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افتتاحية -مجلة المرصد 

مختلف  فيه  عادت  الذي  الوقت  ويف  طرابلس،  العاصمة  معركة  بالتوازي 
البناء  يف  كثيرون  أمل  األضحى،  عيد  بمناسبة  قصيرة  هدنة  من  األطراف 
عليها لتجنيب البالد المزيد من المعارك والحروب والوصول إىل حل سلمي 
الليبي  الجنوب  المستمرة منذ تسع سنوات، عاش  الدامية  الليبية  لألزمة 
األيام الماضية حالة فزع واضطراب أمني بسبب هجومات تشنها جماعات 

تشادية معارضة على مدينة مرزق أقصى جنوب البالد.

أهايل مرزق يف مرمى نيران المعارضة التشاديّة.. االفتتاحية

تحالف بين حكومة الوفاق 
والعصابات التشاديّة ؟
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الليبية،  المسلحة  للقوات  العامة  للقيادة  التابعة  الحريب  اإلعالم  قالت شعبة 
وحرق  مرزق  مدينة  أهايل  بتهجير  قامت  المرتزقة،  التشادية  »العصابات  إن 
منازلهم«، واصفة ما حدث بـ«التطهير العريق مدعوم من تنظيم اإلخوان اإلرهايب 

المتستر بحكومة الوفاق الغير شرعية« بحسب تعبيرها.
األحداث يف  بداية  األقل منذ  90 مدنيا على  نحو  ليبية قتل  وبحسب مصادر 
كثر من 200 آخرين، نتيجة لالشتباكات العنيفة التي تصاعدت   المدينة، وجرح أ
خالل أغسطس/ آب الجاري.وشهد الجنوب عمليات حرق للمنازل وقتل خالل 
األيام الماضية من قبل مجموعات وصفها الجيش الليبي باإلرهابية، كما طالبت 

اللجنة القوات المسلحة الليبية باتخاذ كافة اإلجراءات لحماية الجنوب الليبي.

**حكومة الوفاق في دائرة االتهام: 

الجيش،  قوات  سيطرة  تحت  الواقعة  المدن  تستهدف  التي  الهجمات  هذه 
الذي نجح منذ أشهر يف إخراج قوات الوفاق من المنطقة الجنوبّية، تضع حكومة 
النائب  اتهم  حيث  التشادية،  العصابات  مع  بالتحالف  التهام  دائرة  يف  السراج 
الليبي،  البرلمان  يف  القومي  واألمن  الدفاع  لجنة  رئيس  ميهوب  طالل  الليبي 
حكومة الوفاق بالضلوع يف الجرائم التي ترتكبها العصابات التشادية يف مدينة 
مرزق  مدينة  يف  المنازل  أحرقت  التي  التشادية«،  »المليشيات  إن  مرزق،قائال 

تتلقى تمويالت مباشرة من »حكومة السراج«، حسب قوله.
عن  »سبوتنيك«  وكالة  ونقلت 
معلومات  :«لدينا  قوله  ميهوب 
المجموعات  تلك  تلقي  على  مثبتة 
اإلرهابية تمويالت من حكومة السراج 
أموال  تأيت  المركزي، حيث  والمصرف 
ويتم  المركزي،  المصرف  إىل  النفط 
طريق  عن  المليشيات  هذه  تمويل 

على  مدنيا   ٩٠ نحو  قتل  ليبية  مصادر  بحسب 
األقل منذ بداية األحداث في المدينة، وجرح أكثر 
العنيفة  لالشتباكات  نتيجة  آخرين،   ٢٠٠ من 

التي تصاعدت  خالل أغسطس/ آب الجاري.
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حّد  على  جويلي«  أسامة 
قوله.

»هذا  الميهوب:  وتابع 
الوفاق(  )حكومة  المجلس 
وليس  إرهابيا  مجلسا  أصبح 
مجلسا للوفاق، وأنه ال يمثل 
ليبيا، خاصة أن المجلس غير 
شرعيته  وافتقد  دستوري 
ويرعى  االتجاهات،  كل  من 
يمثل  أنه  كما  اإلرهاب، 
والمنطقة  ليبيا  على  خطورة 

بشكل عام«.
»الجيش  أن  على  وشدد 
حرفية  بكل  يتعامل  الليبي 
جنوب  يف  المرتزقة  مع 
بقوة  سيرد  وأنه  الليبي، 
سيحاكم  انه  كما  وحسم، 
التي  الجرائم  على  السراج 
للمليشيات  بدعمه  ارتكبها 
خارج  من  القادمة  اإلرهابية 

ليبيا«.
واألمن  الدفاع  طالبت  كما 
الدويل  المجتمع  القومي 
المتحدة  األمم  وبعث 
باتخاذ  العربية  والجامعة 
إزاء  اإلجراءات  كافة 
يف  اإلرهاب  تمويل  عمليات 
ضد  مواقف  واتخاذ  ليبيا، 
تمول  التي  الشخصيات 
لما  اإلرهابية  الجماعات 
على  خطورة  من  تمثله 

السلم واألمن الدوليين.
مجلس  كد  جهته،أ ومن 
مشايخ ترهونة على متابعته 
ما  شديدين  وقلق  بحرص 
من  مرزق  أهايل  له  يتعرض 
القانون بدعم  التشاديين والخارجين عن  المرتزقة  إبادة وقتل وتهجير من قبل 
األردوغاين.وحمل  القطري  والمشروع  الصخيرات«  بـ«حكومة  وصفها  ما  من 
المجلس يف بيان المجتمع الدويل الداعم لحكومة الوفاق مسؤولية ما يتعرض 
القيام  بضرورة  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  مطالباً  مرزق،  يف  األهايل  له 
الكاملة  الجنوب والسيطرة  أهايل  المتعلقة بحماية  والتاريخية  الوطنية  بمهامها 

على حدود البالد.
للقبائل  العام  الوطني  للقاء  الرسمي  الراعي  باعتباره  أنه  إىل  المجلس  ونّوه 
والمدن الليبية المزمع عقده خالل الفترة القادمة، فإنه سيالحق شعبياً وقانونياً 
ودولية. محلية  وجهات  أفراد  من  مرزق  مدينة  على  الهجوم  وراء  كان  من  كل 
بتقدمات  مرتبط  جبان  مخطط  هو  مرزق  أهايل  له  يتعرض  ما  أن  اىل  مشيرا 
الجيش يف المنطقة الغربية، مشدداً على وضع كل التدابير الالزمة واإلمكانات 

المتاحة تحت تصرف أهايل مرزق من عرب وتبو ليبيون.

أنه  ــى  إل المجلس  نــّوه 
الرسمي  الراعي  باعتباره 
العام  الوطني  للقاء 
الليبية  والمدن  للقبائل 
الفترة  خالل  عقده  المزمع 
سيالحق  فإنه  القادمة، 
من  كل  وقانونيًا  شعبيًا 
على  الهجوم  وراء  كــان 
ــراد  أف ــن  م ــرزق  مـ مدينة 

وجهات محلية ودولية.
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حكومة  بين  تحالف   **
والعصابات  الوفاق 

التشاديّة ؟

وتتزايد مؤشرات تحالف حكومة الوفاق مع العصابات 
التشادية بداية الشهر الجاري، حين حاولت مجموعة من المعارضة 

باألسلحة  قصفها  يف  وبدأت  وحاصرتها  مرزق  مدينة  إىل  الدخول  التشادية 
الهجوم  صدت  األهايل  وبمساندة  المدينة  يف  المسلحة  القوات  أن  إال  الثقيلة 

ووقفت يف وجه هذه القوة المهاجمة.
وعلى الفور شنت طائرات سالح الجو الليبي غارات جوية استهدفت تمركزات 
وفر  منهم  كبير  عدد  قتل  من  وتمكنت  مرزق  محيط  يف  التشادية  المعارضة 

اآلخرون أمام ضربات سالح الجو.
أنها  معتبًرا  الجوية  الغارات  وأدان  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المكتب  خرج 
استهدفت المدنيين واصًفا إياها بالمجزرة، فيما خرجت أصوات أخرى ادعت أن 

الغارة استهدفت أحد األعراس يف المدينة وتسبب يف سقوط مدنيين.
إال أن أحد قيادات المعارضه التشادية يدعى إبراهيم بن عمر نشر أسماء قتلى 
المعارضة التشادية يف مرزق وهي 32 اسم ما يؤكد أن من تم قصفهم ليسوا 
مدنيين. وقال القيادي التشادي عبر حسابه الرسمي على »فيسبوك«الضحايا 
بكم يف  رحب هللا   ، راجعون  إليه  وإنا  لله  إنا   ، الجوية  مرزق  غارة  المدنيون يف 
البغيضة  المذبحة  هذه  العدالة يف  تتم   ، إن شاء هللا   ، الفردوس  األبدية  الجنة 

والجبانة«.
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أحمد نظيف

اإلخواين  التقارب  فصل  يمكن  ال 
سياق  عن  اليوم،  اإليراين،  الليبي 
تاريخي وفكري يؤطر هذا التقارب 
تاريخ   ،1979 العام  منذ  ويرعاه 
اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  اندالع 
بقيادة الخميني. فقد وقت جماعة 
اإلخوان المسلمين وجميع فروعها 
لثورة  والتابع  الداعم  موقف 
الخميني، وفتحت الثورة اإلسالمية 
جميع  أمام  واسعاً  األمل  باب 
بإمكانية  اإلسالمية،  الحركات 

الوصول إىل السلطة.

»اإلسالموية فوق مذهبية«:

إيران واالخوان
و»مليشيات« طرابلس
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الرسمية كانت جيدة  الليبية  اإليرانية  العالقات  الرغم من ذلك، فإن  على 
إىل أبعد الحدود يف عهد الراحل معمر القذايف، الذي وقف إىل جانب إيران 
التاريخي  يف حربها ضد العراق ويف قضية ملفها النووي من منطلق عدائه 
للتدخل األمريكي يف المنطقة العربية. لكن يف فبراير 2011 سقط كل شيء. 
وقف اإليرانيون إىل جانب التمرد ضد القذايف وتشير تقارير حينذاك إىل أن 
إىل  لها وصلت  تابعة  ولمجموعات مسلحة  إليران  تابعين  ومدربين  أسلحة 

مصراته يف إطار دعمها العسكري ضد القوات النظامية الليبية.
وخالل كل هذه السنوات من الفوضى يف ليبيا حافظت إيران على مواقفها 
الداعمة للجماعة اإلسالمية – على الرغم من االختالفات المذهبية الجذرية 
يف  وقع  الذي  التحول  أن  إال  عال.  مستوى  يف  يكن  لم  الدعم  هذا  لكن   –
موازين القوى اإلقليمية بعد 2017 وما جرى يف الخليج من مقاطعة لدولة 

قطر، أدى إىل تحوالت جذرية على الساحة الليبية.
محاول  لتشكل  مفصلية  نقطة  جيرانها،  طرف  من  قطر  مقاطعة  شكلت 
يزحف  حفتر  الجنرال  كان  األخر  المقلب  يف  المنطقة.  يف  جديدة  سياسية 
بسرعة لبسط سيطرت قوات الجيش الوطني على أجزاء واسعة من التراب 
الليبي  الجيش  وحظي  والنفطية.  الحيوية  المناطق  ذلك  يف  بما  الليبي، 
فرنسي  دويل  وبدعم  السعودية  والمملكة  واإلمارات  مصر  من  بمساندة 

كل  راهنت  المقابل  يف  وأمريكي. 
من قطر وتركيا على دعم الجماعات 
ذلك  يف  بما  المسلحة،  اإلسالمية 
وأنصار  القاعدة  تنظيم  من  بقايا 

