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مجلة »المرصد« 

تحرير  »عملية  الليبي  الوطني  الجيش  أطلق  الماضي،  أفريل  شهر  بداية  يف 
طرابلس« والتي قال إنّها تهدف إىل »تطهير العاصمة من الميليشيات واإلرهابيين«. 
والزالت المعارك متواصلة بعد عّدة أسبايع يف مختلف المحاور الجنوبية والغربّية 

للعاصمة. 
وبعد سيطرة الجيش على مطار طرابلس العالمي، بدا تقّدمه بطيئا وسط كر وفر 
مع القّوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وسط مساٍع دولّية لوقف إطالق النار، 
والتي أجاب عنها المشير خليفة حفتر يف زيارته األخيرة إىل باريس بالرّفض المطلق، 

بحّجة أن »شروط وقف إطالق النار لم تجتمع بعد«.

»لعبة األمم« في معركة طرابلس.. االفتتاحية

تركيا سنُد المليشيات
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عبد الهادي الحويج، وزير الخارجّية يف الحكومة المؤقتة، ويف أحد تصريحاته 
أوروبية  بجولة  يقوم  كان  حين  باريس،  الفرنسّية  العاصمة  من  اإلعالمّية 
التعّطل على  الليبي، فّسر هذا  الجيش  الّدبلوماسي لعمليات  الّدعم  لحشد 
المستوى العسكري بالقول أّن »«األسباب التي جعلتنا نقف عسكريًا على 
وجه  على  منا  طلبت  المتحدة  األمم  أن  هي  أبريل،   4 منذ  طرابلس  أبواب 

التحديد حماية السكان المدنيين«.
مضيًفا بالقول: »«يف جميع أنحاء األراضي الليبية، تمكنا من التقدم حيث 
حشدنا ورائنا الجنود السابقين يف الجيش الوطني، وكذلك السكان. سنفعل 
الجماعات  الليبيين ال يريدون حكومة تحميها  نفس الشيء يف طرابلس، ألن 
اإلرهابية. ولهذا السبب، أيًضا، لدينا دعم من عدد من القوى العظمى التي ال 
االستقرار  القادرين على تحقيق  والوحيدين  ولكن كمحررين،  ترانا كقمعيين، 

يف ليبيا على المدى الطويل«.
يف حين فّسر المشير خليفة القائد 
لوقف  رفضه  الليبي  للجيش  العام 
إطالق النار، بالقول أّن حكومة الوفاق 
من  بالكامل  بلعها  »تم  قد  الوطني 
تسيطر  التي  الميليشيات«  قبل 
من  »مع  متسائال  طرابلس،  على 
ظل  يف  النار  إطالق  لوقف  يتفاوض 

هذه الظروف؟«.
ويصرُّ الجيش الليبي على أّن هذه 
الحرب هي حرب إلستعادة العاصمة 
و«اإلرهابيين«  »الميليشيات«  من 
تمّثل  بأنها  الوفاق  حكومة  متهما 
والتركي  القطري  للمشروع  واجهة 
بيد  أداة  أصبحت  وأنّها  ليبيا،  يف 

الحكومة  في  الخارجيّة  وزير  الحويج،  الهادي  عبد 
المؤقتة، وفي أحد تصريحاته اإلعالميّة من العاصمة 
أوروبية  بجولة  يقوم  كان  حين  باريس،  الفرنسيّة 
لحشد الّدعم الّدبلوماسي لعمليات الجيش الليبي، 
فّسر هذا التعّطل على المستوى العسكري بالقول 
أبواب  على  عسكرًيا  نقف  جعلتنا  التي  األسباب  أّن 
طلبت  المتحدة  األمم  أن  هي  أبريل،   4 منذ  طرابلس 

منا على وجه التحديد حماية السكان المدنيين«.
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الجماعات اإلسالمّية واإلرهابية.
الشرق  دراسات  مؤسسة  يف  والباحث  المحلل  نشر  السياق،  هذا  ويف 
 Mondafrique جيرار فسبير، مقاال يف صحيفة لوموند أفريك FEMO األوسط
على  المسيطرة  المليشيات  »عّرايب«  أسماهم  ما  عن  فيه  تحّدث  الفرنسية 

المنطقة الغربية يف ليبيا، يف إشارة إىل كّل من تركيا وقطر .
بشكل  غطت  الدولية  اإلعالم  »وسائل  إّن  مقاله  يف  فسبير  جيرار  وقال 
مكثف تقدم قوات المشير خليفة حفتر، المدعومة بدعمها الدويل، يف انتقالها 
إىل طرابلس. ولكن هناك جانًبا رئيسًيا آخر من جوانب الوضع الليبي الحايل 
لم ُيناقش كثيًرا، أال وهو الدور الذي تلعبه المليشيات المتطرفة يف العاصمة 

طرابلس ويف غرب البالد«.
تعمل خارج  الميليشيات  الواقع،  األمر  وأضاف فسبير   يف مقاله: »بحكم 
يتم  المتحدة.  األمم  من  والمدعومة  بها  المعترف  الحكومة  وسيطرة  سلطة 

دعمهم من قبل رعاة دوليين خاصة بهم، وبالتحديد قطر وتركيا«.
الدعم يتحقق من خالل  لرويترز، فإن هذا  وتابع قائال: »يف حالة قطر، وفًقا 
لكن  باألسلحة.  المباشر  اإلمداد 
توريد  على  يقتصر  ال  القطري  الدعم 
األسلحة. فبين عامي 2011 و 2017، 
تشير التقديرات إىل أن الدعم المايل 
المقدم من الدوحة لهذه المجموعات 

تجاوز 750 مليون يورو«.
فسبير  يضيف  لتركيا،  بالنسبة  أما 
أيًضا  ذلك  توضيح  تم  »فقد  بالقول: 
وفًقا  األسلحة  تسليم  خالل  من 
 ، الترامادول  وحتى  رويترز،  لوكالة 
التي  المشهورة  األفيون  مادة  وهو 
يتم  ما  وغالًبا  كمنشط  استخدمت 
أو  إفريقيا  من  للجهاديين  إدارتها 

الشرق  دراسات  مؤسسة  في  والباحث  المحلل  نشر 
صحيفة  في  مقاال  فسبير،  جيرار   FEMO األوســط 
فيه  تحّدث  الفرنسية   Mondafrique أفريك  لوموند 
المسيطرة  المليشيات  »عرّابي«  أسماهم  ما  عن 
على المنطقة الغربية في ليبيا، في إشارة إلى كّل 

من تركيا وقطر .
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الساحل  قبالة  ُتشاهد  التركية  السفن  أن  بانتظام  ويحدث  األوسط.  الشرق 
الليبي«.

األرض،  على  الميليشيات  أعمال  وكذلك  الدعامات،  »هذه  أّن  ويضيف 
يقوض  هذا  وكل  كثر صعوبة.  أ البالد  لليبيين يف غرب  اليومية  الحياة  تجعل 
الرامية إىل تشكيل دولة مركزية متماسكة، ويعرض األمن اإلقليمي  الجهود 

للخطر«.
كما كشفت الصحيفة ذاتها نهاية شهر أفريل الماضي، أّن »هجوم المشير 
حفتر ضد الميليشيات اإلسالمية يف طرابلس أثار تدوياًل مزعًجا لهذا الصراع«.
أن  أعلن  الليبي،  الوطني  الجيش  باسم  المتحدث  أن  الصحيفة  وقالت 
وإلقاء  نقل  على  قادرة  طيار  بدون  طائرات  لتوها  تلقت  طرابلس  ميليشيات 

القنابل، من قبل الجيش التركي.
وأضاف تقرير الصحيفة أّن عمليات التسليم للمليشيات اإلسالمية، تأيت يف 

أعقاب وعد الرئيس التركي أردوغان 
تصرف  تحت  بالده  قدرات  بوضع 
طرابلس  يف  اإلسالمية  الميليشيات 

للتعامل مع هجوم حفتر.
والمحلل  الكاتب  كّد  أ ذلك  إىل 
مصطفي  الدتور  الليبي  السياسي 
له على  أسبوعي  الفيتوري يف مقال 
أّن  مونيتور«  إيست  »ميدل  منّصة 
إرهابيين  وجود  بشأن  محق  »حفتر 

وميليشيات يف طرابلس«.
»وبمجرد  أنّه  الفيتوري  وقال 
وصولها إىل العاصمة وجدت حكومة 
رحمة  تحت  نفسها  الوطني  الوفاق 
  2016 أبريل  يف  أتذكر  الميليشيات. 

الليبية  األزمة  في  تركيا  انخرطت   ،2011 العام  منذ 
لها  يوفر  أن  في  أمال  لها  قدم  موطئ  عن  وبحثت 
المهتز  القتصادها  تمويل  مصدر  الغني  البلد  هذا 
المليشيات  الدولية.ومثلت  العقوبات  ظل  في 
المسلحة اليد الطولى التي سعت من خاللها تركيا 
لنهب الثروات الليبية ولذلك كانت تدعمها بالسالح 

لفرض نفوذها.
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لواء  قادة  أحد   ، بشر  هاشم  أخبرين 
أياًما  أمضى  كيف  طرابلس   ثوار 
األخرى  الميليشيات  مع  للتفاوض 
بالقدوم  الوفاق  لحكومة  للسماح 

إىل طرابلس«.
لذلك  »ونتيجة  أنّه  مضيًفا 
الوطني  الوفاق  حكومة  أصبحت 
أداة سياسية تتمتع بالدعم الدويل، 
تحالف  يقودها  الواقع  يف  ولكن 
حل  إىل  يدعو  السياسي  االتفاق  يف  بند  تنفيذ  يف  وفشلت  الميليشيات.  من 

الميليشيات ونزع سالحها يف طرابلس«.
وال تخفي هذه الميلشيات وال حكومة الوفاق الوطني تلقيها الّدعم الّدويل يف 
خرق واضح لقرار حظر السالح على البالد، ويعتبر الدعم التركي للمليشيات 
المسلحة والعناصر االرهابية األكثر حضورا على الساحة الليبية،حيث وصلت، 
السبت، سفينة قادمة من ميناء »سامسون« التركي، محّملة بأسلحة وذخائر 
صور  وثقته  حسبما  طرابلس،  العاصمة  ميناء  إىل  عسكرية  وآليات  متنوعة 
الشحنة من  أظهرت كذلك لحظة تسّلم  التقطت على متنها،  ومقاطع فيديو 
طرف كتيبة »لواء الصمود« التي يقودها المعاقب دولّيا صالح بادي، وذلك 
على  للهجوم  لها،  الوفاق  حكومة  قوات  تستعّد  موسعة  لعملية  استعدادا 

الجيش الليبي ومنعه من تحرير العاصمة من اإلرهاب.
“يب.أم.سي  نوع  من  مدرعات  الحريب،  العتاد  من  الشحنة  هذه  وتضّمنت 
كيريب” التركية الصنع، وكمية من الصواريخ المضادة للدبابات، باإلضافة إىل 
وقطع  والمتفجرات  الذخائر  من  وكميات  هجومية،  ورشاشات  قنص  بنادق 
بحظر  الُمتعلق  الدويل  األمن  مجلس  لقرار  صارخ  خرق  يف  وذلك  الغيار، 
األسلحة المفروض على ليبيا بموجب الفصل السابع الصادر يف العام 2011.
كد خالل اتصال هاتفي  وعقب ذلك زاد أردوغان من حدة تصريحاته حيث أ
برئيس الحكومة، فائز السراج إن »بالده ستسّخر كل اإلمكانيات لدعم الحكومة 
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الشرعية )الوفاق(، وأنها ستقف بكل 
حزم إىل جانب الليبيين لمنع المؤامرة 
وأنه  »طرابلس«،  ضد  العدوان  وصد 
وأن  ليبيا،  يف  عسكري  لحل  وجود  ال 
الوحيد  المسار  هو  السياسي  المسار 

لبناء الدولة المدنية«.بحسب زعمه.
وكشفت الشحنة العسكرية األخيرة 
عنها  تحدث  التي  اإلمكانيات  حقيقة 
التركي  الرئيس  يصر  أردوغان،حيث 
والعناصر  المليشيات  دعم  على 
فوضى  يف  البلد  إغراق  عبر  اإلرهابية 
نهب  من  تركيا  تمكن  التي  السالح 
التخريبية  أذرعها  عبر  ليبيا  ثروات 
التي  »اإلخوان«  جماعة  رأسها  وعلى 
مجلس  طرف  من  مؤخرا  صنفت 

النواب جماعة إرهابية.
الليبية وبحثت عن موطئ قدم  2011،انخرطت تركيا يف األزمة  العام  ومنذ 
المهتز يف  القتصادها  تمويل  الغني مصدر  البلد  هذا  لها  يوفر  أن  أمال يف  لها 
ظل العقوبات الدولية.ومثلت المليشيات المسلحة اليد الطوىل التي سعت 
بالسالح لفرض  الليبية ولذلك كانت تدعمها  الثروات  تركيا لنهب  من خاللها 

نفوذها.
مع  باالتفاق  بالسالح  ليبيا  باغراق  الجديدة  التركية  الخطوة  هذه  وتأيت 
العمليات  هذه  كون  خطيرا  مؤشرا  مراقبون  اعتبره  ما  وهو  الوفاق،  حكومة 
ليبيا من الحصول على األسلحة والمعدات  المسلحة يف  المجموعات  تمكن 
الحربية، يف خرق مباشرا لحظر توريد السالح إىل ليبيا،عالوة على كونه دعم 
لمجموعات مسلحة غير قانونية، ويسيطر على معظمها عناصر من الجماعات 

المتطرفة، والتنظيمات اإلرهابية.
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»طرابلس كوالية عثمانية«.. 

