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ليبيا التي لم تصر لبناًنا

النهر الصناعي.. من عهد 
اإلنجاز إلى حقبة الخراب

الجهاديون والفرار
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طرابلس- المرصد

بداية أبريل الماضي، أطلق الجيش الوطني الليبي عملية »طوفان الكرامة« 
حكومة  لكن  الليبية.  العاصمة  يف  المسلحة  المليشيات  نفوذ  إنهاء  بهدف 
لصد  المليشيات  مع  تحالفات  لعقد  سارعت  السراج  فائز  برئاسة  الوفاق 
قوات الجيش الليبي التي نجحت خالل األيام األوىل للمعركة يف السيطرة 

على عدة مدن ومناطق إستراتيجية على تخوم العاصمة طرابلس.

من »اليرموك« إىل قلب طرابلس: االفتتاحية

؟ هـل يكـون طـريـق
الغـزوي سـالًكـا
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معركة  من  جعلت  عديدة،  ظروف 
ودفع  وتعقيدا،  صعوبة  كثر  أ طرابلس 
على  للتمركز  الليبي  الجيش  ذلك 
تخوم العاصمة حيث يشن بين الحين 
تمركزات  لضرب  جوية  غارات  واآلخر 
استنزافها  بهدف  وذلك  المليشيات 
المناطق  عن  بعيدا  للخروج  ودفعها 
بسهولة.  دحرها  يمكن  حيث  المدنية 
الفترة  خالل  الليبي  الجيش  ونجح 
التابع  الجو  سالح  تحييد  يف  الماضية 
القضاء  استطاع  كما  الوفاق  لحكومة 
على عدد كبير من قيادات المليشيات 

المسلحة واستنزاف قوتها. 
الليبي  الجيش  قوات  ونجحت 
اليرموك  معسكر  دخول  يف  مؤخرا، 
عنيفة  مواجهات  بعد  طرابلس  جنوب 
الوفاق.  لحكومة  الموالية  القوات  مع 

شارع  إىل  بالمواجهات  المعسكر،  على  سيطرته  بعد  الليبي،  الجيش  ودفع 
الخالطات المجاور، فيما وصلت وحدات من قواته إىل الحي السكني المعروف 
التابعة  القوات  لقتال  اليرموك  معسكر  خلف  المقبرة  بشارع  الليبيين  عند 

للوفاق. 

** من اليرموك إلى قلب طرابلس: طريق المعركة األخير؟ 
جنوب  المعسكرات  كبر  أ اليرموك  معسكر  يعتبر  إعالمية،  تقارير  ووفق 
عام  بعد  شغلته  فقد  المنطقة،  يف  العسكرية  المواقع  أهم  من  وهو  طرابلس، 
والقوات  الليبي  الوطني  الجيش  تناوب  وبعدها  طرابلس«  »ثوار  كتيبة   ،2011

الموالية لحكومة الوفاق السيطرة عليه وأصبح بعدها منطقة شبه معزولة. 
اليرموك  معسكر  حول  مهمة  مواقع  على  الجيش  قوات  سيطرة   وبعد 
الليبي   للجيش  العام  القائد  باسم  المتحدث  أعلن   طرابلس،  العاصمة  جنوب 
اللواء أحمد المسماري أن القوات المسلحة أصبحت قريبة من قلب العاصمة 
طرابلس. وقال المسماري أن السيطرة على المعسكر ستمهد الطريق للتقدم 

باتجاه حي صالح الدين، القريب من قلب العاصمة. 
عسكرية  بيانات  مع  ترافق  الميداين  وتقدمه  األخير  الليبي  الجيش  تحرك 
استعداده  أعلن  الليبي  الوطني  الجيش  أعلن  حيث  قادمة،  تطورات  إىل  تشير 
لشّن هجوم واسع على طرابلس، داعياً شباب العاصمة إىل االستعداد لـ«ساعة 

الصفر«. 
لها إن »جنود  بيان  الوطني، يف  التابعة للجيش  الحريب،  وقالت شعبة اإلعالم 
الجيش المرابطين على تخوم العاصمة على أهبة االستعداد، منتظرين األوامر 
الحشد  جماعات  من  تبقى  ما  آخر  على  لالنقضاض  النهائية  والتعليمات 

الميليشياوي التركي - القطري«. 
الوطني،  للجيش  التابع  الكرامة،  عمليات  لغرفة  اإلعالمي  المركز  دعا  بدوره، 
شباب العاصمة كافة لالستعداد لما وصفها بـ«ساعة الصفر«، وتنظيم التعاون 
والهاربين  المختبئة،  الميليشيات  على  لالنقضاض  والمجموعات  األحياء  بين 
من الجبهات الذين يحتّلون المدينة، معتبراً أن هذا البالغ يعد »بمثابة آخر إنذار 
لهم من خارج العاصمة للعودة إىل مناطقهم ألنهم سيكونون الهدف المباشر«. 
وتوقعت مصادر عسكرية مطلعة لصحيفة »الشرق األوسط« أن يوجه القائد 
العاصمة  تخوم  على  المتواجدة  قواته  إىل  كلمة  حفتر،  خليفة  للجيش،  العام 
األيام  خالل  المدينة  اقتحام  بشأن  األخيرة  تعليماته  صدور  »تتضمن  طرابلس 
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كتمال  القليلة المقبلة«، مشيرة إىل »ا
المدينة  لتطهير  الالزمة  االستعدادات 
والمتطرفة،  اإلرهابية  العناصر  كل  من 

والقضاء عليها«. 
الوطني  الجيش  عمليات  واعتبرت 
المرتقبة سيكون  كلمة حفتر  أنه »مع 
النتهاء  األخيرة  ساعاته  يف  األمر 
تنفيذ  وسيكون  طرابلس،  يف  المهزلة 
وضباط  جنود،  لكل  المستديم  األمر 
طرابلس  طوق  يف  المحاور  وأمراء 
ومدن أخرى«، الفتة إىل أنها »ستكون 
القضاء  أجل  من  الفاصلة  المعركة 
والمسلحين  اإلرهابيين  زمرة  على 

الخارجين عن القانون«. 
هذه التحركات أثارت مخاوف حكومة الوفاق التي سارعت للتعبير عن قلقها 
من ما أسمته »معلومات عن ترتيبات لتصعيد عسكري جديد من ِقبل القوات 
بما  الحيوية،  للمرافق  جوية  ضربات  يشمل  طرابلس،  على  للهجوم  المعتدية، 
ودعت  البالد.  غرب  يف  الوحيد  الجوي  المنفذ  يعد  الذي  معيتيقة«،  مطار  فيها 
الشعب  دماء  »إراقة  ووقف  العدوان«  »وقف  إىل  الدويل  المجتمع  الحكومة 

الليبي«. 

** الغزوي »رجل المهمات الصعبة«: هل ينهي المعركة؟ 
ويبدو أن إصرار الجيش الليبي على ضرورة إنهاء المليشيات المسلحة وإعادة 
كده مدير إدارة التوجيه المعنوي  سلطة الدولة من جديد قد تضاعف وهو ما أ
بالقوات المسلحة الليبية، خالد المحجوب، الذي قال إن قواته ماضية ُقدًما يف 

معركتها ضد الميليشيات المسلحة يف العاصمة الليبية طرابلس. 
وأضاف  المحجوبـ  يف تصريح لقناة العربية الحدث اإلخبارية، األحد، إن »هدف 
القوات المسلحة الليبية هو القضاء على الميليشيات المسلحة المنضوية تحت 
لواء حكومة الوفاق واستتباب األمن يف البالد«. نافيا موافقة القوات المسلحة 
الليبية على دعوات »الوفاق« إىل توقيع هدنة بواساطة أممية، مشدًدا على أن 
الجيش لن يسمح للميليشيات المسلحة أن تبقى بأي شكل من األشكال يف 

البالد. 
من جهة أخرى، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة قرارا يقضي بتكليف 
قائدا  ليبيا-  يف  الصعبة  المهام  برجل  الغزوي«-المعروف  »المبروك  اللــواء 
وجاء   الحاسي.  السالم  عبد  للواء  خلفاً   ، الغربية  المنطقة  عمليات  لمجموعة 
القرار الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر تحت رقم 

301 لسنة 2019.  
عمله  فترة  وتوجت  »سبها«  العسكرية  للمنطقة  آمًرا  الغزوي  اللواء  وعمل 
النفطية. كما شغل يف  الجنوبية وحقولها  للمنطقة  المسلحة  القوات  باستعادة 
التوتر واالشتباكات يف  السابق منصب آمر المنطقة العسكرية بالكفرة يف فترة 
منطقة  إىل  إثرها  على  نقله  ليتم  لها  الهدوء  إعادة  من  يتمكن  أن  قبل  المدينة 
الغزوي يكلف بمهام يف مناطق حساسة  المبروك  سبها. ومنذ سنوات واللواء 
عززها  تكليفات  وهي  غربه،  إىل  شرقه  من  الليبي  الجنوب  يف  قبلي  توتر  وبؤر 

انضمام الرجل القادم من الغرب الليبي لعملية الكرامة منذ بداياتها. 
وتشير هذه التطورات اىل أن الجيش الليبي قد قرر الدخول يف المرحلة األخيرة 
والحاسمة من المعركة، ويف هذا السياقق، قال الباحث السياسي الليبي، سراج 
تهدف  العاصمة طرابلس،  الليبي يف  الجيش  تطوير عملية  إن  التاورغي،  الدين 

إىل الدخول للمرحلة األخيرة يف عملية »تحرير طرابلس«. 
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أحمد نظيف

خرجت فرضيات نقل األعداد الكبيرة من المقاتلين األجانب، الذين تقطعت به 
التراب  أغلب  على  وحلفائها  النظامية  القوات  بعد سيطرت  السبل ف سوريا 
السوري، نحو ليبيا من مجرد تقارير إعالمية وتسريبات غير مؤكدة إىل تأكيدات 

شبه رسمية، جاءت هذه المرة من الرئيس الروسي، فالديمير بوتين. 

العودة إلى ليبيا..

المقاتلون األجانب والفرار 
من المستنقع السوري
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بوتين، الذي كان يتحدث يف مؤتمر 
أن  بعد  الخميس  روما  يف  صحفي 
الوزراء  رئيس  مع  محادثات  أجرى 
كونتي،أعرب  جوزيبي  اإليطايل 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن 
قلقه من تدفق المسلحين من إدلب 
إىل ليبيا، كما حّذر من تدهور األوضاع 
التي يحذر  األوىل  المرة  هناك. وهذه 
فيها مسؤول غير ليبي من عمليات 

نقل مقاتلين من سوريا نحو ليبيا.
الروسي  الرئيس  تعمد  أن  ويبدو 
خالل  الموضوع،  عن  الكشف 
محادثات مع رئيس الوزراء اإليطايل، 
كان هدفها تحذير األوروبيين، وخاصة 
تواصل  أن  من  اإليطالية  الحكومة 
والمجموعات  الوفاق  حكومة  دعم 
لها،  الموالية  المتطرفة  اإلسالمية 
ساحة  إىل  ليبيا  تحول  إىل  سيؤدي 
سوريا  يف  التنظيمية  حواضنهم  فقدوا  الذين  األجانب  المقاتلين  لتجميع 
إليه، ويف إشارة غير  يفروا  أن  يمكن  ليبيا مكاناً  لهم غير  تبقى  والعراق ولم 
مباشرة، يبدو أن بوتين كان يحذر اإليطاليين من أن أشرس مقاتلي داعش 
للقارة  الجنوبية  السواحل  والقاعدة سيكوننا قريباً على بعد كيلومترات من 

األوروبية.
التحذيرات الروسية، سبقتها العديد من التحذيرات التي أطلقتها السلطات 
تنظيم  انحسار  وبداية   ،2017 العام  منذ  األقل  على  معلن  بشكل  الليبية 
العامة  اإلدارة  أعلنت   2018 داعش والنصرة يف سوريا والعراق. ويف مارس 
 16 القبض على  ألقت  أنها  الليبي  الجيش  لقيادة  التابعة  اإلرهاب  لمكافحة 
الكفرة  ليبيا عبر صحراء  إىل  أثناء تسللهم  من جبهةالنصرة يف كمين،  مقاتالً 
جنوب البالد.وقالت إنها »حاصرت المجموعة يف صحراء الكفرة وتم القبض 
إىل  »الفتة  آخرون  فر  فيما  وسودانية،  سورية  جنسيات  من  منهم   16 على 
السودانية  األراضي  إىل  نقلتهم  التي  قطر  بمساعدة  ليبيا  إىل  وصلوا  أنهم 
يف  محتجزاً  كان  المقاتلين  أحد  أن  عن  اإلدارة  ليبيا«.وكشفت  إىل  للمرور 
سوريا قبل أن يتم تهريبه من السجن وإرساله لتركيا، مشيرة إىل أن الجماعة 
الليبية المقاتلة صنو جبهة النصرة المنتمية لتنظيم القاعدة ويسعى قادتها 
إىل إرسال مقاتلي النصرة إىل ليبيا لدعم ما يعرف بمجالس الشورى يف ليبيا.

