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ورقة الجهاديين في لعبة الهيمنة التركية.. االفتتاحية

تبديل األدوار بين اإلرهابيين 
الليبييـن والسـورييـن 

في تاريخ الحركات الجهادية دعوة ودعاية واستقطاب. وفي تاريخها أيضا عنف 
انتشرت دماؤه في العالم كتعبيرة عن جنون بشري ال يرتاح إال بقطع الرقاب 
وبث الرعب في نفوس المختلفين معه. هي مجموعات تتلذذ بالقتل وتعتبره هواية 
الجماعات  هذه  عن  أمثلة  لنا  يقّدم  التاريخ  أن  الواقع  أحد.  فيه  ينافسها  ال  مغرية 
والسنوات األخيرة خاصة في المنطقة العربّية قّدمت لنا الصورة الواضحة عن هذا 
لكن  التحتية.  بناها  من  جزء  انهيار  في  وتسبب  بأكملها  دوال  اخترق  الذي  الخطر 
أظهرت  حيث  تدريبها  ومراكز  دعمها  قوى  هي  التيارات  هذه  أنشطة  في  المخفي 
كانت  مناطق  أن هناك  األخيرة  العشرية  في  الدول  التي شهدتها بعض  التحوالت 
لالستقطاب  األرحب  المجال  كانت  التي  ليبيا  بينها  من  والتدريب  للتجنيد  مراكز 

والتسفير نحو أكثر من بلد.

!شريف الزيتوني
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»الربيع العربي« العشر األخيرة، يمكن استرجاع النشاط الجديد  بالعودة إلى سنوات 
إلى  تصعد  بدأت  والعراق  سوريا  إلى  ليبيا  إلى  مصر  إلى  تونس  من  الجهادية.  للحالة 
الواجهة عناوين جديدة وأكثر توّحشا استغّلت الفراغ األمني وتراخي الدول أو انهيارها 
ساهمت  الذي  العربي  الشباب  من  لألالف  استيعابها  ومجاالت  نشاطها  من  لتوّسع 
أوضاعه االجتماعية وفراغه الفكري في سهولة جره نحو هذه التيارات العنيفة باعتبارها 

تلعب على الجانب الغرائزي والعاطفي مما يجعل األمر أسهل بالنسبة إليه.
في ليبيا وسوريا، الحالة خاصة، البَلدان األكثر تضررا من موجة »الربيع العربي«، كانا 
في  تفّرعت  فيهما  التشكيالت  المتطّرفة.  للجماعات  ونشاطا  استقطابا  األكثر  أيضا 
تسمياتها واختلفت حد التقاتل في بعض الفترات لكنها كانت تشترك في هدف واحد 
وواضح وهو ضرب الدولتين في مفاصلهما حيث ُمورست فيهما أبشع الجرائم وتأسست 
إمارات قائمة بـأمير مؤمنين موحد تمركز في العراق وبوالة يشرفون على تسيير األمور 

في والياتهم.
ليبيا  في  أوال  بدأت  التي  التدريب  عمليات  طريق  عن  كانت  المجموعات  تلك  أنشطة 
التي انطلقت فيها عمليات التجنيد من دول الجوار المغاربي حيث نجحت التنظيمات في 
تكوين زعامات من ليبيا وتونس كانت لها أدوار كبيرة في نشر الفكر العنيف في صفوف 
اآلالف من الشباب المأخوذ وقتها بشعارات الدولة االسالمية الحالمة بتوحيد المسلمين 

جالس  أمير  تحت  السيف  بحد  وبقيادتهم 
في الموصل يأمر بقطع الرقاب تحت حجج 
الرافضة  أفكار  من  وغيرها  والرّدة  الكفر 

لكل اختالف.
كانت  ليبيا  في  الجهادي  النشاط  بداية 
 .1102 فبراير  في  األوضاع  انفالت  مع 
اإلقليمي  الوضع  أعاد  الفترة  تلك  في 
وتونسية  ليبية  خاليا  عبر  النشاط  ذلك 
خاليا  لتكوين  األوضاع  استغالل  حاولت 
موقع  ضمان  أجل  من  ليبيا  في  تتمركز 
الخارطة الجديدة. الظروف وقتها  لها في 
مازالت ال تسمح بظهور فكرة الخالفة التي 

بالعودة إلى سنوات »الربيع العربي« العشر األخيرة، 

الجهادية.  للحالة  الجديد  النشاط  استرجاع  يمكن 

مـــن تــونــس إلـــى مــصــر إلـــى لــيــبــيــا إلـــى ســـوريـــا والـــعـــراق 

ــــدأت تــصــعــد إلــــى الـــواجـــهـــة عـــنـــاويـــن جـــديـــدة وأكــثــر  بـ

ــــدول أو  ــنـــي وتـــراخـــي الــ تــوّحــشــا اســتــغــّلــت الـــفـــراغ األمـ

انــهــيــارهــا لــتــوّســع مــن نــشــاطــهــا ومـــجـــاالت استيعابها 

لألالف من الشباب العربي.
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فروعها.  أحد  ليبيا  وتكون  الحقا  تبلورت 
وضع  مع  القذافي  العقيد  إسقاط  تزامن 
كانت  المعركة  سوريا.  في  أيضا  منفلت 
السوري  الجيش  بين  أشدها  على 
الجيش  من  المنشقين  و«معارضيه« 
وقوى  تركيا  من  بقوة  والمدعومين 
كان  وقتها  التسويق  أخرى.  إقليمية 
يوحي بتفكك تدريجي للنظام لكن مع 
تقّدم المعارك بدأت تتوضح الصورة 
في  هم  ما  معارضة  سّموا  من  بأن 
جهاديون  مجندون  إال  الحقيقة 
تستهدف  عنيفة  أفكارا  يحملون 
من  السورية  الدولة  مقومات  كل 
الوقت  جيش ومؤسسات. في ذلك 
كانت هناك عملية شحن قوّية من 
وسائل إعالم ضد النظام السوري 
لتلك  الدعاية  إلى  أقرب  بشكل 

الجماعات.
مع تطور المعارك في سوريا كانت األخبار إلى مراكز تدريب لإلرهابيين في ليبيا. جزء 
من أولئك اإلرهابيين بقي ينشط في ليبيا خاصة مع بداية ظهور شعارات جديدة ترفع 
لواء اإلسالم وتكفر كل من ال يؤمن بتلك الشعارات بحجة الردة والعلمانية وغيرها من 
الجزء  أما  الشرعي«.  »قضائهم  الغالب تحت مقصلة  التي تجعل من صاحبها في  التهم 
اآلخر فقد تم إرساله إلى سوريا في عملية تجنيد كبيرة ساهمت فيها حتى بعد الدول 
الموصل  مدينة  نحو  ذلك  بعد  لتتحول  طويلة  ألشهر  التسفير  عمليات  تواصلت  وقد 
الخالفة  دولة  أعلنت  وعبرها  القيادة  مركز  إلى  الحقة  مراحل  في  أصبحت  التي  العراقية 
وأعلن أبو بكر البغدادي خليفة لها يعّين واّلته ويصدر لهم فتاويه وأوامره في المناطق 

الموجودين فيها.
كانت ليبيا إذن في فترة 1102-2102 مركزا رئيسيا لتدريب اإلرهابيين وهي البوابة 
إرسال  يتم  خاللها  ومن  واإلفريقي،  العربي  الطوق  دول  من  الشباب  تستقطب  التي 
المقاتلين إلى سوريا والعراق وقد كان لهم دور كبير في إضعاف مقدرات الدولتين اللتين 
احُتلت منهما مساحات واسعة وأصبحت مناطق بأكملها تحت سيطرتهم بتوجيهات من 
اإلعالن  مع  تزامنت  السيطرة  تلك  المنطقة.  وجغرافية  بطبيعة  عارفين  محليين  قادة 
التي  ليبيا  بينه  من  بلد  من  بأكثر  عناصره  انتشرت  الذي  داعش  تنظيم  عن  الرسمي 

سيطر على مجاالت واسعة منها.
في تقرير نشرته صحيفة العرب اللندنّية تمت إلى اإلشارة إلى أنه بعد ظهور »تنظيم 
كانت تحت سيطرة سلطة  التي  تحولت طرابلس  العراق وسوريا  في  اإلسالمية  الدولة 
الستقطاب  خلفية  قاعدة  إلى  أخرى،  متطرفة  وجماعات  اإلخوان  جماعة  من  مدعومة 
باآلالف  وعددهم  هؤالء  تسفير  عمليات  بدأت  ومنها  وتجنيدهم،  دينيا  المتشددين 
على  والعراقية  السورية  للساحتين  األساسي  العبور  مركز  تركيا  وكانت  التوتر  بؤر  إلى 
التركية  السلطات  من  ومسمع  مرأى 
وبتسهيل منها«. بمعنى أن تحركات أولئك 
األتراك  أعين  أمام  تتم  كانت  اإلرهابيين 

رغم محاوالتهم المتكررة نفي ذلك.
السوري  الجيش  نجاح  من  الرغم  وعلى 
المجموعات  تلك  خطر  دحر  في  وحلفائه 
تدريجيا إال أن بعض المناطق بقيت مجاال 
لتحركات عناصرها، كما أن الكثيرين من 
مقاتلي داعش دخلوا إلى تركيا وبقوا تحت 
خالل  ثبت  التي  التركية  السلطات  رقابة 

في ليبيا وسوريا، الحالة خاصة، البَلدان األكثر تضررا 

من موجة »الربيع العربي«، كانا أيضا األكثر استقطابا 

ونــشــاطــا لــلــجــمــاعــات الــمــتــطــّرفــة. الــتــشــكــيــات فيهما 

تفّرعت في تسمياتها واختلفت حد التقاتل في بعض 

الــفــتــرات لكنها كانت تشترك فــي هــدف واحــد وواضــح 

وهو ضرب الدولتين في مفاصلهما.
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تحتفظ  أنها  الماضية  العشر  السنوات 
معهم بعالقة تجعلها تتحكم في تحركاتهم 
وهذا ما ظهر في الفترة األخيرة حين دخل 
إسناد  عملية  في  واضح  بشكل  األتراك 
الجيش  ضد  معركتها  في  الوفاق  حكومة 
تقارير  أشارت  حيث  طرابلس  في  الليبي 
من  المئات  جهزت  تركيا  أن  إلى  كثيرة 
الجهاديين السوريين لنقلهم إلى ليبيا بل 
ليبيا  إلى  فعال  أرسل  قد  منهم  البعض  إن 
المصورة  األشرطة  بعض  أظهرت  حيث 

توجه العشرات منهم إلى طرابلس.
نقال  المصري  السابع  اليوم  موقع  وذكر 
أن  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  عن 
»عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة 
الليبية طرابلس إلى نهاية ديسمبر بلغ 003 
شخص، في حين أن عدد المجندين الذي 
وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب 
أن  كما  مجند«.  و0001   009 بين  ما  بلغ 
تداولها  تم  التي  والفيديوهات  الصور 
من  المجّندين  من  العشرات  سفر  تظهر 

جنسيات مختلفة نحو طرابلس.
وأشار المرصد السوري في السياق ذاته 
اإلرهابيين  أولئك  وعدت  تركيا  أن  إلى 
و0052   0002 بين  ما  »تتراوح  برواتب  
دوالر للشخص الواحد بعقود مدتها 3 أو 6 
أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا، 
الذي  الراتب  زاد  كلما  المدة  طالت  وكلما 
بالقدر  التطورات  وهذه  المقاتل«،  يتلقاه 
يمكن  التي  األوضاع  خطورة  يبّين  الذي 
أن يتسببها التصّرف التركي، بقدر ما هي 
رد على  حكومة الوفاق التي تتهم الجيش 
في  أجانب  مرتزقة  على  باالعتماد  الليبي 

حرب طرابلس.
الحديث عن اإلرهاب في ليبيا، هو حديث 
حرب  لحظة  من  انتشرت  ظاهرة  عن 
1102. ربما هي ليست االستثناء في ذلك، 
تضررا  األكثر  الدول  من  بالتأكيد  لكنها 
الخارطة  كانت  األزمة  سنوات  فخالل  منه. 
التنظيمات  لتحرك  مريحا  مجاال  الليبية 
التي  الخصبة  األرضية  مستغلة  اإلرهابية 
تلك  أن  اإلشكال  األمني.  الفراغ  تركها 
دول  في  وجدت  المتشددة  المجموعات 
عنها  يخفف  سندا  تركيا  مثل  إقليمية 
ضغط القوى التي تحاربها ما جعل بعض 
السياسات  أن  إلى  ينبهون  المراقبين 
التي  الجهود  على  تقضي  قد  التركية 
وتعيده  داعش  على  القضاء  في  بذلت 
البوابة  عبر  جديد  من  الواجهة  إلى 

الليبية.

