وعكست 
الصراع  تقوية  شأنه  من  ما  ليبيا،  يف  التخريبي  الدور  بلعب  للتمسك  أردوغان 
أنقرة  أن  األحد،  كار  آ خلوصي  التركي  الدفاع  وزير  وأعلن  البالد.  على  اإلقليمي 
سترّد على أي هجوم تنّفذه قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ضد 
كار لوكالة األناضول الرسمية لألنباء »سيكون هناك ثمن باهظ  مصالحها.  وقال آ

جدا ألي موقف عدايئ أو هجوم، سنرّد بالطريقة األكثر فعالية واألقوى«. 
من  الخطر  ناقوس  دق  قد  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة  الليبي  الجيش  وكان 
المسلحة تحارب  القوات  ليبيا، مؤكدا على أن  التركي إىل  استمرار تدفق السالح 
اإلرهاب والجماعات المتطرفة المدعومة من تركيا. وتوعد الجيش الوطني الليبي 
األخيرة  غريان  أحداث  عنه  كشفت  ما  بعد  ليبيا،  يف  التركية  المصالح  باستهداف 
حكومة  على  المحسوبة  الميليشيات  به  قامت  الذي  التصعيد  يف  تركي  دور  من 

الوفاق الوطني. 
غريان  مدينة  على  السيطرة  من  الوفاق،  لحكومة  موالية  ميليشيات  وتمكنت 
عقب هجوم مفاجئ شكل ضربة موجعة للجيش، الذي اتهم تركيا بالوقوف خلفه 
الناطق  واتّهم  للميليشيات.  تقّدمه  الذي  واللوجتسي  العسكري  الدعم  من خالل 
باسم القيادة العامة للجيش العميد أحمد المسماري أنقرة بالتدّخل »يف المعركة 
األسلحة  من  إمدادات  فإّن  له،  ووفقا  وسفنها«،  وطائراتها  بجنودها  مباشرة: 

والذخيرة تصل مباشرة إىل قوات حكومة الوفاق عبر البحر المتوسط. 
إىل  العسكرية  المعّدات  من  كبيرة  شحنة  مايو   18 يف  أرسلت  تركيا  وكانت 
الوطني  الجيش  وتحارب  طرابلس  على  تسيطر  التي  اإلسالمية  الميليشيات 
الميليشيات  باسم  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  صفحات  ونشرت  الليبي.  

مقاطع مصّورة تبّين وصول مدرعات وأسلحة لميناء مصراتة. 
ويف وقت سابق أعلن الجيش الوطني الليبي، تدمير طائرة تركية مسيرة كانت 
متوقفة يف المطار الوحيد العامل بطرابلس مما أسفر عن تعليق الرحالت الجوية 
التجارية. وقال الجيش الوطني الليبي إن قواته استهدفت الطائرة يف ضربة جوية 
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على مطار معيتيقة يف إطار سلسلة من اإلجراءات التي تهدف لمعاقبة تركيا على 
دعمها مليشيات طرابلس الموالية لحكومة الوفاق. 

أدان  حيث  تركيا  عن  للدفاع  كعادته  سارع  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
باستهداف  المشير خليفة حفتر  باسم  الناطق  أطلقها  التي  التهديدات  واستهجن 
تابعة  وشركات  مقار  الجوية، وضرب  المالحة  وتهديد  المدنية،  والطائرات  السفن 
لدول صديقة، وباألخص التركية منها. ويف بيان صدر مساء السبت، حّمل المجلس 
أو  دولة،  أي  برعايا  يلحق  أي ضرر  المعادية مسؤولية  القوات  بقيادة  من وصفها 
للرد  الحازمة  الوسائل  من  لديه  أن  كّد  وأ الليبية،  األرض  على  بمصالحها  يمس 
رئيس  الليبي،  الوطني  الجيش  لقوات  األعلى  القائد  أعلن  المقابل،  ويف  عليها.  
كد  أ قد  صالح  وكان  البالد.  يف  العام  والنفير  التعبئة  صالح،  عقيلة  ليبيا،  برلمان 
أنه »لن يكون هناك حل سياسي ودستوري  اليوم«،  فيتصريح خاص ل«روسيا 

