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»مزرق« في دوامة حرب مأساوية

تهجير وتقتيل

وعشرات الضحايا

؟
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الجنوب الليبي.. جزءًا من المأزق

األمني في الصحراء اإلفريقية

محمود

 الدريحو: األوضاع 

تنذر بكارثة حقيقة

 في مرزق 
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افتتاحية -مجلة المرصد 

يف الوقت الذي تخوض فيه قوات الجيش الوطني الليبي معركة العاصمة 
طرابلس، ويف ظل المد والجزر العسكري بينها وبين قّوات حكومة الوفاق، 
منذ  دخلها  قد  الجيش  كان  التي  مرزق  مدينة  يف  جنوبًا  المعارك  اندلعت 
أشهر يف إطار حربه ضد الجماعات التشادية المسلحة التي تتخذ من مناطق 
كز عسكرية، مستغلة الوضع األمني  الجنوب قواعد ومخيمات تدريب ومرا
المنظمات  دعم  والسالح  البشر  وتجارة  بالتهريب  المالية  مواردها  إلنعاش 

الجهادية اإلرهابية.

مزرق يف دوامة حرب مأساوية: االفتتاحية

تهجير وتقتيل..
 وعشرات الضحايا
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جنوبا،  اندلعت  التي  المعارك  هذه 
الليبي  الجيش  قادة  تصريحات  تربطها 
بمحاولة قوات حكومة الوفاق التنفيس 
جبهات  بفتح  العاصمة  جبهات  على 
بقّوات  البالد، مستعينين  أخرى جنوب 
الجماعات  وحتى  التشاديّة  المعارضة 
كّلها  تتقاطع  التي  المسلحة  اإلرهابية 
مع حكومة الوفاق يف الحرب ضد قّوات 

الليبي. الجيش 
التي  العنيفة  المواجهات  هذه 
أغسطس  شهر  بداية  منذ  اندلعت 
يقل  ال  ما  مقتل  عن  أسفرت  الماضي، 
 200 من  كثر  أ وإصابة  مدنيا،   90 عن 
مكتب  نشرها  بيانات  بحسب  شخص، 

األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف الشرق األوسط )أوتشا(..

** حرٌب معلنة و«احتالل«.. 

الليبي،  البرلمان  القومي يف  واألمن  الدفاع  لجنة  رئيس  الميهوب،  النائب طالل 
قال إن عصابات تشادية معارضة احتلت مدينة مرزق يف الجنوب الليبي.

»العصابات  أن  الروسية  سبوتنيك  »سبوتنيك«  لوكالة  تصريحات  يف  مضيًفا، 
التشادية التي احتلت المدينة وقامت بالتطهير العريق فيها، مدعومة من حكومة 
ليبيا«  يف  ارتكبتها  التي  بالجرائم  للقيام  والعتاد  بالسالح  أمدتها  وأنها  السراج، 

بحسب تعبيره.
األمن  القومي ستخاطب مجلس  واألمن  الدفاع  لجنة  أن  الميهوب على  وشدد 
والمجتمع الدويل بشأن ما أعلنته المليشيات يف الجنوب الليبي، وأن سيادة ليبيا 
غير قابلة للتقسيم أو إعالن أية مدن مستقلة بذاتها، وأن األمر يعد انتهاكا للسيادة 
للدفاع عن  الليبي  الجيش  التسليح عن  برفع حظر  المطالبة  الليبية. وشدد على 
السيادة الليبية، خاصة أن الجيش يعمل على بسط السيطرة الكاملة على التراب 
العامة  القيادة  الليبي  النواب  مجلس  طالب  سابق  وقت  ويف  الليبي.  الوطني 
المارقة«  بـ«العصابات  وصفهم  لمن  بالتصدي  الداخلية  ووزارة  المسلحة  للقوات 

يف مرزق جنوب غريب البالد.
الذي  اإلرهايب  الهجوم  العبارات  بأشد  »يدين  إنه  له،  بيان  يف  المجلس،  وقال 
وعصابات  اإلرهابية  التنظيمات  من  عدد  فيه  وتشارك  مرزق  مدينة  له  تتعرض 

الذي  التشادية  المعارضة  من  المرتزقة 
راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى«.
المسلحة  القوات  المجلس  وطالب 
الليبية بالضرب بيد من حديد لمن تسول 
وشعبها،  ليبيا  بأمن  المساس  نفسه  له 
داعيا الحكومة الموقتة إىل تقديم الدعم 
الكامل بشكل عاجل ألهايل المدينة التي 

تشهد توترا أمنيا منذ أسابيع.

** تهجير وأوضاع إنسانية صعبة.. 

عن  الوكالة  نقلت  السياق  ذات  ويف 
الليبية،  بلدية سبها  الخيايل، عميد  حامد 
الليبية  قوله إن األوضاع يف مدينة مرزق 

المسماري:  إن بقايا تنظيم 
داعش  يوجد في مدينة 
مرزق، وكّونت ما أطلقت 
عليه “جيش الصحراء”، إلى 
جانب تنفيذها في وقت 
سابق عدًدا من العمليات 
في الشمال الشرقي 
للمنطقة، باإلضافة 
لتحالفها مع العصابات 
التشادية التي يدعمها 
السراج  لتحقيق أهدافها.
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هجر  حيث  كارثية،  مرحلة  إىل  وصلت 
المليشيات  دخول  بعد  أهلها  معظم 

إليها، حسب وصفه.
يسيطر  »اآلن  بالقول   مؤكدا 
المرتزقة  من  مجموعة  المدينة  على 
التي  الوفاق  حكومة  من  المدعومين 
دفعت لهم الماليين من أموال الشعب 
المجموعات  تلك  احتلت  حيث  الليبي، 
وقد  أهلها،  من  الكثير  وقتلت  المدينة 
اعترفت حكومة الوفاق بأن المليشيات 
حّد  على  تتبعها«  شرعية  قوات  هي 
تعبيره. وتابع »نطالب المجتمع الدويل 
يف  حدثت  التي  الجريمة  إىل  بالنظر 
حكومة  سببها  أن  ونؤكد  مرزق،  مدينة 
المجموعات  تلك  أن  خاصة  الوفاق، 
عناصر  هي  بينهم  الموجودة  الليبية  العناصر  أن  كما  تشادية،  مليشيات  تضم 

مطلوبة على ذمة قضايا إرهابية وقانونية« بحسب وصفه.

** المسماري يتهم حكومة الوفاق بالتحالف مع داعش.. 

العربية  المسّلحة  للقّوات  العام  القائد  الّرسمي باسم  الّناطق  المقابل قال  ويف 
مدينة  على  هجوًما  شنت  الوفاق  ميليشيات  إن  المسماري،  أحمد  الّلواء  الليبية 

مرزق بجنوب ليبيا، بالّتعاون مع تنظيم داعش اإلرهايب.
عمليات  غرفة  أن   – صحفي  مؤتمر  خالل   – المسماري  أحمد  اللواء  وأضاف 
الكرامة بالمنطقة الجنوبية، تراقب الميليشيات وتقوم بعمليات استطالع وإعطاء 

المعلومات أوالً بأول للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.
كد المسماري، أن عمليات االستطالع وفرت كًما معلوماتًيا كبيًرا عن تحركات  وأ

هذه الميليشيات، وسهلت تتبعها واستهدفتها.
مرزق  مدينة  يف  المواطنين  منازل  دمرت  العصابات  هذه  أن  المسماري  كد  وأ

ومحيطها، كما تم تهجير سكانها إىل مناطق يف وادي عتبة وتراغن وسبها.
وكّونت  مرزق،  مدينة  يف  يوجد  داعش   تنظيم  بقايا  إن  المسماري  وكشف 
من  عدًدا  سابق  وقت  يف  تنفيذها  جانب  إىل  الصحراء”،  “جيش  عليه  أطلقت  ما 
العمليات يف الشمال الشريق للمنطقة، باإلضافة لتحالفها مع العصابات التشادية 

التي يدعمها السراج  لتحقيق أهدافها.

النائب طالل الميهوب، 
رئيس لجنة الدفاع واألمن 
القومي في البرلمان 
الليبي: إن عصابات تشادية 
معارضة احتلت مدينة مرزق 
في الجنوب الليبي.

تصريحات قادة الجيش الليبي بمحاولة 
جبهات  على  التنفيس  قوات»الوفاق« 
جنوب  أخرى  جبهات  بفتح  العاصمة 
المعارضة  بقّوات  مستعينين  البالد، 
التي  اإلرهابية  الجماعات  و  التشاديّة 

تتقاطع كلّها مع حكومة الوفاق.
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عبدالباسط غبارة

يف   ،2011 أحداث  منذ  ليبيا  شهدتها  التي  الفوضى  حالة  ساهمت 
الليبية  األراضي  داخل  إفريقية  ومليشيات  عسكرية  فصائل  انتشار 
عامة، مستغلين تفاقم التوترات األمنية،  واستمرار االنقسامات ما بين 
األكبر من األوضاع  النصيب  الجنوبية  المنطقة  الليبيين.ونالت  صفوف 
المتردية،  بعدما ترسخت أقدام قوات وعناصر أجنبية تقاتل من أجل 
السيطرة على أهم النقاط االستراتيجية ومنافذ التهريب بها؛ إذ أن الصراع 
بجنوب ليبيا لم يعد مقتصًرا على الليبيين فحسب،  ولكن تداخلت فيه 

فصائل أجنبية،  وأصبحت هناك حالة من تشابك التحالفات.

مدينة المآسي..
»مرزق« في قلب 

الصراعات المتجددة
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عام  القذايف  معمر  الراحل  الزعيم  نظام  سقوط  منذ  الليبي  الجنوب  يتعرض 
أبرزها  القانون،   عن  خارجة  أجنبية  مجموعات  قبل  من  هجمات  إىل    ،2011
المجموعات التشادية المسلحة التي استغلت الفراغ األمني والسياسي لتكرار 
الرعب  لبث  منها  محاولة  يف  والخاصة  العامة  المنشآت  واستهدافها  هجماتها 

لدى سكان هذه المناطق ليسهل يف ما بعد السيطرة عليها.
المتعلقة  تلك  وبخاصة  أنشطتها  توسيع  التشادية  المجموعات  وحاولت 
بتجارة البشر مستغلة المساحات الجغرافية الواسعة للتحرك،  إضافة إىل قرب 
الحدود الليبية من بعض البلدان األفريقية التي تشهد موجة نزوح متكرر نحو 
الجنوب الليبي الغني بالموارد المنجمية والنفطية. فاختيار الجماعات المسلحة 
التشادية للجنوب الليبي لم يكن اعتباطياً،  بل لدوافع إستراتيجية يبقى أهمها 
ليبيا  إنتاج  بمقدار نصف  أي  يومياً  برميل  مليون  يوفر نصف  فالجنوب  النفط. 