التركية الحاضنة 

المقاتلين  وجود  اليوم  ينحصر 
أخر  إدلب،  يف  سوريا  يف  األجانب 
المسلحة  المعارضة  معاقل 
المتطرفة،  اإلسالمية  والمجموعات 
المدعومة من تركيا. كما تحتضن تركيا 
المقاتلين.  هؤالء  من  كبيرة  أعداداً 
للمسارعة  أردوغان  دفع  الذي  األمر 
مباشرة  الروسي  بالرئيس  باالتصال 
المقاتلين  نقل  بعد تصريحاتها حول 
األعداد  هذه  ليبيا.  نحو  إدلب  من 

من  العديد  سبقتها  الروسية،  التحذيرات 
الليبية  السلطات  أطلقتها  التي  التحذيرات 
 ،٢٠١7 العام  منذ  األقل  على  معلن  بشكل 
في  والنصرة  داعش  تنظيم  انحسار  وبداية 

سوريا والعراق.
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الدور الذي لعبته تركيا طيلة السنوات الماضية 
نفسه  الدور  هو  السوري،  بالملف  عالقة  في 
األفغانية،  الحرب  خالل  باكستان  لعبته  الذي 
عندما تحولت إلى قاعدة خلفية لنشاط األحزاب 
العسكري  التواجد  ضد  األفغانية  الجهادية 

. السوفياتي بداية من العام 

وعوائلهم  المقاتلين  من  الكبيرة 
أمني  عبئ  إىل  الوقت  مع  تحولت 
احراج سياسي،  ومصدر  تركيا،  على 
تريد التخلص منه. كما أن السلطات 
الجماعات  كل  تصنف  ال  التركية 
تنظيم  باستثناء  إرهابية،  كتنظيمات 
الجماعات  هذه  من  والكثير  داعش. 
داخل  ومكاتب  لها  ممثلين  تملك 

األراضي التركية.
طيلة  تركيا  لعبته  الذي  فالدور 
بالملف  الماضية يف عالقة  السنوات 
السوري، هو الدور نفسه الذي لعبته 
األفغانية،  الحرب  خالل  باكستان 
خلفية  قاعدة  إىل  تحولت  عندما 
األفغانية  الجهادية  األحزاب  لنشاط 
السوفيايت  العسكري  التواجد  ضد 
كانت  كما   ،1979 العام  من  بداية 

باألفغان  الحقاً  عرفوا  والذين  العربية،  الدول  القادمين من  للمقاتلين  معبراً 
األالف من  كان  أفغانستان  الحدود مع  الباكستانية على  بيشاور  العرب. يف 
األفغاين  للداخل  ويتسربون  يقيمون  العربية  اإلسالمية  الحركات  أعضاء 
وكانت الواليات المتحدة تقدم لهم كل أشكال العون والدعم بدايًة من المال 
الفلسطيني اإلخواين  إىل الصواريخ المضادة للطائرات. وكان أميرهم  وصوالً 
عبد هللا عزام، مؤسس ورئيس مكتب خدمات المجاهدين، يتجول يف العالم 
يجمع المال والفتاوى لجهاد »الملحدين الروس«، فيما غرقت وسائل اإلعالم 
األمريكية يف إسباغ شعارات من نوع »مقاتلون من أجل الحرية« على هؤالء 
هذا  ويف  الطريق  هذا  من  مر  قد  نفسه  الدن  بن  أسامة  أن  كما  الجهاديين. 
سيتحول  الذي  القاعدة  تنظيم  أسس  قد  أمريكياً  المدعوم  الجهادي  الزخم 

كبر أعداء أمريكا. بعد سنوات قليلة إىل أ
العام  أواخر  منذ  تركيا  لعبت  مأساة.  شكل  يف  نفسه  يعيد  التاريخ  لكأن 
لنشاط  خلفية  قاعدة  إىل  تحولت  نفسه.  الباكستاين  الدور  اليوم  إىل   2011
المقاتلين  من  لألالف  ومعبراً  محطة  وشكلت  السورية  الجهادية  الجماعات 
وارتكاب  وداعش  للقاعدة  واالنضمام  السوري  الداخل  إىل  للوصول  األجانب 
مخططاً  المتحدة  الواليات  كانت  أفغانستان  يف  حصل  وكما  الجرائم.  أبشع 
وداعماً. وليس أدل على ذلك االعتراف الذي أدىل به رئيس الوزراء القطري 
السابق، حمد بن جاسم يف مقابلة مع قناة يب يب اس األميركية عندما قال إن 

سورية  يف  األخطاء  ارتكب  »الجميع 
يف  عملنا  األميركيون)...(  فيهم  بمن 
األردن  يف  واحدة  عمليات،  غرفتي 

والثانية يف تركيا«.  

تأكيدات محلية

إىل ذلك، كشفت صحيفة »أحوال« 
منظمة  تركية  سياسة  عن  التركية 
الفارين  الجهاديين  المقاتلين  لنقل 
من الحرب السورية نحو ليبيا. وقالت 
الجمعة،  نشرته  تقرير  يف  الجريدة 
نقل  تركية يف  أصابع   « عنوان  تحت 
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من  المتشددين  إرســال  على  تركيا  »تعمل 
ليبيا،  إلى  سوريا  من  النصرة  جبهة  عناصر 
أن  بعد  وذلك  هناك،  الميليشيات  لمساندة 
قامت بتدريبهم على المعّدات التي تّم إرسالها 
يشير  ما  مصراتة،  ميناء  في  وإنزالها  قبلها،  من 
بأّن األمر كان مبيّتًا ومخّططًا له منذ مّدة، وأنّها 
بالمنطقة،  التخريبي  مشروعها  تستكمل 
انطالقًا من رعايتها للعصابات المتطرفة، وهي 
التي تعرف بأنها أحد أكبر الدول الراعية لإلسالم 

السياسي في المنطقة.«

المقاتلين إىل ليبيا«: »تعمل تركيا على إرسال المتشددين من عناصر جبهة 
النصرة من سوريا إىل ليبيا، لمساندة الميليشيات هناك، وذلك بعد أن قامت 
بتدريبهم على المعّدات التي تّم إرسالها من قبلها، وإنزالها يف ميناء مصراتة، 
ما يشير بأّن األمر كان مبّيتاً ومخّططاً له منذ مّدة، وأنّها تستكمل مشروعها 
التي  وهي  المتطرفة،  للعصابات  رعايتها  من  انطالقاً  بالمنطقة،  التخريبي 

كبر الدول الراعية لإلسالم السياسي يف المنطقة.« تعرف بأنها أحد أ
مواقعهم  يفقدون  يكادون  حلفاءها  أّن  تركيا  شعرت  وأضافت:«وحين 
عّززت  عليهم،  الخناق  الليبي  الوطني  الجيش  ضّيق  أن  بعد  طرابلس،  يف 
إم.سيكيريب(  )يب  مدّرعات  على  عالياً  تدريباً  بين  مدّر بمرتزقة  صفوفهم 
األسلحة  وغيرها من  الصنع،  التركية 
إدلب  كان تستخدمهم يف  المتطورة، 
المعّدات  مع  وأرسلتهم  بسوريا، 
ما  عليها،  سابقاً  تدريبهم  تّم  التي 
وتسّبب  طرابلس،  تحرير  دون  حال 
يخفى  وال  فيها.  الخراب  من  بمزيد 
مدّرعات  يف  المناورة  تكتيكات  أّن 
التشويش  إم.سيكيريب(، وأجهزة  )يب 
بطائرات  الرصد  أدوات  واستخدام 
فرقاً  أحدثت  طيار،  دون  من  مسيرة 
وأعادت  المعركة،  أرض  على  كبيراً 
القتال،  ساحة  إىل  المتشددين 
ودعمت صفوفهم بتلك األجهزة ذات 
استفّز  ما  المتقدمة،  التكنولوجيا 
شّخص  الذي  حفتر  خليفة  المشير 
واحد  رقم  العدّو  هم  األتراك  بأّن 
لليبيين، وأطلق عملية الكرامة داعياً 

إىل طردهم وكّف أذاهم عن بالده‹‹.
التركية:«تواصل  الجريدة  وتقول 
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حكومة أردوغان دعم الميليشيات يف ليبيا، وتمارس من خاللها العبث باألمن 
الليبي، وتتسبب بتأجيج الحرب يف البالد، ناهيك عن إطالة أمد االقتتال ونشر 
الفوضى والتخريب، بحسب ما يؤكد مراقبون للشؤون التركية، ولم ترتدع أو 
توقف تدفق المتطرفين إىل طرابلس، بل قامت بالتصعيد، وبدأت بالتدّخل 
المباشر لتحول دون سقوط حلفائها ودون طردهم من طرابلس، وبدأت ترفع 

صوتها بشكل علني وال تخفي تدخلها يف الشؤون الداخلية لليبيا.

ضياع الحل السوداني

يف ديسمبر 2017 قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجولة إفريقية، 
يف  أردوغان  نجح  السودان  ويف  البشير.  عمر  عهد  على  السودان،  إىل  قادته 
جزيرة  إدارة  بامتياز  بالده  ظفرت  أن  بعد  كبير  استراتيجي  كسب  تحقيق 
كن على البحر األحمر قبالة الجزيرة العربية وغير بعيد عن مصر. كسبت  سوا
توقيع  وتم  اإلخواين.  القطري  التركي  المحور  يف  جانبها  إىل  السودان  تركيا 
للتعاون  مجلس  إنشاء  حول  اتفاق  أبرزها  الطرفين  بين  اتفاقية   21 إجمايل 
كن حيث تنفذ  االستراتيجي. وزار أردوغان برفقة نظيره السوداين جزيرة سوا
العثمانية،  اآلثار  لترميم  مشروعا  »تيكا«  التركية  والتنسيق  التعاون  وكالة 
الجزيرة.  التاريخيين يف  والمسجدين  الجمارك  الرئيسان خاللها مبنى  وتفقد 
السودان،  يف  التركية  والسياسية  واالستراتيجية  التجارية  المكاسب  هذه 

جاءت يف وقت تبدو فيه تركيا يف أمس الحاجة إىل هذا التحالف.
حل  عن  لتفتش  القديمة  الخزائن  إىل  عادت  األردوغانية  تركيا  أن  يبدو 
لمعضلة المقاتلين األجانب، ووجدت أن سودان البشير يمكن أن يكون مرة 
أخرى محطة أو مستقراً مؤقتاً لألالف من المقاتلين الجهاديين األجانب، الذين 
يمكن أن ييمموا وجوههم شطر الجبهة الليبية التي مازالت مستعرة، خاصة 
البشير وأردوغان، بخلفيتهما اإلخوانية، يملكان هناك عدواً مشتركاً هو  وأن 
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الليبية  الجماعة  قيادات  فيها  التي تستقر  نفسها  المشير خلفية حفتر.تركيا 
كثر من سنة ونصف وتسقر معها أموالها الطائلة التي غنمتها  المقاتلة منذ أ
من خزائن الدولة يف أعقاب سقوط نظام العقيد القذايف خريف العام 2011. 
المناسب  الغطاء  إيجاد  الوسيلة يف  وأردوغان،  البشير  الرجالن،  يعدما،  ولن 
لنقل هؤالء المقاتلين، تحت طائلة االستثمار االقتصادي أو األعمال التجارية 
القاعدة  تنظيم  زعيم  الدن،  بن  فأسامة  السودان.  يف  تركيا  بها  تقوم  التي 
عندما نقل تنظيمه وأمواله الطائلة يف التسعينات نحو الخرطوم برر البشير 
السبب  ليست  ولكنها  حقيقية  كانت  التي  االقتصادية،  بالدوافع  استقباله 
المسلحة  البشرية  القوى  هذه  تستغل  أن  يمكن  كما  المجيء.  الرئيسي يف 
تندلع  أن  نزاعات شتى يمكن  العصابات، يف  والمتمرسة يف حرب  والمدربة 
البشير تحت وطأة  المنطقة، ويف عموم إفريقيا. لكن سقوط  يف أي وقت يف 
خططاً  أفشلت  الشعبية،  الثورة 
سيكون  السودان  كان  عديدة  تركية 
نقل  عمليات  بينها  ومن  لها،  ساحًة 
إفريقيا،  نحو  اإلسالميين  المقاتلين 

وخاصة نحو مصر وليبيا.