الشريعة.
أدت  الجديدة  المعادلة  هذه 
إيراين،  قطري  تركي  تقارب  إىل 
للملكة  المشترك  العداء  يغذيه 
الرغم  على  واإلمارات،  السعودية 
تركيا  بين  الجوهرية  االختالفات  من 
التحالف  السوري.  الملف  وإيران يف 
على  مظاهره  تجلت  القديم،  الجديد 

جانب  إلى  اإليرانيون  وقف   ٢٠١١ فبراير  في 
إلى  حينذاك  تقارير  وتشير  القذافي  ضد  التمرد 
ولمجموعات  إليران  تابعين  ومدربين  أسلحة  أن 
مسلحة تابعة لها وصلت إلى مصراته في إطار 
دعمها العسكري ضد القوات النظامية الليبية.
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الحضور  حيث  الليبية،  الساحة 
اقتصاديا وعسكريا.  الطاغي  التركي 
الذي  المتجانس،  غير  الخليط  لكن 
اإلسالمية  الجماعات  منه  تتشكل 
عن  كشف  طرابلس،  يف  المتطرفة 
هذه  من  جزء  تسليح  يف  إيراين  دور 
الجماعات  هذه  فبعض  الجماعات. 
وألسباب مذهبية أذاعت سر سفينة 
وتحمل  ليبيا  وجهتها  كانت  إيرانية 
لقوات  مجهولة  شحنة  ظهرها  على 

مصراته.
ففي أواخر أبريل الماضي، أعلنت 
الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزارة 
الوطني الليبية احتجاز سفينة إيرانية 
تحمل اسم »سحر إي كورد« مدرجة 
األميركية  العقوبات  قوائم  على 
السفينة  على  بالتحفظ  أمر  العام  النائب  أن  الوزارة  واألوروبية.وأضافت 
واستكمال التحقيقات للتأكد من حمولتها.وطالب أحمد المسماري الناطق 
األمن  مجلس  حفتر،  لخليفة  التابع  الليبي«  الوطني  »الجيش  قوات  باسم 
محتوى  على  باطالعالليبيين  الدويل 
ميناء  يف  ضبطت  الذي  السفينة 
مؤتمر  يف  المسماري  مصراتة.وقال 
صحايف إن »السفينة مملوكة لشركة 
اإليراين«،  الثوري  الحرس  تتبع 

حسبما نقلت صحف محلية.
ووفق تحقيق مشترك أعّده موقعا 
شؤون  يف  المتخّصص  »بيفول« 
ميليتاري«  ري  و«دي  المالحة 
تبّين  األمن،  شؤون  يف  المتخّصص 
ميناء  من  اتجهت  السفينة  أّن 
الالذقية السوري إىل بلغاريا، حيث رست يف ميناء بورغاس من 18 إىل 20 
أبريل، من دون وجود معلومات رسمية عّما نقلته إىل البالد وما ُحّملت به 
المالحة  بيانات  رصد  يف  المتخّصص  ترافيك«،  »مارين  موقع  هناك.ويظهر 
»سحر  انطالق  العالمية،  البحرية 
20 أبريل،  إي كورد«، صباح السبت 
ليبيا،  يف  مصراتة  ميناء  اتجاه  يف 
قوات  بين  اشتباكات  تندلع  حيث 
دولياً  بها  المعترف  الوفاق،  حكومة 
وقوات  وقطر،  تركيا  من  والمدعومة 
»الجيش  قائد  حفتر،  خليفة  المشير 
الوطني الليبي«، الذي أعلن هجوماً 

لتحرير العاصمة من »اإلرهابيين«. 
محّللين  أّن  التحقيق  يف  وجاء 
عبارة  الشحنة  تكون  أن  يرّجحون 
إىل  إيران  تنقلها  خفيفة  أسلحة  عن 
حلفاء قطر يف ليبيا، الستخدامها من 
من  الوطني«  »الجيش  منع  أجل 
أّما  مصراتة.  ميناء  على  السيطرة 

الليبي  اإلخــوانــي  التقارب  فصل  يمكن  ال 
اإليراني، اليوم، عن سياق تاريخي وفكري يؤطر 
هذا التقارب ويرعاه منذ العام ١٩7٩، تاريخ اندالع 

الثورة اإلسالمية اإليرانية بقيادة الخميني.
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بلغاريا، »فتربطها عالقات وطيدة بالدوحة وإيران، وليس مستغرباً إرسالها 
يف  المؤّسس  الشريك  طراد،  رسالن  قال  ما  وفق  النوع«،  هذا  من  حمولة 
للنقل   »IRSL« شركة  أدرجت  واشنطن  وكانت  ميليتاري«.    ري  »دي 
والشحن البحري على قائمة العقوبات ضّد إيران، بسبب تقديمها الخدمات 
اللوجستية لوزارة الدفاع اإليرانية وإسهامها يف نقل أسلحة الحرس الثوري 

اإليراين، المدرج بدوره على قائمة العقوبات.

أعلنت  الماضي،  أبريل  أواخر  في 
الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزارة 
سفينة  احتجاز  الليبية  الوطني 
إيرانية تحمل اسم »سحر إي كورد« 
العقوبات  قوائم  على  مدرجة 

األميركية واألوروبية.
محلّلين  أّن  التحقيق  في  وجــاء 
يرّجحون أن تكون الشحنة عبارة عن 
إلى  إيران  تنقلها  خفيفة  أسلحة 
الستخدامها  ليبيا،  في  قطر  حلفاء 
الوطني«  »الجيش  منع  أجل  من 

من السيطرة على ميناء مصراتة.
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عبدالباسط غبارة                               

الليبية  العاصمة  يف  العنيفة  المعارك  من  أشهر  خمسة  حوايل  بعد 
طرابلس بعد اطالق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر 
لعملية عسكرية تهدف لتحرير المدينة وتأمينها، إتجهت البعثة األممية 
نحو  جهودها  لتكثيف 
وقف  اتفاق  اىل  التوصل 
الجيش  بين  النار  اطالق 
الوفاق  وحكومة  الليبي 
عبر هدنـــة تتــــزامن مع عيد 
األضحى المبارك، وذلك يف 
الضغط  لتخفيف  محاولة 
والتزاما  المدنيين  على 
المباركة. األيام  بحرمة 

هدنة طرابلس..
نتـائـج محـدودة
وتمـديـد صعـب
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دعت بعثة األمم المتحدة للدعم يف ليبيا األطراف المتحاربة جنوب العاصمة 
طرابلس إىل قبول هدنة إنسانية يف عيد األضحى.وأعربت البعثة يف تغريدة عبر 
حسابها يف تويتر،  عن أملها بأن تتلقى موافقة مكتوبة من قبل األطراف الليبية 

يف موعد ال يتجاوز منتصف ليل الجمعة من هذا األسبوع.
 ولقيت الدعوة األممية ترحيبا من أطراف محلية ودولية، حيث أصدرت اللجنة 
األمم  بعثة  لدعوة  دعمها  فيها  أعلنت  بيانا  ليبيا،   يف  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
المتحدة للدعم يف ليبيا،  حول عقد هدنة إنسانية بمناسبة حلول عيد األضحى 
الوطنية  اللجنة  إن  آب،    / أغسطس   10 السبت  اليوم  البيان،   المبارك.وقال 
الممثل  لدعوة  االستجابة  إىل  األطراف  جميع  تدعوا  ليبيا،   يف  اإلنسان  لحقوق 
إنسانية،   هدنة  بإجراء  سالمة،   غسان  المتحدة،   لألمم  العام  لألمين  الخاص 

بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك.
األطراف  بوجيا  آلن  ليبيا  إىل  األورويب  االتحاد  بعثة  رئيس  دعا  جهته،  من 
البالد  إىل  األممي  المبعوث  اليها  دعا  التي  الهدنة  تبني  إىل  المتصارعة  الليبية 
فيه  هنأ  بوجيا  أصدره  بيان  يف  ذلك  جاء  األضحى.  عيد  بمناسبة  سالمة  غسان 
الشعب الليبي بمناسبة عيد األضحى المبارك ونشره على صفحته على موقع 
فيسبوك يوم الجمعة.وقال: »إن تبني 
الراحة  لتوفير  فقط  ليس  الهدنة  هذه 
هم  والذين  تضررا  األكثر  لألشخاص 
بحاجة ماسة إليها،  ولكن أيضا كخطوة 
إىل  والعودة  العنف  إنهاء  نحو  أوىل 

السياسية«. العملية 
طرف  من  كانت  األفعال  ردود  أوىل 
المبادرة  تلقفت  التي  الوفاق  حكومة 
اللتقاط  سعيها  عكس  كبير  بترحيب 
الجيش  كثف  أن  بعد  خاصة  أنفاسها 

قال مصدر عسكري ليبي تابع للجيش الوطني،  
في  مستمر  تطور  في  العسكرية  العمليات  إن 
بالوقت  التزم  الجيش  أن  مبيًنا  المحاور  جميع 
يبدأ  لم  الجيش  أن  مضيًفا  للهدنة  المحدد 

المعارك بعد انتهاء الهدنة.
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تقدمه  من  وسرع  ضرباته  الليبي 
يف  الوفاق  حكومة  الميداين.وأعلنت 
الرسمية  صفحتها  علي  نشرته  بيان 
االجتماعي  التواصل  بموقع 
محددة  بهدنة  قبولها  »فيسبوك« 
األضحى.وأضافت  عيد  أيام  خالل 
ستشمل  الهدنة  أن  الوفاق  حكومة 
توقف االشتباكات يف كافة المناطق،  
وحظر أنشطة الطيران،  وعدم تحرك 
الطرفين. من  قوات  أي  تحشيد  أو 
البعثة  الوفاق  حكومة  وطالبت 
اتفاق  تنفيذ  ضمان  بتويل  األممية 

الهدنة ومراقبة أي خروقات.
الجيش  رفض  المقابل،  ويف 
الليبي مقترح الهدنة، ودفع  الوطني 
عن  لالعراب  األممية  البعثة  ذلك 
من  موافقة  تلقيها  لعدم  أسفها 
حفتر  خليفة  بقيادة  الوطني  الجيش 
بيان  يف  البعثة،   الهدنة.وقالت  على 
لهدنة  دعوتها  »غداة  السبت:  لها، 

يف  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  تلقت  المبارك،   األضحى  عيد  بمناسبة  إنسانية 
قيادة  من  شيئا  تتلق  ولم  الوطني  الوفاق  حكومة  من  بالموافقة  جوابا  ليبيا 

الجيش الوطني الليبي حتى اآلن«.
وأضافت »كان األمل معقودا على موافقة مثناة ومتزامنه ولكن البعض رفض 
السير يف هذه الطريق ألسبابه«،  متابعة »تأسف البعثة لعدم حصولها على ما 
كانت تصبو إليه خدمة لليبيين،  وحرصا على مصلحتهم«.ودعت البعثة األممية 
كافة »األطراف على الرغم من ذلك الحترام حرمة العيد والسماح لليبيين بالفوز 

ببعض من فرحته وللحجيج عودة مريحة لبالدهم«.
ساعات قليلة بعد ذلك،  أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي 
وقف جميع العمليات الحربية خالل عطلة عيد األضحى،  وبالتايل قبوله المقترح 
األممي لهدنة خالل العيد.وقال اللواء أحمد المسماري،  المتحدث باسم الجيش 
الوطني الليبي،  يف مؤتمر صحفي السبت،  إن القائد العام المشير خليفة حفتر 
أمر بوقف جميع العمليات الحربية يف ضواحي العاصمة طرابلس بدءا من تاريخ 

