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االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

؟
معركة طرابلس تدخل »مرحلة الحسم«..

؟

معالم التغيير في السياسة هل بقي شي ء في جعبة األمم؟ 

األمريكيـة تجـاه ليبيــا المتحدة لحل النزاع في ليبيا؟

 أي تطورات قادمة 

تحملها المعركة  
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افتتاحية -مجلة المرصد 

يواصل الجيش الليبي معاركه على تخوم العاصمة طرابلس، وسط مؤشرات 
على اقتراب الحسم ال سيما بعد تمكن قوات الجيش الوطني الليبي من 
العد  بداية  على  المسؤولين  تأكيدات من  مناطق جديدة وسط  التقدم يف 
التي  المسلحة  المليشيات  سيطرة  من  العاصمة  كامل  لتحرير  العكسي 

تنشر الفوضى منذ سنوات وتعرقل بناء الدولة.

معركة طرابلس تدخل مرحلة »الحسم«.. االفتتاحية

المرحلة الثالثة من
أجل دخول العاصمة
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عملية  يف  العكسي  العد  وبدأ 
قادة  بات  إذ  الليبية،  العاصمة  تحرير 
أوامر  فقط  ينتظرون  الوطني  الجيش 
الثالثة،  المرحلة  لتنفيذ  العامة  القيادة 
كدت  وأ قولهم.  حّد  على  األخيرة، 
الجيش  من  لقيادات  عسكرية  بيانات 
من  الحاسمة  المرحلة  بدء  الليبي 
متوقف  األمر  وأن  طرابلس،  تحرير 
النهائية من قيادة  األوامر  على صدور 

الجيش بتنفيذ تلك المرحلة.
وفيما يخص الوضع داخل طرابلس، 
كد العميد خالد المحجوب، أن »هناك  أ
الوفاق كل يوم يف  انهياًرا لميليشيات 
منطقة مختلفة مع التقدم الكبير الذي 
مؤكدا  الليبي«،  الجيش  قوات  تحرزه 
الرفض  حالة  يف  »تصاعًدا  هناك  أن 
وأشار  الميليشيات«.  لتلك  الشعبي 
»عمليات  لغرفة  اإلعالمي  المركز  آمر 

وحركة  أجنبية،  لعمالت  كبيرة  شراء  عمليات  سجل  »الجيش  أن  إىل  الكرامة« 
ما  الميليشيات،  جانب  من  طرابلس  الليبية  بالعاصمة  الدوالر  سوق  يف  كبيرة 
خسائر  تكبدها  بعد  الميليشيات  تلك  تنفذها  التي  الهروب  عمليات  على  يدل 

فادحة«.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، منذ أيام، عن إرسال 
لتحرير  الكرامة«  »طوفان  عملية  يف  للمشاركة  عسكرية  وتعزيزات  كتائب 

طرابلس من الميليشيات المتطرفة واإلرهابية.
الموجة  ضمن  يأيت  القوات  هذه  تحرك  أن  الحريب  اإلعالم  شعبة  وأوضحت 
الثانية للمشاركة يف العمليات القتالية، مشيرة إىل أن هذه القوات تتمتع بخبرة 
التعامل مع الجماعات اإلرهابية حيث شاركت من قبل  قتالية كبيرة يف كيفية 

يف معارك تحرير بنغازي، ودرنة.
وانطلقت المرحلة الثانية من عملية التحرير بمجرد وصول الجيش الليبي إىل 
مناطق وأحياء العاصمة، حيث تمثلت هذه المرحلة يف »استنزاف الميليشيات 

اإلرهابية، بحسب مصادر عسكريّة.
مختلفة  مناطق  يف  أسلحة  مخازن  تدمير  من  الليبي  الجو  سالح  ويواصل  

من العاصمة. وكشف المركز اإلعالمي 
لغرفة عمليات الكرامة، أن سالح الجو، 
استهدفت،  ومباشرة  دقيقة  ضربات 
المرتزقة  لمجموعات  تابعة  تمركزات 
التشادية يف منطقة معسكر أبو معاذ، 
من  كبير  عدد  سقوط  إىل  أدت  مما 

القتلى والجرحى.
إن  صويت،  تسجيل  يف  المركز  كد  وأ
العملية العسكرية لتحرير طرابلس يف 
طريقها للحسم، الفتا إىل أن الضربات 
بمنطقة  متحركًا  رتاًل  دمرت  الجوية 
أسلحة  شاحنة  دمرت  كما  جندوبة، 
المركز  غيالن.وأشار  أبو  طريق  يف 
لمركز  مباشرة  ضربة  تسجيل  إىل 
به  تتمركز  الذي  بغريان  المعلومات 

تخوم  على  معاركه  الليبي  الجيش  يواصل 
على  مؤشرات  وســط  طرابلس،  العاصمة 
اقتراب الحسم ال سيما بعد تمكن قوات الجيش 
الوطني الليبي من التقدم في مناطق جديدة 
وسط تأكيدات من المسؤولين على بداية العد 
سيطرة  من  العاصمة  كامل  لتحرير  العكسي 
المليشيات المسلحة التي تنشر الفوضى منذ 

سنوات وتعرقل بناء الدولة.
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عناصر شورى ثوار بنغازي، إضافة إىل توجيه ضربة على تجمع تابع أبو عبيدة 
الزاوي.

مختلف  يف  الجوية  ضرباته  تنفيذ  من  تمكّن  الجو  سالح  أن  المركز  وأضاف 
المحاور، يف عين زارة ووادي الربيع وحتى صالح الدين، مؤكدا 
أن العملية العسكرية لدخول طرابلس، لن تتوقف حتى 

يتم الحسم بدخول الجيش للمدينة.
أي  الوطني  الجيش  فّند  ذلك،  غضون  يف 
استعادة  إىل  تشير  معلومات  أو  أخبار 
مدينة  على  المسلحة  القوات  سيطرة 
اإلعالم  لشعبة  بيان  يف  واعتبر  غريان 
األخبار  »كل  أن  له  التابعة  الحريب 
لها  صحة  ال  المتداولة،  والمعلومات 
إىل هذه اللحظة«. وأضاف:«يف هذه 
اللحظات الحاسمة نُشّدد على كافة 
واإلعالميين  والمدونين  النشطاء 
بعدم  اإلخبارية  الوكاالت  وكافة 
من  التحري  حتى  خبر  أي  نشر 
صحته، وندعو الجميع إىل التعاون 
يف جمع األخبار والتأكد من صحتها 

من خالل القنوات الشرعية«.
هذه  مثل  »نشر  أن  من  وحّذر 
يف  سبباً  يكون  قد  المغلوطة  األخبار 
والتي  عسكرية  تحركاٍت  أي  إرباك 
بها  االلتزام  علينا  سرية  جوانب  تحمل 
سالمة  على  وحفاظاً  التحركات  هذه  لنجاح 
بمثابة  البيان  هذا  أن  وبدا  البواسل«.  جنودنا 
رد غير مباشر على تصريحات أدىل بها مساء أول 
من أمس يوسف البديري عميد مجلس غريان البلدي 



5 الخميس  ٢5  يوليو  ٢٠١٩             العدد: 75 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

أوردت  ما  السراج.وفق  حكومة  سيطرة  تحت  زالت  ما  المدينة  أن  كد  أ الذي 
صحيفة الشرق األوسط.

وتأيت هذه التطورات يف وقت تتصاعد فيه األصوات المنددة بنفوذ المليشيات 
والتدخل التركي القطر يف يف ليبيا الذي يساهم يف مزيد من الفوضى يف البالد.
دعم  المغريب،  إدريس  محمد  ليبيا  حكماء  مجلس  رئيس  كد  السياق،أ هذا  ويف 
ماديا  حفتر  خليفة  المشيرة  بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش  لقوات  المجلس 
ومعنويا يف حربه على اإلهاب، وضد كل من يحاول المساس بمقدرات الشعب 

الليبي من دول إقليمية ودولية.
كسترا نيوز« اليوم الثالثاء - »إن  وقال المغريب - يف مقابلة خاصة مع قناة »إ
يحصلون  وقطر  تركيا  من  نقلهم  تم  إرهابيين  على  طرابلس  يف  الدائرة  الحرب 
يقبل  لن  الوطني  الجيش  أن  مؤكدا  ليبيا«..  على  للسيطرة  دويل  تمويل  على 
ترغب يف فرض سيطرتها  التي  الدول  تركيا وغيرها من  تدبرها  التي  بالمؤامرة 
الليبي  الوطني  الجيش  بفضل  المؤامرة  هذه  دحر  تم  أنه  وأوضح  ليبيا.  على 

الشقيقة،  الدول  من  المقدم  والدعم 
الليبي  الوطني  الجيش  أن  مؤكدا 
على بعد خطوات من تحرير العاصمة 
منطقة  حرر  حيث  طرابلس..  الليبية 
من  العاصمة  شريق  جنوب  زطارنة 