يف البالد قبل طرد المجموعات المطلوبة محليا ودوليا من العاصمة طرابلس«. 
كد القائد األعلى للقوات المسلحة الليبية أن »الجيش الوطني الليبي« بقيادة  وأ
المسؤول عن حماية  وهو  ووحدته  الوطن  أمان  المشير خليفة حفتر، »هو صمام 
وإسقاط  التدمير  من  والدولة  الدستور 
حقوق  وحماية  الشرعية  المؤسسات 
الليبية  والثروة  المواطنيين،  وحرية 
المتمثلة يف النفط وتحريرها وحراستها 

وضمان تصديرها«. 
الدفاع  لجنة  استنكرت  وبدورها، 
النواب  بمجلس  القومي  واألمن 
رئيس  وقال  التركية،  التهديدات 
له  بيان  يف  الميهوب  اللجنةطالل 
والعلني  الالمحدود  الدعم  »بعد  إنه 
للتنظيمات اإلرهابية يف غرب البالد من 
الدولة  مفاصل  يف  بقاءها  ضمان  أجل 

وبعد ثبات تواجد األتراك يف
غريان  عليه مذبحة  ترتب  المسيرة  الطائرات  بتسييرهم  اإلرهاب  غرف عمليات 
المسلحة« يف »سلوك  للقوات  وتهديدهم  األتراك  نرى تصريحات  فإننا  المفجعة 
الغاشم يف  التركي  للتدخل  السياسي  الغطاء  غير مقبول إلضفاء  سياسي سافر 

البالد لدعم اإلرهاب«.
عقد  بضرورة  العربية  الجامعة  لمخاطبة  النواب  مجلس  رئاسة  الميهوب  ودعا 
الليبي  للجيش  المباشر  والتهديد  مقبول  الغير  التدخل  لمواجهة  طارئة  جلسة 
الكاملة  المسؤولية  الرئاسي  المجلس  محمال  التركي  الجانب  من  علني  وبشكل 

إلعطاء األتراك حرية التدخل واحتالل األراضي الليبية. 
بمعركة  يبدأ  ولم  جديًدا،  ليس  ليبيا  التركي يف  التدخل  أن  إىل  مراقبون  ويشير 
طرابلس، وإن كانت هذه المعركة هي من أزاحت الغطاء عن هذا الدور، وأظهرته 
أن  كد  أ أن  أردوغان  طيب  رجب  التركي  للرئيس  وسبق  للجميع.  علني  بشكل 
أنقرة  “الوفاق” بموجب »اتفاق تعاون عسكري« بين  توّفر أسلحة لحكومة  بالده 
2011. وقال  ليبيا منذ  المفروض على  الدويل  التسليح  وطرابلس، متناسيا حظر 
التركي سمح لطرابلس  العسكري  الدعم  إّن  يونيو،  العشرين من  للصحافيين يف 

بـ«استعادة توازن« الوضع بمواجهة الجيش الليب. 
وتأيت تصريحات أردوغان يف سياق الخطاب التركي المنحاز ضد الجيش الليبي 
حقيقة  يفضح  خطاب  وهو  ليبيا،  يف  اإلسالمية  الجماعات  جنب  إىل  والمصطف 
الدور التركي يف البالد المأزومة بانقسام حاد، وهو خطاب بحجم الرهان على هذه 
الجماعات التي تضمن عدم استقرار وتؤيد حالة الفوضى والّدمار والخراب الذي 
االستثمارات  وجلب  السالح  وبيع  اإلعمار  إعادة  لربح مشاريع  تركيا  فيه  تستثمر 

إىل أسواقها المحلية. 

الطائرات  بتسييرهم  اإلرهــاب  عمليات  غرف 
المفجعة  غريان  مذبحة  عليه  ترتب  المسيرة 
للقوات  وتهديدهم  األتراك  تصريحات  نرى  فإننا 
غير  سافر  سياسي  »سلوك  في  المسلحة« 
للتدخل  السياسي  الغطاء  إلضفاء  مقبول 

التركي الغاشم في البالد لدعم اإلرهاب«. 
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وليس غريبا على نظام أردوغان محاوالته التدخل لمنع تحرير العاصمة الليبية 
التي تمثل المالذ األخير للمليشيات الموالية لتركيا. حيث تسعى انقرة إىل تكريس 
من  وذلك  الليبي  المشهد  يف  االستقرار  عدم  من  المزيد  وإنتاج  الفوضى،  حالة 
البالد خدمة  والسيطرة على  أذرعها  مد  بهدف  لها  الموالية  الجماعات  خالل دعم 

