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عبدالباسط غبارة 

شهد العام 2019 تواصال لمسلسل تعقيدات األزمة الليبية يف ظل استمرار 
األممية  الجهود  من  بالرغم  البالد  يف  شاملة  تسوية  اىل  التوصل  عن  العجز 
منذ  البالد  على  تخيم  التي  األزمة  لحلحلة  والدولية  المحلية  والدعوات 
سنوات.وكان العام حافال باألحداث العسكرية خاصة بعد التحركات الكبيرة 
للجيش الوطني الليبي التي بدأها يف الجنوب وصوال اىل عملياته العسكرية 
المليشيات  سطوة  انهاء  بهدف  أطلقها  التي  طرابلس  الليبية  العاصمة  يف 

المسلحة واستعادة مؤسسات الدولة لتحقيق األمن واالستقرار يف البالد.

ليبيا في 2019: االفتتاحية

مسيرة الجيش نحو العاصمة
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االرهابية يف مدينة درنة وتأمينه  التنظيمات  القضاء على  فمع نجاحه يف 
يناير  يف  الليبي  الوطني  الجيش  أعلن  البالد،  شرق  يف  المناطق  ألغلب 
2019، اطالق عملية عسكريةجديدة يف جنوب البالد، لتأمين منشآت النفط 
والغاز وقتال الجماعات اإلرهابية وعصابات التهريب.وقال المتحدث باسم 
»نعلن  المسماري:  أحمد  بنغازي  يف  للصحفيين  الليبي  الوطني  الجيش 
أهداف  »من  أنه  إىل  مشيرا  الجنوب«،  لتحرير  عسكرية  عملية  انطالق 
داعش  تنظيم  وقتال  واألجنبية  المحلية  النفط  شركات  حماية  العملية 

وغيره من التنظيمات المتشددة والتصدي للهجرة غير الشرعية.

** تحرير الجنوب الليبي
حيث  الجنوبية،  المنطقة  يف  أقدامه  تثبيت  يف  الليبي  الجيش  ونجح 
السيطرة  من  الجنوب،  معركة  إطالق  على  أسبوعين  من  أقل  بعد  تمكن 
المطلوب  الجهادي  يتزعمها  إرهابية  خلية  على  وقضى  سبها  مدينة  على 
دوليا »أبوطلحة الليبي« واثنين من رفاقه. وقام بتأمين مطار سبها ومواقع 
جماعات  سلمتها  أن  بعد  قليلة  أيام  خالل  المنطقة  يف  أخرى  استراتيجية 

محلية دون قتال.
وتتالت انتصارات الجيش الليبي 
السيطرة  يف  نجح  حيث  ذلك  عقب 
يف  استراتيجية  مواقع  عدة  على 
الشرارة  حقل  غرار  على  المنطقة 
النفط  حقول  أهم  أحد  النفطي 
اىل  باإلضافة  الغريب،  الجنوب  يف 
كبر محطات الكهرباء  سيطرته على أ
الغازية يف ليبيا وهي محطة أوباري.
معارك  خوض  الجيش  واصل  كما 
يف  المختلفة  العصابات  ضد  عنيفة 

نجح الجيش الليبي في تثبيت أقدامه في المنطقة 
على  أسبوعين  من  أقل  بعد  تمكن  حيث  الجنوبية، 
مدينة  على  السيطرة  من  الجنوب،  معركة  إطالق 
الجهادي  يتزعمها  إرهابية  خلية  على  وقضى  سبها 
المطلوب دوليا »أبوطلحة الليبي« واثنين من رفاقه.
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عدة مناطق.
ويف 21 فبراير 2019، أعلنت قوات 
سيطرتها  فرض  الليبي،  الجيش 
ضمن  مرزق  مدينة  على  بالكامل 
عمليات تطهير الجنوب. بعد أسابيع 
واالشتباك،   والتفاوض  الحصار  من 
المناوئة  المسلحة  المجموعات  مع 
تتحصن  كانت  والتي  للجيش،  
كدت شعبة اإلعالم  داخل المدينة.وأ
الجيش  قوات  أن  حينها  الحريب، 
اآلليات  من  مجموعة  صادرت 
التشادية،   العصابات  واألسلحة من 
العديد منهم، مؤكدة يف  كما أسرت 
مطاردة  ىف  استمرارها  ذاته  الوقت 

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

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

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

البشعة التي راح ضحيتها أطفال أبرياء.
على  السيطرة  يف  نجح  أن  وبعد 
سبها  غرار  على  الجنوب  مدن  أبرز 
ومرزق وتراغن وتحرير أهم المواقع 
الحيوية يف المنطقة وتأمين الحقول 
يف  الليبي  الجيش  كمل  أ النفطية، 
مارس 2019، عمليا، السيطرة على 
مع  والغربية،  الجنوبية  البالد  حدود 
يتبقى  ولم  والجزائر  والنيجر  تشاد 
لتونس  المتاخمة  المناطق  سوى 
يضاف  كثيرون  اعتبره  انجاز  يف 
للقوات  المتتالية  االنجازات  اىل 
ضد  حربها  يف  الليبية  المسلحة 

االرهاب يف البالد.

التشادية  العصابات  لجأت  الميداني  تراجعها  أمام 
االغتياالت  سالح  الى  معها  المتحالفة  والمليشيات 
واستهداف المدنيين، ففي 21 فبراير، اغتال مسلحون 
مدير  التشادية،  المعارضة  لمرتزقة  تابعون  فارون،  
داخل  كري،   محمد  إبراهيم  عميد  مرزق،   مديرية  أمن 

منزله.
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تقدم  عرقلة  محاولة  اىل  »االخوان«  جماعة  سارعت  ذلك،  غضون  ويف 
األممي  للمبعوث  دفعها  مع  محاوالتها  أويل  وبدأت  الجنوب  يف  الجيش 
غسان سالمة النتقاد عمليات الجيش يف الجنوب وهو ما قوبل باستنكار 
كبير يف األوساط الليبية ودفع للمطالبة بتغيير المبعوث األممي الذي بات 
خصما يساهم يف تعميق األزمة العنيفة التي تشهدها ليبيا بحسب وصف 

الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري.
الجماعة  دفعت  ذلك،  عقب 
السراج  فائز  الوفاق  حكومة  برئيس 
للمنطقة  عسكري  آمر  تعيين  نحو 
أمام  الطريق  لقطع  وذلك  الجنوبية 
االخوان  اختيار  الجيش.ووقع  تقدم 
القوات  قائد  كنة  علي  الفريق  على 
الراحل  الزعيم  عهد  يف  الجوية 
الجيش  ومسؤول  القذايف  معمر 
أحد  حكمه،  إبان  ليبيا  جنوب  يف 
التي  العسكرية  الشخصيات  أبرز 
تحظى بثقة كبيرة ودعم من مختلف 
محاولة  انه  وصف  ما  القبائل.وهو 
أنصار  الستمالة  االسالميين  من 
النظام السابق وضباطه لدعم قوات 
الجيش  قوات  ضّد  الوفاق  حكومة 

الليبي.
لوقف  االخوانية  المحاوالت  آخر 
الجنوب،  يف  الليبي  الجيش  تقدم 
مجلس  تأليب  محاولة  عبر  جاء 
القوات المسلحة  األمن الدويل على 
الليبية، والبحث عن انتزاع قرار دويل 
ذلك  إىل وقف عملياته.وجاء  يفضي 
لدى  ليبيا  من خالل مطالبة مندوب 
المهدي  السفير  المتحدة،  األمم 
باتخاذ  األمن  مجلس  المجريب، 
العملية  لوقف  عاجلة،  إجراءات 
الجيش  ينفذها  التي  العسكرية 

الوطني الليبي يف جنوب البالد.
باءت  المحاوالت  هذه  كل  لكن 
الشعبي  التأييد  ظل  يف  بالفشل 
العمليات  به  حظيت  الذي  الكبير 
يف  الليبي  للجيش  العسكرية 

الجنوب من طرف القبائل والسكان الذين ضاقوا ذرعا من سطوة العصابات 
ومستعدون  واألمان  لالستقرار  يتلّهفون  والذين  والسودانية،  التشادية 
الحكومات  تستطع  لم  الذي  األمر  وهو  ذلك،  لهم  يوفر  من  لاللتفاف حول 
المتعاقبة توفيره فيما نجح الجيش الليبي يف أيام قليلة يف بسط سيطرته 

على عدة مناطق وفرض األمن واالستقرار.
للتنظيمات  ودحره  الجنوب  يف  الليبي  الجيش  انتصارات  مثلت  كما 
االرهابية، وتقدمه بخطى ثابتة نحو مزيد من اإلنتصارات محل ترحيب وثقة 
لثالثة  ينتمون  ونشطاء  وأعيان  مشائخ  كد  أ البالد.حيث  غرب  يف  كبيرين 

لجـأت  الميـدانـي  تـراجعهـا  أمام 
والمليشيات  التشـادية  العصـابـات 
المتحالفة معها الى سالح االغتياالت 
واستهداف المدنيين، ففي 21 فبراير، 
تـابـعون  فــارون،   مسلحـون  اغتال 
مدير  التشادية،  المعارضة  لمرتزقة 
أمن مديريـة مـرزق،  عميــد إبـراهيـم 

محمد كري،  داخل منزله.
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القوات  الستقبال  االنتظار  يف  أنهم  الغربية  المنطقة  من  بلدية  وعشرين 
المسلحة يف غرب البالد اللتحامهم بها.

جاء ذلك خالل زيارة المشائخ واألعيان والنشطاء لغرفة عمليات تطهير 
الكرامة  عمليات  غرفة  آمر  استقبلهم  حيث   ،2019 فبراير  مطلع  الجنوب، 
اللواء  العسكرية  سبها  منطقة  آمر  بحضور  الحاسي  عبدالسالم  اللواء 
اللواء طيار محمد منفور.وثمن  الجو  الغزوي وآمر عمليات سالح  المبروك 
المشائخ واألعيان والحكماء جهود القوات المسلحة يف تطهير شرق البالد 
وجنوبها  معتبرين أن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر هو الضامن لعدم 

تقسيم البالد.
بالزاوية  صقر  أوالد  لقبائل  األجتماعي  المجلس  إعالن  عقب  ذلك  وجاء 
الجيش يف  لعملية  بالمدينة، عن دعمها  المسلحة  القبائل  أقوى  وهي من 
المنطقة  يف  الوطني  الجيش  انتصارات  بيانه  يف  المجلس  الجنوب.وبارك 
الجنوبية ضد اإلرهاب والعصابات اإلجرامية التي دمرت مؤسسات الدولة 
العظيمة  األنتصارات  هذه  »نغتنم  المجلس  وقال  الليبي.  الشعب  ونفط 
التي قام بها جيشنا   الليبي بتحرير 
الجنوب الحبيب من هذه العصابات 
جيشنا  قوات  يحفظ  إن  هللا  داعين 
البطل  نهنئ أهلنا يف الجنوب الليبي 
النصر  بهذا  ليبيا  يف  الشرفاء  وكافه 
للمؤسسة  دعمنا  ونؤكد  العظيم 

الليبية«. العسكرية 
وشهدت العاصمة الليبية مظاهرة 
خاللها  أعلن   2019 مارس  مطلع 
للجيش  تأييدهم  المتظاهرون 
األمر  حفتر  المشير  بقيادة  الليبي 
المسلحة  المليشيات  دفع  الذي 

أوالد  لقبائل  األجتماعي  المجلس  إعالن  عقب 
صقر بالزاوية وهي من أقوى القبائل المسلحة 
في  الجيش  لعملية  دعمها  عن  بالمدينة، 
انتصارات  بيانه  في  المجلس  الجنوب.وبارك 
ضد  الجنوبية  المنطقة  في  الوطني  الجيش 
دمرت  التي  اإلجرامية  والعصابات  ــاب  اإلره

مؤسسات الدولة ونفط الشعب الليبي.
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للتدخل ومداهمة المتظاهرين وتفريقهم عبر اطالق الرصاص وهو ما قوبل 
حرية  غياب  على  مؤشر  أنه  اعتبرت  التي  الليبية  األوساط  يف  باستهجان 
التعبير يف ظل سطوة السالح يف طرابلس. كما شهدت الفترة نفسها اصدار 

العديد من المدن الغربية والقبائل بيانات تأييد للجيش الليبي.

