
1 الخميس  10  مارس  2020             العدد: 108 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

الخميس  10 مارس ٢0٢0                                   ٣0 صفحة                                   العدد 108

عام على »طوفان الكرامة«..

مسيرة معركة تنتظر الحسم
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بعد سنة على معركة طرابلس.. 
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تركيا ُتطيل أمد الحرب الليبية 

بالمرتزقة والسالح
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عام على معركة »طوفان الكرامة«.. االفتتاحية

الجيش الليبي يربح األرض 
والوفاق تربح الوقت

أطلقها  التي  الكرامة«  »طوفان  معركة  النطالق  األولى  السنوية  الذكرى  األيام  هذه  تمر 
الجيش الليبي لـ«تحرير« العاصمة من سيطرة المليشيات والجماعات اإلرهابية المتمركزة 

فيها والمسيطرة على القرار السياسي واالقتصادي في عاصمة البالد.
في الرابع من ابريل من العام الماضي أعطى القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، 
األمر لقوات الجيش بالدخول إلى العاصمة طرابلس، وأكد في كلمته يومها أنه قد حان موعد 
»الفتح المبين« للعاصمة طرابلس لتحريرها، داعيًا إلى عدم رفع السالح إال في وجه من يرفعه 

بوجه قوات الجيش الليبي.

محمد بالطيب
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وقال القائد العام للجيش الليبي في إعالنه العسكري إن األمر بدخول العاصمة جاء 
»استجابة ألهالي طرابلس«، مضيًفا: »اليوم نزلزل األرض تحت أقدام الظالمين الذين 
طغوا في البالد، فأكثروا فيها الفساد، اليوم يشرق النور من كل جانب بعد طول انتظار، 

ُيبشر بالخير واالزدهار«.
ومنذ ذلك الموعد والخطاب من العام الماضي الزالت المعارك مستمرة إلى اليوم، رغم 
التقّدم الكبير الذي حّققه الجيش الليبي في المنطقة الغربية وفي العاصمة طرابلس 
نفسها، حيث لم يعد يفصل قّواته على »ساحة الشهداء« )الساحة الخضراء سابًقا( إاّل 

بعض كيلومترات قليلة.

 أوراق الجيش المهمة حول العاصمة: 
معركة تطويق العاصمة تبدو أكثر وضوحا من معركة محاور العاصمة نفسها، فمع 
التقّدم الواضح في مختلف محاور طرابلس، رغم تأّخر الحسم لعّدة اعتبارات. تبدو بقية 
المعارك حول العاصمة شديدة األهمية واإلستراتيجية. فمع الدعاية اإلعالمية الصاخبة 
الليبي من غريان بعد أشهر من  الجيش  اثر خروج  الوفاق،  والكبيرة، من قبل حكومة 
بداية العمليات. كانت الضربات التي تلقتها هذه الحكومة في مواقع أخرى أشد وطأة 

وإستراتيجية.
في سياق معركة »طوفان الكرامة« دخل 
الجيش مدينة سرت، وأحكم قبضته على 
راس  معبر  أصبح  كما  الساحلي.  الطريق 
جدير المعبر البري األهم على اإلطالق في 
البالد تحت سيطرته منطقيا، وان لم يعلن 
تفاوضات  إطار  في  رسمي  بشكل  ذلك 
أصبحت  التي  الزوارة  مدينة  مع  )رّبما( 

مطوقة هي نفسها من كافة االتجاهات.
الجيش الليبي يضع قدمه شرق مدينة 
ويقطع  القريبة،  بوابته  على  مصراتة 
الزاوية  ثم  زوارة  نحو  الساحلي  الطريق 
معظم  على  نفوذها  ويبسط  وطرابلس. 

في الرابع من ابريل من العام الماضي أعطى القائد 

األمــر  حــفــتــر،  خليفة  الليبية  المسلحة  لــلــقــوات  الــعــام 

لـــقـــوات الــجــيــش بــالــدخــول إلـــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 

ــــان مـــوعـــد »الــفــتــح  ــه قــــد حـ ــ وأكــــــد فــــي كــلــمــتــه يـــومـــهـــا أنـ

الــمــبــيــن« لــلــعــاصــمــة طــرابــلــس لــتــحــريــرهــا، داعـــيـــًا إلــى 

عــدم رفــع الــســاح إال فــي وجــه مــن يرفعه بوجه قــوات 

الجيش الليبي.
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مناطق السهل الفاصل بين الجبل الغربي 
كافة  على  عمليا  ويسيطر  والعاصمة، 
البرية للبالد باستثناء معبر وازن  المنافذ 

ذهيبة. 
المعركة حتى اآلن، في  ال تبدو مسيرة 
الوحيد  الضغط  الوفاق.  حكومة  صالح 
ضغط  هو  الليبي  الجيش  على  المسّلط 
لقوات  الوحيد  المتنفس  فهو  الوقت. 
الوفاق في المقابل. فعامل الوقت يساهم 

في مزيد حشد الّدعم التركي.