المسلحة. المليشيات 
البالد،  شرق  بنغازي،  مدينة  ويف 
بتدخل  تنديداً  السكان  مئات  تظاهر 
وتسليحهما  ليبيا،  يف  وقطر  تركيا 
وجماعات  لميليشيات  المتواصل 
الفوضى  استمرار  إىل  تسعى 
ما  بحسب  البالد،  استقرار  وزعزعة 
األعمال  أدانوا  كما  المتظاهرون.  قال 
اإلرهابية التي ترتكبها هذه الجماعات، 
استهدف  الذي  التفجير  ذلك  يف  بما 
يف  سابق  عسكري  مسؤول  جنازة 
 5 مقتل  إىل  أدى  ما  البالد  شرق 

وإصابة العشرات.
المسماري  السالم  عبد  الشهيد  بساحة  خرجوا  الذين  المتظاهرون  عبر  كما 
لتحرير  متواصلة  حربا  تخوض  التي  المسلحة،  للقوات  ودعمهم  تأييدهم  عن 
البالد من هذه العصابات المسلحة.ورفع المتظاهرون الالفتات المؤيدة للجيش 
معركته  حفتر يف  خليفة  المشير  قائده  وقوفهم خلف  مؤكدين  الليبي،  الوطني 

ضد الميليشيات المسلحة يف طرابلس.
وتتهم عدة أطراف ليبية تركيا بتزويد الميليشيات المسلحة بالعتاد والسالح 
اندالع  ومنذ  متكررة.  بصفة  ضبطها  يتم  التي  السالح  شحنات  كشفته  ما  وهو 
بالتدخل  األتراك  المسؤولين  تهديدات  تكررت  الليبية  العاصمة  يف  المعارك 
االمكانيات وظهرت  بكل  الوفاق  أردوغان دعم حكومة  وأعلن  الدائر  الصراع  يف 
الذين  األتراك  الضباط  عن  ناهيك  تركية  وطائرات  مدرعات  المعركة  ساحة  يف 

يقودون المعارك.
االرهابية  والتنظيمات  للميليشيات  رهينة  الوفاق  إن حكومة  مراقبون،  ويرى 
طرابلس.ويؤكد  العاصمة  تحرير  لعرقلة  محاولة  يف  التركي  الدعم  تتلقى  التي 
العاصمة  المسلحة يف محيط  الجماعات  بدأ يضيق على هذه  الخناق  أن  هؤالء 
المحاور  جميع  على  التقدم  يف  الليبي  الجيش  نجاح  بعد  خاصة  الليبية 
الحسم  اقتراب  يؤكد  ما  المليشيات،وهو  الخسائر يف صفوف  والجبهات،وتزايد 

يف معركة الدفاع عن سيادة الدولة واستقرار البالد وأمن المواطن.

تتهم عدة أطراف ليبية تركيا بتزويد الميليشيات 
كشفته  ما  وهو  والسالح  بالعتاد  المسلحة 
بصفة  ضبطها  يتم  التي  السالح  شحنات 
العاصمة  في  المعارك  اندالع  ومنذ  متكررة. 
األتراك  المسؤولين  تهديدات  تكررت  الليبية 
بالتدخل في الصراع الدائر وأعلن أردوغان دعم 
في  وظهرت  االمكانيات  بكل  الوفاق  حكومة 
ساحة المعركة مدرعات وطائرات تركية ناهيك 

عن الضباط األتراك الذين يقودون المعارك.
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طرابلس -مجّلة المرصد

أعلن الجيش الليبي عن دخوله المرحلة الثالثة من عملية 
األيام  خالل  ستحسم  إنها  قال  معركة  طرابلس«،  »تحرير 
القيادات  لتصريحات  وفقا  القادمة  القليلة  الساعات  أو 
العسكرية، مشيًرا إىل أنّه »الفصل األخير« لحرب مستمرة 

منذ أربعة أشهر.

ما بعد »ساعة الصفر«.. 

الجيش الليبي يحشد
على تخوم العاصمة 
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أعلن الجيش الليبي عن دخوله المرحلة الثالثة 
إنها  قال  معركة  طرابلس«،  »تحرير  عملية  من 
القليلة  الساعات  أو  ــام  األي خالل  ستحسم 
العسكرية،  القيادات  لتصريحات  وفقا  القادمة 
مستمرة  لحرب  األخير«  »الفصل  أنّه  إلى  مشيًرا 

منذ أربعة أشهر.

وقد أعلنت قّوات الجيش، يف هذا السياق، تقدمها يف جميع محاور طرابلس 
لتقدم  تمهيدا  العاصمة،  يف  الميليشيات  مواقع  الجو  سالح  قصف  حيث 
للجيش  العامة  للقيادة  التابعة  الحريب  اإلعالم  البرية. وقالت شعبة  الوحدات 
الليبي ،إن »الوحدات العسكرية تتقدم بخطى ثابتة يف جميع محاور العاصمة  
كدت أن  وُتسيطر على مواقع وتمركزات جديدة وُتكبِّد العدو خسائر كبيرة«، وأ

»المعنويات والهمم عالية، وساعة النصر قريبة بإذن هللا«بحسب تعبيرها.
المسلحة جنوب  القوات  تقدم وحدات  بدء  73 مشاة، عن  اللواء  أعلن  كما 
يف  كبيراً  تقدماً  الجيش حققت  وحدات  أن  كد  وأ المحاور،  طرابلس يف جميع 
عين زارة، ومحور وادي الربيع جنوب طرابلس، مشيراً إىل أن سالح الجو قد 
قدم غطاء جوياً لتقدم القوات، وذلك باستهداف نقاط تمركز مسلحي الوفاق 

أمام الوحدات المتقدمة.
الليبي،  الجيش  يف  المتقدمة  العمليات  غرفة  آمر  إصدار  مع  ذلك  وتزامن 
والمتواجدة  الليبي،  للجيش  التابعة  القوات  لكافة  أمًرا  عبودة،  صالح  اللواء 
طرابلس. العاصمة  لتحرير  األخيرة  المهمة  لتنفيذ  بالتقدم  طرابلس،  بمحاور 
الليبي،  للجيش  الداعمة  الصفحات  من  العديد  نشرته  مصور  لمقطع  ووفًقا 
التحرك،  بضرورة  الجيش  قوات  لكافة  الموجه  النداء  بوضوح  فيه  يسمع 
»ارم  موقع  طرابلس.ونقل  العاصمة  وسط  باقتحام  الخاصة  األوامر  وتنفيذ 

إن  عسكري،قوله  مصدر  عن  نيوز« 
كافة القوات بدأت بالتقدم من جميع 
بشأن  للتعليمات  تنفيًذا  المحاور؛ 
طرابلس،  تحرير  من  األخيرة  المرحلة 

وبإسناد من قوات الطيران الجوي.
عين  محور  قائد  قال  جهته،  ومن 
للجيش  التابع  طرابلس  بجنوب  زارة 
دخول  إن  المنصوري  فوزي  اللواء 
األيام  خالل  سيحدث  الجيش  قوات 
المقبلة.وأشار  القليلة  الساعات  أو 
خاصة  تصريحات  يف  المنصوري 
لصحيفة »الشرق األوسط« اللندنية، 
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قوات  باتت  أن  بعد  األخيرة  الخطوة  هذه  تأتي 
الجيش الوطني الليبي على مشارف العاصمة 
الليبية طرابلس بعد تحقيقها نجاحات متتالية 
حول  استراتيجية  مناطق  على  والسيطرة 
معسكر اليرموك جنوب طرابلس، مما سيعجل 

بحسم المعركة وفق خبراء.

عملية  أن  إىل  الفتاً  جداً،  قريب  وقت  خالل  سيتم  طرابلس  دخول  أن  إىل 
االقتحام ستكون سريعة وحاسمة، على حّد تعبيره.

وأضاف:«القوات جاهزة تماماً، وتنتظر فقط التعليمات النهائية من المشير 
أن  موضحاً  العاصمة«،  باقتحام  الوطني  للجيش  العام  القائد  حفتر  خليفة 

مواقع القوات ومعنويات الجنود ممتازة يف ظل التقدم الذي تحرزه ميدانياً.
وبّين اللواء المنصوري أن »تعليمات المشير حفتر إىل قوات الجيش خالل 
هذه المعركة تنص على الحفاظ على أرواح السكان المدنيين والبنية التحتية 
دخول  بعد  المسلحة  الميليشيات  أن مصير  معتبراً   ، المواطنين  وممتلكات 

الجيش سيكون إما القتل وإما السجن وإما الهروب«.
على  الموجودة  والقوات  صرفة  وطنية  معركة  :«هذه  المنصوري  وتابع 
األرض هي فقط قوات الجيش الوطني الليبي، ومطلوب من سكان العاصمة 
التعاون مع الجيش وإغالق األحياء لمنع تسلل أو هروب عناصر الميليشيات 
باالقتراب  للميليشيات  السماح  اإلرهابيين وعدم  أماكن وجود  واإلفصاح عن 

منها«.
على  زارة  عين  محور  قائد  وشدد 
أن قوات الجيش تدربت عملياً على 
عملية تحرير طرابلس خالل تحريرها 
بنغازي  من  الليبية  المدن  لجميع 
قبضة  من  وغيرها  وإجدابيا  ودرنة 
كانت  التي  اإلرهابية  الجماعات 
السنوات  مدى  على  عليها  تسيطر 
المنصوري  اللواء  الماضية.وإختتم 
نواجه  بالقول:«نحن  حديثه 
الميليشيات المسلحة المدعومة من 
تركيا، وليلة أول من أمس كان هناك 
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بدأ،  التنازلي  العد  أن  إلى  التطورات  هذه  تشير 
الليبي  الوطني  الجيش  قوات  معه  وبــدأت 
البالد،  أنحاء  مختلف  على  قبضتها  إطباق  في 
وتبقى  طرابلس،  العاصمة  قلب  من  لتقترب 
في  البالد  أراضي  من  جدا  قليلة  نسبة  )مؤقتا( 
يد الميليشيات المسلحة التي تحالفت بالرغم 

من صراعاتها السابقة في مواجهة الجيش.