** التوجه نحو العاصمة
العاصمة  يف  المليشيات  صراع  مسلسل  تواصل  ذلك،  مع  وبالتزامن 
 16 األربعاء  منذ  عنيفة،  اشتباكات  المدينة  طرابلس حيث شهدت  الليبية 
المدينة، وإستمرت خمسة  المسّلحة، جنوب  المليشيات  بين   ،2019 يناير 
أيام مما أدى لحدوث حالة من الفزع والرعب بين سكان طرابلس، وأسفرت 
اربعة  بعد  االشتباكات  والجرحى.وجاءت هذه  القتلى  عن سقوط عدد من 
دامية  إشتباكات  إثر  أممية  برعاية  النار  إطالق  وقف  تثبيت  من  اشهر 
مادية  وخسائر  والجرحى  القتلى  عشرات  أوقعت  كامل  لشهر  إستمرت 
الرئاسى  المجلس  من  متعثرة  وأمنية  إقتصادية  إجراءات  وأعقبتها  كبيرة 

الليبى.
الحقول  فيها  بما  الجنوبية،  المناطق  أغلب  على  الجيش  وبسيطرة 

العسكرية،  والقواعد  النفطية 
الشرقية،  المنطقة  إىل  إضافة 
باتجاه  تقدمه  عن  الحديث  تصاعد 
مصدر  وأفاد  طرابلس،  العاصمة 
للقوات  العامة  القيادة  يف  عسكري 
شريق  الليبية  العربية  المسلحة 
بأن   ،2019 أبريل   02 الثالثاء  البالد، 
تتقدم  الليبي  الجيش  من  وحدات 
مشيرا  طرابلس،  العاصمة  باتجاه 
تعليمات  أصدرت  القيادة  أن  إىل 
بدعم غرفة عمليات تحرير طرابلس.
»سبوتنيك«  وكالة  ونقلت 

التنظيمات  على  القضاء  في  نجاحه  مع 
ألغلب  وتأمينه  درنــة  مدينة  في  االرهابية 
الجيش  أعلن  البالد،  شــرق  في  المناطق 
2019، اطالق عملية  الوطني الليبي في يناير 
لتأمين  البالد،  جنوب  في  عسكريةجديدة 
الجماعات  وقتال  والغاز  النفط  منشآت 

اإلرهابية وعصابات التهريب.
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الروسية، عن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن »القيادة 
إىل  الليبي  الجيش  قوات  دخول  أجل  من  تعليماتها  أصدرت  العامة 
التي  المسلحة  المليشيات  من  لتحريرها  طرابلس  الليبية  العاصمة 
تسيطر عليها«، مشيرا إىل أن »القيادة العامة بدأت يف دعم غرفة عمليات 
والكتائب  المقاتلين  من  العديد  بإرسال  قامت  حيث  العاصمة  تحرير 
الردع  عمليات  وكذلك  زياد  بن  طارق  وكتيبة   106 اللواء  رأسها  وعلى 
فرع الوسطى باإلضافة إىل اللواء 73 واللواء 166 إىل جانب بايق الكتائب 

األخرى التابعة للجيش الليبي.
شعبي  بتاييد  طرابلس،  لدخول  الليبي  الجيش  بتحرك  األنباء  وقوبلت 
واسع حيث خرجت مظاهرات عدة تجوب العاصمة، إلعالن تأييدها لتحركات 
حيث  المسلحة،  المليشيات  عناصر  قبل  من  تفريقها  تم  أن  إىل  الجيش، 
بطرابلس،  الشعب  قاعة  أمام  من  تظاهرة  بفض  قاموا 
صوب  الجيش  تحركات  تؤيد  الفتات  رفعت 
مواقع  على  نشطاء  أطلق  العاصمة.كما 
الماضية  الفترة  االجتماعي،  التواصل 
العاصمة بعنوان  هاشتاق عن دخول 
أهايل  العاصمة« دعوا فيه  »تأمين 
طرابلس إىل التضامن مع القوات 
المسلحة وأن من يبقى يف بيته 

فهو آمن.
أبريل/ من  الرابع  ويف 
أعلنت   ،2019 نيسان 
للجيش  العامة  القيادة 
الليبي يف بيان إن »العديد 
العسكرية  الوحدات  من 
المنطقة  إىل  تحركت 
تبقى  ما  لتطهير  الغربية 
اإلرهابية  الجماعات  من 
أوكارها  آخر  يف  الموجودة 
الغربية«.وأشارت  بالمنطقة 
العسكرية  العملية  أن  إىل 
من  مباشر  »إشراف  تحت 
المسلحة  للقوات  العام  القائد 
ألوامره«. وتنفيذا  الليبية..  العربية 
يف  المشاركة  القوات  أن  كدت  وأ
المواطنين  العملية »حريصٌة على سالمة 
الليبية«. للدولة  العامة  الُممتلكات  وعلى 
مدرعة  مركبات  تضم  قافلة  فيديو  تسجيل  وأظهر 

وشاحنات عليها أسلحة ثقيلة.
ويف المقابل، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، حالة النفير 
واألجهزة  والشرطة  الجيش  من  واألمنية  العسكرية  القوات  لجميع  العام 
التابعة لهما.فيما قالت وزارة داخلية حكومة الوفاق، إنها مستعدة للتصدي 
لما سمته أي محاولة تنال من العاصمة طرابلس وتهدد سالمة المدنيين. 
وشدد وزير داخلية الوفاق فتحي باش، على ضرورة تأمين طرابلس من أي 
مضيفا  السالح،  بقوة  السياسي  الرأي  لفرض  رفضه  مؤكداً  مسلح،  صراع 

أنه ال سبيل إلنهاء األزمة إال من خالل السبل السياسية والسلمية.
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بحرية  إنزال  قواته عمليات  الليبي مع  الجيش  تحرك  نتائج  أوىل  وبدأت 
العاصمة.كما  دخول  خطة  ضمن  طرابلس  العاصمة  سواحل  على  مفاجئة 
 80 نحو  تبعد  التي  غريان  مدينة  على  السيطرة  يف  الليبي  الجيش  نجح 
ميليشيات.وتتمتع  مع  قصيرة  مناوشات  بعد  طرابلس،  جنويب  كيلومترا 
مدينة غريان بأهمية استراتيجية ألنها آخر مدينة قبل سهل ساحلي، وتمثل 
بحسب مراقبين قاعدة للمقاتلين، إذا استمرت المعركة من أجل السيطرة 

على العاصمة لفترة طويلة.
صرمان  مدينة  نحو  الوطني  الجيش  تقدم  غريان،  على  السيطرة  وبعد 
واألصابعة، وهما من أقرب المدن لطرابلس حيث تبعدان نحو 50 كلم عنها.
وكانت اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش الليبي وأخرى تابعة لحكومة 
العاصمة  على  كلم   120 حوايل  تبعد  التي  األصابعة،  بلدة  يف  الوفاق، 

بعدما  االشتباكات،  طرابلس.وبدأت 
لحكومة  موالية  قّوات  هاجمت 
 107 الكتيبة  معسكرات  الوفاق، 
للجيش  التابعة   111 والكتيبة 
بهدف  األصابعة،  ببلدة  الليبي، 
العاصمة  نحو  تقّدمها  ومنع  طردها 

طرابلس.

** بين الجنوب والعاصمة
ومع بسط الجيش الليبي سيطرته 
المتاخمة  المناطق  من  عدد  على 
العصابات  عادت  للعاصمة، 
المتحالفة  والمليشيات  التشادية 
الجنوب.وشهدت  يف  للتحرك  معها 
نفذتها  دامية  أحداثا  مرزق  مدينة 

بعد أن نجح في السيطرة على أبرز مدن الجنوب على 
غرار سبها ومرزق وتراغن وتحرير أهم المواقع الحيوية 
أكمل  النفطية،  الحقول  وتأمين  المنطقة  في 
السيطرة  عمليا،   ،2019 مارس  في  الليبي  الجيش 
على حدود البالد الجنوبية والغربية، مع تشاد والنيجر 
المتاخمة  المناطق  سوى  يتبقى  ولم  والجزائر 
لتونس في انجاز اعتبره كثيرون يضاف الى االنجازات 
ضد  حربها  في  الليبية  المسلحة  للقوات  المتتالية 

االرهاب في البالد.
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منذ  عنيفة  مواجهات  وأسفرت  متطرفة  ومجموعات  التشادية  العصابات 
90 مدنيا،   2019 يف المدينة، عن مقتل ما ال يقل عن  مطلع أغسطس/آب 
كثر من 200 شخص،  بحسب بيانات نشرها مكتب األمم المتحدة  وإصابة أ

لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف الشرق األوسط.
بالمعارك  الليبي  الجنوب  يف  االستقرار  زعزعة  محاولة  مراقبون  وربط 
والجماعات  اإلرهابية  التنظيمات  تسعى  حيث  العاصمة،  يف  الدائرة 
وأبرزها  الوفاق،  حكومة  مع  المتحالفة  األجنبية  والعصابات  المسلحة 
»قوات حماية الجنوب«،  وهي مليشيا قوامها الرئيسي مقاتلون من تشاد 
ودول أفريقية أخرى مثل نيجيريا، تقاتل تحت إمرة حسن موسى التباوي، 
المتحالفة  المليشيات  على  الضغط  وتخفيف  الليبي  الجيش  تشتيت  اىل 

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

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

هذه العصابات واستهدافها أينما وجدت.
تمركزات  استهدفت  جوية  غارات  الليبي  الجو  سالح  طائرات  وشنت 
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منهم  كبير  عدد  قتل  من  وتمكنت  مرزق  محيط  يف  التشادية  المعارضة 
لحكومة  الرئاسي  المكتب  الجو.ليخرج  سالح  ضربات  أمام  اآلخرون  وفر 
الوفاق مدينا الغارات الجوية معتبًرا أنها استهدفت المدنيين واصًفا إياها 
أحد  استهدفت  الغارة  أن  ادعت  أخرى  أصوات  خرجت  فيما  بالمجزرة،  