رئــيــســيــا  مــــركــــزا   2012-2011 فـــتـــرة  فــــي  لــيــبــيــا  كـــانـــت 

ــبــــوابــــة الــــتــــي تــســتــقــطــب  لـــتـــدريـــب اإلرهــــابــــيــــيــــن وهـــــي الــ

ــقــــي، ومـــن  ــريــ الـــشـــبـــاب مــــن دول الــــطــــوق الـــعـــربـــي واإلفــ

خالها يتم إرسال المقاتلين إلى سوريا والعراق وقد 

كان لهم دور كبير في إضعاف مقدرات الدولتين اللتين 

ــُتـــلـــت مــنــهــمــا مـــســـاحـــات واســــعــــة وأصـــبـــحـــت مــنــاطــق  احـ

بأكملها تحت سيطرتهم.

الحديث عن اإلرهاب في ليبيا، هو حديث عن ظاهرة 

انـــتـــشـــرت مــــن لــحــظــة حـــــرب 2011. ربـــمـــا هــــي لــيــســت 

االســتــثــنــاء فــي ذلـــك، لكنها بــالــتــأكــيــد مــن الــــدول األكــثــر 

ــنـــوات األزمــــــة كـــانـــت الــخــارطــة  تـــضـــررا مـــنـــه. فـــخـــال سـ

الــلــيــبــيــة مـــجـــاال مــريــحــا لــتــحــرك الــتــنــظــيــمــات اإلرهــابــيــة 

مستغلة األرضية الخصبة التي تركها الفراغ األمني.
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تقارير المرصد السوري
لحقوق اإلنسان تفضح

»مرتزقة أردوغان« في ليبيا

عدد  ارتفاع  عن  له،  تقرير  آخر  في  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  كشف 
 3660 نحو  العدد  ليبلغ  ليبيا،  إلى  تركيا  نقلتهم  الذين  السوريين،  المرتزقة 
العسكري  التدخل  استمرار  على  تركيا  إصرار  إلى  تشير  جديدة  زيادة  في  فردا، 
العسكري   التركي  التدخل  أن  الدولية من  التحذيرات  فيه  تتالت  ليبيا، في وقت  في 
سيقوض مساعي إرساء السالم في بلد يشهد اضطرابا منذ سقوط نظام الرئيس 

الراحل معمر القذافي .

رمزي زائري
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التدخل  لتبرير  تركية  محاوالت 
العسكري في ليبيا

التركية  السلطات  محاوالت  رغم 
الدولية  األفعال  ردود  من  التقليل 
في  أنقرة  تدخالت  من  الغاضبة 
عدم  عن  بالحديث  الليبي  الشأن 
من  مزيد  ارسال  تركيا  رغبة 
ما  وهو  هنالك  المستشارين 
مولود  تركيا  خارجية  وزير  أكده 
تشاووش أوغلو،  بقوله إن بالده 
من  المزيد  إرسال  تعتزم  ال 
إلى  العسكريين  المستشارين 
إطالق  وقف  كان  طالما  ليبيا 
النار ساريا. وقال الوزير التركي 
عدم  على  جميعا  اتفقنا  :«لقد 
إضافيين  مستشارين  إرسال 
أوقوات أو مرتزقة من أي دول 
احترام  تم  طالما  مجاورة، 
إطالق  ووقف  الهدنة  اتفاق 

النار، والجميع ملتزم بذلك«، و تابع »إن بالده أرسلت إلى العاصمة الليبية طرابلس، 
عددا محدودا من المستشارين العسكريين وليس مئات الكتائب المقاتلة وذلك في 

اطار محاوالت التبرير التركية للتدخل في الملف الليبي«.
لكن في موقف يحمل الكثير من التناقض أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، 
أن بالده تواصل تقديم الخدمات االستشارية لليبيين في إشارة الى التدخل الواضح 
في الشأن الليبي وعدم التزامها بالقرارات واالتفاقيات الدولية، وقال أكار: » لدينا في 
ليبيا فريق للتدريب واالستشارات يقدم الدعم ألشقائنا الليبيين ونواصل خدماتنا 

االستشارية هناك«.
مئات  تسفير  عمليات  تواصل  تركيا  أن  سورية  إعالمية  مصادر  وأكدت  هذا 
المقاتلين السوريين لدعم الميليشيات المتطرفة في طرابلس وذلك بوصول دفعات 
جديدة من المرتزقة.وأثبتت تقارير إعالمية وجود أسلحة تركية متنوعة في طرابلس، 
منها الطائرات المسيرة ومضادات الطائرات التي تظهر بأيدي المقاتلين الموالين 
لحكومة الوفاق، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان بزيادة عدد المرتزقة 
ارتفاع جديد  بلغ عددهم 0663 مقاتال في  نقلوا طرابلس، حيث  الذين  السوريين 

يعكس إصرار تركيا على المضي في تدخلها العسكري الذي أثار انتقادات واسعة.

رحلة تسّلل المرتزقة إلى ليبيا ؟
المرتزقة  أعمار  أن  إلى  تقارير  تشير 
إغرائهم  بعد  تركيا  ترسلهم  الذين 
شهريا،  دوالر  وألفي  التركية  بالجنسية 
عمليات  في  سنة   و03   71 بين  تتراوح 
التي  الحرب  بتجارة  تماما  مشابهة 
السنوات  في  أنقرة في سوريا  اعتمدتها 
بأن  إعالمية  تقارير  وذكرت  األخيرة. 
رحالت  شكل  على  تتوجه  الطائرات 
داخلية وهمية وال يتم إدراجها في قائمة 
الحدود  من  العبور  يتم  ال  كما  الرحالت، 
هويات  إثبات  يتم  ال  كي  الرسمية، 
المحكمة  أرادت  حال  في  المسفرين 

الدولية فتح تحقيق باألمر.

أثــبــتــت تــقــاريــر إعــامــيــة وجــــود أســلــحــة تــركــيــة مــتــنــوعــة في 

طرابلس، منها الطائرات المسيرة ومضادات الطائرات 

الــوفــاق،  لحكومة  الموالين  المقاتلين  بــأيــدي  تظهر  التي 

في حين أفــاد المرصد الــســوري لحقوق اإلنــســان بزيادة 

عـــدد الــمــرتــزقــة الــســوريــيــن الــذيــن نــقــلــوا طــرابــلــس، حيث 

بـــلـــغ عــــددهــــم 3660 مـــقـــاتـــا فــــي ارتــــفــــاع جـــديـــد يــعــكــس 

إصرار تركيا على المضي في تدخلها العسكري الذي أثار 

انتقادات واسعة.



8 الخميس  ٠٩  يناير  ٢٠١٩             العدد: ٩٩ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

طريقة  عن  عبدالرحمن،  رامي  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  مدير  كشف  و 
تسلل  رحلة  إن  وقال  ليبيا،  إلى  ألنقرة  الموالين  السوريين  المرتزقة  نقل  ومسارات 
مطاري  إلى  داخلية  برحالت  ونقلهم  تركيا  جنوب  بتجميعهم  تبدأ  المرتزقة  هؤالء 
طريق  عن  طرابلس  إلى  ومنهما  تفتيش  دون  إسطنبول  بمدينة  وصبيحة  أتاتورك 

طائرات ليبية.
الـ4  المراكز  التجنيد فضاًل عن  المزيد من مراكز  افتتحت  إلى أن تركيا  كما أشار 
حسب  عددها  وصل  التي  المراكز  هذه  أن  مؤكداً  السورية،  عفرين  في  الموجودة 
التقديرات األولية إلى 7، تشهد إقبااًل كبيراً من قبل المقاتلين السوريين الراغبين 

في الحصول على المال مقابل الذهاب للقتال في ليبيا.
وكشف مدير المرصد السوري إلى دخول فيلق الشام اإلسالمي على خط التجنيد 
سوريا  في  المسلمين  لإلخوان  العسكري  الجناح  ُيعد  والذي  عفرين،  مراكز  في 

والمقرب من المخابرات التركية.
ولفت إلى رصد معلومات تؤكد أن بعض هؤالء المرتزقة سارعوا لتسجيل أسمائهم 
ُتسّيرها  التي  الرحالت  الستغالل  تخطيطًا  بل  ليبيا،  داخل  القتال  في  لرغبتهم  ليس 

تركيا لنقل المقاتلين إلى هناك للوصول إلى ليبيا ومن ثم العبور منها إلى أوروبا.
للمتاجرة  سوريا  في  المرتزقة  هؤالء  قادة  أمام  المجال  الخطير  التطّور  هذا  وفتح 
ضمان  ُمقابل  عنهم  بداًل  لهم  المعروضة  األموال  استالم  عبر  ليبيا،  إلى  برحلتهم 
وصولهم إلى طرابلس والتواصل مع مهربين هناك لنقلهم إلى أوروبا، بحسب مدير 

المرصد السوري.
وشدد رامي عبدالرحمن أن رواتب المرتزقة السوريين والتي تصل إلى 0002 دوالر 
التركي  الرئيس  بها  يتكفل  ال  شهريًا 
الوفاق  حكومة  بل  أردوغان،  طيب  رجب 

وُدول أخرى داعمة لهذا التدخل.
هروب المرتزقة من ليبيا إلى أوروبا

عبد  رامي  المرصد  مدير  وقال 
اإلرهابيين  من  قسما  إن  الرحمن، 
الموالية  الفصائل  ضمن  المنضوين 
إطار  في  ليبيا  إلى  توجهوا  ممن  لتركيا 
عملية نقل المرتزقة إلى طرابلس بدأوا 

قـــال مــديــر الــمــرصــد رامـــي عــبــد الــرحــمــن، إن قسما من 

اإلرهابيين المنضوين ضمن الفصائل الموالية لتركيا 

المرتزقة  نقل  عملية  إطــار  فــي  ليبيا  إلــى  توجهوا  ممن 

إلى طرابلس بــدأوا رحلة الخروج من األراضــي الليبية 

باتجاه إيطاليا.
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رحلة الخروج من األراضي الليبية باتجاه 
إيطاليا.

وأضاف أنه ما ال يقل عن 71 إرهابي 
بحسب  بالفعل-  إيطاليا  إلى  وصلوا 
ذويهم- حيث عمدوا منذ البداية إلى 
اتخاذ ليبيا كمحطة للعبور إلى إيطاليا، 
كما أن قسمًا منهم توجه إلى الجزائر 
إلى  الخروج  بوابة  تكون  أن  على 

أوروبا.
وأكد عبد الرحمن تواصل عملية 
بالذهاب  الراغبين  أسماء  تسجيل 
وصول  مع  بالتزامن  طرابلس  إلى 
إلى  المرتزقة  من  جديدة  دفعات 
طرابلس، كما أن عدد المجندين 
الذي وصلوا المعسكرات التركية 

 0071 نحو  بلغ  التدريب  لتلقي 
التجنيد  عمليات  استمرار  وسط  مجند، 
مناطق  أو  عفرين  في  سواء  كبير  بشكل 
درع الفرات ومنطقة شمال شرق سورية.
وأكد عبد الرحمن أن تركيا تريد نحو 
0006 مسلح سوري في ليبيا إذ ستعمد 
التي  المغريات  تعديل  إلى  ذلك  بعد 
المجندين  أعداد  وصول  عند  قدمتها 
بتخفيض  ستقوم  حيث  الرقم،  ذلك  إلى 
شروط  وستضع  المالية  المخصصات 

معينة لعملية تطوع اإلرهابيين حينها.
السوري  المرصد  رصد  حين  في 
التابعة  الجثث  من  المزيد  وصول 
في  قتلوا  ممن  السوريين  للمرتزقة 
طرابلس، وبذلك، يرتفع عددهم إلى 42 

إرهابي.
إعالم  وسائل  نشرت  أخرى  جهة  من 
وأخرى  السورية،  للحكومة  تابعة 
لبعض  فيديو  مقطع  للمعارضة، 
سورية  لميليشيات  التابعين  المرتزقة 
أثناء  ركاب،  طائرة  داخل  لتركيا،  موالية 

توجهها إلى العاصمة الليبية طرابلس.
المرتزقة  اللقطات  هذه  وتظهر 
الطائرات،  إحدى  متن  على  السوريين 
قيل إنها للخطوط اإلفريقية الليبية يتم 
في  الليبية  لألراضي  تركيا  من  نقلهم 

التسجيل غير المعروف تاريخه.
لكن هؤالء، إن صح التسجيل، وغيرهم 
غادروا سوريا بعد وعود وإغراءات تركية 
مادية وغير مادية، إذ وقع هؤالء المرتزقة 
أشهر  ستة  لمدة  عقودا  مصادر  بحسب 
شهريا،  مقاتل  لكل  دوالر  ألفي  مقابل 
المقابل  من  ضعفا   04 يعادل  مبلغ  وهو 

الذي كانوا يحصلون عليه في سوريا.