العودة إلى ليبيا

الملفان  كان   2011 العام  ومنذ 
السوري والليبي يسيران حذو النعل 
بالنعل. وقد ربطت بين المجموعات 
عميقة  روابط  البلديين  يف  اإلسالمية 

ومالياً. تنظيميا 
 2012 بين  ليبيا  شكلت  فقد 
والتدريب  االستقبال  و2014، ساحة 
داعش،  مقاتلي  من  لألالف 
المتحدرين من بلدان المغرب العريب 
ومصر. السيما المقاتلين التونسيين، 
يف   80 لحوايل  ليبيا  شكلت  الذي 
قبل  تدريب  محطة  منهم  المئة 
السفر إىل سوريا والعراق واالنضمام 
للملفات  وفقاً  والنصرة،  لداعش 
حضوراً  سوريا  عرفت  كما  األمنية. 
جهادياً ليبيا بارزاً. فقد شارك المئات 
من الليبيين يف القتال يف سوريا، بل إن جهادياً ليبياً بارزاً، هو مهدي الحارايت، 
قد أسس كتيبة تسمى »األمة« مكونة من مئات الشباب الليبي للقتال يف 
وقد  طرابلس،  العاصمة  بلدية  رئيس  منصب  ويشغل  الحقاً  ليعود  سوريا، 
العسكري لطرابلس  المجلس  أمير  بلحاج،  الحكيم  لعبد  نائباً  كان قبل ذلك 

واألمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة.
لكن الدور األبرز للجماعات اإلسالمية الليبية، يف تغذية الفوضى يف سوريا 
من  هناك،  الليبيون  ضخها  التي  الكبيرة  السالح  كميات  يف  تتمثل  كانت 
الليبية  اإلرهابية  الجماعات  ارتباطات  لجهة  ذلك.  يف  كبير  قطري  دور  خالل 
مع النظام القطري وخاصة الجماعة الليبية المقاتلة. هذا الدعم الذي كانت 
تتحدث عنه وسائل اإلعالم وتقارير أمنية هنا وهناك، لم يكن رجماً بالغيب، 

كدته تقارير رسمية صادرة عن منظمة األمم المتحدة. بل أ
ويكشف تقرير فريق خبراء منظمة األمم المتحدة بشأن ليبيا لسنة 2015 
أنه ومنذ العام 2012، وقعت العديد من عمليات نقل األسلحة من ليبيا إىل 
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سوريا.  إىل  طريقها  يف  وهي  أسلحة  بضبط  أو  السورية  العربية  الجمهورية 
كد  النقل.وأ عمليات  تؤكد  إضافية  أدلة  الحالية،  واليته  خالل  الفريق،  وجمع 
كميات  ذلك  يف  بما  اللوجستي،  الدعم  تقدم  ليبيا  يف  شبكة  وجود  الفريق 
كبيرة من األسلحة، إىل المتمردين السوريين يف أعقاب الثورة الليبية. وتضم 
ووزارة  الداخلية  وزارة  يف  رسمية  مناصب  يشغلون  ليبيين  الشبكة  هذه 
الدفاع. ويف البداية، كانت الشبكة تعتمد على األسلحة المجمعة من داخل 
ليبيا، ولكنها سرعان ما بدأت تحصل على األسلحة من مصادر يف الخارج، 
بحيث ال يمر بعض الشحنات عبر ليبيا على اإلطالق. ولحد اآلن، تبين ضلوع 
يف  التحقيق  ويجري  سوريا،  إىل  األقل  على  نقل  عمليات  ثالث  يف  الشبكة 

عمليات أخرى.
 2013 نوفمبر   8 يف  القصة  بدأت 
عندما أعلن خفر السواحل اليونانيون 
عن ضبط سفينة شحن تحمل على 
األسلحة  من  كبيرة  شحنة  متنها 
والذخيرة قرب جزيرة سيمي يف بحر 
بعض  حسب  مبحرة،  كانت  ايجة 
قالت  فيما  تركيا،  إىل  المعلومات 
لبنان.  أو  سوريا  وجهتها  أن  أخرى 
وكشفت وسائل االعالم المحلية عن 
 Nour« سفينة  عن  يدور  الحديث 
علم  تحت  تبحر  كانت  التي   »M
سيراليون من أحد موائن أوكرانيا إىل 
محملة  التركي  اإلسكندريون  ميناء 
بالسالح.يف نوفمبر 2014، قام فريق 
خبراء األمم المتحدة بتفتيش حمولة 
يف  ُضبطت  التي   ،Nour Mالسفينة
الثاين/نوفمبر  تشرين  يف  اليونان 
2013، والتي كانت تشمل 55 حاوية 
وما يزيد عن 32 مليون طلقة ذخيرة 
الهجومية  للبنادق  أطنان(   1  103(
إىل  طريقها  يف  وهي  والرشاشات، 
طرابلس. وزودت السلطات اليونانية 
ووثائق  بمعلومات  والفريق  اللجنة 
أن  إىل  الوثائق  هذه  وتشير  كاملة. 
وأن  أوكرانية،  حكومية  شركة  وهي   ،UKRINMASH هي  الشاحنة  الشركة 
TSS SILAH VE SAVUN- ةالمرسل إليه هو وزارة الدفاع الليبية وأن شرك
قد  تركية،  شركة  وهي   ،MA TICARET LIMITED SIRKETT SANAYI
TSS GROUP TU-  توسطت يف الصفقة. وترجع ملكية السفينة إىل شركة
اليونان  تبدأ  ولم  أخرى.  تركية  شركة  وهي   ،TUN SIGARA SANAYI VE
المذكرة  وكانت  هذه.   االنتهاك  حالة  بشأن  أي مالحقات قضائية  اآلن  حتى 
لقبول  أنها مستعدة  األوكرانية  للسلطات  الليبية  السلطات  فيها  تؤكد  التي 
الحمولة بتوقيع خالد الشريف، وكيل وزارة الدفاع الليبية بعد سقوط القذايف، 
وهو نفسه المسؤول األمني يف الجماعة الليبية المقاتلة وكنيته »أبو حازم«.
ويقول تقرير خبراء األمم المتحدة: وقد اتصلنا بأوكرانيا للحصول على معلومات 
عن دور شركة UKRINMASH، وتفاصيل الدفع، ولتحديد ما إذا تم التوصل إىل 
 Nourتسوية نهائية. وردت أوكرانيا بأن الشحنة التي نقلت على متن السفينة
الموقع  العقد  بموجب  ليبيا  إىل  نقلها  المقرر  البضائع  من  األول  الجزء  هي   M
 TSS  SILAH VE SAVUNMA SANAYI DISو UKRINMASH بين شركتي
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يف   TICARET LIMITED SIRKET
عام 2013، الذي تمت تسويته تماما. 
ممثلو  قام   ،2014 آب/أغسطس  ويف 
الليبية  الدفاع  ووزارة  التركية  الشركة 
التخزين  ومرافق  أوكرانيا  إىل  بزيارة 
المتبقية،  باألعتدة  فيها  ُيحتفظ  التي 
وهي بنادق هجومية وذخيرة لألسلحة 
ولم  الخفيفة.  واألسلحة  الصغيرة 
أي  اآلن  حتى  اللجنة  من  ُيطلب 
استثناء بشأن هذه األعتدة، وسيتصل 
ليطلب  أخرى  مرة  بأوكرانيا  الفريق 

توضيح ذلك.
ووردت إىل الفريق مزاعم بأن خالد 
الشريف وشعبان هدية )أمير تنظيم 
أوكرانيا يف آب/ متطرف( سافرا إىل 
على  للتفاوض   ،2014 أغسطس 
أوكرانيا  كدت  وأ األسلحة.  صفقات 
يف  أنهما”  مضيفة  الزيارات،  هذه 
ألي  بزيارة  يقوما  لم  نفسه  الوقت 
جهة تصدير خاصة إلجراء مفاوضات 
بشأن عمليات نقل األسلحة“.واتصل 
على  للحصول  أيضا  بتركيا  الفريق 
الشركة  عن  المعلومات  من  مزيد 
إليها  تعود  التي  والشركة  السمسار 
كانت  إذا  ما  وإثبات  السفن،  ملكية 
رخصة  طلبت  قد  السمسار  الشركة 
الفريق أيضا  النقل. وطلب  النقل هذه  التركية لعملية  تصدير من السلطات 
أنشطة  بأن  تركيا  وردت  بالمدفوعات.  المتصلة  والوثائق  المعلومات  جميع 
السمسرة لم تكن قد نظمت بعد وأن الشركات الوسيطة ال تحتاج إىل طلب 
على  حاليا  تركيا  وتعمل  التركية.  األراضي  تمس  لم  البضائع  كانت  إذا  إذن 

مواءمة تشريعاتها مع األحكام ذات الصلة المتعلقة بتجارة األسلحة.
عبئاً  تشكل  المصادرة  هذه  أن  أيضا  اليونانية  السلطات  أوضحت  وأخيرا، 
وفقا  تتم  التي  المصادرة  عمليات  إدارة  مسألة  يثير  مما  كبيرا،  وماليا  لوجستا 
من  المناسب  الدعم  وجود  وعدم  المتحدة  األمم  تفرضها  التي  الحظر  لتدابير 
األمم المتحدة للتصرف باألعتدة.ويؤكد التقرير األممي أن األسلحة ايت اشتراها 
وشحنها  أوكرانيا  من  الشريف  خالد 
على متن السفينة »نور« لم تكن ليبيا 
أن  من  الرغم  فعلى  النهائية.  وجهتها 
وزير  نائب  وقعها  التي  النقل،  وثائق 
الدفاع السابق يف ليبيا، خالد الشريف، 
تشير إىل أن ليبيا هي المقصد النهايئ. 
إىل  استناداً  أثبت،  الفريق  أن  بيد 
وإعالن  البحري  المرور  حركة  بيانات 
السفينة  أن  الطاقم،  أفراد  أحد  من 
إىل  بل  ليبيا،  إىل  متجهة  تكن  لم 
الشحنة  تركيا. وكانت  إسكندرون، يف 
تحدد  لم  جماعة  ذلك  بعد  ستنقلها 

هويتها من تركيا إىل سوريا.

هذه  أن  أيضا  اليونانية  السلطات  أوضحت 
كبيرا،  وماليا  لوجستا  عبئًا  تشكل  المصادرة 
التي  المصادرة  عمليات  إدارة  مسألة  يثير  مما 
األمم  تفرضها  التي  الحظر  لتدابير  وفقا  تتم 
من  المناسب  الدعم  وجود  وعدم  المتحدة 

األمم المتحدة للتصرف باألعتدة.
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أهمية الحل السياسي ال 
تنفي ضرورة انهاء المليشيات

إجتماع نواب ليبيا في القاهرة..