حرب أردوغان السرية
في ليبيا

أحمد نظيف - مجلة المرصد 

المتوسط  البحر  عرض  يف  أسلحة  نقل  عمليات  إحباط  أو  الكشف  جديداً  ليس 
السفينة  أن  المرة،  هذه  والمرعب،  الجديد  لكن  ليبيا.  اتجاه  يف  تركيا  من  قادمة 
أندروميدا التي أوقفها خفر السواحل اليوناين قرب جزيرة كريت، يف طريقها إىل ميناء 
مصراته الليبي وتحمل على ظهرها على 29 حاوية فيها مواد كيمائية منها »نترات 
األمونيوم« وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغاً لغاز البترول المسال. وقد 
إىل  مّتجهة  التركيين،  واإلسكندرونة  مرسين  ميناءي  من  السفينة  شحنة  حّملت 
جيبويت وعمان، لكن تحقيقاً أوليا كشف أن الربان تلقى أوامر من مالك السفينة 

باإلبحار إىل مدينة مصراتة الليبية لتفريغ الحمولة بأكملها.
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أن السلطات اليونانية لم تعثر على خرائط مالحية  ومما يزيد األمر غموضاً 
أرجيريو، مدير  يانيس  األميرال  لمناطق يف جيبويت وعمان.  السفينة  يف سجل 
المواد  بأن  قال  اليوناين،  السواحل  خفر  لشرطة  العامة  والقيادة  األمن  فرع 
التي تحملها السفينة يمكن استخدامها لبناء قنابل لتنفيذ األعمال اإلرهابية.

يخوضها  التي  السرية  الحرب  يف  صغيراً  تفصيالً  إال  ليست  الواقعة  هذه 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يف ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل 
وعسكرياً،  اقتصادياً  جبهة،  من  كثر  أ على   ،2011 العام  خريف  القذايف  معمر 
يف  روافدها  أخر  فيها  وترى  لتركيا،  مطلق  والء  لها  ليبية  تنظيمات  خالل  من 
اإلقليم. وهذه الحرب األردوغانية، هي جزء من مشروع تركي كبير يف المنطقة 
عام  مائة  حوايل  بعد  القديم  االستعماري  العثماين  النفوذ  الستعادة  العربية 
من أفوله ألسباب ذاتية تخص تحلل اإلمبراطورية التركية داخلياً وموضوعية 

التي  األوىل  الكونية  الحرب  بسبب 
على  الخالفة«  »دولة  فيها  راهنت 
بذلك  وخسرت  الخاسر  الطرف 
شبراً  احتلتها  التي  وأراضيها  نفوذها 
أراضي  ومنها  قرون،  طيلة  فشبراً 
والعراق  والحجاز  الشام  يف  عربية 

وبالد المغرب.
إن واقعة السفينة تكشف بال شك 
للجماعات  التركي  الدعم  تواصل 
فهذه  ليبيا.  يف  المتطرفة  اإلسالمية 
الكيمائية  المواد  من  الشحنة 
الخطيرة والقادرة على تخليق وصنع 
تكن  لم  الفتاكة،  المتفجرات  أالف 
الجيش  قوات  إىل  طريقها  يف  قطعاً 
بل  الليبي،  األمن  إىل  وال  الليبي 

تواصل  شك  بال  تكشف  السفينة  واقعة  إن 
التركي للجماعات اإلسالمية المتطرفة  الدعم 
الكيمائية  المواد  من  الشحنة  فهذه  ليبيا.  في 
أالف  وصنع  تخليق  على  والقادرة  الخطيرة 
في  قطعًا  تكن  لم  الفتاكة،  المتفجرات 
طريقها إلى قوات الجيش الليبي وال إلى األمن 
الليبي، بل كغيرها من دفعات السالح السابقة 
ومصراته  طرابلس  موانئ  عبر  وصلت  التي 

كانت متجهة لمخازن  الميليشيات اإلسالمية.
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كغيرها من دفعات السالح السابقة التي وصلت عبر موائن طرابلس ومصراته 
الدويل  الحظر  من  الرغم  على  اإلسالمية.  الميليشيات  لمخازن  متجهة  كانت 
2011 بذريعة حماية المدنيين.  للسالح المفروض أممياً على ليبيا منذ العام 
من  المكلف  األممي  الخبراء  فريق  عن  سنوياً  الصادرة  التقارير  أن  والغريب 
مجلس األمن الدويل بمراقبة هذا الحظر يف ليبيا توثق وتكشف عمليات نقل 
هذه  بعض  إن  بل  المتطرفة.  المجموعات  لفائدة  ليبيا  نحو  تركيا  من  أسلحة 
األسلحة توجه يف طرق معاكسة نحو سوريا لدعم جماعات إسالمية مسلحة 

ينمتي إليها ليبيون جهاديون.
تحت  تحقيقاً  اإلخبارية  إفريقيا  بوابة  نشرت   2017 أب  أغسطس/  يف شهر 

لتسليح  الشعب  »أموال  عنوان 
يف  المقاتلة  الجماعة  دور  اإلرهاب«: 
كشف  سورية«،  »جماعات  تسليح 
جانباً من هذه العمليات. كما يكشف 
األمم  منظمة  خبراء  فريق  تقرير 
أنه   2015 المتحدة بشأن ليبيا لسنة 
ومنذ العام 2012، أفاد الفريق بوقوع 
العديد من عمليات نقل األسلحة من 
ليبيا إىل الجمهورية العربية السورية 
أو بضبط أسلحة وهي يف طريقها إىل 
واليته  خالل  الفريق،  وجمع  سوريا. 
عمليات  تؤكد  إضافية  أدلة  الحالية، 

النقل.
يف  شبكة  وجود  الفريق  كد  وأ
بما  اللوجستي،  الدعم  تقدم  ليبيا 
األسلحة،  من  كبيرة  كميات  ذلك  يف 
أعقاب  يف  السوريين  المتمردين  إىل 
الشبكة  هذه  وتضم  الليبية.  الثورة 
يف  رسمية  مناصب  يشغلون  ليبيين 
ويف  الدفاع.  ووزارة  الداخلية  وزارة 

اقتصادية  حربا  تركية  تخوض  أخرى  جبهة  على 
نشاط  تركيز  خالل  من  الليبية  الساحة  في 
مستغلة  الغربية  المنطقة  في  شركاتها 
مصراته  في  وعسكرية  مالية  قوى  مع  تحالفها 
ليبية  استثمارات  نقل  عبر  وأيضا  وطرابلس، 
الدولة  أصول  من  منهوبة  أموال  من  متأتية 
عمليات  تقارير  توثق  كما  تركيا.  إلى  الليبية 
نقل أموال وذهب من ليبيا نحو تركيا. وغير بعيد 
عن صالت خالد الشريف ورموز الجماعة الليبية 
المقاتلة، الذين يقيمون في تركيا منذ أكثر من 
التي غنموها  سنة ونصف ويستثمرون األموال 

بعد سقوط النظام في أسطنبول.
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البداية، كانت الشبكة تعتمد على األسلحة المجمعة من داخل ليبيا، ولكنها 
يمر  ال  بحيث  الخارج،  يف  مصادر  من  األسلحة  على  تحصل  بدأت  ما  سرعان 
يف  الشبكة  ضلوع  تبين  اآلن،  ولحد  اإلطالق.  على  ليبيا  عبر  الشحنات  بعض 

ثالث عمليات نقل على األقل إىل سوريا، ويجري التحقيق يف عمليات أخرى.
السواحل  أعلن خفر  2013 عندما  الثاين  نوفمبر/تشرين   8 القصة يف  بدأت 
اليوناين عن ضبط سفينة شحن تحمل على متنها شحنة كبيرة من األسلحة 
بعض  حسب  مبحرة،  كانت  ايجة  بحر  يف  سيمي  جزيرة  قرب  والذخيرة 
لبنان. وكشفت  او  ان وجهتها سوريا  اخرى  قالت  فيما  تركيا،  اىل  المعلومات 
وسائل االعالم المحلية عن الحديث يدور عن سفينة »Nour M« التي كانت 
اإلسكندريون  ميناء  اىل  اوكرانيا  موائن  أحد  من  سيراليون  علم  تحت  تبحر 

التركي محملة بالسالح.
بتفتيش  المتحدة  األمم  خبراء  فريق  قام   ،2014 الثاين/نوفمبر  تشرين  يف 
الثاين/نوفمبر  اليونان يف تشرين  التي ُضبطت يف   ،Nour M السفينة  حمولة 
ذخيرة  طلقة  مليون   32 عن  يزيد  وما  حاوية   55 تشمل  كانت  والتي   ،2013
)103 1 أطنان( للبنادق الهجومية والرشاشات، وهي يف طريقها إىل طرابلس. 
وتشير  كاملة.  ووثائق  بمعلومات  والفريق  اللجنة  اليونانية  السلطات  وزودت 

هذه الوثائق إىل أن الشركة الشاحنة 
شركة  وهي   ،UKRINMASH هي 
إليه  المرسل  وأن  أوكرانية،  حكومية 
شركة وأن  الليبية  الدفاع  وزارة  هو 
TSS SILAH VE SAVUNMA TI-
CARET LIMITED SIRKETT SA-
NAYI، وهي شركة تركية، قد توسطت 
السفينة  ملكية  وترجع  الصفقة.  يف 
 TSS GROUP TUTUN شركة  إىل 
SIGARA SANAYI VE، وهي شركة 
حتى  اليونان  تبدأ  ولم  أخرى.  تركية 
اآلن أي مالحقات قضائية بشأن حالة 
التي  المذكرة  وكانت  هذه.   االنتهاك 

أعلن خفر السواحل اليوناني عن ضبط سفينة 
من  كبيرة  شحنة  متنها  على  تحمل  شحن 
بحر  في  سيمي  جزيرة  قرب  والذخيرة  األسلحة 
المعلومات  بعض  حسب  مبحرة،  كانت  ايجة 
الى تركيا، فيما قالت اخرى ان وجهتها سوريا او 

لبنان.
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تؤكد فيها السلطات الليبية للسلطات األوكرانية أنها مستعدة لقبول الحمولة 
وهو  القذايف،  سقوط  بعد  الليبية  الدفاع  وزارة  وكيل  الشريف،  خالد  بتوقيع 

نفسه المسؤول األمني يف الجماعة الليبية المقاتلة وكنيته »أبو حازم«.
على  للحصول  بأوكرانيا  اتصلنا  وقد  المتحدة:  األمم  خبراء  تقرير  ويقول 
معلومات عن دور شركة UKRINMASH، وتفاصيل الدفع، ولتحديد ما إذا تم 
نقلت على متن  التي  الشحنة  بأن  أوكرانيا  نهائية. وردت  التوصل إىل تسوية 
السفينة Nour M هي الجزء األول من البضائع المقرر نقلها إىل ليبيا بموجب 
 TSS  SILAH VE SAVUNMAو UKRINMASH العقد الموقع بين شركتي
تمت  الذي   ،2013 عام  يف   SANAYI DIS TICARET LIMITED SIRKET
ووزارة  التركية  الشركة  ممثلو  قام   ،2014 آب/أغسطس  ويف  تماما.  تسويته 
الدفاع الليبية بزيارة إىل أوكرانيا ومرافق التخزين التي ُيحتفظ فيها باألعتدة 
المتبقية، وهي بنادق هجومية وذخيرة لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة. 
وسيتصل  األعتدة،  هذه  بشأن  استثناء  أي  اآلن  حتى  اللجنة  من  ُيطلب  ولم 