المسيرة  التركية  بالطائرات  قصف 
زارة  عين  يف  الجيش  مواقع  على 

بجنوب طرابلس«.
أن  بعد  األخيرة  الخطوة  هذه  وتأيت 
الليبي  الوطني  الجيش  قوات  باتت 
الليبية  العاصمة  مشارف  على 
نجاحات  تحقيقها  بعد  طرابلس 
مناطق  على  والسيطرة  متتالية 
اليرموك  معسكر  حول  استراتيجية 
جنوب طرابلس، مما سيعجل بحسم 

المعركة وفق خبراء.
أهم  من  اليرموك  معسكر  ويعتبر 
المواقع العسكرية ىف المنطقة، حيث 
بين منطقة  الرابط  الطريق  يقع على 
قصر بن غشير وخلة الفرجان، وتمثل 
انجاًزا  المعسكر  ذلك  على  السيطرة 
العاصمة  مدن  تجاه  للتقدم  مهًما 
المتحدث  كده  أ ما  وهو  األخرى. 
الليبي  للجيش  العام  القائد  باسم 
قال  الذي  المسماري  أحمد  اللواء 
قريبة  أصبحت  المسلحة  القوات  أن 
طرابلس.وأضاف  العاصمة  قلب  من 

أن السيطرة على المعسكر ستمهد الطريق للتقدم باتجاه حي صالح الدين، 
القريب من قلب العاصمة.

عن  الليبى  الوطنى  الجيش  من  تأكيدات  الماضية  القليلة  األيام  وشهدت 
البعض  اعتبرها  خطوة  ىف  طرابلس  الليبية  العاصمة  إىل  للدخول  استعداده 

حاسمة يف مستقبل البالد.
العمليات،  لغرفة  التابعة  طرابلس،  جنوب  تنسيقية  أصدرت  جهتها،  ومن 
من  التقدم  أوامر  انتظار  إىل  المستعدين  المناطق  شباب  فيه  دعت  بياناً، 
تنسيقية  رئيس  بتوقيع  جاء  الذي  البيان  ودعا  للتحرك.  المسلحة  القوات 
التشكيالت  مواجهة  يف  والحذر  الحيطة  أخذ  إىل  الشباب  طرابلس،  جنوب 
على  والمحافظة  السكنية  واألحياء  المناطق  بتأمين  طالبهم  كما  المسلحة، 
كما  القانون.  عن  الخارجين  ضد  والوقوف  الدولة،  ومؤسسات  الممتلكات 

التنسيق  ضرورة  إىل  البيان  أشار 
مناطق  شباب  بين  ما  يف  الداخلي 
تمركز  لمنع  طرابلس،  جنوب  وأحياء 
التشكيالت المسلحة داخل المناطق 

السكنية.
أن  إىل  التطورات  هذه  وتشير 
قوات  معه  وبدأت  بدأ،  التنازيل  العد 
إطباق  يف  الليبي  الوطني  الجيش 
البالد،  أنحاء  مختلف  على  قبضتها 
لتقترب من قلب العاصمة طرابلس، 
من  جدا  قليلة  نسبة  )مؤقتا(  وتبقى 
الميليشيات  يد  يف  البالد  أراضي 
بالرغم  تحالفت  التي  المسلحة 
مواجهة  يف  السابقة  صراعاتها  من 

الجيش.
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أحمد نظيف- مجلة المرصد 

خرجت فرضيات نقل األعداد الكبيرة من المقاتلين األجانب، 
القوات  سيطرت  بعد  سوريا  يف  السبل  به  تقطعت  الذين 
ليبيا  نحو  السوري،  التراب  أغلب  على  وحلفائها  النظامية 
من مجرد تقارير إعالمية وتسريبات غير مؤكدة إىل تأكيدات 
الروسي،  الرئيس  من  المرة  هذه  جاءت  رسمية،  شبه 

فالديمير بوتين.

ما بعد »ساعة الصفر«.. 

حرب تركيا السرية
في ليبيا تخرج إلى العلن
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بوتين، الذي كان يتحدث يف مؤتمر صحفي يف روما الخميس بعد أن أجرى 
الروسي  الرئيس  الوزراء اإليطايل جوزيبي كونتي، أعرب  محادثات مع رئيس 
ليبيا، كما حّذر  إدلب إىل  المسلحين من  بوتين عن قلقه من تدفق  فالديمير 
غير  مسؤول  فيها  يحذر  التي  األوىل  المرة  وهذه  هناك.  األوضاع  تدهور  من 
ليبي من عمليات نقل مقاتلين من سوريا نحو ليبيا. ويبدو أن تعمد الرئيس 
اإليطايل،  الوزراء  رئيس  مع  محادثات  خالل  الموضوع،  عن  الكشف  الروسي 
كان هدفها تحذير األوروبيين، وخاصة الحكومة اإليطالية من أن تواصل دعم 
إىل  سيؤدي  لها،  الموالية  المتطرفة  اإلسالمية  والمجموعات  الوفاق  حكومة 
حواضنهم  فقدوا  الذين  األجانب  المقاتلين  لتجميع  ساحة  إىل  ليبيا  تحول 
يفروا  أن  يمكن  مكاناً  ليبيا  غير  لهم  تبقى  ولم  والعراق  التنظيمية يف سوريا 
إليه، ويف إشارة غير مباشرة، يبدو أن بوتين كان يحذر اإليطاليين من أن أشرس 
السواحل  من  كيلومترات  بعد  على  قريباً  سيكوننا  والقاعدة  داعش  مقاتلي 

الجنوبية للقارة 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 مارس  ويف  والعراق.  والنصرة يف سوريا  داعش 
 16 على  القبض  ألقت  أنها  الليبي  الجيش  لقيادة  التابعة  اإلرهاب  لمكافحة 
الكفرة  ليبيا عبر صحراء  إىل  أثناء تسللهم  النصرة يف كمين،  مقاتالً من جبهة 
جنوب البالد. وقالت إنها »حاصرت المجموعة يف صحراء الكفرة وتم القبض 
على 16 منهم من جنسيات سورية وسودانية، فيما فر آخرون »الفتة إىل أنهم 
للمرور  السودانية  األراضي  إىل  نقلتهم  التي  قطر  بمساعدة  ليبيا  إىل  وصلوا 
إىل ليبيا«. وكشفت اإلدارة عن أن أحد المقاتلين كان محتجزاً يف سوريا قبل 
الليبية  الجماعة  أن  إىل  مشيرة  لتركيا،  وإرساله  السجن  من  تهريبه  يتم  أن 
إىل  قادتها  ويسعى  القاعدة  لتنظيم  المنتمية  النصرة  جبهة  صنو  المقاتلة 

إرسال مقاتلي النصرة إىل ليبيا لدعم ما يعرف بمجالس الشورى يف ليبيا.
معاقل  أخر  إدلب،  يف  سوريا  يف  األجانب  المقاتلين  وجود  اليوم  ينحصر 
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تركيا.  المدعومة من  المتطرفة،  اإلسالمية  والمجموعات  المسلحة  المعارضة 
كما تحتضن تركيا أعداداً كبيرة من هؤالء المقاتلين. األمر الذي دفع أردوغان 
نقل  حول  تصريحاتها  بعد  مباشرة  الروسي  بالرئيس  باالتصال  للمسارعة 
وعوائلهم  المقاتلين  من  الكبيرة  األعداد  هذه  ليبيا.  نحو  إدلب  من  المقاتلين 
تريد  احراج سياسي،  ومصدر  تركيا،  على  أمني  عبئ  إىل  الوقت  مع  تحولت 
كتنظيمات  الجماعات  ال تصنف كل  التركية  السلطات  أن  كما  منه.  التخلص 
ممثلين  تملك  الجماعات  هذه  من  والكثير  داعش.  تنظيم  باستثناء  إرهابية، 