األعراس يف المدينة وتسبب يف سقوط مدنيين.
الوفاق  التطورات اىل أخرى سابقة لتؤكد تحالف حكومة  وانضافت هذه 
مع العصابات التشادية، ففي أبريل 2019،  تبنت حكومة السراج الهجوم 
المعارضة  ومليشيات  إرهابية  عناصر  شنته  الذي  تمنهنت  قاعدة  على 
حينها،   فيديو  مقطع  الجضران.وأظهر  إبراهيم  مع  المتحالفة  التشادية 
الهجوم.واعتبر  يف  يشاركون  وهم  التشادية،   المعارضة  من  مسلحين 
اعترافا  تمنهنت،  قاعدة  للهجوم على  الوفاق  تبني حكومة  مراقبون حينها 

مع  التحالف  على  منها  واضحا 
والجماعات  التشادية  العصابات 
ذلك  الجنوب.ودفع  يف  المسلحة 
امغيب،  النواب سعيد  عضو مجلس 
تصريج  يف  الوفاق،  حكومة  لوصف 
بوابة افريقيا االخبارية  بأنها »حكومة 

اإلرهاب«.
المعارك  2019، شهدت  يونيو  ويف 
اعالن  مع  جديدا  تطورا  طرابلس  يف 
حكومة الوفاق الليبية بسط سيطرتها 
كيلومترا   80( غريان  مدينة  على 
جنوب غريب العاصمة طرابلس(، التي 
الليبي،  الوطني  الجيش  قوات  كانت 
تسيطر  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة 

القيادة  أعلنت   ،2019 أبريل/نيسان  من  الرابع  في 
من  »العديد  إن  بيان  في  الليبي  للجيش  العامة 
الغربية  المنطقة  إلى  تحركت  العسكرية  الوحدات 
الموجودة  اإلرهابية  الجماعات  من  تبقى  ما  لتطهير 
في آخر أوكارها بالمنطقة الغربية«.وأشارت إلى أن 
القائد  من  مباشر  »إشراف  تحت  العسكرية  العملية 
وتنفيذا  الليبية..  العربية  المسلحة  للقوات  العام 

ألوامره«.
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عليها، وتّتخذها مقراً لقيادة عملياتها العسكرية.وبدا واضحا محاوالت تيار 
معركة  لحسم  الترويج  بهدف  التطور  هذا  الستغالل  السياسي  االسالم 

طرابلس لصالح المليشيات الموالية له.
وكشف مصدر عسكري مسؤول تابع للقوات المسلحة العربية الليبية، 
عن أسباب انسحاب قوات الجيش الليبي من مدينة غريان.وقال المصدر-
»إن  اإلخبارية،  أفريقيا  »بوابة  لـ  تصريح  اسمه-يف  ذكر  عدم  فضل  الذي 
غريان لم تسقط نتيجة معركة ولكن للثقة العمياء يف تعهدات المليشيات 
احترمت  المسلحة  »القوات  للعهد«.وتابع  وخيانتهم  المنطقة  وأعيان 
على  بناء  المدينة  تمشيط  يتم  ولم  شخص  أي  بها  يسقط  ولم  المدينة 
االتفاق، ولكن اموال االخوان وحكومة الوفاق هي من جندت المليشيات 
والعصابات واغرت الشباب على االنتفاض ضد الغرفة وكان لزاما 

االنسحاب منها«.
يد  على  جسيمة  انتهاكات  غريان  مدينة  وشهدت 
المليشيات المسلحة، وتداول ناشطون يف مواقع 
تحقيق  لعملية  فيديو  االجتماعي  التواصل 
يف  الوطني  الجيش  جرحى  مع  »مهينة« 
إىل  مشيرين  العام،  غريان  مستشفى 
والتنكيل  الجرحى  من  العديد  تصفية 
متشددة  عناصر  قبل  من  بالجثث 
بنغازي  شورى  مجلس  ضمن  من 
وتنظيم أنصار الشريعة وميليشيات 

مصراته.
أن  اعالمية  تقارير  كدت  وأ
انتقامية  عمليات  القواسم  منطقة 
استهدفت قتل كل من هو عسكري 
فيما  بالسيارات،  منهم  عدد  ودهس 
والتعذيب  االعتقال  عمليات  شملت 
المواطنين الداعمين للقوات المسلحة 
الليبية، حيُث جرى حرق منازل مواطنين 
عناصر  الليبي.وداهمت  للجيش  داعمين 
بعد  العام  غريان  مستشفى  ميليشياوية 
السيطرة على المدينة وانسحاب قوات الجيش 
والتنكيل  الجرحى  تصفية  على  وأقدمت  منها، 
بالجثث عبر ضربها باألحذية وإلقائها يف حاويات القمامة.
أنه  المدينة  خسارته  من  يوم  عقب  الوطني  الجيش  وأعلن 
بدأها  الستعادتها،  طرابلس،  العاصمة  تخوم  على  مضادة  حملة  أطلق 
كد  بتنفيذ سلسلة غارات على مواقع القوات الموالية لحكومة الوفاق.وأ
المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري 
2019 أن خطة استعادة غريان جاهزة بالكامل، وأن القوات  مطلع يوليو 
أن  إىل  مشيرا  بالخصوص،  العام  القائد  ألوامر  مستعدة  المسلحة 
التحقيقات مستمرة، وأنها أثبتت تورط 680 شخصا يف تمكين الجماعات 

المسلحة من دخول غريان.
الليبي  للجيش  التابع  الجو  سالح  استهدف   ،2019 يوليو  أواخر  ويف 
المسير،  التركي  بالطيران  التحكم  غرفة  بينها  أهداف  عدة  جوية  بضربات 
بالمدينة.وعقب  الجوية  والكلية  مصراتة،  بقاعدة  الجوي  الدفاع  ومنظومة 
تابعا  عسكريا  رتال  السبت،  مساء  الليبي،  الجيش  استهدف  بأسبوع  ذلك 

نجح الجيش الليبي في 
التقدم بشكل كبير في عدة مواقع في 

العاصمة الليبية وسط تراجع ملحوظ لقوات 
حكومة الوفاق التي سارع رئيسها فائز السراج 

الى طلب التدخل التركي لمواجهة الجيش الليبي 
وذلك بعد توقيعه مذكرتي تفاهم أمني وبحري مع 

أنقرة والتي أثارت ردود فعل محلية ودولية منددة 
حيث أعتبرت محاولة من النظام التركي الستغالل 

األوضاع في ليبيا لتنفيذ أجنداته المشبوهة 
وأطماعه المتنامية في شرق المتوسط 

والمنطقة العربية.
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لقوات الوفاق، بمنطقة بوقرين، جنوب مدينة مصراتة، الواقعة غرب ليبيا.
إن  بيان،  يف  للجيش،  العامة  للقيادة  التابعة  الحريب  اإلعالم  شعبة  وقالت 
المسلحة  الجماعات  من  عددا  يضم  رتال  استهدفت  الجو،  سالح  مقاتالت 
وأفرادا من مجالس »شورى بنغازي ودرنة وأجدابيا« المتحالفة مع تنظيم 

داعش، وذلك عند خروجه من مدينة مصراتة، وتحديدا بمنطقة بوقرين.
ومثل »توجيه ضربات إىل مصراتة« كثيرا من الدالالت على صعيد عمليات 
طرابلس،  شرق  كم   200 الواقعة  المدينة  كونها  الليبي،  الوطني  الجيش 
تعتبر معقل أقوى المليشيات المسلحة المناهضة للجيش الليبي وعمود 
قوات حكومة الوفاق، وقد لعبت دوراً كبيراً وحاسماً يف تأخير بسط سيطرة 
قوات الجيش على العاصمة طرابلس وتحريرها من الميليشيات المسّلحة، 

وصّد  القتال،  يف  للمشاركة  المقاتلين  آالف  أرسلت  بعدما 
تقّدم الجيش نحو وسط العاصمة.

التابع  الجو  سالح  كثف  الالحقة  الفترة  وخالل 
خليفة  المشير  بقيادة  الليبي  الوطني  للجيش 

حفتر من وتيرة الغارات الجوية على امتداد 
حتى  طرابلس  أطراف  من  القتال  محور 

موقعا  بمصراتة  مرورا  سرت  مدينة 
خسائر كبيرة يف صفوف القوات الموالية 
لحكومة الوفاق.ونجح الجيش الليبي 
توجيه  يف   2019 سبتمير  منتصف 
الموالية  للقوات  موجعة  ضربة 
نفذ  أن  بعد  وذلك  الوفاق  لحكومة 
سالح الجو الليبي غارات على غرفة 
العمليات التركية داخل مطار الكلية 

الجوية يف مصراتة.
وقالت شعبة اإلعالم الحريب، إن إنه 

األتراك يف  إلقامة  مبنى  استهدفت  تم 
الخاصة  العمليات  مطار مصراتة وغرفة 

للذخيرة. ومخازن  طيار  دون  بالطائرات 
باستهداف  أيضا  الحريب  اإلعالم  وأفاد 

الطائرات لمطار معيتيقة يف طرابلس بسلسلة 
بينها  من  لـ«العدو«  مواقع  وبضرب  الغارات،  من 

غرفة التحكم »التركية« يف الطيران المسير.
جاء ذلك يف أعقاب بعد احباط الجيش الليبي لهجوم جوي 

الناطق  الجوية.وقال   الجفرة  وبري شنته مجموعات مسلحة على قاعدة 
مجموعات  »إن  المسماري،  أحمد  الليبي  للجيش  العامة  القيادة  باسم 
لها  وتصدت  الجوية  الجفرة  قاعدة  على  الهجوم  حاولت  ومرتزقة  إرهابية 
إىل  تصل  أن  وقبل  التقدم  من  األوىل  مراحلها  الليبي خالل  الجيش  قوات 
أي  قادرة على كشف  الليبي  الجيش  أن قوات  إىل  القاعدة«، الفتا  محيط 

مخطط إرهايب وإحباطه قبل بداية تنفيذه.
إن  قائاًل  الجفرة،  قاعدة  على  الهجوم  تفاصيل  المسماري  واستعرض 
رتاًل  الجفرة، كما استهدف  3 طائرات حاولت قصف قاعدة  الجيش أسقط 
آخر  رتاًل  الجيش  دمر  كما  تدميرها،  وتم  للجفرة  يتجه  كان  آلية   19 بعدد 
الجنوب. لمناطق  يتوجه  كان  »بونجيم«،  منطقة  يف  آلية   15 من  يتكون 
وبين أن استهداف القاعدة الجوية يف مصراته جاء بعد التأكد من انطالق 
بأي أضرار بفضل  الجفرة لم تصب  طائرات مسيرة منها، مؤكًدا أن قاعدة 

انتهى العام 2019
 على وقع محاوالت متواصلة للجيش 

الوطني الليبي لتطهير كامل األراضي 
الليبية من خطر التنظيمات االرهابية وسطوة 

المليشيات المسلحة التي تحالفت في محاولة 
لمنع آخر معاقلها في غرب البالد معتمدة على 

الدعم التركي والقطري الذي ينذر بمزيد من 
التصعيدات في قادم األيام من العام 

الجديد 2020.
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قوة المدافعين عنها من القوات الجوية والدفاع الجوي.
القاعدة  على  الوفاق  حكومة  نفذتها  التي  الهجمات  ان  مراقبون  كد  وأ
أنقرة  الجفرة وعلى ترهونة تم عبر طائرات مسيرة تركية قامت  الجوية يف 
خالل  الليبي  الوطنى  الجيش  قوات  الوفاق.وتمكنت  لحكومة  بتسليمها 
كثر من 10 طائرات  األشهر األويل من عملية »طوفان الكرامة« من إسقاط أ
وغرفة  بمصراتة  درون  طائرات  قاعدة  تدمير  إىل  باإلضافة  تركية،  مسيرة 
التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة يف مطار معيتيقة الدويل، وفقا لتقارير 