لمصالحها وأطماعها يف هذا البلد الغني. 
»ارم  لموقع  تصريح  يف  الفيتوري،  رضوان  الليبي  السياسي  المحلل  واعتبر 
نيوز«، أن التصعيد التركي ضد الجيش الليبي هو رغبة من أردوغان يف »الهروب 
إىل األمام وتصدير أزماته الداخلية، بعد فشله الذريع يف االنتخابات مرتين، وتدىن 
األزمات عبر  تدبير هذه  الخانقة يف بالده، فهو يحاول  االقتصادية  شعبيته واألزمة 
التدخل يف ليبيا ودعم القوى المتشددة، إذ مازال لديه أمل برجوع الدولة العثمانية 

الجديدة«
الليبية  الجنسية  يحملون  أتراك  مع  بالتواطوء  ذلك  يحدث  وأضاف:«لألسف 
يف  هؤالء  من  أتراك  قادة  »وجود  عن  وكشف  لتركيا«.  موالين  ليبيين  وليسوا 
والحلف  الوفاق  حكومة  صفوف 
وزير  يسمى  ما  وأبرزهم  المليشاوي، 
الداخلية فتحي باشاغا، وهؤالء يتمنون 
يستعرضون يف  األرتاك  الجنود  يروا  أن 

شوارع مصراته«، وفق تعبيره. 
القوى  موازين  اختالل  من  وبالرغم 
بعاين  الذي  الليبي  والجيش  تركيا  بين 
الحظر  ظل  يف  االمدادات  نقص  من 
استنزاف  من  له  تعرض  وما  الدويل 
اإلرهاب،  ليبيا من  تطهير  خالل معارك 
أردوغان  تركيا  أن  يرون  مراقبون  فإن 
الكاتب  كده  أ ما  وهو  ليبيا،  يف  ستهزم 
ورقة  يف  معتوق،  عبدالحكيم  الصحفي 
بالقول  افريقيا،  تحليلية خص بها بوابة 
الشعب  بمقاومة  سيصدم  اسطنبول،  ساسة  يمارسه  الذي  التركي  التصعيد  أن 

الليبي، بل أنه سيهزم وسيدفن يف ليبيا. 
الرابع من  للعاصمة طرابلس، منذ  تحرير  الليبي عملية  الوطني  الجيش  ويشّن 
أبريل الماضي، فيما تتصدى لها الميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا وقطر 
لمحاولة الحفاظ على وجودها يف آخر معاقلها بليبيا ومنع حلم الليبيين يف اقامة 
المليشيات  يد  على   2011 العام  منذ  المستمرة  المعاناة  وانهاء  مستقرة  دولة 

والتنظيمات االرهابية التي سفكت دماء أبناء ليبيا ونهبت ثرواتها. 
تتصاعد حالة التوتر يف ليبيا بعد التهديدات التركية باستهداف األراضي الليبية يف 
مشهد جديد يكشف مدى ارتباط النظام التركي الحايل بالمليشيات والتنظيمات 
اإلرهابية التي توفر له مجاال خصبا لنهب ثروات ليبيا وهو ما يدفعه لالستماتة يف 

الدفاع عنها ومنع سقوطها بما يضمن تواصل حالة الفوضى وغياب الدولة.
أدان  حيث  تركيا  عن  للدفاع  كعادته  سارع  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
باستهداف  المشير خليفة حفتر  باسم  الناطق  أطلقها  التي  التهديدات  واستهجن 
تابعة  وشركات  مقار  الجوية، وضرب  المالحة  وتهديد  المدنية،  والطائرات  السفن 

لدول صديقة، وباألخص التركية منها.
بمعركة  يبدأ  ولم  جديًدا،  ليس  ليبيا  التركي يف  التدخل  أن  إىل  مراقبون  ويشير 
طرابلس، وإن كانت هذه المعركة هي من أزاحت الغطاء عن هذا الدور، وأظهرته 
أن  كد  أ أن  أردوغان  طيب  رجب  التركي  للرئيس  وسبق  للجميع.  علني  بشكل 
أنقرة  “الوفاق” بموجب »اتفاق تعاون عسكري« بين  توّفر أسلحة لحكومة  بالده 

وطرابلس، متناسيا حظر التسليح الدويل المفروض على ليبيا منذ 2011.