لها ومكاتب داخل األراضي التركية.
فالدور الذي لعبته تركيا طيلة السنوات الماضية يف عالقة بالملف السوري، 
تحولت  عندما  األفغانية،  الحرب  باكستان خالل  لعبته  الذي  نفسه  الدور  هو 
العسكري  التواجد  األفغانية ضد  الجهادية  األحزاب  لنشاط  قاعدة خلفية  إىل 
من  القادمين  للمقاتلين  معبراً  كانت  كما   ،1979 العام  من  بداية  السوفيايت 
الباكستانية  بيشاور  يف  العرب.  باألفغان  الحقاً  عرفوا  والذين  العربية،  الدول 
اإلسالمية  الحركات  أعضاء  من  األالف  كان  أفغانستان  مع  الحدود  على 
تقدم  المتحدة  الواليات  وكانت  األفغاين  للداخل  ويتسربون  يقيمون  العربية 
لهم كل أشكال العون والدعم بدايًة من المال وصوالً إىل الصواريخ المضادة 
للطائرات. وكان أميرهم الفلسطيني اإلخواين عبد هللا عزام، مؤسس ورئيس 
لجهاد  والفتاوى  المال  يجمع  العالم  يف  يتجول  المجاهدين،  خدمات  مكتب 
»الملحدين الروس«، فيما غرقت وسائل اإلعالم األمريكية يف إسباغ شعارات 
من نوع »مقاتلون من أجل الحرية« على هؤالء الجهاديين. كما أن أسامة بن 
الدن نفسه قد مر من هذا الطريق ويف هذا الزخم الجهادي المدعوم أمريكياً 
أعداء  كبر  أ إىل  قليلة  سنوات  بعد  سيتحول  الذي  القاعدة  تنظيم  أسس  قد 

أمريكا.
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 
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وارتكاب  وداعش  للقاعدة  واالنضمام  السوري  الداخل  إىل  للوصول  األجانب 
مخططاً  المتحدة  الواليات  كانت  أفغانستان  يف  حصل  وكما  الجرائم.  أبشع 
القطري  الوزراء  الذي أدىل به رئيس  وداعماً. وليس أدل على ذلك االعتراف 
السابق، حمد بن جاسم يف مقابلة مع قناة يب يب اس األميركية عندما قال إن 
»الجميع ارتكب األخطاء يف سورية بمن فيهم األميركيون)...( عملنا يف غرفتي 

عمليات، واحدة يف األردن والثانية يف تركيا«.  
إىل ذلك، كشفت صحيفة »أحوال« التركية عن سياسة تركية منظمة لنقل 
الجريدة  وقالت  ليبيا.  نحو  السورية  الحرب  الفارين من  الجهاديين  المقاتلين 
إىل  المقاتلين  نقل  يف  تركية  أصابع   « عنوان  تحت  الجمعة،  نشرته  تقرير  يف 
من  النصرة  جبهة  عناصر  من  المتشددين  إرسال  على  تركيا  »تعمل  ليبيا«: 
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 التخريبي 
بأنها  تعرف  التي  وهي  المتطرفة،  للعصابات  رعايتها  من  انطالقاً  بالمنطقة، 

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

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

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

خرجت فرضيات نقل األعداد الكبيرة 
من المقاتلين األجانب، الذين 

تقطعت به السبل في سوريا بعد 
سيطرت القوات النظامية وحلفائها 

على أغلب التراب السوري، نحو ليبيا 
من مجرد تقارير إعالمية وتسريبات 

غير مؤكدة إلى تأكيدات شبه 
رسمية، جاءت هذه المرة من الرئيس 

,,الروسي، فالديمير بوتين.

,,
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يمكن أن ييمموا وجوههم شطر الجبهة الليبية التي مازالت مستعرة، خاصة 
هو  مشتركاً  عدواً  هناك  يملكان  اإلخوانية،  بخلفيتهما  وأردوغان،  البشير  وأن 
الليبية  الجماعة  قيادات  التي تستقر فيها  تركيا نفسها  المشير خلفية حفتر. 
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  يف  الوسيلة  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 
البشير  برر  الخرطوم  نحو  التسعينات  الطائلة يف  وأمواله  تنظيمه  نقل  عندما 
السبب  ليست  ولكنها  حقيقية  كانت  التي  االقتصادية،  بالدوافع  استقباله 
المسلحة  البشرية  القوى  هذه  تستغل  أن  يمكن  كما  المجيء.  يف  الرئيسي 
تندلع  أن  يمكن  شتى  نزاعات  يف  العصابات،  حرب  يف  والمتمرسة  والمدربة 
وطأة  البشير تحت  لكن سقوط  إفريقيا.  المنطقة، ويف عموم  أي وقت يف  يف 
الثورة الشعبية، أفشلت خططاً تركية عديدة كان السودان سيكون ساحًة لها، 
ومن بينها عمليات نقل المقاتلين اإلسالميين نحو إفريقيا، وخاصة نحو مصر 

وليبيا.
ومنذ العام 2011 كان الملفان السوري والليبي يسيران حذو النعل بالنعل. 
تنظيميا  عميقة  روابط  البلديين  يف  اإلسالمية  المجموعات  بين  ربطت  وقد 
والتدريب  االستقبال  ساحة  و2014،   2012 بين  ليبيا  شكلت  فقد  ومالياً. 
ومصر.  العريب  المغرب  بلدان  من  المتحدرين  داعش،  مقاتلي  من  لألالف 
منهم  المئة  يف   80 لحوايل  ليبيا  شكلت  الذي  التونسيين،  المقاتلين  السيما 
والنصرة،  لداعش  واالنضمام  والعراق  سوريا  إىل  السفر  قبل  تدريب  محطة 

وفقاً للملفات األمنية.
كما عرف سوريا حضوراً جهادياً ليبيا بارزاً. فقد شارك المئات من الليبيين 
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الحارايت، قد أسس  بارزاً، هو مهدي  ليبياً  إن جهادياً  القتال يف سوريا، بل  يف 
سوريا،  يف  للقتال  الليبي  الشباب  مئات  من  مكونة  »األمة«  تسمى  كتيبة 
قبل  كان  وقد  طرابلس،  العاصمة  بلدية  رئيس  منصب  ويشغل  الحقاً  ليعود 
واألمير  لطرابلس  العسكري  المجلس  أمير  بلحاج،  الحكيم  لعبد  نائباً  ذلك 

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

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

على األقل إىل سوريا، ويجري التحقيق يف عمليات أخرى.
بدأت القصة يف 8 نوفمبر 2013 عندما أعلن خفر السواحل اليونانيون عن 
والذخيرة  األسلحة  من  كبيرة  شحنة  متنها  على  تحمل  شحن  سفينة  ضبط 
المعلومات إىل  ايجة كانت مبحرة، حسب بعض  قرب جزيرة سيمي يف بحر 
االعالم  لبنان. وكشفت وسائل  أو  أن وجهتها سوريا  أخرى  قالت  فيما  تركيا، 
تحت  تبحر  كانت  التي   »Nour M« سفينة  عن  يدور  الحديث  عن  المحلية 
علم سيراليون من أحد موائن أوكرانيا إىل ميناء اإلسكندريون التركي محملة 
حمولة  بتفتيش  المتحدة  األمم  خبراء  فريق  قام   ،2014 نوفمبر  يف  بالسالح. 
السفينة Nour M، التي ُضبطت يف اليونان يف تشرين الثاين/نوفمبر 2013، 
32 مليون طلقة ذخيرة )103 1  55 حاوية وما يزيد عن  والتي كانت تشمل 

أطنان( للبنادق الهجومية والرشاشات، وهي يف طريقها إىل طرابلس. 
كاملة.  ووثائق  بمعلومات  والفريق  اللجنة  اليونانية  السلطات  وزودت 
وتشير هذه الوثائق إىل أن الشركة الشاحنة هي UKRINMASH، وهي شركة 
 TSSوأن شركة الليبية  الدفاع  وزارة  إليه هو  المرسل  وأن  أوكرانية،  حكومية 
SILAH VE SAVUNMA TICARET LIMITED SIRKETT SANAYI، وهي 
 TSS شركة تركية، قد توسطت يف الصفقة. وترجع ملكية السفينة إىل شركة
ولم  أخرى.  تركية  شركة  وهي   ،GROUP TUTUN SIGARA SANAYI VE

منذ العام ٢٠١١ كان الملفان السوري والليبي 
بين  ربطت  وقد  بالنعل.  النعل  حذو  يسيران 
روابط  البلديين  في  اإلسالمية  المجموعات 
بين  ليبيا  شكلت  فقد  وماليًا.  تنظيميا  عميقة 
٢٠١4، ساحة االستقبال والتدريب لألالف  ٢٠١٢ و 
بلدان  من  المتحدرين  ــش،  داع مقاتلي  من 
المقاتلين  السيما  ومصر.  العربي  المغرب 
في   8٠ لحوالي  ليبيا  شكلت  الذي  التونسيين، 
إلى  السفر  قبل  تدريب  محطة  منهم  المئة 
والنصرة،  لداعش  واالنضمام  والعراق  سوريا 