السبت،  حتى يوم االثنين.
وأضاف المسماري »أن القائد العام يحذر يف الوقت نفسه من أن رد القوات 
تحركات  أو  أي عمليات  الجبهات ضد  وقاسًيا يف جميع  قويًا  المسلحة سيكون 
على  خطًرا  تشكل  أو  الهدنة  لهذة  خرًقا  وتمثل  نوعها  كان  مهما  طرف  أي  من 
القوات المسلحة«.وتابع المسماري قائال إن »القائد العام المشير خليفة حفتر 
يطمئن جميع الليبيين المتطلعين اليوم لتحرير العاصمة بأن القوات المسلحة 

تام  استعداد  حالة  يف  صنوفها  بجميع 
له  المناسب على كل من تسول  للرد 
لتحقيق  الهدنة  هذة  استغالل  نفسه 
الضرر  إلحاق  أو  ميداين  مكسب  أي 

المسلحة«. بقواتنا 
لما  »تقديرا  للجيش  بيان  وقال 
نفوسنا،   يف  مكانة  من  المناسبة  لهذه 
السمحة،   اإلسالم  بتعاليم  والتزاما 
بهذا  االحتفال  من  لمواطنينا  وتمكينا 

آلن  ليبيا  إلى  األوروبي  االتحاد  بعثة  رئيس  دعا 
تبني  إلى  المتصارعة  الليبية  األطراف  بوجيا 
إلى  األممي  المبعوث  اليها  دعا  التي  الهدنة 

البالد غسان سالمة بمناسبة عيد األضحى.
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القائد  يعلن  هادئة،   ظروف  يف  العيد 
وقف  عن  المسلحة  للقوات  العام 
جميع العمليات الحربية التي يخوضها 
العاصمة  ضواحي  يف  الوطني  الجيش 
طرابلس بدءا من تاريخ السبت... حتى 

يوم االثنين«.
لسكان  متنفسا  الهدنة  ومثلت 
منذ  يعيشون  الذين  الليبية  العاصمة 
الذي  العنيف  القتال  وقع  على  أشهر 
المدنيين  من  العديد  اثره  على  سقط 
بين قتيل وجريح.وأتاح سكوت صوت 
لليبيين  مجاال  والمدافع  الرصاص 
بأجواء  الوقت  لبعض  ولو  لالستمتاع 
يعود  بأن  آمال  وسط  المباركة  العيد 
األمن واالستقرار اىل البالد بعد سنوات 

من الفوضى والعنف.
يف  نجحت  قد  الهدنة  أن  ويبدو 
العسكري،  التوتر  مستوى  تخفيض 
يف  المتحدة  األمم  بعثة  كدته  أ ما  وهو 
ليبيا، األربعاء، حيث أشادت بانخفاض 
التي  الهدنة  جراء  العنف  مستوى 
دعت إليها بين قوات الجيش الوطني 
العاصمة  الوفاق حول  وقوات حكومة 
طريف  موقف  أن  مؤكدة  طرابلس،  
يف  البعثة،   إيجابيا.وقالت  كان  القتال 
بيان: »ترحب البعثة بالرد اإليجايب من 
مستوى  وانخفاض  الطرفين،   جانب 
منطقة  يف  ملموس  بشكل  العنف 
تلقي  إىل  البيان  طرابلس«.وأشار 
انتهاكات  بوقوع  تفيد  »تقارير  البعثة 

لهذه الهدنة«،  شملت قصفا لمطار معيتيقة«.
المسلحة  المليشيات  إذ قصفت  بالهدنة،   الليبيين  الخروقات فرحة  وشوهت 
بقذائف الهاون،  األحياء المدنية بمنطقة خلة الفرجان شريق طرابلس،   عشوائياً 
الكرامة  عمليات  لغرفة  اإلعالمي  المركز  كّد  الجمعة.وأ سوق  منطقة  عن  فضالً 
استهداف  الميليشيات حاول  للنيران من  كثر من مصدر  أ أن  الليبي،   بالجيش 
مثل  المصحات  الميليشيات  استغلت  كما  بالقذائف،   الليبي  الجيش  قوات 
الكلية  حي   - الزهور  حي  مصحة 

العسكرية سابقاً إلطالق القذائف.
وقال الجيش الليبي،  يف بيان األحد،  
فضح  النار  إطالق  وقف  خرق  إن 
وجيشها  الشرعية  غير  الوفاق  حكومة 
أي  يف  جيشا  يكن  لم  الذي  المزعوم 
يوم من األيام.وشدد الجيش،  يف بيانه،  
هي  ما  طرابلس  مليشيات  أن  على 
قوانين  بأي  لها  عالقة  ال  »عصابات  إال 
والربط  الضبط  أنواع  من  نوع  أي  وال 
العسكري وال يعترفون باألمم المتحدة 
أي  يحترمون  وال  الدويل  المجتمع  وال 

حكومة  طرف  من  كانت  األفعال  ردود  أولى 
كبير  بترحيب  المبادرة  تلقفت  التي  الوفاق 
أن  بعد  خاصة  أنفاسها  اللتقاط  سعيها  عكس 
تقدمه  من  وسرع  ضرباته  الليبي  الجيش  كثف 

الميداني.
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الليبيين  يمنحوا  لم  أنهم  إىل  الفتا  دينية«،   شعائر 
الفرصة ليهنأوا بالعيد.

من جانبه،  قال المنذر الخرطوش،  مدير 
مشاة،   73 للواء  اإلعالمي  المكتب 
على  الرسمية  اللواء  صفحة  عبر 
مناوشات  »عدة  إن  الفيسبوك،  
زارة  عين  محاور  يف  وقعت 
المطار  وكوبري  وكزيرما 
عصابات  قامت  بعدما 
المليشياوي  الحشد 
بقذائف  العشوائية  بالرماية 
الخرطوش  الهاون«.وأوضح 
بنقاط  تتمركز  القوات  أن 
غرفة  لدى  معلومة  عديدة 
الغربية  المنطقة  عمليات 
الكاملة  الجاهزية  ولديها 
كامل  ويف  هجوم،   أي  لصد 
صدرت  إن  ما  استعدادها 
تعليمات بالتقدم لنقاط جديدة.

اىل  االتهام  أصابع  واتجهت 
الصمود  للواء  تابعة  مجموعات 
»المدرج  بادي  صالح  يتزعمه  الذي 
ودوليا«،  محليا  اإلرهابيين  قوائم  ضمن 
للقوات  تابع  عسكري  مصدر  كشف  حيث   ،
المسلحة العربية الليبية،  أن مجموعات تابعة للواء 
على  أقدمت  التي  وهي  الهدنة،   باتفاق  تلتزم  لم  الصمود 

قصف المدنيين بالمدفعية الثقيلة.
المبروك  اللواء  العامة  بالقيادة  الغربية  المنطقة  عمليات  مجموعة  آمر  وقال 
الغزوي:« إن مليشيا المعاقب دوليا صالح بادي التابعة لحكومة السراج بادرت 
عيارات مختلفة يف محورين  هاون ومدفعية من  قذائف  وأطلقت  الهدنة  بخرق 
اثنين بالجنوب الشريق والغريب لطرابلس«. وأضاف الغزوي أن:« قذائف الهاون 
لالستطالع  خفيفة  طائرات  تحليق  رصد  مع  تزامنت  أطلقت  التي  والمدفعية 
جنوب  خط  طول  على  الجيش  مواقع  فوق  ثالثة  أوربيت  طراز  من  أنها  يعتقد 

طرابلس«.
وكان لواء الصمود التابع لحكومة الوفاق، أعلن السبت، رفضه الهدنة المقترحة 
كد اللواء عبر صفحته الرسمية،  ما وصفه بـ«صموده«  من بعثة األمم المتحدة.وأ
يف محاور القتال بالعاصمة طرابلس  وذلك يف أول تعليق من اللواء منذ قرار فائز 
السراج مساء الجمعة بقبول هدنة العيد.وكشف اللواء يف تدوينة نشرها مكتبه 
على  الرسمية  صفحته  عبر  اإلعالمي 
صباح  من  مبكر  بوقت  »فيسبوك« 
وصفها  تعزيزات  وصول  عن  السبت 
بالكبيرة يف إشارة منه للتصعيد وعلى 

عزمهم مواصلة القتال.
ناصر  العقيد  أعلن  جانبه،   ومن 
المعنوي  التوجيه  إدارة  مدير  القايد 
طرابلس  يف  الوفاق  أركان  برئاسة 
ما  مع  هدنة  ألي  القاطع  رفضهم  عن 
حفتر«.فيما  »ميليشيات  أسماها 

مثلت الهدنة متنفسا لسكان العاصمة الليبية 
القتال  وقع  على  أشهر  منذ  يعيشون  الذين 
من  العديد  اثــره  على  سقط  الــذي  العنيف 

المدنيين بين قتيل وجريح.
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مصطفى  الغضب  بركان  عملية  باسم  الناطق  كد  أ
المجعي أن مقاتليهم يرفضون الهدنة مع قوات 

المجلس  عنها  أعلن  التي  الليبي  الجيش 
تتبعه  والتي  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 

هذه القوات.
ليؤكد  للهدنة  الرفض  هذا  وجاء 

عجز حكومة الوفاق أمام سطوة 
معها. المتحالفة  المليشيات 
تيار  أن  اىل  مراقبون  وأشار 
المسيطر  السياسي  االسالم 
طرابلس  يف  األوضاع  على 
ايقاف  جهود  لعرقلة  سعى 
األزمة  القتال خاصة يف ظل 
بين  مؤخرا  اندلعت  التي 
غسان  األممي  المبعوث 
سالمة وحكومة الوفاق ومن 

السياسي  اإلسالم  تيار  خلفها 
مجلس  أمام  إحاطته  بسبب 

األمن.
واتهم سالمة يف إحاطته حكومة 

مقاتلين  مع  بالتحالف  الوفاق 
مطار  استخدام  وكذلك  متطرفين،  

معيتيقة ألغراض عسكرية يف الوقت الذي 
طويلة  لفترة  السراج  فايز  حكومة  فيه  عملت 

الجيش  التهام  المطار  استهداف  استثمار  على 
المدنيين. باستهداف  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الوطني 

وهو ما كشفت األحداث على األرض زيفه وخاصة مع استهداف الجيش الليبي 
لطائرات تركية مسيرة يف المطار.