الّدعم التركي..
بحُث الوفاق عن الخالص األخير: 

أحد  على  خافًيا  التركي  الّدعم  يعد  لم 
في ليبيا، وال تبدو المعادلة التركية نفسها 
أنفسهم  األتراك  الفهم.  على  عصية 
صراحة.  ذلك  يعلنون  الوفاق،  وحكومة 
وتحّول األمر من اإلنكار بداية إلى التبّجح 
يعطي  السّراج  النهاية.  في  واالفتخار 
لطلب التدّخل مسحة من الشرعية. بينما 
لالستعمار.  شرعنة  بأنه  آخرون  يصفه 
فالليبيون أصحاب تاريخ طويل في ويالت 
الزالت  الذي  التركي  العثماني  االستعمار 
إلى  ماثلة  المدمرة،  الحضارية  تأثيراته 
البلدان  من  كثير  وفي  البالد،  في  اليوم 

العربية األخرى.
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
التدخل  يعتبر  السراج،  فائز  الوفاق، 
واجًبا،  أمًرا  ليبيا،  في  التركي  الخارجي 
عدة  خاطبت  الوفاق  حكومة  أن  مؤكًدا 
تركيا  واستجابت  ليبيا  في  للتدخل  دول 
من بينهم وتم توقيع مذكرة تفاهم معها 
تهدف  واألمني  العسكري  المجال  في 
المدن  من  وعدد  العاصمة  عن  للدفاع 

لوقف تقدم الجيش.
يحدث  بدأ  الذي  التركي  التدّخل  هذا 
كّله،  العالم  أمام  -وبافتخار-  عالنية 
بالرغم من حظر السالح الّدولي على ليبيا، 
وقرارات مجلس األمن، يتمّثل في الّسالح 
مدرعات  من  المتطور  والتقني  الثقيل 
وطائرات بدون طّيار وأنظمة دفاع جوي. 
حدود  إلى  وصل  الّدعم  هذا  أّن  غير 
التنظيمات  إرسال مرتزقة من سوريا من 
التابعة للمخابرات التركية، وتحويلهم الى 
جبهات القتال في ليبيا لمزيد سكب النار 

على الحرب الليبية واطالة أمدها. 
وأكثر من ذلك، فقد كشف اللواء أحمد 
باسم  الرسمي  المتحدث  المسماري 
تركية  بارجة  وجود  عن  الليبي  الجيش 

مــعــركــة تــطــويــق الــعــاصــمــة تــبــدو أكــثــر وضــوحــا مــن معركة 

محاور العاصمة نفسها، فمع التقّدم الواضح في مختلف 

ــأّخـــر الــحــســم لـــعـــّدة اعـــتـــبـــارات.  مـــحـــاور طـــرابـــلـــس، رغــــم تـ

ــــول الـــعـــاصـــمـــة شــــديــــدة األهــمــيــة  ــبـــدو بــقــيــة الـــمـــعـــارك حـ تـ

واإلستراتيجية. فمع الدعاية اإلعامية الصاخبة والكبيرة، 

مــن قــبــل حــكــومــة الـــوفـــاق، اثـــر خــــروج الــجــيــش الــلــيــبــي من 

بــدايــة العمليات. كــانــت الضربات  غــريــان بعد أشــهــر مــن 

الــتــي تلقتها هـــذه الــحــكــومــة فــي مــواقــع أخـــرى أشـــد وطــأة 

وإستراتيجية.