وفقًا للملفات األمنية.
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تبدأ اليونان حتى اآلن أي مالحقات قضائية بشأن حالة االنتهاك هذه.  وكانت 
أنها مستعدة  الليبية للسلطات األوكرانية  التي تؤكد فيها السلطات  المذكرة 
لقبول الحمولة بتوقيع خالد الشريف، وكيل وزارة الدفاع الليبية بعد سقوط 
القذايف، وهو نفسه المسؤول األمني يف الجماعة الليبية المقاتلة وكنيته »أبو 

حازم«.
على  للحصول  بأوكرانيا  اتصلنا  وقد  المتحدة:  األمم  خبراء  تقرير  ويقول 
معلومات عن دور شركة UKRINMASH، وتفاصيل الدفع، ولتحديد ما إذا تم 
التوصل إىل تسوية نهائية. وردت أوكرانيا بأن الشحنة التي نقلت على متن 
السفينة Nour M هي الجزء األول من البضائع المقرر نقلها إىل ليبيا بموجب 
 TSS  SILAH VE SAVUNMAو UKRINMASH العقد الموقع بين شركتي
تمت  الذي   ،2013 عام  يف   SANAYI DIS TICARET LIMITED SIRKET
ووزارة  التركية  الشركة  ممثلو  قام   ،2014 آب/أغسطس  ويف  تماما.  تسويته 
الدفاع الليبية بزيارة إىل أوكرانيا ومرافق التخزين التي ُيحتفظ فيها باألعتدة 

هجومية  بنادق  وهي  المتبقية، 
وذخيرة لألسلحة الصغيرة واألسلحة 
الخفيفة. ولم ُيطلب من اللجنة حتى 
األعتدة،  بشأن هذه  استثناء  أي  اآلن 
وسيتصل الفريق بأوكرانيا مرة أخرى 

ليطلب توضيح ذلك.
ووردت إىل الفريق مزاعم بأن خالد 
الشريف وشعبان هدية )أمير تنظيم 
آب/ أوكرانيا يف  إىل  متطرف( سافرا 
على  للتفاوض   ،2014 أغسطس 
أوكرانيا  كدت  وأ األسلحة.  صفقات 
يف  أنهما”  مضيفة  الزيارات،  هذه 
ألي  بزيارة  يقوما  لم  نفسه  الوقت 
مفاوضات  إلجراء  تصدير خاصة  جهة 
األسلحة“.  نقل  عمليات  بشأن 
واتصل الفريق بتركيا أيضا للحصول 
عن  المعلومات  من  مزيد  على 

إذا  ما  وإثبات  السفن،  ملكية  إليها  تعود  التي  والشركة  السمسار  الشركة 
التركية  السلطات  من  تصدير  رخصة  طلبت  قد  السمسار  الشركة  كانت 
والوثائق  المعلومات  جميع  أيضا  الفريق  وطلب  النقل.  هذه  النقل  لعملية 
المتصلة بالمدفوعات. وردت تركيا بأن أنشطة السمسرة لم تكن قد نظمت 
لم  البضائع  كانت  إذا  إذن  طلب  إىل  تحتاج  ال  الوسيطة  الشركات  وأن  بعد 
مع  تشريعاتها  مواءمة  على  حاليا  تركيا  وتعمل  التركية.  األراضي  تمس 

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

إىل سوريا.

في  الليبية،  اإلسالمية  للجماعات  األبرز  الدور 
في  تتمثل  كانت  سوريا  في  الفوضى  تغذية 
الليبيون  ضخها  التي  الكبيرة  السالح  كميات 
هناك، من خالل دور قطري كبير في ذلك. لجهة 
ارتباطات الجماعات اإلرهابية الليبية مع النظام 
القطري وخاصة الجماعة الليبية المقاتلة. هذا 
اإلعالم  وسائل  عنه  تتحدث  كانت  الذي  الدعم 
وتقارير أمنية هنا وهناك، لم يكن رجمًا بالغيب، 
منظمة  عن  صادرة  رسمية  تقارير  أكدته  بل 

األمم المتحدة.
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معالم واضحة في تغير 
السياسة األمريكية تجاه ليبيا

ترامب وملفات النفط ومقاومة اإلرهاب..

رامي التلغ - مجلة المرصد

سنة  ستيفنز  كريستوفر  ليبيا  يف  األميركي  السفير  مقتل  مّثل 
2012 ببنغازي نقطة مفصلية يف السياسة األمريكية تجاه ليبيا، 
حيث احتفظت الواليات المتحدة بمسافة كبيرة عن الملف الليبي، 
واقتصر اهتمامها على قتال متقطع ضد التنظيمات اإلرهابية يف 

منطقة الشمال األفريقي.
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شيئا  الليبية  للساحة  أمريكا  عادت  األبيض  للبيت  ترامب  وصول  مع  أنه  إاّل 
لدى  معهود  غير  وبشكل  بليبيا،  األمريكي  االهتمام  تزايد  ُيعد  ال  فشيئا،حيث 
السّيما  األمريكية؛  الخارجية  السياسة  يف  جوهرياً  تحوالً  بالضرورة  ترامب،  إدارة 
أن جوانب الصراع الليبي قد ال تنفصل عن القضايا األكثر أولوية بالنسبة إلدارة 

ترامب.
كثر الوجهات التي  فمن ناحية، هناك ملف مكافحة اإلرهاب، وكون ليبيا من أ

من المرجح أن ينتقل إليها عناصر من الجهاديين الهاربين من سوريا.
شمال  لشؤون  األميركية  الدفاع  وزارة  باسم  المتحدثة  اإلطار،قالت  هذا  يف 
إفريقيا تريش كانديس إن الهدف األساسي الذي ينبغي تحقيقه يف ليبيا يتمثل 
يف القضاء على جميع المجموعات اإلرهابية من أجل تمكين الليبيين من توحيد 

صفوفهم وبناء دولة ديمقراطية.
وأضافت كانديس يف تصريحات لقناة »الحرة« أن القوات المسلحة األميركية 
األمد،  طويل  دبلوماسي  حل  وإيجاد  ذلك  تحقيق  يف  تسهم  جهة  أي  ستدعم 

مشيرا إىل أن ذلك ما ترعاه حاليا وزارة 
األميركية. الخارجية 

مراقبون  يرى  متصل،  سياق  يف 
للساحة  القوية  األمريكية  العودة  أن 
التنافس  احتدام  مردها  الليبية 
اإليطايل،  الفرنسي  وتحديداً  األورويب، 
يف  تقدم  تحقيق  إمكانية  أعاق  الذي 
التأثير  عن  فضالً  السياسية،  العملية 
األلماين على ملف الهجرة غير النظامية 
يجعلها  ما  وهو  مكافحتها،  وسياسات 
كما  الليبي.  الشأن  مع  تماس  على 
الملف  على  األمريكية  السيطرة  أن 
أي  أمام  المنافذ  الليبي من شأنها سد 
فاعل،  دور  لممارسة  روسية  محاوالت 
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السيما مع دخول الصراع السوري يف مراحله األخيرة.
ليبيا يف  تجاه  ترامب سياسته  دونالد  األميركي  الرئيس  عّدل  آخر،  من جانب 

مكالمة هاتفية جمعته المشير خليفة حفتر.
كشف البيت األبيض عن المكالمة التي أجريت بتاريخ 15 أبريل، بعد 4 أيام 
الليبي  الجيش  قائد  دور  بأهمية  المكالمة،  خالل  ترامب،  واعترف  إجرائها.  من 
وناقش  الليبية.  النفط  موارد  وتأمين  اإلرهاب  مكافحة  يف  حفتر  خليفة  المشير 

معه رؤية مشتركة النتقال ليبيا إىل نظام سياسي مستقر وديمقراطي.
إىل صف  األميركية،  اإلدارة  انضمت  وحفتر،  ترامب  بين  المكالمة  جانب  وإىل 
روسيا وعارضت مشروع قرار عرضته بريطانيا على مجلس األمن الدويل يدعو 

إىل وقف فوري إلطالق النار يف ليبيا.
مجلة  ونقلت  الخارجية.  وزارة  غضب  السياسة  يف  الجذري  التغيير  هذا  أثار 
»بوليتيكو«األميركية تصريحا لمسؤول بالوزارة، لم تكشف عن هويته، جاء فيه 

أن األميركيين يف المنطقة هم الذين يواجهون التداعيات.
بولتون، محفز  القومي جون  األمن  دور مستشار  إقناعا،  األكثر  األسباب   من 
المنقذ »على  يرى يف حفتر  الذي  وهو  ليبيا،  تجاه  الجديدة  األميركية  السياسة 

الحصان األبيض«.
النفط  بأسعار  متعلقة  الليبية  للساحة  األمريكية  العودة  آخر،فإن  جانب  من 
يف  المتحدة  الواليات  ورغبة  إيران،  على  المفروضة  األمريكية  العقوبات  عقب 
وزيادة  ليبيا،  يف  بالنفط  الخاصة  والتصديرية  اإلنتاجية  المرافق  عمل  استقرار 
تسوية  صعيد  على  تقدم  تحقيق  يستلزم  ما  وهو  تدريجي،  بشكل  معدالتها 

الصراع الليبي.
ويتوقع  الحالية،  السنة  بداية  منذ  بالمئة   43 بنسبة  النفط  سعر  ارتفع  فقد 
خبراء النفط أن تتفاقم األوضاع يف هذا 

القطاع مع حلول العام المقبل.
يرى مراقبون أن إدارة ترامب تتحرك 
أن  فهمت  أنها  حيث  براغماتية  بأكثر 
الحلفاء القدم يف ليبيا ال يمكنهم صون 
تعيد  فإنها  لذلك  األمريكية  المصالح 
»أصدقائها«  شبكة  تشكيل  إعادة 
السورية  الورطة  فإن  ذلك  من  بالبالد 
لواشنطن  قسوة  األكثر  الدرس  مثلت 
إطار  يف  أنها  نقول  أن  يمكننا  لذلك 

تدارك األمر يف ليبيا.