عبد الباسط غبارة -مجلة المرصد 

مازالت ليبيا عالقة يف أزمة بال حل قابل لالستمرار يف المدى المنظور، 
اتفاق  توقيع  إىل   ،2015 األول  كانون  أدت يف  التي  السابقة  المساعي 
سياسي بمنتجع الصخيرات المغريب بإشراف األمم المتحدة، أفضى إىل 
تشكيل حكومة وفاق وطني أنعشت اآلمال بعودة تدريجية إىل االستقرار 

وإنهاء الفوضى واالنقسامات العميقة بين أطراف النزاع.
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لكن حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن االتفاق، لم تلق إجماعاً منذ دخولها 
أنحاء واسعة يف  2016، وعجزت عن فرض سلطتها يف  آذار   30 طرابلس يف 
توّلت  أنها  أن  كما  المسلحة،  المليشيات  لعشرات  خاضعة  زالت  البالد،وما 
مهامها بدون الحصول على ثقة البرلمان المنتخب يف 2014، والذي يتخذ من 

طبرق شرق البالد مقراً، وفق ما ينّص عليه اتفاق الصخيرات.
 ويبدو عجز حكومة الوفاق الوطني يف طرابلس واضحا، ليس فقط يف إدارة 
أمور سلطتها التي تشمل مساحات محدودة من ليبيا، وإنما أيضا يف التوصل 
إىل تفاهم بين األطراف الليبية المختلفة إلطالق عملية بناء سياسي حقيقية، 
بقوى  بقائها على ميليشيات إسالمية ومرتبطة  وتعتمد حكومة طرابلس يف 
الحكومة  هذه  يد  يف  الرئيسية  الورقة  وتظل  المنطقة،  يف  السياسي  اإلسالم 
هي الشرعية الدولية التي حصلت عليها عند تشكيلها، حيث تتمسك األسرة 

الدولية باعترافها بهذه الحكومة فيما تشهد معارضة داخلية واسعة.
الليبيين  النواب  اجتماعات  عبر  النواب  لمجلس  مجددا  الزخم  ومؤخرا،عاد 
جغرافيا  يمثلون  كما  ليبيا،  داخل  السياسية  التيارات  كافة  يمثلون  الذين 
أيام،برعاية  ثالثة  مدى  على  تواصلت  الليبى،التي  والغرب  والجنوب  الشرق 
المصرية  الجهود  إطار  يف  وذلك  القاهرة  بليبيا،يف  المعنية  الوطنية  اللجنة 

لتوحيد رؤى النواب الليبين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي.
وجاءت اجتماعات القاهرة يف يف لحظة دقيقة من تطور األحداث على الساحة 
من  الرابع  منذ  عنيفة  معارك  طرابلس  الليبية  العاصمة  تشهد  الليبية،حيث 
الليبي عملية »طوفان  أبريل/نيسان الماضي،بعد أن أطلق الجيش الوطني 
التي تعبث  المسلحة  المليشيات  المدينة من سطوة  الكرامة« بهدف تحرير 
بأمن واقتصاد البالد منذ سنوات والتي عجزت حكومة الوفاق عن تحجيمها 

بل صارت رهينة لها وفق المتابعين للشأن الليبي.
وبالرغم من نجاح الجيش الليبي يف السيطرة على عدة مناطق استراتيجية 
تباطئ  تقدمه  فان  العاصمة  تخوم  على  وتمركزه  للمعركة  األوىل  األيام  منذ 
كثيرا وذلك يف ظل الدعم الكبير الذي حضيت به المليشيات من طرف تركيا 
آخر  سقوط  قرب  استشعرت  أن  بعد  األحداث  خط  على  بقوة  دخلت  التي 
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يف  لها  الموالية  الجماعات  معاقل 
ليبيا.

يف  بقوة  أنقرة  وانخرطت 
عن  أردوغان  أعلن  المعركة،حيث 
توفير كل االمكانيات لحكومة الوفاق 
االسالم  تيار  عليها  يهيمن  التي 
جماعة  رأسه  وعلى  السياسي 
لتركيا  األبرز  الحليف  »االخوان« 
وذراعها التخريبي يف عدة دول عربية.
شحنات  بارسال  تركيا  وسارعت 
للمليشيات،والطائرات  السالح 
بل  المدن  تقصف  التي  المسيرة 
على  لالشراف  بضباطها  ودفعت 
العمليات العسكرية،لكن األخطر من 
عمليات  من  أنقرة  تكثيف  كان  ذلك 
ليبيا  اىل  سوريا  من  االرهابيين  نقل 
الجيش  ضد  المليشيات  لدعم 

الليبي.
وتمكن الجيش الليبي يف وقت سابق من تدمير الطائرات التركية المسيرة 
وبات  جوي  غطاء  دون  من  المسلحة  المليشيات  عملياتها،وباتت  وغرفة 
انهيارهم وشيكاً، لذا سارعت أنقرة إىل تقديم مزيد من الدعم العسكري لهذه 
الميليشيات.وكشفت تقارير اعالمية عن عمليات نقل لالرهابيين من سوريا 
اىل ليبيا تشرف عليها تركيا التي تعتبر الحليف األبرز للتنظيمات االرهابية يف 

المنطقة.
كدت  يمكن القول بأن المعارك التي بلغت أشدها على تخوم طرابلس، وإن أ
على أن الحل السياسي يبقى أفضل وسيلة لحل األزمة الليبية، فإنها كشفت 
الميليشيات  على  تعول  والتي  الوطني،  الوفاق  حكومة  ضعف  عن  أيضا 
بالسالح  ليبيا  أغرقت  التي  بأنقرة  لالستنجاد  لحمايتها،كما سارعت  اإلرهابية 
ادارة  ارتهان حكومة السراج وعدم قدرتها على  واالرهابيين،ليظهر جليا مدى 

البالد أو تحقيق أي تقدم يف اطار بناء الدولة الليبية من جديد.
لحقن  والبحث عن سبل  السياسي  الجمود  تحريك  كان ضروريا  هنا  ومن 
للم  جديدة  محاولة  القاهرة  يف  النواب  اجتماعات  الليبيين.ومثلت  دماء 
الشمل الليبي أمال يف التوصل اىل حل من شأنه تجاوز األزمة الشائكة التي 
تعصف بليبيا منذ العام 2011،والتي فتحت الباب أمام التنظيمات االرهابية 
ليبيا  التي جعلت  الهائلة  الثروات  الدولية يف  المختلفة واألطماع  والعصابات 

احدى أغنى دول المنطقة.
نائباً   75 وعددهم  القاهرة  يف  المجتمعون  النواب  مجلس  أعضاء  وأجرى 

السياسية  التيارات  كافة  يمثلون 
لقاءات تشاورية مغلقة. ليبيا،  داخل 
اتفق  فقد  الختامي  البيان  وبحسب 
النقاط  من  عدد  على  المجتمعون 
وحدة  على  التأكيد  أولها  التوافقية 
أراضيها  كامل  على  وسيادتها  ليبيا 
يمكن  ال  احمر  خط  ذلك  واعتبار 

التنازل عنه بأي حال من األحوال.
جدا  هامة  النقطة  هذه  وتعتبر 
تشهد  التي  الحالية  الفترة  يف  خاصة 
اقليمية  دول  من  سافرة  تدخالت 

يبدو عجز حكومة الوفاق الوطني في طرابلس 
سلطتها  أمور  إدارة  في  فقط  ليس  واضحا، 
التي تشمل مساحات محدودة من ليبيا، وإنما 
األطراف  بين  تفاهم  إلى  التوصل  في  أيضا 
سياسي  بناء  عملية  إلطالق  المختلفة  الليبية 

حقيقية.
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محاولة  القاهرة  في  النواب  اجتماعات  مثلت 
التوصل  في  أمال  الليبي  الشمل  للم  جديدة 
التي  الشائكة  األزمة  تجاوز  شأنه  من  حل  الى 

تعصف بليبيا منذ العام 2011.

ارتباطا وثيقا بالمليشيات المسيطرة  اللتين ترتبطان  على رأسها تركيا وقطر 
خطابين  صالح  عقيلة  الليبي  البرلمان  رئيس  وجه  أيام  العاصمة.ومنذ  على 
لألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخر لرئيس الرئيس المصري 
وانتهاكها  لتركيا  السافر«  بـ«التدخل  وصفه  ما  بشأن  السيسي  الفتاح  عبد 
مجلس  وقرارات  المتحدة  األمم  لميثاق  وانتهاكها  لليبيا،  الوطنية  للسيادة 

األمن الدول.ي
عقيلة  فإن  بليحق،  عبدهللا  البرلمان،  باسم  الرسمي  المتحدث  وبحسب 
للميليشيات  ودعمها  التركي،  للتدخل  النواب  مجلس  شجب  »سجل 
الوطني«.كما  الجيش  قوات  ضد  القانون  عن  والخارجة  اإلرهابية  المسلحة 
المركزي،  ليبيا  ومصرف  طرابلس،  العاصمة  »اختطاف  خطابيه،  يف  كد،  أ
أموال  تنهب  التي  اإلرهابية  الميليشيات  قادة  قبل  من  الدولة،  ومؤسسات 

الشعب، وتمارس أعمال النهب والخطف، وتهرب البشر وثروات الليبيين«.
أما النقطة الثانية فكانت التأكيد على أن حل االزمة الليبية يكون من خالل 
مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبالد من 
تفعيل  محاولة  اىل  النقطة  هذه  له.وتشير  الشرعي  والممثل  الشعب  قبل 
تفكيكه  محاوالت  بعد  خاصة  البالد  يف  دوره  واستعادة  النواب  مجلس  عمل 

التي قام بها تيار االسالم السياسي يف طرابلس.
وعقد البرلمان الليبي، ومقره طبرق يف شرق البالد، منذ انتخابه يف 2014، 
أبريل/ منتصف  جلساته  أوىل 
نيسان الماضي يف موقعه الجديد يف 
الليبي.وينقسم  الشرق  يف  بنغازي، 
الوطني  النواب بين مؤيدين للجيش 
منهم  حفتر،  خليفة  بقيادة  الليبي 
صالح،  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس 
وآخرين مناوئين يقاطعون الجلسات 

البرلمانية.
يونيو  يف  الليبي  البرلمان  وانتخب 
اإلسالميون  ينقلب  أن  قبل   2014



17 الخميس  ١8  يوليو  ٢٠١٩             العدد: 74 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

على نتائج االنتخابات ويعيدوا تفعيل المؤتمر الوطني العام المنتهية واليته. 
وشارك البرلمان يف مفاوضات الصخيرات التي جاءت بحكومة الوفاق التي 
يرأسها فايز السراج. وعقب دخول الحكومة إىل طرابلس انقسم المجلس بين 
شقين شق مؤيد للسراج وآخر رافض له، لكن تلك الخالفات لم تتضح جيدا 
إال بعد إعالن الجيش عن عملية تحرير طرابلس من الميليشيات يف 4 أبريل 

الماضي.
وحاول تيار االسالم السياسي تشكيل مجلس مواز يف طرابلس متكون من 
عدد من النواب المنشقين عن مجلس طبرق وعدد آخر من المقاطعين الذين 
الدستورية، يف محاولة  المحكمة  البرلمان جسما منحال بحكم  لطالما اعتبروا 
إلضعاف برلمان طبرق الداعم للجيش الوطني الليبي، لكن المجلس الموازي 
تم تجاهله بشكل مطلق من قبل  اعتراف دويل كما  بأي  اآلن  لم يحظ حتى 

البعثة األممية.
على  والمحافظة  الليبية  الدولة  مدنية  على  التأكيد  كانت  الثالثة  النقطة 
الدستوري  باإلعالن  التزاماً  للسلطة  السلمي  والتداول  الديمقراطي  المسار 
هو  الدستوري  البالد.واإلعالن  يف  االنتقالية  المرحلة  تنظم  التي  وتعديالته 
تتم  حتى  المفعول  ساري  يكون  أن  لليبيا،وينبغي  الحايل  األسمى  القانون 

كتابة دستور البالد الدائم، ويصادق عليه يف استفتاء شعبي.
تعدياًل دستوريًا   2018 نوفمبر  الثاين/  تشرين   26 النواب يف  وأقر مجلس 
الدائم  الدستور  على  االستفتاء  قانون  من  السادسة  المادة  تحصين  تضمن 
للبالد، بحيث تقسم ليبيا إىل 3 دوائر وضرورة حصول مشروع الدستور على 

باإلضافة  إقليم  كل  يف   50+1 نسبة 
مستوى  على  الشعب  ثلثي  إىل 

البالد.
وتأيت هذه النقطة ردا على اتهامات 
يسوقها تيار االسالم السياسي وعلى 
بمحاولة  »االخوان«  جماعة  رأسه 
اتهامات تسعى  الدولة.وهي  عسكرة 
تشويه  بهدف  لنشرها  الجماعة 

عمليات  لتشويه  ــوان«  »االخ جماعة  تسعى 
الجيش الوطني الليبي الهادفة النهاء فوضى 

المليشيات واستعادة سلطة الدولة.
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تمثل  الوطنية  الوحدة  حكومة  أن  من  بالرغم 
ليبيا،فان  في  االنقسامات  لتجاوز  مناسبا  خيارا 
في  الكثيرين  بحسب  صعبا  يبقى  تشكيلها 

ظل تواصل وجود المليشيات المسلحة.