الفريق بأوكرانيا مرة أخرى ليطلب توضيح ذلك.
تنظيم  )أمير  هدية  وشعبان  الشريف  خالد  بأن  مزاعم  الفريق  إىل  ووردت 
2014، للتفاوض على صفقات  متطرف( سافرا إىل أوكرانيا يف آب/أغسطس 
هذه  أوكرانيا  كدت  وأ األسلحة. 
الوقت  يف  أنهما”  مضيفة  الزيارات، 
جهة  ألي  بزيارة  يقوما  لم  نفسه 
تصدير خاصة إلجراء مفاوضات بشأن 
واتصل  األسلحة“.  نقل  عمليات 
على  للحصول  أيضا  بتركيا  الفريق 
الشركة  عن  المعلومات  من  مزيد 
إليها  تعود  التي  والشركة  السمسار 
كانت  إذا  ما  وإثبات  السفن،  ملكية 
رخصة  طلبت  قد  السمسار  الشركة 
التركية لعملية  السلطات  تصدير من 
النقل هذه النقل. وطلب الفريق أيضا 
المتصلة  والوثائق  المعلومات  جميع 

اتصلنا  وقد  المتحدة:  األمم  خبراء  تقرير  يقول 
دور  عن  معلومات  على  للحصول  بأوكرانيا 
ولتحديد  الدفع،  وتفاصيل   ،UKRINMASH شركة 
وردت  نهائية.  تسوية  إلى  التوصل  تم  إذا  ما 
متن  على  نقلت  التي  الشحنة  بأن  أوكرانيا 
البضائع  من  األول  الجزء  هي   Nour M السفينة 

المقرر نقلها إلى ليبيا.
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وأن  بعد  نظمت  قد  تكن  لم  السمسرة  أنشطة  بأن  تركيا  وردت  بالمدفوعات. 
الشركات الوسيطة ال تحتاج إىل طلب إذن إذا كانت البضائع لم تمس األراضي 
الصلة  ذات  األحكام  مع  تشريعاتها  مواءمة  على  حاليا  تركيا  وتعمل  التركية. 

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

سوريا.
تركية  تخوض  أخرى  جبهة  على 
الليبية  الساحة  يف  اقتصادية  حرب 
يف  شركاتها  نشاط  تركيز  خالل  من 
تحالفها  مستغلة  الغربية  المنطقة 
مع قوى مالية وعسكرية يف مصراته 
وطرابلس، وأيضا عبر نقل استثمارات 
من  منهوبة  أموال  من  متأتية  ليبية 
كما  تركيا.  إىل  الليبية  الدولة  أصول 
أموال  نقل  عمليات  تقارير  توثق 
وغير  تركيا.  نحو  ليبيا  من  وذهب 
بعيد عن صالت خالد الشريف ورموز 
الذين  المقاتلة،  الليبية  الجماعة 
سنة  من  كثر  أ منذ  تركيا  يف  يقيمون 

اليونانية أن هذه المصادرة  أوضحت السلطات 
يثير  مما  كبيرا،  وماليا  لوجستا  عبئًا  تشكل 
مسألة إدارة عمليات المصادرة التي تتم وفقا 
المتحدة  األمم  تفرضها  التي  الحظر  لتدابير 
وعدم وجود الدعم المناسب من األمم المتحدة 
أن  األممي  التقرير  ويؤكد  باألعتدة.  للتصرف 
األسلحة اتي اشتراها خالد الشريف من أوكرانيا 
وشحنها على متن السفينة »نور« لم تكن ليبيا 

وجهتها النهائية.
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ونصف ويستثمرون األموال التي غنموها بعد سقوط النظام يف أسطنبول.
بين  أول دفعة من  اليوم  ويكيليكس  2016، كشف موقع  تموز   – يوليو  يف 
)السيرفر(  الداخلي  الخادم  إلكتروين من  بريد  رسالة  ألف   300 يقرب من  ما 
واآلالف من الملفات المرفقة للحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم، 
من بينها مراسلة تلقاها مسؤول تركي من عبد الحكيم بلحاج، بصفته رئيس 
المجلس العسكري بطرابلس. وأبدى بلحاج يف مراسلته التي هي عبارة عن 
العثور  تم  مال  من  حصته  تحويل  يف  رغبته  اإللكتروين  بالبريد  مرسلة  رسالة 
لالستثمار  التركية  الحكومة  أعضاء  أحد  حساب  إىل  العزيزية  باب  يف  عليه 
هناك، نظير عمولة %25 يف المشاريع التي ينوي تأسيسها. وجاء يف الرسالة 
75 مليون  2013 أن إجمايل المبلغ المشار اليه هو  24 أغسطس  المؤرخة يف 
بلحاج  باسم  والرسالة موقعة  15 مليون دوالر،  المبلغ هي  دوالر، وحصته يف 
األموال  نقل  من  »تمكن  أنه  إىل  بلحاج  وأشار  العسكري.  المسؤول  بصفته 

خارج ليبيا بمساعدة شركة محلية ليبية«.
حول بلحاج ورفاقه، سامي الساعدي وخالد الشريف قسماً كبيراً من غنائمهم 
سياسية  عمليات  وغرفة  اقتصادي  مركز  إىل  تحولت  التي  تركيا،  إىل  المالية 
الدائر يف سوريا.  وأمنية للكثير من الحركات اإلسالمية، وذات عالقة بالصراع 
تتعلق  واستثمارات  تركية  مساهمة  شركات  يف  األموال  هذه  استثمار  وتم 
وقناة  تركيا  يف  عقارات  واقتناء  أسفار،  وشركات  والمطاعم  الفنادق  بمجال 
تأسيس  المنهوب يف  الليبي  المال  أخر من  استثمار قسم  تم  كما  تلفزيونية. 
كة مع دولة قطر. التي قامت بإقراض  شركة األجنحة الليبية للطيران وبالشرا
يورو  مليون   750 مبلغ  طرابلس  يف  سفيرها  طريق  عن  بالحاج  الحكيم  عبد 
إلنشاء الشركة التي تعمل يف ليبيا وخارجها. مستفيدًة من سيطرة مجموعات 
فجر   ›‹ حكومة  وصول  من  ومستفيدة  معيتيقة  مطار  على  متطرفة  إسالمية 
2014 والتي منحت تراخيص الطيران للشركة بعد أن  ليبيا‹‹ إىل السلطة يف 
امتنعت الحكومات السابقة عن ذلك. ووضع على رأسها وسام المصري ابن 

عم عبد الحكيم بلحاج مديراً.
بــــ  البعض  يسميها  ما  أو  التركية،  التوسعية  السياسة  إن  القول،  قصارى 
والتنمية  العدالة  زعيم  وأوهام  أحالم  تقودها  التي  العثمانية«،  »اإلمبريالية 
تقود تركيا يومياً ومنذ سبع سنوات إىل الكوارث داخلياً وخارجياً. ورغم فشلها 
كثر من محطة بداًة من مصر وصوالً إىل سوريا فإن أردوغان مازال مصراً  يف أ

على المضي فيها، رغم ما تخلفه من مصائب.
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ماذا تُريد تركيا من قواعدها 
في قطر والصومال وليبيا؟

مجّلة المرصد - تقارير 

بينما رأى تقرير جديد لموقع »شبيغل أونالين« التابع لمجلة »دير 
العسكري  تواجدها  زيادة  تركيا  نّية  أّن  الشهيرة،  األلمانية  شبيغل« 
العهد  ولويل  للرياض  الدوحة  قبل  من  تحّدياً  يعكس  إنّما  قطر  يف 
حول  خاصة  دراسة  سي«  يب  »يب  أعّدت  خاص،  بشكل  السعودي 
وأهدافها،  ومهامها  البالد  خارج  التركية  العسكرية  القواعد  انتشار 
حيث لم تكن تركيا، وحتى قبل سنوات قليلة، تملك قواعد عسكرية 
خارج أراضيها ما عدا الوجود العسكري يف شمايل قبرص الذي يعود 

لعام 1974.
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وتمتلك تركيا قواعد عسكرية يف كل من الصومال وقطر وقبرص، وكانت 
كن السودانية لوال اإلطاحة بالبشير،  بصدد إقامة قاعدة بحرية يف جزيرة سوا
عسكري  تواجد  عن  فضالً  ليبيا،  يف  ُمعلن  غير  عسكري  دعم  جانب  إىل 
كردية  أّي محاولة  لتقويض  باألساس  يهدف  والعراق  قوي شمال سوريا 

انفصالية.
وحسب »دير شبيغل« فإن عدد الجنود األتراك يف اإلمارة الخليجية قد 
األمير  السعودي  العهد  »ويل  أّن  إىل  ُمشيرة  قريباً،  آالف  خمسة  يتجاوز 
العربية  الخليجية  المقاطعة  لتلك  الدافعة«  القوة  هو  سلمان  بن  محمد 
إنهاء المقاطعة من بينها  لقطر، حيث وضع عّدة مطالب للدوحة من أجل 

إغالق القاعدة العسكرية التركية التي افتتحت يف قطر عام 2016.
يف  كبير«  »افتتاح  عن  يدور  حديثاً  أّن  فيرات  هاندي  الكاتبة  وذكرت 
الخريف الُمقبل للقاعدة العسكرية 
أنها  موضحة  الجديدة،  التركية 
سافرت للدوحة وزارت قاعدة طارق 

بن زياد.
هذه  أن  إىل  فيرات  وأشارت 
القاعدة العسكرية يف قطر مستمرة 
قاعدة  بناء  يجري  وأنه  النمو،  يف 
طارق  قاعدة  من  بالقرب  جديدة 
أن  إىل  ولفتت  العسكرية.  زياد  بن 
انتهت  الجديدة  القاعدة  بناء  أعمال 
وأنها تضم عددا كبيرا من المنشآت 

االجتماعية.
طيب  رجب  الرئيس  وصول  ومنذ 

من  كل  في  عسكرية  قواعد  تركيا  تمتلك 
إقامة  بصدد  وكانت  وقبرص،  وقطر  الصومال 
قاعدة بحرية في جزيرة سواكن السودانية لوال 
غير  عسكري  دعم  جانب  إلى  بالبشير،  اإلطاحة 
ُمعلن في ليبيا، فضاًل عن تواجد عسكري قوي 
شمال سوريا والعراق يهدف باألساس لتقويض 

أّي محاولة كردية انفصالية.
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على  تغييرات  تركيا  شهدت   ،2002 عام  تركيا  يف  الحكم  إىل  أردوغان 
الصعيدين الداخلي والخارجي، ومن أبرز هذه التغييرات رؤية تركيا لدورها 
المحيطة  المنطقة  تشهده  وما  العثماين،  تاريخها  ضوء  على  اإلقليمي 
أردوغان  أّن  بها من اصطفافات جديدة وتوترات وصراعات، حتى  مباشرة 
الُمقّربين منه يف تركيا وخارجها، وحاد بشكل كامل  انقلب على أقرب  قد 
عن سياسة »صفر مشاكل« التي كان قد اتخذها شعاراً من قبل لسياسته 

الخارجية.
الرئيس  إحساس  إّن  سي«،  يب  »يب  بّثته  الذي  الحديث  التقرير  يقول 
الصعيد  على  واإلمارات  السعودية  قبل  من  بالتهديد  المتزايد  أردوغان 
2016 عامالن أساسيان  اإلقليمي والمحاولة االنقالبية الفاشلة ضده عام 
وراء السعي التركي المحموم إلقامة قواعد يف قطر والصومال ويف غيرها.

ويرى أّن القواعد التركية يف سوريا والعراق لها دور وظيفي محدد وهو 
كراد سوريا والعراق من تحقيق أي نوع من االستقالل  مرتبط فقط بمنع أ
أو الحكم الذايت، وهذا موقف الدولة التركية منذ والدة الجمهورية التركية 

على يد مصطفى كمال أتاتورك قبل نحو قرن.
من  كل  يف  الخارجية  العسكرية  القواعد  من  العديد  تركيا  وأقامت 
لتركيا نشر  السنوات األخيرة بحيث يمكن  الشرق األوسط وأفريقيا خالل 

كبيرة  وبحرية  وبرية  جوية  أسلحة 
لحماية  مهمة  تعتبرها  مناطق  يف 
خارج  االستراتيجية  مصالحها 
حدودها، وكذلك مواجهة منافسيها 
اإلقليميين يف المقام األول المملكة 
اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية 

العربية.

