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المنعطـف الكبيـر فـي الصـراع الليبـي
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شريف الزيتوين

منذ بناها الفاطميون يف القرن العاشر الميالدي، كانت مدينة سرت الليبّية 
والمتوّسط.  إفريقيا  منطقة  كامل  يف  الجغرافية  الخارطة  على  هاما  مركزا 
قضاء  مقام  قائم  إنشاءها  أعاد  أن  إىل  تاريخيا  أهميتها  على  محافظة  بقيت 
القرن  من  الثمانينات  عشرية  يف  المنتصر«  باشا  »عمر  العثماين  سرت 
التاسع عشر وجعلها قبلة للعديد من القبائل نظرا لموقعها الساحلي الممّيز 
بتاريخ  أهميتها  البعض  يربط  البالد.  داخل  واجهة  من  كثر  أ على  والنفتاحها 
حديث باعتبارها المدينة التي ينحدر منها العقيد الليبي معّمر القذايف وهي 
من  بدعم  مسلحة  مليشيات  يد  على  فيه  قتل  الذي  والمكان  قبيلته  مركز 
قوات الناتو، لكن قيمتها كانت تكتسبها حتى قبل تلك الفترة أيام االستعمار 
اإليطايل بفضل مالحم وقعت فيها مازالت راسخة يف 

أذهان الليبيين إىل اليوم.

في الرمزيّة والتاريخ والحرب والتحرير.. االفتتاحية

سرت ُسرّة ليبيا الكبيرة 
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تحتل مدينة سرت موقعا استراتيجيا بوجودها على  البحر المتوسط وتتوسط 
المسافة بين المدينتي األهم يف البالد طرابلس وبنغازي، تقع تحديدا يف خليج 
سرت الذي يعتبر جزءا من الشواطيء الجنوبية للبحر األبيض المتوسط. كان 
الماضي،  القرن  من  الثمانينات  بداية  يف  األمريكان  مع  صراع  ساحة  الخليج 
الحربية  المضادات  فيها  وقفت  التي  التحّدي  بمعركة  ليبيا  يف  يعرف  فيما 
تحجيم  أراد  الذي  ريغن  رونالد  األمريكي  الرئيس  سياسات  وجه  يف  الليبّية 
تتوسط  كونها  من  أيضا  تكتسبها  المنطقة  أهمية  المتوسط.  يف  الليبي  الدور 
اقتصاديا  معبرا  كانت  ذلك  وعلى  االتجاهات  كل  يف  تقريبا  الليبية  الخريطة 
سمكية  ثروة  على  خليجها  يحتوي  كما  والجنوب.  والغرب  الشرق  نحو  هامة 

هامة كانت مساهمة يف تنشيط حركة الصيد لسنوات طويلة.
مازال التاريخ الحديث يحفظ لمدينة سرت عالمات فارقة فهي شاهدة على 
»معركة  أهم  إحدى  فيها  وقعت  وقد  اإليطايل  االستعمار  أيام  هامة  أحداث 
والتي  الشهيرة  القرضابية  معركة  وهي   1915 ابريل   29 يف  اإليطاليين  ضد 
أمياين«.  الجنرال  بقيادة  اإليطاليون  فيها  هزم  والتي  الليبيين  كل  فيها  اتحد 
اإليطاليين، شارك  الليبي ضد  الجهاد  تاريخ  فاصلة يف  مرحلة  المعركة  تعتبر 

مختلف  من  ليبيون  مجاهدون  فيها 
تحّطم  التي  القلعة  وكانت  المناطق، 
بدأ  ومنها  اإليطايل  االستكبار  عليها 
التي  للحاميات  التدريجي  السقوط 
لم تتبق منها إال طرابلس وضواحيها.

تركتها  التي  الرمزية  للقيمة  ونظرا 
المجاهدين  أذهان  يف  المعركة 
بعد  سرت  كانت  فقد  الليبيين، 
عقد  الذي  المكان  قليلة  سنوات 
الوطنّية  للوحدة  مؤتمر  أول  فيه 
توقيع  خالله  تم  الذي   1922 العام 
وإنهاء  القبائل  بين  للمصالحة  ميثاق 
الخالفات القبلية التي كانت يف أوجها 

سرت  لمدينة  يحفظ  الحديث  التاريخ  مــازال 
هامة  أحداث  على  شاهدة  فهي  فارقة  عالمات 
أيام االستعمار اإليطالي وقد وقعت فيها إحدى 
أهم »معركة ضد اإليطاليين في 29 ابريل 1915 
اتحد  والتي  الشهيرة  القرضابية  معركة  وهي 
فيها كل الليبيين والتي هزم فيها اإليطاليون 

بقيادة الجنرال أمياني«.
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من  العمل  على  فيه  االتفاق  تم  كما 
أجل توحيد الجهود ضد اإليطاليين. 

تجّمع  مكان  أنها  سرت  تتمّيز 
حيث  العربّية،  القبائل  من  للعديد 
العمامرة  قبائل،  اليوم  إىل  تسكنها 
والقذاذفة  وورفلة  والهماملة 
سليمان  وأوالد  ومعدان  والفرجان 
وقماطة  والمزاوغة  والجماعات 
والمشاشية  والربايع  والحسون 
والهوانة  والمغاربة  وايف  وأوالد 
والزياينة وغيرها من القبائل العربية 
تستقطب  بقيت  كما  المعروفة. 
األخرى  االجتماعية  المكونات  عديد 
إليها يف مراحل معاصرة  انتقل  حيث 
التي  المصراتية  العائالت  من  عدد 
االجتماعية  البنية  داخل  انصهرت 

دون أي تمييز.
يعتبر العقيد معّمر القذايف أهم رمز يف التاريخ الحديث للمدينة. فهو الذي 
قاد ثورة غيرت صورة ليبيا وموقعها يف العالم، وإىل اليوم مازالت راسخة يف 
خاص  وعالمي  إقليمي  سياق  يف  جاءت  باعتبارها  والعرب  الليبيين  أذهان 
انتشرت فيه األفكار القومية واليسارية. كان القذايف حامال لهذه األفكار متبنيا 
كان  التخّلف.  قيود  تكسر  عربية  بنهضة  وحالما  االستعمار  التحرر من  لشعار 
والبيوت  الشوارع  ترفع صوره يف  ومازال مفخرة سكان سرت  الليبي  الزعيم 
واالحتفاالت، وهي التي حافظت على والئها له إىل اللحظات األخيرة من حكمه 
حيث  وضعها  تغيير  يف  دور  مدينته  القذايف  بين  االرتباط  لذلك  وكان  وحياته. 
حظيت »بعناية فائقة ونّفذت فيها خالل العقود األربعة من حكم معمر القذايف 
التعمير  حركة  وازدهرت  جامعة  بها  وأنشأت  التحتية  البنية  يف  مشروعات 
وانتشرت المباين الحديثة«، وأصبحت منذ أواخر التسعينات مقّرا لالجتماعات 
الكبرى سواء المؤتمرات واللقاءات السياسية وكانت تعقد فيها بشكل دوري 
العام  الشعب  مؤتمر  اجتماعات 
للثقافة  عاصمة  اختيرت  كم  الليبي 
فيها  وبدأت   ،2011 عام  يف  العربية 
التي  األحداث  لكن  الفعاليات  بعض 
حالت  الفترة  تلك  يف  البالد  شهدتها 

دون تواصلها.
من  أيضا  كتسبت  ا سرت  أهمية 
االتحاد  إلعالن  مقرا  اختيارها  خالل 
الذي   1999 سبتمبر   9 يف  األفريقي 
التي  »واغادوغو«  قاعة  احتضنته 
بنيت  التي  اإلنجازات  كبر  أ من  تعتبر 
يف المدينة بفضل تخطيطها العمراين 
ذلك  يف  رشحت  وقد  بنائها  وفخامة 
الوقت الستضافة بعض مقار االتحاد 
القمة  فيها  عقدت  وقد  األفريقي. 

العربية الثانية والعشرون.
اختلف   ،2011 بعد  سرت  حال 

القبائل  من  للعديد  تجّمع  مكان  أنها  سرت  تتميّز 
العمامرة  قبائل،  اليوم  إلى  تسكنها  حيث  العربيّة، 
والهماملة وورفلة والقذاذفة والفرجان ومعدان وأوالد 
والحسون  وقماطة  والمزاوغة  والجماعات  سليمان 
والربايع والمشاشية وأوالد وافي والمغاربة والهوانة 
المعروفة.  العربية  القبائل  من  وغيرها  والزياينة 
االجتماعية  المكونات  عديد  تستقطب  بقيت  كما 
عدد  معاصرة  مراحل  في  إليها  انتقل  حيث  األخرى 
البنية  داخل  انصهرت  التي  المصراتية  العائالت  من 

االجتماعية دون أي تمييز.
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التي كانت ذات  عّما سبقه. فالمدينة 
مستهدفة  نفسها  تجد  خاصة،  حظوة 
فيها  ترى  مسلحة  مجموعات  من 
جزءا من رمزية العقيد معّمر القذايف. 
شهدتها  التي  التحوالت  أن  الواقع 
ليبيا مثلها غيرها يف المنطقة العربية 
سرت  لكن  عموما،  البالد  على  أثرت 
وضعية خاصة. وعلى الرغم من كونها 
الصراع  يف  صمدت  التي  المدن  آخر 
القوى  اجتماع  لكن  آنذاك،  الدائر 
إسقاطها  على  واإلقليمية  الغربية 
وفيها  الصمود،  ذلك  األخير  يف  أنهى 
يف  فرنسية  جوية  قوات  نجحت 
تسليم الزعيم الليبي إىل المليشيات 
مشهد  أبشع  يف  لتقتله  المسلحة 
مازالت صورته عارا على جبين مّدعي 

حقوق اإلنسان يف العالم.
بعد إنهاء نظام القذايف فيها أصبحت 
مجموعات  سيطرة  تحت  المدينة 
العام  نهاية  يف  سلمتها  إسالمية 
كبر تنظيم متطّرف  2014، إىل داعش أ
التنظيم  األخير.  العقد  يف  العالم  يف 
القادم بكل األفكار المتوحشة وجد يف 
القتل  هواية  لممارسة  مجاال  المدينة 
التنظيم  قياديو  كان  والتصفيات. 
لتصفية  فرصة  أمام  أنهم  يدركون 
المدينة رمزية يف  التاريخي.  الحساب 

التاريخ السياسي للعقيد الليبي الراحل الذي واجه تلك التنظيمات المتطرفة 
فيها  داعش  ممارسات  كانت  ذلك  وعلى  البالد  يف  انتشارها  ومنع  قوة  بكل 
أقسى، لكن يف كل ذلك كانت التقارير تخرج بأن المزاج العام للناس بقي وفّيا 

للقذايف وأيام حكمه.
الوفاء للقذايف تواصل حتى بعد القضاء على التنظيم. فوجود المدينة تحت 
السيطرة السياسية لحكومة الوفاق يف طرابلس لم يخف حقيقة الغضب عليها 
والرفض لها تواصل ألكثر من ثالث سنوات، حيث كان أهايل سرت متعاطفون 

عملية  مع  بدأت  التي  العمليات  مع 
بدا  وقد  اليوم،  إىل  وتواصلت  الكرامة 
واضحا خالل العملية التي بدأت منذ 
تصدر  كانت  أين  طرابلس  يف  أشهر 
بعض ردود األفعال المناصرة للجيش 
والتي انتهت أخيرا بنجاحه يف افتكاك 
سرت من قوات الوفاق وخروج أهلها 
الوطن،  إىل  عودة  اعتبروه  بما  ابتهاجا 
الراحل  الليبي  العقيد  لصور  رافعين 
لم  وثيق  ارتباط  عن  يعّبر  مشهد  يف 
والقاسية  الكبيرة  التطورات  تمحه 

التي مّرت على المدينة.