متن  على  السوريين  المرتزقة  اللقطات  تلك  تظهر 

إحـــــدى الــــطــــائــــرات، قــيــل إنـــهـــا لــلــخــطــوط اإلفــريــقــيــة 

الــلــيــبــيــة يــتــم نــقــلــهــم مـــن تــركــيــا لــــألراضــــي الــلــيــبــيــة في 

التسجيل غير المعروف تاريخه.
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التي  السنوات  وبعد   ،2011 العام  منذ  الليبي  الصراع  في  تركيا  انخرطت 
البالد  في  الصراع  لتأجيج  الساعية  أنقرة  بصمات  بدت  األزمة  اندالع  أعقبت 
واضحة من خالل شحنات السالح التي تتالى الكشف عنها. ومنذ اندالع المعارك في 
العاصمة الليبية طرابلس بين قوات الجيش الوطني الليبي والقوات الموالية لحكومة 
الوفاق، برزت تركيا على سطح األحداث حيث كثفت من دعمها لحلفائها في محاولة 
لعرقلة دخول الجيش الليبي إلى العاصمة لكن هذا الدعم لم يمنع القوات المسلحة 
المتتالية  التهديدات  الطالق  التركي  الرئيس  دفع  ما  تقدمها  مواصلة  من  الليبية 

بإرسال وات بالده إلى ليبيا ودخول الحرب دعما لقوات الوفاق.

عبدالباسط غبارة

»المرتزقة السوريون« سالح 
أردوغان لتشييد حلمه في ليبيا
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وبات كابوس انهيار مشروع سيطرة تيار اإلسالم السياسي الموالي ألنقرة ألنقرة في 
ليبيا يالحق الرئيس التركي رجب الطيب أدروغان، في ظل تقدم القوات المسلحة الليبية 
التي يقودها المشير خليفة حفتر نحو قلب حسم المعارك. ما جعل نظام أردوغان يستنفر 
في محاولة إلطالة أمد الحرب بالرغم من المحاوالت المحلية والدولية المتواصلة للوصول 

الى تسوية سياسية تخرج ليبيا من أزمتها المعقدة. 
طرابلس  في  المليشيات  من  حلفائها  الى  األسلحة  ارسال  عمليات  من  تركيا  وسرعت 
الليبي  الجيش  القتال ضد  األتراك في محاور  يقودها  الحديث عن غرف عمليات  وتزايد 
كما باتت األراضي الليبية مسرحا لتجربة الطائرات المسيرة التركية التي مارست جرائم 
كبيرة في حق الليبيين وكان لها دور بارز في تقديم غطاء جوي للمليشيات للسيطرة على 

مدينة غريان. 
الجيش  المسلحة من تركيا لم يمنع  المليشيات  الذي حظيت به  الدعم  لكن كل هذا 
الليبي من تحقيق انتصارات عسكرية متتالية وتسارعت وتيرة تقدمه نحو قلب العاصمة 
وهو ما أثار مخاوف أنقرة من قرب انهيار حلفائها. واتجه أردوغان الي البحث عن طريقة 
جديدة لدعم حلفائه واستغالل األوضاع لمد نفوذه في البالد لتحقيق أطماعه في الثروات 

النفطية الكبيرة التي يمتلكها. 

مشاريع أردوغان االستعمارية من بوابة 
»الوفاق«: 

مع  تركيا  وقعت   ،9102 نوفمبر  وفي 
وعسكريًا  أمنيًا  اتفاقًا  الوفاق،  حكومة 
نحو  على  الطرفان  وّقع  كما  موسعًا، 
الحدود  حول  تفاهم  مذكرة  منفصل 
مصر  منها  دول،  عدة  اعتبرتها  البحرية 
وبدا  الدولي.  للقانون  انتهاكًا  واليونان، 
خبيثة  محاولة  هو  االتفاق  هذا  أن  واضحا 
غطاء  نحت  التركي  التدخل  لشرعنة 
التصريحات  الوفاق وهو ما أكدته  حكومة 
تصاعدت  حيث  ذلك  أعقبت  التي  التركية 
وتيرة التهديدات من المسؤولين األتراك 

ــــدالع الــمــعــارك فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس  مــنــذ انـ

الموالية  والــقــوات  الليبي  الــوطــنــي  الجيش  قـــوات  بين 

ــــداث  ــــرزت تــركــيــا عــلــى ســطــح األحـ لــحــكــومــة الــــوفــــاق، بـ

لعرقلة  محاولة  فــي  لحلفائها  دعمها  مــن  كثفت  حيث 

إلــى العاصمة لكن هــذا الدعم  الليبي  دخــول الجيش 

الليبية من مواصلة تقدمها  لم يمنع القوات المسلحة 

المتتالية  التهديدات  الطــاق  التركي  الرئيس  دفــع  مــا 

بـــإرســـال وات بـــــاده إلــــى لــيــبــيــا ودخـــــول الـــحـــرب دعــمــا 

لقوات الوفاق. 
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بارسال قوات عسكرية الى ليبيا. 
الطامح  ألردوغان  فرصة  هذه  وتعتبر   
أحالمه  وتحقيق  ليبيا  في  نفوذه  مد  الى 
أكتوبر  في  عنها  عبر  التي  االستعمارية 
الماضي حين زعم أن »األتراك يتواجدون 
وحق  حقهم،  أجل  من  وسوريا،  ليبيا  فى 
»تركيا  المستقبل«، وأضاف  إخوانهم فى 
مشيرا  العثمانية«،  اإلمبراطورية  وريث 
بالمجد  وصفه  ما  إلحياء  سعيه  إلى 
كشف  مشهد  في  لألتراك،  القديم 
النوايا الحقيقية من  وبدون لبس عن 
إلى  أنقرة  تقدمه  الذى  الدعم  وراء 
»االخوان«،  وجماعة  الوفاق  حكومة 
والذي يقوم على مد النفوذ التركي 

في ليبيا ومواصلة نهب ثرواتها. 
بارسال  تهديداته  من  وبالرغم 
قوات بالده الي ليبيا، فان أردوغان 
المرتزقة  على  التعويل  إلى  اتجه 
الموالين ألنقرة في سوريا. ونقلت 
القوات  ليبيا وتركيا، أن  الماضي، عن مسؤولين كبار في  أواخر ديسمبر  وكالة بلومبرغ، 
السورية المعارضة لنظم بشار األسد  ستنتشر قريبا في غرب ليبيا وتباشر االنخراط في 
المعارك، وأشارات الى إن حكومة الوفاق رفضت بداية األمر هذا التدخل ولكنها رضخت 

له بعد التقدمات األخيرة للجيش الوطني باتجاه وسط العاصمة. 
وقال مسؤول تركي لبلومبرغ – رفض الكشف عن هويته- إن القوة المساندة التي يطلق 
على  محسوبة  تكون  ولن  السوري  الجيش  ألوية  إحدى  هي  مراد«  السلطان  »لواء  عليها 
القوات الرسمية التركية، وأشار المسؤول التركي إلى أن بالده قد ترسل قواتها البحرية 
المجموعات  وتنسيق  بتدريب  ستقوم  التركية  القوات  أن  مؤكدا  طرابلس،  لــ«حماية« 

المسلحة التابعة للوفاق. 

المرتزقة سالح أردوغان الميداني: 
وبالتزامن مع ذلك، أكد المرصد السوري لحقوق اإلنسان المعارض، في تقرير له أن 
الراغبين  األشخاص  أسماء  لتسجيل  مراكز  افتتحت  لتركيا،  الموالية  السورية  الفصائل 
افتتاح 4 مراكز في منطقة  تم  أنه  السوري،  المرصد  ليبيا. وأضاف  للقتال في  بالذهاب 
لتركيا،  الموالية  للفصائل  تتبع  المقاتلين ضمن مقرات  عفرين شمال حلب الستقطاب 
ليبيا  في  بالمعارك  لاللتحاق  المراكز،  تلك  إلى  األشخاص  عشرات  توجه  رصد  تم  حيث 
رواتب ُمجزية  أنقرة بدفع  التركية. واتهمت مصادر محلية سورية،  الحماية  للعمل تحت 
ذهابهم  ُمقابل  السوريين  للمقاتلين 
الوفاق  حكومة  جانب  إلى  لقتال  ليبيا  إلى 
للمرصد  المصادر  وقالت  طرابلس.  في 
السوري، إن إن تركيا تدفع ما يتراوح بين 
0081 إلى 0002 دوالر أمريكي لكل مسلح 
شهريًا، عالوة على تقديم خدمات إضافية 

تتكفل بها الدولة المضيفة. 
لحقوق  السوري  المرصد  مدير  وقال 
الخميس،  الرحمن،  عبد  رامي  اإلنسان 
موالين  مقاتلين  بشحن  بدأت  تركيا  إن 
في  للمشاركة  ليبيا  إلى  سوريا  من  لها 
حكومة  جانب  إلى  هناك  الدائرة  المعارك 
نوعها  من  الثانية  هي  خطوة  في  الوفاق؛ 

من  المسلحة  المليشيات  به  حظيت  الــذي  الدعم  كل 

انــتــصــارات  مــن تحقيق  الليبي  الــجــيــش  لــم يمنع  تــركــيــا 

عــســكــريــة مــتــتــالــيــة وتـــســـارعـــت وتـــيـــرة تــقــدمــه نــحــو قلب 

الــعــاصــمــة وهـــو مــا أثــــار مــخــاوف أنــقــرة مــن قـــرب انــهــيــار 

حــلــفــائــهــا. واتـــجـــه أردوغــــــــان الــــي الــبــحــث عـــن طــريــقــة 

نفوذه  لمد  األوضـــاع  واستغال  حلفائه  لدعم  جــديــدة 

ــــروات الــنــفــطــيــة  ــثـ ــ فــــي الــــبــــاد لــتــحــقــيــق أطـــمـــاعـــه فــــي الـ

الكبيرة التي يمتلكها.
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خالل أشهر. ونقل موقع »ارم نيوز« عن عبدالرحمن، قوله أن هذه هي المرة الثانية التي 
تقوم فيها تركيا بشحن مقاتلين من سوريا إلى ليبيا، لكنها المرة األولى التي تركز فيها 
على المقاتلين من الجنسية السورية تحديدا، والذين شاركوا في معاركها ضد األكراد 

سابقا. 
أجنبية  »جهاديين« من جنسيات  نقلت مقاتلين  وأن  إن تركيا سبق  الرحمن  وقال عبد 
من سوريا إلى ليبيا في شهر أكتوبر الماضي، لكن هذه المرة استهدفت مكاتب التجنيد 
تلك  عناصر  من  عددا  أن  وأوضح  ألنقرة.  الموالية  السورية  للفصائل  تابعة  عناصر 
الهرب من  الكثير منهم يحاولون  التجنيد، وأن  أبدى تذمرا ورفضا لمحاوالت  الفصائل 

مناطق السيطرة التركية باتجاه إدلب خوفا من التجنيد القسري. 
كشفت  فقد  ليبيا،  الى  سوريا  من  لمقاتلين  تركيا  ارسال  عن  الحديث  بجديد  وليس 
التركية كثفت من عمليات تجميع  »السلطات  أّن  تقارير ليبية وعربية، في مايو الماضي؛ 
العناصر اإلرهابية الفارة من المعارك في سوريا، خاصة أفراد تنظيم »جبهة النصرة«؛ حيث 
في  المنتشرة  المسلحة  الميليشيات  لدعم  الليبية  األراضي  إلى  جواً  نقلهم  في  شرعت 
العاصمة طرابلس«. وأّكد حينها اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش 

الليبي، على وجود »خط جوي وبحري مفتوح 
بين تركيا ومصراتة لنقل العتاد العسكري 

واإلرهابيين إلى ليبيا. 
وقال  الماضي،  أبريل/نيسان  وفي 
أحمد  اللواء  الجيش،  باسم  المتحدث 
أن  صحفي،  مؤتمر  في  المسماري، 
سوريا  من  النصرة«  »جبهة  من  مجموعات 
منطقة  إلى  تركيا  طريق  عن  نقلها  تم 
جانب  إلى  المعارك  في  لتشارك  الكسارات 
»القاعدة« و«داعش«. وأكد أنه بعد الهزائم 
تم  سوريا  في  النصرة«  لـ«جبهة  المتتالية 
لتدعيم  ليبيا  إلى  مباشر  بشكل  نقلهم 