اعالمية.
طرابلس  معركة  ولكن  سنوات،  منذ  الليبي  الصراع  يف  تركيا  وانخرطت 
كشفت بوضوح حقيقة الدور المشبوه الذي تلعبه أنقرة يف دعم المليشيات.
حيث أرسلت تركيا سفينة محملة باألسلحة والمعدات العسكرية انطلقت 
2019 قبل  من ميناء سامسون التركي يف التاسع من مايو/أيار 
التي  طرابلس.والسفنية  الليبية،  العاصمة  إىل  تصل  أن 
عسكرية  بآليات  محملة  »أمازون«،  اسم  تحمل 
وأسلحة متنوعة، حسب ما أظهرته صور التقطت 

من على متنها.
على  تعول  الوفاق  حكومة  وأصبحت 
معركتها  يف  المسيرة  التركية  الطائرات 
الليبي  الوطني  الجيش  ضد  الجوية 
سالح  قوة  تحجيم  يف  نجح  الذي 
الوفاق.ومثلت  لحكومة  الجوي 
لتجريب  مسرحا  الليبية  األراضي 
غرار  على  المسيرة  لطائراتها  تركيا 
نوع  من  جديدة  مقاتلة  طائرات 
كشف  التي   ،»2 يب  يت  »بيرقدار 
-الوكالة  أنتلجنس  أفريكا  موقع 
 – السرية  األخبار  يف  المتخصصة 
تركيا  أن  عن   ،2019 يوليو  مطلع 
ثماين  السراج  حكومة  لمنح  تستعد 
توريد  على  الحظر  استمرار  رغم  منها، 
السالح إىل ليبيا الذي فرضه مجلس األمن 

منذ 2011.
خالد  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  وتفاخر 
المشري، يف تصريح لصحيفة اإلندبندنت البريطانية 
الوطني  الوفاق  »حكومة  بأن   ،2019 مايو  أيار/  شهر 
طيار  بدون  طائرات  على  حصلت  المتحدة  األمم  من  المدعومة 
والمراقبة  الحربية  حفتر  السيد  لطائرات  المدمر  التأثير  لمواجهة  وعدلتها 
الجوية«.دون أن يشير اىل أن هذه الطائرات تسفك دماء الليبيين.فالطائرات 
المسيرة التركية التي تجول يف األجواء الليبية بتواطئ من حكومة الوفاق، 
مارست جرائم كبرى يف حق الليبيين وسفكت دماء األبرياء يف عدة مناطق.

** خطر جديد وحسم ينتظر
العام  من  األخير  الشهر  يف  طرابلس  يف  العسكرية  التطورات  وتسارعت 
الليبي،  الوطني  للجيش  العام  القائد  أعلن  ديسمبر،   12 ففي   ،2019
لتحرير  الليبية  العسكرية  الوحدات  لجميع  الصفر«  »ساعة  انطالق   عن 
العاصمة طرابلس. وقال حفتر، يف كلمة متلفزة:«إن طرابلس أصبحت وكًرا 

انخرطت تركيا في الصراع 
الليبي منذ سنوات، ولكن معركة 

طرابلس كشفت بوضوح حقيقة الدور 
المشبوه الذي تلعبه أنقرة في دعم المليشيات.

حيث أرسلت تركيا سفينة محملة باألسلحة والمعدات 
العسكرية انطلقت من ميناء سامسون التركي 
في التاسع من مايو/ أيار 2019 قبل أن تصل إلى 

العاصمة الليبية، طرابلس.والسفنية التي تحمل 
اسم »أمازون«، محملة بآليات عسكرية وأسلحة 

متنوعة، حسب ما أظهرته صور التقطت من 
على متنها.
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مؤسسات  صارت  منذ  السالح  بقوة  األهايل  فيها  يستضعفون  للمجرمين 
الدولة فيها أداتهم لنهب الثروات الليبية جهاًرا نهاًرا وعلى رؤوس األشهاد، 
ومنذ تنصيب العمالء من الخونة الطامعين لينفذوا أوامر أسيادهم، ليضيع 
الوطن وهم أذالء صاغرون«.  وتابع موجها حديثه ألفراد الجيش الليبي:«إننا 
ميالد  والتحرير  النصر  مع  ونعلن  والقهر،  والظلم  البؤس  صفحات  نطوي 
عصر جديد، فتقدموا اآلن أيها األبطال كل إىل هدف معلوم، لتحطموا القيود 
وتنصروا المظلوم. وأوصيكم باحترام حرمات البيوت والممتلكات، وقواعد 

االشتباك، ومبادىء القانون الدويل اإلنساين«.
القيادة  اعالن  مع  األرض  على  األحداث  تسارعت  الخطاب  هذا  بعد 
الجنود والضباط بدأوا  الليبية، أن جميع  العربية  العامة للقوات المسلحة 
بـ »أوامر الموت«.وقالت يف بيان نشرته شعبة اإلعالم  يف تنفيذ ما أسمته 

فيسبوك،  االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحتها  عبر  الحريب 
األوامر  القوات  تلقي  بعد  جاء  األوامر  تنفيذ  بدء  »إن 

تقدمت  حيث  العليا،  قياداتهم  من  مباشر  بشكل 
المكلفة  المحاور  يف  العسكرية  الوحدات  كافة 

العدو،  وتمركزات  مواقع  باقتحام  وبدأت  بها 
مجموعات  أقدام  تحت  األرض  وزلزلت 

يجدو  لم  الذين  المليشاوي  الحشد 
مالذا غير التراجع وترك مواقعهم أمام 
كثافة نيران أبطال القوات المسلحة«، 

بحسب تعبيرها.
التقدم  يف  الليبي  الجيش  ونجح 
بشكل كبير يف عدة مواقع يف العاصمة 
لقوات  ملحوظ  تراجع  وسط  الليبية 
رئيسها  سارع  التي  الوفاق  حكومة 
فائز السراج اىل طلب التدخل التركي 

بعد  وذلك  الليبي  الجيش  لمواجهة 
وبحري  أمني  تفاهم  مذكريت  توقيعه 

مع أنقرة والتي أثارت ردود فعل محلية 
من  محاولة  أعتبرت  حيث  منددة  ودولية 

ليبيا  يف  األوضاع  الستغالل  التركي  النظام 
المتنامية  وأطماعه  المشبوهة  أجنداته  لتنفيذ 

يف شرق المتوسط والمنطقة العربية.
مع اقتراب قّوات الجيش الليبي من قلب العاصمة 

طرابلس ودخوله يف 26 ديسمبر إىل أّول األحياء السكنية يف 
حي الزهور بمنطقة صالح الّدين، وسيطرته يف 27 من نفس الشهر على 

التحركات  تسارعت  الّنفط،  وخزانات  الّنقلّية  معسكر  حتى  المطار  طريق 
التركية يف محاولة لمنع سيطرة الجيش الليبي على العاصمة بشكل كامل 
يف  للقتال  ليبيا  اىل  سوريا  من  ألنقرة  الموالين  االرهابيين  نقل  عبر  وذلك 

صفوفحكومة الوفاق وحلفائها.
إن   ،2019 ديسمبر   29 األحد  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  وقال 
»300 سوري وصلوا العاصمة الليبية طرابلس، حتى اآلن، يف حين بلغ عدد 
 900 المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب، ما بين 
جانب  من  المطروح  »الراتب  إن  قولها،  مصادر  عن  مجند«.ونقل  و1000 
تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دوالر للشخص الواحد، لعقد مدته 3 أو 
زاد  كلما  المدة  وكلما طالت  ليبيا،  إىل طرابلس يف  التوجه  مقابل  أشهر،   6

تداول ناشطون منذ يومين 
مقاطع مصورة لمسلحين أتراك 

يقاتلون الجيش الليبي جنوب العاصمة 
طرابلس، وهو ما نفته حكومة الوفاق وقالت 
إن المقاطع جرى تصويرها في إدلب السورية.

لكن مدير المرصد السوري لحقوق اإلنسان رامي عبد 
الرحمن، أكد في تصريحات إعالمية إن السوريين الذين 
يقاتلون في ليبيا مرتزقة قاتلوا تحت العباءة التركية 

في سوريا ولم يكن والئهم يومًا للشعب السوري، 
مبينا أن المقاتلين وعدوا بالجنسية التركية 

ومبالغ مالية كبيرة، ستدفعها حكومة 
الوفاق.
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الراتب الذي يتلقاه المقاتل«.
وتداول ناشطون منذ يومين مقاطع مصورة لمسلحين أتراك يقاتلون 
الوفاق  حكومة  نفته  ما  وهو  طرابلس،  العاصمة  جنوب  الليبي  الجيش 
وقالت إن المقاطع جرى تصويرها يف إدلب السورية.لكن مدير المرصد 
كد يف تصريحات إعالمية  الرحمن، أ السوري لحقوق اإلنسان رامي عبد 
إن السوريين الذين يقاتلون يف ليبيا مرتزقة قاتلوا تحت العباءة التركية 
المقاتلين  أن  مبينا  السوري،  للشعب  يوماً  والئهم  يكن  ولم  سوريا  يف 
الوفاق  كبيرة، ستدفعها حكومة  مالية  ومبالغ  التركية  بالجنسية  وعدوا 
امريكي  دوالر   2500 بدفع  تسمح  ال  التركية  الميزانية  ألن  تركيا  وليس 

لقرابة 1000 مقاتل.
أحمد  اللواء  الليبي،  الجيش  باسم  المتحدث  قال  جهته،  ومن 
نقلت  تركيا  إن   ،2019 ديسمبر   30 االثنين  المسماري، 
اإلرهابيين األشد خطورة من »داعش«  مئات من 
أنقرة  وقال   ، ليبيا  إىل  سوريا  من  والقاعدة 
نقلت إرهابيين يحملون جنسيات مختلفة.
وأضاف المسماري خالل مؤتمر صحفي 
استثنايئ، أن »أردوغان يريد أن يضرب 
بإرساله  واحد  بحجر  عصفورين 
األول  السبب  ليبيا،  إىل  المسلحين 
المسلحين  التخلص من هؤالء  هو 
بالده،  على  عبئا  يشكلون  الذين 
خيرات  على  السيطرة  وثانيا 

ليبيا«.
العمليات  صعيد  وعلى 
أن  المسماري  كد  أ العسكرية، 
دخول  من  تمكنت  الجيش  قوات 
العاصمة  يف  رئيسية  مناطق 
على  القوات  أن  مؤكدا  طرابلس، 
حي  وهو  األحياء  أهم  مشارف 
تغيير  عن  المسماري  الهضبة.وتحدث 
ميداين جديد، حيث صرح بأن قواته قضت 
نفسيهما  تفجير  قبل  اثنين  انتحاريين  على 
، مشيرا  بالخطوط األمامية للجيش يف طرابلس 
بما  الجوار  دول  مع  ينسق  حفتر  خليفة  المشير  أن 

فيها مصر خاصة يف ظل التطورات األخيرة.
انتهي العام 2019 على وقع محاوالت متواصلة للجيش الوطني الليبي 
وسطوة  االرهابية  التنظيمات  خطر  من  الليبية  األراضي  كامل  لتطهير 
يف  معاقلها  آخر  لمنع  محاولة  يف  تحالفت  التي  المسلحة  المليشيات 
من  بمزيد  ينذر  الذي  والقطري  التركي  الدعم  على  معتمدة  البالد  غرب 
أن  مراقبون  2020.ويرى  الجديد  العام  من  األيام  قادم  يف  التصعيدات 
محاوالت أردوغان لتحويل ليبيا اىل ملجأ جديد لعناصره االرهابية القادمة 
من سوريا وأطماعه يف مد نفوذه يف البالد ونهب ثرواتها ستواجه بمقاومة 
كبيرة من الجيش الليبي بدعم شعبي كبير وبرفض عريب ودويل متصاعد، 
االسالم  تيار  من  وحلفائه  أردوغان  مخططات  نهاية  قرب  اىل  هؤالء  ويشير 

السياسي الموايل له يف ليبيا.