عمليات الجيش الوطني الليبي الهادفة النهاء فوضى المليشيات واستعادة 
البالد ال  المراقبون على أن أي استحقاق سياسي يف  الدولة. ويجمع  سلطة 
يمكن أن يتم طالما تسيطر على العاصمة الليبية جماعات مسلحة بأجندات 

ووالءات مشبوهة.
على دعوة  العمل مجدداً  المجتمعون على  كد  أ الرابعة حيث  النقطة  وإىل 
كافة النواب الذين لم يحضروا االجتماع وذلك لمواصلة النقاشات المتقدمة 
لحل األزمة الليبية بما يحفظ سالمة البالد والليبيين، ويحفظ سيادة واستقالل 
ليبيا، ويحقق السالم والوئام المجتمعي، والعودة إىل الحوار السلمي يف ظل 

سيادة الدولة. 
المشاركة  السياسي  اإلسالم  تيار  المقربون من  المنشقون  النواب  ورفض 
أربعين  أصل  نواب من  لم يحضر سوى خمسة  القاهرة حيث  اجتماعات  يف 
نائبا. وبلغ عدد النواب الذين حضروا االجتماعات 70 نائبا. وقال عضو مجلس 
النواب الموازي يف طرابلس محمد الرعيض إن األعضاء الخمسة الذين شاركوا 
أن  »سبق  وأضاف  أنفسهم.  إال  يمثلون  ال  القاهرة،  يف  المنعقد  االجتماع  يف 
أعلن النواب بطرابلس رفضهم المشاركة يف االجتماع المنعقد بالقاهرة لعدم 
مساعي  اىل  النقطة  هذه  وتشير  أهدافه«.  ولغموض  رسمية  دعوة  تسلمهم 
بالبالد،فيما  تعصف  التي  األزمة  حلحلة  سبيل  يف  الجهود  لتوحيد  النواب 
االسالم  تيار  جماعات  تواصل 
تقدم  أي  عرقلة  محاوالت  السياسي 
البالد  االستقرار يف  تحقيق  يف سبيل 
المشبوهة  ألجنداتها  خدمة  وذلك 
خارجية  بأطراف  أساسا  والمرتبطة 

بعيدا عن مصلحة ليبيا والليبيين.
النقطة  على  البيان  كد  وأخيراً،أ
الذي  االتفاق  يف  واألخيرة  الخامسة 
القاهرة  يف  الليبيين  النواب  جمع 
يف  سُينجز  تقدم  ما  كل  أن  وهي 
يف  النواب  لمجلس  مرتقبة  جلسة 
أي مدينة يتم اإلتفاق عليها يف أقرب 
خارطة  ووضع  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  لمناقشة  الدعوة  بهدف  وقت 

للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة.
وقال عضو مجلس النواب محمد العباين إنه ستكون هناك جلسة لمجلس 
تم  التى  البنود  بعض  لبحث  عليها  التوافق  يتم  ليبية  مدينة  أي  يف  النواب 
التوصل إليها خالل لقاءات القاهرة.العباين أشار يف إتصال هاتفي مع صحيفة 
عقد  يف  النواب  أعضاء  فشل  حال  ويف  أنه  إىل  الثالثاء  المصرية،  »الوطن« 

الجلسة سيكون هناك لقاء مرة أخرى يف القاهرة بين أعضاء من المجلس.
الليبي إن المجلس  النواب  النائب علي الصول عضو مجلس  .وبدوره قال 
الفترة المقبلة على تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة لحكومة  يعمل خالل 
الوفاق والمجلس الرئاسي. وأضاف يف تصريحات خاصة لوكالة »سبوتنيك« 
الروسية، أن البرلمان الليبي هو الجسم الشرعي الوحيد، الذي يحق له اتخاذ 

أي خطوات بعيدة أيضا عن مجلس الدولة.
وتابع أن المجلس سيجتمع يف أي مدينة ليبية لمناقشة تشكيل الحكومة، 
وأن القاهرة ترحب باستضافة أية اجتماعات أخرى، حال تعسرها يف الداخل 
كدوا على وحدة ليبيا، كما رحبوا  الليبي. وأوضح أن المجتمعين يف القاهرة أ
الحكومة  تشكيل  عملية  بحث  خالل  األخرى  المناطق  من  األعضاء  بانضمام 

الجديدة.
لتجاوز  مناسبا  خيارا  تمثل  الوطنية  الوحدة  حكومة  أن  من  وبالرغم 
االنقسامات يف ليبيا،فان تشكيلها يبقى صعبا بحسب الكثيرين يف ظل تواصل 
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جوية  غــارات  مدة  منذ  الليبي  الجيش  يشن 
ومخازن  المليشيات  تجمعات  على  مكثفة 
األسلحة في ضواحي غريان و في محاور القتال 
طرابلس.وتصاعد  العاصمة  وسط  من  القريبة 
يستعد  حيث  الصفر  ساعة  اقتراب  عن  الحديث 
عسكرية  عملية  لشن  الليبي  الوطني  الجيش 
في العاصمة طرابلس، لتحرير ميدان الشهداء.

امغيب،أن  سعيد  النواب  مجلس  عضو  المسلحة.وقال  المليشيات  وجود 
طرابلس  إىل  الجيش  دخول  قبل  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  عن  الحديث 
نوع من العبث الذي ال يجدي نفعا.معبرا عن اعتقاده بأن »الهدف من اجتماع 

القاهرة لم يكن واضًحا، أي أنه لم يقدم جدول أعمال واضًحا«.
ونقل موقع »ام نيوز« االخباري عن امغيب قوله إنه ليس »ضد أي مبادرة 
أو محاولة من أي كان، تسعى لحلحلة األزمة الليبية، ولكن قناعتي الخاصة أن 
زمن المبادرات والحلول التلفيقية، وىل، ألن جماعة برلمان طرابلس المنشق 
مثلهم مثل فايز السراج ال يملكون أي قرار، وال يستطيعون تنفيذ أي وعد إال 

بموافقة زعماء الميليشيات المسيطرة على العاصمة«.
تجمعات  على  مكثفة  جوية  غارات  مدة  منذ  الليبي  الجيش  ويشن 
القريبة  القتال  محاور  يف  و  غريان  ضواحي  يف  األسلحة  ومخازن  المليشيات 
من وسط العاصمة طرابلس.وتصاعد الحديث عن اقتراب ساعة الصفر حيث 
طرابلس،  العاصمة  عملية عسكرية يف  لشن  الليبي  الوطني  الجيش  يستعد 

لتحرير ميدان الشهداء.
على  جاء  التأكيدات  هذه  وآخر 
باسم  الرسمي  المتحدث  لسان 
الليبي،أحمد  للجيش  العامة  القيادة 
الساعات  أن  أعلن  المسماري،الذي 
وستحمل  حاسمة  ستكون  القادمة 
تحرير  عملية  إطار  يف  انتصارات 
بيان  يف  المسماري  طرابلس.وأوضح 
بموقع  الرسمية  صفحته  على  نشره 
»فيسبوك«، مساء الثالثاء، أّن قوات 
تّمكنت  الليبي،  الوطني  الجيش 
عمليات  تطوير  من  المحاور  كل  ويف 
خطوط  كل  على  تعبوية  هجومية 
المعارك  دروس  من  مستفيدة  النار 
تحقيق  واستطاعت  السابقة، 

نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تمركزات الميليشيات اإلرهابية«.
وأضاف المسماري يف بيانه أّن »القوات الجوية قدمت الدعم الناري القريب 
االستراتيجي  العمق  يف  إرهابية  أهدافا  دكت  كما  الهجوم  مراحل  جميع  يف 
أظهرت  واالستراتيجية  التعبوية  الحسم  »مرحلة  أّن  إىل  مشيراً  المعادي«، 
االستراتيجية  القيادة  من  المستويات  كل  على  لقواتنا  عالية  وقدرة  كفاءة 
والتكتيكية وعلى مستوى االنضباط التنفيذي للخطط العسكرية على األرض، 

كما هي على الخريطة«.
التابع  73 مشاة  اللواء  العميد صالح بوحليقة، ضابط عمليات  وبدوره قال 
يف  سيدخل  »الجيش  إن   ،2019 يوليو   14 الليبية،األحد  المسلحة  للقوات 
الشهداء  )ميدان  الكرامة  شهداء  ساحة  أبواب  على  ونصبح  جديدة  مرحلة 
»العدو  أن  »سبوتنيك«  وكالة  أوردته  لما  وفقا  مضيفا  طرابلس(«،  وسط 
طريقتهم  إىل  المعركة  أرض  يف  المواجهة  من  بالهرب  ويبدأ  ويتشتت  ينهزم 

اإلرهابية المعتادة داخل المدينة«.
قريبة،على  باتت  الحسم  ساعة  أن  العسكرية  القيادات  تصريحات  وتؤكد 
أي  عن  الحديث  قبل  العاصمة  دخول  على  الليبي  الوطني  الجيش  اصرار 
توافقات سياسية.ويعزو مراقبون هذا اىل تزايد القناعة لدى الليبيين بأن وجود 
السنوات  وآمنة.فخالل  مستقرة  دولة  بناء  يسمح  لن  المسلحة  المليشيات 
الماضية أجهضت هذه المليشيات كل محاوالت التوافق يف ليبيا وعمقت أزمتها 
األتصادية عبر نهب ثروات الليبيين ومثلت بوابة للعديد من الدول للتدخل يف 

البالد دعما لمصالحها.
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كثر من 70 نائبا ليبيا يف القاهرة  اجتماع أ
مياه  يف  ألقي  الذي  الحجر  بمثابة  كان 
كدة.. االجتماع  عمل مجلس النواب الرا
دعوة  إىل  خلص  أيام   3 تواصل  الذي 
كافة النواب الذين لم يحضروا االجتماع 
األزمة  حل  حول  النقاشات  الستكمال 
الليبية بما يحفظ سالمة الليبيين وعقد 
أي  لمجلس النواب يف  مرتقبة  جلسة 
مدينة يتم االتفاق عليها يف أقرب وقت 
بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة 
وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق 

جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة.
اجتماعات  كواليس  عن  وللحديث 
جرى  التي  الخالفية  والنقاط  القاهرة 
مناقشتها التقينا عضو مجلس النواب 
الذي شارك يف  العباين  الدكتور محمد 

االجتماعات.

العباني يكشف كواليس 
اجتماعات القاهرة والنقاط 

الخالفية التي جرت مناقشتها
حوار: سوزان الغيطاين
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في  الليبيين  النواب  الجتماعات  تقييمك  هو  ما  المجمل  **  في 
القاهرة؟

لرأب  القاهرة  يف  لالجتماع  الليبيين  النواب  دعت  المصرية  الحكومة 
نائبا   70 كثر من  أ النواب وبالفعل تمكن  التي حدثت يف مجلس  التصدعات 
كد على مجموعة من الثوابت. من االجتماع والنقاش والخروج ببيان ختامي أ
لكن النقاط التي وردت يف البيان الختامي ليست جديدة ولم تتطرق للنقاط 

الجدلية؟
عليها  والتأكيد  تفعيلها  لكن  جديدة  تكون  أن  بالضرورة  ليس  أشياء  هناك 
مهم لوضعها باالتجاه الصحيح فالعربة ليست اختراعا جديدا وكذلك القضبان 

لكن وضع العربة على القضبان أمر مهم للسير بشكل صحيح.
اجتماعات  خالل  مناقشتها  جرى  التي  الخالفية  النقاط  هي  ما    **

القاهرة؟
العاصمة  صوب  الجيش  تقدم  من  الموقف  كان  الخالفية  النقاط  كثر  أ
طرابلس حيث أن بعض النواب رحبوا باألمر وشددوا على دعمهم له وآخرون 
إىل  تشريعيا  تنقسم  فليبيا  التوجهات  هو  الخالف  هذا  يف  والسبب  رفضوه 
جرى  والذي   2011 يف  الصادر  الدستوري  باإلعالن  يتمسك  األول  قسمين 
الصخيرات  اتفاق  فيتبنى  الثاين  القسم  أما  النواب  مجلس  انتخاب  بموجبه 
ويعتبره دستورا له رغم أنه لم يوضع موضع التنفيذ حتى بعد مرور 3 سنوات 
عليه كما أن عمره انتهى بعد أن زاد من تغول التشكيالت المسلحة المطلوبة 
محليا ودوليا ما دفع الجيش للقيام بتنفيذ مهامه يف حماية الدولة والدستور 
يأتمر بأمر  وبذلك فإن الخالف احتدم بين من يدعم االتفاق السياسي ممن 

المسيطرة  المسلحة  التشكيالت 
وجودها  من  وينتفع  طرابلس  على 
الوطني  الجيش  يدعم  من  وبين 

الليبي.
النواب  هؤالء  هم  من    **
المسلحة؟ الداعمون للتشكيالت 

إنهم النواب الذين قسموا البرلمان 
لتسير  طرابلس  يف  جلسات  وعقدوا 

يف خط متواز مع جلسات طبرق.
**  هل جلستم معا على طاولة 

واحدة؟

تقدم  من  الموقف  كان  الخالفية  النقاط  أكثر 
أن  حيث  طرابلس  العاصمة  صوب  الجيش 
بعض النواب رحبوا باألمر وشددوا على دعمهم 

له وآخرون رفضوه.