سارع  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
أدان واستهجن  كعادته للدفاع عن تركيا حيث 
التهديدات التي أطلقها الناطق باسم المشير 
والطائرات  السفن  باستهداف  حفتر  خليفة 
مقار  وضرب  الجوية،  المالحة  وتهديد  المدنية، 
وشركات تابعة لدول صديقة، وباألخص التركية 

منها.
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طرابلس - مجّلة المرصد 

منذ اندالع األزمة يف العام 2011،سعت تركيا جاهدة إلعادة التموضع 
الليبية، بما يضمن استمرار نفوذها يف البالد بهدف الحفاظ  يف الساحة 
على مصالحها يف السوق الليبية والمشاركة يف رسم مستقبل المنطقة 

بصفة عامة. 
والملييات  »االخوان«  جماعة  رأسها  وعلى  السياسي  االسالم  تيار  ومثل 
الموالية لها ذراع أنقرة التخريبية يف ليبيا ووسيلتها لنهب ثروات البالد وتدعيم 

المصالح التركية
في ليبيا محروسة

بالفوضى والملشيات !
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تصاعد الدعم التركي للمليشيات خالل الفترة الماضية حيث واصلت تركيا 
حين  الماضي  مايو  أواخر  آخرها  كا  والتي  ليبيا  اىل  السالح  شحنات  ارسال 
وصلت سفينة قادمة من ميناء »سامسون« التركي، محّملة بأسلحة وذخائر 
صور  وثقته  حسبما  طرابلس،  العاصمة  ميناء  إىل  عسكرية  وآليات  متنوعة 
ومقاطع فيديو التقطت على متنها، أظهرت كذلك لحظة تسّلم الشحنة من 

طرف كتيبة »لواء الصمود« التي يقودها المعاقب دولّيا صالح بادي.
ساحة  اىل  بعناصرها  دفعت  بل  السالح  سفن  بارسال  أنقرة  تكتفي  ولم 
المعركة حيث نشرت »شعبة اإلعالم الحريب« التابعة للجيش الوطني الليبي، 
على حسابها يف موقع »فيسبوك«،مطلع يونيو الجاري، شريًطا مصوًرا يظهر 
إىل  أخيًرا  تركية وصلت  مدرعات  قيادة  على  المسلحين  يدرب  ا  تركيًّ ضابًطا 
المقبوض  أحد  هاتف  عليه يف  عثر  الفيديو  أّن  إىل  الليبية، مشيرة  العاصمة 

عليهم.
ليبيا،هاجمت  يف  التركي  التورط  مدي  عن  يكشف  خطير  تطور  ويف 
بعد  عليها  السيطرة  من  وتمكنت  غريان  مدينة  المسلحة  المليشيات 
الليبية. المسلحة  القوات  انسحاب 
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش 
الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن 
يقودها  مسيرة  طائرات   8 من  كثر  أ
ضباط أتراك شاركت يف الهجوم على 

قوات الجيش يف مدينة غريان.
الخلفية  القاعدة  غريان  وتعتبر 
معاركه  يف  الليبي  للجيش  الرئيسية 
دخلها يف  كان  وهو  العاصمة،  جنوب 
دون  من  الماضي،  )نيسان(  أبريل 
نقطة  تمثل  إذ  رصاصة.  أي  إطالق 
والجنوب،  الغرب  مدن  بين  االتصال 

ليس غريبا على نظام أردوغان محاوالته التدخل 
المالذ  التي تمثل  الليبية  العاصمة  لمنع تحرير 
األخير للمليشيات الموالية لتركيا.حيث تسعى 
انقرة إلى تكريس حالة الفوضى، وإنتاج المزيد 

من عدم االستقرار في المشهد الليبي.
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الجوية  الوطية  بقاعدة  أخرى  جهة  من  وتتصل  اإلمداد  طرق  على  وتشرف 
مدينة  تمتلكها  ال  أهمية  لها  وهي  طرابلس(.  غريب  جنوب  كيلومتراً   140(
سيطرة  تحت  تزال  ما  التي  للعاصمة،  الشريق  الجنوب  إىل  الواقعة  ترهونة 

قوات الجيش الليبي.
التدخالت  خطورة  مدى  على  الضوء  ألقى  غريان  مدينة  على  الهجوم  هذا 
التركية يف ليبيا ودورها يف تأجيج نيران النزاع الليبي وسط صمت دويل حيال 
تدخالتها السلبية المتمثلة أساسا يف إرسال األسلحة وإيواء المتطرفين.وكان 
الجيش الليبي، قد دق ناقوس الخطر من استمرار تدفق السالح التركي إىل 
ليبيا، مؤكدا على أن القوات المسلحة تحارب اإلرهاب والجماعات المتطرفة 
ليبيا،الجيش  يف  المتنامي  التركي  الخطر  هذا  ودفع  تركيا.  من  المدعومة 
اتخاذه  عن  لإلعالن  الليبي  الوطني 
التدخل  ضد  رادعة  إجراءات  حزمة 
طرابلس.حيث  يف  والتركي  القطري 
يف  التركية  السفن  استهداف  قرر 
المياه الليبية، إضافة إىل عمل قواته 
الجوية  التجارية  الرحالت  منع  على 