تحركت  حيث  الليبية،  العاصمة  حدود  تعدت  العيد  هدنة  افشال  محاوالت 
الخاليا النائمة مجددا لتضرب يف مدينة بنغازي شرق البالد التي شهدت تفجيرا 
ارهابيا يوم السبت استهدف موكب موظفي بعثة األمم المتحدة للدعم يف ليبيا.
وأدى التفجير الذي وقع بالقرب من سوق تجاري بالهواري إىل مقتل موظفين 

إثنين تابعين لألمم المتحدة وجرح 9 آخرين.
ودان المركز اإلعالمي لغرفة عمليات الكرامة التفجير االرهايب، ميرا عبر صفحته 
منهج  على  يدل  الهجوم   لتنفيذ  عرفة  وقفة  يوم  اختيار  أن  بموقع »فيسبوك« 
الجماعات اإلرهابية التي تعتمد استهداف األبرياء واآلمنين لزعزعة أمن الوطن 
القتالية  القدرات  على  القضاء  من  تمكن  الجيش  أن  المركز  والمواطن.وأضاف 
لإلرهابيين يف بنغازي ودرنة والجنوب وحتى تخوم العاصمة طرابلس موضحا أن 

ما تبقى منهم أصبح مطاردا بال مأوى ما دفعه للقيام بهذه العمليات.
المتحدة  لألمم  العام  األمين  وكان 
عزمه  أعلن  قد  غوتيريش  أنطونيو 
لكشف  داخلي«  »تحقيق  إجراء 
مالبسات هجوم مدينة بنغازي،  الذي 
من  وجرحى  قتلى  سقوط  عن  أسفر 
وقال  األممية.  المنظمة  موظفي 
باسمه  المتحدث  أصدره  بيان  يف 
علم  على  دوجاريك:«لسنا  ستيفان 
بأي ادعاءات بالمسؤولية عن السيارة 

التي  الخروقات  ن  بالرغم  العيد  هدنة  صمود 
الدعوة  الى  الدولي  المجتمع  دفع  شهدتها 
لتمديدها والبناء عليها من اجل التوصل لوقف 

نهائي الطالق النار والعودة من جديد للحوار.
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التأكد  مضيفا:«سنحاول  المفخخة«. 
من الحقائق وراء الحادث،  بما يف ذلك 

عن طريق إجراء تحقيق داخلي«.
ن  بالرغم  العيد  هدنة  صمود 
الخروقات التي شهدتها دفع المجتمع 
والبناء  لتمديدها  الدعوة  اىل  الدويل 
نهايئ  لوقف  التوصل  اجل  من  عليها 
الطالق النار والعودة من جديد للحوار.و 
أعرب غسان سالمة،  رئيس بعثة األمم 
البعثة  رغبة  عن  ليبيا،   لدى  المتحدة 
على  الحميدة  مساعيها  استخدام  يف 
فترة  يف  إنجازه  تم  ما  لتحويل  الفور 
النار يف  التهدئة إىل وقف دائم إلطالق 
العاصمة طرابلس،  بين قوات الجيش 
حفتر،   خليفة  المشير  بقيادة  الوطني 

والقوات الموالية لحكومة السراج.
بيان  يف  األممية  البعثة  ورحبت 
المجتمع  عن  الصادرة  باإلعالنات  لها 
اقتراح  وتجديد  الهدنة،   بدعم  الدويل 
المعنية،   للبلدان  اجتماع  بعقد  سالمة 
المجتمع  أنه »يتعين على  مشيرة إىل 
الدويل العمل من أجل توفير ضمانات 
والدعوة  النار،   إلطالق  دائم  لوقف 
وااللتزام  التسليح،   لحظر  لالمتثال 
بالعودة بحسن نية إىل عملية سياسية 
إلنهاء  المتحدة  األمم  برعاية  شاملة،  

النزاع يف ليبيا.
استعدادها  البعثة  كدت  أ كما 
المتواصل للمساعدة يف تسهيل تبادل 
األسرى بين قوات الطرفين،  باإلضافة 
واقتراح  تنسيق  جهة  تسمية  إىل 
مع  بالتعاون  التبادل،   لعمليات  آلية 
أيضا  يتم  »لم  إنه  وقالت  المعنية.  المحلية  المجتمعية  والقيادات  الطرفين 
احترام الهدنة يف مرزق بجنوب البالد،  حيث استمرت أعمال العنف المجتمعي 
بين مجتمعات التبو واألهايل،  ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 54 آخرين 
 5000 بجروح«. وطبقا للبعثة فقد أدت أعمال العنف المستمرة إىل نزوح نحو 

شخص لوادي الطيبة ونحو 200 شخص إىل منطقة القطرون.
الثقة،   بناء  تدابير  بتقديم  الليبية  األطراف  طالب  الدويل،  األمن  مجلس  وكان 
عيد  خالل  العاصمة،   ضواحي  يف  األطراف  قبلتها  التي  الهدنة  على  والبناء 
موقعها  عبر  األممية  البعثة  نشرته  بيان  يف  المجلس،   أعضاء  األضحي.وأعرب 
هذه  تحول  »ضمان  ضرورة  مؤكدين  للهدنة،   الكامل  دعمهم  عن  اإللكتروين،  
أن »السالم  األعضاء من جديد على  النار«.وشدد  دائم إلطالق  إىل وقف  الهدنة 
واالستقرار الدائمين يف ليبيا،  بما يف ذلك إنهاء األزمة اإلنسانية المتفاقمة،  لن 
يتحققا سوى عبر حل سياسي،  يتعين على األطراف أن تشارك دون إبطاء يف 

التوصل إليه تحت رعاية األمم المتحدة«.
ويف ذات السياق رحبت اإلمارات وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والواليات المتحدة،  
فجر االثنين،  باإلعالن عن هدنة يف ليبيا بمناسبة عيد األضحى المبارك استجابة 
مشترك،   بيان  سالمة.ويف  غسان  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  للممثل 

 ذكرت مصادر ليبية مطلعة بحسب صحيفة 
»الشرق األوسط« اللندنية في عددها الصادر 
٢٠١٩ أن القائد العام  ١4 أغسطس  األربعاء 
»رفض  حفتر  خليفة  المشير  الليبي  للجيش 
في  النار  إطالق  وقف  هدنة  تمديد  محاوالت 

العاصمة طرابلس«.
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دعت الدول الخمس جميع األطراف 
القتالية يف جميع  األعمال  وقف  إىل 
استعدادها  مؤكدة  ليبيا  أنحاء 
يف  المتحدة  األمم  بعثة  »لمساعدة 
أي  ومواجهة  بالهدنة  االلتزام  مراقبة 

محاولة لكسرها.
»تكون  أن  ضرورة  البيان  كد  وأ
لبناء  بتدابير  مصحوبة  الهدنة  هذه 
أن  يمكن  التي  األطراف  بين  الثقة 
إلطالق  دائم  لوقف  الطريق  تمهد 
النار والعودة إىل حوار بناء وشامل«.
وشددت الدول الخمس على أهمية 
الدويل  القانون  بموجب  »االمتثال 
األمم  يف  األعضاء  الدول  لجميع 
األمن  مجلس  لقرارات  المتحدة 
ليبيا«. إىل  األسلحة  بحظر  المتعلقة 
البدء  على  األطراف  جميع  وحثت 
اتفاق  على  تأخير  دون  العمل  يف 
وقف إطالق النار واستئناف الجهود،  
لألمم  الخاص  الممثل  رعاية  تحت 

المتحدة،  لبناء حل سياسي دائم.
وبدورها نقلت وزارة الخارجية األميركية يف تغريدة لها عبر موقع »تويتر« عن 
المتحدة  األمم  لدى  المتحدة  للواليات  الدائم  الممثل  كوهين،   جوناثان  السفير 
بالوكالة،  أن بالده ترحب بدعوة غسان سالمة،  رئيس بعثة األمم المتحدة لدى 
ليبيا،  إىل هدنة،  والتزام األطراف الليبية بوقف األنشطة العسكرية خالل عطلة 
اتخاذ  األطراف  جميع  على  اآلن  »يتعين  أنه  على  كوهين  وشدد  األضحى.  عيد 
خطوات دائمة لنزع فتيل العنف المستمر والحد منه،  وحماية المدنيين والبنية 
يف  وقع  الذي  الهجوم،   بشدة  المتحدة  الواليات  إدانة  معلنا  المدنية«.  التحتية 
المتحدة  األمم  والذي أسفر عن مقتل وجرح موظفي  الليبي،   بالشرق  بنغازي 

وعدد من المدنيين.
ساعات  الليبية  العاصمة  تخوم  على  القتال  عودة  تمنع  لم  الدعوات  هذه 
أن  الكرامة  عمليات  لغرفة  اإلعالمي  المركز  أعلن  حيث  الهدنة  نهاية  بعد  قليلة 
القوات الجوية استهدفت عناصر متطرفة من جبهة غرفة تحرير سرت والمنطقة 
بموقع »فيسبوك«  المركز عبر صفحته  العاصمة طرابلس.وبين  الغربية جنوب 
والمعدات  األفراد  كبيرة يف  وأوقعت خسائر  أهدافها  الجوية حققت  الغارات  أن 

المتطرفة. للمجموعات 
من  عدد  مقتل  الثالثاء  يوم  الكرامة  عمليات  لغرفة  اإلعالمي  المكتب  كد  وأ
مسلحي الوفاق يف محور طريق المطار،  ومن بينهم المدعو أشرف بيوك.ونعت 

الشهيرة  الدروع  صفحة ميليشيا رحبة 
»عبدالباسط  من  كالًّ  البقرة  بميليشيا 
و«أشرف  برقان«  محمد  الرزاق  عبد 
محمد مختار بيوك«،  اللذين سقطا يف 

اشتباكات طريق المطار.
تابع  ليبي  عسكري  مصدر  وقال 
العمليات  إن  الوطني،   للجيش 
جميع  يف  مستمر  تطور  يف  العسكرية 
التزم  الجيش  أن  مبيًنا  المحاور 
أن  مضيًفا  للهدنة  المحدد  بالوقت 

وبريطانيا  وإيطاليا  وفرنسا  ــارات  اإلم رحبت 
عن  باإلعالن  االثنين،   فجر  المتحدة،   والواليات 
المبارك  األضحى  عيد  بمناسبة  ليبيا  في  هدنة 
لألمم  العام  لألمين  الخاص  للممثل  استجابة 

المتحدة غسان سالمة
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الوفاق  »ميليشيات حكومة  الهدنة محماًل  انتهاء  بعد  المعارك  يبدأ  لم  الجيش 
للمنطقة  التابع  العسكري  المصدر  نيوز« عن  الموقف«.ونقل موقع »ارم  تأزيم 
الثالثاء  مساء  عمليات  بضع  نفذت  الجيش  قوات  أن  قوله  الغربية  العسكرية 

بأكثر من محور من محاور القتال جنوب وغرب طرابلس.
الليبي نفذ بضع غارات استهدف  التابع للجيش  وأضاف المصدر أن الطيران 
فيها عدة تجمعات للميليشيات منها قصف رتل مكون من المعارضة التشادية 
المصدر  الجويلي.وذكر  أسامة  قوات  لدعم  الكسارات  لمحور  الوصول  حاولت 
القريات وسيطرت عليها سيطرة  الدخول إىل بلدة  أن قوات الجيش استطاعت 
وحسب  البلدة،   على  يسيطرون  كانوا  الذين  المسلحين  بعض  فرار  بعد  كاملة 
المصدر فإن قوات الجيش تقوم بتمشيط المنطقة بحًثا عن العناصر المسلحة.