 وجود غير مُعلن في ليبيا
ُمعلن  غير  عسكري  وجود  لتركيا 
المساعدة  تقدم  وهي  ليبيا  يف 

سوريا  في  التركية  القواعد  ّن  ــان  اردوغ يرى 
والعراق لها دور وظيفي محدد وهو مرتبط فقط 
بمنع أكراد سوريا والعراق من تحقيق أي نوع من 
االستقالل أو الحكم الذاتي، وهذا موقف الدولة 
يد  على  التركية  الجمهورية  والدة  منذ  التركية 

مصطفى كمال أتاتورك قبل نحو قرن.
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ضّد  عسكريا  صراعا  تخوض  التي  الوطني  الوفاق  لحكومة  العسكرية 
أرسلت  وقد  حفتر.  خليفة  الجنرال  بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش  قوات 
تركيا عدداً من حامالت الجنود التي تنتجها والطائرات بال طيار إىل قوات 

حكومة طرابلس.
ورغم أّن هذه اإلمدادات لن ُتغّير موازين القوة على األرض لكنها رسالة 
تنفرد  الدول  هذه  تترك  لن  أنها  مفادها  والسعودية  واالمارات  مصر  إىل 
كما  ليبيا  يف  تركي  نفوذ  أو  دور  أي  على  والقضاء  ليبيا  مستقبل  بصياغة 

جرى األمر يف مصر عندما جرت اإلطاحة بحكم اإلخوان عام 2013.
التقارير  بعض  أفادت  السودان،  يف  البشير  عمر  بحكم  اإلطاحة  وعقب 
ضد  حفتر  قوات  لدعم  ليبيا  إىل  سودانية  قوات  وصول  عن  الصحفية 

الجماعات المسلحة التي تدعم حكومة طرابلس.
الجانب  من  قد طلبت  السودانية  السلطات  أّن  األنباء  بعض  ذكرت  كما 
جزيرة  يف  العمل  وقف  التركي 
كن بشكل كامل، وكان يتضمن  سوا
ألغراض  فيها  بحرية  قاعدة  إقامة 
من  وغيرها  ومدنية  عسكرية 
األعمال حسب االتفاق الموقع بين 

البلدين عام 2017.

 الصومال
افتتاح  من  ونصف  عام  بعد 
يف  تركيا  أقامت  قطر  يف  قاعدتها 
يف  كبيرة  عسكرية  قاعدة  الصومال 
الجنود  لتدريب  مقديشو  العاصمة 
إقامة  نفقات  وبلغت  الصوماليين. 
دوالر  مليون   50 حوايل  القاعدة 
أن  ويمكنها  المصادر  بعض  حسب 
وتقديم  جندي   1500 حوايل  تأوي 

قطر  في  قاعدتها  افتتاح  من  ونصف  عام  بعد 
عسكرية  قاعدة  الصومال  في  تركيا  أقامت 
الجنود  لتدريب  مقديشو  العاصمة  في  كبيرة 
القاعدة  إقامة  نفقات  وبلغت  الصوماليين. 
المصادر  بعض  حسب  دوالر  مليون   50 حوالي 
وتقديم  جندي   1500 حوالي  تأوي  أن  ويمكنها 
لمساعدة  ــد  واح ــت  وق في  لهم  التدريب 
لجماعة  التصدي  في  الصومالية  الحكومة 

الشباب االسالمية المتطرفة.
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التصدي  يف  الصومالية  الحكومة  لمساعدة  واحد  وقت  يف  لهم  التدريب 
لجماعة الشباب االسالمية المتطرفة.

وتبلغ مساحة القاعدة أربعة كيلومترات مربعة وهي قادرة على استقبال 
قطع بحرية وطائرات عسكرية إىل جانب قوات كوماندوس.

الصومال.  يف  بتدريبها  تقوم  التي  للقوات  والعتاد  السالح  تركيا  وتقدم 
مدارس  ببناء  قيامها  مع  الصومال  يف  التركي  العسكري  الوجود  وترافق 
وطرق ومستشفيات. كما قامت قطر بتقديم مئات الماليين من الدوالرات 

للحكومة الصومالية لتمويل بناء طريقين أساسيين يف البالد.
ترسيخ  مع  تزامن  الصومال  يف  التركي  النشاط  أن  األنظار  يلفت  وما 
الصومال  عن  انفصال  اللذين  الصوماليين  اإلقليمين  يف  لنفوذها  االمارات 
440 مليون  البونت وأرض الصومال. فقد استثمرت االمارات  وهما أرض 
دوالر يف ميناء بربرة يف أرض الصومال و336 مليون دوالر يف ميناء بساسو 

يف أرض البونت.
لكّن طموحات تركيا يف ترسيخ وجودها العسكري يف القرن األفريقي تبقى 

الذي  المصري  الجانب  رحمة  تحت 
يتحكم بقناة السويس، ويمكنه منع 
السفن والبواخر التركية من المرور 
التنافس  تحول  حال  يف  القناة  عبر 

بين البلدين إىل مواجهة.

 سوريا والعراق
العسكري  النشاط  تصاعد  مع 
يف  الكردستاين  العمال  لحزب 
الماضي  القرن  ثمانينيات  منتصف 
حتى خروج قيادة الحزب من سوريا 
انشغلت تركيا بهذا الصراع الدامي 
فترات  رغم  غالبا،  حدودها  داخل 

التي  للقوات  والعتاد  السالح  تركيا  وتقدم 
الوجود  وترافق  الصومال.  في  بتدريبها  تقوم 
قيامها  مع  الصومال  في  التركي  العسكري 
قامت  كما  ومستشفيات.  وطرق  مدارس  ببناء 
ــدوالرات  ال من  الماليين  مئات  بتقديم  قطر 
طريقين  بناء  لتمويل  الصومالية  للحكومة 

أساسيين في البالد.
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الهدوء القليلة التي شهدها هذا الصراع من حين إىل آخر.
11 قاعدة عسكرية تركية داخل العراق،  2018 بوجود  وأقّرت تركيا عام 
15 قاعدة عسكرية  كثر من  أ القواعد يصل إىل  الحقيقي لهذه  العدد  لكّن 
وبعضها يقع على عمق 30 كيلومترا داخل إقليم كردستان العراق، بحسب 

تقارير حديثة.
محافظات  داخل  مراقبة  نقطة   12 تركيا  أقامت  فقد  سوريا  يف  أما 
إدلب وحماة وحلب باالتفاق مع الجانب الروسي بهدف إقامة ما يعرف 
لم  فالمعارك  ورق  على  حبراً  ذلك ظل  لكن  التصعيد،  بمنطقة خفض 
تتوقف فيها بين قوات المعارضة والقوات السورية المدعومة بالطيران 

الروسي.
وقامت تركيا بتعزيز هذه النقاط التي تحولت إىل قواعد عسكرية حقيقية 
الواقعة  تلك  مثل  سوريا  عمق  يف 
قرب بلدة مورك وسط سوريا وعلى 
بعد 88 كيلومترا عن الحدود التركية.
من  بعدد  أنقرة  تحتفظ  كما 
مناطق  يف  العسكرية  القواعد 
وعفرين،  واعزاز  وجرابلس  الباب 
الحدود  على  واقعة  مناطق  وهي 
عليها  وتسيطر  السورية،  التركية 
المعارضة  قوى  مع  وتديرها  تركيا 
فيما  دمشق،  يف  للحكومة  المناوئة 
لعمليات  المناطق  تلك  تخضع 

تتريك شاملة لكل مناحي الحياة.

2018 بوجود 11 قاعدة عسكرية  أقرّت تركيا عام 
تركية داخل العراق، لكّن العدد الحقيقي لهذه 
عسكرية  قاعدة   15 من  أكثر  إلى  يصل  القواعد 
داخل  كيلومترا   30 عمق  على  يقع  وبعضها 

إقليم كردستان العراق، بحسب تقارير حديثة.
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حرب تركيا السرية
في ليبيا تخرج إلى العلن

أحمد نظيف

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

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

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

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

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

كبر أعداء أمريكا. إىل أ
مأساة.  نفسه يف شكل  يعيد  التاريخ  لكأن 
2011 إىل اليوم  لعبت تركيا منذ أواخر العام 
قاعدة  إىل  تحولت  نفسه.  الباكستاين  الدور 
السورية  الجهادية  الجماعات  لنشاط  خلفية 
المقاتلين  لألالف من  وشكلت محطة ومعبراً 
السوري  الداخل  إىل  للوصول  األجانب 
أبشع  وارتكاب  وداعش  للقاعدة  واالنضمام 
كانت  أفغانستان  يف  حصل  وكما  الجرائم. 
وليس  وداعماً.  مخططاً  المتحدة  الواليات 
أدل على ذلك االعتراف الذي أدىل به رئيس 
يف  جاسم  بن  حمد  السابق،  القطري  الوزراء 
عندما  األميركية  اس  يب  يب  قناة  مع  مقابلة 
سورية  يف  األخطاء  ارتكب  »الجميع  إن  قال 
غرفتي  يف  عملنا  األميركيون)...(  فيهم  بمن 
عمليات، واحدة يف األردن والثانية يف تركيا«.  

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

بوتين.

في  األجانب  المقاتلين  وجود  اليوم  ينحصر 
المسلحة  المعارضة  معاقل  أخر  إدلب،  سوريا في 
والمجموعات اإلسالمية المتطرفة، المدعومة من 
تركيا. كما تحتضن تركيا أعدادًا كبيرة من هؤالء 
للمسارعة  أردوغان  دفع  الذي  األمر  المقاتلين. 
باالتصال بالرئيس الروسي مباشرة بعد تصريحاتها 
هذه  ليبيا.  نحو  إدلب  من  المقاتلين  نقل  حول 
تحولت  وعوائلهم  المقاتلين  من  الكبيرة  األعداد 
ومصدر  تركيا،  على  أمني  عبئ  إلى  الوقت  مع 

احراج سياسي، تريد التخلص منه.
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لنقل  منظمة  تركية  سياسة  عن  التركية  »أحوال«  صحيفة  كشفت  ذلك،  إىل 
يف  الجريدة  وقالت  ليبيا.  نحو  السورية  الحرب  من  الفارين  الجهاديين  المقاتلين 
ليبيا«:  إىل  المقاتلين  نقل  تركية يف  أصابع   « عنوان  تحت  الجمعة،  نشرته  تقرير 
إىل  سوريا  من  النصرة  جبهة  عناصر  من  المتشددين  إرسال  على  تركيا  »تعمل 
ليبيا، لمساندة الميليشيات هناك، وذلك بعد أن قامت بتدريبهم على المعّدات 
التي تّم إرسالها من قبلها، وإنزالها يف ميناء مصراتة، ما يشير بأّن األمر كان مبّيتاً 
من  انطالقاً  بالمنطقة،  التخريبي  وأنّها تستكمل مشروعها  له منذ مّدة،  ومخّططاً 
الراعية  الدول  كبر  أ أحد  بأنها  تعرف  التي  وهي  المتطرفة،  للعصابات  رعايتها 

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

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

رسمية صادرة عن منظمة األمم المتحدة.
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شّخص بأّن األتراك هم العدّو رقم واحد لليبيين، وأطلق عملية الكرامة داعياً إىل 
طردهم وكّف أذاهم عن بالده‹‹.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

النقل. وطلب  النقل هذه  لعملية  التركية  السلطات  قد طلبت رخصة تصدير من 
بأن  بالمدفوعات. وردت تركيا  المتصلة  المعلومات والوثائق  الفريق أيضا جميع 
إىل  تحتاج  ال  الوسيطة  الشركات  وأن  بعد  نظمت  قد  تكن  لم  السمسرة  أنشطة 
التركية. وتعمل تركيا حاليا على  إذا كانت البضائع لم تمس األراضي  طلب إذن 

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

ستنقلها بعد ذلك جماعة لم تحدد هويتها من تركيا إىل سوريا.
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 تركيا تعمل على إرسال عناصر 
من جبهة النصرة إلى ليبيا

صحيفة تركية..