22 الخميس  ١8  يوليو  ٢٠١٩             العدد: 74 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

المرشحة  هي  الليبي  الجنوب  مدن  أحــدى 
الخاصة  النواب  مجلس  جلسة  الستضافة 
بتشكيل الحكومة ويرجح أن تكون مدينة غات.

نعم وتبادلنا أطراف الحديث حول مستقبل البالد.
وتقدم  طرابلس  اشتباكات  من  بالموقف  المتعلقة  النقطة   **

الجيش نحو العاصمة لم ترد في البيان الختامي لماذا؟
ألنها نقطة خالفية فتم تجاوزها والذهاب إىل شيء آخر وهو دعوة النواب 
وحدة  حكومة  لتشكيل  للدعوة  الليبية  المدن  أحد  يف  اجتماعات  لعقد 

وطنية.
** متى نتوقع عقد هذه الجلسة؟

األمر متروك لنشاط النواب يف هذا الشأن ولكني أرجح عقدها يف األسبوع 
الثاين بعد عيد األضحى.

** هل تدعمون تشكيل هكذا حكومة؟
حسب  الحكومة  ستتصارع  وبالتايل  المتصارعة  األطراف  ستمثل  ألنها  ال 
والنتيجة ستكون  اإلخوان  تيار  بينها  والتي من  لها  الداعمة  األطراف  مصالح 

إعادة تدوير الوضع القائم 
** وما البديل برأيك؟

تشكيل حكومة تكنوقراط يختارها مجلس النواب.
الوطنية  الوحدة  وحكومة  التكنوقراط  حكومة  بين  الفرق  وما   **

برأيك؟.
التوجهات  عن  بعيدا  العالية  بالكفاءة  تتسم  سوف  التكنوقراط  حكومة 
السياسية أما تشكيل حكومة وحدة وطنية يف غياب أحزاب سياسية قوية 
يعني أنها سوف تمثل أطياف وتخدم من يشكلونها وتغيب مصلحة الوطن 
كما أن أي عمل يف هذا االتجاه البد أن يقترن بإقناع المجتمع الدويل بفساد 
وهي  المنتخبة  والسلطة  الدستوري  لإلعالن  والرجوع  الرئاسي  المجلس 
مجلس النواب الذي يتألف من 200 برلماين يمثلون مختلف المدن الليبية.

**  لكن هؤالء النواب ال يجتمعون كما أن بينهم خالفات عميقة.
من  كبير  عدد  اجتمع  السبب  لهذا 
النواب يف القاهرة وهو أمر مهم حيث 
بهذا  االجتماع  من  نتمكن  لم  أننا 

العدد منذ فترة طوية.
المرشحة  المدينة  هي  ما   **
النواب  مجلس  جلسة  الستضافة 

الخاصة بتشكيل الحكومة؟
ويرجح  الليبي  الجنوب  مدن  أحد 

أن تكون مدينة غات.
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رامي التلغ 

عانت ليبيا طويال من شح المياه  وخطر الجفاف،  وهو خطر يتهدد مصير سكانها 
الذين يتمركزون بشكل أساسي يف الشريط الساحلي.

ويعتمد الليبيون على مياه األمطار التي ال تأيت إال يف مواسم محدودة وبمعدالت 
أقل بكثير من متوسط المعدالت العالمية فضال عن المياه الجوفية التي يالحقونها 
عن طريق اآلبار التي كانت المصدر األساسي للمياه حتى أواخر ثمانينات القرن 

الماضي.

النهر الصناعي العظيم.. 
من عهد اإلنجاز

إلى حقبة الخراب
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هذه الخصائص الطبيعية فاقمت من معاناة الليبيين حيث أثرت بصفة خاصة 
االتجاه  فكان  الزراعية،   األراضي  مساحات  تقلصت  إذ  الفالحية  األنشطة  على 

طبيعيا للبحث عن بدائل مناسبة لتوفير مياه الشرب والري والسقاية.
حينذاك،  بدأ التفكير فعليا يف إيجاد بدائل لشح الموارد المائية حيث ُطرحت 
وتحلية  النفط،   لناقالت  مماثلة  ناقالت  عبر  أوروبا  من  المياه  توريد  فكرة  بداية 

مياه البحر،  إال أن هذه االقتراحات التي كانت قيد الدراسة.
يف  كبيرة  بكميات  متوفرة  الجوفية  المياه  أن  ليبيا  يف  للمختصين  تبّين  لكن 
أن  إما  مسارين  بين  تنحصر  الخيارات  جعلت  ما  البالد  من  الجنوبية  المناطق 
تبنى المدن والمجمعات الحضرية حيث المياه أو أن يتم نقل المياه إىل الشمال 
الحقيقي  التحدي  أن  إال  دراسة،  محل  كان  أمر  وهو  السكانية،   التركزات  حيث 
المكعبة  األمتار  بماليين  تقدر  مياه  كميات  نقل  كيفية  يتمحور حول  ُطرح  الذي 
بآالف  مسافاتها  تقاس  رحلة  يف  الشمال  أقصى  إىل  الجنوب  أقصى  من  يوميا 

الكيلومترات.
النهر  إنشاء  فكرة  توّلدت  هنا  من 
كتوبر  أ  3 ففي  العظيم،  الصناعي 
لمؤتمر  جلسة  يف  تقرر  حيث   1983
ويف  المشروع   تمويل  العام  الشعب 
الزعيم  وضع    ،1984 أغسطس   28
الراحل معمر القذايف حجر األساس يف 
كبر حقول المياه  منطقة السرير حيث أ

التي تمثل منبع النهر.
ومع إعالن المشروع،  ُدعيت شركات 
وتركيا  الجنوبية  كوريا  من  أجنبية 
وبريطانيا  والفلبين  واليابان  وألمانيا 
عام  أيلول  ويف  التنفيذ.  يف  لإلسهام 
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سياق  في  استثناء  الصناعي  النهر  مشروع  يكن  لم 
الفوضى و الخراب الذي تعيشه البالد منذ أحداث 2011 حيث 
لم تنقطع األخبار حول االعتداءات المتكررة التي تستهدف 
المشرع حتى أمسى ورقة ضغط استعملتها عّدة أجسام 

تخريبية بالبالد لتحقيق مآربها.

1993،  انتهت المرحلة األوىل بوصول المياه العذبة إىل بنغازي من اآلبار الجوفية 
يف الشرق،  ثم الثانية بوصولها إىل طرابلس من اآلبار الجوفية يف الغرب.

أصبحت  دوالر،   مليار   30 نحو  تكلف  الذي  العظيم،   الصناعي  النهر  وبفضل 
ليبيا اآلن من الدول الرائدة يف العالم يف الهندسة الهيدروليكية. 

 يتمثل المشروع أساسا يف نقل المياه الصالحة للشرب والري والسقاية من 
تصنع  ضخمة  أنابيب  شبكة  عبر  الشمال  إىل  الجنوب  أقصى  يف  األرض  باطن 
ألول مرة يف ليبيا عن طريق مصنعين يف البريقة والسرير وتمتد شبكة األنابيب 

المدفونة تحت األرض على طول 4000 كيلومتر تغطي معظم مناطق ليبيا.
مجموعها  يف  لتشكل  أمتار،   سبعة  وطولها  أمتار  أربعة  أنبوب  كل  قطر  يبلغ 
نهراً صناعياً بطول يتجاوز يف مراحله األوىل أربعة آالف كيلو متر،  تمتد من حقول 
وجبل  فزان  آبار حوض  وحقول  الشريق  الجنوب  يف  والسرير  الكفرة  واحات  آبار 
الحساونة يف الجنوب الغريب حّتى يصل جميع المدن التي يتجمع فيها السكان 

يف الشمال.
إىل  وصولها  عند  والسرير  الكفرة  واحات  من  القادم  النهر  فرع  مياه  تتجمع 
الشمال يف خمس بحيرات صناعية معّلقة أقلها سعة أربعة ماليين متر مكعب،  

هذا  أضعاف  أربعة  سعة  كبرها  وأ
الحجم مملوءة بالمياه طوال العام.

** النهر الصناعي..
 في دوامة الفوضى

مشروع  يكن  لم  متصل،  سياق  يف 
سياق  يف  استثناء  الصناعي  النهر 
الفوضى و الخراب الذي تعيشه البالد 
تنقطع  لم  حيث   2011 أحداث  منذ 
األخبار حول االعتداءات المتكررة التي 
ورقة  أمسى  حتى  المشرع  تستهدف 
ضغط استعملتها عّدة أجسام تخريبية 
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يرى مراقبون أن  أزمة المياه تعتبر مثاًلا قويًا على فشل 
الشرق  بلدان  أغنى  من  واحدة  يومًا  كانت  بلد  في  الدولة 
عام  أحداث  منذ  اضطرابات  من  تعاني  لكنها  األوسط 

.٢٠١١

بالبالد لتحقيق مآربها.
الكهرباء  مولدات  بنسف  مسلحة   مجموعة  هددت    ،2017 ديسمبر  ففي 
تسيطر  التي  المدن  تلك  عن  المياه  إمدادات  وقف  يجرِ  لم  إذا  اآلبار  وتخريب 
السلطات  استجابت  إذا  إالّ  ترجع  لن  المياه  أّن  مؤكدة  الوفاق،   حكومة  عليها 

لطلب هؤالء المسلحين بإطالق سراح أحد قادتهم المعتقل لديها يف طرابلس.
كدت إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي،  االعتداء  يف أبريل 2018،  أ
لتر مكعب من  ألف   100 الصناعي وإهدار  النهر  آبار منظومة  بئرا من   27 على 

المياه يوميا. 
وقالت اإلدارة،  إن االعتداءات المتكررة التي تتعرض لها حقول المياه وخطوط 
بتوقف  المواقع واالتجاهات،  تهدد  الصناعي ومساراته بمختلف  النهر  منظومة 
التي  الجسيمة  المادية  الخسائر  جانب  إىل  مدينة،   من  كثر  أ عن  المايئ  اإلمداد 

تقدر بالماليين.
سهل  الحساونة  بمنظومة  الجنوبية  المنطقة  إدارة  كدت  أ   ،2018 مايو  ويف 
بئرا   37 إىل  تخريبها  تم  التي  اآلبار  عدد  ارتفاع  الصناعي،   النهر  بجهاز  الجفارة 
بالمنظومة. وأوضحت اإلدارة أن هذه اآلبار كانت من ضمن المستهدف لتركيب 
هذه  »إن  اإلدارة  وقالت  أخرى.  مرة  الضخ  لتعاود  القادمة  الفترة  لها  مضخات 
على  صارخاً  اعتداء  تعد  االعتداءات 
وتدميراً  الليبي  الشعب  مقدرات 
ليبيا  يف  الطبيعية  الحياة  لمعادلة 
من  كثر  أ إىل  المايئ  لإلمداد  ووقف 
طريق  عن  بالمياه  إمدادها  يتم  مدينة 
من  لالنتهاك  تتعرض  التي  اآلبار  هذه 

قبل الخارجين عن القانون«.
تنفيذ  جهاز  أعلن    ،2018 يوليو  ويف 
عن  الصناعي  النهر  مشروع  وإدارة 
20 اعتداء على مواقع  كثر من  وقوع أ
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ببلدية  األزمة  لجنة  رئيس  وأرجع  وإرهابيين.  مخربين  يد  على  للمشروع  تابعة 
الصناعي  النهر  جهاز  على  الواقعة  االعتداءات  أسباب  الكريو،   ناصر  طرابلس،  
الليبية.  المناطق  مختلف  على  الدولة  هيبة  غياب  إىل  المسارات  مختلف  على 
السرقات عن  نتيجة  ألف متر مكعب يومًيا   300 كثر من  أ العجز  وبلغ مستوى 
طريق الوصالت غير الشرعية،  ما تسبب يف انخفاض تدفق المياه،  وفق لجنة 