من النفط الخام.
ما  غرار  على  والسودانيين  التشاديين  المتمردين  من  مجموعات  واستغلت 
واالنقسامات  الفوضى  أخرى،   مناطق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أيضا  فعل 
إلقامة قواعد خلفية لها يف الجنوب الليبي القريب من دولها،  تنطلق منها لتنفيذ 
المتحدة نشر  األمم  لخبراء يف  تقرير  تهريب وأنشطة مختلفة.وبحسب  عمليات 
كتوبر 2018،  تسعى هذه المجموعات إىل »تعزيز وجودها يف ليبيا ألهداف  يف أ
تخدم مصالحها«.وتستفيد هذه المجموعات من حدود غير مضبوطة ومن دعم 

مجموعات وقبائل تعيش يف المناطق الحدودية بين الدول الثالث.
أقدم  من  »مرزق«  مدينة  وتعتبر 
يعود  وأعرقها،   الليبي  الجنوب  مدن 
المصريين،   الفراعنة  عهد  إىل  تاريخها 
من  الكثير  حولها  أقيمت  وقد 
شاهدة  آثارها  بقيت  التي  الحضارات 
»مرزق«  هذا.وتقع  وقتنا  حتى  عليها 
خط  على  ليبيا  جنوب  أقصى  يف 
العرض 25 وخط الطول 13،  وتعتمد 
اقتصاديا على الزراعة وتشتهر بالتمور 
ويبلغ  النخيل،   من  اليدوية  واألعمال 

استغلت مجموعات من المتمردين التشاديين 
تنظيم  أيضا  فعل  ما  غرار  على  والسودانيين 
الفوضى  أخرى،   مناطق  في  اإلسالمية  الدولة 
في  لها  خلفية  قواعد  إلقامة  واالنقسامات 

الجنوب الليبي القريب من دولها.



7 الخميس  ٢٩  اغسطس  ٢٠١٩             العدد: 78 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

عدد سكانها حوايل 12 ألف نسمة. وباإلضافة إىل موقعها االستراتيجي المميز،  
أثناء  ميالدية،    1310 عام  بنيت  التي  قلعة »مرزق«  تاريخية تضم  مدينة  هي 
إىل  المدينة  بقاء  قديما.وساهم يف  فزان  لدولة  لتكون عاصمة  المدينة  تأسيس 
القوافل  التقاء  موطن  جعلها  جدا  مهما  جغرافيا  موقعا  تحتل  أنها  اليوم  هذا 
التجارية القادمة من أفريقيا حتى سواحل البحر المتوسط،  وكذلك نقطة وصل 
بين الغرب والشرق يف شمال أفريقيا،  كما ازدهرت الحضارة يف مرزق بسبب 

كثرة مياهها الجوفية التي توجد يف أرضها منذ آالف السنين.
ومنذ اندالع األزمة الليبية يف العام 2011، عانت مدينة مرزق شأنها شأن بقية 
مدن الجنوب الليبي، من غياب األمن والتهميش وانعدام الخدمات األساسية،  
اإلرهابية  الجماعات  وانتشار  لنمو  خصبة  تربة  خلقت  التي  العوامل  وهي 
والعصابات اإلجرامية والجماعات األجنبية المسلحة يف الجنوب الليبي،  لتتفاقم 

معاناة وأوجاع سكان المدينة التاريخية.

**  ميلشيات المعارضة التشادية والتحالف مع االرهاب

المسلحة  الجماعات  كثر  أ كإحدى  التشادية،  المعارضة  ميليشيات  وبرزت 
الليبي،  الجنوب  مناطق  يف  حضورا 
حقيقًيا،   خطًرا  تشكل  باتت  حيث 
عناصر  استغالل  ظّل  يف  سيما  ال 
يف  للوضع  البشر  تهريب  عصابات 
تحركاتهم،   شبكات  وتوسيع  تنشيط 
لهذه  المصلحي  االرتباط  على  عالوة 
المجموعات،  مع التنظيمات اإلرهابية 
إقامة  إىل  سنوات  منذ  تسعى  التي 
وفق  المنطقة،   يف  إسالمية«  »إمارة 

مراقبين.
يف  التشادية  العصابات  ودخلت 

في ٢١ فبراير ٢٠١٩، أعلنت قوات الجيش الليبي، 
مرزق  مدينة  على  بالكامل  سيطرتها  فرض 
من  أسابيع  الجنوب.بعد  تطهير  عمليات  ضمن 
الحصار والتفاوض واالشتباك،  مع المجموعات 
كانت  والتي  للجيش،  المناوئة  المسلحة 

تتحصن داخل المدينة.
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الليبي،   والجنوب  الغرب  يف  المتسارعة  الميليشيات  مع  عديدة  تحالفات 
لقاء  والشرطة  الجيش  قوات  اإلرهابية ضد  والتنظيمات  الجماعات  مع  وكذلك 
لتنفيذ  انطالق  قواعد  منها  اتخذت  التي  الجنوبية  والمدن  الحدود  داخل  بقائها 
عملياتها ضد الجيش يف الجنوب من جهة وضد قوات الجمهورية التشادية من 

جهة أخرى.
جنوب  يف  تقاتل  لها  قوات  بوجود  التشادية  المعارضة  اعترفت  أن  وسبق 
ليبيا،  ضمن قوات »سرايا الدفاع عن بنغازي« اإلرهايب.وكذلك مع ميليشيات 
الليبي »إبراهيم جضران« المتحالف أساسا مع تنظيم »القاعدة« والتابع لها 
جماعة  ميليشيات  وخاصة  طرابلس  مليشيات  مع  تحالفات  لها  كما  سابقا،  

اإلخوان.
قوات  مواقع من  انتزاع عدة  2017 يف  العام  الليبي منتصف  الجيش  ونجح 
محسوبة على الجماعات اإلسالمية يف الجنوب،  من بينها القوة الثالثة وما يعرف 
التشاديين يف هجماتها  المقاتلين  التي تستخدم  بنغازي«  الدفاع عن  بـ«سرايا 
وتمنهنت  الجفرة  عسكرية:  قواعد  ثالث  المواقع  تلك  بين  الجيش.ومن  ضد 
وبراك الشاطئ. وقطعت سيطرة الجيش على تلك القواعد الدعم الذي كانت 
خارجية.  أطراف  من  وأيضا  الغرب  يف  موالية  قوات  من  الجماعات  تلك  تتلقاه 
التي  هجماتها  تواصل  مع  كبيرا  خطرا  تشكل  ظلت  الشادية  العصابات  لكن 
2018،  شن مسلحون  الجيش والمدنيين.ففي شهر ديسمبر  تستهدف قوات 

على  هجوما  التشادية  المعارضة  من 
البالد،   جنويب  الليبي  للجيش  معسكر 
وجرحى،   قتلى  سقوط  عن  أسفر  مما 
ميدانية.  مصادر  ذكرت  ما  حسب 
المجموعات  إن  مراقبون  ويقول 
لتحويل  تسعى  المعارضة  التشادية 
نقطة  البالد،   جنوب  يف  المنطقة 
انطالق لهجماتها يف الداخل التشادي.

** الجنوب ساحة معركة كبرى:
يف  األمني  التردي  تواصل  ودفع 

٢٠١١، عانت  العام  الليبية في  اندالع األزمة  منذ 
الجنوب  مدن  بقية  شأن  شأنها  مرزق  مدينة 
وانعدام  والتهميش  األمن  غياب  من  الليبي، 
الخدمات األساسية،  وهي العوامل التي خلقت 
اإلرهابية  الجماعات  وانتشار  لنمو  خصبة  تربة 

والعصابات اإلجرامية والجماعات األجنبية.
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اطالق  اىل  الليبي  الجيش  الجنوب 
الثاين/  كانون   15 يف  عسكرية  عملية 
يناير الماضي، لتطهير مناطق الجنوب 
»داعش«  تنظيمي  إرهابيي  من 
العصابات  جانب  إىل  و«القاعدة«،  
المسلحة  القوات  التشادية.وتمكنت 
مدن  أبرز  على  السيطرة  من  الليبية 
ومرزق  سبها  غرار  على  الجنوب 
أهم  على  سيطرته  بسط  كما  وتراغن 
وأمن  المنطقة  يف  الحيوية  المواقع 

النفطية. الحقول 
ويف 21 فبراير 2019، أعلنت قوات 
سيطرتها  فرض  الليبي،  الجيش 
ضمن  مرزق  مدينة  على  بالكامل 
أسابيع  الجنوب.بعد  تطهير  عمليات 
واالشتباك،   والتفاوض  الحصار  من 

داخل  تتحصن  كانت  والتي  للجيش،   المناوئة  المسلحة  المجموعات  مع 
صادرت  الجيش  قوات  أن  حينها  الحريب،  اإلعالم  شعبة  كدت  المدينة.وأ
أسرت  كما  التشادية،   العصابات  من  واألسلحة  اآلليات  من  مجموعة 
المرتزقة  فلول  مطاردة  ىف  استمرارها  ذاته  الوقت  يف  مؤكدة  منهم،  العديد 

واإلرهابيين.
المتحالفة  والمليشيات  التشادية  العصابات  لجأت  الميداين  تراجعها  وأمام 
معها اىل سالح االغتياالت واستهداف المدنيين، ففي 21 فبراير، اغتال مسلحون 
عميد  مرزق،   مديرية  أمن  مدير  التشادية،  المعارضة  لمرتزقة  تابعون  فارون،  
إبراهيم محمد كري،  داخل منزله.وذلك على خلفية تعميم وجهه عبر الالسلكي 
لقوات األمن بااللتحام مع القوات المسلحة وعدم التعرض لها أثناء دخولها إىل 

مرزق، بحسب تقارير إعالمية.
الليبية،   2019 داهم مسلحون منزل بحي سكرة يف مدينة مرزق  ويف مارس 
بحًثا عن رب العائلة الموايل للجيش الوطني الليبي،  وقتلوا بدم بارد الطفلين: 
عبد هللا علي عبد هللا صالح،  ويبلغ من العمر 4 سنوات بطلقة يف العين،  وابن 
الرأس  14 سنة،  بطلقة يف  العمر  ويبلغ من    ، وائل عبدهللا رجب صالح  عمه 

أمام والدتيهما.
المواطن  منزل  اقتحمت  المسلحة  المجموعة  أن  إعالمية  تقارير  وقالت 
»علي عبد هللا صالح« الذي يعمل يف القوة المساندة لقوات الجيش الوطني،  
وأطلقت الرصاص على الطفلين بعد أْن علمت بغياب رب العائلة عن المنزل 
المدينة  البشعة استنكارا واسعا من قبل أهايل  الحادثة  يف مهمة عمل.ولقيت 
أطفال  ضحيتها  راح  التي  البشعة  والجريمة  اإلرهايب  العمل  هذا  أدانوا  الذين 

أبرياء.
وعقب عمليات التأمين التي أطلقها 
مرزق  مدينة  شهدت  الليبي،  الجيش 
هدوءا حذرا سرعان ما تبدد، مع اندالع 
المعارك يف العاصمة الليبية طرابلس 
الماضي،  أبريل/نيسان  من  الرابع  يف 
الليبي  الوطني  الجيش  أطلق  أن  بعد 
عملية  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة 
نفوذ  انهاء  بهدف  الكرامة«  »طوفان 
واستعادة  المسلحة  المليشيات 

مؤسسات الدولة.