التي  المكالمة  عن  األبيض  البيت  كشف 
4 أيام من إجرائها.  ١5 أبريل، بعد  أجريت بتاريخ 
دور  بأهمية  المكالمة،  خالل  ترامب،  واعترف 
في  حفتر  خليفة  المشير  الليبي  الجيش  قائد 

مكافحة اإلرهاب وتأمين موارد النفط الليبية.
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الليبي  والسياسي  الصحفي  قال 
الدكتور مصطفى الفيتوري يف مقاله 
ميدل  موقع  لصالح  األسبوعي 
 2011 مايو  من  إنه  مونيتور  إيست 
اىل اليوم عينت األمم المتحدة ستة 
مبعوثين خاصين يف ليبيا من خمس 
منهم  كل  عمل  مختلفة  جنسيات 

أقل من عامين.

هل بقي شيء
في جعبة األمم المتحدة

لحل النزاع في ليبيا
د.مصطفى الفيتوري

)موقع ميدل إيست مونيتور(
ترجمة ياسر محمد 

بعد ثماني سنوات وستة مبعوثين..

؟
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ولعبت األمم المتحدة دوراً حاسماً 
البداية.  منذ  الحديثة  ليبيا  خلق  يف 
عينته  الذي  األول  المبعوث  وكان 
الدبلوماسي  هو  العالمية  المنظمة 
أصبح  الذي  بلت  أدريان  الهولندي 
ديسمبر   10 يف  لليبيا  رفيًعا  مفوًضا 
يف  المساعدة  مهمته  وكانت   .1949
والدة ليبيا الحديثة الصعبة من بين 
التي  الثانية  العالمية  الحرب  حطام 
إيطاليا.  أنهت االستعمار اإليطايل يف 
وُيعزى إىل بلت التقريب بين القبائل 
استقالل  دستور  وصياغة  الليبية 
فيه  ولد  الذي   1952 عام  يف  ليبيا 
وكانت  الليبية.  المتحدة  المملكة 
أنها  لدرجة  به  فخورة  الملكية  ليبيا 
بنغازي  يف  الرئيسي  الشارع  سّمت 

من بعده.
األمم  عاًما عادت  بعد مرور ستين 
المتحدة مرة أخرى ، ولكن هذه المرة 
تحاول إصالح البلد الذي ساعدت يف 
تدميره  يف  للمساعدة  فقط  إنشائه 
الحًقا. مع وجود ستة مبعوثين حتى 
لما  مماثل  شيء  يتحقق  لم  اآلن 

فعله بيلت يف األربعينيات وأوائل الخمسينيات.
2011 أدت االنتفاضة التي دعمها حلف الناتو إىل زعزعة استقرار  ويف عام 
يسمى  ما  وخالل  فيها.  النار  أشعل  مما  إفريقيا  شمال  يف  الواقعة  الدولة 
إذا  فقط  مشرق  مستقبل  يف  بجنة  وعد  الليبيين  منح  فبراير«   17 »ثورة  بـ 
تخلصوا من »الزعيم الشقيق« لفترة طويلة معمر القذايف. ومنذ ذلك الحين 

لم تصبح يبيا سلمية ومزدهرة.
ليبيا  يف  المتحدة  األمم  لعبته  الذي  الوساطة  دور  أصبح   2011 عام  ومن 
المتحدة  األمم  لكن  البالد.  يف  االستقرار  تحقيق  محاولة  يف  الرئيسية  األداة 
الحاالت  النقض )الفيتو(- ويف كثير من  هي مجموع أعضائها  -ال سيما حق 
ال تستطيع أن تفعل الشيء الصحيح. كان أول خطأ ارتكبته الهيئة العالمية 
بموجب  لها  التابع  األمن  اعتمد مجلس  عندما   2011 مارس   17 ليبيا يف  يف 
القوة ضد  استخدام  غامض  بشكل  يجيز  الذي   1973 القرار  السابع  الفصل 
على  مطبًقا  ليبيا  على  األسلحة  على  حظراً  فرضت  كما  الليبية.  الحكومة 
على  ليس  ولكن  القذايف  حكومة 
لدى  يكن  لم  ومؤيديهم.  المتمردين 
 - الكبرى  القوى  وال  المتحدة  األمم 
أي  المتحدة-  والواليات  فرنسا  مثل 

خطة لليبيا بمجرد رحيل النظام.
يف  القذايف  بنظام  اإلطاحة  بعد 
خارجة  ليبيا  أصبحت   2011 كتوبر  أ
ساحات  المياه  وغمرت  القانون،  عن 
الدولة  جعلت  التي  بالوكالة  القتال 
للحكم  قابلة  غير  بالنفط  الغنية 
بشكل مطرد. ومن الواضح أن األمم 
المتحدة كانت تفشل يف ليبيا وليس 

أكاديمي  سالمه  غسان  الحالي  المبعوث 
األمم  في  وخبير  سابق  ووزير  محترم  لبناني 
أثار  وقد  وميانمار.  العراق  من  كل  في  المتحدة 
بأن  العاديين  الليبيين  لدى  الحماس  تعيينه 
األمم المتحدة هذه المرة على المسار الصحيح 

لحل مشكلة ليبيا.
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الالحقة  السنوات  يف  يلوم.  من  هناك 
كثر من 25 قراًرا  أصدر مجلس األمن أ
وفًقا للفصل السابع دائًما لكن الوضع 
والقتال  قرار.  كل  مع  سوًءا  ازداد 
يوضح  للسيطرة على طرابلس  الحايل 

هذا الفشل.
األمل  سالمه  غسان  تعيين  وأثار 
أن  يف  الليبيين  من  الكثير  لدى 
المتمرس  الدبلوماسي  هذا  يتمكن 
الذي  للبلد  طريق  خريطة  وضع  من 
بدعم  تمتع  لقد  الصراعات.  مزقته 
أن  ويبدو  المتحدة  األمم  من  قوي 
إىل  تستمع  النقض  حق  صالحيات 
نصيحته. ولكن عندما كان على وشك 
منعت  الدعم.  كل  تبخر  خطته  تقديم 
الجهود  كل  وروسيا  المتحدة  الواليات 
قرار  لتبني  األمن  مجلس  يبذلها  التي 
بوقف  حفتر  خليفة  المشير  يقنع  قد 
أيام  وقبل  العاصمة.  على  هجومه 
الذي  المصالحة  مؤتمر  بدء  من  قليلة 
أمر حفتر  إبريل   14 اقترحه سالمه يف 
تحطيم  طرابلس  على  هجومه  بشن 

خطط سالم وبدء دورة حرب جديدة بدأت منذ 4 أبريل.
وحاول سالمه إنقاذ خططه على أمل أن يهرع األعضاء الدائمون يف مجلس 
الضوء األخضر  أنه لم يتم إعطاء حفتر  كتشف بسرعة  األمن إىل مساعده. وا
المتحدة  والواليات  فرنسا  كان مدعوًما من  بل   ، العاصمة فحسب  لمهاجمة 

ودول اخرى بالتغاضي عن تصرفاته.
بمجرد التأكد من الدعم الثابت من األمم المتحدة ، كان سالمه يعتقد دائًما 
أنه محظوظ ألن مجلس األمن ليس منقسًما مثلما هو الحال مع سوريا. ومع 

ذلك فقد اختفى كل هذا الدعم عندما كان يف أمس الحاجة إليه.
السياسية  اإلرادة  إىل  افتقارها  بسبب  ليبيا  يف  المتحدة  األمم  أخفقت  كما 
2011 يف انتهاك لقرارات األمم المتحدة  لتعزيز قراراتها ذات الصلة. يف عام 
األسلحة  العالمية حظر  القوى  النظام عززت  لتغيير  السعي  الصلة ويف  ذات 
المفروض على حكومة القذايف. وبمجرد إسقاط النظام  بدأت األسلحة تتدفق 

إىل ليبيا مرة أخرى.
وبينما ال تزال القرارات ذاتها سارية 
العربية  الدول  وبعض  تركيا  فإن 
لكال  علني  بشكل  األسلحة  توفر 
لم  الواقع  يف  الحايل.  النزاع  طريف 
ليبيا  إىل  األسلحة  شحنات  تتوقف 
خالل السنوات الثماين الماضية على 
األمم  الذي فرضته  الحظر  الرغم من 
المتحدة. حتى فرنسا عضوة مجلس 
النقض  بحق  تتمتع  التي  األمن 
النزاع  يف  بالتدخل  متهمة  )الفيتو( 
الداخلي الليبي. يف 10 يوليو اعترفت 
المتحدة صنعت  الواليات  بأن  فرنسا 
يف  عليها  عثر  التي  جافلين  صواريخ 

 ٢٠١١ بعد اإلطاحة بنظام القذافي في أكتوبر 
أصبحت ليبيا خارجة عن القانون، وغمرت المياه 
الدولة  جعلت  التي  بالوكالة  القتال  ساحات 
الغنية بالنفط غير قابلة للحكم بشكل مطرد. 
تفشل  كانت  المتحدة  األمم  أن  الواضح  ومن 

في ليبيا وليس هناك من يلوم.
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المهجورة يف غريان هي  قاعدة حفتر 
يف الواقع تابعة للجيش الفرنسي.