طرابلس - مجلة المرصد 

المقاتلين  لنقل  منظمة  تركية  سياسة  عن  التركية  »أحوال«  صحيفة  كشفت 
الجهاديين الفارين من الحرب السورية نحو ليبيا. وقالت الجريدة يف تقرير نشرته  
تحت عنوان » أصابع تركية يف نقل المقاتلين إىل ليبيا«: »تعمل تركيا على إرسال 
المتشددين من عناصر جبهة النصرة من سوريا إىل ليبيا، لمساندة الميليشيات 
هناك، وذلك بعد أن قامت بتدريبهم على المعّدات التي تّم إرسالها من قبلها، 
وإنزالها يف ميناء مصراتة، ما يشير بأّن األمر كان مبّيتاً ومخّططاً له منذ مّدة، وأنّها 
تستكمل مشروعها التخريبي بالمنطقة، انطالقاً من رعايتها للعصابات المتطرفة، 

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

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

الشؤون الداخلية لليبيا.
شّن  الليبي  الجيش  وأعلن 
غريان  مدينة  على  جوية  هجمات 
جنوب غرب العاصمة طرابلس، جاء 

سياسة  عن  التركية  ــوال«  »أح صحيفة  كشفت 
تركية منظمة لنقل المقاتلين الجهاديين الفارين 
في  الجريدة  وقالت  ليبيا.  نحو  السورية  الحرب  من 
تقرير نشرته، تحت عنوان » أصابع تركية في نقل 

المقاتلين إلى ليبيا«.
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ذلك يف بيان نشره المركز اإلعالمي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش 
على صفحته على موقع »فيسبوك« اليوم الجمعة.

ومن خالل استعادة لتطور األوضاع يف ليبيا، يمكن الوقوف على محطات 
أطلق  حيث  فيها،  األحداث  مجرى  تحوير  يف  السافر  التركي  التدخل  من 
العاصمة  على  للسيطرة  أبريل  من  الرابع  يف  هجوماً  حفتر  خليفة  المشير 
ذلك  وبعده  المتطرفة.  الجماعات  من  وتحريرها  البالد،  غرب  يف  طرابلس 
المدنيين  استهداف  بتجنب  ووعد  طرابلس،  نحو  حفتر  المشير  تقدم 
السراج  فايز  أمر  جانبه،  ومن  األجانب.  والمواطنين  الدولة  ومؤسسات 
رئيس حكومة الوفاق الوطني منذ العام 2016، الميليشيات التي تدعمه 

األمين  وأعرب  للهجوم.  بالتصدي 
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
غوتيريش عن »قلقه العميق« بعد 
إجرائه محادثات مع السراج وحفتر. 
األبيض  البيت  أبريل، كشف   19 يف 
تحدث  ترامب  دونالد  الرئيس  أن 
األسبوع  هاتفيا يف وقت سابق من 
مع حفتر عن »رؤية مشتركة« لليبيا 
للمشير  المهم  بالدور  »واعترف 
وتأمين  اإلرهاب  مكافحة  يف  حفتر 
اليوم  ويف  الليبية«.  النفط  موارد 
هجوم  بعد  القتال  اشتد  التايل، 
الوفاق  حكومة  قوات  شنته  مضاد 
تحقيق  من  تمكنت  التي  الوطني 
األحياء  يف  خصوصا  ميداين،  تقدم 

لطرابلس. الجنوبية 
18 مايو، أعلنت قوات حكومة  يف 

عناصر  من  المتشددين  إرسال  على  تركيا  »تعمل 
لمساندة  ليبيا،  إلى  سوريا  من  النصرة  جبهة 
الميليشيات هناك، وذلك بعد أن قامت بتدريبهم 
على المعّدات التي تّم إرسالها من قبلها، وإنزالها 
مبيّتًا  كان  األمر  بأّن  يشير  ما  مصراتة،  ميناء  في 
مشروعها  تستكمل  وأنّها  مّدة،  منذ  له  ومخّططًا 
رعايتها  من  انطالقًا  بالمنطقة،  التخريبي 
بأنها  تعرف  التي  وهي  المتطرفة،  للعصابات 
في  السياسي  لإلسالم  الراعية  الدول  أكبر  أحد 

المنطقة«.
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تسلمت  أنها  الوطني  الوفاق 
من  المدرعة  العربات  عشرات 
محاربة  يف  لقواتها  تعزيزاً  تركيا 
واتهم  الليبي،  الوطني  الجيش 
بتزويد  وقطر  تركيا  حفتر  المشير 
يونيو،   26 ويف  باألسلحة.  خصومه 
تلقت القوات الموالية لحفتر ضربة 
قاسية مع سيطرة القوات الموالية 
لحكومة الوفاق الوطني على مدينة 
الرئيسية  الخلفية  القاعدة  غريان 
الواقعة على بعد نحو  لقوات حفتر 
مئة كيلومتر جنوب غرب العاصمة، 

بعد هجوم مفاجئ.
يونيو   28 يف  حفتر  أمر  وبعدها 
المصالح  باستهداف  قواته 
وحظر  ليبيا  يف  التركية  والزوارق 
تركيا  وإىل  من  الجوية  الرحالت 
وتوقيف المواطنين األتراك يف ليبيا. 
المساعدة  بتقديم  تركيا  يتهم  وهو 
لقوات حكومة الوفاق ما مكنها من 
السيطرة على غريان. واتهمت أنقرة 
باحتجاز  لحفتر  الموالية  القوات 
وأطلق  بالرّد.  وتوعدت  أتراك  ستة 
كدت  وأ التايل.  اليوم  يف  سراحهم 
مسيرة  طائرة  تدميرها  حفتر  قوات 

تركية.
عرقلت  المتحدة  الواليات  وكانت 
األمن  مجلس  عن  بيان  إصدار 
التي  الجوية  الضربة  يدين  الدويل 
ويدعو  المهاجرين  مركز  استهدفت 
ليبيا  يف  النار  إلطالق  وقف  إىل 

أمر حفتر في 28 يونيو قواته باستهداف المصالح 
الجوية  الرحالت  وحظر  ليبيا  في  التركية  والزوارق 
من وإلى تركيا وتوقيف المواطنين األتراك في ليبيا. 
وهو يتهم تركيا بتقديم المساعدة لقوات حكومة 
الوفاق ما مكنها من السيطرة على غريان. واتهمت 
أتراك  ستة  باحتجاز  لحفتر  الموالية  القوات  أنقرة 
التالي.  اليوم  وأطلق سراحهم في  بالردّ.  وتوعدت 

وأكدت قوات حفتر تدميرها طائرة مسيرة تركية.
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لحفتر  الموالية  القوات  أعلنت  جهتها،  من  الحوار.  طاولة  إىل  والعودة 
كلم   90( ترهونة  مدينة  يف  الوطني  الوفاق  لحكومة  تابعة  مقاتلة  إسقاط 

جنوب شرق طرابلس( ما أسفر عن مقتل قائدها.
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  مع  التركي  الرئيس  بحث  أيام  وقبل 
الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، يف إسطنبول، آخر التطورات يف ليبيا، 
برئاسة  جانبها  إىل  بالده  وقوف  كد  وأ الوفاق،  لحكومة  »دعمه«  وجدد 

السراج، من أجل ما وصفه بالسالم واالستقرار يف ليبيا.
ليبيا  شرق  يف  الليبي  الوطني  الجيش  قوات  باسم  المتحدث  وجّدد 
اللواء أحمد المسماري اتهاماته لتركيا بتقديم الدعم لحكومة الوفاق بكل 
من  التركية  والطائرات  السفن  كل   « أن  المسماري  وأضاف  المقدرات. 
قررت  العامة  القيادة  أن  المسماري  وكشف  معادية«.  أهداف  هي  اآلن 
الليبية من وإىل تركيا وعلى كل الشركات الشروع يف  الرحالت  وقف كل 
التنفيذ. وأرجع المسماري اتخاذ هذه اإلجراءات بسبب ما وصفه »تدخل 
التصرفات  ثنيه عن هذه  التركي  ليبيا وعلى الشعب  السافر يف  أردوغان 

الرعناء«.

المجلس  رئيس  مع  التركي  الرئيس  بحث  أيام  قبل 
السراج،  فائز  الليبية،  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
»دعمه«  وجدد  ليبيا،  في  التطورات  آخر  إسطنبول،  في 
برئاسة  إلى جانبها  الوفاق، وأكد وقوف بالده  لحكومة 

السراج، من أجل ما وصفه بالسالم واالستقرار في ليبيا.
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دور تركيا المشبوه
يهدد مصالحها في ليبيا

عبد الباسط غبارة

يف  التموضع  إلعادة  جاهدة  تركيا  2011،سعت  العام  يف  األزمة  اندالع  منذ 
على  الحفاظ  بهدف  البالد  يف  نفوذها  استمرار  يضمن  بما  الليبية،  الساحة 
بصفة  المنطقة  مستقبل  رسم  يف  والمشاركة  الليبية  السوق  يف  مصالحها 
عامة.ومثل تيار االسالم السياسي وعلى رأسها جماعة »االخوان« والملييات 
البالد  ثروات  لنهب  ووسيلتها  ليبيا  يف  التخريبية  أنقرة  ذراع  لها  الموالية 

وتدعيم مصالحها فيها.



35 الخميس  ١7  أكتوبر  ٢٠١٩             العدد: 87 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

بين  طرابلس  الليبية  العاصمة  نخوم  على  المحتدمة  المعارك  وقع  وعلى 
والمليشيات  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش  قوات 
ىف  لها  موقع  عن  بحثا  األحداث  سطح  على  للظهور  تركيا  المسلحة،سارعت 
بدعم  سوريا  ىف  التركية  االستراتيجية  محاكاة  تعكس  خطوة  خالل  من  ليبيا 
مجموعات محددة ىف صراع محلى بغية جنى ثمارها على الصعيدين الدوىل 

واإلقليمى.
واصلت  حيث  الماضية  الفترة  خالل  للمليشيات  التركي  الدعم  وتصاعد 
الماضي  مايو  أواخر  آخرها  كا  والتي  ليبيا  اىل  السالح  شحنات  ارسال  تركيا 
بأسلحة  محّملة  التركي،  »سامسون«  ميناء  من  قادمة  سفينة  وصلت  حين 

إىل  عسكرية  وآليات  متنوعة  وذخائر 
حسبما  طرابلس،  العاصمة  ميناء 
التقطت  فيديو  ومقاطع  صور  وثقته 
لحظة  كذلك  أظهرت  متنها،  على 
تسّلم الشحنة من طرف كتيبة »لواء 
المعاقب  يقودها  التي  الصمود« 

دولّيا صالح بادي.
سفن  بارسال  أنقرة  تكتفي  ولم 
اىل  بعناصرها  دفعت  بل  السالح 
المعركة حيث نشرت »شعبة  ساحة 
للجيش  التابعة  الحريب«  اإلعالم 
يف  حسابها  على  الليبي،  الوطني 
يونيو  »فيسبوك«،مطلع  موقع 
ضابًطا  يظهر  مصوًرا  شريًطا  الجاري، 
قيادة  على  المسلحين  يدرب  ا  تركيًّ
إىل  أخيًرا  وصلت  تركية  مدرعات 

الفترة  خالل  للمليشيات  التركي  الدعم  تصاعد 
الماضية حيث واصلت تركيا ارسال شحنات السالح 
الماضي  مايو  أواخر  آخرها  كا  والتي  ليبيا  الى 
حين وصلت سفينة قادمة من ميناء »سامسون« 
وآليات  متنوعة  وذخائر  بأسلحة  محّملة  التركي، 
حسبما  طرابلس،  العاصمة  ميناء  إلى  عسكرية 
وثقته صور ومقاطع فيديو التقطت على متنها، 
طرف  من  الشحنة  تسلّم  لحظة  كذلك  أظهرت 
المعاقب  يقودها  التي  الصمود«  »لواء  كتيبة 

دوليّا صالح بادي.
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المقبوض  أحد  هاتف  يف  عليه  عثر  الفيديو  أّن  إىل  مشيرة  الليبية،  العاصمة 
عليهم.