قال المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان، األحد 29 ديسمبر 2019، إن 

»300 سوري وصلوا العاصمة الليبية طرابلس، 
حتى اآلن، في حين بلغ عدد المجندين الذين 

وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب، ما بين 
900 و 1000 مجند«.ونقل عن مصادر قولها، إن »الراتب 

المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 
و 2500 دوالر للشخص الواحد، لعقد مدته 3 أو 6 

أشهر، مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا، 
وكلما طالت المدة كلما زاد الراتب الذي 

يتلقاه المقاتل«.
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تراجع بسيط
وتهديد متواصل

رامي التلغ

والياته  وانحسار  والعراق،  سوريا  يف  الجغرايف  امتداده  انهيار  من  بالرغم 
الثالث بعد عمليات الجيش الوطني الليبي وعملية البنيان المرصوص ضد 
»داعش« فقد استطاع التنظيم التعايش والبقاء بل واالستمرار والتمدد، ولكن 
الفوضى  حالة  بحكم  الليبي  الجنوب  يف جغرافيا جديدة متمددة على طول 
االقتتال  ينهي حالة  الوصول التفاق سياق  البالد يف ظل عدم  تعيشها  التي 

ويفضي إىل استقرار عمل مؤسسات الدولة.
مركز  أمام  يناير  من  األول  يف  نفسه  انتحاري  فّجر   ،2019 سنة  بداية  مع 

للشرطة ببلدة غدوة، جنوب غريب البالد.

اإلرهاب في ليبيا سنة 2019..



18 الخميس  ١9  ديسمبر  ٢٠١9             العدد: 96 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

تحرير  بعد  االنتحاري  التفجير  أىت 
التابعة  الوليد،  بن  خالد  كتيبة 
كانوا  أسيًرا  الليبي12  للجيش 
يف  داعش  تنظيم  لدى  محتجزين 
لغدوة،  التابعة  المشروع  منطقة 

بعد أن اختطفهم قبل شهر.
لم يسفر التفجير  عن أي ضحايا؛ 
أمام  نفسه  فجر  االنتحاري  ألن 

المركز.
مسلحون  قتل  فبراير،   21 يف 
مدينة  يف  األمن  مديرية  مدير 
وزارة  ووصفت  ليبيا   جنوب  مزرق 
الداخلية يف حكومة الوفاق الوطني، 
كري  محمد  إبراهيم  العميد  مقتل 
الجبانة«وتوعدت  بـ«الجريمة 

مرتكبيها. بمحاكمة 
الوزارة:  قالت  مقتضب،  بيان  ويف 
يد  على  األربعاء،  قتل،  كري  إن 
عن  خارجة  مسلحة  »مجموعة 
القانون«دون الكشف عن مزيد من 

التفاصيل.
المعارضة  من  مقاتلين  و  داعش  تنظيم  عناصر  نفذ  مايو،  من  الرابع  يف 
التشادية هجوماً على قوات الجيش الوطني الليبي يف مدينة سبها بجنوب 
الوطني  الجيش  على  الهجوم  عن  مسؤوليته  داعش  تنظيم  وأعلن  ليبيا. 

الليبي يف مدينة سبها بجنوب ليبيا.
وقال حامد الخيايل، عميد بلدية سبها يف تصريح لفرانس برس: »تعرض 
قبل  من   ، إرهايب  لهجوم  المسلحة  للقوات  التابع  سبها  تدريب  مركز  مقر 
إجرامية  مجموعات  من  عناصر  وتساندها  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  عناصر 
من  قتلى   9 سقوط  يف  تسبب  »الهجوم  أن  الخيايل  وأضاف  ومرتزقة«. 

العسكريين، بعض القتلى تعرض للذبح وبعضهم أعدم رميا بالرصاص«.
المتحدث  الوايف،  أسامة  وأوضح 
أن  الطبي،  سبها  مركز  باسم 
»المركز استقبل يف وقت مبكر من 
مؤكدا  جثامين«،  تسعة  الصباح 

عدم استقبال جرحى.
من  مجمزعة  شّنت  مايو،   18 يف 
البوابة  على  هجوما  المسلحين 
حراس  وباغتت  زلة  ببلدة  األمنية 
كيلومترا   20 تبعد  التي  البوابة 
شركة  تشغله  الذي   47 حقل  عن 
من  أربعة  وخطفت  الزويتينة 

الحراس وقتلت اثنين منهم.
الحقا  اإلسالمية  الدولة  وأعلنت 
خالل  من  الهجوم  عن  مسؤوليتها 

وكالة أعماق لألنباء التابعة لها.
جدير بالذكر أن مجموعات إرهابية 

بالرغم من انهيار امتداده الجغرافي في سوريا 
عمليات  بعد  الثالث  والياته  وانحسار  والعراق، 
البنيان  وعملية  الليبي  الوطني  الجيش 
المرصوص ضد التنظيم فقد استطاع »داعش« 
التعايش والبقاء بل واالستمرار والتمدد، ولكن 
في جغرافيا جديدة متمددة على طول الجنوب 
تعيشها  التي  الفوضى  حالة  بحكم  الليبي 
سياق  التفاق  الوصول  عدم  ظل  في  البالد 
ينهي حالة االقتتال و يفضي إلى استقرار عمل 

مؤسسات الدولة.
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متحالفة مع مجلس شورى بنغازي ودرنة وكذلك بقايا قوات تابعة إلبراهيم 
ونفذت عدة عمليات  الجنوب  تتحرك يف  المنشآت،  رئيس حرس  جضران، 

إرهابية استهدفت عدة بلدات يف الجنوب الليبي منها بلدة غدوة.
ذبح  لعملية  فيديو  اإلرهايب  داعش  تنظيم  بّث  الماضي،  العام  نهاية  يف 
مواطنين ليبيين بينهم موظفون حكوميون سقطوا أسرى يف أيدي التظيم، 
الفقهاء  منطقة  يف  بالرصاص،  جماعية  إعدام  لعمليات  بشعة  ومشاهد 

جنوب ليبيا.
اسم  حمل  داعش  لتنظيم  التابعة  »أعماق«  وكالة  بثته  الذي  الفيديو 
معاملة  وأظهر  دقيقة،   31 لنحو  استمر  أخرجوكم«،  »وأخرجوهم من حيث 
المواطنين  أو  اختطافهم  وقع  الذين  لألسرى  التنظيم  عناصر  من  مشينة 
الفقهاء، حيث وثقت  بلدة  اإلرهابية على  اعتقالهم خالل عملياته  الذين تم 
على  بالرصاص  رميا  مكبلين  ألشخاص  جماعية  إعدام  عملية  مقاطع 
رؤوسهم يف منطقة صحراوية وكذلك داخل قرية الفقهاء، ويف مقطع آخر تم 

ذبح مواطنين بطريقة وحشية.
يرتدي  داعش  من  مقاتلين  هجوم  من  لقطات  أيضا  التسجيل  وأظهر 
الفقهاء، على متن  بلدة  أسود على  لباسا  وآخرون  لباسا عسكريا  بعضهم 

من  انطلقت  الدفع  رباعية  سيارات 
مقرات  حرق  ومشاهد  الصحراء، 
مركز  بينهم  من  وأمنية  حكومية 
واقتحام  بالفقهاء،  البلدي  الحرس 
مطلوبين  واعتقال  مواطنين  منازل 
بالرصاص  رميا  تصفيتهم  قبل 
الفقهاء،  بلدية  عميد  ضمنهم  من 
بّين  كما  للمارة،  تفتيش  وحمالت 
اللوجستية  اإلمكانيات  المقطع 
الكبيرة التي يمتلكها التنظيم، على 
وأنواع  الدفع،  رباعية  سيارات  غرار 

مختلفة من األسلحة والرشاشات.

تصدرت ليبيا بلدان المنطقة المغاربية بحلولها 
اإلرهاب  مؤشر  في  عشر  الثاني  المركز  في 
قائمة  في  حلت  كما  العالمي،  الصعيد  على 
االقتصادية  اآلثار  من  تعاني  بلدان  عشرة  أكثر 
لإلرهاب، حيث تعادل التكلفة االقتصادية التي 
ناتجها  إجمالي  من   %1.2 لذلك  نتيجة  تتكبدها 

المحلي.
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الوضع  تحّسن  ورغم 
نجاح  مع  ميدانيا  األمني 
ضرب  يف  الليبي  الجيش 
البالد  يف  اإلرهاب  معاقل 
واحدة  ليبيا  تعتبر  أنه  إال 
تضررا  البلدان  كثر  أ من 
وذلك  اإلرهاب،  من 
اإلرهاب  لمؤشر  وفقا 
 ،2019 لسنة  العالمي 
معهد  عن  مؤخرا  الصادر 
االقتصاد والسالم، والذي 
شمل 163 دولة تصدرتها 

أفغانستان.
بلدان  ليبيا  وتصدرت 
المغاربية  المنطقة 
الثاين  المركز  يف  بحلولها 
اإلرهاب  مؤشر  يف  عشر 
العالمي،  الصعيد  على 
كثر عشرة بلدان تعاين من اآلثار االقتصادية لإلرهاب،  كما حلت يف قائمة أ
من   1.2% لذلك  نتيجة  تتكبدها  التي  االقتصادية  التكلفة  تعادل  حيث 

إجمايل ناتجها المحلي.
يشار إىل أن هذا المؤشر يصنف البلدان األكثر واألقل تضررا من اإلرهاب، 
اعتمادا على أربعة معايير تقوم على قياس إجمايل عدد الحوادث اإلرهابية 
المسجلة خالل سنة معينة، وإجمايل عدد الوفيات وكذا عدد اإلصابات التي 
لحقت  التي  األضرار  جانب  إىل  نفسها  السنة  خالل  إرهابيون  فيها  تسبب 

بالممتلكات نتيجة حوادث إرهابية.
يف  والسياسي  األمني  الوضع  استقرار  عدم  أن  مراقبون  يرى  ذلك،  من 
واقعا  يخلق  الذي  األمر  وهو  والغرب،  الشرق  بين  الصراع  وتنامي  ليبيا 
من  المستفيد  الداعشي  والتمدد  الوجود  الستمرار  يؤسس  فوضويا 

التنافس والصراع بين كافة األطراف يف البالد.
الجيش  قبل  من  للتنظيم  المستمرة  واإلجهاض  المكافحة  عمليات  لكن 
العديد  اإلرهابية يف  أنشطته  التي قلصت إىل حد كبير من  الليبي  الوطني 
وحصرت  الليبية،  المناطق  من 
الليبي  الجنوب  مناطق  يف  وجوده 

فقط إىل حد كبير.
ضعف  إن  القول،  قصارى 
الداخلي  والصراع  المؤسسـات 
والمساعد  األبرز  العامل  يعد  بليبيا 
داعش  تنظيم  إنتاج  إعادة  على 
مناطق  واستحداث  وجوده  وتخليق 
الجغرافيا  داخل  له  جديدة  تموضع 
ال  األمر  هذا  فإن  وبالتاىل  الليبية، 
مستقبل  على  خطورة  فقط  يشكل 
يشكل  وإنما  الليبية  الدولة 
اإلقليمي  لمحيطها  مباشرا  تهديدا 

وعالقاتها الدولية.