سفك  من  سنوات  ثماين  وبعد 
المتحدة  لألمم  يمكن  هل  الدماء، 
االستقرار  يف  حًقا  ليبيا  تساعد  أن 
هي  البسيطة  االجابة  أخرى؟  مرة 
المحتمل  غير  ولكن هذا   من  نعم!، 
استيفاء  يتم  لم  ما  هذا  يحدث  أن 
األمم  على  يتعين  أوالً  شروط.  ثالثة 
المتحدة أن تعزز قراراتها ذات الصلة 
أي  معاقبة  خالل  من  ليبيا  بشأن 
ال  ينتهكها  أنه  يكتشف  بلد  أو  طرف 
إىل  األسلحة  نقل  طريق  عن  سيما 
الفصائل المتحاربة. وينبغي أن يكون 
يمكن  بالتزام  مصحوبًا  التعزيز  هذا 
التحقق منه من جانب جميع البلدان 
باالمتناع عن التدخل يف شؤون ليبيا 
المتحدة.  لألمم  الوساطة  كل  وترك 
الليبيين  يعطي  أن  شأنه  من  هذا 
تسترشد  التي  مشاكلهم  لحل  مجااًل 

بها األمم المتحدة.
السياسية  النخب  على  يجب  ثانياً 
عن  تتخلى  أن  الليبية  والقبلية 
فيه  لما  السياسية  النرجسية 
من  سيجعل  هذا  بلدهم.  خير 
جدول  حول  الناس  حشد  األسهل 
ثالًثا  التوافق.  واسع  وطني  أعمال 
-اإلقليمي  المتحدة  األمم  تعهد 
سالح  نزع  يف  بالمساعدة  والدويل- 
ضمن  المحلية  الليبية  الميليشيات 
من  تطبيقه  يجب  محدد  زمني  إطار 
مؤتمر  عن  ينتج  ما  كل  تنفيذ  أجل 

سالم المقترح.
الطريق  ستمهد  العملية  هذه  مثل 
من  خالية  عامة  انتخابات  إلجراء 
هناك  كانت  إذا  األجنبية.  التدخالت 
المجتمع  جانب  من  سياسية  إرادة 
يكسر  أن  يمكن  هذا  فإن   ، الدويل 
 ، الليبي  الصراع  من  الصعب  الجزء 
وهو الصراع المسلح. إن إعادة البناء 
الثروة  إىل  بالنظر  مشكلة  ليست 

النفطية الهائلة يف ليبيا.
المحتمل  فمن  ذلك  يحدث  لم  ما 
بتعيين  المتحدة  األمم  تقوم  أن  جًدا 
قريًبا،  وربما  السابع  مبعوثها 
من  بدالً  الصراع  إدارة  وستواصل 
 70 قبل  بلت  أدريان  فعل  كما  حلها 

عاًما.

إلى  األسلحة  شحنات  تتوقف  لم  الواقع  في 
على  الماضية  الثماني  السنوات  خالل  ليبيا 

الرغم من الحظر الذي فرضته األمم المتحدة.
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تتجه األحداث يف العاصمة الليبية طرابلس نحو تطورات هامة قد تكشف عنها 
األيام أو الساعات القليلة القادمة. فالجيش الوطني الليبي الذي يشن هجوما 
المدينة  على  سيطرته  بسط  الماضي،بهدف  أبريل/نيسان  من  الرابع  منذ 
تكتيكاته  تغيير  نحو  يتجه  أنه  فيها،يبدو  المسلحة  المليشيات  نفوذ  وإنهاء 
باتجاه  التصعيد  وقرر  المليشيات  استنزاف  على  اعتمدت  التي  العسكرية 

اقتحام طرابلس وتحريرها بصفة كاملة.

أي تطورات قادمة
تحملها معركة طرابلس 

عبد الباسط غبارة -مجلة المرصد 

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

على تخوم العاصمة طرابلس.
استنجدت  تصاعد خسائرها  ومع 
التي  بتركيا  الوفاق  حكومة  قوات 
حيث  بقوة  طرابلس  معركة  دخلت 
السالح  شحنات  بإرسال  سارعت 
بل  بذلك  تكتفي  ولم  وجوا.  بحرا 
لإلشراف  ضباطه  أردوغان  أرسل 
الليبيين  وقصف  المعارك  على 
وفتحت  مسيرة،  تركية  بطائرات 
المليشيات الباب للعناصر اإلرهابية 
الليبية  المدن  يقصفون  الذين  المرتزقة  على  عالوة  سوريا  من  القادمة 

كز االيواء. باإلضافة إىل تجنيد المهاجرين الموجودين يف مرا
كل هذه التطورات، باإلضافة إىل خطر وقوع ضحايا من المدنيين، جعلت 
كثر صعوبة وتعقيدا،ودفع ذلك الجيش الليبي للتمركز  من معركة طرابلس أ
لضرب  جوية  غارات  واآلخر  الحين  بين  يشن  حيث  العاصمة  تخوم  على 
عن  بعيدا  للخروج  ودفعها  استنزافها  بهدف  وذلك  المليشيات  تمركزات 
خالل  الليبي  الجيش  بسهولة.ونجح  دحرها  يمكن  حيث  المدنية  المناطق 
استطاع  كما  الوفاق  لحكومة  التابع  الجو  سالح  تحييد  يف  الماضية  الفترة 
قيادات  من  كبير  عدد  على  القضاء 
واستنزاف  المسلحة  المليشيات 

قوتها.
الليبي  الجيش  قوات  ونجحت 
اليرموك  معسكر  دخول  يف  مؤخرا، 
مواجهات  بعد  طرابلس  جنوب 
لحكومة  الموالية  القوات  مع  عنيفة 
الليبي،  الجيش  الوفاق.ودفع 
المعسكر،  على  سيطرته  بعد 
الخالطات  شارع  إىل  بالمواجهات 
من  وحدات  وصلت  فيما  المجاور، 
المعروف  السكني  الحي  إىل  قواته 
خلف  المقبرة  بشارع  الليبيين  عند 
القوات  لقتال  اليرموك  معسكر 

التابعة للوفاق.
يعتبر  اعالمية،  تقارير  ووفق 
المعسكرات  كبر  أ اليرموك  معسكر 
أهم  من  وهو  طرابلس،  جنوب 
المواقع العسكرية يف المنطقة، فقد 
2011، كتيبة »ثوار  شغلته بعد عام 

حكومة  قوات  استنجدت  خسائرها  تصاعد  مع 
طرابلس  معركة  دخلت  التي  بتركيا  الوفاق 
بقوة حيث سارعت بإرسال شحنات السالح بحرا 
أردوغان  أرسل  بل  بذلك  تكتفي  ولم  وجوا. 
وقصف  المعارك  على  لــإشــراف  ضباطه 
وفتحت  مسيرة،  تركية  بطائرات  الليبيين 
القادمة  اإلرهابية  للعناصر  الباب  المليشيات 
من سوريا عالوة على المرتزقة الذين يقصفون 
المهاجرين  تجنيد  إلى  باإلضافة  الليبية  المدن 

الموجودين في مراكز االيواء.
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الليبي قد  الجيش  أن  الى  التطورات  تشير هذه 
من  والحاسمة  األخيرة  المرحلة  في  الدخول  قرر 

المعركة.

طرابلس« وبعدها تناوب الجيش الوطني الليبي والقوات الموالية لحكومة 
الوفاق السيطرة عليه وأصبح بعدها منطقة شبه معزولة.