هم  مرزق  في  الترهيب  بعمليات  يقوم  من 
أعلنوا  الوفاق  بحكومة  عالقة  على  أشخاص 
بينهم  من  طرابلس،   في  لها  مساندتهم 
»حسن موسى« وهو متمرّد مرتبط بالعصابات 
حكومة  مساندا  مقطع  في  ظهر  التشادية 

الوفاق.
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** معركة العاصمة وجبهة مرزق الجنوبية: 

ومع بسط الجيش الليبي سيطرته على عدد من المناطق المتاخمة للعاصمة، 
الجنوب. يف  للتحرك  معها  المتحالفة  والمليشيات  التشادية  العصابات  عادت 
وهي الخطوة التي فسرها البعض باالرتباط بين قوات الوفاق وتلك المجموعات 
النائب يف  قال  مختلفة  إعالمية  تصريحات  ففي  القانون.  عن  الخارجة  األجنبية 
المجموعات  تلك  تدعم  الوفاق  حكومة  إن  السعيدي،  علي  الليبي  البرلمان 
وعّلق  طرابلس.  على  الضغط  وتخفيف  الجيش  جهود  لتشتيت  خطة  ضمن 
عالقة  على  أشخاص  هم  مرزق  يف  الترهيب  بعمليات  يقوم  من  أن  السعيدي 
بحكومة الوفاق أعلنوا مساندتهم لها يف طرابلس،  من بينهم »حسن موسى« 
وهو متمّرد مرتبط بالعصابات التشادية ظهر يف مقطع مساندا حكومة الوفاق.

العصابات  نفذتها  دامية  أحداثا  الماضية  األيام  خالل  مرزق  مدينة  وشهدت 
التشادية ومجموعات متطرفة وأسفرت مواجهات عنيفة منذ مطلع أغسطس/
من  كثر  أ وإصابة  مدنيا،    90 عن  يقل  ال  ما  مقتل  عن  المدينة،  يف  الجاري  آب 
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  مكتب  نشرها  بيانات  بحسب  شخص،    200

اإلنسانية يف الشرق األوسط.
الليبي  النواب  مجلس  مرزق  تعيشها  التي  الصعبة  األوضاع  هذه  ودفعت 
وصفهم  لمن  بالتصدي  الداخلية  ووزارة  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
»يدين  إنه  له،   بيان  يف  المجلس،   المدينة.وقال  يف  المارقة«  بـ«العصابات 
الذي  اإلرهايب  الهجوم  العبارات  بأشد 
وتشارك  مرزق  مدينة  له  تتعرض 
اإلرهابية  التنظيمات  من  عدد  فيه 
المعارضة  من  المرتزقة  وعصابات 
من  عدد  ضحيته  راح  الذي  التشادية 
المجلس  والجرحى«.وطالب  الشهداء 
بالضرب  الليبية  المسلحة  القوات 
نفسه  له  تسول  لمن  حديد  من  بيد 
داعيا  وشعبها،   ليبيا  بأمن  المساس 
الدعم  تقديم  إىل  الموقتة  الحكومة 

تحدثت تقارير اعالمية عن أوضاع صعبة تعيشها 
ترتكبها  التي  االنتهاكات  ظل  في  مرزق  مدينة 
الخيالي  حامد  التشادية.ووصف  العصابات 
مدينة  في  األوضاع  الليبية،   سبها  بلدية  عميد 

مرزق الليبية بأنها وصلت الى مرحلة »كارثية«.
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الكامل بشكل عاجل ألهايل المدينة التي تشهد توترا أمنيا منذ أسابيع.
وربط مراقبون محاولة زعزعة االستقرار يف الجنوب الليبي بالمعارك الدائرة يف 
المسلحة والعصابات  اإلرهابية والجماعات  التنظيمات  العاصمة، حيث تسعى 
األجنبية المتحالفة مع حكومة الوفاق، وأبرزها »قوات حماية الجنوب«،  وهي 
مليشيا قوامها الرئيسي مقاتلون من تشاد ودول أفريقية أخرى مثل نيجيريا، 
وتخفيف  الليبي  الجيش  تشتيت  اىل  التباوي،  إمرة حسن موسى  تحت  تقاتل 

الضغط على المليشيات المتحالفة معها يف طرابلس.
مدينة  يف  المسلحة  الجرائم  من  عددا  الجنوب«  حماية  »مليشيات  وارتكبت 
الليبي  الجيش  إعالن  منذ  المدن  من  وغيرها  و«غدوة«  و«سبها«  »مرزق« 
أبريل/نيسان   4 العاصمة طرابلس يف  لتحرير  الكرامة«  إطالق عملية »طوفان 
الماضي من المليشيات كنوع من تخفيف الضغط على المليشيات المتحالفة 

معها بعد اشتداد ضربات الجيش الليبي.

** حكومة السراج في مرمى االتهامات: 

التشادية،  العصابات  مع  بالتحالف  السراج  لحكومة  االتهامات  وتصاعدت 
القومي  واألمن  الدفاع  لجنة  رئيس  ميهوب  طالل  الليبي  النائب  اتهم  حيث 

الوفاق  حكومة  الليبي،  البرلمان  يف 
ترتكبها  التي  الجرائم  يف  بالضلوع 
مرزق،  مدينة  يف  التشادية  العصابات 
التشادية«،   »المليشيات  إن  قائال 
مرزق  مدينة  يف  المنازل  أحرقت  التي 
مباشرة من »حكومة  تمويالت  تتلقى 

السراج«،  حسب قوله.
ونقلت وكالة »سبوتنيك«، الروسية، 
معلومات  :«لدينا  قوله  ميهوب  عن 
المجموعات  تلك  تلقي  على  مثبتة 
اإلرهابية تمويالت من حكومة السراج 
والمصرف المركزي،  حيث تأيت أموال 

بالحكومة  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة 
الليبية المؤقتة:«ما تشهده مرزق هذه األيام من 
وتقتيل  لألهالي  وتشريد  وعرقي  عنصري  قتل 
جبين  على  عار  هو  والشيوخ  واألطفال  للنساء 
المجتمع الدولي الذي لم يقم بأي دور إنساني 
إلنقاذ المشردين والمهجرين والمحاصرين من 

نساء مرزق«.
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المليشيات عن طريق أسامة  تمويل هذه  ويتم  المركزي،   المصرف  إىل  النفط 
جويلي«.وتابع الميهوب: »هذا المجلس )حكومة الوفاق( أصبح مجلسا إرهابيا 
غير دستوري  المجلس  أن  ليبيا،  خاصة  يمثل  ال  وأنه  للوفاق،   وليس مجلسا 
وافتقد شرعيته من كل االتجاهات،  ويرعى اإلرهاب،  كما أنه يمثل خطورة على 

ليبيا والمنطقة بشكل عام«.
جنوب  المرتزقة يف  مع  حرفية  بكل  يتعامل  الليبي  »الجيش  أن  على  وشدد 
التي  الجرائم  السراج على  انه سيحاكم  بقوة وحسم،  كما  وأنه سيرد  الليبي،  
الدفاع  ليبيا«.وطالبت  خارج  من  القادمة  اإلرهابية  للمليشيات  بدعمه  ارتكبها 
واألمن القومي المجتمع الدويل وبعث األمم المتحدة والجامعة العربية باتخاذ 
ضد  مواقف  واتخاذ  ليبيا،   يف  اإلرهاب  تمويل  عمليات  إزاء  اإلجراءات  كافة 
السلم  اإلرهابية لما تمثله من خطورة على  الجماعات  التي تمول  الشخصيات 
كد مجلس مشايخ ترهونة على متابعته بحرص  واألمن الدوليين. ومن جهته، أ
أهايل  له  يتعرض  ما  شديدين  وقلق 
من  وتهجير  وقتل  إبادة  من  مرزق 
والخارجين  التشاديين  المرتزقة  قبل 
وصفها  ما  من  بدعم  القانون  عن 
والمشروع  الصخيرات«  بـ«حكومة 
القطري األردوغاين.وحمل المجلس يف 
لحكومة  الداعم  الدويل  المجتمع  بيان 
الوفاق مسؤولية ما يتعرض له األهايل 
العامة  القيادة  مطالباً  مرزق،   يف 
القيام  بضرورة  المسلحة  للقوات 
المتعلقة  والتاريخية  الوطنية  بمهامها 
والسيطرة  الجنوب  أهايل  بحماية 

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

واإلمكانات المتاحة تحت تصرف أهايل مرزق من عرب وتبو ليبيون.

** مرزق مدينة منكوبة: 

 18 األحد  له،  بيان  يف  أشار  الكرامة،   عمليات  لغرفة  اإلعالمي  المركز  وكان 
2019،  إىل أن ما صنعته العصابات المرتزقة التشادية،  من العمل  أغسطس 
عريق  تطهير  محاولة  هو  منازلهم،   وحرق  »مرزق«  مدينة  أهايل  تهجير  على 
مدعوم من حكومة الوفاق الغير شرعية.وتابع البيان قوله،  »إن قوات الجيش 
منكوبة  مدينة  مرزق،   مدينة  تعتبر  حفتر«،   »خليفة  المشير  بقيادة  الليبي،  
قوة  و  التشادية  العصابات  قبل  من  مواطنيها  بيوت  وحرق  للتهجير  تعرضت 
العصابات  هذه  على  القضاء  ووجوب  ضرورة  على  شدد  كما  الجنوب،   تحرير 

واستهدافها أينما وجدت.
وتزايدت مؤشرات تحالف حكومة الوفاق مع العصابات التشادية بداية الشهر 
الجاري، حين حاولت مجموعة من المعارضة التشادية الدخول إىل مدينة مرزق 
وحاصرتها وبدأت يف قصفها باألسلحة الثقيلة إال أن القوات المسلحة يف المدينة 

وبمساندة األهايل صدت الهجوم ووقفت يف وجه هذه القوة المهاجمة.
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وشنت طائرات سالح الجو الليبي غارات جوية استهدفت تمركزات المعارضة 
أمام  التشادية يف محيط مرزق وتمكنت من قتل عدد كبير منهم وفر اآلخرون 
الغارات  مدينا  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المكتب  الجو.ليخرج  سالح  ضربات 
خرجت  فيما  بالمجزرة،   إياها  واصًفا  المدنيين  استهدفت  أنها  معتبًرا  الجوية 
أصوات أخرى ادعت أن الغارة استهدفت أحد األعراس يف المدينة وتسبب يف 

سقوط مدنيين.
مرزق  أن  صحفي  مؤتمر  يف  المسماري،  أحمد  الجيش  باسم  الناطق  كد  وأ
تعرضت لهجوم بقيادة حسن موسى كاش من 3 محاور  باستخدام كافة أنواع 
أن كاش  المسماري إىل  المدنيين.وأشار  أدى لحدوث مجزرة بحق  األسلحة ما 
الذي نفذ الهجوم مدعوم من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي دفع 
50 مليون دينار باسم قوة دفاع الجنوب وذلك لتشتيت  4 أشهر مبلغ  له قبل 
الذهب  على  الشرعي  غير  التنقيب  مناجم  على  يسيطر  أنه   إىل  الفتا  الجيش 
الليبي  الجنوب  كل  ضد  العداء  ويقود  النيجيرية  التشادية  الليبية  بالحدود 

عليها  إخوانية تصرف  أهداف  لتحقيق 
تهجير  يحاول  أنه  موضحا  وتركيا  قطر 
كافة المواطنين من مرزق وقام بتجنيد 