المؤتمر  خالل  المسماري،   أحمد  الليبي  الجيش  باسم  المتحدث  كد  وأ
منظومة  تدمير  من  تمكنت  الليبي  الجيش  قوات  إن  األسبوعي،   الصحفي 
التزم  الجيش  أن  إىل  الفتا  مصراتة،   يف  تركيبها  تم  التي  التركية  الجوية  الدفاع 
كثر  أ الوفاق  المبارك فيما اخترقتها قوات  اإلنسانية خالل عيد األضحى  بالهدنة 
أن  المسماري،   مرة.وأوضح  من 
السبت  شهدت  بنغازي  مدينة 
الماضي تفجيًرا انتحاريًا بأوامر من 
فقه  »يف  قائال  الغرياين،   الصادق 
التكفير  المقاتلة  والجماعة  اإلخوان 
للعمليات  األخضر  الضوء  هو 
المسماري،   كشف  كما  اإلرهابية«. 
خالل  تمكنت  الجيش  قوات  أن 
 8 الـ48 ساعة الماضية من احتجاز 
يف  تهريب  بعمليات  تقوم  سيارات 

منطقة الكفرة العسكرية.
غاراته  الليبي  الجيش  وواصل   
الطائرات  أماكن  مستهدفا  الجوية 
كان  والتي  التركية  المسيرة 
شعبة  زوارة.وأعلنت  مطار  آخرها 
»الجيش  لـ  التابع  الحريب  اإلعالم 
الوطني الليبي« أن القوات الجوية 
زوارة،   بمطار  التركية  العمليات  وغرفة  المسيرة  الطائرات  »موقع  استهدفت 
الذي يستخدم اآلن لألغراض العسكرية ضد قواتنا التي تنفذ واجبها يف القضاء 

على اإلرهابيين وتحرير العاصمة وكامل تراب الوطن«.
بموقع  له  تدوينة  يف  المسماري  أحمد  الليبي  الجيش  باسم  المتحدث  وقال 
»فيسبوك« »بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة تأكدنا 
أنها تستعمل هنقرين داخل مطار زوارة فقامت طائرات سالح الجو العريب الليبي 
باألرض وتم تفادي ضرب  الهنقرين وتسويتهم  ....بضرب  الخميس  اليوم  صباح 
إنذار ألي  رسالة  أن »هذه  المسماري  المطار«.وأوضح  الركاب يف  مهبط وصالة 
مكان يتواجد به أي تهديد لمقدرات شعبنا أو لوحدات قواتنا المسلحة العربية 

الليبية مضيفا قواتنا الجوية الذراع«.
ويتهم الجيش الليبي،  دولة تركيا،  بقيادة المعارك يف المنطقة الغربية لصالح 
الميليشيات المسّلحة المدعومة من حكومة الوفاق،  عن طريق دعمها باألسلحة 
كد الجيش الليبي أن تركيا  والمعدات العسكرية وكذلك الطائرات المسّيرة،  وأ
وّفرت غطاًء جوياً لميليشيا الوفاق خالل اقتحام مدينة غريان،  وكان نقطة تحّول 

أمالت الكّفة لصالح هذه المليشيات.
وبالتزامن مع تقدمه الميداين أطلق الجيش الليبي تحذيرا شديد اللهجة لمدينة 
يف  واعتبر  السراج،   حكومة  جانب  إىل  القتال  يف  االستمرار  مغبة  من  مصراتة 
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بيان لمركزه اإلعالمي أن »المدينة تنزلق للهاوية بسرعة الصوت،  وقريبا سرعة 
الضوء«. الفتا إىل »تعايل أصوات الرافضين لتجنيد أطفالهم يف معركة طرابلس 
من أهايل مصراتة،  وعمليات اعتقال عدد منهم بعد وصول أعداد القتلى ألرقام 
»االحتقان  أن  إىل  أشار  كما  المدينة«،   أغلب شوارع  المآتم يف  وانتشار  كبيرة،  
الذي يتزايد قد يتجاوز التعبير إىل أفعال ترىق إىل مظاهرات،  وسط مخاوف من 

أن تحدث مجزرة ألبنائهم«.
يف  المليشيات  كز  مرا استهدفت  قوية  ضربات  مؤخرا  الليبي  الجيش  ووجه 
نحو  تركيا  من  القادمة  السالح  شحنات  من  الحد  بهدف  وذلك  مصراتة  مدينة 
وتحول  للمليشيات  التركي  الدعم  وتيرة  تصاعدت  المدينة.حيث  يف  المتطرفين 
الطائرات  منه  تنطلق  ألنقرة،  خلفية  عسكرية  قاعدة  إىل  الجوية  الكلية  مطار 
غرار  على  مناطق  عدة  يف  والمدنيين  الليبي  الجيش  قوات  لضرب  المسيرة 

استهدافها لطائرة معدة لنقل الحجاج يف قاعدة الجفرة.
أقوى  معقل  مصراتة  مدينة  وتعتبر 
المناهضة  المسلحة  المليشيات 
حكومة  قوات  وعمود  الليبي  للجيش 
الوفاق،  وقد لعبت دوراً كبيراً وحاسماً 
الجيش  قوات  سيطرة  بسط  تأخير  يف 
وتحريرها  طرابلس  العاصمة  على 
بعدما  المسّلحة،   الميليشيات  من 
يف  للمشاركة  المقاتلين  آالف  أرسلت 
القتال،  وصّد تقّدم الجيش نحو وسط 
العاصمة.ويرى مراقبون أن مليشيات 
ما  وهو  كبيرة  خسائر  تلقت  مصراتة 
المدينة  اعالمية  تقارير  بحسب  يدفع 
سحب  على  التفاوض  لمحاولة 
عدم  مقابل  طرابلس  من  ميليشياتها 

دخول الجيش الليبي إليها.
اصرار  مع  خاصة  الهدنة  تمديد  صعوبة  الميدانية  التطورات  هذه  وتعكس 
المليشيات. براثن  الليبية من  العاصمة  تحرير  انهاء عملية  الليبي على  الجيش 
يف  اللندنية  األوسط«  »الشرق  صحيفة  بحسب  مطلعة  ليبية  مصادر  وذكرت 
الليبي  للجيش  العام  القائد  أن   2019 أغسطس   14 األربعاء  الصادر  عددها 
المشير خليفة حفتر »رفض محاوالت تمديد هدنة وقف إطالق النار يف العاصمة 
محاور  مختلف  يف  قواته  بقادة  موسعاً  اجتماعاً  عقد  أنه  إىل  الفتة  طرابلس«،  
القتال مؤخراً،  وذلك يف إطار مراجعة ما تم تحقيقه ميدانياً منذ انطالق العملية 
واالطمئنان  الماضي،   )نيسان(  أبريل  من  الرابع  يف  طرابلس  لتحرير  العسكرية 

على مدى استعداد قوات الجيش.
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس قتاال عنيفا بين منذ الرابع من أبريل/نيسان 
الماضي،  بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات 
الموالية لحكومة الوفاق،  وذلك بعد أن أطلق األول عملية عسكرية بهدف تحرير 
المدينة من سيطرة المليشيات المسلحة والعناصر االرهابية التي تسيطر عليها 

منذ سنوات وتنشر الفوضى وتعرقل ارساء سلطة الدولة.
الفارة من  االرهابية  العناصر  العديد من  انتشار  وكشفت معركة طرابلس عن 
ضد  المليشيات  صفوف  يف  للقتال  وانضمامها  البالد  وجنوب  شرق  يف  مناطق 
الفارة  ودرنة  وإجدابيا  بنغازي  شورى  مجالس  فلول  غرار  على  الليبي  الجيش 
من  الفارة  القاعدة  وتنظيم  الشريعة  أنصار  تنظيم  وبقايا  الشرقية  المنطقة  من 
القتال  لوقف  المتكررة  الدعوات  من  الجنوب.وبالرغم  ومناطق  وسرت  صبراتة 
فان العديد من المراقبين يؤكدون أن انهاء المليشيات يف طرابلس بات ضروريا 

النجاح المسار السياسي يف ليبيا والتوجه نحو تحقيق األمن واالستقرار فيها.

قوية  ضربات  مؤخرا  الليبي  الجيش  وجــه 
استهدفت مراكز المليشيات في مدينة مصراتة 
القادمة  السالح  شحنات  من  الحد  بهدف  وذلك 
المدينة.حيث  في  المتطرفين  نحو  تركيا  من 
للمليشيات  التركي  الدعم  وتيرة  تصاعدت 
وتحول مطار الكلية الجوية إلى قاعدة عسكرية 
المسيرة  الطائرات  منه  تنطلق  ألنقرة،  خلفية 

لضرب قوات الجيش الليبي والمدنيين
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رامي التلغ

ارتبط تدخل منظمة األمم 
منــاطـــق  فــي  المتحــــدة 
التوتر العالمية، والدول 
ألحداث  تتعرض  التي 
بــــــــــدور  استثنــــــــائــيـــــــــــة، 
العـــام  األميـن  مبعوثـي 

له  كفلت  والذي  للهيئة، 
الفقرة األويل من المادة 101 

األمم  ميثاق  من  الـ15  الفصل 
المتحدة.

البعثة األممية في ليبيا.. 
من إدارة األزمة

إلى إستهداف اإلرهاب



21 الخميس  ١5  اغسطس  ٢٠١٩             العدد: 78 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

التوتر  مناطق  في  األممية  البعثات  دور  يعتبر 
التنسيق بين مختلف أطراف النزاع بخلق شكل 
سياسي  حل  إلــى  للوصول  الوساطة  من 
ينتهي بالبالد الموبوءة بالفوضى إلى شكل 

من االستقرار السياسي.

فنظريا، يعتبر دور البعثات األممية يف مناطق التوتر التنسيق بين مختلف 
ينتهي  سياسي  حل  إىل  للوصول  الوساطة  من  شكل  بخلق  النزاع  أطراف 
برغم  أنه  إال  السياسي،  االستقرار  من  شكل  إىل  بالفوضى  الموبوءة  بالبالد 
الوساطات بين األطراف المتصارعة و مبادرات الحل السياسي إلنهاء النزاع 

الليبي الليبي فإن البعثة األممية لم تنجو من االعتداءات يف ليبيا.
المتحدة  لألمم  قافلة  على  النار  أطلق مسلحون   ،2017 يونيو  ففي شهر 
عّقد  قد  حادث  يف  طرابلس،  الليبية  العاصمة  غرب  ساحلي  طريق  على 
العودة التدريجية للدبلوماسيين وغيرهم من الموظفين الدوليين إىل ليبيا، 
ولم يتضح سبب إصابة القافلة وما إذا كان الموظفون الدوليون قد احتجزوا 

أم أخذوا للحفاظ على سالمتهم.
وأظهرت صورة جرى تداولها على مواقع التواصل االجتماعي سيارة بيضاء 
من النوع الذي يستخدمه موظفو األمم المتحدة يف ليبيا متوقفة فيما يبدو 
على جانب طريق وقد تضرر بشدة إطارها األمامي وكسر زجاج نافذتين لها.
قبل ذلك، تم إجالء البعثة وأغلب البعثات الدبلوماسية من طرابلس إىل 
على  للسيطرة  متنافسة  فصائل  بين  اشتباكات  ظل  يف   2014 يف  تونس 

الليبية. العاصمة 
موجة  عادت  األممية  البعثة  لعمل  الجزيئ  اإلستقرار  من  سنتين  وبعد 
سالمة  غسان  ليبيا  يف  األممي  المبعوث  قّدم  أن  منذ  مجددا،  االستهداف 
مؤخراً إحاطته األخيرة يف مجلس األمن التي وجهت اتهامات واضحة وصريحة 

لميليشيات مسلحة داعمة لحكومة 
الوفاق بضلوعها يف عمليات تخريب 
من  اثنان  قتل  خطيرة،  وانتهاكات 
انفجار  إثر  المتحدة  األمم  موظفي 
بنغازي يف  سيارة ملغومة يف مدينة 

العاشر من الشهر الجاري.
كشف  رافضا  أمني  مصدر  وقال 
الفرنسية  الصحافة  لوكالة  هويته 
األمم  بعثة  موظفي  من  »اثنين  إن 
قتال،  أجنبي  أحدهما  المتحدة 
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ليبيا غسان  المبعوث األممي في  أن قّدم  منذ 
مجلس  في  األخيرة  إحاطته  مؤخرًا  سالمة 
وصريحة  واضحة  اتهامات  وجهت  التي  األمن 
الوفاق  لحكومة  داعمة  مسلحة  لميليشيات 
وانتهاكات  تخريب  عمليات  في  بضلوعها 
خطيرة، قتل اثنان من موظفي األمم المتحدة 

إثر انفجار سيارة ملغومة في مدينة بنغازي.