بعد مـــرور عـــام، وبــالــرغــم مــن دخـــول فــيــروس كــورونــا على 

خـــط األزمـــــة الــلــيــبــيــة، مـــــازال الــجــيــش الــلــيــبــي يــربــح مــزيــدا 

مــن األرض ويــحــّرر بشكل مــتــواصــل مــســاحــات هــامــة من 

الــوفــاق.  حكومة  سيطرة  تحت  تبقى  مما  الليبية  الــرقــعــة 

بينما تواصل هذه األخيرة ربح المزيد من الوقت من أجل 

الحصول على مزيٍد من الّدعم التركي. وفي األثناء مازال 

الليبيون ينتظرون الفرج.
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أعتبر  ما  وهو  بالصواريخ.  العجيالت  منطقة  تقصف  ليبيا  غربي  سواحل  على  تتمركز 
تحواًل هامًا في نسق التدخل التركي، بعد أن كانت البوارج التركية المتمركزة في عرض 
البحر قبالة السواحل الليبية يقتصر دورها على مرافقة سفن شحن تقل أسلحة ومعدات 

عسكرية وإرهابيين ومرتزقة سوريين لدعم حكومة فايز السراج.
وأمام هذا التدّخل التركي السافر ليبيا ودورها الكبير في اذكاء نار الحرب بين األطراف 
المتصارعة وما صار يمّثله ذلك من تهديد اقليمي ينذر بتحويل ليبيا الى بؤرة جديدة 

لإلرهاب، أعلن االتحاد األوروبي عن عزمه 
لوقف  المتوسط  البحر  في  مهمة  إطالق 
تدفق األسلحة إلى ليبيا المنكوبة بالحرب، 
»العملية  بأن  األعضاء  الدول  طمأنة  بعد 
إيريني« لن تشجع المهاجرين على العبور 

من شمال إفريقيا. 
األوروبي  المجلس  رئيس  وكتب 
»القرار  أن  تويتر  على  ميشيل  تشارلز 
حل  نحو  خطوة  هو  إيريني  العملية  بشأن 
سياسي في ليبيا«، معربا عن دعمه لجهود 
في  الدموي  الصراع  لحل  المتحدة  األمم 
قيادة  مقر  يكون  وسوف  الدولة.  هذه 
فابيو  األدميرال  بقيادة  روما،  في  المهمة 

أجوستيني.
مع تواصل الحرب في العاصمة طرابلس 
يزداد  الليبي،  الغربي  مناطق  وبعض 
كورونا  فيروس  تفشي  مع  تعقيدا  الوضع 
المستجد الذي أصبح معظلة دولية وأوقف 
العالم.  دول  معظم  في  األنشطة  كافة 
وطأة  تحت  الليبيون  يعيش  وكغيرهم 
عجز  ظل  في  الفيروس  هذا  من  الخوف 

دولي عن مواجهته أو إيجاد لقاح فعال. 

ال تبدو مسيرة المعركة حتى اآلن، في صالح حكومة الوفاق. 

ضغط  هــو  الليبي  الجيش  على  المسّلط  الوحيد  الضغط 

الوقت. فهو المتنفس الوحيد لقوات الوفاق في المقابل. 

فعامل الوقت يساهم في مزيد حشد الّدعم التركي.

لــم يعد الــّدعــم الــتــركــي خــافــًيــا على أحــد فــي ليبيا، وال تبدو 

الـــمـــعـــادلـــة الــتــركــيــة نــفــســهــا عــصــيــة عــلــى الـــفـــهـــم. األتـــــراك 

الــوفــاق، يعلنون ذلــك صــراحــة. وتحّول  أنفسهم وحكومة 

األمــر مــن اإلنــكــار بــدايــة إلــى التبّجح واالفــتــخــار فــي النهاية. 

السّراج يعطي لطلب التدّخل مسحة من الشرعية. بينما 

يصفه آخرون بأنه شرعنة لاستعمار. فالليبيون أصحاب 

الذي  التركي  العثماني  االستعمار  ويــات  في  طويل  تاريخ 

الزالـــت تــأثــيــراتــه الــحــضــاريــة الــمــدمــرة، ماثلة إلــى الــيــوم في 

الباد، وفي كثير من البلدان العربية األخرى.
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طوفان الكرامة..
مسيرة معركة تنتظر الحسم