قصارى القول، إن ضعف المؤسسـات والصراع 
والمساعد  األبرز  العامل  يعد  بليبيا  الداخلي 
على إعادة إنتاج تنظيم داعش وتخليق وجوده 
داخل  له  جديدة  تموضع  مناطق  واستحداث 
ال  األمر  هذا  فإن  وبالتالى  الليبية،  الجغرافيا 
الدولة  مستقبل  على  خطورة  فقط  يشكل 
لمحيطها  مباشرا  تهديدا  يشكل  وإنما  الليبية 

اإلقليمي وعالقاتها الدولية.
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ليبيا في 2019..

االقتصاد برائحة الحرب
طرابلس - المرصد

يلقي الوضع األمني والسياسي المتأزم بليبيا منذ سنة 2011 بظالله 
على الوضع االقتصادي بالبالد. ويف ظل تواصل الصراع الداخلي يف 
ليبيا منذ سنة 2011 وعدم االهتداء إىل تسوية تضفي إىل االستقرار 
يف المشهد السياسي، الزال االقتصاد الليبي يف تراجع متواصل.
بنسبة  الليبي  االقتصاد  انكماش  الدويل  البنك  توقع  ذلك،  إىل 
جنوب  يف  الدائرة  الحرب  نتيجة  الحايل  العام  خالل   5.5%
 ،»2019 كتوبر  أ االقتصادية  »اآلفاق  تقرير  كد  وأ طرابلس. 
إال  النفط  إنتاج  تستطيع  ال  الراهنة،  الظروف  ظل  يف  ليبيا  أن 
بمعدل مليون برميل يومياً يف المتوسط حتى نهاية هذا العام، 
وسيتم اإلبقاء على اإلنتاج حول هذا المستوى خالل السنوات 
اإلنتاجية. القدرات  ثلثي  سيمثل  والذي  المقبلة،  القليلة 
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 2020 يف  سلبياً  سيكون  المحلي  الناتج  إجمايل  نمو  أن  إىل  التقرير  ولفت 
إنتاج  ارتفاع  أن  2022-2021، موضحا  )%0.6-( وسيستقر عند نحو %2 يف 
ليبيا من النفط سيعزز االحتياطات من العملة الصعبة بقيمة 87.7 مليار دوالر. 
وأضاف إىل أن اإلجراءات المصاحبة التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي بفرض 
رسوم على النقد األجنبي أتاحت تسهيل الحصول على العمالت الصعبة، مع 
التقارب بين السعر الرسمي والموازي، متوقعا أن تصل رسوم مبيعات النقد 

األجنبي إىل 20.8 مليار دينار تشكل %29 من الناتج المحلي اإلجمايل.
من جانب آخر، قرر المصرف المركزي يف طرابلس يف أفريل الماضي فرض 
أربعة  على  التجارية  لألغراض  األجنبي  النقد  بيع  على  مشددة  إجراءات 
مصارف هي: »التجارة والتنمية، الواحة، اإلجماع العريب، الوحدة«. لكن إدارة 
غير  »التوزيع  سمته  ما  إىل  مشيرة  القرار  رفضت  البيضاء  يف  »المركزي« 
مصارف  على  ووقفها  االعتمادات،  ملف  من  الثالثة  ليبيا  أقاليم  على  العادل 
إقحام  على  يدّل  خطير  مؤشر  يف  الشرقية  بالمنطقة  الرئيسية  إدارتها  تقع 

المصرف المركزي يف التجاذبات السياسية«.
استقرار  زعزعة  إىل  الخطوة  هذه  »تؤدي  أن  غروب«  »كريزيس  وتوقعت 

ووقف  الشرق  يف  القائمة  الحكومة 
يقودها  التي  للقوات  التمويل 
»يعمق  هذا  أن  من  محذرة  حفتر«، 
السلطات  بين  السياسية  الفجوة 
المتنافسة يف الشرق والغرب وينتج 
عنه تراجع اقتصادي شديد يف جميع 
»تشديد  إن  وأضافت  البالد«.  أنحاء 
يعّرض  قد  التقييدية  اإلجراءات 
على  الموقتة  الحكومة  قدرة  للخطر 
حفتر،  وقوات  الموظفين  رواتب  دفع 
إىل قطع صادرات  الجيش  يدفع  مما 
يسيطر  التي  المناطق  عن  النفط 

عليها ويشعل حربًا اقتصادية«.
ترتيب  تدحرج  متصل،  سياق  يف 

يلقي الوضع األمني والسياسي المتأزم بليبيا 
االقتصادي  الوضع  على  بظالله   2011 سنة  منذ 
في  الداخلي  الصراع  تواصل  ظل  وفي  بالبالد. 
2011 وعدم االهتداء إلى تسوية  ليبيا منذ سنة 
إلى االستقرار في المشهد السياسي،  تضفي 

الزال االقتصاد الليبي في تراجع متواصل.
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عربيا  األخير  المركز  إىل  ليبيا 
عالميا  األخير  قبل  وما 
الحرية  حيث  من 
وفق  االقتصادية 
معهد  عن  صادر  تقرير 
وذلك  الكندي،  فريزر 
اإلنفاق  حجم  على  بناء 
وحرية  البالد  يف  الحكومي 

التجارة الدولية.
الذي  المؤشر  وحسب 
ويقيس  أخيرا  نتائجه  صدرت 
الحرية االقتصادية يف 162 دولة 
يف  جاءت  ليبيا  فإن  العالم  حول 
وقبلها  فنزويال  تليها   161 المركز 
عالميا   159 المرتبة  يف  الجزائر 
الحرية  تقرير  ووفق   .160 والسودان 
االقتصادية يف الدول فإن ليبيا حصلت 
بسبب  المتأخرة  المرتبة  هذه  على 
مختلفا  عامال   45 يف  المتأخر  مركزها 
يندرجون تحت مؤشرات فرعية. وحل 
 160 المرتبة  يف  الليبي  االقتصاد 
الحكومي  اإلنفاق  معدالت  يف  عالميا 
والمشروعات  المفروضة  والضرائب 

التي تقوم بها.
االقتصادية  الحرية  تقرير  وحسب 
البحوث  مؤسسة  تصدره  الذي 

ووفق تقرير الحرية االقتصادية في الدول فإن 
ليبيا حصلت على هذه المرتبة المتأخرة بسبب 
يندرجون  مختلفا  عامال   45 في  المتأخر  مركزها 
الليبي  االقتصاد  وحل  فرعية.  مؤشرات  تحت 
اإلنفاق  معدالت  في  عالميا   160 المرتبة  في 
والمشروعات  المفروضة  والضرائب  الحكومي 

التي تقوم بها.
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مع  كة  بالشرا ُعمان  سلطنة  يف  الدولية 
االقتصادية  الحرية  ُتعرف  فريزر  معهد 

الجماعات  أو  األفراد  قدرة  بمدى 
تحديد  من  المختلفة  األطراف  أو 

بأنفسهم  االقتصادية  اختياراتهم 
بعيدا  حرة  تبادل  عمليات  ضمن 

من  أو  الحكومات  سيطرة  عن 
يعرفون باسم«»أصدقاء الحكومة«.

ووفق تقرير معهد فريزر، فقد أتت ليبيا يف المرتبة 
الملكية  وحقوق  القانونية  البيئة  صعيد  على  عالميا   140

و161  واستقرارها،  االقتصاد  تنظم  التي  بالقوانين  تتعلق  التي 
تنظمها،  وتشريعات  ضمانات  وجود  ومدى  الدولية  التجارة  حرية  يف  عالميا 

السيولة  وفرة  يف  عالميا  و146 
عالميا  و137  االئتمان،  وتشريعات 
التي  البالد  يف  االستثمار  قوانين  يف 
المال  تتعلق باألعمال وتنظيم رأس 

البشري.
الدولة  عجز  مراقبون  يرى  نهاية، 
انقسام  بفعل  القانون  إنفاذ  عن 
رخاء  تحقيق  دون  يحول  مؤسساتها 
التي  الشعارات  عكس  اقتصادي 
رفعت يف أحداث فبراير حيث أن ليبيا 
اليوم أمست دولة أقرب إىل الفاشلة 
الخدمات  أبسط  تحقيق  عن  بعجزها 
الريع  جعل  ما  لمواطنيها  العامة 
الصراع  ملفات  كبر  أ أحد  النفطي 

السياسي و المسلح.

نهاية، يرى مراقبون عجز الدولة عن إنفاذ 
دون  يحول  مؤسساتها  انقسام  بفعل  القانون 
التي  الشعارات  عكس  اقتصادي  رخاء  تحقيق 
اليوم  ليبيا  أن  حيث  فبراير  أحداث  في  رفعت 
عن  بعجزها  الفاشلة  إلى  أقرب  دولة  أمست 
ما  لمواطنيها  العامة  الخدمات  أبسط  تحقيق 
الصراع  ملفات  أكبر  أحد  النفطي  الريع  جعل 

السياسي و المسلح.
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معالم العام الثقافي في ليبيا 2019:

حـال الثقـافـة
مـن حـال البـالد

شريف الزيتوين

ال يختلف حال الثقافة يف ليبيا بعد تحوالت فبراير عن حال البالد 
عاّمة. الوضعّية اليوم تدّل عن تراجع واضح يف كل مستوياتها 
ألسباب عّدة، يختلط فيها السياسي واألمني ليعود بها سنوات إىل 
الوراء وليجد المثقفون أنفسهم خارج دائرة االهتمام على اعتبار 
الثقافة ترفا بل نوعا من المحّرم  أن الوضعية الجديدة ترى يف 
الجدد  المتنفذين  أن  إىل  باإلضافة  أمامه،  الوقوف  يجب  الذي 
لديهم عقدة من المثقفين الذين عاشوا فترة القذايف 
ذلك  وعلى  منه  مقربين  يرونهم  وكانوا 
األساس قوبلوا بالصد والرفض وحتى 
السجن. درجة  وصل  الذي  االنتقام 
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العام 2019، لم يحمل جديدا يف واقع الثقافة الليبية. حالة الركود بقيت 
بشكل  المتغّير  األمني  الوضع  األخيرة.  األزمة  سنوات  يف  عليها  هي  كما 
متسارع زاد من تعقيد األمور، بعض المهرجانات التي تحاول التعامل مع 
الوضع تواصل االجتهاد لكنها ليست يف قيمة بلد ثري ثقافيا وحضاريا مثل 
ليبيا. حتى االحتفاالت المحلية تقوم بها الفعاليات باجتهادات شخصّية وال 
المحترفة. يف غالبها كانت رغبة  ترتقي إىل قيمة األنشطة  تقّدم محتويات 
كثر منها نوايا يف إنتاج الجديد أو إحياء عملّية  يف تحريك الحالة الصعبة أ