في  رمز  أهم  القذافي  معّمر  العقيد  يعتبر 
ثورة  قاد  الذي  فهو  للمدينة.  الحديث  التاريخ 
غيرت صورة ليبيا وموقعها في العالم، وإلى 
الليبيين  أذهــان  في  راسخة  مازالت  اليوم 
إقليمي  سياق  في  جاءت  باعتبارها  والعرب 
القومية  األفكار  فيه  انتشرت  خاص  وعالمي 

واليسارية.
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المنعطف الكبير
في الصراع الليبي

رمزي زائري

يف تطور ملفت لألحداث المتتالية يف ليبيا ،تمكن الجيش الوطني الليبي، 
يف عملية سريعة و خاطفة  من دخول مدينة سرت وتحريرها بالكامل ،و قال 
المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن عملية 

كثر من 3ساعات. تحرير المدينة ،«كانت سريعة وخاطفة« ،لم تستغرق أ
450 كيلومترا  الواقعة على بعد  ويرى مراقبون أن تحرير مدينة سرت 
داخل  العسكري  الصراع  يف  وحاسما  مهما  منعطفا  ،مّثل  طرابلس  شريق 
للهالل  الغربية  البوابة  فهي  االستراتيجي  موقعها  إىل  بالنظر  ليبيا، خاصة 
النفطي، كما تتمتع بموقع استراتيجي على طرق إمداد بين شرق وغرب 

وجنوب ليبيا.

معركة تحرير سرت..
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**ضربة خاطفة بعد ارباك 
المليشيات. 

المحجوب  خالد  العميد  كشف 
مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة 
العامة للجيش الليبي ،طريقة سيطرة 
سرت،  مدينة  على  الليبى  الجيش 
من  العديد  إرهاق  تم  أنه  إىل  مشيرا 
من  مجموعة  خالل  من  المليشيات 
أصبحوا  بحيث  المربكة  المعلومات 
ال يعرفون المنطقة التى تتحرك فيها 
إرسال  عبر  الليبية  المسلحة  القوات 
كاذبة  إشارات  كاذبة  معلومات 
إىل  الليبى  الجيش  تقدم  موعد  حول 
مدينة سرت إلرباك تلك المليشيات 

المسلحة.
التوجيه  إدارة  مدير  وأضاف   
للجيش  العامة  بالقيادة  المعنوي 
هؤالء  أن  تيقنا  عندما  الليبى،  

اإلرهابيين أصبحت لديهم شك بشأن موعد تقدم الجيش الليبى، تقدمت 
وهذا  المسلحة  المليشيات  لهذه  المفاجأة  حققت  بطريقة  الليبية  القوات 
أدى إىل السيطرة السريعة على المدينة الليبية، الفتا إىل أن الجيش الليبي 

سيطر على ميناء سرت وقاعدة القرضابية الجوية.
بينها قاعدة  وتمكنت قوات الجيش من السيطرة على محاور هامة، من 
والحي  بوهادي،  منطقة  يف  الساعدي  كتيبة  ومعسكر  بالكامل،  القرضابية 
كبر أحياء المدينة.كما سيطرت قوات البحرية بالكامل على ميناء  الثالث أ
سرت الحيوي، وفق الضابط سليمان الهادي بغرفة عمليات سرت الكبرى 

التابعة للجيش.
إىل  الليبي،  للجيش  العامة  بالقيادة  المعنوى  التوجيه  إدارة  مدير  وأشار   
المسير  والطيران  المليشيات  عليها  يعتمد  كان  الجوية  القرضابية  قاعدة  أن 
مستطردا:  الليبي،  النفط  على  والهجوم  الليبي  الجيش  لمهاجمة  التركي 
استخدام  وإيقاف  المليشيات،  عن  للدفاع  األمامي  الخط  هى  القاعدة  كانت 

المليشيات  قبل  من  الجوية  القاعدة 
إمداد  منع  ألنه  األهمية  غاية  يف  أمر 
سبل  وقطع  اإلرهابية  المليشيات 
عليهم  الجبهة  وضييق  عنهم،  اإلمداد 
وإربك العمليات بالنسبة لهم، متابعا 
أنه عندما علمت المليشيات اإلرهابية 
الجيش  وتقدم  ليبيا  يف  باالنتفاضة 
للسيطرة  سرت  مدينة  نحو  الليبى 
عليها أرادوا إرباك الرأي العام وضرب 

إيجابيات الجيش الليبى.

مؤقت.. انسحاب   **
تهديدات و وعيد

ما  باسم  الناطق  كد  أ ذلك  إىل 

الواقعة  سرت  مدينة  تحرير  أن  مراقبون  يرى 
450  كيلومترا شرقي طرابلس ،مثّل  على بعد 
العسكري  الصراع  في  وحاسما  مهما  منعطفا 
موقعها  إلــى  بالنظر  ،خاصة  ليبيا  ــل  داخ
للهالل  الغربية  البوابة  فهي  االستراتيجي 
على  استراتيجي  بموقع  تتمتع  ،كما  النفطي 

طرق إمداد بين شرق وغرب وجنوب ليبيا.
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حديد  طه  سرت  حماية  بقوة  يعرف 
أن انسحاب القوات من مدينة سرت 
المدنيين  حياة  على  للحفاظ  يأيت 
وأفراد قوة حماية سرت، والحفاظ على 
الممتلكات العامة والخاصة بعد الدمار 
السنوات  خالل  بالمدينة  لحق  الذي 

الماضية.
الجفرة  سرت  عمليات  غرفة  بأن  وأفاد 
البنيان  عملية  مقاتلي  جميع  استدعت 
النفير  حالة  ألوامر  تنفيذا  المرصوص 
إىل  تصدر  التي  األوامر  وانتظار  المعلنة 

القوة للتحرك إىل سرت.
سرت،  إىل  الجيش  قوات  دخول  وبشأن   
يقول حديد »فتحت قواتنا النار على مجموعات مسلحة متعددة الجنسيات 
داخل  من  نائمة  خاليا  تحرك  مع  بالتزامن  محورين  من  المدينة  هاجمت 
سرت، ووجدت قواتنا نفسها أمام خيارين، إما بدء الحرب باألسلحة الثقيلة 
ألف   120 من  كثر  أ حياة  وتعريض 
مواطن للقتل والنزوح أو االنسحاب 

حفاظا على حياة المدنيين«.
سرت  حماية  قوة  أن  وأوضح 
مقدراتها  بكامل  تحتفظ  زالت  ما 
القوات  أن  إىل  مشيرا  العسكرية، 
القيادات  من  األوامر  تنتظر 
التصورات  وفق  العسكرية 
العديد  أن  مؤكدا  للرد،  المطروحة 
من المنازل أحرقت وتعرض بعضها 
العصابات  يد  والنهب على  للسرقة 

اإلجرامية التي دخلت المدينة.

سرت  حماية  بقوة  يعرف  ما  باسم  الناطق  أكد 
سرت  مدينة  من  القوات  انسحاب  أن  حديد  طه 
قوة  وأفراد  المدنيين  حياة  على  للحفاظ  يأتي 
حماية سرت، والحفاظ على الممتلكات العامة 
خالل  بالمدينة  لحق  الذي  الدمار  بعد  والخاصة 

السنوات الماضية.
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سالح  آمر  هّدد   جانبه  من 
مصراتة  قوات  يعرف  بما  المدفعية 
المدعو  الوفاق  لحكومة  التابعة 
مدينة  ،أهايل  اخليل  مصطفى  فرج 
القوات  بدخول  رحبوا  أن  بعد  سرت 
المسلحة العربية الليبية إىل المدينة.
بالكم  قائال:”وسعوا  اخليل  وذكر 
سرت”  “فرجان  يا  جاي  الشلط 
التريس ايل جايينكم هم نفسهم اللي 
مقتنعين  وهم   ،2016 يف  حرروكم 
جبهة  من  كثر  أ منكم  سرت  بتحرير 

طرابلس” وفق تعبيره.
القوة  المدفعية  سالح  آمر  وأضاف 
النفير،  تعلن  حاليا  لمصراته  الحقيقيه 
أنتم لم تشاهدوا شيء محاور طرابلس 

%30 فقط من قوة مصراتة”.
مشاة   604 الكتيبة  اخليل  واتهم 
خيانة  :”إن  قائال  بالخيانة  سرت 
وانضمامها  بسرت   604 الكتيبة 

المدينة”،  دخولهم  يف  ساهم  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  لقوات 
بخسب زعمه.

المنطقة  آمر  وإقالة  أوال  صفوفكم  تظهير  منكم  طلبنا  قائال:”  وتابع 
العسكرية الوسطي مرارا وتكرارا قبل فوات األوان”.

لم  سرت  اإلعالمي  واإلرباك  لإلشاعات  تلتفتوا  :”ال  بالقول  مستطرًدا 
17 ومعسكر  ببوابة  تسقط هناك استراتيجية معينة ما حدتث استباكات 
ومظاهرات   604 الكتيبة  خيانة  الخلف  من  نيران  بعدها  حدتث  الساعدي 

من أهايل سرت بالرايات الخضراء وهتافات” على حّد قوله. 
وأفاد أمر سالح المدفعية :”فضلت قوة حماية وتأمين سرت االنسحاب 
أهمية  تشكل  ال  سرت  كبير  الخيانة  عامل  ألن  ضحايا،  بدون  للخلف 
عامل  سوى  المدينة  عن  كم   300 تبعد  مصراته  من  لقواتنا  استراتيجية 

معنوي فقط”.
وإعدام  السويحلي  نخلة  إحضار  مرة  ألف  منكم  :”طلبنا  اخليل  وقال 
2016 حاربت قوات مصراتة  البوادي”، ويف  “الرعاع  الخونة والسوط لجلد 
أفضل  ولقوا  سرت  نازحي  واستقبلت  شهيد   710 واستشهد  الدواعش 

معاملة هذه النتيجة، خيانة النهم “بدو والدم يحن ألصله”.
وكانت قنوات محلية وأخرى أجنبية قد بثت لقطات تظهر احتفاالت أهايل 
سرت بدخول قوات الجيش الوطني الليبي إىل المدينة وتحريرها بالكامل 

من سيطرة الميليشيات.
الوطني  الجيش  قوات  وتواصل 
بثبات  العسكرية  عمليتها  الليبي 
الدقة يف تنفيذ هجماتها تجنبا  متوخية 
كدته مرارا وما  لسقوط مدنيين وهو ما أ
دفعها أيضا لتأجيل تحركها العسكري 
احتمى  أن  بعد  منطقة  من  كثر  أ يف 
مسلحو الميليشيات بالمباين السكنية 

واتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

قنوات محلية وأخرى أجنبية بثت لقطات تظهر 
الجيش  قوات  بدخول  سرت  أهالي  احتفاالت 
الوطني الليبي إلى المدينة وتحريرها بالكامل 

من سيطرة الميليشيات.
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سنوات من أمل السالم في سرت..

هل تنتهي المعاناة
عبدالباسط غبارة 

مواجهات  بعد  مجددا  الواجهة  إىل  الليبية  سرت  مدينة  عادت 
الوفاق  لحكومة  الموالية  القوات  بين  عنيفة  عسكرية 
السيطرة  من  األخير  خاللها  تمكن  الليبي،  الوطني  والجيش 
عقب  ليعلن  المدينة  يف  االستراتيجية  المواقع  أهم  على 
عسكرية  عملية  يف  بالكامل  سرت  مدينة  تحرير  عن  ذلك 
عسكرية.  تأكيدات  وفق  ساعات  الثالث  تتجاوز  لم  خاطفة 
العامة  القيادة  باسم  المتحدث  المسماري  أحمد  اللواء  وأعلن 
لقوات الجيش الوطني الليبي بيادة المشير خليفة حفتر، االثنين، 
»تحرير مدينة سرت من اإلرهاب بشكل رسمي«. وقال المسماري 
»قرر القائد العام بضربة استباقية تم التخطيط لها بشكل جيد 
وتم التنفيذ. يف خالل ثالث ساعات كنا يف قلب مدينة سرت«. 