على  أشخاص  ثمانية  أصيب  فيما 
سيارة  انفجار  إثر  طفل  بينهم  األقل 
بمنطقة  تجارية  سوق  يف  مفخخة 
أن  موضحا  بنغازي«،  يف  الهواري 
موكب  مرور  مع  تزامن  »االنفجار 

األممية«. للبعثة 
التواصل  مواقع  على  وبثت 
أسود  دخانا  تظهر  صور  االجتماعي 
سوق  داخل  من  يتصاعد  كثيفا 
تابعة  سيارة  تظهر  وأخرى  تجارية، 
فيها  اندلعت  وقد  المتحدة  لألمم 
النيران. وقد رّجحت بعض األصوات 
أن  الليبي  الخارج  أو  الداخل  يف 
فعل  كردة  االستهداف  هذا  يكون 
من  سالمة  إحاطة  حملته  لما 
األوضاع  تعكّر  مسؤولية  تحميل 

المسلحة. للميليشيات 
عضو  قال  متصل،  سياق  يف 
امغيب  سعيد  النواب  مجلس 
ان  اإلخبارية«  افريقيا  لـ«بوابة 
امس  وقع  الذي  االرهايب  التفجير 
تنفيذا  »جاء  ببنغازي  السبت 
الصادق  المعزول  المفتي  لتحريض 
الغرياين الذي طالب بمهاجمة بعثة االمم المتحدة وعدم السماح لها بالبقاء 
يف ليبيا«. وأضاف  »ان من نفذ الهجوم خاليا ارهابية اما ان تكون نائمة يف 
بنغازي أو قدمت اليها«. مشيرا إىل أن  »هذه التنظيمات اإلرهابية تلجأ اىل 

التفجير واألعمال اإلرهابية عندما تشعر بالهزيمة«.
الوفاق  حكومة  على  عكسية  تداعيات  للتفجير  يكون  ان  امغيب  وتوقع 
وقال  اإلرهاب  تقاتل  التي  الليبية  المسلحة  للقوات  كثر  أ دعما  وستجلب 
جلسات  يف  االمن  مجلس  من  إدانة  السراج  حكومة  اىل  توجه  ان  »اتوقع 

مقبلة«.
بالهدنة  قبلت  الليبية  المسلحة  القوات  ان  الجيد  من   « امغيب  وقال 
حيث وبعد اعالن قبول الهدنة بساعات قليلة جدا رصدت القوات المسلحة 
او  الجفرة  تنوي  كانت  ربما  السدادة  جهة  مسلحة  لمجموعات  تحركات 
حقول نفطية وتحركت على الفور القوات المسلحة وقصفت هذه التحركات 
وهذا  تشاديين  لمرتزقة  وتجمعات 
المجموعات  احترام  عدم  يؤكد 

االرهابية للهدنة«.
األممية  البعثة  أن  بالذكر  جدير 
من  انتقادات  إىل  تعرضت  ليبيا  يف 
قبل حكومة الوفاق وبعض األحزاب 
باتجاه  ضغطت  التي  لها،  الموالية 
بحجة  سالمة  مع  التعامل  قطع 
تبّني أجندات خارجية، هدفها زعزعة 
لحزب  بيان  وفق  البالد،  استقرار 
أشار  الذي  الوطنية«،  »الجبهة 
مهمته  يحترم  لم  »سالمة  أن  إىل 
الليبية وغّلب  األطراف  بين  كمنسق 
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البعثة األممية في ليبيا تعرضت إلى انتقادات 
من قبل حكومة الوفاق وبعض األحزاب الموالية 
مع  التعامل  قطع  باتجاه  ضغطت  التي  لها، 

سالمة بحجة تبنّي أجندات خارجية.

جهة على أخرى وأسهم يف إدخال ليبيا يف نفق المراحل االنتقالية. لذا وجب 
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  طلب  تقديم  الوفاق  حكومة  على 
غوتيريش الستبداله«. وكانت وزارة مواصالت الوفاق قد أصدرت يف الرابع 
األممية من  للبعثة  تابعة  يفيد بمنع أي طائرة  2019، قراراً  من أغسطس  
على  وأنه  التونسية،  الحدود  قرب  الواقعة  زوارة  مدينة  مطار  يف  الهبوط 
سالمة استعمال مطار معيتيقة أسوة بجميع الليبيين، يف خطوة جاءت إثر 

عدم توجيه سالمة إصبع االتهام إىل جيش الليبي بقصف مطار معيتيقة.
اإلخوان  من  المقّرب  الغرياين،  الصادق  المعزول  ليبيا  مفتي  وطالب 
المسلمين بخروج البعثة األممية وطردها من البالد، لينفذ بعد ذلك مجموعة 

من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة األممية يف جنزور.
دفعت  األممية  البعثة  على  المتواصلة  االعتداءات  ،فإن  اإلطار  نفس  يف 
بسالمة إىل طرح فرضية االنتقال للشرق الليبي لمواصلة العمل من هناك، 
يف  األمني  الوضع  لتقييم  باك(  )كليف  أمنياً  مسؤوالً  البعثة  أرسلت  حيث 

بنغازي، لكنه ُقتل يف تفجير الهواري األخير.
تبقى من شورى  بين ما  التنسيق  أنه جار  السياق،يرى مراقبون  يف ذات 
للمفتي  والءها  أعلنت  حيث  التقليدية  اإلسالمية  القيادات  مع  بنغازي 
المعزول الصادق الغرياين الذي لم يخف امتعاضها من توجهات المبعوث 

ورغم  لذلك  سالمة  غسان  األممي 
اإلرهابية  الجماعات  فأن  هزائمها 
بنغازي،  شورى  »مجلس  غرار  على 
عالقاتها  تواصل  مع  خطيرة  تبقى 
تسمح  التي  المؤثرة  الجماعات  مع 
من  واسع  دعم  على  بالحصول  لها 
األطراف المسلحة يف ليبيا، ما يجعل 
داخل  خطيرة  عسكرية  قوة  منها 

الليبي. المشهد 
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شريف الزيتوين

يف تحقيق لموقع صدى التابع لمركز كارنيغي للسالم حول 
كثر  الليبّية، تم الكشف عن أ مسالك التهريب يف الصحراء 
المناطق تحركا من خالل شهادات ومعلومات متفرّقة من 
العبور  نقاط  إحدى  مرزق  مدينة  وكانت  وغيرهم،  ليبيين 
لممتهني التهريب الليبيين واألجانب باعتبار المنطقة تفتح 

نحو الحدود التشاديّة والنيجريّة.

هجوم العصابات المسلحة على مرزق:

تقاطع المصالح بين حكومة 
الوفاق والمجموعات التشاديّة
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عن  بعيدة  تكن  لم  التي  »مرزق«   
 ،2011 العام  تحوالت  منذ  التوترات 
متداخلة  حرب  وقع  على  اليوم  تعيش 
ولكن  بالتأكيد،  فيها  رابح  ال  األطراف 
أصبحت  الذين  سكانها  هم  الخاسر 

حياتهم اليومية تحت أصوات السالح.
يف  تشادية  عصابات  عن  الحديث 
مرزق لم يكن جديدا.  دخولها إىل ليبيا 
منذ  للدولة  الكلي  الغياب  بسبب  بدأ 
ترتكب  سنوات  خالل  كانت   .2011
السكان  بحق  أنواعها  بكل  الجرائم 
أرزاقهم  يف  وتهددهم  المحليين 
وحياتهم. وتواصلت تلك االنتهاكات إىل 
شنته  هجوم  بينها  من  األخيرة  األشهر 
حيث  الفطر  عيد  يوم  العصابات  تلك 
وقامت  المنازل  من  عددا  اقتحمت 
بداية  يف  كان  الهجمات  وآخر  بحرقها، 
مصادر  قالت  حيث  الماضي،  يونيو 
خالل  قتلوا  أشخاص   5 إن  إعالمية 
المدينة  أهايل  بين  عنيفة  اشتباكات 

ومجموعات تشاديّة.
على  دخلت  التشاديّة  العصابات 
اإلطاحة  ليبيا منذ  األزمة يف جنوب  خط 
 .2011 العام  القذايف  معمر  بالعقيد 
خالل  نجح  الراحل  الليبي  الزعيم 
سنوات حكمه يف التعامل مع المنطقة 
بشكل حازم حيث منع أي اقتراب لتلك 
العصابات من الحدود الليبية، لكن من 
كشكل  الصورة  تغّيرت  نظامه  سقوط 
األمن  انعدام  العنيفة.  الفعل  ردود  من 
المناطق  تلك  عن  التام  الدولة  وغياب 

خلق حياة أخرى يف مرزق حتى يف مستوى تركيبتها السكانّية.
ليس خاف على أحد االرتباط االجتماعي بين عدد من قبائل الجنوب يف ليبيا 
وبقية المكونات يف تشاد والنيجر، ومرزق ليست استثناء يف هذه الحالة، حيث 
التشاد والنيجر  الذين كانوا يف  التبو  تقول بعض المصادر أن األالف من قبائل 
نوعا  أهلها  بحق  ومارسوا  لمرزق  الديمغرافية  التركيبة  من  وغيروا  ليبيا  دخلوا 
قالت   ،2017 يوليو  إىل  منازلهم.بالعودة  لم تسلم منه حتى  الذي  اإلرهاب  من 
مصادر مختلفة إن قوات الجيش الليبي اعتقلت، رمز التهريب بين تشاد وليبيا 
»مريم سرور«. المرأة التي توصف بسّيدة التهريب، والمرأة المتنفذة من خالل 
العصابات  أيام كان زوجها قائدا إلحدى  شبكة عالقات ربطتها مع عدة أطراف 
التشاديّة قبل أن يقتله الجيش تلحقها عدة قضايا يف القرصنة والتهريب والتمّرد 

لكنها تتمتع بحصانة قويّة من القوة التي تسندها.
لالبتعاد عن  مكانا  الليبي  الجنوب  وحدها من وجدت يف  ليست  مريم سرور 
المعارضة  البشر والمخدرات، فوجود  لتهريب  التشاديّة ومجاال  السلطات  أعين 
األمن  النعدام  فرصة  أول  يف  لها  سهل  الليبية،  الحدود  على  تاريخيا  التشادية 
لم  الذين  أهله،  بحق  الجرائم  وارتكاب  فيه  واالستقرار  الليبي  التراب  دخول 
يألفوا بمثل تلك الظروف التي جعلتهم بين ليلة وضحاها أمام شبح الترهيب 

واإلرهاب والتهريب ومن أطراف لم تكن تربطها بليبيا أي صلة.

الجيش  قوات  إن  مختلفة  مصادر  قالت   
تشاد  بين  التهريب  رمز  اعتقلت،  الليبي 
توصف  التي  المرأة  سرور«.  »مريم  وليبيا 
بسيّدة التهريب، والمرأة المتنفذة من خالل 
أيام  أطراف  عدة  مع  ربطتها  عالقات  شبكة 
كان زوجها قائدا إلحدى العصابات التشاديّة 
قبل أن يقتله الجيش تلحقها عدة قضايا في 
تتمتع  لكنها  والتمرّد  والتهريب  القرصنة 

بحصانة قويّة من القوة التي تسندها.
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يف  طرابلس  يف  المعركة  بداية  ومع 
أبريل الماضي ويف الوقت الذي بسط 
الجيش الليبي سيطرته على عدد من 
المناطق، تحركّت األوضاع يف الجنوب 
المتمّردة. تلك  من نفس المجموعات 
باالرتباط  البعض  فسرها  الخطوة 
المجموعات  وتلك  الوفاق  قوات  بين 
ففي  القانون.  عن  الخارجة  األجنبية 
تصريحات إعالمية مختلفة قال النائب 
السعيدي،  علي  الليبي  البرلمان  يف 
تلك  تدعم  الوفاق  حكومة  إن  قال 
لتشتيت  خطة  ضمن  المجموعات 
على  الضغط  وتخفيف  الجيش  جهود 
من  أن  السعيدي  وعّلق  طرابلس. 
الترهيب يف مرزق هم  بعمليات  يقوم 
من  طرابلس،  يف  لها  مساندتهم  أعلنوا  الوفاق  بحكومة  عالقة  على  أشخاص 
بينهم »حسن موسى« وهو متمّرد مرتبط بالعصابات التشادية ظهر يف مقطع 

مساندا حكومة الوفاق.
مدينة  على  مناسبة سيطرته  كثر من  أ أعلن يف  الجيش  أن  من  الرغم  وعلى 
مرزق، لكن التعامل الصعب مع تلك 
عموما  الجنوب  وبمناطق  المنطقة 
ظل  يف  صعبة  عليها  السيطرة  يجعل 
منطقة  من  كثر  أ على  الدائر  الصراع 
الجيش  انشغال  ظل  ويف  البالد،  يف 
أمدها  طال  التي  طرابلس  بمعركة 
مواصلتها  على  النزاع  طريف  وإصرار 
للدولة  استنزاف  من  ذلك  يف  ما  رغم 
الذي  األمر  الصعد،  مختلف  على 
سكان  لدى  الغضب  من  نوعا  وّلد 
يحملون  وجعلهم  المناطق،  تلك 
متهمين  المسؤولين  لكل  المسؤولية 
إياهم بالتقصير وتركهم لمصير محتوم 
قد ينتهي بقتلهم جماعيا أو تهجيرهم.
األطراف  كل  على  األكبر  الرهان 
منذ  المفقود  االستقرار  وتحقيق  األمن  فرض  هو  الجنوب  يف  اليوم  الليبية 
مليشياوية،  وجرائم  أهلية  حروبا  الجنوب  شهد  سنوات  ثمان  خالل  سنوات. 