ثقافية متكاملة.
يف نوفمبر من العام المنقضي حضر األمين العام للجنة الوطنية الليبية 
للتربية والثقافة والعلوم عبدالمنعم أبوالئحة، يف الدورة األربعين للمؤتمر 
العام لليونسكو التي انعقدت يف العاصمة الفرنسّية باريس، ممثال لبالده 
يف الدورة ومقّدما تقييمه للوضع العام للثقافة والتعليم فيها خالل العام 
2019. المسؤول الليبي رغم محاولته تبييض حكومة الوفاق التي تنضبط 
له هيئته، لكنه كان منسجما مع الواقع ومعلنا أن الوضع صعب. يف األصل 
تركّز  األممية  الهيئات  وحتى  األهم  أنه  باعتبار  التعليم  على  كلمته  ركّزت 
الثقافة  واقع  نفهم  التعليم  خالل  من  لكن  حوله،  ومجهوداتها  أبحاثها  يف 

القترانهما ببعضهما يف الغالب.
أبو الئحة ويف عارض كلمته ذكر أن ليبيا تحتاج للخروج من هذه األزمة إىل 
وقفات جادة من قبل الجهات الدولية وعلى رأسها اليونيسكو, خاصة وأن 

المناطق  على  بظاللها  ألقت  الحرب 
للنهب  تتعرض  مازالت  التي  األثرية 
يف  النهب  مستمر.  بشكل  والسرقة 
ليبيا  يف  كبيرا  إشكاال  يعتبر  اآلثار 
خالل سنوات، واإلشكال أن اإلرهاب 
ومافيات التهريب اشتركا يف القضاء 
معلم  كل  تحطيم  عبر  األول  عليه؛ 
والثاين  واهية،  دينّية  بحجج  أثري 
أموال  وكسب  االستثراء  بهدف 
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طائلة لقيمة ذلك المخزون التاريخية.
 ،2019 للعام  الليبية  الثقافة  الحالة الصعبة يف واقع  صورة أخرى تظهر 
دورته  يف  اإلنسان،  لحقوق  السينمايئ  إيراتو  مهرجان  تأجيل  قرار  وهي 
ديسمبر  من  األخير  األسبوع  يف  إقامته  المزمع  من  كان  التي  الثالثة 
بطرابلس إىل الـ21 من مارس القادم. إدارة المهرجان التي وزعت دعواتها 
وجهزت برنامجها بررت قرار التأجيل لظروف طارئة وخارجة عن إرادة رئاسة 
للتأجيل  الحقيقي  السبب  تذكر  لم  اإلدارة  أن  الرغم من  وعلى  المهرجان. 
ووعدت بأن الدورة ستنتظم يف التاريخ الجديد بشكل أفضل، لكن المتابع 
البسيط يفهم أن الحرب الدائرة رحاها بالعاصمة وسعي الجيش للسيطرة 

عليها من قوات حكومة السراج، هما السبب الحقيقي والمنطقي لذلك.
يف غات كذلك الوضعية ليست بعيدة عّما هي عليه يف طرابلس، فاللجنة 
العليا لمهرجان غات السياحي الدويل بليبيا، أعلنت عن تأجيل موعد الدورة 
الـ25 التي كان من المقرر انطالقها 
من   28/12/2019 السبت  بيوم 
إدارة  كانت  وإذا  المنقضي.  العام 
قد  السينمايئ  إيراتو  مهرجان 
إىل  تبريراتها  يف  الهروب  حاولت 
جمل فضفاضة، فإن اللجنة يف غات 
»الظروف  إن  وقالت  واضحة  كانت 
حالت  ليبيا  بها  تمر  التي  الحالية 
توقيته  يف  المهرجان  تنظيم  دون 
ترحيل  وقررت  المحدد  السنوي 
شهر  خالل  اخر  موعد  إىل  الدورة 
معربة   ،2020 عام  القادم من  يناير 
عن أسفها »من منظمات المجتمع 
والجمعيات  الليبي  المدين 

تحوالت  بعد  ليبيا  في  الثقافة  حال  يختلف  ال 
تدّل  العامة  الحالة  عاّمة.  البالد  حال  عن  فبراير 
ألسباب  مستوياتها  كل  في  واضح  تراجع  عن 
عّدة، يختلط فيها السياسي واألمني ليعود بها 
أنفسهم  المثقفون  وليجد  الوراء  إلى  سنوات 
الوضعية  أن  اعتبار  على  االهتمام  دائرة  خارج 
من  نوعا  بل  ترفا  الثقافة  في  ترى  الجديدة 

المحرّم الذي يجب الوقوف أمامه.
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المهرجان  وزوار  ومحبي  المشاركة 
الشعبية  والفنون  الفرق  وكل 
فعاليات  يف  والمعارض  والنوادي 
نفسها  جهزت  التي  المهرجان«، 

للحضور.
الثقافة  ليست  أيضا  بنغازي 
فيها بأحسن حال، فقبل أيام أعلن 
لإلعالم  الدولية  المؤسسة  رئيس 
للجنة  ورئيس  والفنون  والثقافة 
للمسرح  بنغازي  لمهرجان  العليا 
المهرجان  تأجيل  عن  المغاريب 
اجراءه  من  المزمع  من  كان  الذي 
اىل   2019 نوفمبر   30 اىل   25
لظروف   2020 مارس  شهر  بداية 
ألسباب  نطاقهم  عن  خارجة 
سبب  المؤسسة  وأرجعت  طارئة. 
قامت  تعطيالت  إىل  التأجيل 
يتعّلق  فيما  الوفاق  حكومة  بها 
حجز  وبعملّية  الضيوف  بدخول 
فيها،   طرفا  باعتبارها  الطيران 
الفرق  إىل  باعتذار رسمي  متقّدمة 
أن  مؤكدة  بمهرجان  المشاركة 
الجديد سيكون يف ظروف  التاريخ 

أفضل وببرمجة أثرى.

يحمل  لم   ،2019 العام 
الثقافة  واقع  في  جديدا 
الركود  حالة  الليبية. 
عليها  هي  كما  بقيت 
في سنوات األزمة األخيرة. 
المتغيّر  األمني  الوضع 
من  زاد  متسارع  بشكل 
بعض  ــور،  ــ األم تعقيد 
تحاول  التي  المهرجانات 
ــع الــوضــع  الــتــعــامــل م
لكنها  االجتهاد  تواصل 
ثري  بلد  قيمة  في  ليست 

ثقافيا وحضاريا مثل ليبيا.

عربيا  األخير  المركز  إلى  ليبيا  ترتيب 
الحرية  حيث  من  عالميا  األخير  قبل  وما 
معهد  عن  صادر  تقرير  وفق  االقتصادية 
حجم  على  بناء  وذلك  الكندي،  فريزر 
وحرية  البالد  في  الحكومي  اإلنفاق 

التجارة الدولية.
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ولكي ال تكون الصورة قاتمة، فإن 
هناك استثناءات يف إحياء العملّية 
بعض  نُّظمت  حيث  الثقافّية، 
المدن  من  عدد  يف  المهرجانات 
تنتظم  وبقيت  المدن،  مختلف  يف 
عالقة  يف  سواء  األنشطة  بعض 
الفروسية  عروض  يف  أو  بالشعر 
وهي  التقليدي،  اللباس  يف  أو 
مواطنّيا  إقباال  تشهد  مهرجانات 
كبيرا نظرا لرغبة الّناس يف الخروج 
السياسي  الوضعين  ضغط  من 
بعض  أن  إىل  باإلضافة  واألمني، 
والمسرحية  الغنائية  الفرق 
الخارج  يف  ليبيا  مثلت  والشعريّة 
تونس  الجوار  دول  يف  خاصة 
بعضها  وحصد  والجزائر  ومصر 
جوائز تكريمية تتويجا للمجهودات 

المبذولة يف تلك الظروف.

هناك  فــإن  قاتمة،  الصورة  تكون  ال  لكي 
حيث  الثقافيّة،  العمليّة  إحياء  في  استثناءات 
نُّظمت بعض المهرجانات في عدد من المدن 
مواطنيّا  إقباال  وشهدت  المدن،  مختلف  في 
الخروج من ضغط  النّاس في  كبيرا نظرا لرغبة 
إلى  باإلضافة  واألمني،  السياسي  الوضعين 
أن بعض الفرق الغنائية والمسرحية والشعرية 
الجوار  دول  في  خاصة  الخارج  في  ليبيا  مثلت 
جوائز  بعضها  وحصد  والجزائر  ومصر  تونس 
تكريمية تتويجا للمجهودات المبذولة في تلك 

الظروف.
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السراج أعاد األتراج لليبيا 
والجيش سيتصدى لهم

عضو مجلس النواب علي السعيدي:

حوار/ سوزان الغيطاين

الذي كان حافال   2019 العام  انقضاء  2020 بعد  العام  الليبيون  استقبل 
الليبي كما  المواطن  أثرت على  بتطورات سياسية واقتصادية وعسكرية 
أثرت على صناع القرار يف البالد.. بوابة إفريقيا اإلخبارية حاولت رصد أهم 
هذه األحداث من وجهة نظر البرلمان يف لقاء مع عضو مجلس النواب علي 

السعيدي.
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العام  خالل  استوقفتك  التي  السياسية  األحداث  أبرز  ما 
2019 في ليبيا؟

فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  توقيع  أبرزها  األحداث  من  العديد  هناك 
السراج على مذكريت تفاهم مع تركيا تتعلق إحداها بالجوانب األمنية واألخرى 

بترسيم الحدود البحرية.
تركيا خرجت من ليبيا قبل عقود وسلمت البالد إليطاليا إال أن السراج أعاد 
تركيا للبالد لكن الشعب الليبي سيتصدى لها كما أن الجيش قادر على إنهاء 
لليبيا ستحتاج  إذا دخلت  التركية  العسكرية  القوات  وأن  التدخل خاصة  هذا 
سيدمره  الجيش  ألن  الدعم  هذا  إرسال  يصعب  أنه  وأعتقد  لوجستي  لدعم 

سواء عن طريق البحرية الليبية أو سالح الجو.

في  األوضاع  بشأن  الجنوب..ماذا  عن  نائب  باعتبارك 
الجنوب الليبي ؟

الحرابة  لكن   85% بنسبة  آمن  أصبح  الليبي  الجنوب  أن  القول  يمكن 
قام  الجيش  أن  على  التأكيد  ويجب  المنطقة  يف  موجودين  الزالوا  والجريمة 
التشادية  المعارضة  تدعم  كانت  الوفاق  أن  إال  المنطقة  لتأمين  كبيرة  بجهود 
يف  األمن  تقوض  أن  يمكن  التي  المسلحة  الفصائل  وجميع  والسودانية 
تأمين  المسلحة من  القوات  الجيش ومع ذلك تمكنت  الجنوب بهدف عرقلة 
المنطقة وإعادة الخدمات لها وهي حاليا تسيطر على جميع الحقول والموائن 
النفطية باستثناء ميناء الزاوية وهنا يجب التأكيد على أنه ليس لدى الجيش 
النفطية  والموائن  الحقول  ألغلق  فيها  كان طامعا  ولو  السلطة  أية مطامع يف 

مثلما فعل اإلخوان عام 2013.