؟
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ما  بمحاذاة  وتقع  وغربها  ليبيا  شرق  بين  الوصل  حلقة  سرت  مدينة  تعتبر 
قديما  الليبية  السياسية  الحياة  يف  عريق  تاريخ  ولها  النفطي  بالهالل  يعرف 
وحديثا. ومنذ بداية األزمة يف ليبيا، أصبحت سرت الساحلية مدينة منسية بعد 
مع  والدم  األلم  من  سنوات  وشهدت  للبالد،  السياسي  المشهد  من  اقصائها 

تحوله اىل ساحة حروب عاىن خاللها سكان المدينة من القتل والتهجير. 

** سرت. . من العمار إلى الدمار
تقع سرت على بعد 450 كلم شرق العاصمة طرابلس، وعلى بعد نحو 250 
بين طرابلس  الرابط  الساحلي  الطريق  منتصف  مدينة مصراتة، يف  كلم شرق 
منطقة  بداية  عن  كلم   150 نحو  المدينة  وتبعد  البالد.  شرق  بنغازي  ومدينة 
البحر  على  وتطل  البالد.  يف  التصدير  موائن  كبرى  تضم  التي  النفطي  الهالل 

المتوسط يف مواجهة السواحل االيطالية على بعد حواىل 350 كلم منها. 
يبلغ عدد سكان سرت حواىل 120 ألف نسمة بحسب أرقام مسؤولين فيها، 

المنطقة الممتدة  يعيش غالبيتهم يف 
وتضم  المدينة.  شمال  اىل  وسط  من 
القذاذفة  ومنهم  البادية،  قبائل 
والورفلة  والهماملة  والعمامرة 
ولحسون  وقماطة  ومعدان  والفرجان 
وأوالد سليمان والجماعات والمزاوغة 
وايف  وأوالد  والمشاشي  والربايع 
والمغاربة والهوانة والزياينة وغيرهم، 
العائالت من  إليها عددا من  نقل  كما 
 1898 سنة  يف  بها  وأسس  مصراتة، 
شفيع،  بن  بجامع  المعروفة  الزاوية 
القديمة  المعالم  أهم  من  تعد  التي 

بمدينة سرت. 
عامي  بين  عقود،  اربعة  من  ألكثر   
سرت  مدينة  حظيت  و2011،   1969
بمكانة مميزة على اعتبار انها مسقط 

شرق  بين  الوصل  حلقة  سرت  مدينة  تعتبر 
بالهالل  يعرف  ما  بمحاذاة  وتقع  وغربها  ليبيا 
النفطي ولها تاريخ عريق في الحياة السياسية 
في  األزمة  بداية  ومنذ  وحديثا.  قديما  الليبية 
منسية  مدينة  الساحلية  سرت  أصبحت  ليبيا، 
للبالد،  السياسي  المشهد  من  اقصائها  بعد 
وشهدت سنوات من األلم والدم مع تحوله الى 
من  المدينة  سكان  خاللها  عانى  حروب  ساحة 

القتل والتهجير. 
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الراحل  الليبي  الزعيم  راس 
الفاتح  ثورة  فبعد  القذايف.  معمر 
حظيت   1969 عام  سبتمبر  من 
العقود  وخالل  فائقة،  بعناية  سرت 
األربعة من حكم معمر القذايف نفذت 
وأنشأت  التحتية  البنية  مشروعات 
ازدهرت  التي  المدينة  يف  جامعة 
المباين  وانتشرت  التعمير  حركة  بها 
سرت  ميناء  كتسب  ا كما  الحديثة. 
كبر مع تطور استخراج النفط  أهمية أ

البحري. 
واغادوغو«  »مركز  المدينة  ويف 
الرخامية  القاعات  ذات  للمؤتمرات 
يف  للمؤتمرات  قاعة  كبر  أ تعد  والتي 

مع اندالع االزمة الليبية في العام 2011، شهدت 
سرت وضعا مأساويا بسبب الحصار الذي فرض 
وليالي  أيامًا  األهالي  وعانى  المدينة  علي 
فيها  استمر  صعبة  جد  وظروفًا  السواد،  حالكة 
المدينة  على  الناتو  لحلف  الجوي  القصف 
عموم  التحتية  بالبنية  الدمار  من  الكثير  مخلفًا 
المدينة، ومرافقها الحيوية، وأثار الرعب والهلع 
وسط  والخوف  المرض  وانتشر  األطفال،  بين 
والنساء  األطفال  اآلالف  اضطر  مما  السكان 
النزوح  والمعوزين  والمرضى  السن  وكبار 

مكرهين من منازلهم. 
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كز يف المنطقة، وفيه  ليبيا ومن أهم المرا
ضيوفه  استقبال  القذايف  معمر  اعتاد 

وتحدث  العالم.  زعماء  من  نظراءه 
اىل  سرت  تحويل  عن  القذايف  معمر 

عاصمة، طالباً من وزرائه -باستثناء 
الخارجية-بنقل مقارهم إليها. لكن 

يف  عملياً  بقي  المدين  العمل  غالبية 
طرابلس. 

شهدت  العشرين  القرن  من  التسعينات  أواخر  يف 
األفريقي  االتحاد  اعالن  هما  تاريخها  يف  حدثين  أهم  المدينة 

1999 بمجّمع »قاعات واقادوقو« الذي هو من معالمها  9 سبتمبر  يف 
بشكل  فيها  تعقد  وكانت  العظمى.  البحيرات  سالم  اتفاق  وتوقيع  الشهيرة 

الشعب  مؤتمر  اجتماعات  دوري 
المؤتمرات  الليبي، وتنظم فيها  العام 
وقد  القمة.  ومؤتمرات  الدولية 
مقار  وقتها الستضافة بعض  رشحت 
عقدت  كما  الوليد.  األفريقي  االتحاد 
القمة  بسرت  واقادوقو  قاعات  يف 
واختيرت  والعشرون.  الثانية  العربية 
عام  يف  العربية  للثقافة  كعاصمة 

 .2011
العام  يف  الليبية  االزمة  اندالع  ومع 
2011، شهدت سرت وضعا مأساويا 
علي  فرض  الذي  الحصار  بسبب 
وليايل  أياماً  األهايل  وعاىن  المدينة 
صعبة  جد  وظروفاً  السواد،  حالكة 
لحلف  الجوي  القصف  فيها  استمر 

مارست المليشيات القادمة من مصراتة 
االنتهاكات في حق سكان سرت. وأعلنت قبائل 
المدينة  داخل  يحدث  لما  التام  رفضها  سرت 
من  »داعــش«  تنظيم  من  تحريرها  إعالن  بعد 
والخاصة  العامة  لألمالك  ونهب  سرقة  أعمال 
التابعة  الكتائب  منتسبي  بها  يقوم  والتي 
البنيان  عمليات  غرفة  على  والمحسوبة 
المجلس  شرعية  تحت  تأتي  التى  المرصوص 

الرئاسي لحكومة الوفاق. 
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المدينة،  عموم  التحتية  بالبنية  الدمار  من  الكثير  مخلفاً  المدينة  على  الناتو 
والخوف  المرض  وانتشر  األطفال،  بين  والهلع  الرعب  وأثار  الحيوية،  ومرافقها 
والمرضى  السن  وكبار  والنساء  األطفال  اآلالف  اضطر  مما  السكان  وسط 

والمعوزين النزوح مكرهين من منازلهم. 
»هيومن  منظمة  طالبت   2011 العام  خريف  المدنية  سقوط  أعقاب  ويف 
وإحالة  المجاين  االعدام  التحقيق يف مجازر  االنتقايل  المجلس  رايتس ووتش« 
الموالين  من  شخصاً   53 إن  المنظمة  وقالت  العدالة.  أمام  عنه  المسؤولين 
للعقيد الراحل معمر القذايف أعدموا بفندق يف مدينة سرت كان تحت سيطرة 
المتمردين. وقالت المنظمة إنها شاهدت الجثث المتحللة يف فندق بالمقاطعة 
الثانية من سرت وقد جمعت معاً يف المكان الذي يبدو أنه تم قتل األشخاص 
القتلى  معظم  إن  شهود  وقال  فيه. 
من  أخرج  وبعضهم  من سكان سرت 
يخضعون  كانوا  حيث  المستشفى 

لعالج من جروح مرتبطة بالقتال. 
ان  المتحدة  لالمم  تقرير  افاد  كما 
قاتلوا  الذين  الليبيين  المتمردين 
جرائم  ارتكبوا  القذايف  معمر  قوات 
االنتقام  عمليات  ويواصلون  حرب 
محتملين  انصارا  يعتبرونهم  ممن 
للزعيم السابق ومن االقليات. واعتبر 
)يف  الكبير  الدمار  »حجم  ان  التقرير 
تبرهن  المستخدمة  واالسلحة  سرت( 
تمييز«.  دون  من  كانت  الهجمات  ان 
الدولية  التحقيق  لجنة  وشجبت 
يف  ليبيا  حول  المتحدة  لالمم  التابعة 
نشرته  الذي  الثاين  تقريرها  مسودة 
تصفية   2012 مارس/آذار   2 الجمعة 
أنصار  من  من  جنديا   78 اىل   65 من 
بايدي متمردي  القذايف  الراحل معمر 

المعارك  حدة  فيه  تصاعدت  الذي  الوقت  في 
تقدم  مع  طرابلس  الليبية  العاصمة  في 
الجيش الليبي ودخول تركيا في الحرب بدفعها 
بالمرتزقة واألسلحة لدعم المليشيات الموالية 
جديد  من  الجميع  الليبي  الجيش  فاجأ  لها، 
بعملية عسكرية خاطفة، حيث اقتحمت قواته 
من  بغطاء  مصحوبة  محاور   5 عبر  سرت  مدينة 
سالح الجو، وخاضت الوحدات العسكرية التابعة 
مجموعات  مع  اشتباكات  البداية  في  للجيش 
مسلحة قرب بوابة العشرين شرق سرت، قبل أن 

تتمكن من السيطرة عليها. 
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كتوبر بسرت، مؤكدة ان هؤالء لم يوقفوا اعمال االنتقام بعد االعالن  مصراتة يف ا
عن سقوط  النظام. 