العام  في  السافر  الغربي  التدخل  جراء  البالد  في  األزمة  إندالع  أعقبت  التي  السنوات  طيلة 
2011، أصرت الميليشيات المختلفة على التمترس فى العاصمة الليبية طرابلس، 
حيث دخلت في صراعات متواصلة على النفوذ والسيطرة في غياب جيش أو شرطة نظاميين 
وفي ظل عجز حكومي متواصل عن وضع حد لسيطرة المسلحين وفرض سلطة القانون. 
وظ وأمام هذا الوضع، أعلن الجيش الوطني الليبي في إبريل/نيسان من العام 2019، بدء 
عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة الليبية من المليشيات المسلحة، ومنذ هذا التاريخ 
مرت العملية بالعديد من المنعطفات الميدانية بين النجاحات والتقدمات مقابل اإلخفاقات 
والتراجعات، غير أن الهدف النهائي الذي تم اإلعالن عنه منذ عام وهو تحرير العاصمة ما 

زال حتى اآلن لم يتحقق بعد مع تواصل غياب الحسم في المعارك الدائرة. 

عبدالباسط غبارة
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العملية انطالق 
الجيش  قوات  قامت  أبريل 2019، عندما  نيسان/  الرابع من  في  بدأت عملية طرابلس 
عملية  أعقاب  في  طرابلس،  الليبية  العاصمة  على  للسيطرة  هجوم  بشن  الليبي  الوطني 
تأمين مناطق الجنوب الليبي، والتي نفذتها وحدات الجيش في يناير من العام ذاته، والتي 
التشادية،  للمعارضة  تابعة  وحدات  شنته  الذي  الهجوم  عقب  مباشرة  فعلي  بشكل  بدأت 
أهم  إحدى  تراغن جنوبي مدينة سبها،  في منطقة  للجيش  التابع  العاشر  اللواء  مقر  على 

مدن الجنوب الليبي. 
العاصمة  نحو  تقدم  الجيش  أن  المسمارى،  أحمد  اللواء  الجيش  باسم  المتحدث  وأعلن 
طرابلس ووصل إلى المدينة، وسيطر على عدة مدن، مضيفا أن العملية العسكرية هدفها 

استقرار ليبيا وسالمة المواطنين في طرابلس. 
إن  العسكرية في طرابلس،  العمليات  المسماري، خالل مؤتمر صحفي بخصوص  وقال 
الجيش الليبي يطلق اسم »طوفان الكرامة« على العملية العسكرية في طرابلس، موضحا 
أن العمليات العسكرية انطلقت من قاعدة الجفرة نحو طرابلس وأن قوات الجيش دخلت 
مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس بطرابلس، مضيفا أن القوات تواصل 

تقدمها ووصلت إلى غريان وسيطرت على العزيزية. 
الوطني  للجيش  العامة  القيادة  وأعلنت 
تنفيذ  على  العزم  »عاقدة  أنها  الليبي 
من  شبر  كل  بتحرير  الليبي  الشعب  أوامر 
تحرير  »نحو  تقدمه  مؤكدة  الوطن«،  تراب 
العامة  القيادة  ودعت  طرابلس«.  العاصمة 
في  المسلحة«  »المليشيات  مقاتلي  جميع 
فكرا  يحملون  ال  »الذين  من  طرابلس 
طرابلس،  ومغادرة  سالحهم  لترك  متطرفا 

والعودة إلى مدنهم آمنين«. 

نجاحات وتقدمات
طوفان  عملية  من  األولى  المرحلة  بدأت 
نتائجها  من  وكان  متسارع،  بشكل  الكرامة 

أعلن الجيش الوطني الليبي في إبريل/نيسان من العام 

2019، بـــدء عــمــلــيــة طـــوفـــان الــكــرامــة لــتــحــريــر الــعــاصــمــة 

الــلــيــبــيــة مـــن الــمــلــيــشــيــات الــمــســلــحــة، ومـــنـــذ هــــذا الــتــاريــخ 

مـــرت الــعــمــلــيــة بــالــعــديــد مــن الــمــنــعــطــفــات الــمــيــدانــيــة بين 

والتراجعات،  اإلخــفــاقــات  مقابل  والتقدمات  النجاحات 

غــيــر أن الـــهـــدف الــنــهــائــي الــــذي تـــم اإلعـــــان عــنــه مــنــذ عــام 

وهو تحرير العاصمة ما زال حتى اآلن لم يتحقق بعد مع 

تواصل غياب الحسم في المعارك الدائرة. 
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وخلة  المطار  وطريق  الربيع  وادي  أبرزها  طرابلس،  العاصمة  جنوب  محاور  ثمانية  فتح 
الفرجان والسبيعة. وتمكنت قوات الجيش الليبي من دخول أربع مدن رئيسية  تمثل حدود 
الجنوبية  الضواحي  في  توغلت  كما  وترهونة،  غريان،  صرمان،  صبراتة،  وهي:  العاصمة، 