مرتزقة للقيام بعمليات إجرامية.
أخرى  اىل  التطورات  هذه  وتنضاف 
الوفاق  حكومة  تحالف  لتؤكد  سابقة 
أبريل  ففي  التشادية،  العصابات  مع 
السراج  حكومة  تبنت  الماضي،  
الذي  تمنهنت  قاعدة  على  الهجوم 
ومليشيات  إرهابية  عناصر  شنته 
مع  المتحالفة  التشادية  المعارضة 
فيديو  مقطع  الجضران.وأظهر  إبراهيم 
المعارضة  من  مسلحين  حينها،  
الهجوم،  يشاركون يف  التشادية،  وهم 
نيوز«  »سكاي  كدت  أ ما  بحسب 

عربية.
تبني حكومة  واعتبر مراقبون حينها 

مع  التحالف  على  منها  واضحا  اعترافا  تمنهنت،  قاعدة  على  للهجوم  الوفاق 
العصابات التشادية والجماعات المسلحة يف الجنوب.ودفع ذلك عضو مجلس 

النواب سعيد امغيب، لوصف حكومة الوفاق،  بأنها »حكومة اإلرهاب«.
ورقة  آخر  االخبارية، »تمنهنت تسقط  افريقيا  لبوابة  امغيب يف تصريح  وقال 
توت عن حكومة اإلرهاب حكومة العميل السراج،  بعد هجوم مليشيات المرتزقة 
التشادية ومن انضم إليهم من االرهابيين أتباع المجرم الجضران وبقايا الهاربين 
بأوامر من وصفوه  أنهم يقاتلون  من بنغازي على قاعدة تمنهنت،  وتصريحهم 
الليبيون  كتملت وبهذا عرف  ا الصورة قد  بهذا تكون  )السراج(،   بالقائد األعلى 
خصوصاً اهل الجنوب الشريق والغريب أن الذي يدعم ويسلح قطاع الطرق هو 

السراج«،  بحسب وصفه.
وتحاول حكومة الوفاق ومن ورائها المليشيات المتطرفة يف العاصمة التأثير 
 6 المطلة على  ليبيا  األمنية األضعف يف جغرافية  الحلقة  الليبي  الجنوب  على 
إضافة  والديموغرافية،   الجيوغرافية  طبيعته  ذلك  يف  مستغلة  دولية،   حدود 
والوقود  البشر  المتطرفة ومهريب  والتنظيمات  للمليشيات  الواسع  االنتشار  إىل 
والسالح.حيث تسعى لتشتيت الجيش الليبي وادخاله يف مواجهات بعيدا عن 
طرابلس لتخفيف الضغط على المليشيات خاصة بعد أن كثف الجيش الليبي 

ضرباته مؤخرا.
وأدانت وزارة الخارجية والتعاون الدويل بالحكومة الليبية المؤقتة،  ما وصفته 
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بصمت األمم المتحدة والمجتمع الدويل حول هجوم العصابات اإلجرامية التي 
خارجية  مرزق.وأشارت  مدينة  على  دولًيا،  المدعومة  الوفاق  حكومة  تدعمها 
الوفاق  حكومة  أن  إىل    ،2019 أغسطس   26 االثنين  لها،  بيان  يف  المؤقتة  

استعانت بعصابات عابرة للحدود  للهجوم على المدينة المسالمة واآلمنة.
وبيّن البيان أن ما تشهده مرزق هذه األيام من قتل عنصري وعريق وتشريد 
لألهايل وتقتيل للنساء واألطفال والشيوخ هو عار على جبين المجتمع الدويل 
من  والمحاصرين  والمهجرين  المشردين  إلنقاذ  إنساين  دور  بأي  يقم  لم  الذي 
كدت الخارجية يف ختام بيانها أنها لن تترك هؤالء المجرمين دون  نساء مرزق.وأ
والمجتمع  المتحدة  لألمم  المسؤولية  محملة  للعدالة،   وتقديمهم  محاسبة 

الدويل لعدم إدانتهم الصريحة لهذا العمل الجبان.
التي  األزمات  من  جزء  هي  مرزق،  تعيشها  التي  األزمات  بأن  القول  ويمكن 
يعيشها الجنوب الليبي منذ سنوات والتي ألقت بكل ثقلها على سكانه، الذين 
مطالبهم  تهميش  استمرار  مع  صفوفهم  يف  والغضب،  السخط  حالة  تتصاعد 
تتجه  أن  الليبي،  للشأن  المتابعون  ويخشى  المركزية.  السلطة  غياب  وتواصل 
التهريب  تفشي  مع  القانون  عن  والخروج  الفوضى  من  مزيد  نحو  المنطقة 
وازدياد الهجرة اإلفريقية وتنامي نفوذ العصابات األجنبية والجماعات المتطرفة.
نشاط  أمام  مفتوحة  ساحة  إىل  ليبيا  تحولت  مزقتها،   التي  األزمة  ظل  ويف 
تعميق  يف  أنشطتها  أسهمت  التي  المسلحة  والتنظيمات  اإلجرام،   عصابات 
االنقسام وإذكاء الصراعات بين القبائل،  وزيادة الفوضى األمنية،  يف وقت التزال 
أحد  األطراف  تأمين  يشكّل  كما  كبير،   حد  إىل  مضبوطة  غير  ليبيا  فيه  حدود 
كبر التحّديات التي تواجهها البالد.وعلى الرغم من أن الجيش الليبي يعلن يف  أ
كثر من مرة سيطرته على الجنوب لكنه بقي دائما مجاال لالختراقات الخارجّية  أ
جبهات.ويرى  عدة  بين  الجيش  جهود  تشتت  ظل  يف  القانون،  عن  والخروج 
مراقبون أن تحقيق االستقرار يف منطقة الجنوب يبقى رهين انهاء االنقسامات 

بين الفرقاء وارساء سلطة موحدة يف البالد.

يمكن القول بأن األزمات التي تعيشها مرزق، هي جزء 
سنوات  منذ  الليبي  الجنوب  يعيشها  التي  األزمات  من 
تتصاعد  الذين  سكانه،  على  ثقلها  بكل  ألقت  والتي 
استمرار  مع  صفوفهم  في  والغضب،  السخط  حالة 

تهميش مطالبهم وتواصل غياب السلطة المركزية.

األيام  هذه  مرزق  تشهده  ما 
وعرقي  عنصري  قتل  من 
وتقتيل  لألهالي  وتشريد 
والشيوخ  واألطفال  للنساء 
هو عار على جبين المجتمع 

الدولي.
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حوار/ همسة يونس

ليبيا،  يف  الحروب  نيران  من  مرزق  مدينة  تسلم  لم 
الجنوب  مدن  كبر  أ ثاين  تعد  -التي  المدينة  تعيش  حيث 
والمعيشية  األمنية  األوضاع  تدهور  من  الليبي-حالة 
واإلنسانية، وذلك أثر تعرضها لحالة من الفزع واالضطراب 
شنتها  هجومات  بسبب  الماضية  األيام  خالل  األمني 
أقصى  المدينة  على  معارضة  تشادية  جماعات 
سكان  تهجير  يف  تسبب  الذي  األمر  الليبي،  الجنوب 
أبنائها. من  عدد  ومقتل  منازلهم  وحرق  مرزق  وأهايل 

األوضاع تنذر بكارثة 
حقيقة في »مرزق«

محمود الدريحو
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يف  األحداث  بداية  منذ  األقل  على  مدنيا   90 نحو  قتل  ليبية  مصادر  بحسب 
كثر من 200 آخرين، نتيجة لالشتباكات العنيفة التي تصاعدت  المدينة، وجرح أ
اإلنسانية يف مدينة مرزق  األزمة  الضوء على  2019. ولتسليط  خالل أغسطس 
لـــ »بوابة أفريقيا اإلخبارية« حوار مقتضب مع الناشط المدين وأحد أعيان  كان 
المنطقة...  داخل  األوضاع  حقيقة  لنا  كشف  الذي  الدريحو«  محمود   « المدينة 

وإىل نص الحوار 

بداية... ما تقييمك لألوضاع المعيشية واإلنسانية في 
مدينة مرزق؟

معارضة  تشادية  جماعات  شنته  الذي  الهجوم  فبعد  للغاية..  سيئة  األوضاع 
على  خالية  المدينة  وأصبحت  مرزق  مدينة  أهايل  تهجير  تم  المدينة،  على 
عروشها، وذلك ألن الخدمات متوقفة بالكامل، كما أن جميع األحياء تضررت من 
الحرق المتعمد وقذائف الهاون والمدفعية واالشتباكات التي شهدتها المدينة 

خالل اآلونة األخيرة.

حدثنا عن التركيبة االجتماعية للمنطقة؟.
التركيبة  ولكن  مواطن،  ألف   30 الـ  سكانها  عدد  يتعدى  ال  مرزق  مدينة 
مدين  مجتمع  فهو  الليبية  التركيبات  مختلف  تضم  مرزق  يف  االجتماعية 
القانون،  إىل سلطة  ويحتكم  متجانس 
مختلف  من  مزيج  تجد  مرزق  ففي 

الليبية. المكونات 

المنطقة  أهمية  ماهي 
من الناحية االستراتيجية؟
من الناحية االستراتيجية تعد مدينة 
مرزق من أهم المناطق الليبية خاصة 
بالنفط  الغني  مرزق  حوض  لوجود 

تشادية  جماعات  شنته  الــذي  الهجوم  بعد 
معارضة على المدينة، تم تهجير أهالي مدينة 
عروشها،  على  خالية  المدينة  وأصبحت  مرزق 

وذلك ألن الخدمات متوقفة بالكامل.
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من  وعدد  والذهب  والمياه  والغاز 
إىل  إضافة  األخرى،  الطبيعية  الموارد 
)تشاد-  جوار  دول  لثالثة  منفذ  كونها 

الجزائر(.  النيجر- 

بصفتك شاهد عيان من 
لديكم  هل  المنطقة.. 
حول  أرقام  أو  احصائيات 
البشرية  والخسائر  األضرار 
الناتجة  واالقتصاديّة  والمادية 
عن االشتباكات التي شهدتها 

المدينة خالل اآلونة األخيرة؟.
هذه  حتى  لنا  يتسنى  لم  حقيقة 
اللحظة حصر أعداد الجرحى أو الشهداء، 
إال  والبشرية  المادية  الخسائر  حجم  أو 
تنذر  والمؤشرات  المعطيات  جميع  أن 
بكارثة حقيقة ارتكبت بحق مدينة مرزق 

ونحن  شيء،  كل  ألتهمت  النار  فألسنة  حجر  أو  حيوان  أو  بشر  منها  يسلم  لم 
نستهجن وندين باسم الوطنية والهوية الليبية استباحة الحدود وجلب المرتزقة 
لتنفيذ مخططات أو سياسات دولية دنيئة لتغيير التركيبة الديموغرافية لليبيا 
للمسالة  ذلك  عن  المسؤولين  تقديم  ويجب  خاصة،  ومرزق  والجنوب  عامة 
المسلحة  الجماعات  باستجالب  الدولية  القوانين  انتهاك  بتهمة  القانونية 

المدفوعة الثمن لقتل وذبح وتهجير الليبيين عن أراضيهم.

أوضاع  عن  حدثنا  األوضاع..  على  عيان  شاهد  بصفتك 
العائالت النازحة والمهجرة من المدينة؟.