وإرهابا بعناوين مختلفة، وتهريبا لكل الممنوعات. 
كل ذلك وقع يف ظل اختراق المجموعات المسلحة األجنبية التي ربطت عالقات 
يف  وجدت  الداخل  يف  أطراف  مع  لها 
عبر  لالستثراء  فرصة  األمن  انعدام 
والنفط،  والمخّدرات  بالبشر  االتجار 
مستغلة غياب قوة قادرة على فرض 
أن  من  الرغم  وعلى  الدولة.  سلطة 
كثر من مرة سيطرته  الجيش يعلن يف أ
مجاال  دائما  بقي  لكنه  الجنوب  على 
عن  والخروج  الخارجّية  لالختراقات 

القانون.

الحديث عن عصابات تشادية في مرزق لم يكن 
الغياب  بسبب  بدأ  ليبيا  إلى  دخولها  جديدا.  
سنوات  خالل  كانت   .٢٠١١ منذ  للدولة  الكلي 
السكان  بحق  أنواعها  بكل  الجرائم  ترتكب 

المحليين وتهددهم في أرزاقهم وحياتهم.
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حوار/ همسة يونس

لحقوق  الوطنية  اللجنة  رئيس  وجه 
اإلنسان، أحمد حمزة، رسالة إىل أطراف 
االقتتال  وقف  بضرورة  الليبي  النزاع 
الحروب  ويالت  األبرياء  وتجنيب 
والزال  كان  التي  المسلحة  والنزاعات 
على  الكارثية  والتداعيات  اآلثار  لها 
والنساء  والشيوخ  واألطفال  األبرياء 
األوضاع  إىل  »أنظروا  قائال  والعجزه، 
وطنكم   أبناء  بها  يمر  التي  المأسوية 
من  نتمنى  كما  الحرب،  هذه  جراء 
النزاع المسلح اإلصغاء  جميع أطراف 

إىل صوت الحكمة«.
جاء ذلك خالل حوار أجرته بوابة أفريقيا 
الوطنية  اللجنة  رئيس  مع  اإلخبارية 
لحقوق اإلنسان، أحمد حمزة، لتسليط 
الضوء على األوضاع اإلنسانية يف ليبيا 
وحقوق المدنيين خالل أوقات الحروب 

والنزاعات.
وفيما يلي نص الحوار: 

أحمد حمزة: 

يمكن التأسيس على هدنة العيد 
من أجل مبادرة لوقف إطالق النار
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بداية كيف تقيم األوضاع في طرابلس 
فيما يتعلق بالمدنيين؟

منذ اندالع المواجهات المسلحة يف مناطق النزاع 
طرابلس  مدينة  غرب  وجنوب  بجنوب  والتوتر 

لألوضاع  تردي  عليها  ترتب  ومحيطها 
اإلنسانية والمعيشية للسكان المدنيين يف 

المدينة ناهيك عن تصاعد حجم المخاطر 
وسالمة  حياة  تمس  التي  والتهديدات 
حاالت  حدوث  إىل  باإلضافة  المدنيين 
فقد  للسكان  قسري  وتهجير  نزوح 
من  والمهجرين  النازحين  تعدد  بلغ 
والتوتر بجنوب وجنوب  النزاع  مناطق 
بن  وقصر  والعزيزية  طرابلس  غرب 
مما  نسمة  ألف   120 الـ  قرابة  غشير 
اإلنسانية  المعاناة  حجم  من  فاقم 

لساعات  الكهرباء  انقطاع  مع  للسكان 
الخدمات  انعدام  وكذلك  جدا،  طويلة 

المدينة  عن  المياه  وانقطاع  األساسية 
نسمة  مليون  االثنين  قرابة  يقطنها  التي 

وانعدام السيولة النقدية، وبشكل عام التقييم 
لألوضاع اإلنسانية يف مدينة طرابلس تعد كارثية 

على الصعيد اإلنساين. 

في  طرابلس«  »هدنة  نجحت  مدى  أي  إلى 
هي  وما  األضحى  عيد  خالل  المدنيين  معاناة  تخفيف 

نتائجها؟
يف  المبارك  األضحى  عيد  بمناسبة  اإلنسانية  الهدنة  أسهمت   %  50 بنسبة 
والتهديدات  المخاطر  حجم  من  وخففت  اإلنسانية  المعاناة  حدة  من  التخفيف 
أن  للمواطنين  الفرصة  وأعطت  بالمدينة،  المدنيين  وسالمة  حياة  تمس  التي 
يعيشوا أجواء العيد يف وضع أمن نسبيا بعيدا عن أصوات المدافع والصواريخ 
حقيقي  اختبار  كانت  أنها  إىل  باإلضافة  السكان،  مخاوف  يثير  الذي  والرصاص 
السياسية  األزمة  المسلح وأطراف  النزاع  إلتزام جميع أطراف  على مدي قدرة 

يف ليبيا على القدرة على وقف االقتتال والمواجهات المسلحة.
كانت هشة,  وان  اإلنسانية حتي  الهدنة  التأسيس على هذه  يتم  أن   ويمكن 
ووقعت فيها بعضا من الخروقات من هنا وهناك اال انه يمكن التأسيس عليها 
لدي  األممية  البعثة  أن تسعى  وأتمنى  والتهدئة،  النار  إطالق  لوقف  يف مبادرة 
النار  إطالق  وقف  لجهود  الداعمة  والدولية  واإلقليمية  الليبية  واألطراف  ليبيا 

والعودة إىل طاولة الحوار والمفاوضات 
إىل  المسلح  النزاع  أطراف  بين  فيما 
يف  النار  إطالق  لوقف  مقترح  تبني 
إطالق  لوقف  آليات  ووضع  طرابلس 
مراقبة  وآليات  التماس  وخطوط  النار 
وقف إطالق النار وآليات التعامل مع 
التهدئة  مناطق  وتحديد  خروقات  أي 
وخفض التصعيد، على أن تترافق مع 
و  الحوار  مباشرة  خطوة  الخطوة  هذه 
النزاع  أطراف  بين  فيما  المفاوضات 

مناطق  من  والمهجرين  النازحين  تعدد  بلغ 
طرابلس  غرب  وجنوب  بجنوب  والتوتر  النزاع 
ألف   ١٢٠ الـ  قرابة  غشير  بن  وقصر  والعزيزية 

نسمة.
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التفاق  التوصل  على  والعمل  ليبيا،  يف  السياسية  األزمة  وأطراف  المسلح 
توحيد  على  والعمل  الليبية  لالزمة  شامل  سياسي  ولحل  النار  إطالق  لوقف 
المؤسسات السيادية الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية واألجهزة األمنية يف 
ليبيا وتهيئة الظروف المناسبة إلجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية يف البالد.

في  القتال  محاور  في  االنساني  الوضع  عن  ماذا 
طرابلس؟

فشل  ظل  يف  األمرين  يعانون  المدنيين  والسكان  للغاية  سيئة  األوضاع 
توفير  يف  اإلنسانية  بإلتزاماتهم  اإليفاء  على  بطرابلس  األزمة  ولجنة  الحكومة 

االحتياجات اإلنسانية الطارئة واألساسية للسكان.

والخسائر  األضرار  حول  أرقام  أو  احصائيات  لديكم  هل 
البشرية والمادية واالقتصاديّة الناتجة عن االشتباكات؟ 

التي  األضرار  حجم  تقدير  اآلن  ويصعب  للغاية  كبير  المادية  الخسائر  حجم 
باألسلحة  العشوايئ  الصاروخي  القصف  جراء  المواطنين  بممتلكات  لحقت 
النزاع  طريف  كال  بها  ويتحصن  قتال  ساحات  إىل  تحولت  التي  واألحياء  الثقيلة 
وجرحى  ومصابين  من ضحايا  البشرية  الخسائر  أن حجم  عن  ناهيك  المسلح، 
يف صفوف المدنيين جراء القصف الصاروخي العشوايئ باألسلحة الثقيلة على 
األحياء والمناطق المدنية السكنية واألهداف المدنية بمناطق النزاع والتوتر فقد 
سيدة  و24  طبي  13عنصر   ( بينهم  من  المدنيين  صفوف  يف  قتيل   136 بلغ 
 256( قرابة  المدنيين  صفوف  يف  والجرحى  المصابين  عدد  وبلغ   ) و31طفال 

جريح ومصاب(. 

وماذا عن الوضع الصّحي في العاصمة طرابلس؟ 
ما  حتى  الخدمات  سوء  من  ويعاين  منهار  طرابلس  يف  الصحي  القطاع 
يف  الصحة  وزارة  فشل  حجم  مع  وسوء  تردي  وزداد  طرابلس  يف  الحرب  قبل 
توفير الخدمات الصحية والطبية للمواطنين ناهيك عن أن المواطنين الليبيين 
أجل  من  الخاصة  الطبية  والمصحات  العيادات  إىل  يلجأون  بدأو   طرابلس  يف 
الحصول على خدمات صحية وطبية جيدة وعدد كبير من المواطنين يضطرون 
إىل السفر لتونس ومصر واألردن لتلقي العالج والتشخيص لحاالتهم الصحية، 
الصحي يف  النظام  انهيار  جراء  الليبيين  المواطنين  معاناة  من حجم  فاقَم  مما 

ليبيا. 

الحروب  أوقات  في  الحقوقية  المنظمات  دور  ما 
والنزاعات؟

بالدرجة األوىل يكون الدور الرئيسي للمنظمات الحقوقية يف أي بلد يشهد حاالت 
الرصد  هو  أهلية  وحرب  مسلح  نزاع 
والتوثيق وتقصي الحقائق لالنتهاكات 
والجرائم الالنسانية التي ترتكب بحق 
النزاع  هذا  جراء  والمدنيين  األبرياء 
وتقييم  متابعة  والعمل على  المسلح 
المدنيين،  للسكان  اإلنساين  الوضع 
باإلضافة إىل تقييم حالة ووضع حقوق 
أطراف  جميع  إلتزام  ومدى  اإلنسان 
اإليفاء  مدى  وكذلك  المسلح  النزاع 
والقانونية  اإلنسانية  بالتزاماتهم 
السكان  وحماية  سالمة  ضمان  اتجاه 
المساعدات  إيصال  وتأمين  المدنيين 

بنسبة 50 % أسهمت الهدنة اإلنسانية بمناسبة 
حدة  من  التخفيف  في  المبارك  األضحى  عيد 
المعاناة اإلنسانية وخففت من حجم المخاطر 
والتهديدات التي تمس حياة وسالمة المدنيين 

بالمدينة.