المعركة في طرابلس. 
وفي 92 ديسمبر 9102، نشر المرصد 

فـــي نــوفــمــبــر 2019، وقــعــت تــركــيــا مـــع حــكــومــة الـــوفـــاق، 

وّقــع الطرفان على  أمنيًا وعسكريًا موسعًا، كما  اتفاقًا 

الـــحـــدود البحرية  تــفــاهــم حـــول  مــذكــرة  نــحــو منفصل 

اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكًا للقانون 

الدولي. وبدا واضحا أن هذا االتفاق هو محاولة خبيثة 

الوفاق  حكومة  غطاء  نحت  التركي  التدخل  لشرعنة 

ذلك  أعقبت  التي  التركية  التصريحات  أكدته  ما  وهــو 

حــيــث تـــصـــاعـــدت وتـــيـــرة الـــتـــهـــديـــدات مـــن الــمــســؤولــيــن 

األتراك بارسال قوات عسكرية الى ليبيا. 
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السوري لحقوق اإلنسان، معلومات جديدة بشأن عمليات نقل المرتزقة السوريين نحو 
االراضي الليبية، وقال المرصد في تقرير، عبر موقعه اإللكتروني، إنه حصل من مصادر 
حتى  طرابلس  الليبية  العاصمة  إلى  وصلوا  الذين  المقاتلين  عدد  بأن  تفيد  موثوقة، 
اآلن بلغ 003 شخص، في حين أن هناك 0001 مقاتل وصل للمعسكرات التركية لتلقي 

التدريب قبل االنتقال إلى ليبيا«. 
وأضاف أن »الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 0002 و0052 دوالر للشخص 
الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا، وكلما طالت المدة 
زاد الراتب الذي يتلقاه المقاتل، وعدد كبير من المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى 
ليبيا هم من فصيل حركة حزم التي تم حلها قبل عدة سنوات«. وقال المرصد السوري إنه 
حصل على تسجيالت صوتية ألحد األشخاص يظهر فيه صوت أحد المقاتلين الموالين 
إلى  للرحيل غدا  إذا كانوا على استعداد  المجندين عما  لتركيا يتحدث مع مجموعة من 
طرابلس انطالقا من عفرين، مضيفا: »سنتحرك في الساعة العاشرة صباحا من عفرين. 

ونحن لسنا عبدة الدوالر ولكن الظروف والديون التي مررنا بها تدفعنا إلى فعل هذا«. 

المرتزقة السوريون.. حقيقٌة ميدانّية: 
وبالتزامن مع ذلك، تداول ناشطون على مواقع التواصل ووسائل اعالم محلية ودولية 
ألنقرة  موالين  لمرتزقة  مصورة  مقاطع 
جنوب  الليبي  الجيش  ضد  يقاتلون 
حكومة  نفته  ما  وهو  طرابلس،  العاصمة 
تصويرها  جرى  المقاطع  إن  وقالت  الوفاق 
تحدث  المرصد  لكن  السورية.  إدلب  في 
المقاطع  أن  تؤكد  شواهد  عن  بيانه  في 
الدين جنوبي  المصورة في منطقة صالح 
العاصمة طرابلس، وأن المقاتلين سوريون 

موالون لتركيا وصلوا ليبيا قبل أيام. 
لحقوق  السوري  المرصد  مدير  وأعلن 
اإلنسان رامي عبد الرحمن، في تصريحات 
في  يقاتلون  الذين  السوريين  إن  إعالمية 
التركية  العباءة  تحت  قاتلوا  مرتزقة  ليبيا 

أعلن مدير المرصد السوري لحقوق اإلنسان رامي عبد 

الذين  السوريين  إن  إعامية  تصريحات  في  الرحمن، 

التركية  العباءة  ليبيا مرتزقة قاتلوا تحت  يقاتلون في 

ــًا لــلــشــعــب الـــســـوري،  ــا ولــــم يــكــن والئـــهـــم يـــومـ فـــي ســـوريـ

ومبالغ  الــتــركــيــة  بالجنسية  وعــــدوا  المقاتلين  أن  مبينا 

مالية كبيرة، ستدفعها حكومة الوفاق وليس تركيا ألن 

امريكي  دوالر   2500 بدفع  تسمح  ال  التركية  الميزانية 

لقرابة 1000 مقاتل. 
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يومًا  والئهم  يكن  ولم  سوريا  في 
للشعب السوري، مبينا أن المقاتلين 
ومبالغ  التركية  بالجنسية  وعدوا 
حكومة  ستدفعها  كبيرة،  مالية 
الميزانية  ألن  تركيا  وليس  الوفاق 
دوالر   0052 بدفع  تسمح  ال  التركية 

امريكي لقرابة 0001 مقاتل. 
المرتزقة  أن  الرحمن  عبد  وكشف 
مراد  السلطان  فرقة  من  السوريين 
بحق  واسعة  انتهاكات  ترتكب  التي 
منازل  سرقة  من  السوري  الشعب  أبناء 
بتهجير  وقامت  عفرين  في  وإعدامات، 
دعم  نتيجة  األهالي  من  اآلالف  مئات 
في  تورطت  كما  الفصائل،  لهذه  تركي 
وتل  العين  رأس  في  ميدانية  إعدامات 
حزب  رئيسة  هي  مواطنة  وإعدام  أبيض 
سياسي ال عالقة لها بالعسكرة. واشار إلى 
مقاتل   0001 نحو  جندت  مراكز   4 وجود 
الشعب  أن  على  مشددا  عفرين  منطقة  في 

السوري يرفض هذه الممارسات. 
وبالرغم من األزمات االقتصادية التي تعانيها ليبيا والوضع المعيشي الصعب للمواطن 
الليبي، تصر حكومة الوفاق على دفع ماليين الدوالرات للمرتزقة من أجل اراقة المزيد من 
دماء ابناء ليبيا. وليس االمر بجديد فحكومة الوفاق تتهم بتمويل المليشيات المسلحة 
لخدمة  مقدراتها  وتوظيف  الليبية  المالية  المؤسسات  على  سيطرتها  ظل  في  خاصة 

أجنداتها التي يديرها تيار االسالم السياسي وعلى رأسه جماعة »االخوان«. 
 من األعمال اإلرهابية في ليبيا، من بينها تنفيذ 

ِ

ويقوم مرتزقة »أردوغان« بتنفيذ عدد
إعدامات ميدانية بحق األسرى الذين وقعوا في قبضتهم خالل تلك المعارك، وانتهاكات 
مرتزقة  أن  االنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وأكد  الليبيين.  المدنيين  بحق  أخرى 
الذين سقطوا في قبضتها  أردوغان قاموا بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق األسرى 

خالل المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية. 
الرئيسي  مقرها  أمريكية  بحثية  -مؤسسة  األوسط  دراسات  معهد  أكد  وبدوره 
بنيويورك- في تقرير له أن المدنيين في ليبيا هم الضحايا الوحيدون لقصف الطائرات 
أن  إلى  السراج؛ الفًتا  فايز  بقيادة  الوفاق  لدعم حكومة  تركيا  التي تسيرها  بدون طيار، 
أنقرة تخوض مع دول أخرى حروًبا سالحها األساسي طائرات »الدرون« بدون طيار، كما 
أنها تشرف على تشغيل تلك الطائرات وانتقاء أهدافها والتي غالًبا ما تستهدف الليبيين 

أو الالجئين من جنسيات أخرى. 
والفضائع  االنتهاكات  هذه  وأمام 
الخطيرة التي تهدد حياة المواطن الليبي، 
اإلنسان  لحقوق  العربية  »المنظمة  دعت 
 ،0202 يناير   31 اإلثنين  بريطانيا«،  في 
إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق، للتحقيق 
بشأن ما يرتكبه مرتزقة الرئيس التركي 
دموية  جرائم  من  أردوغان  طيب  رجب 
ذلك  وجاء  الليبية.  األراضي  على  وفظائع 
مجلس  إلى  رفعته  للمنظمة  تقرير  خالل 
والمفوضية  الدولي،  اإلنسان  حقوق 
السامية لحقوق اإلنسان، والمقرر األممي 
اإلنسان،  وحقوق  بالمرتزقة  الخاص 
المتحدة  لألمم  التابع  الخبراء  وفريق 

ــــش« إلـــى ليبيا،  أكــــدت الـــواليـــات الــمــتــحــدة عــــودة »داعــ

السوريين،  المتشددين  من   2000 لنحو  تركيا  ونقل 

نــائــب رئيس  بــول سيلفا،  الليبيبة. وقـــال  إلــى األراضــــي 

الرئيس  إدارة  إن  األمــيــركــيــة  المشتركة  األركــــان  هيئة 

دونــــالــــد تـــرامـــب بـــــدأت مــاحــظــة طـــفـــرة »صـــغـــيـــرة« في 

أعداد عناصر تنظيم الدولة اإلسامية في ليبيا منذ بدأ 

الجنرال خليفة حفتر المعركة في العاصمة طرابلس 

قبل أكثر من شهرين. 
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والمعني بليبيا. 
مواصلة  إن  المنظمة  وقالت 
عملياته  أردوغان  طيب  رجب  نظام 
العربية،  المنطقة  في  »القذرة« 
الجماعات  من  مرتزقة  تجنيد  عبر 
المسلحة في سوريا، وإرسالهم لليبيا 
األمن  مجلس  لقرار  واضح  انتهاك 
الدولي. وأكدت المنظمة أن ما يقوم 
يعد  ليبيا  في  حاليا  أردوغان  نظام  به 
ووفقا  الدولي،  للقانون  وفقا  جريمة 
تجنيد  لمناهضة  الدولية  لـ«االتفاقية 
وتمويلهم  واستخدامهم  المرتزقة 
وتدريبهم« الصادرة عن األمم المتحدة 
أعمال  أن  بينت  كما  عاما.   03 نحو  قبل 
النظام التركي تخالف قرار الجمعية العامة 
الصادر   211  /  25 رقم  المتحدة  لألمم 
ديسمبر/  21 بتاريخ  العامة  الجلسة  خالل 
استخدام  بخصوص   ،7991 األول  كانون 
اإلنسان  حقوق  النتهاك  كوسيلة  المرتزقة 

وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير. 
دخول  بعد  ليبيا،  حول  تركية  روسية  محادثات  موسكو  في  انطلقت  يناير،   31 وفي 
اتفاق حول وقف اطالق النار حيز التنفيذ دعت اليه روسيا وتركيا في وقت سابق. وبدأت 
وفي   .»2  +  2« شكل  في  والتركي  الروسي  والدفاع  الخارجية  لوزراء  باجتماع  المشاورات 
وقت الحق، استمرت المحادثات في اجتماعات منفصلة للوفود مع بعضها بعضا لكنها لم 

تسفر عن أي نتائج تذكر. 
وبالرغم من هذه المشاورات تواصل تدفق المرتزقة الموالين لتركيا الى ليبيا، وأكد 
المرصد السوري لحقوق اإلنسان، في بيان تحصلت بوابة إفريقيا اإلخبارية على نسخة 
التي تقوم بها تركيا من سوريا  منه، استمراره في رصد ومتابعة عملية نقل المقاتلين 
لتركيا في صفوف  أن عملية تطوع مقاتلين موالين  الليبية، مضيفا،  األراضي  إلى داخل 
النشر  من  الرغم  على  وساق  قدم  على  متواصلة  ليبيا،  إلى  يذهبون  الذين  المرتزقة 

اإلعالمي«. 
وأشار المرصد إلى ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية »طرابلس« 
إلى نحو 0571 »مرتزق«، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية 
لتلقي التدريب بلغ نحو 0051 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء 
 5 عن  اليقل  ما  مقتل  السوري  المرصد  رصد  كما  الفرات«.  »درع  مناطق  أو  عفرين  في 
مرتزقة من فصائل »الجيش الوطني« الموالي لتركيا خالل المعارك الدائرة في ليبيا، حيث 

وصلت جثث بعضهم إلى منطقة عفرين شمال غرب حلب. 
»الغارديان«  صحيفة  نشرت  ذلك،  وقبل 
البريطانية، تقريراً قالت فيه إّن ألفي مقاتل 
إلى  قريبًا  سيصلون  أو  وصلوا،  قد  سوري 
جانب  إلى  للقتال  تركيا،  من  قادمين  ليبيا 
حكومة الوفاق غير الشرعية، التي يترأسها 
فايز السراج. ونقلت الصحيفة، عن مصادر 
سورية، تأكيدها أّن 003 عنصر من الفرقة 
الوطني  »الجيش  بـ  يعرف  فيما  الثانية 
المقاتلين  من  مجموعة  وهو  السوري«، 
معبر  عبر  تركيا  دخلوا  أنقرة،  تدعمهم 
األول  العسكري، في 42 كانون  حور كلس 
مجموعة  دخلت  كما  الماضي،  )ديسمبر( 

أمـــام تــواصــل الــتــقــاريــر ومــقــاطــع الفيديو والــشــهــادات 

ــان الــــى ليبيا  ــ ــ الــتــي تــوثــق وتـــؤكـــد تــدفــق مــرتــزقــة أردوغـ

لــلــقــتــال ضـــد الــجــيــش الــلــيــبــي، لـــم يــجــد رئــيــس حكومة 

الوفاق فائز السراج بّدا من االعتراف باألمر بعد أشهر 

مــن االنــكــار. وقــال الــســراج، فــي حــوار مــع قناة الـــ«بــي بي 

سي« البريطانية، »إنه لن يتردد في طلب مساعدة أي 

طرف« لدحر ما أسماه »العدوان على طرابلس«.
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في  عنصراً،   053 قوامها  أخرى 
92 كانون األول )ديسمبر(، لتلقي 
التدريبات الضرورية قبل إدماجهم 
ضّد  تركيا  في  الحرب  ساحات  في 

الجيش الليبي. 