لمدينة طرابلس. 
وفي السادس من مايو/أيار 2019 انطلقت المرحلة الثانية للعملية بهدف دمج ومشاركة 
أبرزها قبائل مدينة  العملية، وشاركت خاللها عدة قبائل  الغربية في  المنطقة  كتائب من 
ترهونة وورشفانة والعزيزية. مع إعالن القيادة العامة للقوات المسلحة عن إرسالها لكتائب 
من  طرابلس  لتحرير  الكرامة  طوفان  عملية  في  المشاركة  أجل  من  عسكرية  وتعزيزات 
الميليشيات  استنزاف  باألساس،  المرحلة  تلك  استهدفت  وقد  اإلرهابية.  الميليشيات 

اإلرهابية والسيطرة الكاملة على مواقعها. 
يوليو   22 الموافق  االثنين  يوم  الليبي  الوطني  الجيش  استأنف  المرحلة،  تلك  إطار  وفي 
في  الميليشيات  مواقع  الجو  سالح  قصف  حيث  طرابلس  محاور  جميع  في  تقدمه   ،2019
بشن  الليبي  الوطني  الجيش  قيام  عن  فضاًل  البرية.  الوحدات  لتقدم  تمهيًدا  العاصمة 
العاصمة  الميليشيات شرقي  والتي تخضع لسيطرة  الجوية بمصراتة،  الكلية  هجوم على 

طرابلس، في خطوة اعتبرها محللون تقدًما كبيًرا لقوات الجيش. 
وحررت وحدات الجيش عدة معسكرات مهمة، أبرزها معسكر اليرموك )بمنطقة الخلة 
بمحور  مهمة  عسكرية  ثكنة  وهو   ،2019 األول  أكتوبر/تشرين   26 في  العاصمة(  جنوب 
صالح الدين الذي يوصل إلى قلب طرابلس من الجهة الجنوبية، كما تقدمت القوات ألول 

مرة في اليوم نفسه إلى مبنى الجوازات بالمحور ذاته. 
كما عمل الجيش الليبي على ربط المحاور 
نقاط  إلى  الوصول  أجل  من  ببعضها، 
آخرها  كان  والتي  القوات،  بين  التماس 
مدينة  بين  الرابط  المحور  على  السيطرة 
العزيزية وطرابلس في 14 نوفمبر/تشرين 
بين  الرابط  »الهيرة«  ومحور   ،2019 الثاني 
)جنوب  غريان  ومدينة  العزيزية  منطقة 
الثاني،  نوفمبر/تشرين   29 في  طرابلس( 
حيث يشكل الجيش ما يشبه القوس الذي 

يمنع المليشيات من االلتفاف على قواته. 

بــدأت المرحلة األولــى من عملية طوفان الكرامة بشكل 

مـــتـــســـارع، وكـــــان مـــن نــتــائــجــهــا فــتــح ثــمــانــيــة مـــحـــاور جــنــوب 

المطار  وطريق  الربيع  وادي  أبرزها  طرابلس،  العاصمة 

الليبي  الجيش  قــوات  وتمكنت  والسبيعة.  الفرجان  وخلة 

ــــدود الــعــاصــمــة،  ــع مــــدن رئــيــســيــة  تــمــثــل حـ ــ ــــول أربـ مـــن دخـ

وهــي: صبراتة، صرمان، غريان، وترهونة، كما توغلت في 

الضواحي الجنوبية لمدينة طرابلس. 
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انتكاسة غريان
في تطور مفاجئ، أعلنت حكومة الوفاق الليبية، أواخر يونيو 2019، بسط سيطرتها على 
الجيش  قوات  كانت  التي  طرابلس(،  العاصمة  غربي  جنوب  كيلومترا   80( غريان  مدينة 
واضحا  وبدا  العسكرية.  عملياتها  لقيادة  مقراً  وتّتخذها  عليها،  تسيطر  الليبي،  الوطني 
معركة  لحسم  الترويج  بهدف  التطور  هذا  الستغالل  السياسي  االسالم  تيار  محاوالت 