أوضاع العائالت المهجرة من مرزق سيئة جدا ألن الجنوب يف األصل وضعه 
بسبب  أجبروا  األهايل  وجميع  المدينة،  يف  الخدمات  توفر  عدم  مع  مزري 
وادي  منطقة  باتجاه  منازلهم  من  االنسحاب  إىل  السيئة  واألوضاع  االشتباكات 
مدينة  أهايل  تهجير  تم  إنه  القول  ويمكننا  المدينة،  عن  كم   5 تبعد  التي  عتبة 
مرزق بالكامل، ونحن نعرب عن شكرنا لمدن أوباري ووادي عتبة وسبها وبايق 
مدن الجنوب، على استقبالهم ألهايل مرزق، وعلى كرم الضيافة الذي قامت به 

هذه المدن.

الرسالة  هي  ما 
إلى  توجهونها  التي 

المسؤولين؟.
ولهذا  مسؤولين  يوجد  ال  ليبيا  يف 
من  أسرع  الدولية  المنظمات  أن  نرى 
المسؤولين يف تدارك الحالة اإلنسانية، 
ونحن نطالب بضرورة اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة حيال هذه األعمال والهجمات 
ألهايل  الحماية  وتوفير  المدنين  ضد 

مرزق.

ألف   3٠ الـ  سكانها  عدد  يتعدى  ال  مرزق  مدينة 
مرزق  في  االجتماعية  التركيبة  ولكن  مواطن، 
مجتمع  فهو  الليبية  التركيبات  مختلف  تضم 
القانون،  سلطة  إلى  ويحتكم  متجانس  مدني 
المكونات  مختلف  من  مزيج  تجد  مرزق  ففي 

الليبية.
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شريف الزيتوين

مرزق هي إحدى المنارات الثقافية يف ليببا موقعها الجغرايف 
بالوطن  مرتبط  ليبي  هو  ما  بين  جامعا  ثقافيا  مركزا  جعلها 
الروح  تمثله  ما  بكل  إفريقي  هو   ما  وبين  األصلي  واالنتماء 
اإلفريقية من قيمة. األزمة التي تعانيها المدينة منذ 2011، ال 
تخفي أن أشياء جميلة ارتبطت بها، من تقاليد الملبس والمأكل 
إىل تقاليد األغنية وأنماط الفنون، التي جلعت ألهلها طابعهم 
الخاص الذي نجحوا يف تصديره إىل مناطق أخرى من ليبيا، كلها 
أشياء جعلت منها فضاء ثقافيا مهما، لم يأخذ حظه كما يلزم.

في »مرزق« الليبية.. عندما 
يخلق المكان ثقافة خاّصة
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ليببا  في  الثقافية  المنارات  إحدى  هي  مرزق 
جامعا  ثقافيا  مركزا  جعلها  الجغرافي  موقعها 
واالنتماء  بالوطن  مرتبط  ليبي  هو  ما  بين 
تمثله  ما  بكل  إفريقي  هو   ما  وبين  األصلي 

الروح اإلفريقية من قيمة.

مرزق  فمدينة  الثقافة،  من  نوعا  األداب،  أهم  أحد  هي  بما  الرحالت،  اعتبرنا  إذا 
بين  الرابط  الجغرايف  الموقع  والمستكشفين.  للرحالة  فضاء  تاريخها،  خالل  كانت 
حتى  وربما  والحجيج  للتجار  طريقا  جعلها  المتوسط،  ومنطقة  الكبرى  الصحراء 
الباحثين عن الكأل. يف دراسة تحت عنوان »اإلسالم والثقافة العربية يف الصحراء 
الكبرى« للباحث الموريتاين »حماه هللا ولد السالم«، ُذكرت مدينة مرزق بما هي 
كانت  العاشر،  القرن  خالل  إنه  الموريتاين  الكاتب  يقول  والكّشافة.  الرحالت  ممر 
الصحراء الليبية، طريقا للمغاربة وأهل شنقيط، القاصدين إىل الحج، وكان كثيرون 

منهم يوثقون رحالتهم عبر تلك الطريق التي كانت مرزق مركزا رئيسيا فيها.
العفوي،   التوثيق  أو  العفوي  الحكي  من  نوعا  بداية  كانت  وإن  الرحالت  هذه 
لكنها بمرور الزمن تصبح فّنا يلج إليه الباحثون يف تدعيم دراساتهم، ومن تلك 
المراحل  من  مرحلة  كان يف  الذي  الرحلة،  بأدب  اليوم  يعرف  ما  نشأ  المرويات 

نوعا من الموضة األدبّية أو الثقافية.
الموسيقى يف مرزق لها أيضا طابعها الخاص. أن تتحّدث عن الغناء يف المدينة 
يعني آليا تتحّدث عن »المرسكاوي«. هو نوع من الموسيقى جمع ما هو عريب 
بما هو إفريقي وبما هو تّباوي، نسبة إىل سكان تلك المدينة. يقول البعض إن 
تدريجيا  تطور  مصطلح  فالمرسكاوي  بالمدينة.  مرتبطة  ذاتها  حد  يف  التسمية 
الرغم من أن منشأه يف  لكن أصله كان »المرزقاوي« نسبة إىل المدينة. وعلى 

مرزق، إال أنه اشتهر يف بنغازي والبيضاء عبر عدد من الفنانين.
بطابعه  وكان  الوطنّية.  واألغنية  الغزل  بين  كلماته  يف  »المرسكاوي«  جمع 

الفنانين  من  للعديد  ملهما  الخاص 
المزداوي  فوزي  مثل  غنوه  الذي 
عبد  الجليل  وعبد  هللا  عبد  وخالد 
تمّيزت  كما  كثيرون.  وغيرهم  القادر 
التي  الشعبّية  للفنون  مرزق  فرقة  به 
يف  حتى  األغنية  طابع  على  حافظت 
مستوى مسرحي، حيث يخرج فنانوها 
الخاص،  الجنويب  بلباسهم  وراقصوها 
ليبي،  وما  إفريقي  هو  ما  بين  الجامع 
مع طغيان واضع للون األحمر بالنسبة 
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األداب،  أهم  أحد  هي  بما  الرحالت،  اعتبرنا  إذا 
خالل  كانت  مرزق  فمدينة  الثقافة،  من  نوعا 
تاريخها، فضاء للرحالة والمستكشفين. الموقع 
الجغرافي الرابط بين الصحراء الكبرى ومنطقة 
وربما  والحجيج  للتجار  طريقا  جعلها  المتوسط، 

حتى الباحثين عن الكأل.

اللون  مقابل  النسايئ  اللباس  إىل 
األبيض بالنسبة إىل اللباس الرجايل.

مكانتها  للثقافة  عموما  ليبيا  يف 
تاريخه على  كان طوال  البلد  الخاصة. 
األقل المعاصر منه مكانا للمواهب يف 
األدب والشعر والغناء. ومرزق عاصمة 
ذلك.  يف  استثناء  ليست  الجنوب 
إفريقيا  نحو  قلبها  تفتح  التي  المدينة 
ثريّة يف مستوى معمارها، ويف مستوى 
من  موسيقاها  مستوى  ويف  لباسها 
أشهر  »المرسكاوي«  نمط  خالل 
بل  ليبيا،  يف  غناء  الشعبية  األنماط 
هذا  ينتشر  حيث  فقط،  ليبيا  يف  ليس 
الفن حتى يف دول مجاورة مثل تونس 

والجزائر.
وباعتبار الفنون هي ابنة بيئتها، فقد 
للبنى االجتماعية دورها يف ظهور  كان 
ثقافة خاّصة يف كل منطقة. ومرزق بما 
هي مدينة على تخوم الصحراء الكبرى 
وإفريقيا تتمّيز بثراء إثني خاص، حيث 
تجتمع فيها عّدة أعراق، من عرب وتبو عاشوا لعقود يف انسجام تام أنتج جزءا 
يف  وقع  ما  رغم  لها،  وإغناء  للثقافة  إثراء  هو  التنّوع  إن  بل  الثقافة،  هذه  من 

السنوات األخيرة من هزات أثرت بشكل كبير على ذلك االنسجام والتواصل.
عاشتها  التي  التحوالت  منذ  اجتماعية  مشاكل  من  المدينة  تعانيه  ما  ورغم 
مصراعيه  على  الباب  فتح  ما  فيها  الدولة  مظاهر  كل  وغياب   ،2011 يف  البالد 
أمام شبكات الجريمة، إال ارتباط المدينة بالثقافة بقي وثيقا، حيث لم تغب عن 
تأثيث  يف  فاعليتها  مشاركة  خالل  من  والخارجية،  المحلية  المهرجانات  أغلب 
مهرجانات الصناعات التقليدية والموروثات االجتماعية، التي بدأت العام 2012 
ببرمجة سنوية، لوال ظروف األمن التي أوقفتها سنة 2014، باإلضافة إىل تأسيس 
مركزين ثقافيين العام 2013، كانت لهما مساهمة يف لقاء العديد من المواهب 
منى الراغبين يف إظهار مواهبهم وتطويرها. كما لم تغب مرزق خارجيا من خالل 

كثر من مهرجان يف تونس. مشاركة فرقتها الموسيقية يف تظاهرات دولية يف أ
تدمير  يف  تسببت  فيها  الدائرة  الحرب  أيامها.  أفضل  اليوم  مرزق  تعيش  ال 
اإلثني  التنوع  أن  الّناس. من سوء حظها  بينها نفسّية  العديد من األشياء، من 
من  العديد  ارتباط  نقمة.  اليوم  صار  ثراء،  مصدر  قريبة  سنوات  إىل  كان  الذي 
على  اإلجرام  شبكات  ودخول  المصالح،  وتضارب  خارجية  بأطراف  المكونات 
االجتماعية  الوحدة  زعزع  الخط، 
أن  من  الرغم  وعلى  فيها.  والوطنّية 
فرض  تحاول  البالد  يف  النفوذ  أطراف 
األرض  على  الواقع  لكن  فيها  األمن 
مازالت  كبيرة  مجهودات  أن  يؤكّد 
عاصمة  إعادة  أجل  من  ستبذل 
كانت  التي  حالته  إىل  الليبي  الجنوب 
الحال  قبل تحوالت »فبراير«. ومادام 
من  كغيرها  الثقافة  فإن  ذكر  كما 
حين  إىل  نكسة  ستعيش  المجاالت 
من  تحييها  قد  التي  الظروف  تغير 

جديد.
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أحمد نظيف

عن  الليبي،  الجنوب  يف  األمنية  المسألة  فصل  يمكن  هل 
المأزق األمني الكبير الذي يواجهه الحوض الصحراوي الكبير 
يف إفريقيا؟ قطعاً، ال. هذه المنطقة الشاسعة والممتدة من 
طرف القارة الشريق إىل ساحلها الغريب تعاين اليوم المشاكل 
نفسها، ولعل المشكل المركزي هو تحولها إىل قاعدة نشاط 

حيوي للجماعات الجهادية.

المعضلة في الجنوب الليبي.. 