لعبة أردوغان وعودة داعش: 
الواليات  أكدت  متصل،  سياق  وفي 
المتحدة عودة »داعش« إلى ليبيا، ونقل 
المتشددين  من   0002 لنحو  تركيا 
وقال  الليبيبة.  األراضي  إلى  السوريين، 
األركان  هيئة  رئيس  نائب  سيلفا،  بول 
الرئيس  إدارة  إن  األميركية  المشتركة 
طفرة  مالحظة  بدأت  ترامب  دونالد 
»صغيرة« في أعداد عناصر تنظيم الدولة 
اإلسالمية في ليبيا منذ بدأ الجنرال خليفة 
حفتر المعركة في العاصمة طرابلس قبل 

أكثر من شهرين. 
ونقل موقع »المونتيور« عن سيلفا قوله إن 

المعركة المتوقفة حاليا من أجل استعادة طرابلس تعطي مساحة للتنفس لإلسالميين 
إن  األميركي  العسكري  المسؤول  وأضاف  البالد.  إلى  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  وعودة 
المعركة نزعت االنتباه عن داعش، مشيرا إلى أنه تمت مالحظة »تجدد صغير لمعسكرات 
داعش في المنطقة الوسطى«. وأوضح أن »القوات األميركية التي تساعد في قتال داعش 
غادرت ليبيا في أبريل الماضي مع تدهور األوضاع األمنية«، معبرا عن قلقه من أن يصبح 

داعش »طرفا ثالثا في القتال في ليبيا«. 
وبدوره أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، إن المتطرفين يخسرون مواقعهم 
في إدلب السورية، وهم ينتقلون إلى ليبيا. ونقلت »روسيا اليوم« عن الفروف خالل مؤتمر 
صحفي مشترك مع نظيره السريالنكي عقد الثالثاء في كولومبو، قوله »تسيطر الحكومة 
الشرعية على 09% من األراضي السورية. يفقد المتطرفون مواقعهم تدريجيا فيما تبقى 
من البؤر اإلرهابية، في إدلب على وجه الخصوص، لكن مع األسف، إذا تحدثنا عن العالقة 
بين سوريا وليبيا، فإنهم )المتطرفون( ينتقلون إلى ليبيا من أجل مواصلة أعمالهم في 

هذا البلد«. 
العاصمة  وشهدت  تواصلت،  ليبيا  في  سياسية  تسوية  الى  للوصول  الدولية  الجهود 
البيان  ودعا  المتحدة.  األمم  برعاية  دولة   11 فيه  شاركت  دوليا  متمرا  برلين  األلمانية 
الختامي لمؤتمر برلين جميع األطراف إلى االمتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع 
القدرات  تمويل  ذلك  في  بما  النار،  إطالق  وقف  أو  األممي  األسلحة  حظر  مع  تتعارض  أو 

العسكرية أو تجنيد المرتزقة. . 
أنغيال  األلمانية  المستشارة  وقالت 
»توافقنا  برلين:  مؤتمر  ختام  في  ميركل، 
األسلحة،  على  الحظر  هذا  احترام  على 
وعلى مراقبة هذا الحظر بشكل أكثر حزما 
طرفي  أن  ميركل  وأكدت  السابق«.  من 
الدوليين  والداعمين  ليبيا  في  الصراع 
بشأن  برلين  في  قمة  خالل  اتفقوا،  لهما 
السالح،  حظر  احترام  ضرورة  على  ليبيا، 
دائم  وقف  إلى  التوصل  أجل  من  وتعزيزه 

إلطالق النار على األرض. 
مؤتمر  خالل  الفرنسي  الرئيس  وطالب 
مقاتلين  إرسال  عن  بـ«الكف«  برلين 

الستمرار  الضغوط  ممارسة  إلى  التركي  النظام  يعمد 

لــلــقــتــال لــصــالــحــه فــي ليبيا.  عــمــلــيــات تجنيد الــمــرتــزقــة 

وفـــي هـــذا الــســيــاق، عــمــدت الــقــوات الــتــركــيــة، إلـــى قطع 

الذين  والمرتزقة  التنظيمات اإلرهابية  رواتــب عناصر 

يعملون بإمرتها في ريفي الحسكة والرقة الشماليين 

التي  اإلرهابية  بالمجموعات  االلتحاق  على  إلجبارهم 

يتم نقلها إلى ليبيا للمشاركة بالقتال الدائر هناك. 
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دعما  طرابلس  إلى  لتركيا  موالين  سوريين 
لحكومة السراج. وقال »يجب أن أقول لكم إن 
ما يقلقني بشدة هو وصول مقاتلين سوريين 
إلى مدينة طرابلس، يجب أن يتوقف  وأجانب 
ذلك«. وأضاف الرئيس الفرنسي »من يعتقدون 
يدركون  ال  ذلك  من  مكاسب  يحققون  أنهم 
المجازفات التي يعرضون أنفسهم ونحن جميعا 

لها«. 
التي  الدولية  األطراف  توصل  من  وبالرغم 
شاركت في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، من بينهم 
تركيا، إلى اتفاق على احترام حظر إرسال األسلحة 
الداخلية،  الشؤون  في  التدخل  وعدم  هناك  إلى 
ليخرق  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  عاد 
المرتزقة  من  المزيد  بإرساله  الدولية،  التزاماته 
السوري  المرصد  بحسب  الليبية،  األراضي  إلى 

لحقوق اإلنسان
ليبيا،  إلى  مرتزقة  إرسال  تواصل  تركيا  إن  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  وكشف 
المرصد  مدير  وأكد   .0062 نحو  إلى  اآلن  حتى  طرابلس  إلى  وصلوا  من  عدد  ليصل 
اإلخبارية  إفريقيا  بوابة  خص  تصريح  في  الرحمن  عبد  رامي  اإلنسان  لحقوق  السوري 
بنسخة منه أن المرصد السوري رصد ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة 

طرابلس حتى اآلن إلى نحو 0062 مرتزق. 
لتلقي  التركية  المعسكرات  وصلوا  الذي  المجندين  عدد  أن  عبدالرحمان  وأضاف   
في  سواء  كبير  بشكل  التجنيد  عمليات  استمرار  وسط  مجند،   0971 نحو  بلغ  التدريب 
من  المتطوعين  أن  مؤكدا  سورية  شرق  شمال  ومنطقة  الفرات  درع  مناطق  أو  عفرين 
فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام 

وسليمان شاه ولواء السمرقند. 
الموالية  المسلحة  الفصائل  القتلى في صفوف  السوري مزيدا من  المرصد  وثق  كما 
»لواء  إلى 82 مسلحا من فصائل  القتلى هناك  ليرتفع عدد  معارك طرابلس،  في  لتركيا 
وُقتل  شاه«.  وسليمان  والحمزات  الشمال  صقور  ولواء  مراد  السلطان  وفرقة  المعتصم 
الرملة  ومحور  طرابلس،  جنوبي  الدين  صالح  حي  محاور  على  اشتباكات  في  المسلحون 
في  الجرحى  إسعاف  يتم  فيما  الهضبة،  مشروع  لمحور  باإلضافة  طرابلس،  مطار  قرب 
الشعال«،  غوط  و«مصحة  قدور«  و«مصحة  المشتل«  »مصحة  باسم  تعرف  طبية،  نقاط   3

بحسب المرصد. 
وكان المرصد قد ذكر، في وقت سابق، أن تركيا تريد ارسال نحو 6 آالف مسلح سوري 
في ليبيا، »لذا ستعمل على تعديل المغريات التي قدمتها مع وصول المسلحين إلى ذلك 
لعملية  معينة  شروط  وستضع  المالية،  المخصصات  ستخفض  حيث  المرغوب،  العدد 
المرصد  ونقل  حينها«.  المقاتلين  تطوع 
إدلب،  إلى  المهجرين  المسلحين  أحد  عن 
طمعا  ليبيا  إلى  الذهاب  »أريد  قوله: 
بالمغريات التي تقدمها تركيا، فليس لدي 
ما أخسره إذ أعيش في خيمة وراتبي 003 

ليرة تركية، ال يكفيني لشراء الطعام«. 

اعترافات الوفاق.. حين ال ينفُع النكران: 
الفيديو  ومقاطع  التقارير  تواصل  وأمام 
تدفق  وتؤكد  توثق  التي  والشهادات 
ضد  للقتال  ليبيا  الى  أردوغان  مرتزقة 
حكومة  رئيس  يجد  لم  الليبي،  الجيش 
الوفاق فائز السراج بّدا من االعتراف باألمر 

في ظل األطماع الخطيرة التي تهدد ليبيا والمنطقة، 

لمخططات  ودولــيــا  محليا  الرفض  وتيرة  تصاعدت 

التركي  بالتدخل  التنديد  بيانات  وتتالت  أردوغــــان. 

مـــن الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة الـــتـــي أعــلــنــت الــنــفــيــر لــمــواجــهــة 

أطــــمــــاع أردوغـــــــــــان. كـــمـــا انـــطـــلـــقـــت احـــتـــجـــاجـــات فــي 

التركي  بالتدخل  تنديدا  الليبية  الــمــدن  مــن  العديد 

الكامل  بـ«االحتال«، مؤكدين دعمهم  الــذي وصفوه 

للجيش الليبي. 
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بعد أشهر من االنكار. وقال السراج، في حوار مع قناة الـ«بي بي سي« البريطانية، »إنه لن 
يتردد في طلب مساعدة أي طرف« لدحر ما أسماه »العدوان على طرابلس«، واصفا إياه 
عسكرية  عملية  أطلقت  التي  الجيش  قوات  إلى  إشارة  في  وذلك  الشرعي«،  بـ«االنقالب 

لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق. 
التعاون مع أي طرف في مساعدتنا لدحر االعتداء  السراج:«نحن ال نتردد في  وأضاف 
بأي طريقة كانت ولنا الحق، فنحن في حالة دفاع شرعي عن النفس  ضد محاولة انقالبية 
يقوم بها طرف آخر«، على حد قوله. وتابع قائال:«اللي يحاول يعطونا دروس في ذلك من 
الحكومات التي تدعي الديمقراطية يقولوا لنا كيف يتم التعامل مع أي طرف متمرد يحاول 

االنقالب على الشرعية«. على حد تعبيره. 
اعتراف السراج يأتي بعد ايام من اقرار المبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة بوجود 
أن  »أستطيع  رويترز:  وكالة  مع  مقابلة  في  سالمة  وقال  طرابلس.  في  سوريين  مقاتلين 

أؤكد وصول مقاتلين من سوريا«، 
بين  يتراوح  بما  عددهم  مقدرا 
ألف وألفين. وجاء اقرار سالمة بعد 
التواصل  مواقع  تداول  من  يوم 
من  عدد  يظهر  فيديو  اإلجتماعي 
بلباسهم  السوريين  المقاتلين 
العسكري على متن طائرة قيل أنها 
المقطع  وحسب  ليبيا،  إلى  متجهة 
المنشور فإن عددهم يقدر بنحو 051 

مقاتل. 
االخيرة  االعترافات  وتتزامن 
في  أردوغان  مرتزقة  قضية  بخصوص 
خطر  من  التحذيرات  تصاعد  مع  ليبيا، 
ليصل  ليبيا  يتجاوز  الذي  العناصر  هذه 
عن  اعالمية  تقارير  وتحدثت  أروبا.  الى 
السوريين  المقاتلين  من  عدد  انشقاق 
الذين جندتهم تركيا في ليبيا، حيث ألقوا 
الليبية،  األراضي  وصولهم  عند  أسلحتهم 