في  جلسات  بعقد  النواب  من  عدد  قيام  تابعتم  وكيف 
مدينة طبرق؟

يشهدها  التي  التشظي  حالة  من  زاد  النواب  بعض  انشقاق  فإن  بالتأكيد 
المجلس وقد أقر النواب إيقاف البرلمانين المنشقين عن العمل إال أن القرار 
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الخاص بهذا األمر لم يصدر بعد والبد من التأكيد على أن هؤالء النواب سوف 
يحركوا  لم  ألنهم  وذلك  البالد  تشهدها  التي  األحداث  انتهاء  بعد  يحاسبون 
ساكنا بشأن التدخل التركي يف ليبيا ما يعني أنهم متضامنين مع هذا التوجه 

وبالتايل فإنهم مسؤولون قانونيا وأخالقيا عما يحدث يف ليبيا.

كيف تتابع موقف الجامعة العربية مما يحدث في ليبيا؟
أعتقد أن الجامعة العربية تتخبط بشأن الموقف من اتفاق الصخيرات الذي 

لم يحظى باعتماد مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي.

العام  ليبيا خالل  التطورات العسكرية في  تتابع  وكيف 
2019؟

وقائد  السراج  اتفق  الماضي  فبراير  أبوظبي  يف  عقد  الذي  اللقاء  خالل 
الجيش خليفة حفتر على حل التشكيالت المسلحة إال أن السراج بعد انتهاء 
السراج بنقض  وبالتايل قام  األمر  اللتين رفضتا هذا  لتركيا وقطر  اللقاء ذهب 
اتفاقه مع حفترما اضطر الجيش لخوض معركة لتحرير العاصمة طرابلس من 
أن  إال  قصيرة  فترة  يف  المعركة  ينهي  أن  بإمكانه  وكان  المسلحة  التشكيالت 
خوفه على سالمة المدنيين جعله يستدرج قوات الوفاق لألماكن الغير آهلة 
العاصمة  إىل  الدخول  من  تمكن  كما  بها  الهزائم  إلحاق  من  وتمكن  بالسكان 

طرابلس وأعتقد أننا قريبا سنشهد تطورات عسكرية حاسمة يف المدينة.

وماذا بشأن الجانب الثقافي في ليبيا خالل العام 2019؟
الوفاق ألنها ضمن األشياء  تتوالها حكومة  الدولية  الثقافية  ليبيا  مشاركات 
التنفيذية التي تقوم بها وال يوجد تنسيق بين حكومة الوفاق ومجلس النواب 

الذي لم يعطي الشرعية لحكومة الوفاق وبالتايل فإنها ال تخضع له.
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جهات دولية معينة تريد
أن تستمر الفوضى في ليبيا

حوار همسة يونس

الليبي عيسى  الشأن  رأى الباحث يف 
رشوان، أنه خالل العام الماضي 2019 
شهدت ليبيا »استنزاف للمال العام« 
بشكل غير مسبوق، كاشفا خالل حوار 
اإلخبارية،  إفريقيا  بوابة  معه  أجرته 
الصعيد  على  المشكالت  عن أبرز 
السياسي الخارجي والداخلي، متحدثا 
األمنية  االتفاقية  عن  ذاته  الوقت  يف 

تركيا  بين  أبرمت  التي  البحرية 
وحكومة الوفاق، وما ترتب على 

ذلك من تطورات ومصادقة 
على  التركي  البرلمان 

ليبيا  إىل  قوات  إرسال 
الملفات  من  وغيرها 

والقضايا.. وإىل نص 
الحوار:

 

عيسى رشوان:
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خالل  ليبيا  في  عام  بشكل  الوضع  رأيتم  كيف  بداية.. 
عام في 2019؟

خالل عام 2019 كانت الخالصة استنزاف للمال العام الليبي بشكل غير 
مسبوق على جميع األصعدة ومن أغلب األطراف من باب االنصاف وعدم 
إىل  إضافة  الغرب.  يف  السراج  وحكومة  الشرق  يف  الثني  حكومة  التحيز، 
استمرار نفس األسماء واألشخاص يف المناصب السيادية العليا يف الدولة 
الليبية بالمخالفة لقرارات القضاء والقانون الليبي وقرارات مجلس النواب 
وانتهاء مدد الوالية لهم يف المناصب مثل الصديق الكبير يف البنك المركزي، 
النفط  مؤسسة  يف  هللا  صنع  مصطفى  االدارية،  الرقابة  يف  شكشك  خالد 

... الخ. الليبية 
كذلك كان هناك غياب واضح آلليات تنفيذ القانون واألحكام القضائية على 
تمثال  الجناة  على  القضائية  االحكام  تطبيق  وعدم  القانون  على  الخارجين 

مهربين النفط يف غرب ليبيا مصفاة الزاوية.
واسعة  وسيطرة  األمني انتشار  الصعيد  على  هناك  كان  كذلك 
للقوات العسكرية التابعة لمؤسسة الجيش الوطني الليبي.  
الدولية  التصريحات  يف  دويل  تخبط  أيضا  شاهدنا  فيما 
من الدول المرتبطة بالملف الليبي، وكذلك انتهاء تنظيم 
الليبي  الشعب  يف  القاعدة  مستوى  على  االخوان 
ونبذهم على جميع المستويات وكان هذا واضحا يف 
تبرء العديد من قيادته منه، مثل خالد مشري رئيس 

المجلس االعلى االستشاري للدولة وغيره الكثير.
شعبا  واألخوي  التاريخي  الموقف  ننسى  وال 
وحكومة، من مصر تجاه الشعب الليبي والمؤسسة 
والتطرف  اإلرهاب  مكافحة  يف  الليبية  العسكرية 

المسلحة. والمليشيات 
 

أو  المشكالت  أبرز  هي  ما  برأيك.. 
األزمات التي تعاني منها البالد على 
الصعيد السياسي؟ وكيف يمكن حلها.

أبرز المشكالت على الصعيد السياسي الخارجي، هو تعارض 
وتقاطع مصالح الشركاء االجانب يف ليبيا، فكل دولة تطلب أن تكون 
أطماع  كذلك  السابق،  النظام  وفاة  بعد  ليبيا  على  الشرعي  الوصي  هي 
البنك الدويل يف ليبيا واضحة يف عديد المرات باجتماعاته مع البنك المركزي 

الليبي.
الدينية  والتيارات  اإلخوان  تنظيم  الداخلي،  السياسي  الصعيد  وعلى 
المتشددة، والتعصب لمدن معينة بذاتها استقرت على الدولة الليبية نفسها 

بالقوي االجنبية.
 

ماذا عن شرعية المجلس الرئاسي؟
السياحي  الصخيرات  منتجع  والدته يف  منذ  غير شرعي  الرئاسي  المجلس 
بالمغرب، جنين غير شرعي بإرادة دولية مفروض على الشعب الليبي، عليه 
جميع قراراته وميزانياته قانونا تمت بالمخالفة لمجلس النواب الليبي، حيث 
أنه لم يتم اعتماده من مجلس النواب أوال، ثانيا بانتهاء المدة حسب نصوص 
اتفاق الصخيرات نفسها شهادة الميالد، ثالثا باألحكام القضائية الصادرة ضده 
يمثلون  بأنهم  اعضائه  تصريحات  من  وكذلك  ليبيا،  داخل  الليبي  القضاء  من 

االرادة الدولية وليس الشعب الليبي.
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 كيف تابعتم ملف االتفاقية التركية البحرية؟
الجيش  احاط  أن  بعد  مستعجل  بشكل  طرحه  تم  التركية  االتفاقية  ملف 
الليبي بمدينة طرابلس كوجه من أوجه الدعم العسكري لحكومة فايز السراج، 
المتوسط،  األبيض  البحر  دول  أغلب  رفضتها  التي  االتفاقية  هذه  بنود  تخت 
للغاز  المتوسط  شرق  منتدى  إىل  تركيا  تنضم  لكي  اختراعها  تم  ورقة  وهي 
تأخذ  تجعلها  التي  األسباب  من  وقائمة  القاهرة،  ومقره  مصر  أسسته  الذي 

هذه الخطوة العبثية لصناعة أوراق الضغط السياسي.
 

ما تعلقيك على مصادقة البرلمان التركي إرسال قوات 
إلى ليبيا؟

له  اردوغان  طيب  رحب  له  ينتمي  الذي  اإلخواين،  والتنمية  العدالة  حزب 
أحزاب معارضة، كان البد من إسكاتها بهذه الموافقة البرلمانية حيث تحصل 
المعارضة ضده  البرلمان، لكي ال تتحرك  الـ %62 من أصوات  على ما يفوق 

يف داخل تركيا.
 

من  أي  حققت  هل   2019 الماضي  العام  خالل 
الجهات المسؤولة في الشرق أو الغرب إنجازات 

لنا أن نذكرها؟
ال توجد إنجازات تذكر للحكومات، أو يشار لها بالبنان 

الدين  قيمة  ورفع  العامة،  الميزانيات  صرف  عدى 
تخطي  حيث  القادمة  األجيال  كتاف  أ على  العام 
ليبي،  دينار  مليار  وخمسين  المئة  العام  الدين 
فالوضع يتأزم يوم بعد يوم على المواطن البسيط، 
والحكومات منشغلة بالسلب والنهب حسب تقارير 
يف  االدارية  الرقابة  وهيئة  الليبية  المحاسبة  ديوان 

شرق البالد وغربها.
 

ما هي سبل الخروج من األزمة الليبية؟
سيطرة  تحت  الليبية  الوطنية  السيادة  استرجاع 

مؤسسة الجيش الليبي، وإنهاء نفوذ المليشيات المسلحة 
الليبية. وفرض  الدولة  سيطرة  عن  والخارجة  األرض  على 

الليبية. ومن  األراضي  على  الوحيدة  السيادية  بالقوة  القانون 
بالتدخالت  اآلن  المنتهكة  الحرة  الوطنية  الليبية  السيادة  ثم استعادة 

الدولية وأفراد وسياسات تنظيم اإلخوان الدويل.
 

عام  خالل  لليبيا  المتوقعة  السيناريوهات  هي  ما  إذا 
2020 من وجهة نظرك؟

أن تستمر  تريد  أو جهات دولية معينة  أبدو متشائم، هناك جهة  أن  أريد  ال 
وتضعف،  الليبية  األرض  على  القوى  جميع  تنهك  أن  إىل  ليبيا  يف  الفوضى 
إغراق الدولة الليبية يف الديون والدين العام والسعي من طرف البنك الدويل 
الشكل  بهذا  الفوضى  هذه  استمرار  ألن  الليبية،  المالية  الشؤون  يف  للتدخل 
للسياسات  الدويل  الستار  خلف  من  واحد  مدبر  عقل  من  له  البد  المدروس، 
الدولية العامة. وعليه نتمنى أن يبسط ويفرض الجيش الوطني الليبي كامل 
سيطرته على األراضي الليبية، وتشكل حكومة طوارئ إىل أن تتم االنتخابات 
على  كارثية  نتائجها  كانت  التي  سابقا  تم  ما  عكس  على  النزيهة  الشفافة 

الشعب الليبي والدولة الليبية.
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كاريكاتير

محمد قجوم