** سرت بين براثن داعش
االجتماعية  النشاطات  تزايدت  مدينة سرت،  الجديد  النظام  أن همش  وبعد 
المساعدات،  وتوزيع  نظافة  حمالت  بتنظيم  قامت  التي  السلفية  للجماعات 
الجماعات  تحكم  أن  قبل  أشهر  لعدة  نسبيا  هدوءها  المدينة  فاستعادت 
استقطبها  والتي  والحكومية،  الرسمية  المؤسسات  على  سيطرتها  السلفية 
الحقا تنظيم أنصار الشريعة الذي بايع زعيم تنظيم داعش ، أبو بكر البغدادي 

يف بداية سنة 2015. 
وظهرت األنباء عن سقوط مدينة سرت يف 21 مايو/ أيار 2015، وبعد 3 أيام 

فقط أعلنت الحكومة الليبية المعترف 
ناقلة  هاجمت  طائراتها  أن  دوليا  بها 
وقبلها  سرت،  ميناء  يف  رست  نفط 
الليبية  القوات  قصفت  قليلة،  بأيام 
الدخول  تحاول  كانت  تركية  سفينة 
 29 ويف  الليبية،  اإلقليمية  المياه  إىل 
أنه  »داعش«  أعلن  أيار2015  مايو/ 
استوىل على سرت التي كانت قوات 
وتعتبر  عليها.  تسيطر  ليبيا«  »فجر 
وكافة  ليبيا  بوسط  سرت  مدينة  اآلن 
لسيطرة  بالكامل  خاضعة  ضواحيها 
إن  القول  ويمكن   ، داعش  تنظيم 
المدينة أضحت اآلن المعقل الرئيسي 
للتنظيم، وكانت كتيبة أنصار الشريعة 

هي النواة لتنظيم داعش يف سرت. 
داعش  تنظيم  استراتيجية  تمثلت 
المدينة  على  سيطرته  احكام  يف 
األطراف  على  التوسع  خالل  من 

وضاعفت الحروب المتتالية في سرت من سوء 
يعيشها  التي  المأساوية  اإلنسانية  األوضاع 
المقيمين.  أو  النازحين  سواء  المدينة  سكان 
مدينتهم  تستعيد  أن  سرت  سكان  ويأمل 
الماضية  السنوات  طيلة  عانته  ما  بعد  بريقها 
من دماء سالت هنا وهناك ودمار طال أحياءها 
الجميلة. ويشير مراقبون الى أن تحرير سرت قد 
األراضي  كامل  لتحرير  القادم  المفتاح  يكون 
بما  جديد  من  الدولة  إرســاء  ــادة  وإع الليبية 
يضمن مواجهة التحديات القادمة وعلى رأسها 

التدخالت واألطماع الخارجية. 
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األسابيع  له خالل  المدينة، وهو ما سمح  السيطرة على وسط  ثم  والضواحي 
األوىل بالسيطرة على مركز واغادوغو، كما سيطر تنظيم الدولة على مؤسسات 
حكومية، من بينها مبنى اإلذاعة والتلفزيون، مستشفى ابن سينا، الجامعات، 
مركز الهجرة، ومطار سرت. ويف شهر يونيو من سنة 2015، أحكم تنظيم الدولة 
المباين  فوق  السوداء  الرايات  وارتفعت  بالكامل،  سرت  مدينة  على  قبضته 
200 كيلومتر بين طرابلس  الحكومية، وأصبح نفوذه يمتد على مساحة طولها 
حيوية  كز  مرا على  بالسيطرة  للتنظيم  سمح  ما  جنوبا،  كيلومتر  و40  وطبرق، 

مثل أبار النفط التي يمكن أن توفر له مصدرا ضخما من الموارد المالية. 
ويف  المجاورتين،  والنوفلية  هراوة  وقرى  سرت  على  داعش  مسلحو  سيطر 
فبراير/شباط 2015، نشروا مقطع فيديو يظهرون فيه وهم يقطعون رؤوس 21 
شخصا، أغلبهم أقباط مصريين يف سرت. كما نُشر مقطع فيديو آخر لداعش، يف 
أبريل/نيسان، ُيظهر مقتل 30 على األقل من المسيحيين األثيوبيين يف حوادث 
إدارة  أنشأ مقاتلو داعش  ليبيا. ويف أغسطس/آب،  منفصلة يف سرت وجنوب 
سرت.  يف  إسالمية  ومحكمة  عامة 
بين  مسلحة  اشتباكات  وأسفرت 
التابعة  والجماعات  محليين  سكان 
لداعش عن 29 حالة وفاة على األقل، 
معظمهم من المقاتلين، لكن بعضهم 
كتوبر/تشرين  أ ويف  المدنيين.  من 
األول، قطع أعضاء ملثمون من داعش 
بممارسة  متهمين  رجلين  رأسي   

السحر، وصلبوا شيخا صوفيا مسنا. 
2015 أعربت اللجنة  وىف أغسطس 
عن  بليبيا،  اإلنسان  لحقوق  ة  ي الوطن
تتعرض  ما  إزاء  واستنكارها  ا  ه إدانت
ألبشع  والمدنيين  سرت  نة  ي مد له 
البشعة  واالنتهاكات  اإلبادة  جرائم 
ما  اإلرهايب  داعش  تنظيم  ل  قب من 
والجرحي  الضحايا  شرات  ع أوقع 

احكام  في  داعش  تنظيم  استراتيجية  تمثلت 
على  التوسع  خالل  من  المدينة  على  ه  سيطرت
وسط  على  السيطرة  ثم  والضواحي  ف  ا األطر
المدينة، وهو ما سمح له خالل األسابيع األولى 
سيطر  كما  واغادوغو،  مركز  على  طرة  ي بالس
من  حكومية،  مؤسسات  على  الدولة  م  تنظي
بينها مبنى اإلذاعة والتلفزيون، مستشفى ابن 

سينا، الجامعات، مركز الهجرة، ومطار سرت.
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يف  اللجنة  وأعلنت  المدنيين.  من 
منطقة  سرت  مدينة  أن  لها  بيان 
سيطرة  جراء  وذلك  إنسانًيا،  منكوبة 
المدينة،  علي  اإلرهايب  داعش  تنظيم 
اإلنسان  لحقوق  الخطيرة  واالنتهاكات 
العنيف  العشوايئ  والقصف  بالمدينة 
للمدنيين  الممنهج  الثقيلة  باألسلحة 
إىل  باإلضافة  بالمدينة،  الثالث  بالحي 
لمجموعة  اإلرهايب  التنظيم  حصار 
بمدينة  األخرى  السكنية  األحياء  من 
الطبية  للمواد  الحاد  والنقص  سرت 
وعدم  العاجلة  واإلنسانية  والغذائية 
بالمستلزمات  الطبية  الوحدات  تزويد 
لعالج  المطلوبة  العاجلة  الطبية 
الحاالت الحرجة والمصابين والجرحى 

وإسعافها. 
وتحولت الحياة يف مدينة سرت إىل 
مقومات  البسط  يفتقد  كبير  سجن 

تنظيم  السكان من قبل  التي يشدها  المتواصلة  االنتهاكات  اىل  الحياة اضافة 
داعش مما أدى  إىل كارثة انسانية داخل المدينة والنزوح المستمر منها نحو 
يرتكبها  التي  الجرائِم  و  الجارف  االنتهاكات  سيُل  يتوقف  ولم  االخرى.  المدن 
تنظيم »داعش« بمدينة سرت عند قمع الحريات العامة واعتقاالت المدنيين 
واالغتياالت المنظمة ألفراد األمن والجيش. بل تجاوز ذلك اىل ممارسة شتى 
اىل  باالضافة  المدينة،  أهايل  على  النفسي  واإلرهاب  والتنكيل  التعذيب  انواع 
اإلنسانية  األزمة  تفاقم  إىل  أدى  مما   ، الحياة  مجاالت  كل  يف  عليهم  التضييق 
للمدنيين، ونزوحهم اىل خارج المدينة. من كتب لهم البقاء من الساكنة، بدورهم 
يف وضع ال ُيحسدون عليه، فالسمة البارزة للحياة هنا هي الشح الحاد يف المواد 
الغذائية، وصعوبُة المعيشة ، وعملياُت السطو المتواصلة من قبل الدواعش، 
الواء وغاب  وقلَّ  بالمدينة   المستشفيات  تعطيل كل  فيه  تم  الذي  الوقت  يف 

األطباء وطواقم التمريض. 

** حرب جديدة
اطالق  الوفاق  حكومة  اعالن  مع 
»داعش«  لطرد  عسكرية  عملية 
من  المخاوف  تصاعدت  سرت  من 
تصفيات  المدينة  سكان  يواجه  أن 
ميليشيات مصراتة  قبل  وتشفي من 
التي تقود الحرب. وكان مندوب ليبيا 
لدى األمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، 
أول من حذر من هذا السيناريو خالل 
 ،2016 يونيو  األمن  لمجلس  جلسة 
المجلس  وضع  عدم  انتقد  عندما 
بدءا  التحرير،  بعد  ما  لخطة  الرئاسي 
من تيسير عودة المهجرين، اىل تفعيل 
األمنية،  واألجهزة  المحلية  السلطات 
المسلحة  المجموعات  ومغادرة 
للمدينة،  معتبرا اياها خطوة ضرورية 
ال  متشددة  عناصر  تسيطر  ال   حتى 

تحولت الحياة في مدينة سرت إلى سجن كبير 
الى  اضافة  الحياة  مقومات  البسط  يفتقد 
االنتهاكات المتواصلة التي يشدها السكان من 
قبل تنظيم داعش مما أدى  إلى كارثة انسانية 
داخل المدينة والنزوح المستمر منها نحو المدن 
و  الجارف  االنتهاكات  سيُل  يتوقف  ولم  االخرى. 
الجرائِم التي يرتكبها تنظيم »داعش« بمدينة 
واعتقاالت  العامة  الحريات  قمع  عند  سرت 
األمن  ألفراد  المنظمة  واالغتياالت  المدنيين 

والجيش.
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تؤمن بمدنية الدولة على المدينة. 
قوات  شنت   ،2016 مايو/أيار  ويف 
التابعة  المرصوص«  »البنيان 
سرت  على  هجوما  الوفاق  لحكومة 
مستعينة  المدينة  استعادة  بهدف 
الذي شن  األمريكي  الحريب  بالطيران 
اإلرهايب  التنظيم  مواقع  على  غاراته 
قوات  وتمكين  الضعافه  محاولة  يف 
الوفاق من التقدم. واستطاعت قوات 
الوفاق استعادة بوابة أبو قرين غرب 
المدينة يف أوىل انتصاراتها، ويف يونيو 
استعادة  يف  القوات  هذه  نجحت 
جنوب  الجوية  »القرضابية«  قاعدة 
وجزيرة  سرت  ميناء  وكذلك  المدينة، 
التنظيم من  الزعفران، فضالً عن طرد 

منطقة سوارة. 
اشتركت  أغسطس  من  الثالث  ويف 
مرة  ألول  األمريكية  الجوية  القوات 
غاراتها  أوىل  المعركة، حيث شنت  يف 
مستشفى  منها  مواقع  سبعة  على 
الحي  تحرير  ثم  ومن  سرت،  وجامعة  للمؤتمرات  واغادوغو  ومجمع  سينا  ابن 
وبعد  البحرية.  الجيزة  نحو  االنسحاب  إىل  التنظيم   دفع  ما  بالمدينة،  الثالث 
ثمانية أشهر من المواجهات الضارية، أعلنت قوات الوفاق الوطني يف ديسمبر/

كانون األول 2016، طرد مسلحي داعش نهائيا من سرت. 
وصرح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، 
األمريكي  الجيش  أعلن  فيما  بنجاح،  تمت  قد  سرت  مدينة  تحرير  عملية  بأن 
العسكرية  القيادة  قالت  حيث  المدينة،  يف  العسكرية  عملياته  إنهاء  رسمًيا 
الوفاق  حكومة  مع  كة  »بالشرا بـ«أفريكوم«:  والمسماة  إفريقيا  يف  األمريكية 
الكيان،  هذا  وهزيمة  دحر  وأتاحت  بالنجاح،  العملية  كللت  الليبية،  الوطني 
واستهدفت سفن وطائرات مقاتلة ودون طيار مواقع التنظيم خاللها 495 مرة. 
شوارعها  من  شارع  يخلو  وال  مدمرة  شبه  المدينة  أصبحت  غالية  وكضريبة 
دمرته  طريق   من  أو  مهدم  بيت  من 
واآلليات  المصفحة  السيارات 
صحيفة  حينها  ونشرت  المفخخة. 
األوىل  اللقطات  بوست«  »واشنطن 
حيث  الليبية،  المدينة  داخل  من 
خلفه  الذي  الدمار  مشاهد  كانت 
داعش غالبة على جميع جوانبها، من 
منازل مهدمة وآثار لطلقات الرصاص 
وفوارغ  المباين،  جدران  على  منتشرة 
منتشرة  المعارك  بقايا  من  الطلقات 

على األرض. 
وكانت عودة السكان بطيئة للمدينة 
الرئاسي  للمجلس  مطالبات  مع 
وتعويض  المتضررة  المنازل  بحصر 
فال  أصحابها، ومثل ذلك تحدياً صعباً 
الحياة  ومظاهر  والماء  للكهرباء  وجود 
حالة  يف  الصرف  وشبكات  خجولة 