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

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

الشريق للعاصمة، التي ما تزال تحت سيطرة قوات الجيش الليبي.
التدخالت  خطورة  مدى  على  الضوء  ألقى  غريان  مدينة  على  الهجوم  هذا 
التركية يف ليبيا ودورها يف تأجيج نيران النزاع الليبي وسط صمت دويل حيال 
تدخالتها السلبية المتمثلة أساسا يف إرسال األسلحة وإيواء المتطرفين.وكان 
الجيش الليبي، قد دق ناقوس الخطر من استمرار تدفق السالح التركي إىل 
المتطرفة  القوات المسلحة تحارب اإلرهاب والجماعات  ليبيا، مؤكدا على أن 

المدعومة من تركيا.
الليبي لإلعالن  الوطني  ليبيا،الجيش  المتنامي يف  التركي  الخطر  ودفع هذا 
طرابلس. يف  والتركي  القطري  التدخل  ضد  رادعة  إجراءات  حزمة  اتخاذه  عن 
قواته  إىل عمل  إضافة  الليبية،  المياه  التركية يف  السفن  قرر استهداف  حيث 

على منع الرحالت التجارية الجوية من ليبيا إىل تركيا.
المسماري،إن  أحمد  الليبي،  الوطني  الجيش  قوات  باسم  المتحدث  وقال 
السفن  وستكون  تركيا  إىل  ليبيا  من  تجارية  جوية  رحالت  أي  ستحظر  قواته 
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التركية يف المياه الليبية هدًفا مشروًعا لنيران الجيش الليبي.واتهم المسماري 
الغطاء  إىل  مشيًرا  طرابلس،  بمعركة  المباشر  بالتدخل  وتركيا  قطر  من  كاًل 
المليشيات  اقتحام  لدعم  مسيرة  طائرات  بوساطة  تركيا  وفرته  الذي  الجوي 

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

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

تمركزات الجماعات التابعة لحكومة الوفاق.
وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد تمكنت يف أبريل الماضي من القاء 
التابعة  الميليشيات  صفوف  يف  يقاتالن  اثنين  تركَيين  مقاتلين  على  القبض 
»بوابة  الليبي.ونشرت  الجيش  ضد  طرابلس  معارك  يف  الوفاق  لحكومة 
إفريقيا اإلخبارية« جوازات سفر كانت بحوزتهم أثناء إلقاء القبض عليهم.وهو 
يخدم  بما  الليبي  الشأن  يف  السافر  التركي  التدخل  واضح  بشكل  كشف  ما 
محاوالته  أردوغان  نظام  على  غريبا  وليس  الليبيين.  حساب  على  مصالحعا 
للمليشيات  األخير  المالذ  تمثل  التي  الليبية  العاصمة  تحرير  لمنع  التدخل 
المزيد  وإنتاج  الفوضى،  حالة  تكريس  إىل  انقرة  تسعى  لتركيا.حيث  الموالية 
من عدم االستقرار يف المشهد الليبي وذلك من خالل دعم الجماعات الموالية 
لها بهدف مد أذرعها والسيطرة على البالد خدمة لمصالحها وأطماعها يف هذا 

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

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

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

يف ليبيا فساًدا.
لكن مراهنة أنقرة على المليشيات 
ليبيا  يف  مصالحها  لتدعيم  المسلحة 
ستفشل حيث يصر الليبيون عا اجتثاث 
البالد. التخريبية من  المجموعات  هذه 
أحمد  العميد  تعهد  الماضي  يناير  ويف 
الجيش  باسم  المتحدث  المسماري، 
المشيير خليفة  بقيادة  الليبي  الوطني 
لبالده  المسلحة  القوات  بأّن  حفتر، 
اإلرهاب  داعمي  تركيا  أتباع  ستسحق 
يف ليبيا.وقال المسماري: »تركيا تدعم 
والجيش  ليبيا،  اإلرهابية يف  الجماعات 
وكل  الجنوب  يف  أتباعهم   سيسحق 

الليبية«. المدن 

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

مصالحعا على حساب الليبيين.
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 خدمة لتركيا 
وتخريب لليبيا

فتاوى الغرياني التحريضية..

عبد الباسط غبارة

كّثف مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياين من إطالالته اإلعالمية يف الفترة 
الليبي  الوطني  التحريض ضد قوات الجيش  األخيرة،حيث صّعد من وتيرة 
وداعياً إىل سفك المزيد من الدماء أبناء ليبيا، وذلك رّداً على تقّدم الجيش 
يف عمليته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة 

وتخليصها من اإلرهاب الطي استوطن فيها طيلة السنوات الماضية.
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ويف آخر فتوى له، دعا الغرياين الذي يقيم يف تركيا،أهايل طرابلس لتشجيع 
أبنائهم على المحاربة يف صفوف التشكيالت المسلحة التي تقاتل الجيش يف 
فضائية  على  والحياة«  »اإلسالم  ببرنامج  له  لقاء  يف  الغرياين  العاصمة.وقال 
الحرب،  المشاركة يف  من  أبنائهم  يمنعون  الذين  واألمهات  اآلباء  إن  التناصح 
لهم  فليسمحوا  لهم  الخير  يريدون  كانوا  »إن  قائالً:  كثير،  خير  من  يمنعونهم 
واجب  قتاله  ألن  الباغي،  الصائل  ودفع  والدين  الحق  عن  دفاًعا  بالخروج 

شرعي« حسب قوله.
للخروج  الوالدين،  رضا  وجوب  حول  سؤال  عن  إجابة  يف  الغرياين،  وأضاف 
الوالدين،  إن حالة طرابلس »جهاد دفع« وال يشترط فيه رضا  الجيش،  لقتال 

على حد تعبيره.
تخوم  على  المعارك  اندالع  ومنذ 
الرابع  يف  طرابلس  الليبية  العاصمة 
الماضي،سارع  أبريل/نيسان  من 
والتحريض  للظهور  كعادته  الغرياين 
ابريل   12 والتدمير،ففي  القتل  على 
يّلقب  الذي  الغرياين،  الماضي،دعا 
والفتنة«  الدّم  بـ«مفتي  ليبيا  يف 
وكتائب  بـ«المجاهدين  اهم  سمَّ من 
الثوار«، للنفير بعدتهم وسالحهم إىل 
العاصمة طرابلس، مدعّيا أن »الجهاد 
والقتال ضد العدّو واجب وفرض عين 
على كل قادر وال يجوز التخلي عنه«.

الكتائب  قادة  من  طلب  كما 
يف  وبالتحديد  البالد،  خارج  المقيمين 
تركيا، خاصة عناصر مجلس »شورى 
إرهابيا،  تنظيما  المصّنف  بنغازي« 

في  يقيم  الذي  الغرياني  دعا  له،  فتوى  آخر  في 
على  أبنائهم  لتشجيع  طرابلس  تركيا،أهالي 
التي  المسلحة  التشكيالت  صفوف  في  المحاربة 
في  الغرياني  العاصمة.وقال  في  الجيش  تقاتل 
فضائية  على  والحياة«  »اإلسالم  ببرنامج  له  لقاء 
التناصح إن اآلباء واألمهات الذين يمنعون أبناءهم 
خير  من  يمنعونهم  الحرب،  في  المشاركة  من 
كثير، قائاًل: »إن كانوا يريدون الخير لهم فليسمحوا 
لهم بالخروج دفاًعا عن الحق والدين ودفع الصائل 

الباغي، ألن قتاله واجب شرعي« حسب قوله.
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العودة فورا إىل ليبيا والتوجه لجبهات المعارك، وقتال عناصر الجيش الوطني 
الليبي.

ويف 24 أبريل الماضي، أفتى الغرياين، بعدم تكرار أداء فريضة الحج والعمرة 
التي  المسلحة  للميليشيات  الحج والعمرة  لتوجيه نفقات  أداهما، داعيا  لمن 
من  موجة  الغريبة  الغرياين  فتوى  الليبي.وأثارت  الوطني  الجيش  ضد  تقاتل 
من  دعا  فقد  التضليل،  فتاوى  من  لسابقاتها  والسخرية،لتضاف  االستهجان 

قبل إلخراج زكاة المال للميليشيات المسلحة يف طرابلس.
ولم تقتصر دعوات الغرياين لسفك الدماء على أبناء الجيش الليبي بل تعدتها 
لتشمل كل من يختلف مع المليشيات المتطرفة واألجندات المشبوهة،ففي 
الليبي.حيث  للجيش  الداعمين  االعالميين  قتل  الغرياين  الماضي،أباح  مايو 
اعتبر ،يف اصدار مريئ عبر قناة التناصح ،أن بعض القنوات الفضائية ووسائل 
كمرتزقة  مرتزقة  الليبية  اإلعالم 
السالح، وحكم تلك القنوات هو حكم 
ظلما  القتل  إىل  يدعون  ألنهم  القتلة 

وعدوانا ويتسببون فيه.
يف  حاليا  المقيم  الغرياين  ويجاهر 
وعدائه  لإلرهابيين  إسطنبول،بدعمه 
تصريحات  الليبي،ففى  للجيش 
يوجد  المقال،«ال  المفتي  قال  سابقة 
تطلق  أالّ  ويجب  ليبيا،  يف  إرهاب 
الشريعة  أنصار  على  اإلرهاب  كلمة 
من  أسبابهم،  ولهم  يَقُتلون  فهم 
يكتف  ولم  شهيد«.  فهو  منهم  مات 
المنحازة  بتصريحاته  الليبي  المفتي 

خاصة  لإلرهاب  داعية  قنوات  عدة  تركيا  من  تبث 
قناة التناصح،التي يطل عبرها الصادق الغرياني.
وتاسست قناة التناصح عام 2014، هي واحدة من 
أبرز قنوات اإلرهاب التي تبث من أنقرة، وإحدى أبرز 
الثقافية واإلعالمية للتنظيمات والجماعات  األذرع 

المتطرفة المنتشرة في البالد.
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حفتر  خليفة  اللواء  إىل  ينضم  من  »إن  تقول  فتوى  أصدر  حيث  للمتطرفين 
فهو  ويموت  يقاتله  من  وكل  جاهلية،  ميتة  يموت  أن  يخشى  معه،  ويموت 

شهيد ويف سبيل هللا«. حسب قوله.
كثر تصريحاته اثارة للجدل حديثه أمام مؤيديه بأن الحرب يف ليبيا هي  ومن أ
حرب بين اإلسالم والكفر، وحّرض أتباعه على دعم قوات فجر ليبيا؛ مما دفع 
الليبية، إىل إصدار بيان  التابعة لوزارة العدل  اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
رسمي أعلنت فيه أن »الصادق الغرياين هو مجرم حرب«، معتبرة أن حديثه 

وفتاواه يحرضان على العنف والقتل.
الغرياين الذي يسعى لرهن بالده ألجندات خارجية لم يتواىن يف مايو الماضي 
عن شكر الرئيس التركي على تصريحه بدعم المليشيات بكل ما تحتاجه من 
سالح؛ودعا الغرياين »المسؤولين أن يغتنموا هذه الفرصة للمسارعة إىل عقد 
تحالفات مع تركيا وقطر والدول الصديقة«.واضاف بحسب ما أفادت دار اإلفتاء 
فعلى  تدعمهم؛  وأن  بقوة  المقاتلين  مع  تقف  أن  عرضت  »تركيا  أن  الليبية، 
الدول الصديقة،  االتفاقيات مع  الفرصة ويعقدوا  المسؤولين أن ينتهزوا هذه 
التي  الدول  العالقات مع  ويدفعوا األموال لتحقيق ذلك«، داعيا إىل »توثيق 

تقف معنا يف وقت محنتنا«.
لقيادات  آمنا  مقرا  تركيا  وتعتبر 
ليبيا،التي  خاصة  العالم  يف  اإلرهاب 
تحرض عبر منابرها اإلعالمية وقنواتها 
ضد  تركيا  من  تبث  التي  الفضائية 
والليبين  الليبي  الوطني  الجيش 
يف  واالستقرار  األمن  يدعمون  الذين 
بلحاج،  عبدالحكيم  غرار  البالد،على 
المقاتلة،  الليبية  الجماعة  زعيم 
و«مفتي  الصاليب   علي  واالخواين 

اإلرهاب« الصادق الغرياين وغيرهم.
داعية  قنوات  عدة  تركيا  من  وتبث 
التناصح،التي  قناة  خاصة  لإلرهاب 

التي  الكرامة«  »طوفان  عملية  انطالق  منذ 
أبريل/نيسان  من  الرابع  في  الليبي  الجيش  أعلنها 
المتطرفة  والجماعات  العناصر  الماضي،تقدمت 
و«داعش«  »القاعدة«  تنظيمي  من  واإلرهابية 
تتصدى  التي  للمليشيات  األمامية  الصفوف 
العناصر  من  العديد  وظهرت  المسلحة  للقوات 