جزءًا من المأزق األمني
في الصحراء اإلفريقية
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أبو  أن  واضحاً  بدا  األخير،  ظهوره  يف 
داعش،  تنظيم  زعيم  بغدادي،  بكر 
كثير االهتمام بالقارة األفريقية كمجال 
لنشاط تنظيميه. لم يفوت الرجل خالل 
ذكر  طويلة،  غيبة  بعد  القصير،  ظهوره 
وهو  اإلفريقية  الصحراء  يف  رجاله  أحد 
أنصاره  وحث  الصحراوي،  الوليد  أبو 
بوركينا  إىل  وصوالً  السمراء،  القارة  يف 
فاسو، بمزيد من العمليات خاصة ضد 

الوجود الفرنسي.
القارة  تحولت  مسبوق،  غير  بشكل 
األكثر  المناطق  إحدى  إىل  اإلفريقية 
من  كثر  وأ اإلرهاب.  بمخاطر  تهديداً 
االهتمامات  تحولت  مضى،  وقت  أي 
والصحراء  الساحل  لدول  األمنية 
من  حقيقية  هواجس  إىل  اإلفريقية 
السنوات  خالل  المنطقة،  تصبح  أن 
الجماعات  لتجميع  مركزاً  القادمة، 
قواعد  عن  تبحث  التي  الجهادية، 

للتمركز ومساحات للنشاط.
األلفية،  بداية  قريب،ومع  فإىل وقت 
القارة  يف  اإلرهابية  البؤر  تكن  لم 

اإلفريقية تتجاوز مناطق محدودة يف المساحة والتأثير تقع شرق القارة، وتحديداً 
يف الصومال، ويف شمالها بالجزائر، خالل العشرية الدموية. لكن التحوالت الجذرية 
التي شهدها المشهد اإلرهايب، نظرياً وتنظيمياً، يف أعقاب هجمات الحادي عشر 
المنطقة  حولت  العريب«،  ›الربيع  بــ  عرف  ما  أحداث  بعد  وخاصة  سبتمبر،  من 
أن تكون يف  األوسط، ويتوقع  الشرق  بعد  العالم،  إرهابية يف  بؤرة  كبر  أ ثان  إىل 
يف  الجهادية  الجماعات  تتلقاها  التي  الهزائم  مع  خاصة  مستقبالً،  األول  المركز 

سوريا والعراق.
يبدو جلياً أن الجماعات الجهادية الناشطة يف المجال »الجنوب – صحراوي« 
السودانية  والحدود  موريتانيا،  الغرب،  إىل  األطلسي  الساحل  بين  الشاسع، 
التشرذم  مقابل  موحدة،يف  جبهات  واالندماج يف  عملها  توحيد  أخذت يف  شرقاً، 
2017، أعلنت  آذار  الماضية. ففي مارس/  الذي وسم نشاطها خالل السنوات 
أربع جماعات تنشط يف المنطقة التوحد يف جبهة تحت مسمى »جماعة نصرة 

اإلسالم والمسلمين«، وبقيادة المتمرد المايل، إياد أغ غايل.
وتنظيماً، حيث ضمت  فكراً  القاعدة  تنظيم  قريبة من  الجديدة  الجبهة  وبدت 
داخلها فرع القاعدة يف منطقة الصحراء الكبرى، إىل جانب جماعة »المرابطون«، 
الدين  أنصار  وجماعة  بلمختار،  مختار  الشهير،  الجزائري  الجهادي  يقودها  التي 

وهي  ماسينا،  تحرير  وجبهة  المالية، 
تنظيم جهادي يضم غالبيًة من شعب 
الُفوالن، ويحارب من أجل إقامة إمارة 
ويبدو  مايل.  شمال  عرقية  إسالمية 
يكشف  الجديدة  الجبهة  تشكيل  أن 
يف  القاعدة  تنظيم  قوة  تعاظم  عن 
عملية  الحقيقة  يف  وهي  المنطقة، 
ابتالع القاعدة لجماعات صغيرة تحت 
رايتها، وقد وضعت على رأسها، بذكاء 
صاحب  القبلي  الزعيم  غايل،  أغ  كبير، 

إلى وقت قريب،ومع بداية األلفية، لم تكن البؤر 
مناطق  تتجاوز  اإلفريقية  القارة  في  اإلرهابية 
محدودة في المساحة والتأثير تقع شرق القارة، 
بالجزائر،  شمالها  وفي  الصومال،  في  وتحديدًا 

خالل العشرية الدموية.
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النفوذ الواسع يف شمال مايل والنيجر.
يف مقابل الجبهة الجهادية الجديدة، توجد جماعات أخرى لها وجود نشط يف 
حضوراً  تملك  والتي  اإلسالم،  أنصار  جماعة  أهمها  والصحراء،  الساحل  منطقة 
إفريقيا،  غرب  يف  والجهاد  التوحيد  حركة  وكذلك  وبوركينافاسو،  مايل  يف  مهماً 
وهي  اإلسالمي.  المغرب  بالد  يف  القاعدة  تنظيم  داخل  انشقاقاً  تعتبر  والتي 
2013 يف  المنطقة، حيث نجحت عام  وقوًة وامتداداً يف  األكثر تسليحاً  التنظيم 
السيطرة على مناطق واسعة من شمال مايل، وكانت تريد إقامة دولة إسالمية. 
تتكون  لتنظيم داعش،  بالوالء  تدين  هذا مع وجود مجموعات هامشية مازالت 
أساساً من عناصر التنظيم الهاربين من سرت الليبية بعد سقوط »واليتهم« يف 

ليبيا يف العام 2017.
التحدي الثاين الذي يواجه منطقة الساحل والصحراء، والذي ال يقل خطورًة عن 
وجود جماعات جهادية تسعى لتقويض الدول القائمة يف المنطقة واستنزافها 
المتالحقة  الهزائم  أعقاب  األجانب.ففي  المقاتلين  يف  يتمثل  واقتصادياً،  أمنياً 
 ،2016 العام  من  بداية   – داعش   – اإلسالمية  الدولة  تنظيم  لها  تعرض  التي 
و2015   2014 عامي  خالل  عليه،  يسيطر  كان  الذي  الجغرايف  الحيز  وانحسار 

تحولت  القصير،  »خالفته«  عمر  من 
انضموا  الذين  المقاتلين  اآلالف  عودة 
من  الكثير  يؤرق  هاجساً  التنظيم  إىل 
يف  مواطنوها  انخرط  التي  الدول، 
البغدادي«  »خالفة  جانب  إىل  القتال 
مسارات  إغالق  أدى  وقد  المهزومة. 
يكون  أن  إىل  المقاتلين  لهؤالء  العودة 
والفوضوي  الواسع  اإلفريقي  الفضاء 
وجهة محتملة يمكن أن يعيدوا التجمع 
فيها واستئناف نشاطهم اإلرهايب، كما 
والبوسنة  أفغانستان  يف  سابقاً  حدث 

والشيشان.
فليبيا  مستبعداً.  ذلك  يبدو  وال 
كثر الدول التي  وتونس والمغرب من أ

في ظهوره األخير، بدا واضحًا أن أبو بكر بغدادي، 
بالقارة  االهتمام  كثير  داعش،  تنظيم  زعيم 
يفوت  لم  تنظيميه.  لنشاط  كمجال  األفريقية 
طويلة،  غيبة  بعد  القصير،  ظهوره  خالل  الرجل 
وهو  اإلفريقية  الصحراء  في  رجاله  أحد  ذكر 
القارة  في  أنصاره  وحث  الصحراوي،  الوليد  أبو 
من  بمزيد  فاسو،  بوركينا  إلى  وصواًل  السمراء، 

العمليات خاصة ضد الوجود الفرنسي.
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ولن  والعراق،  والقاعدة يف سوريا  داعش  للقتال يف صفوف  منها شباب  سافر 
والمالحقة  السجن  من  الخشية  بسب  ميسرة،  بلدانهم  إىل  هؤالء  عودة  تكون 
األمنية، لذلك، فمن المحتمل أن تكون المجموعات اإلرهابية الناشطة يف منطقة 
واألمن يف  السلم  كان مفوض  السياق،  لهم. ويف هذا  والصحراء مالذاً  الساحل 
أن حوايل ستة  اإلفريقي، إسماعيل شريق، قد حذر يف وقت سابق من  االتحاد 
آالف »مقاتل متشدد« إفريقي قاتلوا يف صفوف تنظيم داعش، يمكن أن يعودوا 
»تبادل  وإىل  عودتهم  مع  للتعامل  »بقوة«  االستعداد  إىل  الدول  داعيا  للقارة، 

المعلومات االستخبارية بشأن المسلحين الذين يعودون إىل بالدهم«.
الذين  األجانب،  المقاتلين  من  الكبيرة  األعداد  نقل  فرضيات  خرجت  فقد 
تقطعت به السبل ف سوريا بعد سيطرت القوات النظامية وحلفائها على أغلب 
إعالمية وتسريبات غير مؤكدة إىل  تقارير  ليبيا من مجرد  السوري، نحو  التراب 
تأكيدات شبه رسمية، جاءت هذه المرة من الرئيس الروسي، فالديمير بوتين. 

أجرى  أن  بعد  الخميس  روما  يتحدث يف مؤتمر صحفي يف  كان  الذي  بوتين، 
اإليطايل  الوزراء  رئيس  مع  محادثات 
الرئيس  أعرب  كونتي،  جوزيبي 
الروسي فالديمير بوتين عن قلقه من 
ليبيا،  إىل  إدلب  من  المسلحين  تدفق 
هناك.  األوضاع  تدهور  من  حّذر  كما 
فيها  يحذر  التي  األوىل  المرة  وهذه 
نقل  عمليات  من  ليبي  غير  مسؤول 
ويبدو  ليبيا.  نحو  سوريا  من  مقاتلين 
أن تعمد الرئيس الروسي الكشف عن 
رئيس  مع  محادثات  خالل  الموضوع، 
تحذير  هدفها  كان  اإليطايل،  الوزراء 
األوروبيين، وخاصة الحكومة اإليطالية 
الوفاق  حكومة  دعم  تواصل  أن  من 
المتطرفة  اإلسالمية  والمجموعات 
ليبيا  تحول  إىل  سيؤدي  لها،  الموالية 
األجانب  المقاتلين  لتجميع  ساحة  إىل 

التي  الدول  أكثر  من  والمغرب  وتونس  ليبيا 
داعش  صفوف  في  للقتال  شباب  منها  سافر 
والقاعدة في سوريا والعراق، ولن تكون عودة 
الخشية  بسب  ميسرة،  بلدانهم  إلى  هؤالء 
فمن  لذلك،  األمنية،  والمالحقة  السجن  من 
اإلرهابية  المجموعات  تكون  أن  المحتمل 
الناشطة في منطقة الساحل والصحراء مالذًا 

لهم.
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ليبيا  غير  لهم  تبقى  ولم  والعراق  سوريا  يف  التنظيمية  حواضنهم  فقدوا  الذين 
يحذر  كان  بوتين  أن  يبدو  مباشرة،  غير  إشارة  ويف  إليه،  يفروا  أن  يمكن  مكاناً 
بعد  على  قريباً  سيكوننا  والقاعدة  داعش  مقاتلي  أشرس  أن  من  اإليطاليين 

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

القاعدة  لتنظيم  المنتمية  النصرة 
مقاتلي  إرسال  إىل  قادتها  ويسعى 
يعرف  ما  لدعم  ليبيا  إىل  النصرة 

بمجالس الشورى يف ليبيا.
تتحول  أن  من  التوجس  يعزز  ومما 
اإلفريقية  الصحراء  الساحل  منطقة 
اإلرهابية  البؤر  كبر  أ إحدى  إىل 
األمريكية  االستعدادات  مستقبالً، 
أرض  وعلى  نظرياً  المسبوقة،  غير 
األول  تشرين  كتوبر/  أ ففي  الواقع. 
انترسبت  »ذي  مجلة  سربت   ،2017
حرية  قانون  على  اعتماداً  »األمريكية، 
الوثائق  آالف  من  ملفا  المعلومات، 
وضعته  أمريكي  سيناريو  عن  يتحدث 
العسكرية،  والكليات  الدفاع  وزارة 

بعيدًا عن السيناريوهات النظرية، فإن الواليات 
العسكري  حضورها  تعزيز  في  أخذت  المتحدة 
في المنطقة بشكل غير مسبوق. ففي العام 
في  المتخّصصة  المجلة  كشفت  الماضي، 
الشؤون العسكرية »ميليتري نيوز« أّن واشنطن 
تعمل على »بناء قاعدة جوية عسكرية جديدة 

في شمال النيجر.
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المنطقة  في  المعقدة  العرقية  التركيبة  أن 
تقف عائقًا أمام بسط سلطة الدول عليها وتزيد 
من مخاطر تحول بعض الجماعات العرقية إلى 
التنظيمات  مع  تحالفها  أو  جهادية  جماعات 
بشكل  عرقيًا  متنوعة  فالمنطقة  الجهادية. 
وقبائل  وتبو  وطوارق  وأمازيغ  عرب  بين  كبير، 

إفريقية وغيرها.