إبراهيم  المتحدة،  األمم  لدى  ليبيا  مندوب  كان 
خالل  السيناريو  هذا  من  حذر  من  أول  الدباشي، 
انتقد  عندما   ،2016 يونيو  األمن  لمجلس  جلسة 
بعد  ما  لخطة  الرئاسي  المجلس  وضع  عدم 
الى  المهجرين،  عودة  تيسير  من  بدءا  التحرير، 
األمنية،  واألجهزة  المحلية  السلطات  تفعيل 
للمدينة،   المسلحة  المجموعات  ومغادرة 
تسيطر  ال   حتى  ضرورية  خطوة  اياها  معتبرا 
على  الدولة  بمدنية  تؤمن  ال  متشددة  عناصر 

المدينة. 
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مع  األنقاض  وتحت  المدارس  يف  واأللغام  المخلفات  لوجود  باإلضافة  سيئة، 
بانتشار األمراض بسبب االكتشاف المتكرر للمقابر الجماعية. وقالت  مخاوف 
نفسية وجسدية،  تزال أسيرة مخاوف عميقة  ال  أن سرت  األمريكية  الصحيفة 
المدارس   . لمنازلها.  بعد  تعد  لم  العائالت  آالف   . بأكملها.  أحياء  تدمرت  فلقد 
والمستشفيات تعمل بنصف طاقتها كما هو الحال بالنسبة لألعمال، والشوارع 
والخدمات  المحاكم  وغياب  فعالة،  شرطية  قوى  وغياب  بالقمامة  مغطاة 

المدنية. 
االنتهاكات يف حق سكان سرت.  القادمة من مصراتة  المليشيات  ومارست 
وأعلنت قبائل سرت رفضها التام لما يحدث داخل المدينة بعد إعالن تحريرها 
العامة والخاصة والتي  من تنظيم »داعش« من أعمال سرقة ونهب لألمالك 
البنيان  عمليات  غرفة  على  والمحسوبة  التابعة  الكتائب  منتسبي  بها  يقوم 

لحكومة  الرئاسي  المجلس  شرعية  تحت  تأيت  التى  المرصوص 
الوفاق. 

كد البيان الصادر، اإلربعاء 25 يناير 2017، على  وأ
إهانة  تمثل  هؤالء  بها  يقوم  التي  األعمال  أن 

ألبناء مدينة سرت بعد أن تم تحويل منازلهم 
إىل مقرات للميليشيات المسلحة وإغالق 

بالسواتر  ومخارجها  المدينة  مداخل 
الجهوية  البوابات  وإقامة  الترابية 

السكان  دخول  عملية  لتصعيب 
بمصنع  العبث  عن  فضال  لمنازلهم 
موارد  أهم  من  يعد  الذي  األعالف 
أسالك  وسرقة  سرت  مدينة 

الكهرباء. 

** تهميش
المتعاقبة  الحكومات  وتجاهلت 

بات  التي  المدينة  طرابلس،  يف 
التهميش.  من  يشتكون  سكانها 

بعد  مرتين  المدينة  السراج  فايز  وزار 
تحريرها من داعش، ووعد بإعادة إعمار 

المدينة، لكن لم يتحقق أي شيء من تلك 
الوعود. وطالب مختار المعداين، عميد بلدية 

الرئاسي  المجلس   ،2017 يناير   25 يف  سرت، 
توفير  بضرورة  المعنية،  والوزارات  الوفاق  لحكومة 

ما يلزم للمدينة من إمكانات، وإصالح األضرار التي لحقت 
معاناة  إىل  والنظر  المتضررة،  المنازل  أصحاب  وتعويض  بها، 

األهايل. 
الرئاسي  المجلس  أعضاء  أي من  إن  المعداين يف تصريحات صحفية،  كد  وأ
لحكومة الوفاق لم يتواصل حتى اليوم مع المجلس البلدي سرت الذي باشر 
المجلس  أعضاء  تواصل  عدم  المعداين  واستغرب  شهر.  من  كثر  أ منذ  عمله 
الرئاسي مع البلدية رغم إبالغهم بخطورة الوضع يف سرت وضرورة مناقشته، 
ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة سرت، عودة العائالت إىل منازلها، الزالت 
المفخخات واأللغام منتشرة والمدينة تحتاج لتأمين، بما فيها مقارها الحكومية 

والجامعة التي قال إنه يدرس بها قرابة 15 ألف طالب وطالبة. 
سرت  يف  المدمرة  المساكن  بحصر  المكّلفة  اللجنة  أنهت   ،2018 يناير  ويف 
كلي،  بشكل  مدمرا  مسكنا   1380 من  كثر  أ حينئذ  اللجنة  وأحصت  عملها. 
 2017 كتوبر  أ يف  تشكلت  التي  اللجنة  وأوضحت  للسكن.  صالحة  غير  وأخرى 

في مايو/أيار 2016، شنت قوات 
»البنيان المرصوص« التابعة لحكومة 

الوفاق هجوما على سرت بهدف استعادة 
المدينة مستعينة بالطيران الحربي األمريكي 

الذي شن غاراته على مواقع التنظيم اإلرهابي في 
محاولة الضعافه وتمكين قوات الوفاق من التقدم. 

واستطاعت قوات الوفاق استعادة بوابة أبو قرين غرب 
المدينة في أولى انتصاراتها، وفي يونيو نجحت هذه 

القوات في استعادة قاعدة »القرضابية« الجوية 
جنوب المدينة، وكذلك ميناء سرت وجزيرة 

الزعفران، فضاًل عن طرد التنظيم من 
منطقة سوارة. 
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المنارة،  حي  يف  تقع  كليا  المدمرة  المنازل  معظم  أن  النهايئ،  تقريرها  خالل 
والجيزة البحرية، وحي الرباط، والمناطق السكنية األوىل، والثانية، والثالثة. 

تسجيلهم  سيتم  والمتضررة  المدمرة  المنازل  أصحاب  أن  اللجنة  وأضافت 
الجهات  مخاطبة  ستتم  ثم  ومن  واإلسكان،  للمرافق  المركزية  المنظومة  يف 
المختصة بالدولة للمطالبة بتعويضهم، وهو ما لم تنفذه حكومة الوفاق. ودفع 
آالم  سكانها  يعاين  التي  المدينة  يف  والتململ  الغضب  حالة  تصاعد  اىل  ذلك 

النزوح خارج بلدتهم بعد تدمير بيوتهم جراء الحرب. 
رابطة  مع  بالتعاون  بسرت  االنسانية  لالعمال  التضامن   مؤسسة  ونظمت 
سكان المناطق المدمرة بسرت، يف يونيو 2019، وقفة احتجاجية أمام المساكن 
المدمرة بحي الجيزة البحرية بطريق الكورنيش بالمدينة. ورفع المشاركون ىف 
االرئاسى  المجلس  اين  عليها  كتب  الفتات  االحتجاجية  الوقفة 
لحكومة الوفاق اين المجلس االعلى  للدولة اين مجلس 
النواب اين المجلس البلدى سرت اين جهاز تنفيد 

مشروعات االسكان والمرافق. 
بقفل  شعاراتهم  عبر  المشاركون  وهدد 
الطرق الساحلي الرابط الغرب مع الشرق، 
عميد  كد  وأ بالكامل.  الغاز  خط  وقفل 
كلمة  ىف  المعداين،  مختار  سرت  بلدية 
بالمناسبة أن المجلس البلدى سرت 
المتعلقة  االجراءات  جميع  سلم 
والتعويضات   الحصر  بملف 
للمجلس الرئاسى للحكومة ووزارة 
مشروعات  تنفيذ  وجهاز  االسكان 
االسكان والمرافق مند شهور عقب 
الرئاسى  المجلس  رئيس  زيارة 

للمدينة أواخر العام 2018. 
الحكومة  المعداين  واتهم 
التعويضات  صرف  يف  بالمماطلة 
ولم  السلطات  راجع  أنه  على  مشددا 
يجد »أي إجابات شافية أو أسبابا مقنعة 
ثالثة  نحو  معاناة  استمرار  ظل  يف  للتأخير 
آالف أسرة«. وقال عميد البلدية إن المجلس 
الرئاسي وحكومته لم يقدما أي مبالغ مالية لتلك 
األسر التي وصفها بـ«المنكوبة« رغم وعوده وزياراته 
واإلدارية  الفنية  اإلجراءات  كل  أن  إىل  مشيرا   ، المتكررة 
لدى  موجودة  والمتضررة  المدمرة  المساكن  حصر  بملف  المتعلقة 
المجلس الرئاسي ووزارة اإلسكان وجهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان والمرافق 

منذ شهور. 

** هل تنتهي المعاناة؟
أبريل/ من  الرابع  يف  طرابلس  معركة  انطالق  عن  الرسمي  اإلعالن  قبيل 
تسجيالت  الليبي  الوطني  للجيش  اإلعالمي  المكتب  نشر   ،2019 نيسان 
يف  الرئيسية  المدينة  بنغازي،  من  ساحلي  طريق  على  تتحرك  لقوات  مصورة 
رأس  سكان  أحد  عن  حينها  »رويترز«  وكالة  ونقلت  الغرب.  نحو  البالد،  شرق 
النوف، وهي بلدة نفطية يف شرق البالد تقع على الطريق الساحلي، قوله إنه 
رأى »دبابات وأرتاال عسكرية مدججة باألسلحة الثقيلة متجهة نحو غرب ليبيا 

يف اتجاه مدينة سرت«. 
»طوفان  معركة  وأعلن  العاصمة،  ميليشيات  فاجأ  الليبي  الجيش  لكن 

كضريبة غالية أصبحت المدينة شبه 
مدمرة وال يخلو شارع من شوارعها من بيت 

مهدم أو من طريق  دمرته السيارات المصفحة 
واآلليات المفخخة. ونشرت حينها صحيفة 

»واشنطن بوست« اللقطات األولى من داخل 
المدينة الليبية، حيث كانت مشاهد الدمار الذي 

خلفه داعش غالبة على جميع جوانبها، 
من منازل مهدمة وآثار لطلقات الرصاص 

منتشرة على جدران المباني، وفوارغ 
الطلقات من بقايا المعارك منتشرة 

على األرض. 
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أظهرها  التي  القوافل  ظلت  بينما  الجنوب،  من  انطالقا  طرابلس،  يف  الكرامة« 
تسجيل مصور نشره مكتب اإلعالم بالجيش، وتضم مركبات مدرعة وشاحنات 
عليها أسلحة ثقيلة مرابطة على الحدود مع سرت. ولكن عين الجيش الليبي 
على مدينة سرت التي تقع يف وسط ليبيا وتسيطر عليها ميليشيات من مدينة 
مصراتة القريبة منها بغرب البالد، والمتحالفة مع ميليشيات أخرى يف طرابلس 
كما تنتشر فيها عناصر »سرايا بنغازي« الهاربة من المدينة منذ 2014، وبعض 

العناصر االرهابية الفارة من مدينة درنة بعد تحريرها. 
 ويف أواخر أبريل 2019، وجهت غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للجيش 
المتواجدة  الوفاق  حكومة  قوات  إىل  اللهجة  شديد  تحذيًرا  الليبي  الوطني 
داخل مدينة سرت. وأمهلت الغرفة التي يقودها اللواء سالم ذرياق الفرجاين، 

مليشيات ما يسمى »قوات البنيان المرصوص وقوات حماية سرت« 
48 ساعة لتسليم أسلحتها للجيش ومغادرة المدينة. 
غرفة  باسم  المتحدث  عن  نيوز«  »ارم  موقع  ونقل 

الليبي حسن  التابعة للجيش  الخليج العسكرية 
بن طاهر تأكيده صدور التحذير، مشيًرا إىل أن 

وال  المليشيات  األوامر من  يخالف  كل من 
يمتثل لها يتحمل مسؤولية ما سيحدث. 