األزمة.
واختطف  مصرعهما،   شخصان  لقي  فقد   ، السنة  نفس  من  يوليو   7 يف  أما 
بجهاز  تازربو  بموقع  المياه  آبار  داعش على حقل  تنظيم  آخرون يف هجوم شنه 
الموقع من  اإلرهابية على محتويات  المجموعة  الليبي. وَسَطت  الصناعي  النهر 
سيارات وآليات،  قبل أن تقتل المهندس هشام محمود هاشم،  وحسين إبراهيم 

الزوي،  أحد أفراد كتيبة حماية الموقع.
قبل  من  جنويب  كوري  وآخر  فلبينيين  مهندسين  ثالثة  اختطاف  عن  فضال 
التابع  الجفارة  بسهل  الحساونة  منظومة  موقع  اقتحمت  مسلحة  مجموعة 
الصناعي.  النهر  مشروع  وإدارة  تنفيذ  جهاز  بحسب  تموز/يوليو،    6 يف  للجهاز 
والمخطوفون هم عناصر أساسية يف حسن سير العمل يف منشأة النهر حسب 
الجهاز. وقالت تقارير إعالمية إن المجموعة المسلحة اختطفت أيضا عدة عمال 

ليبيين يف الهجوم الذي شنته،  لكنها أفرجت عنهم فيما بعد.
هذه االعتداءات المتكررة خلقت أزمة 
عطش خانقة زادت يف مأساة الليبيين 
مما اضطرهم للبحث عن بدائل، حيث 
الليبية  العاصمة  أنحاء  يف  سكان  بدأ 
للوصول  الشوارع  يف  الحفر  طرابلس 
إىل اآلبار يف بحث يائس عن المياه بعد 
جديد  تدن  يف  الصنابير  عبر  انقطاعها 

المعيشية. ألحوالهم 
يف   80 حوايل  فإن  اإلطار،   هذا  يف 
على  يعتمدون  الليبيين  من  المائة 
األنابيب  عبر  التي تضخ  العذبة  المياه 

يف  بالنفط  الغنية  الحقول  أيضا  تقع  حيث  البالد  جنوب  يف  جوفية  خزانات  من 
يف  الجوفية  المياه  إن  ودبلوماسيون  المياه  هيئة  يف  مسؤولون  ويقول  ليبيا. 
المائة  80 يف  الصحي وإن نحو  الصرف  بمياه  الساحلية مالحة وملوثة  المناطق 

من محطات التحلية تعطلت عن العمل.
70 يف  بأكثر من  ليبيا  المتحدة للطفولة إن األنابيب تزود  وتؤكّد منظمة األمم 
المائة من احتياجاتها من المياه العذبة وال تزال شديدة األهمية ألن من الصعب 
إصالح محطات التحلية كما أنها عرضة للهجوم عليها. ويقوم البعض بفك رؤوس 
ويعانون  الجنوب  يف  يعيشون  قبائل  رجال  أن  كما  النحاسية  القطع  لبيع  اآلبار 
أو  العاصمة  يف  المسؤولين  من  لمطالبهم  دعما  األنابيب  يغلقون  اإلهمال  من 
يدمرونها.  وقال عبد هللا السني رئيس الهيئة العامة للمياه،  التي يوجد مقرها 
يف طرابلس،  لرويترز يف مقابلة إن 101 بئر من بين 479 بئرا يف شبكة األنابيب 
الغربية تعرضت للتفكيك. وسئل السني عما إذا كان من الممكن أن يصل األمر 

إىل أزمة مياه فقال إن انقطاعات الكهرباء تهدد بالفعل اإلمدادات.
أربعة ماليين  نحو  فإن  اليونيسف،  مصطفى عمر،   باسم  المتحدث  وحسب 
إيجاد  للشرب يف حال عدم  الصالح  للماء  الوصول  بإمكانهم  لن يصبح  شخص 
اإلسهال  وأمراض  والكوليرا  الكبد  التهاب  أن  من  عمر  ويحذر  للمشاكل.  حلول 

األخرى قد تكون هي العاقبة.
يرى مراقبون أن  أزمة المياه تعتبر مثااًل قوياً على فشل الدولة يف بلد كانت 
منذ  اضطرابات  من  تعاين  لكنها  األوسط  الشرق  بلدان  أغنى  من  واحدة  يوماً 

أحداث عام 2011.

إن االعتداءات المتكررة التي تتعرض لها حقول المياه 
بمختلف  ومساراته  الصناعي  النهر  منظومة  وخطوط 
المواقع واالتجاهات،  تهدد بتوقف اإلمداد المائي عن أكثر 
التي  الجسيمة  المادية  الخسائر  جانب  إلى  مدينة،   من 

تقدر بالماليين.
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همسة يونس 

بها  تمر  التي  األزمات  أبرز  من  واحدة  ليبيا  يف  الكهرباء  انقطاع  أزمة 
البالد، والتي أصبحت خالل اآلونة األخيرة مسألة شبه يومية حيث يصل 
انقطاع الكهرباء لنصف ساعات النهار يف أحسن األحوال، وبات المواطن 
تروي  التي  البارد  الماء  لجرعة  الظالم، متشوقا  راية  رافعا  يومه  يعيش 
ظمأ العطشان يف ليايل الصيف الحارة، فيما تعيش الجهات المعنية يف 
سباتها العميق وال تستفيق أو تحرك ساكناً منشغلة بالتوترات السياسية 

واألمنية يف البالد. 

سنوات الظالم
والبحث عن عودة النور 

إلى ليبيا 
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أبرز  من  واحدة  ليبيا  في  الكهرباء  انقطاع  أزمة 
األزمات التي تمر بها البالد، والتي أصبحت خالل 
يصل  حيث  يومية  شبه  مسألة  األخيرة  اآلونة 
في  النهار  ساعات  لنصف  الكهرباء  انقطاع 
يومه  يعيش  المواطن  وبات  األحوال،  أحسن 
البارد  الماء  لجرعة  متشوقا  الظالم،  راية  رافعا 
الصيف  ليالي  في  العطشان  ظمأ  تروي  التي 

الحارة.

بداية النور.. حتى فصول الظالم
1984 ميالدي، لتتوىل تنفيذ المشاريع  أنشئت الشركة العامة للكهرباء عام 
يف مجال تشغيل وصيانة شبكات الكهرباء، ومحطات إنتاج الطاقة، وما يتصل 
كز  ومرا وتوزيعها،  الطاقة  نقل  وخطوط  والتحويل،  التوزيع  محطات  من  بها 
ربوع  يف  المياه  تحليه  محطات  وصيانة  وتشغيل  وإدارة  الكهربائية،  التحكم 
يف  المستهلكين  وخدمات  العامة  الخدمات  تقديم  أيضا  تتوىل  أن  على  البالد، 

مجال الكهرباء مقابل الرسوم المقررة.
الماضية  السنوات  الطاقة خالل  الدقيقة  عن حالة  ولئن تغيب اإلحصائيات 
بشكل  الكهرباء  أزمة  تفاقمت  سنوات   6 من  كثر  أ أنّه  غير   ،2011 العام  منذ 
وانعدام  المتردية،  األمنية  الظروف  إىل  المسؤولون  عزاه  الذي  األمر  كبير، 
وتعرضها  الكهربائية  المحطات  بعض  وسرقة  الصيانة،  لفرق  والحماية  األمان 
بالنفط يف  الغني  البلد  ليبيا  تعاين منها  التي  الوقود  أزمة  عن  للتخريب، فضالً 

ظل استنزاف ثروات البالد.

األسباب 
ال  الكهرباء  أزمة  أن  الرغم من  على 
المضطرب  الوضع  عن  فصلها  يمكن 
أن  إال  ليبيا،  تعيشه  الذي  والفوضوي 
مجملها  يف  أدت  أخرى  أسباب  سمة 
األخرى،  تلو  سنة  األزمة  تفاقم  إىل 
معدالت  زيادة  يف  تلخيصها  ويمكن 
الكهريب  للتيار  »الطلب«  السحب 
يف  »العرض«  اإلنتاج  معدالت  على 
أوقات الذروة الصيفية والشتوية، إىل 
لحقت  التي  الجسيمة  األضرار  جانب 
نتيجة  الكهربائية  الشبكة  بمكونات 
استطاعة  وعدم  عليها،  االعتداءات 
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الزالت الجهات المعنية والمختصة والحكومات 
تبرير  مع  والتصريحات،  الوعود  تطلق  الليبية 
من  الكهرباء  شبكة  تضرر  إلى  وإرجاعها  األزمة 
في  البالد  تشهدها  التي  واالشتباكات  الحروب 

الفترات الماضية.

أعمالهم  مباشرة  العاملين  بعض 
األجنبية  الشركات  كل  ومغادرة 
صيانة  على  باإلشراف  تقوم  التي 
الرويس  يف  التوليد  وحدات  بعض 
والزاوية،  طرابلس  وجنوب  والخمس 
التوليد  محطات  إتمام  تنفيذ  وتعثر 
الغازية،  )أوباري  وأهمها  الجديدة، 
طرابلس،  غرب  البخارية،  الخليج 
الطابع  ذات  اإلنجاز  سريعة  وحدات 

االستعجايل(.
أن   ،2017 يف  الشركة  وأوضحت 
الخسائر التي طالت قطاع الكهرباء يف 
تخطت  الماضية  السنوات  طيلة  ليبيا 

1.5 مليار دينار.

رأي الجهات المعنية
والمختصة  المعنية  الجهات  الزالت 
الوعود  تطلق  الليبية  والحكومات 
األزمة  تبرير  مع  والتصريحات، 
وارجاعها إىل تضرر شبكة الكهرباء من 
تشهدها  التي  واالشتباكات  الحروب 
ظل  يف  الماضية،  الفترات  يف  البالد 
تعدد الحلول التي تطلقها بين محاولة 
للكهرباء، إىل  الداخلية  الشبكة  إصالح 
خارجية،  مساعدات  على  الحصول 
فضالً عن االستعانة بمحطات للطاقة 
تزال  ال  جميعها  والتي  الشمسية، 

مجرد حبر على الورق. 
استهالك  بترشيد  المطالبة  بيانات  بإصدار  الكهرباء  شركة  كتفت  ا حين  يف 

الطاقة، يف وقت تتصاعد فيه درجات الحرارة لتزيد من آالم المواطن.

والحلول  المعالجات 
أزمة  أرجعنا  وإذا  األزمة،  أسباب  على  الوقوف  خالل  من  الحلول  دائما  تأيت 
الكهرباء يف ليبيا إىل عدم وجود الكفاءات وسوء اإلدارة وتأخر تنفيذ المشروعات 
األزمة،  باتجاه حل  الطريق  أبرز األسباب نكون قد قطعنا نصف  أحد  باعتبارها 
الكهرباء  أزمة  لحل  محاولة  يف  حثيثة  المساعي  تواصل  من  الرغم  وعلى 
المتفاقمة، بين اطالق حمالت ترشيد 
وتوقيع  المواطن،  وتوعية  االستهالك 
االتفاقيات مع دول الجوار، والبحث يف 
تجارب الدول لحل األزمة، وإمكانيات 
االعتماد على الطاقة الشمسية لتوفير 
المنظمة  مقترح  أن  نجد  الكهرباء، 
واإلستراتيجيات  للسياسات  الليبية 
العام  الناتج عن حلقة نقاشية أجرتها 
الماضي بين عدد من المسؤولين هو 
األكثر إلماما بسبل حل األزمة، والذي 

قسم الحل إىل ثالث مراحل:
 أوال على المدى القصير:  من خالل 
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، لحث المواطنين على  حمالت الترشيد يف وسائل اإلعالم واإلعالنات الطرقية 
االقتصار على الحاجة من الكهرباء، وتوعيتهم بدور استخدام مصابيح وأجهزة 
تزويد  يف  فورا  والبداية  األزمة،  حدة  من  التخفيف  يف  عالية،  طاقة  كفاءة  ذات 
واالتجاه  الكهرباء،  بعدادات  التجارية  والمحالت  الحكومية  والمقرات  المنازل 
واالتفاق  الشوارع،  إنارة  استخدام  ترشيد  إىل  إضافة  الفواتير،  دفع  فرض  نحو 
بين الشركة العامة للكهرباء والمساجد لتزويدها بمنظومات ذات كفاءة طاقة 