يتحدث عن هجمات تستهدف الواليات 
يف  القاعدة  تنظيم  ينفذها  المتحدة 
جنوب  إفريقيا  من  انطالقاً  إفريقيا، 
األمريكي  السيناريو  ويف  الصحراء. 
محاكاة للهجوم وهجوم أمريكي مضاد 
الصحراء«،  »ضربة  سمي    للقاعدة 
عسكري  غزو  عملية  عن  عبارة  وهو 

كامل، جواً وبحراً وبراً.
النظرية،  السيناريوهات  عن  وبعيداً 
فإن الواليات المتحدة أخذت يف تعزيز 
المنطقة  يف  العسكري  حضورها 
العام  ففي  مسبوق.  غير  بشكل 
المتخّصصة  المجلة  كشفت  الماضي، 
»ميليتري  العسكرية  الشؤون  يف 
»بناء  على  تعمل  واشنطن  أّن  نيوز« 
قاعدة جوية عسكرية جديدة يف شمال 
بها مقاتالت وطائرات  النيجر، ستنشر 
من دون طيار، تكون »مجّهزة بوسائل 
الرّصد وباألسلحة، وسيكون بمقدورها 
غرب  دول  من  عدد  إىل  الوصول 
الطائرات  وهذه  إفريقيا«.  وشمال 
بدأت منذ مدة يف تنفيذ ضربات مركزة 

استهدفت قيادات بارزة من تنظيم القاعدة يف جنوب ليبيا.
والصحراء،  الساحل  منطقة  تواجهها  التي  األمنية  التحديات  هذه  مقابل  يف 
المنطقة  من  القادم  اإلرهايب  الخطر  لمجابهة  الحثيثة  األمريكية  واالستعدادات 
أو حتى استغالله لتعزيز حضور واشنطن العسكري يف القارة السمراء، ال توجد 
سياسات رسمية موحدة من دول المنطقة لمواجهة هذه التحديات. فحتى اآلن 
المأمول. كذلك  المخاطر اإلرهابية دون  المعلومات حول  مازالت مسألة تبادل 
ومايل،  كليبيا  المنطقة،  دول  من  الكثير  داخل  السائدة  الداخلية  األوضاع  تعزز 
األمني  التنسيق  عملية  وتجعل  الدول،  هذه  المركزية يف  الدولة  ضعف سلطة 
معها شبة مستحيلة، خاصة يف ظل وجود بعض حاالت ازدواجية السلطة، كما 

هو الحال يف ليبيا.
كما أن التركيبة العرقية المعقدة يف المنطقة تقف عائقاً أمام بسط سلطة الدول 
عليها وتزيد من مخاطر تحول بعض الجماعات العرقية إىل جماعات جهادية أو 
تحالفها مع التنظيمات الجهادية. فالمنطقة متنوعة عرقياً بشكل كبير، بين عرب 
وأمازيغ وطوارق وتبو وقبائل إفريقية 
األمية  نسبة  فيها  ترتفع  كما  وغيرها. 
اجتماعية  أوضاعاً  سكانها  ويعيش 
الرعاية  الفقر وضعف  صعبة، كانتشار 
فيها  تنمو  مناخات  وهي  الصحية، 
السياسات  لكن  المتطرفة.  الجماعات 
على  فقط  تركز  المنطقة  يف  الرسمية 
العاجلة  والعسكرية  األمنية  الحلول 
الحلول  إىل  االلتفات  دون  والضرورية، 
طويلة  والتربوية  والثقافية  التنموية 
تجفف  أن  يمكن  والتي  المدى، 

المستنقع اإلرهايب.
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رامي التلغ

تعتبر مدينة مرزق من أقدم مدن الجنوب الليبي وأعرقها،  يعود 
تاريخها إىل عهد الفراعنة المصريين،  وقد أقيمت حولها الكثير 
من الحضارات التي بقيت آثارها شاهدة عليها حتى اليوم. وتقع  
مرزق   يف أقصى جنوب ليبيا على خط العرض 25 وخط الطول 
واألعمال  بالتمور  وتشتهر  الزراعة  على  اقتصاديا  وتعتمد    ،13

اليدوية من النخيل،  ويبلغ عدد سكانها حوايل 12 ألف نسمة.

مدينة مرزق.. أزمة إنسانية
في مهب الصراعات والحروب
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عصابات  جانب  من  عارمة  لفوضى  األخيرة  الفترة  خالل  المدينة  وتعرضت 
الليبي  الوطني  الجيش  حررها  حتى  استوطنتها  إرهابية  وجماعات  إجرامية 

مؤخرا.
وكانت مدينة مرزق شأنها شأن بقية مدن الجنوب الليبي،  تعاين من غياب 
األمن والتهميش وانعدام الخدمات األساسية،  وهي العوامل التي خلقت تربة 
والجماعات  اإلجرامية  والعصابات  اإلرهابية  الجماعات  وانتشار  لنمو  خصبة 
األجنبية المسلحة يف الجنوب الليبي،  لتتفاقم معاناة وأوجاع سكان المدينة 

التاريخية.
حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي،  اللواء أحمد المسماري،  
بعد  وذلك  مرزق،   مدينة  على  السيطرة    ،2019 أغسطس   16 الجمعة 
تنظيم  من  وعناصر  التشادية،   المعارضة  من  المرتزقة  مع  عنيفة  مواجهات 

داعش اإلرهايب.
وقال المسماري،  خالل مؤتمر صحفي: إن القوات المسلحة استهدفت مطار 
يستخدم  والذي  طرابلس،   العاصمة  غرب  كلم   120 بعد  على  الدويل  زوارة 
العسكرية  معيتيقة  قاعدة  قصفت  كما  المسيرة،   التركية  الطائرات  إلقالع 

التهميش  من  »مــرزق«  عانت 
األساسية،   الخدمات  وانعدام 
وهي العوامل التي في  انتشار 
الجماعات اإلرهابية والعصابات 
األجنبية  والجماعات  اإلجرامية 
الــجــنــوب،   ــي  ف المسلحة 
لتتفاقم معاناة وأوجاع سكان 

المدينة التاريخية.
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الجوية جنوب العاصمة،  مضيًفا أن القوات تحاصر بقايا من فلول المرتزقة يف 
مرزق،  ومقاتالت سالح الجو دمرت رتالً للمعارضة التشادية جنوب المدينة.

كما أعلن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف الشرق األوسط 
كثر  ا،  وإصابة أ )أوتشا( يف بيان الخميس 15 أغسطس 2019،  مقتل 90 مدنيًّ

من 200 شخص جراء أعمال العنف يف مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا.
وأضاف المكتب أن أعمال العنف يف مرزق تسببت أيًضا يف نزوح ألف و285 
أسرة داخل مرزق،  وإىل المناطق المجاورة،  كما أدت المواجهات إىل انقطاع 

الكهرباء ووسائل االتصاالت يف المنطقة الواقعة جنوب غرب ليبيا.

** تحالف العصابات التشادية مع التنظيمات اإلرهابية: 

مسلسل معاناة مدينة مرزق لم يتوقف منذ وقت ليس بقصير من الهجمات 
المتكررة من قبل مجموعات مسلحة مختلفة االنتماءات،  من بينها مجموعات 

تابعة للمعارضة التشادية،  وأخرى يرجح تبعيتها لشورى بنغازي وغيرها.
الوطني  للجيش  العامة  القيادة  باسم  المتحدث  كد  أ السياق،  هذا  يف 
بمرزق  العسكرية  المنطقة  أن  صحايف،  مؤتمر  يف  المسماري،   أحمد  الليبي 
يف جنوب البالد،  تخضع الستطالع جوي دائم،  لمنع عودة العناصر التشادية 

والمجموعات الموالية لتنظيم داعش اإلرهايب من العودة.
مرزق  محيط  يف  ناشطاً  اليزال  داعش  تنظيم   « إن  المسماري،   وقال 
المسلحة  والقوات  المنطقة،   من تضاريس  لها مستفيداً  المحاذية  والمنطقة 
الليبية لن تهدأ حتى تحرير مدينة مرزق وتطهيرها من اإلرهاب بالكامل«،  الفتا 
إىل أن عمليات االستطالع الجوي تشمل أيضاً مدين سبها،  وهون،  والعاصمة 

طرابلس.
الوفاق  الليبي،  حكومة  النواب  الخارجية يف مجلس  الشؤون  وحملت لجنة 
مدينة  يف  األخير  التصعيد  مسؤولية  تتبعها،   التي  المسلحة  والمجموعات 

مرزق.
الوفاق  لحكومة  المسؤولة  غير  »التصرفات  لها  بيان  يف  اللجنة،   واعتبرت 
ومن ذلك استعانتها بمجموعات مسلحة من خارج ليبيا أفعااًل تهدد النسيج 

االجتماعي يف مدينة مرزق وتنذر بانفجار األوضاع يف الجنوب بصفة عامة«.