إن  محلية  إعالمية  مصادر  قالت  فيما 
من  تخرج  شوهدت  مسلحة  أرتاال 
سرت،  مدينة  باتجاه  مصراته  مدينة 
لمدينة  الشرقية  البوابة  تعد  التي 
مصراته، تحسًبا من هجوم وشيك 

للجيش الوطني الليبي. 
تصاعدت  الذي  الوقت  ويف 
العاصمة  يف  المعارك  حدة  فيه 
الجيش  تقدم  مع  طرابلس  الليبية 
الحرب  يف  تركيا  ودخول  الليبي 

لدعم  واالسلحة  بالمرتزقة  بدفعها 
فاجأ  لها،  الموالية  المليشيات 

جديد  من  الجميع  الليبي  الجيش 
اقتحمت  حيث  خاطفة،  عسكرية  بعملية 

مصحوبة  محاور   5 عبر  سرت  مدينة  قواته 
الوحدات  وخاضت  الجو،  سالح  من  بغطاء 

اشتباكات  البداية  يف  للجيش  التابعة  العسكرية 
شرق  العشرين  بوابة  قرب  مسلحة  مجموعات  مع 

سرت، قبل أن تتمكن من السيطرة عليها. 
قاعدة  بينها  من  هامة،  محاور  على  السيطرة  من  الجيش  قوات  وتمكنت 
والحي  بوهادي،  منطقة  يف  الساعدي  كتيبة  ومعسكر  بالكامل،  القرضابية 
ميناء  على  بالكامل  البحرية  قوات  سيطرت  كما  المدينة.  أحياء  كبر  أ الثالث 
على  الوطني  الجيش  قوات  سيطرة  متداولة  صور  وأظهرت  الحيوي.  سرت 

معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي جنوب سرت. 
القرضابية  قاعدة  على  وسيطرت  تقدمها  الجيش  قوات  واصلت  وبعدها 
المدينة.  جامعة  قرب  وجزيرة سرت  البحر،  السواوة محور  جزيرة  ثم  بالكامل، 
وعلى  المدينة،  والمدار وخمسة وسط  مراح  على شوارع  ذلك  لتسيطر عقب 
كامل ميناء سرت، والحي السكني رقم 3. ونشرت وسائل إعالم ليبية ونشطاء 
ألحد  الجيش  قوات  دخول  تظهر  فيديو  ومقاطع  صوًرا  »تويتر«  موقع  على 

األحياء السكنية يف المدينة، وسط استقبال األهايل. 
الجيش  ومكنت  ساعات  الثالث  تتجاوز  لم  النوعية  العسكرية  العملية 

هدد المشاركون عبر شعاراتهم 
بقفل الطرق الساحلي الرابط الغرب مع 

الشرق، وقفل خط الغاز بالكامل. وأكد عميد 
بلدية سرت مختار المعداني، فى كلمة بالمناسبة 

أن المجلس البلدى سرت سلم جميع االجراءات 
المتعلقة بملف الحصر والتعويضات  للمجلس 
الرئاسى للحكومة ووزارة االسكان وجهاز تنفيذ 

مشروعات االسكان والمرافق مند شهور عقب
 زيارة رئيس المجلس الرئاسى للمدينة

 أواخر العام 2018. 
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الوطني الليبي من تحقيق نصر إستراتيجي مهّم، فمدينة سرت التي تبعد عن 
العاصمة 450 كلم تتبع إقليم طرابلس وهو ما يزيد من تثبيت أقدام الجيش يف 
هذا اإلقليم الذي ظل طيلة السنوات الماضية تحت سيطرة اإلسالميين. وتضم 
المدينة التي توصف باالستراتيجية عدة مواقع حيوية أبرزها قاعدة القرضابية 

التي كانت تستخدمها حكومة الوفاق لمهاجمة مواقع الجيش. 
وجاء تقدم الجيش الوطني الليبي يف الوقت الذي تستعد فيه تركيا إلرسال 
حكومة  موقف  تعزيز  يف  للمساعدة  ليبيا  إىل  عسكريين  وخبراء  مستشارين 
الوفاق الوطني كما دفعت أنقرة قبل ذلك بالعديد من المرتزقة لقتال الجيش 
المدينة  التركية الستعمال  المخططات  أما  الباب  تحرير سرت  واغلق  الليبي. 
الذي تعتبر  النفطي  الهالل  البالد، واالنطالق منها إىل  يف السيطرة على وسط 
وهي  كبرى،  جوية  وقاعدة  دولياً  مطاراً  تضم  أنها  خصوصاً  الغربية،  بوابته 
المعسكرات  من  وعدداً  بحرياً،  وميناء  القرضابية،  قاعدة 
الثالثاء،  المؤقتة،  الليبية  الحكومة  وأعلنت  الضخمة.  
بعد  سرت  شؤون  لتسيير  مجلس  تشكيل 
قبضة  من  الليبي  الجيش  قبل  من  تحريرها 
الحكومة  وحرصت  المسلحة.  المليشيات 
سرت،  يف  األمن  إحالل  على  المؤقتة 
بوشناف،  إبراهيم  المستشار  قرر  حيث 
الليبية،  بالحكومة  الداخلية  وزير 
الصادق  ألمين  مامي  العقيد  تعيين 
المدينة  ألمن  مديراً  الطرشاين، 

الواقعة بالشمال الليبي. 
الليبي  الداخلية  وزير  أصدر  كما   
والجنود  ضباط  لكافة  تعليماته 
والعمل  فورا،  بأعمالهم  بااللتحاق 
الوطني  الجيش  مساندة  على 
الليبي. ومن جانبه قرر العقيد صالح 
للبحث  العامة  اإلدارة  مدير  هويدي، 
العامة  لإلدارة  فرع  إنشاء  الجنايئ، 
عبدالجبار  الرائد  وكلف  سرت  بمدينة 
األمن  مديرية  كدت  وأ برئاسته.  القذايف 
أيام  غضون  يف  ستصدر  أنها  سرت  يف 
المدينة، كما طمأنت  لتأمين  أمنية  قليلة خطة 
كز  السكان بأن باستتباب الوضع األمني وكافة مرا

الشرطة والبحث الجنايئ موجودون لخدمتهم. 
محمد  أحمد  جبريل  المؤقتة  الليبية  الحكومة  كلفت  كما 
الزروق بتويل منصب مدير إذاعة سرت. فيما أصدرت وزير الشؤون االجتماعية 
الشؤون  لمكتب  تعليماتها  تصدر  حامد  علي  فتحية  د.  الليبية  بالحكومة 
إىل  المجاورة  والبلديات  سرت  ببلدية  للوزارة  التابعة  والقطاعات  االجتماعية 
والمواطنين  لألهايل  الخدمات  كافة  لتقديم  واالستعداد  الطوارئ  حالة  رفع 

وذلك بعد تحريرها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية. 
وضاعفت الحروب المتتالية يف سرت من سوء األوضاع اإلنسانية المأساوية 
التي يعيشها سكان المدينة سواء النازحين أو المقيمين. ويأمل سكان سرت 
دماء  من  الماضية  السنوات  طيلة  عانته  ما  بعد  بريقها  مدينتهم  تستعيد  أن 
الجميلة. ويشير مراقبون اىل أن تحرير  سالت هنا وهناك ودمار طال أحياءها 
ارساء  واعادة  الليبية  االراضي  كامل  لتحرير  القادم  المفتاح  يكون  قد  سرت 
الدولة من جديد بما يضمن مواجهة التحديات القادمة وعلى راسها التدخالت 

واألطماع الخارجية. 

جاء تقدم الجيش الوطني 
الليبي في الوقت الذي تستعد فيه تركيا 
إلرسال مستشارين وخبراء عسكريين إلى 

ليبيا للمساعدة في تعزيز موقف حكومة الوفاق 
الوطني كما دفعت أنقرة قبل ذلك بالعديد من 
المرتزقة لقتال الجيش الليبي. واغلق تحرير سرت 
الباب أما المخططات التركية الستعمال المدينة 

في السيطرة على وسط البالد، واالنطالق منها إلى 
الهالل النفطي الذي تعتبر بوابته الغربية، خصوصًا 

أنها تضم مطارًا دوليًا وقاعدة جوية كبرى، وهي 
قاعدة القرضابية، وميناء بحريًا، وعددًا من 

المعسكرات الضخمة. 



23 الخميس  ٢6  ديسمبر  ٢٠١9             العدد: 97 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

تحرير سرت..

استبشار شعبي 
وتوّجس في طرابلس

رامي التلغ

سريع  انهيار  ظل  يف  بالكامل  سرت  مدينة  على  الليبي  الوطني  الجيش  سيطر 
للمجموعات الّداعمة لحكومة الوفاق كما كان متوّقعا. حيث أعلن الجيش الليبي، 
السيطرة الكاملة على سرت، الواقعة على بعد 450 كيلومترا شرق طرابلس، وذلك 
اتسمت  خطة  وفق  فقط،  ساعات   3 لمدة  استمرت  سريعة  عسكرية  عملية  يف 
بالسرية الكاملة.وقالت شعبة اإلعالم الحريب، إن القوات المسلحة العربية الليبية 

نجحت يف اقتحام مدينة سرت من 5 محاور مصحوبة بغطاء من سالح الجو.
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وأوضحت أن عناصر من القوات المسلحة ضمت رجال الصاعقة والكتيبة 
192، نجحوا يف اقتحام سرت  646 والكتيبة  210 والكتيبة  128 والكتيبة 

من 5 محاور.
بعد  وتأمينها  الساعدي  كتيبة  دخول  من  المسلحة  القوات  وتمكنت 
الكتيبة  منطقة  المسيطرة  القوات  مشطت  كما  بالكامل،  عليها  السيطرة 

وفرض سيطرتها الكاملة، وفقا لشعبة اإلعالم الحريب.
ترحيب  وسط  بوهادي  منطقة  دخلت  المسلحة  القوات  أن  إىل  ولفتت 

كبير من األهايل.
كد المتحدث باسم »الجيش الوطني الليبي« اللواء أحمد المسماري  وأ
من  كثر  أ تستغرق  لم  مدينة سرت  تحرير  عملية  أن  مؤتمر صحفي  خالل 
على  واعتمدت  وخاطفة  سريعة  كانت  العملية  أن  إىل  ساعات.وأشار   3

السرية والمفاجأة.
وترجع أهمية سرت، كونها صلة الوصل بين بنغازي مركز قيادة الجيش 
كز  الليبي، وطرابلس عاصمة حكومة الوفاق الوطني، كما تحوي المدينة مرا
موقعها  بسبب  هامة،  اقتصادية 
المدن  بين  يربط  الذي  الجغرايف 

الساحلية، والمدن الصحراوية.
بعدين  األهمية  هذه  تستند  إذ 
الموقع  هما  خبراء،  وفق  رئيسيين، 
شرق  تربط  باعتبارها  الجغرايف 
كونها  إىل  باإلضافة  البالد،  وغرب 
الرئيسية  والبوابة  بالنفط  غنية 
الثالثة  الرئيسية  النفط  لحقول 
والسدرة،  النوف  ورأس  البريقة 
وثالًثا كونها القاعدة الخلفية لقوات 

الوفاق.
النوافذ  من  اثنين  سرت  وتضم 
مطار  هما  العالم،  على  الرئيسية 

سيطر الجيش الوطني الليبي على مدينة سرت 
للمجموعات  سريع  انهيار  ظل  في  بالكامل 
متوّقعا.  كان  كما  الوفاق  لحكومة  الّداعمة 
الكاملة  السيطرة  الليبي،  الجيش  أعلن  حيث 
كيلومترا   450 بعد  على  الواقعة  سرت،  على 
عسكرية  عملية  في  وذلك  طرابلس،  شرق 
وفق  فقط،  ساعات   3 لمدة  استمرت  سريعة 

خطة اتسمت بالسرية الكاملة.
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جوية  قاعدة  عن  فضالً  الهام،  التجاري  سرت  وميناء  الدويل  القرضابية 
رئيسية.