المعروفة بانتماءاتها االرهابية في المعركة.
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2014، هي واحدة  يطل عبرها الصادق الغرياين.وتاسست قناة التناصح عام 
الثقافية  األذرع  أبرز  وإحدى  أنقرة،  من  تبث  التي  اإلرهاب  قنوات  أبرز  من 

واإلعالمية للتنظيمات والجماعات المتطرفة المنتشرة يف البالد.
ويصف مراقبون القناة بـ »الجناح الشرعي« لتحالف قوى اإلرهاب التركي 
يف ليبيا، والذي يضم عدة جماعات وتنظيمات منها جماعة اإلخوان والجماعة 
القاعدة  بتنظيم  المرتبطة  المسلحة  الليبية، والميليشيات  المقاتلة  اإلسالمية 
أو القريبة منه مثل مجلس شورى الثوار، وسرايا الدفاع عن بنغازي، وجماعة 
فجر ليبيا التي قادت االنقالب على مجلس النواب الليبي المنتخب يف يونيو 
التشريعية  االنتخابات  التيار اإلسالمي يف  2014، بعد سقوط قوى  العام  من 

التي أجريت يف العام نفسه.
لمؤسسة  التركي  التمويل  حجم  عن  الدولية  التقارير  من  العديد  وكشفت 
اإلرهابية  المؤسسة  تبنت  فيما  الدوالرات،  بماليين  ُقدر  والذي  التناصح، 
األجندة التركية التخريبية، بالسعي إىل تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة 

المرتبطة  والتنظيمات  للجماعات 
على  التناصح  بإردوغان.وحرصت 
فيها  تحرض  إعالمية  رسائل  نشر 
على القتال وإراقة الدماء بين صفوف 
لالنضمام  الشباب  داعية  الليبيين، 
من  اإلرهابية  والتنظيمات  للجماعات 
أجل تخريب وتدمير مؤسسات الدولة 
أبو  يديرها  القناة  بأن  علما  الليبية، 
المفتي  ابن  الغرياين،  سهيل  الحارث 

المعزول الصادق الغرياين.
للشأن  المتابعين  من  العديد  ويؤكد 
لقناة  األساسية  المهمة  أن  الليبي 
التركي  الدور  تعظيم  هي  التناصح 
إلعادة  ليبيا  مفاتيح  أنقرة  وتسليم 
أعلنها  يوليو  ويف  العثماين  االحتالل 
القيادي اإلخواين عضو المؤتمر الليبي 
المنتهية واليته محمد مرغم، حيث دعا 
الوطني  الجيش  ضد  تركيا  تدخل  إىل 

الليبي.
كما تبث من تركيا عدة قنوات داعية 

لإلخوان  التابعة  اإلرهاب  والنبأ وقنوات دعم  األحرار،  ليبيا  لإلرهاب على غرار 
المباشر  الدعم  أنقرة يف  تورطت  الشرق ومكملين وغيرها.كما  العالم مثل  يف 
اندالع  أعقاب  يف  مكشوفة،خاصة  بينهم  العالقة  أصبحت  حتى  لإلرهابيين، 

معركة تحرير طرابلس.
أردوغان  جكومة  واصلت  حيث  المشبوه  التركي  الدور  المعركة  وكشفت 
حين  الماضي  مايو  أواخر  آخرها  كا  والتي  ليبيا  اىل  السالح  شحنات  ارسال 
وصلت سفينة قادمة من ميناء »سامسون« التركي، محّملة بأسلحة وذخائر 
صور  وثقته  حسبما  طرابلس،  العاصمة  ميناء  إىل  عسكرية  وآليات  متنوعة 
من  الشحنة  تسّلم  لحظة  كذلك  أظهرت  متنها،  على  التقطت  فيديو  ومقاطع 

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

مشيرة إىل أّن الفيديو عثر عليه يف هاتف أحد المقبوض عليهم.
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وتوفير  المليشيات  تسليح  يف  التركي  الدعم  على  ليبيا  »اخوان«  ويعول 
الغطاء السياسي لها، ووصل بهم ها االرتباط اىل حد طلب التدخل التركي ضد 
البالد،  يف  األمن  لتقويض  أنقرة  مناسبة.وتسعى  من  كثر  أ يف  الليبي  الجيش 
تم  التي  السالح  كدته سفن  أ ما  واألموال،وهو  باألسلحة  الميليشيات  وتزويد 
يف  المسلحة  الجماعات  باتجاه  تركيا  من  قادمة  مناسبة  من  كثر  أ يف  ضبطها 

ليبيا.
كزامينر«  قالت يف تقرير لها يناير الماضي إن تركيا لم  صحيفة »واشنطن إ
كينيا والصومال وسورية فقط بل تخطتها إىل دول  اإلرهاب يف  برعاية  تكتف 
أخرى أبرزها ليبيا من أجل زيادة االنقسام والفتن والفوضى.وأضافت الصحيفة: 
العالقة بين االستخبارات التركية واإلرهابيين يف ليبيا وثيقة للغاية، الفتة إىل 
شحنات األسلحة التي أرسلتها أنقرة للكيانات المتطرفة بليبيا يف تحٍد لحظر 

األسلحة الذي تفرضه األمم المتحدة، 
إضافة للقنوات الليبية التي تبث من 

تركيا وتدعم اإلرهاب يف البالد.
يؤكد الكثيرون أن القنوات المحرضة 
السالح،وهو  عن  خطورة  تقل  ال 
المسماري  أحمد  العقيد  كده  أ ما 
القيادة  باسم  الرسمي  الناطق 
العامة للجيش الليبي،الذي حذر من 
تبث  التي  الليبية  الفضائيات  خطورة 
اإلسالم  أجندات  وتخدم  تركيا  من 
اإلرهابية،  والجماعات  السياسي 
معتبرا  ليبيا،  يف  والسلم  األمن  على 
كله  العريب  الوطن  بمصالح  تضر  أنها 

خاصة بأمن واستقرار ليبيا.
المسماري كشف يف مؤتمر صحايف 
ال  أنقرة  أن  الماضي،  يناير  شهر  يف 
تدعم اإلرهاب يف ليبيا باألسلحة فقط، 
أن  بعد  إعالميا،  بتأجيجه  تقوم  بل 
تحتضن  إعالمية«  »قاعدة  أصبحت 
القنوات  من  عددا  أراضيها  على 
متطرفة  لعناصر  تابعة  الليبية 
وجماعات إرهابية تكن العداء للدولة، 
وترعى  ليبيا  يف  الفوضى  وتقود 

اإلرهاب داخلها.
ومنذ انطالق عملية »طوفان الكرامة« التي أعلنها الجيش الليبي يف الرابع 
واإلرهابية  المتطرفة  والجماعات  العناصر  الماضي،تقدمت  أبريل/نيسان  من 
التي  للمليشيات  األمامية  الصفوف  و«داعش«  »القاعدة«  تنظيمي  من 
بانتماءاتها  المعروفة  العناصر  من  العديد  المسلحة،وظهرت  للقوات  تتصدى 

االرهابية يف المعركة.
الوطنى  الجيش  البالد،يواصل  يف  واسعٍة  مناطق  على  سيطرته  ظل  ويف 
اإلرهابية  التنظيمات  من  الليبية  المدن  لتحرير  العسكرية  عملياته  الليبى 
الدولة،مستغلة يف ذلك تردي األوضاع  التى حاولت السيطرة على مفاصل 
واجهزتها. للدولة  تام  غياب  وسط  الفرقاء  بين  الصراعات  وتواصل  األمنية 
بداية  سيكون  العاصمة  يف  المليشيات  نفوذ  انهاء  أن  المراقبون  ويجمع 
النهاء الفوضى يف البالد وسيغلق الباب أمام المساعي التركية لنهب ثروات 

الليبيين.
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تركيا تؤجج الصراع 
الليبي ومخاوف
من أزمة طويلة

طرابلس - مجّلة المرصد 

تتسارع األحداث يف ليبيا وتتجه نحو مزيد من التعقيد والتأزم،يف ظل تواصل 
المواجهات العسكرية على تخوم العاصمة الليبية طرابلس،مع تصاعد وتيرة 
التدخالت الخارجية  يف محاولة لدعم المليشيات المسلحة وتأجيج الصراع 
وتعمق  االنقسام،  التدخالت  هذه  الغني،وتغذي  البلد  هذا  ثروات  يف  طمعا 

الفوضى،مهددة بإستمرار سنوات األزمة.
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التى تساهم ىف ارساء  الدولة  ليبيا منذ سنوات،من فراغ لمؤسسات  وتعاىن 
األمن واالستقرار وبسط سلطة القانون ىف البالد وذلك ىف ظل إنتشار ميليشيات 
على  طرابلس،عالوة  العاصمة  ىف  والسيما  الغرب  ىف  سيطرتها  تفرض  مسلحة 
خطر التهديدات اإلرهابية التي تمثل مصدر قلق يتجاوز ليبيا نحو دول المنطقة 

والعالم.
بقيادة  الليبي  الوطني  الجيش  الماضي،أطلق  أبريل/نيسان  الرابع من  ومنذ 
المشير خليفة حفتر عملية عسكرية بهدف تحرير العاصمة طرابلس من سطوة 
السياسي  االسالم  تيار  البالد.لكن  اىل  االستقرار  واعادة  المسلحة  المليشيات 
سرعان ما حشد مليشياته وتحالف مع العناصر االرهابية والمطلوبين للوقوف 
المليشيات  نفوذ  البقاء  تسعى  خارجية  أطراف  من  بدعم  وذلك  الجيش  ضد 

الموالية لها.
ويعتبر الدعم التركي للمليشيات المسلحة والعناصر االرهابية األكثر حضورا 
على الساحة الليبية،حيث وصلت،السبت، سفينة قادمة من ميناء »سامسون« 
العاصمة  ميناء  إىل  عسكرية  وآليات  متنوعة  وذخائر  بأسلحة  محّملة  التركي، 
طرابلس، حسبما وثقته صور ومقاطع 
أظهرت  متنها،  على  التقطت  فيديو 
الشحنة من طرف  كذلك لحظة تسّلم 
يقودها  التي  الصمود«  »لواء  كتيبة 
وذلك  بادي،  صالح  دولّيا  المعاقب 
تستعّد  موسعة  لعملية  استعدادا 
للهجوم  لها،  الوفاق  حكومة  قوات 
على الجيش الليبي ومنعه من تحرير 

العاصمة من اإلرهاب.
العتاد  من  الشحنة  هذه  وتضّمنت 
“يب.أم.سي  نوع  من  مدرعات  الحريب، 
من  وكمية  الصنع،  التركية  كيريب” 

لمؤسسات  فراغ  من  سنوات،  منذ  ليبيا  تعانى 
واالستقرار  األمن  ارساء  فى  تساهم  التى  الدولة 
ظل  فى  وذلك  البالد  فى  القانون  سلطة  وبسط 
فى  سيطرتها  تفرض  مسلحة  ميليشيات  إنتشار 
الغرب والسيما فى العاصمة طرابلس،عالوة على 
قلق  مصدر  تمثل  التي  اإلرهابية  التهديدات  خطر 

يتجاوز ليبيا نحو دول المنطقة والعالم.