طرابلس لصالح المليشيات الموالية له. 
الليبي الى مدينة غريان منذ بداية انطالق العمليات العسكرية  ودخل الجيش الوطني 
لتحرير العاصمة، ولم تكن هناك مقاومة لدخول الجيش الليبي، حين وصل إلى المدينة، 
بأن  الجيش  لقيادة  وتعهد  حرب،  بدون  لدخولها  اتفاًقا  أعيانها  مجلس  عقد  أن  بعد 

المسلحين المتواجدين في المدينة لن يتعرضوا لقوات الجيش. 
تأمينها  مسألة  وترك  المدينة  تخوم  إلى  تراجع  المدينة،  على  الجيش  سيطر  أن  وبعد 
للقوات األمنية من أبناء غريان وضباطها في المؤسسات األمنية، غير أن من تعهد مجلس 
الفوضى؛  إثارة  في  وبدأوا  األمنية  المقرات  وهاجموا  العهد  نقضوا  بحياديتهم،  األعيان 

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

لزاما االنسحاب منها«. 
وقال طالل الميهوب، رئيس لجنة الدفاع 
ما  إن  الليبي،  البرلمان  في  القومي  واألمن 
بعض  من  خيانة  غريان  مدينة  في  وقع 
في  وأضاف  األموال.  مقابل  غريان  أهالي 
»سبوتنيك«  لوكالة  خاصة  تصريحات 
دخل  حين  الليبي  الجيش  أن  الروسية، 
األمان  أعطى  قتال  دون  غريان  مدينة  إلى 

أواخــر  الليبية،  الــوفــاق  حكومة  أعلنت  مفاجئ،  تــطــور  فــي 

يــونــيــو 2019، بــســط ســيــطــرتــهــا عــلــى مــديــنــة غــريــان )80 

كــيــلــومــتــرا جــنــوب غــربــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس(، الــتــي كانت 

وتّتخذها  عليها،  تسيطر  الليبي،  الوطني  الجيش  قـــوات 

محاوالت  واضحا  وبــدا  العسكرية.  عملياتها  لقيادة  مقرًا 

تـــيـــار االســــــام الــســيــاســي الســـتـــغـــال هــــذا الـــتـــطـــور بــهــدف 

الـــتـــرويـــج لــحــســم مــعــركــة طـــرابـــلـــس لــصــالــح الــمــلــيــشــيــات 

الموالية له. 
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للجميع، خاصة أن ليبيا مبنية على النسيج االجتماعي، وأنهم وعدوا األهالي بأن الجيش لن 
يستهدف أي مواطن ما لم يتعرض للجيش. 

النائمة، قامت بتصفية  التي دخلت إلى مدينة غريان بمساندة الخاليا  القوات  وأكد أن 
الجرحى والمصابين في مستشفى غريان، وأن التصفية التي قامت بها القوات المهاجمة 
تشبه عمليات »داعش«. وتابع أن عملية الخيانة وقعت بتآمر الخاليا النائمة داخل غريان، وأن 

الجيش اآلن يحاصر غريان، ويعيد ترتيب صفوفه، استعدادا للسيطرة على المدينة. 
وشهدت مدينة غريان انتهاكات جسيمة على يد المليشيات المسلحة، وتداول ناشطون 
في مواقع التواصل االجتماعي فيديو لعملية تحقيق »مهينة« مع جرحى الجيش الوطني في 
من  بالجثث  والتنكيل  الجرحى  من  العديد  تصفية  إلى  مشيرين  العام،  غريان  مستشفى 
قبل عناصر متشددة من ضمن مجلس شورى بنغازي وتنظيم أنصار الشريعة وميليشيات 

مصراته. 
وتعتبر مدينة غريان الواقعة في مفتتح سلسلة الجبل الغربي العاصمة اإلدارية لمناطق 
أنها من جهة  كما  عبر مدينة مزدة.  الليبي  والجنوب  الغرب  بين  االتصال  الجبل، وطريق 
أخرى تشرف على الطرقات المؤدية إلى العاصمة طرابلس وطوقها، وصواًل إلى العزيزية 

وترهونة، وحتى إلى مصراته عبر مدينة بني وليد. 