مناصفة  الليبي  الساحل  علي  تقع  التي  المدينة،  تحرير  عملية  والقت 
بين  كبيرا  ترحيبا  )طرابلس(،  والغرب  )بنغازي(  الشرق  مدن  كبري  بين 
برئاسة  الليبية  الوفاق  لحكومة  الداعمة  المجموعات  إخراج  بعد  الليبيين 

فايز السراج.
المركز  باسم  المتحدث  عثمان،  فرج  العقيد محمد  قال  اإلطار،  هذا  ويف 
الليبي، إن مدينة سرت  التابعة للجيش  الكرامة  اإلعالمي لغرفة عمليات 

هي قلب ليبيا النابض لموقعها وسط البالد.
وأضاف عثمان، يف حديث صحفي، أن موقع المدينة بالقرب من منطقة 

الهالل النفطي يجعل منها موقعا استراتيجيا حساسا.
للقتال  ذهبت  التي  المليشيات  من  العديد  بها  كان  المدينة  أن  وتابع 
ضد الجيش الليبي يف طرابلس ومصراتة، مشيرا إىل أن الجيش »مهمته 
خلقت  التي  المليشيات  تلك  قبل  من  منهوب  وطن  استعادة  الرئيسية 

الفوضى يف البالد«.
سرعة  سبب  عثمان  وأرجع 
إىل  المدينة  على  الجيش  سيطرة 
بدخول  رحبوا  الذين  األهايل،  دعم 

الجيش الوطني الليبي.
رئيس  أعلن  تحريرها،  أعقاب  ويف 
سابقا(  )المؤقتة  الليبية  الحكومة 
لتقديم  الطوارئ  الثني  هللا  عبد 
لمدينة  والطارئة  العاجلة  الخدمات 
اإلعالمي  المكتب  سرت.وبين 
أعلن  الثني  أن  الليبية  للحكومة 
الحكومة  وزارات  لبعض  الطوارئ 

بين  الوصل  صلة  كونها  سرت،  أهمية  ترجع 
وطرابلس  الليبي،  الجيش  قيادة  مركز  بنغازي 
تحوي  كما  الوطني،  الوفاق  حكومة  عاصمة 
المدينة مراكز اقتصادية هامة، بسبب موقعها 
الساحلية،  المدن  بين  يربط  الذي  الجغرافي 

والمدن الصحراوية.
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الخدمات  لتقديم  الخدمية  العامة  ومصالحها  وهيئاتها  ومؤسساتها 
العاجلة والطارئة لمدينة سرت.

بوشناف،  إبراهيم  الليبية  بالحكومة  الداخلية  وزير  اصدر  جهته  ومن 
مساء االثنين، قرارا بتعين العقيد مامي المين الصادق الطرشاين وهو من 
خريجي الدفعة العشرين يف كلية ضباط الشرطة ويحمل درجة الماجستير 
لكافة  تعليماته  أصدر  كما  سرت،  مدينة  ألمن  مديراً  القانونية،  العلوم  يف 
ضباط وضباط صف وأفراد المديرية االلتحاق بأعمالهم فورا والعمل على 

مساندة الجيش وحماية ظهره، بإمرة مدير األمن الجديد.
وكالة  ونقلت  بتحرير مدينة سرت،  الشعب  الليبي  النواب  وهنأ مجلس 
األنباء الليبية عن النائب الثاين لرئيس مجلس النواب الليبي الدكتور أحميد 
حومه، قوله: »أبارك لليبيين عامة وأهايل سرت خاصة تحرير مدينتهم على 
الجيش  خطوات  وأبارك  وأثمن  الليبية  العربية  المسلحة  القوات  أيدي 

وقائده المشير خليفة حفتر يف تحرير كامل التراب الليبي«.
لحكومة  التابعة  الغضب«  »بركان  عملية  أعلنت  المقابل،  الجانب  من 
الوفاق الوطني الليبية بالعاصمة طرابلس، الثالثاء، أنها انسحبت من مدينة 

سرت، وسط البالد، لحماية المدنيين، وهذه ليست »نهاية« المعركة.
إعالم عملية »بركان  ونقلت غرفة 
باسم  للناطق  بيانا  الغضب« 
التابعة  سرت  وتأمين  حماية  قوة 
طه  الوسطى  العسكرية  للمنطقة 
الجنسيات  متعددة  »قوة  أن  حديد 
هاجمت مدينة سرت صباح االثنين 
وفتحت النار على قوة حماية سرت 
وجنوب  شرق  المحاور  عديد  من 

الموقع،  بهذا  مدينة  كسب  أن  مراقبون  يرى 
سيجعل سيطرة الجيش على مصراتة أمًرا أكثر 
وتأمين  انطالق  قاعدة  ستكون  ألنها  سهولة 

خلفية لقوات الجيش.



27 الخميس  ٢6  ديسمبر  ٢٠١9             العدد: 97 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

قواتنا  وردت  سرت، 
للدفاع  النيران  على 
بحسب  المدينة«،  عن 

زعمه.
»أن  حديد،  وأوضح 
داخل  من  نائمة  خاليا 
تحركت  سرت  مدينة 
نفسها  قواتنا  ووجدت 
تحول  أن  خيار  أمام 
داخل  إىل  المواجهات 
أحياء سرت، وستكون 
باألسلحة  مواجهة 
وتدارست  الثقيلة 
الوضع  عملياتنا  غرفة 
تحول  أن  وقدرت 
ساحة  إىل  سرت 
 120 سيعرض  حرب 
للقتل  مواطن  ألف 

والنزوح«.
الحالية  إمكانياتها  وفق  ألسبوعين  الصمود  قواتنا  بإمكان  »كان  وتابع: 
المدنيين  على  وخيمة  ستكون  العواقب  لكن  إليها.  يصل  دعم  أي  ودون 
وضعت قواتنا خطة االنسحاب وانتظرت األوامر وفق التصورات المطروحة 
وتركت لنا القيادة تقدير الموقف مع األخذ يف الحسبان حفظ دماء المدنيين 

وحفظ شبابنا يف القوة«.
وأضاف المتحدث: »اتخذت قواتنا بعد تدارس الموقف قرارا باالنسحاب 
أن »قوتنا الزالت تحتفظ  األوامر«، مضيفا إىل  انتظار  ثم  إىل خارج سرت، 

بكامل مقدراتها، وانسحابنا من سرت ليس النهاية«.
بمدينة  المسلحة  القوات  انتصارات  البراغثة  قبائل  باركت  ناحيتها،  من 

سرت، وأعلنت النفير يف صفوف أبنائها دفاعا عن الوطن.
وقالت قبائل البراغثة يف بيان إنها تستنكر تهديدات أردوغان بغزو ليبيا، 
ليبيا ووصفته  السراج الحتالل  تواطؤ حكومة  واستهجنت  استنكرت   كما 
بـ«الخائن« بحسب تعبيرها، مؤكدة تمسكها بالمؤسسة العسكرية بقيادة 
المشير خليفة حفتر، ورفضها التام للمساس بالسيادة الليبية، وأن مجلس 

الوحيد للشعب  الممثل  النواب هو 
عقيلة  المستشار  بقيادة  الليبي 

صالح، على حّد قولها.
مدينة  كسب  أن  مراقبون  ويرى 
سيطرة  سيجعل  الموقع،  بهذا 
كثر  أ أمًرا  مصراتة  على  الجيش 
سهولة ألنها ستكون قاعدة انطالق 

وتأمين خلفية لقوات الجيش.
الجيش  سيطرة  تعتبر  وبذلك 
لتحرير  مفتاًحا  سرت  مدينة  على 
والعاصمة  عامة،  الغربية  المنطقة 
قبضة  من  خاصة،  طرابلس 

الميليشيات.

نقلت غرفة إعالم عملية »بركان الغضب« بيانا 
للناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت التابعة 
أن  حديد  طه  الوسطى  العسكرية  للمنطقة 
سرت  مدينة  هاجمت  الجنسيات  متعددة  »قوة 
حماية  قوة  على  النار  وفتحت  االثنين  صباح 
سرت،  وجنوب  شرق  المحاور  عديد  من  سرت 
المدينة«،  عن  للدفاع  النيران  على  قواتنا  وردت 

بحسب زعمه.
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الجيش أراد تخفيف الضغط على 
محاور طرابلس ففتح جبهة سرت

عضو مجلس النواب صالح افحيمة..

حوار/ سوزان الغيطاين

الليبي يف عملية خاطفة من  الجيش  تمكن 
استعادة السيطرة على مدينة سرت التي 

المسلحة  للتشكيالت  خاضعة  كانت 
سنوات..  منذ  الوفاق  لحكومة  التابعة 
الجيش  باسم  المتحدث  وأعلن 
العملية  أن  المسماري  أحمد  الليبي 
أن  مؤكدا  ساعات   3 استغرقت 
أضحت  أن  بعد  عليها  أقدم  الجيش 

المدينة بؤرة لإلرهابيين.
المسلحة  القوات  أن  كما شدد على 
عاكفة على تقديم كافة الخدمات التي 
للحديث  المدينة..  أهايل  يحتاجها 

القوات  سيطرة  أهمية  عن  كثر  أ
ودورها  المدينة  على  المسلحة 
بالعاصمة  المعركة  حسم  يف 
مجلس  عضو  التقينا  طرابلس 

النواب صالح افحيمه. 
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برأيك ما أهمية سيطرة الجيش على مدينة سرت؟
مدينة سرت تقع عند الحد الفاصل بين شرق ليبيا وغربها إنها تتوسط 
المسيطر عليها  فإن  وبالتايل  ليبيا  بين شرق وغرب وجنوب  وتربط  البالد 
يف  االتجاهات  لمختلف  التحرك  يستطيع  ومنه  ليبيا  قلب  على  يسيطر 

البالد.

وماذا بشأن األهمية االقتصادية للمدينة؟
مهمة  أنها  حيث  كبيرة  اقتصادية  أهمية  سرت  لمدينة  فإن  بالتأكيد 
للسيطرة على منطقة الهالل النفطي ممثال يف ميناء رأس النوف النفطي 
ميناء  بها  يوجد  أنه  إىل  باإلضافة  السدرة  وميناء  التجاري  النوف  ورأس 
كانت  المسلحة  للتشكيالت  خاضعة  سرت  كانت  وعندما  التجاري  سرت 
العربية  المسلحة  القوات  استعادة  بعد  لكن  مهددة  النفطية  الموائن 

الليبية السيطرة عليها أصبحت ثروات ليبيا النفطية يف مأمن.

مدينة  على  الجيش  سيطرة  تفاصيل  تابعت  كيف 
سرت؟

مدينة سرت مرت بالعديد من الحروب طيلة السنوات التسع الماضية 
حرب عام 2011 ثم عملية الشروق وسيطرة تنظيم الدولة »داعش” على 
الوفاق على  المدينة وبعد ذلك سيطرة تشكيالت مسلحة تابعة لحكومة 
على  الليبي  الجيش  بسيطرة  ذلك  كل  انتهى  وأخيرا  الساحلية  المدينة 
المدينة وقد كان هذا الحدث مختلف عن سابقيه ألن الجيش دخل المدينة 
دون حرب تقريبا والىق ترحيبا كبيرا وهو ما يؤكد أن التشكيالت المسلحة 

التي كانت متواجدة يف المدينة لم يكن مرحبا بها.