من ليبيا إىل تركيا.
قوات  باسم  المتحدث  وقال 
أحمد  الليبي،  الوطني  الجيش 
أي  ستحظر  قواته  المسماري،إن 
إىل  ليبيا  من  تجارية  جوية  رحالت 
يف  التركية  السفن  وستكون  تركيا 
لنيران  مشروًعا  هدًفا  الليبية  المياه 
كاًل  المسماري  الليبي.واتهم  الجيش 
المباشر  بالتدخل  وتركيا  قطر  من 
الغطاء  إىل  مشيًرا  طرابلس،  بمعركة 

التورط  مــدي  عن  يكشف  خطير  تطور  في 
التركي في ليبيا،هاجمت المليشيات المسلحة 
مدينة غريان وتمكنت من السيطرة عليها بعد 
انسحاب القوات المسلحة الليبية.وقال الناطق 
الليبي،  الوطني  الجيش  باسم  الرسمي 
8 طائرات مسيرة  إن أكثر من  أحمد المسماري، 
يقودها ضباط أتراك شاركت في الهجوم على 

قوات الجيش في مدينة غريان.
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المليشيات  الجوي الذي وفرته تركيا بوساطة طائرات مسيرة لدعم اقتحام 
لمدينة غريان واحتاللها.

يونيو   28 الجمعة  بنغازي،  من  صحفي  مؤتمر  خالل  المسماري  وأشار 
ا أهداًفا  التركية يف ليبيا، أصبحت حاليًّ 2019، إىل أن الشركات والممتلكات 
طائراتها  وتستخدم  مباشر،  بشكل  المعارك  تتدخل يف  تركيا  إن  إذ  معادية، 
الستهداف قوات الجيش، موضًحا أن المشير حفتر أصدر قراًرا بوقف جميع 

الرحالت الجوية من المطارات الليبية إىل تركيا والعكس.
بنفس  البالد  يف  القطري  التدخل  سيواجه  الوطني  الجيش  أن  وأوضح 
اإلجراءات التي اتخذتها ضد تركيا، متهًما أنقرة بدعم قوات حكومة الوفاق 
غريان،  مدينة  على  الهيمنة  استعادة  يف  السراج  فايز  بقيادة  اإلخوانية 
من  مكونًا  الوفاق  لمسلحي  رتاًل  دمرت  الليبية  الجوية  القوات  أن  وكشف 
المدنيين  داعًيا  طرابلس،  جنوب  السبيعة  لمنطقة  التقدم  حاول  آلية   22
قوات  وكانت  الوفاق.  لحكومة  التابعة  الجماعات  تمركزات  عن  لالبتعاد 

الجيش الوطني الليبي قد تمكنت 
يف أبريل الماضي من القاء القبض 
اثنين  تركَيين  مقاتلين  على 
الميليشيات  صفوف  يف  يقاتالن 
التابعة لحكومة الوفاق يف معارك 
الليبي. الجيش  ضد  طرابلس 
اإلخبارية«  إفريقيا  »بوابة  ونشرت 
أثناء  بحوزتهم  كانت  سفر  جوازات 
إلقاء القبض عليهم.وهو ما كشف 
التركي  التدخل  واضح  بشكل 
السافر يف الشأن الليبي بما يخدم 

مصالحعا على حساب الليبيين.

بشكل  المعارك  في  تتدخل  يا  المسماري: 
قوات  الستهداف  طائراتها  وتستخدم  مباشر، 
قراًرا  أصدر  حفتر  المشير  أن  موضًحا  الجيش، 
المطارات  من  الجوية  الرحالت  جميع  بوقف 

الليبية إلى تركيا والعكس.
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المشبوه  التركي  الدور  يتكشف  يوم  بعد  يوما 
ليبيا  يتهدد  كبيرا  خطرا  يمثل  ليبيا،والذي  في 
والمنطقة ككل وهو ما أكدته مجلة »ناشونال 
أن  أكدت  الماضي،حيث  يناير  إنترست«،في 
الشرق  في  لالستقرار  مزعزًعا  دوًرا  تلعب  تركيا 
لها،  كبوابة  ليبيا،  مستغلة  وإفريقيا،  األوسط 
تتمكن خاللها من النفاذ إلى دول الجوار، بعدما 
بالسالح  داخلها  المتطرفة  الجماعات  أمدت 

والمال.