داعش  تنظيم  عناصر  هرب 
والقاعدة  بنغازي  وشــورى 
وعصابات المرتزقة التشاديين 
االعتداء  في  يشاركون  الذين 
وصول  فور  مرزق  مدينة  على 
المسلحة  القوات  من  وحدات 

إلى المدينة لتأمينها.
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ودعا البيان بعثة األمم المتحدة ومجلس األمن الدويل »التخاذ موقف عاجل   
الشعب  ثروات  حماية  تجاه  مسؤولياتهم  تحمل  وإىل  األمر،   هذا  من  وحازم 

الليبي«.
وأشار البيان إىل »سعي الحكومة المؤقتة المستمر للتعاون مع دول الجوار 

وخاصة الطوق الجنويب من أجل تأمين وإعادة االستقرار للمنطقة وسكانها«.
كما دعا،  أعيان ومشايخ قبائل الجنوب دون استثناء،  وبشكل عاجل،  إىل 
»نبذ الخالفات وتغليب المصلحة الوطنية والوقوف صًفا واحًدا ضد األجندات 

الخارجية التي تهدد استقرار ووحدة البالد«.
عشر  الحادي  يف  قتالية  عسكرية  وحدات  أرسل  قد  الليبي  الجيش  وكان 
استقبال  التشاديين وسط  المرتزقة  من  مرزق  مدينة  لتطهير  الشهر  هذا  من 
كبير من أهايل المدينة. كما نفذ سالح الجو غارات عدة مستهدفا مجموعات 

مسلحة تعرف بـ«قوة حماية الجنوب« والمرتزقة التشاديين.
وبحسب المركز اإلعالمي للجيش الليبي،  فإن عناصر تنظيم داعش وشورى 
االعتداء  يف  يشاركون  الذين  التشاديين  المرتزقة  وعصابات  والقاعدة  بنغازي 
على مدينة مرزق هربوا فور وصول وحدات من القوات المسلحة إىل المدينة 

لتأمينها.
التي  التشاديين  المرتزقة  مليشيات  ترتكبها  التي  اإلعتداءات  هذه  وتأيت 
اإلرهابية  الجماعات  مع  التحالف  إطار  يف  المطلوب   موسى  حسن  يقودها 
المحاصرة يف طرابلس. وبدأ مرتزقة تشاديون االنتشار داخل ليبيا منذ فبراير/
التنظيمات  الفراغ األمني يف الجنوب بالتحالف مع  2011،  مستغلين  شباط 

اإلرهابية خاصة تنظيم القاعدة.

** كارثة إنسانية في المدينة: 

المنظمة  قالت  حيث  إنسانية  كارثة  مرزق  مدينة  يف  األزمة  هذه  وخلفت 
النزوح من  أُجبرت على  4000 عائلة،   كثر من  أ إن  الدولية للصليب األحمر،  
جراء  المجاورة،   المناطق  إىل  الليبي،   الجنوب  بأقصى  الواقعة  مرزق  مدينة 

أرسل الجيش وحدات عسكرية 
من  عشر  الحادي  في  قتالية 
مدينة  لتطهير  الشهر  هــذا 
التشاديين  المرتزقة  من  مرزق 
من  كبير  استقبال  ــط  وس
أهالي المدينة. كما نفذ سالح 
مستهدفا  عــدة  ــارات  غ الجو 
تعرف  مسلحة  مجموعات 

بـ«قوة حماية الجنوب«
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أصدر عدد من نازحي مدينة مرزق في سبها بيانا طالبوا 
فيه قوات الجيش الوطني بالتدخل والسيطرة على 

المدينة وإعادتهم إلى ديارهم.

يف  فريقها  أن  الثالثاء،   مساء  المنظمة   وأوضحت  المنطقة.  يف  االشتباكات 
مدينة سبها قام بتقييم االحتياجات،  ومساعدة النازحين يف المنطقة.

غذائية  تسلمت طرودا  6 مدن،   النازحة يف  العائالت  ثلثي  أن  إىل  وأشارت 
تكفي لمدة شهر،  يف حين استلمت 250 أسرة أدوات منزلية أساسية.

فيه  طالبوا  بيانا  سبها  يف  مرزق  مدينة  نازحي  من  عدد  أصدر  جانبهم،  من 
قوات الجيش الوطني بالتدخل والسيطرة على المدينة وإعادتهم إىل ديارهم.

ونفى البيان الذي صدر  األحد،  ما تردد يف وسائل اإلعالم عن عودة العائالت 
إىل مرزق،  واصفين ذلك بأنه »كالم عارٍ عن الصحة«.

اإلغاثة  بتقديم  واإلنسانية  الدولية  والمؤسسات  المنظمات  البيان  وطالب 
والمساعدات الالزمة لألسر المهجرة من مدينة مرزق.

يف وقت سابق، أعلنت لجنة المصالحة بين المكونات االجتماعية يف مدينة 
مرزق ،  تقديم »مبادرة اجتماعية وطنية تهدف إىل رأب الصدع وإرساء دعائم 
أعمال  فيها  تصاعدت  التي  بالمدينة  السلمي«  والتعايش  االجتماعي  السلم 
العنيف منذ مطلع الشهر الجاري،  وخلفت عشرات القتلى والجرحى وتسببت 

يف نزوح المئات.
وتضم لجنة المصالحة بين مكونات مرزق أعيان من منطقة الساحل والجبل 
ووادي  أوباري  من  الطوارق  وأعيان  الوسطى،   والمنطقة  الغربية  بالمنطقة 

عتبة،  وأعيان وادي الحياة جنوب غرب ليبيا.
كارثة  خّلف  الذي  مرزق  يف  المحتدم  المسّلح  الصراع  أنه  مراقبون  ويرى 
الفوضى  نزيف  توقف  نحو مصالحة وطنية شاملة  يدفع  أن  يمكن  ال  إنسانية 
الذي يعصف بالبالد منذ سنة 2011 خاصة و أن بعض أطراف الصراع تعتمد 
مجموعات  على  اإلعتماد  حد  إىل  التصعيد  بلغ  إذ  المحروقة  األرض  سياسة 

مسلحة أجنبية لإلستقواء بها يف الصراع الليبي الليبي.
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حوار/ همسة يونس

تعاين مدينة مرزق الواقعة 
يف الجنوب الليبي من تدهور 
األوضاع اإلنسانية والعيشية 
جراء هجوم عناصر مرتزقة على 
المدينة األمر الذي أجبر الكثير 
من أهلها على النزوح رغم 
ما  تقوم به القوات المسلحة 
العربية الليبية من استهداف 
هذه العناصر بغية إعادة األمور 
إىل نصابها... للحديث عن 
األوضاع اإلنسانية والمعيشية 
والميدانية يف مرزق التقينا عضو 
مجلس النواب عن الجنوب علي 
السعيدي.

علي السعيدي:

عدد القتلى
تجاوز الثمـانين في »مرزق«

العصابات  لهذه  األساسي  الداعم 
أرسل  الذي  الرئاسي  المجلس  هو 
ويقوم  واألسلحة  األموال  لهم 
بتقديم الخدمات الطبية والعالجية 
التي تحارب في  لجرحى العصابات 

مرزق.
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صورة  في  ضعنا 
تطورات األوضاع في مرزق؟

الجنوب  يف  مرزق  مدينة  أهايل 
تدهور  من  يعانون  الليبي 
أن  بعد  اإلنسانية  األوضاع 
للنزوح وترك مدينتهم  اضطروا 
اإلجرامية  األعمال  بسبب 
خارجة  عصابات  بها  تقوم  التي 
خارج  من  قدمت  القانون  عن 
المدينة مدعومة بأطراف ليبية.

هذه  تتألف  مما 
العصابات؟

الخارج  من  وافدة  عناصر  من 
الجنسيات  مختلف  من 
مجلس  من  بعناصر  مدعومة 

الخارجة عن  التشكيالت  درنة ومختلف  بنغازي ومجلس شورى  شورى 
القانون يف الداخل ودول الجوار.

من الداعم لهذه العصابات؟
الداعم األساسي لهذه العصابات هو المجلس الرئاسي الذي أرسل لهم 
لجرحى  والعالجية  الطبية  الخدمات  بتقديم  ويقوم  واألسلحة  األموال 

العصابات التي تحارب يف مرزق.

هذه  بدعم  الرئاسي  المجلس  يقوم  لماذا  برأيك 
العصابات؟

يف  للعمل  تضطر  حيث  الليبية  المسلحة  القوات  جهود  تشتيت  بهدف 
تيار  يدعمه  خارجي  هناك مخطط  أن  كما  واحد  وقت  جبهة يف  كثر من  أ
اإلخوان يهدف لتقسيم ليبيا وإعالن إقليم فزان لتعود ليبيا مجددا ثالث 

أقاليم برقة وطرابلس وفزان.

هل يمكن أن تضعنا في صورة االنتهاكات التي قامت 
بها العصابات في مرزق؟

وممتلكاتهم  أموالهم  ونهب  وسرقة  المدنيين  بقتل  قامت  العصابات 
ومنازلهم بهدف إجبارهم على النزوح وترك المدينة وهذا ما حدث فعال 
المدينة  لترك  مرزق  أهايل  من  شخص  ألف   20 من  كثر  أ أضطر  حيث 

واللجوء للمدن والقرى المجاورة.

كم عدد سكان مرزق؟
عدد  كان   2011 العام  قبل 
نسمة  ألف   25 مرزق  سكان 
ولكن بعد إسقاط الدولة تجاوز 
وذلك  نسمة  ألف   53 العدد 
التشادية  المعارضة  ألن عناصر 
فيها  وعاثوا  المدينة  استوطنوا 
األمر  الدولة  غياب  يف  فسادا 
الذي اضطر الكثير من الليبيين 

عدد القتلى يتجاوز 8٠ قتيال مدنيا ليس بينهم 
الماضي  مارس  منذ  سقطوا  واحد  عسكري 
لدي  تتوفر  فال  الجرحى  أعداد  أما  اآلن  وحتى 

إحصائية محددة.
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»حي  سمي  طرابلس  بمدينة  حي  يف  أقاموا  أنهم  حتى  مدينتهم  لترك 
الفزازنة« نظرا لكثرة أهايل الجنوب الموجودين فيه.

من المتواجدين في مرزق اآلن؟
غالبية أهايل مرزق نزحوا عنها بسبب تعرضهم للتنكيل والموجودون اآلن 
دخلوا  الذين  المستوطنين  هم  والباقين  الليبيين  التبو  أبناء  بعض  هم 

البالد بعد إسقاط الدولة.

كم عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا على يد هذه 
العصابات؟

سقطوا  واحد  عسكري  بينهم  ليس  مدنيا  قتيال   80 يتجاوز  القتلى  عدد 
منذ مارس الماضي وحتى اآلن أما أعداد الجرحى فال تتوفر لدي إحصائية 
الدفاع عنها  تولوا  الذين  المدينة هم  أهايل  أن  التأكيد  محددة لكن يجب 

ضد العصابات مستخدمين أسلحة خفيفة وبسيطة.

وما دور الجيش في هذه المعركة؟
انتهت  أنها  اعتقدت  أن  المدينة وخرجت منها بعد  الجيش دخلت  قوات 
األمر  فسادا  فيها  وعاثت  ذلك  بعد  عادت  العصابات  لكن  تأمينها  من 
العصابات  هذه  تمركزات  تستهدف  ضربات  لشن  الجيش  يدفع  الذي 
بين الحين واآلخر وبكل تأكيد سيتمكن الجيش من حسم هذه المعركة 

وإعادة األمور إىل نصابها.

ماذا عن األوضاع الطبية والتعليمية في مرزق؟
ال يوجد بمرزق إال مستشفى عام 
لإلمكانيات  تفتقر  وعيادة  واحد 
أما عن الدراسة فهي متوقفة يف 
األوضاع  تدهور  بسبب  المدينة 
األمنية واإلنسانية كما أن أهايل 
وبذلك  لتركها  اضطروا  المدينة 
فإن توقف الدراسة أصبح أمرا 
الميدانية  األوضاع  بحكم  واقعا 
واإلنسانية الصعبة التي مر بها 

أهايل المدينة.

وعيادة  واحد  عام  مستشفى  إال  بمرزق  يوجد  ال 
فهي  الــدراســة  عن  أمــا  لإلمكانيات  تفتقر 
األوضاع  تدهور  بسبب  المدينة  في  متوقفة 

األمنية واإلنسانية.