وقاموا بتقديم طلب اللجوء في إيطاليا. 
لحقوق  السوري  المرصد  مدير  وأكد 

اإلنسان رامي عبد الرحمن، إن المرصد علم«أن قسم من المقاتلين المنضوين ضمن 
الفصائل الموالية لتركيا ممن توجهوا إلى ليبيا في إطار عملية نقل المرتزقة إلى هناك 
من قبل تركيا، بدأوا رحلة الخروج من األراضي الليبية باتجاه إيطاليا«، مشيرا الى أن ما ال 
يقل عن 71 منهم وصلوا إلى إيطاليا بالفعل، وأضاف »وفقًا لذويهم ومقربين منهم فإن 
الذين خرجوا، عمدوا منذ البداية إلى اتخاذ هذا الطريق جسراً للعبور إلى إيطاليا، فما أن 
وصلوا إلى هناك حتى تخلوا عن سالحهم وتوجهوا إلى إيطاليا، كما أن قسمًا منهم توجه 

إلى الجزائر على أن تكون بوابة الخروج إلى أوروبا«. 
اإلثنين  طرابلس(،  )غربي  الليبية  صبراتة  بمدينة  األمنية  الغرفة  أعلنت  جهتها،  من 
للقتال  المستجلبين  المرتزقة  من  سوريين  خمسة  على  القبض  عن   ،0202 يناير   02
وقالت  إيطاليا.  السرية نحو سواحل  الهجرة  الى  الليبي كانوا في طريقهم  الجيش  ضد 
بأنهم  إعترفوا  عليهم  المقبوض  أن   ، المؤقتة  بالحكومة  الداخلية  لوزارة  التابعة  الغرفة 
التسلل  ، بهدف  ليبيا  الى  نقلهم  تركيا  تتولى  الذين  المرتزقة  أسماءهم ضمن  سجلوا 

الى أوروبا. 
المرتزقة  من  عناصر  أن  سابق  وقت  في  كشف  قد  الليبي،  الوطني  الجيش  وكان 
عبر  للمتوسط،  الشمالية  الضفة  إلى  اتجهوا  طرابلس،  إلى  المستجلبين  السوريين 
باسم  المتحدث  المسماري،  أحمد  اللواء  وقال  الشرعية،  غير  بالهجرة  الخاصة  المراكب 
القيادة العامة للقوات المسّلحة، إن 14 مرتزقًا تسللوا يومي الجمعة والسبت الماضيين 
إلى إيطاليا، منوهًا بأن هناك أعداداً أخرى من المرتزقة تستعد للهجرة غير الشرعية عبر 
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ليبيا إلى إيطاليا، بدعم من الحكومة التركية. 
خالد  العميد  الليبية،  المسلحة  بالقوات  المعنوي  التوجيه  إدارة  مدير  كشف  وبدوره، 
شرعية   غير  هجرة  لرحالت  التنسيق  عمليات  بد  عن  االخبارية  افريقيا  لبوابة  المحجوب، 
الى  وصلوا   الذين  السوريين   والمرتزقة  داعش  من  لعناصر  االوروبية   الشواطئ  نحو 
ليبيا. واوضح المحجوب ان القوات المسلحة الليبية رصدت من خالل مصادرها عمليات 
الغربية  لتجميع مرتزقة  وارهابيين سوريين  وصلوا مؤخرا  المنطقة  تنسيق تجري في 
تكلفة  النخفاض  الشرعية   غير  الهجرة  مجموعات  في  وضعهم  عبر  اوروبا  الى  ونقلهم 

النقل ودرجة االمان عبر هذه الطريق وانعدام الضوابط. 
غير  الهجرة  عبر  اوروبا  الى  اقرب  االن  بات  االرهابيين  خطر  ان  المحجوب  واضاف   
الشرعية  من خالل تجمعهم في مناطق تسيطر عليها مليشيات االرهابيين و تتواجد بها 
عصابات المتاجرة بالبشر. وحذر المحجوب من أن  مجموعات تمتهن  العمل في تهريب 
البشر وسوقها رائج ومتمكنة، اذ يستغل وجود المهاجرين غير الشرعيين االفارقة ويتم 
بدأ  وقد  الهجرات،  هذه  ضمن  السوريين  والمرتزقة  االرهابيين  تهريب  على  العمل 

بالفعل تجميعهم في عدد من االماكن غرب ليبيا. 
ما  وهو  أوروبا  يتهدد  طرا  التطورات  هذه  وتمثل 
مؤتمر  انعقاد  فعشية  التركي،  النظام  عليه  يعول 
صحيفة  في  له  مقال  في  أردوغان  وجه  برلين 
لألوروبيين،  واضحا  تهديدا  األوروبية،  بوليتيكو 
قائال إنه في حال سقوط حكومة فائز السراج التي 
يدعمها في طرابلس، فإن القارة العجوز ستواجه 
وأضاف  واإلرهاب.  الهجرة  مثل  ضخمة  مشكالت 
»ستجد منظمات إرهابية على غرار تنظيم الدولة 
لهزائم  تعّرضا  اللذان  والقاعدة،  اإلسالمية 
خصبة  أرًضا  والعراق،  سوريا  في  عسكرية 

للوقوف مجدداً على قدميهما.
التهديدات  هذه  أن  مراقبون  واعتبر 
أوروبا  البتزاز  أردوغان  خاللها  من  يسعى 
في  مخططاته  عن  الطرف  لغض  ودفعها 
المبعوث  اعتبر  حين  ذلك  وتأكد  ليبيا. 
سبب  إن  سالمة،  غسان  ليبيا  إلى  األممي 
حضور الرئيس التركي مؤتمر برلين حول 
ليبيا هو تهديده الصريح بإرسال مرتزقة 

يقاتلون ضد الجيش الليبي. 
أجبرو  المؤتمر  في  المشاركين  القادة  أن  له  تلفزيونية  تصريحات  في  سالمة  وأضاف 
أردوغان التوقيع على بيان المؤتمر الذي يحوي بندا يلزمه بعدم إرسال قوات أو مرتزقة 
إلى ليبيا. وقال في هذا السياق: »أنا لدي ورقة ولدي ما أحاسبه عليه وقبل ذلك هذا األمر 
لم يكن متوفرا.. ولدي اآلن تعهد منه«. وكشف عن مشروع سيتقدم به إلى لجنة 5+5 
من أجل سحب جميع المقاتلين والمرتزقة غير الليبيين من األراضي، معترفا بوجود أكثر 

من 0002 من المرتزقة في األراضي الليبية. 

 لعبة اقليمية دامية وخطرة.. وتنديد واسع:
وأمام تواصل تدفق المرتزقة الموالين لتركيا، أعلن الجيش الوطني الليبي فرض »حظر 
المسماري  اللواء أحمد  الناطق باسم قوات حفتر  جوي« فوق طرابلس وضواحيها. وقال 
خالل مؤتمر صحافي »نعلن تفعيل منطقة الحظر الجوي« فوق العاصمة الليبية وضواحيها. 
وأضاف أّن »قاعدة معيتيقة الجوية ومطار معيتيقة هي مناطق عسكرية ممنوع منعًا باتا 
أيًا  أو عسكرية،  أّي طائرة، مدنية  إّن تحليق  العسكري.  أو  المدني  استخدامها للطيران 
كانت تبعية هذه الطائرة وتبعية الشركة المالكة لها، سيشّكل خرقًا إلطالق النار وبالتالي 
سيتم تدميرها بشكل مباشر«. وبّرر المسماري هذا القرار بأّن مطار معيتيقة يستخدم 

لغايات عسكرية من أجل استقدام مقاتلين من تركيا التي تدعم حكومة الوفاق. 
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وعقب اعالن الجيش للحظر الجوي، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي مساء األربعاء 22 
يناير 0202، تعليق المالحة الجوية »حتى إشعار آخر«، وقالت إدارة المطار في بيان إّنه تم 
»تعليق حركة المالحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر ونقل الرحالت لمطار 

مصراتة الدولي« الواقع على بعد 002 كلم شرق العاصمة. 
المرتزقة  تجنيد  عمليات  الستمرار  الضغوط  ممارسة  إلى  التركي  النظام  ويعمد 
رواتب  قطع  إلى  التركية،  القوات  عمدت  السياق،  هذا  وفي  ليبيا.  في  لصالحه  للقتال 
عناصر التنظيمات اإلرهابية والمرتزقة الذين يعملون بإمرتها في ريفي الحسكة والرقة 
ليبيا  إلى  نقلها  يتم  التي  اإلرهابية  بالمجموعات  االلتحاق  على  إلجبارهم  الشماليين 

للمشاركة بالقتال الدائر هناك. 
وذكرت مصادر أهلية لوكالة »سانا« السورية الرسمية، أن »قوات االحتالل التركي تعمد 
إلى قطع رواتب المرتزقة الذين ال يرغبون بالمشاركة في المعارك الدائرة في ليبيا وتلجأ 
االحتالل  قوات  أنشأتها  التي  السجون  في  الموجودين  للمهجرين  القسري  التجنيد  إلى 

والتنظيمات اإلرهابية ضمن األراضي السورية«. 
المرتزقة   عائالت  من   0051 نقلت   التركي  االحتالل  قوات  أن  المصادر  وافادت 
رأس  بمدينة  والحوارنة  الخرابات  حيي  في  المواطنين  منازل  في  إلسكانهم  اإلرهابيين 

باألسلحة  صدام   الى  ادى  مما  العين 
ال  الذين  اإلرهابيين  بين  النارية 
بمغادرتهم  االحتالل  لقرار  ينصاعون 
مكانهم  إلحالل  المدينة  من  وأسرهم 
الذين  المرتزقة  من  الشرطة  عناصر 
في  تدريبية  لدورات  إخضاعهم  تم 

األراضي التركية. 
نفسه  يسّوق  الذي  الوقت  وفي 
وحقن  السالم  إلى  الدعاة  كأحد 
الرئيس  يواصل  ليبيا،  في  الدماء 
تعزيز  أردوغان،   طيب  رجب  التركي 
في  العسكري  ونفوذه  وجوده 
وعناصر  المرتزقة  خالل  من  ليبيا 
في  للقتال  الجهادية،  التنظيمات 
صفوف حكومة الوفاق في محاولة 
لتأجيج الصراع في البالد واإلبقاء 
التي  والعنف  الفوضى  حالة  على 
انتشار  تعانيها منذ سنوات جراء 

المليشيات المسلحة التي تسيطر على مؤسسات الدولة. 
وفي ظل هذه األطماع الخطيرة التي تهدد ليبيا والمنطقة، تصاعدت وتيرة الرفض 
القبائل  من  التركي  بالتدخل  التنديد  بيانات  وتتالت  أردوغان.  لمخططات  ودوليا  محليا 
العديد  احتجاجات في  انطلقت  أردوغان. كما  النفير لمواجهة أطماع  أعلنت  التي  الليبية 
من المدن الليبية تنديدا بالتدخل التركي الذي وصفوه بـ«االحتالل«، مؤكدين دعمهم 

الكامل للجيش الليبي. 
النظام  بقيام  العربية،  الدول  وجامعة  الليبي  بالملف  المعنية  الدول  من  عدد  وتندد 
العربية  الدول  لجامعة  العام  األمين  وكان  ليبيا.  إلى  سوريا  من  مرتزقة  بإرسال  التركي 
أحمد أبوالغيط جدد، خالل قمة برلين، رفضه كل مظاهر استقدام العناصر اإلرهابية من 
الخارج واالستعانة بالمرتزقة األجانب في الملف الليبي، موضحًا أن ذلك يؤدي إلى إذكاء 

الصراع وتعقيد المشهد العسكري واألمني على األرض. 
وأكد مراقبون أن االصطفاف الليبي الكبير ضد التدخل التركي يعتبر األكبر في الباد 
منذ اندالع األزمة في العام 1102، ويعكس مدى وعي الليبيين بالخطر الذي تمثله أطماع 
أردوغان االستعمارية التي عانى ويالتها الشعب الليبي ابان االحتالل العثماني والذي تاله 
االحتالل االيطالي. ويشير هؤالء الى أن أبناء ليبيا لن يسمحوا باحتالل أرضهم وأن أطماع 

أردوغان وحلفائه ستتحطم على صخرة الصمود الليبي. 
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»المرتزقة السوريون« في ليبيا:

تهديد لدول الجوار وتحركات 
متسارعة للدوائر الغربية

الليبية لمساندة  األراضي  إلى  السوريين  المقاتلين  نقل  أنقرة عملية  تواصل 
فايز  برئاسة  الوطني  الوفاق  حكومة  من  المدعومة  طرابلس  ميليشيات 
الصراع  أطراف  فيه  دعا  قد  ليبيا  حول  برلين  مؤتمر  كان  الذي  الوقت  في  السراج، 
إلى وقف إطالق النار وإلزام المشاركين فيه بعدم تقديم أي دعم عسكري لألطراف 

المتصارعة وتبني سياسة الحوار كوسيلة لحل األزمة.