اليرموك  مهمة حول معسكر  مواقع  على  الجيش   قوات  وبعد سيطرة  
جنوب العاصمة طرابلس،أعلن  المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي  
قلب  من  قريبة  أصبحت  المسلحة   القوات  أن  المسماري  أحمد  اللواء 
ستمهد  المعسكر  على  السيطرة  أن  المسماري  طرابلس.وقال  العاصمة 

الطريق للتقدم باتجاه حي صالح الدين، القريب من قلب العاصمة.
بيانات عسكرية  ترافق مع  الميداين  األخير وتقدمه  الليبي  الجيش  تحرك 
تشير اىل تطورات قادمة،حيث أعلن الجيش الوطني الليبي أعلن استعداده 
االستعداد  إىل  العاصمة  شباب  داعياً  طرابلس،  على  واسع  هجوم  لشّن 
الوطني،  للجيش  التابعة  الحريب،  اإلعالم  شعبة  الصفر«.وقالت  لـ«ساعة 
أهبة  على  العاصمة  تخوم  على  المرابطين  الجيش  »جنود  إن  لها  بيان  يف 
ما  آخر  على  لالنقضاض  النهائية  والتعليمات  األوامر  منتظرين  االستعداد، 

تبقى من جماعات الحشد الميليشياوي التركي - القطري«.
بدوره، دعا المركز اإلعالمي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش الوطني، 

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

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

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

الليبي«. الشعب 
يف  األممية  البعثة  قالت  وبدورها 
مع  بوسعها  ما  تعمل  إنها  لها،  بيان 
كافة  والخارجية  المحلية  األطراف 

العاصمة  في  السلميّة  المظاهرات  تواجه 
إذا  السيّما  الحّي،  طرابلس،بالرصاص  الليبية 
المطالبة  على  المتظاهرين  جموع  تجرّأت  ما 
بإخراج جميع التشكيالت المسلحة غير الشرعية 

من العاصمة طرابلس.
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لتجنب التصعيد العسكري، وحماية المدنيين من أي استهداف، واالهتمام 
بنود  احترام  األطراف  على مغادرة منازلهم. وأهابت بكل  أُجبروا قسراً  بمن 
القانون الدويل اإلنساين، الذي يحرم استهداف المدنيين والمرافق الصحية، 

وذكّرتهم بالعواقب المترتبة على مخالفة أحكامه.
المسلحة  المليشيات  انهاء  ضرورة  على  الليبي  الجيش  إصرار  أن  ويبدو 
كده مدير إدارة التوجيه  واعادة سلطة الدولة من جديد قد تضاعف وهو ما أ
قواته  إن  قال  المحجوب،الذي  خالد  الليبية،  المسلحة  بالقوات  المعنوي 
الليبية  العاصمة  يف  المسلحة  الميليشيات  ضد  معركتها  يف  ُقدًما  ماضية 

طرابلس.
اإلخبارية،األحد،إن  الحدث  العربية  لقناة  تصريح  يف  ـ  المحجوب  وأضاف  
المسلحة  الميليشيات  على  القضاء  هو  الليبية  المسلحة  القوات  »هدف 
المنضوية تحت لواء حكومة الوفاق واستتباب األمن يف البالد«.نافيا موافقة 
بوساطة  هدنة  توقيع  إىل  »الوفاق«  دعوات  على  الليبية  المسلحة  القوات 
أممية، مشدًدا على أن الجيش لن يسمح للميليشيات المسلحة أن تبقى 

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

انهاء  ــرورة  ض على  الليبي  الجيش  ــرار  إص
المليشيات المسلحة واعادة سلطة الدولة من 
جديد قد تضاعف وهو ما أكده مدير إدارة التوجيه 

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

الكرامة منذ بداياتها.
المرحلة  الدخول يف  قرر  قد  الليبي  الجيش  أن  اىل  التطورات  هذه  وتشير 
السياسي  الباحث  السياق،قال  هذا  ويف  المعركة،  من  والحاسمة  األخيرة 
الليبي، سراج الدين التاورغي، إن تطوير عملية الجيش الليبي يف العاصمة 

طرابلس، تهدف إىل الدخول للمرحلة األخيرة يف عملية »تحرير طرابلس«.
تطوير  أن  قوله  التاورغي  السبت،عن  وكالة »سبوتنيك«،الروسية  ونقلت 
أولهما  ألمرين،  ويعود  الصفر«  »ساعة  اقتراب  يؤكد  طرابلس  يف  الهجوم 
لرؤيتها  وفقا  القيادة  تضعه  الذي  العسكري  الجيش  بتخطيط  يتعلق 
األخيرة  الفترة  أن  التركي.وأوضح  بالدعم  يرتبط  األخر  األمر  وأن  العسكرية، 
العسكري  الدعم  وأن  والعراق،  سوريا  من  إرهابية  عناصر  وصول  شهدت 
لـ«المليشيات«  المقدم  التركي 
المدنيين  واستهداف  طرابلس  يف 
عملية  تطوير  إىل  الجيش  دفع  به، 

الهجوم.
تشمل  التطوير  عملية  أن  وأوضح 
الطائرات  منها  تنطلق  التي  األماكن 
كما  المدنيين،  تستهدف  التي 
المليشيات  تمركز  أماكن  تستهدف 
قوله. حسب  اإلرهابية،  والعناصر 
التي  بالتحذيرات  يتعلق  وفيما 
وجهت إىل المدنيين يف طرابلس ورد 

سراج الدين التاورغي: إن تطوير عملية الجيش 
إلى  تهدف  طرابلس،  العاصمة  في  الليبي 
»تحرير  عملية  في  األخيرة  للمرحلة  الدخول 

طرابلس«.
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التي  الممارسات  أن  إال  الجيش،  بدخول  يرحبون  األهايل  أن  أوضح  فعلهم، 
الجيش  يؤيد  والتنكيل ضد كل من  القتل  الماضية، وممارسة  الفترة  جرت 

تمنع األهايل من المجاهرة بذلك.
وشدد على أن عملية الترهيب والقتل التي تمارسها الكتائب يف طرابلس 
لم تكن حديثة خاصة، أنها سبق ومارستها يف العام 2014 يف حي »فشلوم« 

بطرابلس، كما حدث ذلك يف تاجوراء ضد مؤيدي الجيش.
ويف وقت سابق، تحدثت عّدة تقارير حقوقية عن أّن الجماعات المسلحة 

المحتجزين  وتعذب  تقتل  ليبيا  يف 
المدنيين  آالف  تضم  سجون  يف 
المحتجزين بشكل غير قانوين وتخضع 
الوطني. الوفاق  حكومة  لسيطرة 
بالقيادة  الحريب  اإلعالم  شعبة  وكانت 
يف  قالت  المسلحة  للقوات  العامة 
)الوفاق(  »قوات  إن  الماضي،  يونيو 
واعتقاالت  خطف  حمالت  تشن 
والصحافيين  النشطاء،  صفوف  يف 
واإلعالميين والمدونين، بعد دعواتهم 
داخل  المسلحة  بالقوات  للترحيب 
زمن  بإنهاء  ومطالبتهم  العاصمة، 
والشرطة«،  الجيش  بوجود  الفوضى 
بأنها  بالعاصمة  سكان  وطمأنت 
وستعيدهم  أبنائهم  حق  »سترّد 

ألهلهم سالمين«.
يف  السلمّية  المظاهرات  وتواجه 
طرابلس،بالرصاص  الليبية  العاصمة 
جموع  تجّرأت  ما  إذا  السّيما  الحّي، 
بإخراج  المطالبة  على  المتظاهرين 
غير  المسلحة  التشكيالت  جميع 
طرابلس. العاصمة  من  الشرعية 
المليشيات  ويتعرض كل من يخالف 
التعسفي  اإلعتقال  أو  لإلختطاف 
ضعف  ظل  يف  رادع  دون  القتل  أو 
الحكومة وعجزها عن فرض سيطرتها.
هذه  على  تأكيد  أهم  ولعل 
االنتهاكات ما جاء على لسان القيادي 

مؤيدي  توعد  الساعدي،الذي  سامي  المقاتلة،  الليبية  الجماعة  يف  السابق 
بالتهجير والطرد من المدينة. وعلى صفحته  الجيش يف العاصمة طرابلس، 
تركيا  الذي يقيم يف  الساعدي  االجتماعي فيسبوك، أطلق  التواصل  بموقع 
منذ سنوات، حملة ممنهجة ضد الجيش الليبي، كما هاجم أهايل العاصمة 
طرابلس  تحرير  تستهدف  التي  الليبي  الجيش  لعملية  الداعمين  طرابلس 
مساندته  وأعلن  المتطرفة،  والجماعات  المسلحة  الميليشيات  سطوة  من 

التامة لقوات حكومة الوفاق.
الوطنى  الجيش  يواصل  البالد،  يف  واسعٍة  مناطق  على  سيطرته  ظل  يف 
اإلرهابية  التنظيمات  من  الليبية  المدن  لتحرير  العسكرية  عملياته  الليبى 
والمليشيات المسلحة التى حاولت السيطرة على مفاصل الدولة،مستغلة 
عصفت  التي  األزمة  ظل  يف  واجهزتها  للدولة  التام  الغياب  تردي  ذلك  يف 
وانهاء  قوية  دولة  بناء  يف  الليبيون  الماضية.ويأمل  السنوات  خالل  بالبالد 

الفوضى والتدخالت الخارجية التي تهدف لنهب ثروات البالد.
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