سرت  على  الجيش  سيطرة  بين  عالقة  توجد  هل 
وحسم معركة طرابلس؟

نعم خاصة وأننا نستطيع القول أن سرت هي العاصمة العسكرية لليبيا 
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فثلث عناصر القوات المسلحة من الجيش وبعد تحريرها من التشكيالت 
المسلحة انضموا للجيش وهو ما سيسهم يف حسم معركة طرابلس بل إن 

هذه العملية ستكون حجر الزاوية يف تحرير العاصمة وكل المدن الليبية.
ومطار  الجوية  القرضابية  قاعدة  الساحلية  سرت  مدينة  يف  يوجد  كما 
استغاللهما  من  تمكنه  عليهما  الجيش  سيطرة  أن  وأعتقد  المدين  سرت 

لحسم المعركة ضد التشكيالت المسلحة.

معركة  عن  حفتر  خليفة  الجيش  قائد  أعلن  أن  منذ 
العاصمة  نحو  تتجه  واألنظار  طرابلس  في  الحسم 

فلماذا عمد الجيش لتحرير سرت أوال؟
ألن مدينة سرت هي النقطة األخيرة يف االتجاه الشريق التي تسيطر عليها 
التشكيالت المسلحة وعندما أصبحت تلك التشكيالت تتحصن بالعاصمة 
طرابلس أراد الجيش تخفيف الضغط على محاور القتال يف طرابلس ففتح 
جبهة سرت وتمكن من السيطرة عليها وأحرز تقدمات إىل ما بعدها بحوايل 
120 كيلو متر فالجيش اآلن يتمركز يف منطقة »بوقرين« ويتمكن يوميا من 
التطورات جعلت مدينة مصراتة  الرجوع كل هذه  الوصول إىل السدرة ثم 
الليبية  العربية  المسلحة  القوات  مرمى  يف  المسلحة  التشكيالت  معقل 
التي ستتمكن خالل أيام من استعادة السيطرة على مدينة تاورغاء وبعد 
ذلك مدينة مصراتة والعاصمة طرابلس ويتمكن الجيش الليبي من تحرير 
فسادا  فيها  عاثت  التي  المسلحة  التشكيالت  من  البالد  مدن  مختلف 
الجيش  يحققها  التي  االنتصارات  وأن  خاصة  ببعيد  ليس  هذا  أن  وأعتقد 

تؤكد أتننا نسير يف هذا االتجاه.
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المقري يكشف
السيناريوهات المتوقعة

لما بعد سرت
حوار همسة يونس

وصف الكاتب والناشط السياسي عبد هللا المقري، انتصار الجيش الليبي يف سرت 
البحرية  ستمكن  المباغتة،  العملية  أن هذه  إىل  متميزة«، الفتا  بطولية  »عملية  بأنها 
الميناء  مواجهة  حتى  االستراتيجي  الخليج  هذا  كامل  مراقبتها يف  بسط  من  الليبية 
الميناء  سرت  موقع  سيوفر  كما  عليها،  البحري  الحصار  وإحكام  مصراتة،  البحري 
والمطار اإلمدادات اللوجستية، بيسر وسهولة لكل القوات المسلحة من بنغازي إىل 
الجنوب والغرب، فيما سيكون للقاعدة الجوية القرضابية اليد األقوى يف عمق البحر 
كثر تفصيال عن تحرير مدينة سرت، وأهمية المدينة من  المتوسط... وللحديث بشكل أ
هذا  اإلخبارية«  إفريقيا  »بوابة  لـ  كان  والعسكرية..  والسياسية  االستراتيجية  الناحية 
السياسي  والناشط  الكاتب  مع  الحوار 
عبد هللا المقري.. وإىل نص الحوار: 
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من  سرت  إلى  الليبي  الجيش  دخول  تابعتم  كيف 
الناحية االستراتيجية والسياسية والعسكرية؟

وتأميمها  سرت  مدينة  كتساح  وا الليبية،  العربية  المسلحة  القوات  دخول 
للمشهد  والمتابعون  المراقبون  أذهل  ساعات،  ثالث  يف  عليها  والسيطرة 
الليبي العسكري والسياسي ضمن حركة القوات المسلحة يف عمق الجنوب، 
واتساع المسافة إىل الغرب هو قرار وطني ُمتَِّخذ مسبقا من قبل القائد العام 
هذا  عجل  كما  المناسب،  الوقت  اختار  والذي  حفتر،  بالقاسم  خليفة  المشير 
مدينة  يستغل  ان  يحاول  والذي  الغاشم  التركي  العدوان  فشل  االكتساح 
بشكل  المدينة  لهذه  الجيش  وبدخول  العدوانية  تهديداته  لتحقيق  مصراتة 
الليبية  العربية  المسلحة  القوات  تمكنت  ومفاجئ،  سريع 
الكامل يف  بالتحكم  والبرية  والبحرية  الجوية  بأصنافها 
يف  اللوجستية  المعطيات  وكسبت  االمداد  طرق 
وقطع   32.5 العرض  خط  حتى  الخليج  عمق 
يجازف  قد  خارجية  عدوانية  محاولة  أي 
هذا  إىل  الوصول  يف  األهوج  اردوغان  بها 
المسلحة  القوات  تعتبره  الذي  الخليج 
العامل  سيكون  والذي  الموت  دونه 
 800 لمسافة  والممتد  جيوسياسي 

كيلومتر من بنغازي حتى الكراريم.
والعائدة  المحررة  سرت  ومدينة 
للوطن يف عرس شعبي كبير يف صالح 
المسلحة  استراتيجيا  القوات 
لموقعها الذي يتوسط هذا الخليج 
يف  وعمقها  الجنويب،  عمقها  يف 
من  سيحققه  وما  المتوسط  البحر 
العسكرية  الجوانب  ذات  مكاسب 
االنتصار  هذا  وسيكون  واالستراتيجية 
من  ُسرَّة  مدينة  بتحرير  العظيم 
يف  مؤثرا  والجهوية  االرهـابية  التنظيمات 
ستضفي  والتي  الليبية،  السياسية  الحالة 
استكمال ونجاح العملية السياسية بافتكاكها 
بفقدانها  والتي  العميلة  الصخيرات  سلطة  من 
هذه  توفر  أن  بعد  لحظة،  أي  يف  سترحل  سرت  مدينة 
القوات  طالئع  محاور  إىل  اإلمدادات  وصول  سرعة  المدينة 
المسلحة التي تقترب من مخائب المجلس الرئاسي وحكومته العميلة وهروب 
يوميا  يسقطون  الذين  االتراك  السوريين  المرتزقة  خلف  الميليشاوي  الحشد 

بفعل نيران الوحدات العسكرية المتقدمة يف اتجاه مركز الدولة.
 

على  الليبي  الجيش  سيطرة  تعني  ماذا  باختصار..  إذا 
سرت؟

والسياسية محليا  العسكرية  انتصارا وطنيا مهما وهاما بكل جوانبه  تعني 
الليبي،  وللشعب  الليبية،  العربية  المسلحة  للقوات  معنويا  وحتى  ودوليا، 
الجيش  طالئع  دخول  صاحبت  التي  واألفراح  البهجة  ولعل  سرت،  وألهل 

الليبي المدينة خير دليل على ذلك.
 ما هي أبرز المحطات التي شهدتها سرت منذ 2011 وحتى 

دخول الجيش؟
عليها  العدوان  بعد  مباشرة  المدينة  هذه  شهدتها  التي  المحطات  أبرز 

سيكون هذا االنتصار 
العظيم بتحرير مدينة ُسرَّة من 

التنظيمات االرهـابية والجهوية مؤثرا في 
الحالة السياسية الليبية، والتي ستضفي 

استكمال ونجاح العملية السياسية بافتكاكها 
من سلطة الصخيرات العميلة والتي بفقدانها 

مدينة سرت سترحل في أي لحظة، بعد أن توفر هذه 
المدينة سرعة وصول اإلمدادات إلى محاور طالئع 

القوات المسلحة التي تقترب من مخابئ المجلس 
الرئاسي وحكومته العميلة وهروب 
الحشد الميليشاوي خلف المرتزقة 

السوريين االتراك.
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يف2011  الفرنسي  وخاصة  الناتو  وقوات  االرهـابية  المجموعات  بواسطة 
المحطة المريعة والجريمة الدولية بخطف وقتل القائد معمر القذايف ورفاقه 
وتصفية ال يقل عن 300 جندي من القوات المسلحة المتصدية لعدوان الناتو، 
المحلية  المجرمة  اإلرهـابية  للمنظمات  إىل موقع  تتحول مدينة سرت  وبذلك 
التي تتكون من التنظيم الدويل لإلخوان المسلمين الذي يسيطر على مدينة 
التنظيمات اإلرهـابية  المجرمة، باإلضافة إىل  الجهوية  مصراتة مع ميليشياتها 
الدولية لتصبح حاضنة للدواعش وبوكي حرام، وضمن هذه المحطات المؤلمة 
هي نحر العمالة المصرية يف مشهد مروع لم تعتاده البشرية من قبل ليتلون 

بسيطة  لعمالة  الزكية  الطاهرة  بدمائهم  سرت  خليج  بحر 
يبحثون عن لقمة العيش.

 
رمزية مدينة سرت في  ما هي 

الصراع الحالي؟
سرت.. صرة الوطن، تربط الغرب 

الجنوب، وتسهل  الشرق مع  مع 
مصراته  وتضع  للغرب،  اإلمداد 

وحاضنة  النيران،  مرمى  يف 
للجيش،  مؤيدة  شعبية 
وبحرية،  جوية  وقاعدة 
 32.5 الموت  خط  وهي 
طياري  بدماء  ارتوى  الذي 
والبحرية،  الجوية  القوات 
سرت  خليج  يصبح  حتى 

مياه محلية ليبية.
 

ماهي 
السيناريوهات 

المتوقعة لما بعد 
سرت؟

االنتصار  بعد  لما  السيناريوهات 
يف سرت متعددة ضمنها:

--  إطالق القوات المسلحة العربية الليبية 
التي  المناطق  كل  تشمل  واسعة  أمنية  لعملية 

االرهـابية  والميليشيات  التنظيمات  سيطرة  تحت  تقع 
بما فيها مدينة مصراتة.

بشكل  المحررة  المناطق  بإدارة  الليبية  العربية  المسلحة  القوات  قيام    --
مؤقت حتى يتم اعالن التحرير الذي سيتوج باقتحام مدينة طرابلس العاصمة، 
والقضاء على الميلشيات بها وانهاء سلطة الصخيرات العميلة وبداية لعملية 

سياسية وطنية تعيد بناء الدولة الوطنية ضمن أولويات تتطلبه.

--   ثم فترة ما بعد االنتصار على االٍرهاب ومحاسبة سلطة العمالة والفساد 
على  العمل  يف  الليبية  العربية  المسلحة  القوات  تذهب  حيث  والعار،  والذل 
القوى  وأسسه  اساسه  تضع  وطنية  لرؤية  متكامل  وطني  مشروع  رعاية 

الليبية. الوطنية 

دخول القوات المسلحة العربية 
الليبية، واكتساح مدينة سرت وتأميمها 

والسيطرة عليها في ثالث ساعات، أذهل 
المراقبون والمتابعون للمشهد الليبي ضمن حركة 

القوات المسلحة في عمق الجنوب، واتساع المسافة 
إلى الغرب هو قرار وطني ُمتَِّخذ مسبقا من قبل  حفتر، 

والذي اختار الوقت المناسب، كما عجل هذا االكتساح فشل 
العدوان التركي الغاشم والذي يحاول ان يستغل مدينة مصراتة 

لتحقيق تهديداته العدوانية وبدخول الجيش لهذه المدينة 
بشكل سريع ومفاجئ، تمكنت القوات المسلحة  بأصنافها 

الجوية والبحرية والبرية بالتحكم الكامل في طرق االمداد 
وكسبت المعطيات اللوجستية في عمق الخليج حتى 

خط العرض 32.5 وقطع أي محاولة عدوانية خارجية 
قد يجازف بها اردوغان األهوج في الوصول 

إلى هذا الخليج.
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كاريكاتير

محمد قجوم