رامي التلغ
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لحقوق  السوري  المرصد  حيث كشف 
تسجيل  عملية  مواصلة  اإلنسان  
طرابلس  إلى  بالذهاب  الراغبين  أسماء 
جديدة  دفعات  وصول  مع  بالتزامن 
عدد  ارتفع  إذ  هناك،  إلى  »المرتزقة«  من 
حتى  هناك  إلى  وصلوا  الذين  المجندين 
بلغ  فيما  »مرتزق«،   0042 نحو  إلى  اآلن 
المعسكرات  وصلوا  الذي  المجندين  عدد 
مجند،   0071 نحو  التدريب  لتلقي  التركية 
وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير 
الفرات«  »درع  مناطق  أو  عفرين  في  سواء 

ومنطقة شمال شرق سوريا.
نحو  إرسال  إلى  تسعى  أنقرة  إن  وقال 
إلى  ينتمون  أنهم  إلى  مشيرا  عنصر،   0006
مراد  السلطان  وفرقة  المعتصم  »لواء  فصائل 
الشام  وفيلق  والحمزات  الشمال  صقور  ولواء 

وسليمان شاه ولواء السمرقند«.
من  مجموعة  قادة  التقى  اإلطار،  نفس  في 
والذي  ليبيا  حول  برلين  مؤتمر  في  الدول 
اتفقوا  المتحدة،  األمم  برعاية  األحد  عقد 
على عدم التدخل في شؤون ليبيا، وااللتزام 

بقرار حظر تصدر األسلحة إلى هذا البلد.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  طالب  حيث 
ماكرون  خالل المؤتمر بـ«الكف« عن إرسال 
إلى  لتركيا  موالين  سوريين  مقاتلين 

طرابلس دعما لحكومة الوفاق. 
وقال »يجب أن أقول لكم إن ما يقلقني 
سوريين  مقاتلين  وصول  هو  بشدة 
أن  يجب  طرابلس،  مدينة  إلى  وأجانب 

يتوقف ذلك«.
وأضاف في كلمته أمام مؤتمر السالم في ليبيا ببرلين األحد، والتي اطلعت عليها رويترز، 
أن على األمم المتحدة التفاوض حول شروط الهدنة في ليبيا دون فرض شروط مسبقة 

من أي من الطرفين المتحاربين.
يدركون  ال  ذلك  من  مكاسب  يحققون  أنهم  يعتقدون  »من  الفرنسي  الرئيس  وأضاف 

المجازفات التي يعرضون أنفسهم ونحن جميعا لها«.
ليبيا، وهو ما ترجمه  التدخل األجنبي في  للتأكيد على خطورة  أتت  الدولية  التحذيرات 

األميركي  الرئيس  بين  هاتفي  اتصال 
دونالد ترمب وإردوغان، وقال الناطق باسم 
ترمب  إن  جيدلي،  هوغان  األبيض،  البيت 
التدخل األجنبي يعقد الوضع  »إلى أن  أشار 
عن  األوروبي  االتحاد  أعرب  كما  ليبيا«،  في 
بالتدخل  تركيا  قرار  بشأن  البالغ«  »قلقه 
المتصاعدة  األهلية  الحرب  في  عسكريا 
إلى  إضافة  التحذير  هذا  ويأتي  ليبيا،  في 
الواليات  عنها  أعربت  مشابهة  تحذيرات 

المتحدة وروسيا.
»ال  األوروبي  االتحاد  باسم  وقال متحدث   
يوجد حل عسكري لألزمة الليبية. اإلجراءات 
في  يقاتلون  الذين  هؤالء  تدعم  التي 

تــــواصــــل أنــــقــــرة عــمــلــيــة نـــقـــل الـــمـــقـــاتـــلـــيـــن الـــســـوريـــيـــن 

إلــــى األراضــــــي الــلــيــبــيــة لــمــســانــدة مــيــلــيــشــيــات طــرابــلــس 

الــمــدعــومــة مــن حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي بــرئــاســة فايز 

الــســراج، في الوقت الــذي كــان مؤتمر برلين حــول ليبيا 

قـــد دعــــا فــيــه أطـــــراف الـــصـــراع إلــــى وقــــف إطـــــاق الــنــار 

ــــدم تـــقـــديـــم أي دعـــم  وإلــــــــزام الـــمـــشـــاركـــيـــن فـــيـــه عـــلـــى عـ

الــحــوار  سياسة  وتبني  المتصارعة  لــألطــراف  عسكري 

كوسيلة لحل األزمة.
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البالد  استقرار  زعزعة  من  ستزيد  الصراع 
والمنطقة ككل«.

من ذلك أثار التدخل العسكري التركي 
لما  وخارجها  ليبيا  داخل  واسعا  جدال 
صعيد  على  تعقيدات  من  به  يتسبب 
اتساع  من  دولية  مخاوف  وسط  األزمة 
الذين  المتطرفين  انتشار  دائرة 
منطقة  من  أكثر  في  الجيش  يحاربهم 

داخل ليبيا.
الدول  فيه  تعجز  الذي  الوقت  في 
المغاربية عن إيجاد حل للملف الليبي، 
وزير  أعلن  الوضع،  تفاقم  وأمام 
بوريطة،  ناصر  المغربي  الخارجية 
عسكري  تدخل  أي  المغرب  رفض 

في ليبيا.
وَسَعت الرباط منذ بداية األزمة 
النظر  وجهات  لتقريب  الليبية 
خالل  من  األطراف؛  جميع  بين 
التي احتضنتها مدينة  المفاوضات 
عن  وأسفرت  بالمغرب،  الصخيرات 
ُتشدد على  المخرجات  مجموعة من 

دعم المرحلة االنتقالية في ليبيا.
من جانب آخر، قال صبري بوقادوم 
إن  الجزائري  الخارجية  الشؤون  وزير 
أجنبية  قوة  أي  بوجود  تقبل  »ال  بالده 
الجزائري  الوزير  وجدد  كانت«.  مهما 
ليست  المدفعية  »لغة  أن  على  التأكيد 
التشاور  الحل يمكن في  وإنما  الحل  هي 
جميع  وبمساعدة  الليبيين  كافة  بين 
وكشف  الجزائر«.  وباألخص  الجيران 
االيام  في  »ستقوم  الجزائر  أن  بوقادوم 
القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في 
بين  ما  الليبية  لألزمة  السلمي  الحل  اتجاه 

الليبيين فقط«.
في  مغربي  باحث  بوبكر،  أونغير  يعتبر 
العالقات الدولية، أن هناك مطامع لتركيا 
بالسيطرة على المنطقة، قائًلا: »إن هناك 
يهدف  وإيران،  وقطر  تركيا  بين  تحالًفا 
إلى  األوسط  الشرق  أزمات  نقل  إلى 

شمال إفريقيا«.
تصريح  خالل  بوبكر،  وأضاف 
يجب  كان  ذلك  عن  صحفي:«وعوًضا 
بين  وتنسيق  الليبي  للملف  حل  إيجاد 
جميع األطراف؛ ألجل وضع حد لسفك 
شرعية  وحفظ  الليبي،  الشعب  دماء 

وسيادة الدولة الليبية«.
العالقات  في  الباحث  وتابع 
أبرم  أردوغان  أن  »بيد  الدولية: 
خارج  السراج  حكومة  مع  اتفاًقا 
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للسيادة  مراعاة  ودون  دولية،  موافقة  أية 
استغالل  الوحيد  هدفه  ألن  الليبية؛ 
هذا  ثروات  نهب  أجل  من  الليبية  األزمة 
الحيوية  المنطقة  بهذه  واالستفراد  البلد، 
والمهمة جيواستراتيجيًّا في شمال إفريقيا«.

من ذلك فإن هذا التدخل التركي ستكون 
نتائجه وخيمة خاصة على دول الجوار الليبي 
أمن  زعزعة  الحتمية  عاقبته  ستكون  إذ 
أنه  باعتبار  المغاربية؛  المنطقة  واستقرار 
غير  والتنظيمات  المتشددة  الجماعات  ُيشجع 

الشرعية.
تحويل  أن  المغاربي  للشأن  مراقبون  ويؤّكد 
ليبيا إلى سوريا جديدة قد يهدد أمن المنطقة، 
ال سيما أن هناك عدًدا كبيًرا من شباب المغرب 
في  المتشددة  التنظيمات  إلى  انضم  العربي 
للتطرف  حاضنة  إلى  ليبيا  وتحويل  سوريا، 
المغرب  دول  أمن  على  سيؤثر  طبًعا  واإلرهاب 

العربي.
لن  ليبيا  في  المترّدي  األمني  الوضع 
أن  بل  الجوار  دول  على  فقط  بظالله  يلقي 
معنّية  المتوسط  من  األخرى  الجهة  دور 

بتداعيات اإلضطرابات في الداخل الليبي.
ليبيا،  حول  برلين  مؤتمر  انعقاد  فعشية 
الموقف  في  التأثير  إلى  إردوغان  سعى 
األوروبي، عبر التهديد بأنه في حالة سقوط 
خطر  ستواجه  أوروبا  فإن  السراج  حكومة 
التنظيمات اإلرهابية، مثل داعش« والقاعدة 

التي ستجد لها بيئة خصبة في ليبيا.
لصحيفة  مقال  في  إردوغان  وأضاف 
تحت  ليبيا  ترك  »أن   ، األوروبية  بوليتيكو 
حفتر(،  إلى  إشارة  )في  حرب،  بارون  رحمة 
»الطريق  أن  معتبراً  تاريخيًا«،  خطأ  سيكون 
تركيا«،  عبر  يمر  ليبيا  في  للسالم  المؤدي 
دوراً  يلعب  بأن  األوروبي  االتحاد  وطالب 

مهمًا على الساحة الدولية.
األوروبية  الدبلوماسية  الحركة  تسارعت 
لدعم  عسكريين  إرسال  تركيا  إعالن  غداة 
على  المسيطرة  الوفاق  حكومة  ميليشيات 
مخاوف  أثار  ما  طرابلس  الليبية  العاصمة 
من نشوء »سوريا جديدة«، في وقت بدأ فيه 
قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة 

حفتر عمليات تحرير المدينة.
من ذلك يرى مراقبون أن هذا االستيقاظ 
المصالح  مرده  لألوروبيين  المتأخر 
الجيوسياسية في ليبيا، والتي تبدأ بقضايا 
اإلرهاب،  ومكافحة  واألمن  والطاقة  الهجرة 
روسيا  مع  للعالقات  الجيولوجية  والسياسة 
وتركيا، وهي هامة للغاية، لهذا جذبت كل 

هذا االهتمام اآلن.

كــشــف الـــمـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق اإلنــــســــان  مــواصــلــة 

عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس 

بــالــتــزامــن مــع وصــــول دفــعــات جــديــدة مــن »الــمــرتــزقــة« 

إلى هناك، إذ ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى 

هناك حتى اآلن إلى نحو 2400 »مرتزق«. 

إلى  ليبيا  تحويل  أن  المغاربي  للشأن  مراقبون  ويؤّكد 

ســـوريـــا جـــديـــدة قـــد يـــهـــدد أمــــن الــمــنــطــقــة، ال ســيــمــا أن 

هناك عدًدا كبيًرا من شباب المغرب العربي انضم إلى 

ليبيا إلى  وتــحــويــل  الــمــتــشــددة فــي ســوريــا،  التنظيمات 

حاضنة للتطرف واإلرهاب طبًعا سيؤثر على أمن دول 

المغرب العربي.