47 الخميس  ١7  أكتوبر  ٢٠١٩             العدد: 87 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

هجومية،  ورشاشات  قنص  بنادق  إىل  باإلضافة  للدبابات،  المضادة  الصواريخ 
لقرار  صارخ  خرق  يف  وذلك  الغيار،  وقطع  والمتفجرات  الذخائر  من  وكميات 
بموجب  ليبيا  على  المفروض  األسلحة  بحظر  الُمتعلق  الدويل  األمن  مجلس 

الفصل السابع الصادر يف العام 2011
ودفع هذا التدخل العلني السافر لتركيا دعما للمليشيات المسلحة،بالجيش 
ليبيا،  غريب  الواقعة  الموائن  على  كامل  بحري  حظًر  اعالن  الليبي،اىل  الوطني 
يف  المسلحة  للميليشيات  العسكرية  اإلمدادات  وقطع  األسلحة  وتهريب  لمنع 

العاصمة طرابلس.
مجلس  قرار  تطبيق  بضرورة  أممية  دعوات  مع  البحري،  الحظر  وتزامن 
الليبي  الجيش  أن  كد مراقبون  ليبيا،وأ الذي يحظر األسلحة على  الدويل  األمن 
وخاصة  الغربية  المنطقة  موائن  من  يقترب  من  كل  حديد  من  بيد  سيضرب 
شحنات السالح التركية، حيث يبعث بذلك القرار برسالة واضحة ألنقرة، للكف 
عن دعم التنظيمات اإلرهابية يف ليبيا، والتي تؤجج االقتتال الداخلي، وتعرقل 

أي تسوية سياسية.
من  األوىل  تكن  لم  أمازون  وحادثة 
يف  لإلرهابيين  تركيا  فتمويل  نوعها، 
ليبيا له تاريخ واضح،فخالل السنوات 
سفن  من  العديد  ضبط  تم  الماضية 
اىل  موجهة  سالح  شحنات  تحمل 
ليبيا.لكن  يف  المسلحة  الجماعات 
نفوذ  النهاء  الليبي  الجيش  تحرك 
تصعيد  اىل  أنقرة  دفع  المليشيات 
وجودها يف الساحة لحماية الجماعات 

الموالية لها.
وسارع الرئيس التركي أردوغان اىل 
التأكيد أن تركيا ستقف بقوة إىل جانب 

تركيا  تسعى  السالح،بل  على  األمــر  يقتصر  ال 
ليبيا  الي  سوريا  من  االرهابية  العناصر  لنقل 
أحد  كشف  القادمة.حيث  مخططاتها  لتنفيذ 
للجيش  التابعة  الليبية  بالبحرية  العمليات  ضباط 
الوطني، العقيد أبو بكر البدري، أن الباخرة التركية 
العاصمة  بميناء  أيام  قبل  رست  التي  »أمازون«، 
طرابلس، كانت تحمل أعدادا كبيرة من اإلرهابيين، 

من ضمنهم عناصر تنظيم »داعش« اإلرهابي.
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مساعي  إلفشال  إمكاناتها  كل  و«ستستنفر  السابق،  يف  فعلت  كما  الليبيين، 
اإلمكانيات  هذه  طبيعة  أردوغان  يوضح  جديدة«.ولم  سوريا  إىل  ليبيا  تحويل 
التي يتحدث عنها إال أن مراقبين إعتبروها إشارة صريحة منه بنيته توفير الدعم 
ومجموعاتها  الوفاق  لحكومة  العسكري  وحتى  بل  والمخابرايت  اللوجستي 

المسلحة.
هاتفي  اتصال  خالل  كد  أ حيث  تصريحاته  حدة  من  أردوغان  زاد  ذلك  وعقب 
برئيس الحكومة، فائز السراج إن »بالده ستسّخر كل اإلمكانيات لدعم الحكومة 
المؤامرة  لمنع  الليبيين  جانب  إىل  حزم  بكل  ستقف  وأنها  )الوفاق(،  الشرعية 
وصد العدوان ضد »طرابلس«، وأنه ال وجود لحل عسكري يف ليبيا، وأن المسار 

السياسي هو المسار الوحيد لبناء الدولة المدنية«.بحسب زعمه.
عنها  تحدث  التي  االمكانيات  حقيقة  األخيرة  العسكرية  الشحنة  وكشفت 
االرهابية  والعناصر  المليشيات  دعم  على  التركي  الرئيس  يصر  أردوغان،حيث 
ليبيا عبر  التي تمكن تركيا من نهب ثروات  البلد يف فوضى السالح  عبر اغراق 
أذرعها التخريبية وعلى رأسها جماعة »االخوان« التي صنفت مؤخرا من طرف 
تركيا  تسعى  السالح،بل  على  األمر  يقتصر  وال  ارهابية.  جماعة  النواب  مجلس 
القادمة.حيث  مخططاتها  لتنفيذ  ليبيا  ايل  سوريا  من  االرهابية  العناصر  لنقل 
كشف أحد ضباط العمليات بالبحرية الليبية التابعة للجيش الوطني، العقيد أبو 
بكر البدري، أن الباخرة التركية »أمازون«، التي رست قبل أيام بميناء العاصمة 
كبيرة  أعدادا  تحمل  كانت  طرابلس، 
عناصر  ضمنهم  من  اإلرهابيين،  من 

تنظيم »داعش« اإلرهايب.
شحنة  أن  البدري  وأوضح 
وصولها  عن  أعلن  التي  المدرعات 
التابعة  المسلحة  المجموعات  إىل 
فقط  للتغطية  كانت  الوفاق،  لحكومة 
قال  التي  الحقيقية،  الشحنة  على 
عناصر  من  كبير  عدد  يف  تتمثل  إنها 
نقلتهم  الذين  اإلرهابية  التنظيمات 
ليبيا. إىل  والعراق  سوريا  من  تركيا 
أيضا  احتوت  الشحنة  أن  مضيفا 

لمؤسسات  فراغ  من  سنوات،  منذ  ليبيا  تعانى 
واالستقرار  األمن  ارساء  فى  تساهم  التى  الدولة 
ظل  فى  وذلك  البالد  فى  القانون  سلطة  وبسط 
فى  سيطرتها  تفرض  مسلحة  ميليشيات  إنتشار 
الغرب والسيما فى العاصمة طرابلس،عالوة على 
قلق  مصدر  تمثل  التي  اإلرهابية  التهديدات  خطر 

يتجاوز ليبيا نحو دول المنطقة والعالم.
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والذخائر  األسلحة  من  كميات  على 
للمجموعات  كدعم  تركيا  قدمتها  التي 
المسلحة يف طرابلس، يف معاركهم ضد 

الليبي. الجيش 
وتصاعد مؤخرا الحديث حول مخطط 
من  االرهابية  العناصر  لنقل  تركي 
ليبية  تقارير  ليبيا،وكشفت  اىل  سوريا 
وعربية، خالل األيام القليلة الماضية؛ أّن 
عمليات  من  كثفت  التركية  »السلطات 
من  الفارة  اإلرهابية  العناصر  تجميع 
المعارك يف سوريا، خاصة أفراد تنظيم 
يف  شرعت  حيث  النصرة«؛  »جبهة 
لدعم  الليبية  األراضي  إىل  جواً  نقلهم 
يف  المنتشرة  المسلحة  الميليشيات 

العاصمة طرابلس«.
الخطيرة  التدخالت  هذه  وتسهم 
وزيادة  ليبيا  يف  الصراع  تأجيج  يف 
يف  االستقرار  تحقيق  أمام  التعقيدات 

كده االتحاد األفريقي الذي حذر من أن  هذا البلد الممزق منذ سنوات.وهو ما أ
اىل  األطراف  داعيا  الليبي  الميدان  يف  الوضع  لتعقيد  أدت  الخارجية  التدخالت 

ضرورة أن تركز جهودها على دعم السالم.
جلسة  خالل  له  كلمة  يف  األفريقي،  االتحاد  يف  والسلم  األمن  مفوض  وقال 
جهودا  تقودان  المتحدة  واألمم  األفريقي  االتحاد  أن  ليبيا  حول  األمن  لمجلس 
لدعم المصالحة يف ليبيا مشيرا إىل أن الوضع يف ليبيا يتدهور بشكل مقلق ما 
العالقين يف مناطق  لخروج  إنسانية  وفتح ممرات  النار  اطالق  يستوجب وقف 
يستخدم  وبعضهم  حرجة  أوضاعا  يعانون  المهاجرين  أن  إىل  الفتا  االشتباكات 

كدروع بشرية ويجبرون على القتال.
من جهته،حذر مبعوث األمم المتحدة إىل ليبيا، غسان سالمة،من أن »المعركة 
سالمة  ودامية«.وقال  طويلة  حرب  بداية  مجرد  تشكل  طرابلس  إىل  للوصول 
بداية  »العنف على مشارف طرابلس هو مجرد  إن  الدويل:  األمن  أمام مجلس 
الدول  أمن  ما يعرض  للمتوسط،  الجنوبية  السواحل  ودامية على  حرب طويلة 
إجراءات  »اتخاذ  إىل  سالمة  للخطر«.ودعا  المتوسط  ومنطقة  لليبيا  المجاورة 

الذي  األسلحة  تدفق  لوقف  فورية 
يؤجج القتال«.

إىل  الليبي  الجيش  ويسعى 
المنطقة  على  سيطرته  بسط 
بغية  طرابلس  والعاصمة  الغربية 
اإلرهابية  العناصر  من  تحريرها 
المتابعون  والميليشيات،ويؤكد 
الخطوة  هذه  أن  الليبي  للشأن 
ستوفر فرصة حقيقية لتسوية شاملة 
األزمة  لحل  البداية  ونقطة  ليبيا  يف 
سنوات. منذ  بالبالد  تعصف  التي 
استعادة  ىف  الليبيون  يأمل  حيث 
والميليشيات  المتطرفين  من  وطنهم 
المسلحة والبدء ىف نهضة حقيقية ىف 

البالد نحو مستقبل أفضل.

على  سيطرته  بسط  إلى  الليبي  الجيش  يسعى 
بغية  طرابلس  والعاصمة  الغربية  المنطقة 
تحريرها من العناصر اإلرهابية والميليشيات،ويؤكد 
ستوفر  الخطوة  هذه  أن  الليبي  للشأن  المتابعون 
ونقطة  ليبيا  في  شاملة  لتسوية  حقيقية  فرصة 
البداية لحل األزمة التي تعصف بالبالد منذ سنوات.
من  وطنهم  استعادة  فى  الليبيون  يأمل  حيث 
فى  والبدء  المسلحة  والميليشيات  المتطرفين 

نهضة حقيقية فى البالد نحو مستقبل أفضل.
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تركيا هي من تدير المعركة  
بطرابلس عسكريا وسياسيا

حوار - سوزان الغيطاين 

بدعم  ليبيا  يف  وعسكريا  سياسيا  تغلغل  تيار  المسلمين  اإلخوان  جماعة 
المسلحة  للتشكيالت  مساندتها  تخفي  ال  التي  تركيا  أبرزها  دول  عدة  من 
كثر هذا الموضوع التقينا الباحث المصري يف شؤون  يف طرابلس للحديث أ

الجماعات اإلسالمية أحمد عطا. 

أحمد عطا.. 
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كيف تنظر لدور التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين 
في ليبيا بعد إسقاط البالد عام 2011 ؟.

أنصار  من  له  داعمة  مسلحة  هياكل  بإنشاء  لإلخوان  الدويل  التنظيم  قام 
من  له  داعمة  عناصر  استقطاب  إىل  وعمد  درنة  شورى  ومجلس  الشريعة 
إفريقيا  شمال  يف  العسكرية  أجنحته  تنمية  يحاول  أنه  حيث  والعراق  الشام 

ليتمكن من االنتقال من تركيا إىل مصر.

ظل  في  خاصة  ليبيا  في  الوضع  إلى  تنظر  وكيف 
الحرب الدائرة بين الجيش والتشكيالت المسلحة في 

العاصمة طرابلس؟.
من  ليبيا  إىل  المتطرفة  والتنظيمات  داعش  يتبعون  مقاتل   1500 نقل  تم 
دعم  أجل  من  الماضية  األشهر  خالل  وغيرها  إفريقيا  ووسط  والعراق  الشام 
التشكيالت المسلحة يف طرابلس فتيار اإلخوان يطمح لكسب المعركة وتمكين 
ذلك  بعد  اإلخوان  ليقوم  السلطة  من  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
ليس فقط بالسيطرة على النفط وإنما تمكين تركيا من شمال البحر المتوسط 
من  المسلحة  للتشكيالت  الداعمة  الدول  استفادة  إىل  اإلشارة  من  البد  وهنا 
الصرافة  شركات  أن  كما  الرئاسي  المجلس  يسددها  التي  السالح  مبيعات 

التركية انتعشت من أموال الحرب يف ليبيا.

كيف تنظر للدور التركي في ليبيا؟.
تركيا هي من تدير المعركة يف طرابلس عسكريا وسياسيا وهي اآلن تسعى 
تركيا يف  أنه خالل أشهر ستدخل  واعتقد  باتجاه طرابلس  الجيش  تقدم  لمنع 
حرب مباشرة مع الجيش الليبي بعد هزيمة التشكيالت المسلحة يف طرابلس.



52 الخميس  ١7  أكتوبر  ٢٠١٩             العدد: 87 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

كاريكاتير

محمد قجوم