30 الخميس  ١5  اغسطس  ٢٠١٩             العدد: 78 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

اإلنسانية والطبية واإلغاثية الطارئة.
بمناطق  العالقين  المدنيين  إلجالء  اإلنسانية  الممرات  تأمين  إىل  باإلضافة   
وسالمة  حماية  وضمان  الحرب  أسرى  وحماية  سالمة  وضمان  والتوتر،  النزاع 
فرق اإلسعاف والطوارئ والهالل األحمر يف القيام بمهام عملهم اإلنساين وعدم 

استهدافهم أو عرقلة مهمة عملهم اإلنساين.
التأكيد  النزاع المسلح من أجل  التواصل مع جميع أطراف   كما نعمل على 
وقف  إىل  واألخرى  الفترة  بين  والدعوة  الذكر  السابقة  التوصيات  جملة  على 
الحروب  ويالت  األبرياء  وتجنيب  الدماء  نزيف  ووقف  والتهدئة  النار  إطالق 
الكارثية  والتداعيات  السلبية  اآلثار  لها  والزال  كان  التي  المسلحة  والنزاعات 
حروب  من  سبقها  وما  الحرب  هذه  ثمن  وحدهم  يدفعون  الذين  األبرياء  على 
سلطة  حجم  أن  هو  هنا  عليه  التأكيد  نرغب  وما  سنوات،  من  البالد  عموم  يف 
بحته  وإنسانية  وأخالقية  أدبية  سلطة  هي  الحقوقية  والمنظمات  المؤسسات 
وليس لديها السلطة اإللزامية ألن حدود سلطاتها هو المراقبة والتقييم والرصد 
والتوثيق وإحالة البالغات للسلطات القضائية المعنية بشأن إجراء التحقيقات 
وتحديد هوية الجناة ومالحقتهم وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وكذلك 
العمل على إصدار التقارير والبيانات الدورية التي يتم من خالل تقييم األوضاع 

اإلنسانية وحالة حقوق اإلنسان يف البالد.

وهل نجحت المنظمات الليبية في أداء هذا الدور؟ 
أداء  الحقوقية وليس جميعها نجحت إىل حد ما يف  المنظمات  عدد من 
مهام عملها اإلنساين برغم من حجم التحديات والمخاطر األمنية التي تهدد حياة 
اإلنسان يف مثل هكذا ظروف استثنائية صعبة  المدافعين عن حقوق  وسالمة 
ألغام نظرا لحجم  العمل الحقويق واإلنساين إىل حقل  للغاية تحول فيها ميدان 

المخاطر المحدقة بالمدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء المدنيين.

ما أبرز المعوقات التي تواجه المنظمات الليبية وتحول 
دون القيام بدورها؟

والتوثيق  الرصد  مسألة  يف  تساعد  التي  والفنية  التقنية  واإلمكانيات  الموارد 
األبرياء  بحق  ترتكب  التي  والجرائم  باالنتهاكات  يتعلق  فيما  الحقائق  وتقصى 
والمدنيين، باإلضافة إىل التحدي األكبر الذي يواجه كل مؤسسات الدولة الليبية 
وهو التحدي األمني والمخاوف والمخاطر األمنية التي تهدد العاملين يف ميدان 

والقانوين  والحقويق  اإلنساين  العمل 
مخاطر كبيرة وكثيرا ما تم استهدافهم 

ووضعهم يف دائرة االستهداف.

التي  الرسالة  هي  ما 
النزاع  أطراف  إلى  توجهونها 

الليبي؟
وقف  هي  دائما  األوىل  رسالتنا 
ويالت  األبرياء  وتجنيب  االقتتال 
الحروب والنزاعات المسلحة التي كان 
الكارثية  والتداعيات  اآلثار  لها  والزال 
والشيوخ  واألطفال  األبرياء  على 
األوضاع  إىل  أنظروا  والعجزه،  والنساء 
وطنكم   أبناء  بها  يمر  التي  المأسوية 
من  نتمنى  كما  الحرب،  هذه  جراء 
اإلصغاء  المسلح  النزاع  أطراف  جميع 

إىل صوت الحكمة.

الهدنة  هذه  على  التأسيس  يتم  أن  يمكن 
فيها  ووقعت  هشة,  كانت  وان  حتي  اإلنسانية 
بعضا من الخروقات من هنا وهناك اال انه يمكن 
النار  إطالق  لوقف  مبادرة  في  عليها  التأسيس 

والتهدئة.
وليس  الحقوقية  المنظمات  من  عدد 
جميعها نجحت إلى حد ما في أداء مهام 
عملها اإلنساني برغم من حجم التحديات 
والمخاطر األمنية التي تهدد حياة وسالمة 
مثل  في  اإلنسان  حقوق  عن  المدافعين 

هكذا ظروف استثنائية.

التحدي األكبر الذي يواجه كل 
مؤسسات الدولة الليبية هو 
التحدي األمني والمخاوف 
والمخاطر األمنية التي 
تهدد العاملين في ميدان 
العمل اإلنساني والحقوقي 
والقانوني مخاطر كبيرة 
وكثيرا ما تم استهدافهم 
ووضعهم في دائرة 
االستهداف.
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سلمى المنفي:

حوار سوزان الغيطاين

حركة  الرمضانية  الدراما  شهدت 
اعترت خطوة على طريق النهوض 

بالفن الليبي ليكون مرآة تعكس 
وتقوم  المواهب  وتبرز  الواقع 
الفنانين  من  االستفادة  على 
كثر عن  المخضرمين.. للحديث أ
الفنانة  التقينا  ليبيا  يف  الدراما 

سلمى المنفي

اإلبداع يخرج من
قلب الحرب واأللم
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أثرت األوضاع السياسية واألمنية في ليبيا  برأيك كيف 
على الدراما؟

اإلبداع  أن  كما  بالمسؤولية  يشعر  الفنان  جعلت  بالعكس  بل  سلبا  تؤثر  لم 
يف  واألمنية  السياسية  األوضاع  أن  إىل  باإلضافة  واأللم  الحرب  قلب  من  يخرج 
الخارج كتونس  الدرامية على تصويرها يف  األعمال  القائمين على  أجبرت  ليبيا 
األخرى  الدول  خبرات  من  االستفادة  من  الليبيين  الفنانين  مكن  وهذا  ومصر 
كما مكنت الدول األخرى من التعرف عن قرب على الفنانين الليبيين فمثال يف 
45 يوم منه يف مصر كما أن الفريق الفني بالكامل  مسلسل بارانوياتم تصوير 
مصري ما عدا المخرج ليبي وهو محمد التريكي باإلضافة إىل أن مسلسل زنقة 
ريح تم تصويره يف تونس بإنتاج ضخم وكان عمال مميزا من إخراج أسامة رزق 
يمكن  بلهجة  يتحدثون  فيه  الفنانين  ألن  العربية  الدول  يف  العرض  ويستحق 

للمشاهد العريب أن يفهمها.

الليبية  الفنية  الساحة  أن  القول  يمكن  مدى  أي  إلى 
تتسم بالثراء؟

هذا  أدى  وقد  ومؤلفون  مخرجون  وكذلك  جيدون  ممثلون  ليبيا  يف  يوجد 
على  المنتجين  تشجيع  إىل  الزخم 
يعرفون  النهم  رصينة  بأعمال  القيام 
معها  ويتفاعل  الجمهور سيدعمها  أن 

وسيؤدي ذلك إىل إنجاحها.

زخما  نرى  أن  نتوقع  هل 
الدرامي  اإلنتاج  في 

رمضان القادم؟
يجري  أعمال  فهناك  بالتأكيد 
تصويرها يف مصر وتونس وربما تركيا 
لتقديم أعمال ترضي المشاهد الليبي 

وكذلك  جيدون  ممثلون  ليبيا  في  يوجد 
إلى  الزخم  هذا  أدى  وقد  ومؤلفون  مخرجون 
رصينة  بأعمال  القيام  على  المنتجين  تشجيع 
النهم يعرفون أن الجمهور سيدعمها ويتفاعل 

معها وسيؤدي ذلك إلى إنجاحها.
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ينجز  الذي  الخفيف  اإلنتاج  عن  بعيدا 
نقاط  من  العديد  وتشوبه  عجل  على 

الضعف.

الليبي  الواقع  هل 
األعمال  على  انعكس 
بشكل  المقدمة  الدرامية 

عام؟
نعم فمثال مسلسل زنقة ريح يتحدث 
ومسلسل  اليهود  فترة  يف  ليبيا  عن 
اإلجتماعي  الواقع  عن  يتحدث  بارانويا 
رسالة  النهاية  يف  يوصل  العملين  وكال 
تدعو إىل السلم والمصالحة ونبذ الفرقة 

وهذا ما تحتاجه ليبيا يف هذه المرحلة.

الفنانة سالمى  ما جديد 
المنفي؟

بارانويا  مسلسل  عرض  يجري  حاليا 
مدة  حلقة   15 من  يتألف  والذي 
أحداث  وتتنوع  دقيقة   54 حلقة  كل 

يف  العمل  عرض  المقرر  من  وكان  واإلثارة  والدراما  التشويق  بين  المسلسل 
شهر رمضان الماضي إال أن فريق العمل قرر تأجيل عرضه حتى تكون الظروف 
أفضل ومواتية بشكل أحسن وتتمحور فكرة المسلسل على عائلة تويف والدها 
المسلسل  أفراد  العديد من  بين  القتل  أحداث  وبدأت  الميراث  واختلفت على 
الذي أقوم فيه بأحد أدوار البطولة حيث أين زوجة األبن األكبر لألسرة التي تويف 
والدها وهو دور بعيد تماما عن شخصيتي حيث أين أقوم بدور سيدة بالغة من 
وتسعى  بالخوف  دائما  وتشعر  والخضوع  باالستسالم  وتتسم  سنة   35 العمر 

إلرضاء الجميع لكنها تقول كلمة الحق 

ما األعمال التي تستعدين إلنجازها؟
هناك عمالن اثنان استعد لهما أحدهما أقوم فيه بدور البطولة وهو يعد 
الجزء الثالث من مسلسل سأذكر اسمه يف وقت الحق وهو يتألف من مجموعة 
الثاين فهو  المسلسل  أما  أن كل خمس حلقات يشكلون حكاية  حكايات حيث 

عمل مصري إال أن فيه أدوار تحتاج لشخصيات ليبية.

كيف تنظرين إلى العالقة بين الجيل الصاعد واألجيال 
السابقة؟

هناك عالقة تعاون إيجابية بين الطرفين فالجيل الصاعد يستفيد من خبرات 
الجيل الذي يمتلك الخبرة كما أن هناك أدوار تحتاج إىل جيل الشباب وهناك 

أدوار أخرى تحتاج لألجيال السابقة.

يحتاجه  الذي  ما 
هذه  في  الليبي  الفنان 

المرحلة؟
وإىل  فرصة  إىل  الليبي  الفنان  يحتاج 
إنتاج  وإىل  وبإمكانياته  به  يؤمن  من 
يساعد على إبراز المواهب ويقدم أعماال 

هادفة تنال استحسان المشاهد. 

يحتاج الفنان الليبي إلى فرصة وإلى من يؤمن 
إبراز  على  يساعد  إنتاج  وإلى  وبإمكانياته  به 
المواهب ويقدم أعماال هادفة تنال استحسان 

المشاهد. 