مـــن ذلـــك يـــرى مــراقــبــون أن هـــذا االســتــيــقــاظ الــمــتــأخــر 

لــألوروبــيــيــن مــــرده الــمــصــالــح الــجــيــوســيــاســيــة فـــي ليبيا، 

والتي تبدأ بقضايا الهجرة والطاقة واألمــن ومكافحة 

روسيا  مع  للعاقات  الجيولوجية  والسياسة  اإلرهـــاب، 

ــلـــغـــايـــة، لــــهــــذا جــــذبــــت كــــل هـــذا  ــــي هــــامــــة لـ ــا، وهــ ــيــ وتــــركــ

االهتمام اآلن.
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مدير المرصد السوري لحقوق اإلنسان

يكشف خفايا عمليات نقل 
المرتزقة من سوريا إلى ليبيا

المقاتلين  نقل  عن  بالتوقف  والدعوات  الدولية  التحذيرات  من  الرغم  على 
تجنيد  في  مستمرة  التركية  العمليات  التزال  الليبية،  األراضي  إلى  األجانب 
اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  فيما كشف  ليبيا،  إلى  السوريين  المرتزقة  ونقل 
العاصمة  محاور  من  عدد  في  اشتباكات  خالل  سوريًا  مقاتاًل   28 مقتل  تسجيل  عن 
طرابلس، وللحديث بشكل أكثر تفصيال عن آليات نقل المرتزقة إلى ليبيا وأعدادهم، 
السوري  المرصد  مدير  مع  الحوار  هذا  اإلخبارية«  إفريقيا  لـ«بوابة  كان  ودوافعهم، 

لحقوق اإلنسان، رامي عبد الرحمن، وإلى نص الحوار:

حوار/ همسة يونس

هي  وما  المرتزقة،  هؤوالء  هم  من 
دوافعهم للقتال في ليبيا؟

لحقوق  السامي  المفوض  لمكتب  وفقا 
اإلنسان في األمم المتحدة، فأن »المرتزق« هو 
أي شخص يجند خصيصا، محليا أو في الخارج، 
دافعه  شخص  وهو  مسلح،  نزاع  في  للقتال 
هو  العدائية  األعمال  في  لالشتراك  األساسي 
أن  كما  له،  شخصي  مغنم  تحقيق  في  الرغبة 
وفقًا  جريمة  تعتبر  المرتزقة  تجنيد  عمليات 
المرتزقة  تجنيد  لمناهضة  الدولية  لالتفاقية 
التي  وتدريبهم  وتمويلهم  واستخدامهم 
صدرت عن األمم المتحدة قبل نحو 03 عام، 
لحساب  للعمل  جاهزة  عناصر  هي  والمرتزقة 
ال  المجمل  في  والمرتزقة  أكثر،  يدفع  من 
يستأجرهم،  الذي  البلد  مستقبل  يهمهم 

فطالما استمرت الحرب، استمرت رواتبهم.
الذين  األشخاص  فمعظم  لليبيا،  وبالنسبة 
تطوعوا أو يرغبون في التطوع هم بالغالب من 
المهجرين من وسط سوريا، وريف دمشق، إلى 
عفرين، وإدلب، باإلضافة ألشخاص من الريف 
العامل  هو  وترديه  المعيشي  فالواقع  الحلبي، 
ليبيا،  إلى  بالذهاب  هؤالء  لقبول  الرئيسي 
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هو  المادي  المقابل  إن  القول  يمكننا  وهنا  المادية،  وخاصة  التركية  المغريات  ظل  في  وخاصة 
أبرز األسباب.

 
كيف بدأت عملية تجنيد المرتزقة للمشاركة في الحرب الليبية؟

تركيا  قامت  كما  السورية،  عفرين  منطقة  في  تجنيد  مراكز   4 افتتاح  تم  البداية  في 
مؤخرا بافتتاح المزيد من مراكز التجنيد، وهذه المراكز التي وصل عددها حسب التقديرات 
األولية إلى 7، تشهد إقبااًل كبيراً من قبل المقاتلين السوريين الراغبين في الحصول على المال 
التجنيد  خط  على  أيضا  دخل  اإلسالمي«  الشام  »فيلق  أن  كما  ليبيا،  في  للقتال  الذهاب  مقابل 
الجناح العسكري لإلخوان المسلمين في سوريا والمقرب  الفليق ُيعد  في مراكز عفرين، وهذا 
لتسجيل  المرتزقة سارعوا  أن بعض هؤالء  التركية، وتم رصد معلومات تؤكد  المخابرات  من 
ُتسّيرها  التي  الرحالت  الستغالل  تخطيطًا  بل  ليبيا،  داخل  القتال  في  لرغبتهم  ليس  أسمائهم 

تركيا لنقل المقاتلين إلى هناك للوصول إلى ليبيا ومن ثم العبور منها إلى أوروبا.
 

إذا كيف تتم عملية نقلهم إلى ليبيا؟
الموالية لتركية-  المرتزقة –وهم أشخاص سوريون من الفصائل  رحلة تسلل هؤالء 
تبدأ بتجميعهم في جنوب تركيا، ومن ثم نقلهم برحالت داخلية إلى مطاري أتاتورك وصبيحة 

بمدينة إسطنبول بدون تفتيش ومنهما إلى طرابلس عن طريق طائرات ليبية.
 

المتكفل  ومن  السوريين..  المرتزقة  رواتب  تبلغ  كم 
بدفعها؟

الرواتب تصل إلى 0002 دوالر شهريًا، وتقوم بدفعها حكومة الوفاق 
وُدول أخرى من الدول داعمة لهذا التدخل في ليبيا.

 
ما هي اإلحصائيات األخيرة ألعداد المرتزقة الذين وصلوا 

إلى ليبيا؟
لفصائل  الموالين  المرتزقة  عدد   ،0202 يناير   22 حتى 

تركية والذين تم نقلهم من سوريا إلى ليبيا وصل إلى نحو 0062 مقاتل.
لتلقي  التركية  المعسكرات  وصلوا  الذي  المجندين  عدد  أن  حين  في 
بشكل  التجنيد  عمليات  استمرار  وسط  مجند،   0971 نحو  بلغ  التدريب 
كبير سواء في عفرين أو مناطق –درع الفرات– ومنطقة شمال شرق سورية، 
ولواء  مراد،  السلطان  وفرقة  المعتصم،  –لواء  فصائل  من  هم  والمتطوعين 

صقور الشمال، والحمزات، وفيلق الشام، وسليمان شاه، ولواء السمرقند–.
 

ما صحة ماتداول بشأن نقل مرتزقة من سوريا إلى بنغازي؟
خالل األيام الماضية كان هناك حمالت إعالمية من قبل المجموعات الموالية لتركيا من 
اإلخوان المسلمين وغيرهم على قضية تجنيد مرتزقة من مناطق سيطرة النظام السوري 
باتجاه مطار بنغازي، ومن خالل التحقيق والرصد في المطارات الموجودة تحت سيطرة النظام 

لم تتم عملية أي نقل لمرتزقة من سوريا إلى بنغازي.
 

 هل هناك أرقام عن أعداد قتالهم في ليبيا؟
 82 إلى  ارتفع  قد  طرابلس  العاصمة  في  السورية  الفصائل  مرتزقة  من  القتلى  عدد 
قتيال في محاور صالح الدين والرملة جنوبي المدينة، فيما كان المرصد السوري، قد رصد في 
ليبيا عبر صناديق  للقتال في  السوريين ممن تطوعوا  المرتزقة  توافد جثث  يناير 2020،   01
خشبية، وأفادت المعلومات أن تركيا وعدت ذوي هؤالء القتلى بتعويض مالي كبير لمدة عامين، 

باإلضافة إلى مغريات أخرى لذوي القتلى.
 

ماهي اإلجراءات الرسمية والقانونية التي يمكن اتخاذها تجاه هؤالء المرتزقة؟
التركية  الحكومة  ضد  قضائية  دعاوي  تحرك  أن  يجب  القانونية  لالجراءات  بالنسبة 

المسؤولة عن تجنيد المرتزقة وأيضا حكومة الوفاق التي تقوم باستقبالهم في ليبيا.



28 الخميس  ٠٩  يناير  ٢٠١٩             العدد: ٩٩ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

النائب سعيد إمغيب: 

فشل قوات الوفاق وترابط 
القبائل الليبية جعال تركيا 

تلجأ لمرتزقة سوريين

رجب  التركي  الرئيس  يواصل 
مرتزقة  إرسال  أردوغان  طيب 
للقتال في صفوف قوات الوفاق 
وهو  طرابلس  الليبية  العاصمة  في 
الرفض  من  موجة  أثار  الذي  األمر 
المحلي على مختلف الصعد كما دفع 
إلى تحركات دولية لوقف هذا األمر.. 
أردوغان  مرتزقة  عن  أكثر  للحديث 
ليبيا وأعدادهم  إلى  وكيفية دخولهم 
وموقف  تمولهم  التي  والجهات 
مجلس  عضو  التقينا  منهم  البرلمان 

النواب سعيد امغيب.

حوار/ سوزان الغيطاني
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كيف تابعت قيام تركيا بإرسال مرتزقة للقتال في ليبيا؟
تركيا هددت وتوعدت بإرسال قوات لدعم ما وصفتها بالحكومة الشرعية في ليبيا 
وكنا نعلم أنها ال تستطيع إرسال قوات نظامية إلى طرابلس وإنما تقوم بهذه التهديدات 
أنها  أنها تخيلت  العاصمة كما  لوقف تقدماته صوب  الليبي  الجيش  الضغط على  بهدف 
من الدول الكبرى التي تستطيع فعل ما تريد دون محاسبة فسعت إلى إرسال رسالة للعالم 
مفادها أنها تستطيع إطالة أمد األزمة الليبية لكن فشل قوات الوفاق أمام الجيش وترابط 
القبائل الليبية جعل تركيا تلجأ لمرتزقة سوريين للقتال في صفوف قوات الوفاق التي بدأت 

تنسحب من محاور القتال.

كم عدد مرتزقة أردوغان في طرابلس؟ وكيف جرى إرسالهم؟
تركيا  قامت  مقاتل   0003 يتجاوز  ال  عددهم  فإن  المتوفرة  المعلومات  بحسب 
من  مجموعة  أنهم  تقول  لكي  ليبية  وبطائرات  ليبيا  سفر  بجوازات  ليبيا  إلى  بإرسالهم 

الليبيين الذين كانوا يقيمون في تركيا وقرروا العودة لبالدهم.

حسب علمكم ما األدوار المنوطة بمرتزقة أردوغان في ليبيا؟
طرابلس  في  الوفاق  قوات  بمحاصرة  الجيش  قام  الماضية  التسع  األشهر  طيلة 
فلجأ  جنود  أو  ميدانيين  قادة  كانوا  سواء  الوفاق  قوات  الستنزاف  أدت  اشتباكات  وخاض 
الوفاق  حكومة  في  الغربية  العسكرية  المنطقة  آمر 
التشاديين  بالمرتزقة  باالستعانة  الجويلي  أسامة 
درنة  شورى  لمجلس  التابعة  العناصر  وبقايا 
وبنغازي لكنهم بدأوا في االنسحاب أمام تقدمات 
للمرتزقة  للجوء  الوفاق  قوات  فاضطرت  الجيش 
بوابات  وإقامة  صفوفها  في  للقتال  السوريين 
تقوم  طرابلس  شوارع  في  استيقاف  ونقاط 
بإيقاف السيارات وتفتيشها والتحقق من هويات 
أهالي  بها  يقوم  شعبية  حركة  من  خوفا  المارة 
وحكومة  المسلحة  التشكيالت  ضد  المدينة 

الوفاق.

من الذي يدفع األموال لهؤالء المرتزقة؟
الكبير  الصديق  برئاسة  طرابلس  في  المركزي  ليبيا  مصرف  يدفعها  األموال 
بناء على تعليمات من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج من أموال الشعب الليبي وهو 
الموانئ  إغالق  إلى  النفطية  الثروات  بها  تتواجد  التي  المنطقة  في  الليبية  القبائل  دفع  ما 
المتطرفة كما  والعناصر  المرتزقة  الليبي على دعم  الشعب  أموال  النفطية كي ال تصرف 
طالبت القبائل بإقالة الكبير من المصرف المركزي وكذلك مصطفى صنع الله من إدارة 

المؤسسة الوطنية للنفط.

سمعنا بوجود حالة تذمر بين العناصر الليبية المشاركة في القتال بصفوف قوات الوفاق 
نظرا لتدني أجورهم مقارنة بمرتزقة أردوغان.. هل من تفاصيل حول هذا األمر؟

المقاتلين  بين  التذمر  من  حالة  وجود  عن  أنباء  هناك  لكن  ذلك  تثبت  أدلة  لدي  ليس 
الليبيين الذين يتقاضون 0002 دينار ألن نظرائهم السوريين يتقاضون 0002 دوالر أي 

أكثر من ثالثة أضعاف أجور الليبيين.

ما اإلجراءات التي اتخذها البرلمان بشأن إرسال مرتزقة للقتال في طرابلس؟
مجلس النواب الليبي ألغى التصديق على االتفاق السياسي كما أن لجنة الدفاع 
جلب  في  تستخدم  التي  البحرية  والموانئ  المطارات  لقصف  الجيش  دعت  بالمجلس 
المرتزقة باإلضافة إلى أن رئاسة البرلمان طالبت جميع المنظمات الدولية من أمم متحدة 

وجامعة عربية واتحاد إفريقي وغيرهم باتخاذ موقف حيال التدخالت التركية في ليبيا.
وأعتقد أن المجتمع الدولي سيحسم هذا األمر قريبا ألن المبعوث األممي إلى ليبيا غسان 

سالمة تحدث صراحة عن وجود عناصر سورية تقاتل في ليبيا.
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كاريكاتير

محمد قجوم