العاصمة  تحرير  لمنع  التدخل  محاوالته  أردوغان  نظام  على  غريبا  وليس 
تسعى  لتركيا.حيث  الموالية  للمليشيات  األخير  المالذ  تمثل  التي  الليبية 
انقرة إىل تكريس حالة الفوضى، وإنتاج المزيد من عدم االستقرار يف المشهد 
أذرعها  مد  بهدف  لها  الموالية  الجماعات  دعم  خالل  من  وذلك  الليبي 
البلد الغني،خاصة  البالد خدمة لمصالحها وأطماعها يف هذا  والسيطرة على 

يف ظل األزمة التي تعصف باالقتصاد التركي.
ويوما بعد يوم يتكشف الدور التركي المشبوه يف ليبيا،والذي يمثل خطرا 
كدته مجلة »ناشونال إنترست«،يف  كبيرا يتهدد ليبيا والمنطقة ككل وهو ما أ
كدت أن تركيا تلعب دوًرا مزعزًعا لالستقرار يف الشرق  يناير الماضي،حيث أ
األوسط وإفريقيا، مستغلة ليبيا، كبوابة لها، تتمكن خاللها من النفاذ إىل دول 

الجوار، بعدما أمدت الجماعات المتطرفة داخلها بالسالح والمال.
أردوغان  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  إدارة  ظل  يف  أنه  المجلة  وقالت 
كدت أن أردوغان  لمدة خمسة عشر عاًما، أصبحت أنقرة دولة بوليسية. وأ
هو من أراد أن تدفق األسلحة إىل ليبيا، لكن ال يمكن تحديد إىل أي جهة.
المسلمين  لإلخوان  مايل  ممول  قطر  أن  إنترست«،  »ناشونال  وذكرت 

وجماعاتها المتشددة األكثر انتشاًرا 
الداعم  هي  تركيا  بينما  العالم،  يف 

بالسالح.
تسعى  تركيا  أن  مراقبون  ويرى 
لضمان  المسلحة  المليشيات  لدعم 
الجيش  تقدم  ومثل  مصالحها، 
الوطني الليبي نحو العاصمة الليبية 
طرابلس تهديدا كبيرا لهذه المصالح 
للتحرك  دفعها  ما  وهو  التركية 
اشتهرت  التي  المدينة  تحرير  لمنع 
الماضية،  السبع  السنوات  خالل 
للميليشيات  األوىل  الحاضنة  بأنها 
وقطر،  لتركيا  الموالية  المسلحة 

والتي تعيث يف ليبيا فساًدا.
لكن مراهنة أنقرة على المليشيات 
ليبيا  يف  مصالحها  لتدعيم  المسلحة 
عا  الليبيون  يصر  حيث  ستفشل 
التخريبية  المجموعات  هذه  اجتثاث 

من البالد.ويف يناير الماضي تعهد العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم 
المسلحة  القوات  بأّن  حفتر،  خليفة  المشيير  بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش 
لبالده ستسحق أتباع تركيا داعمي اإلرهاب يف ليبيا.وقال المسماري: »تركيا 
الجنوب  أتباعهم  يف  والجيش سيسحق  ليبيا،  اإلرهابية يف  الجماعات  تدعم 

وكل المدن الليبية«.
والملييات  »االخوان«  جماعة  رأسها  وعلى  السياسي  االسالم  تيار  ومثل 
البالد  ثروات  لنهب  ووسيلتها  ليبيا  يف  التخريبية  أنقرة  ذراع  لها  الموالية 

وتدعيم مصالحها فيها.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن 
على  الهجوم  يف  شاركت  أتراك  ضباط  يقودها  مسيرة  طائرات   8 من  كثر  أ

قوات الجيش يف مدينة غريان.
تهديدا  الليبية طرابلس  العاصمة  نحو  الليبي  الوطني  الجيش  تقدم  ومثل 
كبيرا لهذه المصالح التركية وهو ما دفعها للتحرك لمنع تحرير المدينة التي 
اشتهرت خالل السنوات السبع الماضية، بأنها الحاضنة األوىل للميليشيات 

المسلحة الموالية لتركيا وقطر، والتي تعيث يف ليبيا فساًدا.
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كاريكاتير

محمد قجوم