كز التحكم الجهوي. عالية، وإبالغ الناس بمواعيد الطرح على مستوى مرا
العاملة  القطاع الخاص  المتوسط: من خالل دعم شركات  ثانيا على المدى 
يف  األولوية  وبمنحها  إجراءاتها،  بتسهيل  وذلك  المتجددة  الطاقات  مجال  يف 
يف  تكون  بأسعار  للمواطنين  خدماتها  تقديم  لها  يتسنى  حتى  االعتمادات، 
متناولهم، ودعم الدولة لالتجاه نحو كفاءة الطاقة بتوريد السخانات الشمسية 

والمصابيح والمصابيح الموفرة للطاقة وغيرها.
كثر مرونة فيما  ثالثا على المدى الطويل: من خالل سن قوانين وتشريعات أ
يتعلق بالطاقة المتجددة وربطها بالشبكة، وإيقاف بيع الطاقة بالسعر المدعوم 
إجراءات من شأنها تخفيف حدة هذه  اتخاذ  الحقيقي مع  ، وتوفيرها بسعرها 
اإلجراءات عن ذوي الدخل المحدود، وإعادة النظر يف سياسة التخطيط، واعتماد 
برامج تأخذ يف االعتبار الطلب المتزايد للطاقة مستقبال، واستكمال المشاريع 
المتوقفة، ومن ثم تعزيز الدعم األمني لقطاع الكهرباء من أجل مساعدته على 
المتجددة،  الطاقة  مشاريع  يف  تدريجي  بشكل  والبداية  مشاريعه،  استكمال 
إضافة إىل دراسة المبادرات التي تهدف إىل إنقاذ قطاع الكهرباء كمبادرة ديوان 
المحاسبة، ودعم ما يستحق الدعم منها، دعم البحث العلمي يف مجال الطاقة 

المتجددة. 
وال  قائمة  األزمة  تزال  ال  المطروحة  والمعالجات  المقترحات  هذه  كل  ومع 
النور  ليبيا  ستشهد  متى  يسأل  الجميع  يزال  وال  الظالم،  يعاين  المواطن  يزال 

من جديد؟؟ 
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 شريف الزيتوين

أن نتذكر واقع الثقافة يف زمن الحرب على امتداد منطقتنا العربّية يف تاريخها الحديث 
كرة إىل لبنان. ربما ال يكون لبنان استثناء يف ازدهار األدب والفنون  يعني آليا تأخذنا الذا
أيام الحرب على المستوى العالمي، ألن الحربين األوىل والثانية يف أوروبا صاحبتهما 
أيضا طفرة ثقافية مازالت عناوينها راسخة إىل اليوم، لكن لبنان عربيا عالمة أخرى يف 
هذا اإلطار. فالبلد المتوسطي الصغير كان يف لحظة من التاريخ القريب منافسا للقاهرة 

ودمشق وبغداد يف ما ينتج من مؤلفات. الفرق فقط أن ما ينتج يف لبنان كان تحت 
صوت الصواريخ ورائحة الموىت األمر الذي يجعل منه حالة خاّصة.

عن الثقافة والحرب..
ليبيــــــا

التي لم تصر لبناًنا ...

الحرب في ليبيا تركت جراحا كبيرة 
المثقفون  يعذر  ربّما  الناس،  بين 
الجديد  الواقع  استكانتهم.  على 
يحرّم  فيه،  أنفسهم  وجدوا  الذي 
وقلّة  الترف  من  ويعتبرها  الثقافة 

الذوق وااللتزام.

,,
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 ،2015 العام  لها منتصف  يف مقال 
مارشا  األمريكية  الكاتبة  تطرقت 
لينكس كوايلي إىل الثورة الثقافية يف 
لبنان أيام الحرب األهلّية. تقول الكاتبة 
من  عصًرا  كانت«  الفترة  تلك  أن 
والتجريب  العالم  أدب  على  االنفتاح 
مهمة  إنجازات  مع  المنهجي، 
ويوسف  الديري  إلياس  للكاتبين 
حبشي األشقر، وآخرين. انتعشت دور 
يمكن  لم  التي  الكتب  النشر ووجدت 
طباعتها يف الدول المجاورة لسبب أو 
يف  وأضافت  لبنان«  إىل  طريقها  آلخر 
 ،1975 عام  »منذ  أنه  نفسه  المقال 
عن  اللبنانية  الرواية  تتوقف  لم 
مصارعة الحرب األهلية التي ما زالت 
الهوس  تكن  لم  -إن  أساسًيا  هوًسا 
الروايئ  لإلنتاج  الوحيد-  األساسي 
واألساليب.  اللغات  متخطية  اللبناين، 
المكانة  -ذوو  الروائيون  استمر  حيث 
مراًرا  للموضوع  التطرق  يف  الدولية- 

وتكراًرا«. فهل يعني ما كتب أن الحرب رغم ما تخلفه من مآٍس ورغم الرعب 
الذي تزرعه يف األنفس، هي فرصة لتثوير الذات ثقافيا؟

من يقرأ هذه المقّدمة يعتقد أن المقال سيتذكّر واقع الثقافة يف لبنان خالل 
الثلث األخير القرن الماضي، لكن الهدف مما كتب هو تسليط الضوء على حالة 
مماثلة يف الحرب واالقتتال لكن هل هي مماثلة أيضا يف الثقافة، وهي الحالة 
الليبية. وهل تستقيم المقارنة بين البلدين يف مستوى الظروف واإلنتاج أم أن 

الفرق واضح وكبير بين الحالتين.
واقٌع  وبموقعه،  بثرواته  الكبير  البلد  ليبيا.  يف  يقع  ما  أحد  على  خاف  ليس 
كل  منقسم يف  بلد  األهلية.  بالحروب  أشبه  تحت صراعات  ثماين سنوات  منذ 
تتشابه  وهكذا  القبائل.  بين  موّزعة  اإلخوة  ودماء  وحده،  يف  ومهدد  مؤسساته 
كما وقع يف  الواقع  الثقافة هذا  العربية. فهل صورت  بلداننا  الحرب يف  صورة 
لبنان السبعينات والثمانينات أيام الحرب األهلية، أم أن المثقف الليبي أخذته 

الحرب نحو االستكانة والهروب نحو أماكن يبحث فيها أساسا على األمن.
واقع  تحلل  عّدة  كتبت مقاالت   ،2011 ليبيا يف  التي شهدتها  التحوالت  بعد 
الثقافة يف  واقع  ركّز على  ما  المقاالت  بين  الحاصلة. من  التغيرات  بكل  البالد 
زمن الحرب ومقارنته بما كان قبل ذلك. الواقع أن فترة العقيد معّمر القذايف 
والشعراء.  الكّتاب  إنتاجات  مستوى  يف  الثقايف  الثراء  بذلك  تكن  لم  بدورها 
العربية  المنطقة  مستوى  على  رموز  وهم  معروفين  كتابا  هناك  أن  صحيح 
بوضع  لكن  الشعراء،  بعض  ومعهما  الكوين  وابراهيم  النيهوم  الصادق  مثل 
فالمسألة   ،2011 بعد  أما  محدودة.  أسماء  فإنها  الليبي  المحيط  على  مقارنة 

كبيرا  تراجعا  شهدت  البالد  مختلفة. 
القاعدة  الثقافية. وحتى  اإلنتاجات  يف 
التي تقول بأن المأساة تفتح مجاالت 
اإلبداع لم تسر يف ليبيا، ألن الكل وجد 
مع  خاصة  الموت،  دائرة  يف  نفسه 
المهيمنة حتى  التطرف  موجة  صعود 
يكن  لم  ما  وهذا  األفراد،  أفكار  على 
موجودا يف الحالة اللبنانية أيام الحرب 

على  الحرب  زمن  في  الثقافة  واقع  نتذكر  أن 
الحديث  تاريخها  في  العربيّة  منطقتنا  امتداد 

يعني آليا تأخذنا الذاكرة إلى لبنان.
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األهلية أو حرب االحتالل اإلسرائيلي.
العالم  كان  تلك،  لبنان  حالة  يف 
التحرريّة  األفكار  على  يعيش 
والمتأثرة  لالستعمار  المناهضة 
كية  االشترا اليسارية  باإليديولوجيات 
الُكتَّاب  »استمر  المعارك  قلب  ويف 
والبعض  لبنان  يف  بعضهم  بالكتابة، 
كل  واضعين  المنفى،  يف  اآلخر 
اللبنانية  بالهويّة  المتعلقة  المواضيع 
فاألمر  ليبيا  يف  أما  االختبار«،  تحت 
موجة  نحو  توجه  العالم  مختلف؛ 
التيارات  وصعود  التطّرف  من  جديدة 
وإذا  التحرر.  ألفكار  المعادية  الدينية 
عاش لبنان طفرة ثقافّية غير مسبوقة، 
الخوف،  على  تمردا  مثقفوه  وعاش 
والتخّلف  والغزل  الحرب  عن  فكتبوا 
على  المثقفون  وجد  أن  بعد  وتراجعا  رّدة  عاشت  ليبيا  فإن  واإليديولوجيا، 
أفكار  أمام  الساحة  ولتفتح  مهجرين،  أو  أومسجونين  مهددين  أنفسهم  قّلتهم 

المجموعات المتخلفة التي ودت يف الحرب فرصة يف بث الرعب بين الناّس.
يف لبنان زمن الحرب المثقفون كانوا يرفعون السالح، ويف ليبيا زمن الحرب 
التمّرد  عن  تعبيرة  الحيطان  لبنان  يف  السالح.  جوههم  يف  مرفوع  المثقفون 
والمقاومة، يف ليبيا الحيطان مزينة بالدم وبشعارات الترهيب. يف لبنان الكتب 
األبرياء  رؤوس  ليبيا  ويف  البنادق،  فوهات  على  مرفوعة  والجرائد  والمجالت 
حركات  وُخلقت  التقّدمّية  األفكار  نمت  لبنان  يف  اإلرهاب.  أسنة  على  مرفوعة 
التي  للرجعّية  النسبي  الرضوخ  على  المجتمع  فأرغم  ليبيا  يف  أما  تجديدية، 

خلقت التطّرف والماضويّة، وهذه مفارقات مؤلمة بالتأكيد.
القرن  من  األخير  الثلث  يف  أوىل  حالة  الحالتين؛  بين  الفرق  كان  هناك  من 
الحياة،  وحب  والنور  واإلبداع  والصورة  الكتاب  كان  فيها  المقّدس  العشرين 
الثلث األول من القرن الحايل المقّدس فيها هو التخّلف ونشر  وحالة ثانية يف 
القتامة  ومعاداة الحياة. المنطق يقول أن الزمن يزحف إىل األمام لكن عندما 
ننظر للحالة الليبية، والحالة العربّية عموما، نكتشف أننا أمام رّدة حقيقية، ردة 

على كل المستويات وعلى رأسها الثقافة.
التاريخية مختلفة بين البلدين. يف تلك الفترة كان القلم  صحيح أن الظرفّية 
من  حول  األول  وجهين،  يف  التنافس  وكان  لبنان،  مثقفي  عند  دائمة  تعبيرة 
نادرة  صورة  معا  فأخرجا  ينتجه  وما  لعقله  ووفّيا  وبلده،  لبندقيته  وفيا  يكون 
عن قيمة الثقافة يف الحرب. أما الحالة الليبية  فلم يعد القلم ذا قيمة، وحتى 

المثقف على قّلته لم يعد هو نفسه من حيث االلتزام بقضايا البلد والّناس.
ليبيا  يف  الحرب  كبيرا.  اختالفا  نكتشف  أن  يمكن  القياس،  هذا  خالل  من 
ربّما  الناس،  بين  كبيرة  جراحا  تركت 
استكانتهم.  على  المثقفون  يعذر 
أنفسهم  وجدوا  الذي  الجديد  الواقع 
من  ويعتبرها  الثقافة  يحّرم  فيه، 
هذا  وااللتزام.  الذوق  وقّلة  الترف 
االيديوليوجيات  فيه  ساهمت  األمر 
المتّطرفة المعادية لإلبداع التي ترى 
لفائدتها  يتوقف  أن  يجب  العالم  أن 

ويعود إىل الخلف.

القريب  التاريخ  من  لحظة  في  لبنان  كان 
ينتج  ما  في  وبغداد  ودمشق  للقاهرة  منافسا 
من مؤلفات. الفرق فقط أن ما ينتج في لبنان 
كان تحت صوت الصواريخ ورائحة الموتى األمر 

الذي يجعل منه حالة خاّصة.