تقدمات جديدة
خليفة  المشير  الليبي  الوطني  الجيش  قائد  أعلن   ،2019 األول  ديسمبر/كانون  وفي 

والتقدم  الحاسمة  المعركة  بدء  حفتر 
المتقدمة  الوحدات  ودعا  طرابلس،  نحو 
وانطلقت  االشتباك.  بقواعد  االلتزام  إلى 
مواقع  على  سيطرت  التي  الجيش  قوات 
من  متحركة  العاصمة  وسط  استراتيجية 
مشروع  إلى  وصلت  حتى  كافة  المحاور 
الهضبة )جنوب طرابلس(، وسيطر الجيش 
بـ«معسكر  المعروف  حمزة  معسكر  على 
103« ومعسكر »التكبالي« ومنطقة »التوغاز« 

شمال غربي العاصمة. 
ولم تمر أيام قليلة من شهر يناير/كانون 
الثاني حتى سيطر الجيش الليبي على واحدة 

شهدت مدينة غريان انتهاكات جسيمة على يد المليشيات 

الـــمـــســـلـــحـــة، وتـــــــــــداول نــــاشــــطــــون فـــــي مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 

االجـــتـــمـــاعـــي فــيــديــو لــعــمــلــيــة تــحــقــيــق »مــهــيــنــة« مـــع جــرحــى 

الجيش الوطني في مستشفى غريان العام، مشيرين إلى 

قبل  من  بالجثث  والتنكيل  الجرحى  من  العديد  تصفية 

عناصر متشددة من ضمن مجلس شورى بنغازي وتنظيم 

أنصار الشريعة وميليشيات مصراته. 
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المعارك  في  االستراتيجية  الليبية  المدن  أهم  من 
مدينة  اإلرهابي،  داعش  لتنظيم  السابق  والمعقل 
طرابلس(،  شرق  كيلومترا   450( الساحلية  سرت 
القرضابية،  قاعدة  ومطار  المعسكرات  على  وسيطر 

دون قتال في 6 يناير/كانون الثاني 2020. . 
سرت  مدينة  على  السيطرة  الجيش  إعالن  ومثل 
تكتسب  حيث  المعركة،  في  هاما  منعرجا  اإلستراتيجية 
المدن  أكثر  الجغرافي، فهي  الموقع  أهمية من  المدينة 
المتوسط  للبحر  الجنوبي  الشاطئ  على  امتدادا  الليبية 
مثل  اإلستراتيجية  المنشآت  من  العديد  وداخلها 
وقاعدة  التجاري  سرت  وميناء  الدولي  القرضابية  مطار 
المنافذ  المطار والميناء من أهم  الجوية وُيعد  القرضابية 

الرئيسية لليبيا على العالم. 
إلى  الليبي  الجيش  اتجه  سرت،  على  السيطرة  إثر  وعلى 
والهيشة  بوقرين  أبرزها  جديدة،  محاور  وفتح  مصراتة، 
والوشكة شرقي المدينة التي تعتبر أكبر وأهم المدن الداعمة للمليشيات اإلرهابية والتي 

تحتوي على ميناءين، بحري وجوي، يستخدمان الستجالب السالح والمرتزقة من تركيا. 

تدخل تركي ودعم قبلي
تقدمات  الليبي  الجيش  تحقيق  مع 
إستراتيجية  مواقع  عدة  في  ميدانية 
تركيا،  بحليفتها  الوفاق  حكومة  استنجدت 
وهو ما ترجم بشكل علني من خالل توقيع 
مذكرة التفاهم المثيرة للجدل بين حكومة 
الوفاق التي يرأسها فائز السراج والحكومة 
التركية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، 
والدولية  اإلقليمية  المعارضة  رغم  وذلك 

الواسعة لهذه االتفاقية. 
احتدام  إلى  التركي  التدخل  وأفضى 
المعارك التي فشلت كل المحاوالت الدولية 

مــــثــــل إعــــــــــان الــــجــــيــــش الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــــديــــنــــة ســــرت 

تكتسب  حيث  الــمــعــركــة،  فــي  هــامــا  منعرجا  اإلستراتيجية 

أكــثــر المدن  الــجــغــرافــي، فهي  الــمــوقــع  مــن  المدينة أهمية 

المتوسط  للبحر  الجنوبي  الشاطئ  على  امــتــدادا  الليبية 

ــــن الـــمـــنـــشـــآت اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــثــل  وداخــــلــــهــــا الــــعــــديــــد مـ

وقاعدة  التجاري  ســرت  وميناء  الــدولــي  القرضابية  مطار 

القرضابية الجوية وُيعد المطار والميناء من أهم المنافذ 

الرئيسية لليبيا على العالم. 
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الدعم  إلى  والسالح  بالعتاد  اللوجستي  الدعم  من  انتقلت  تركيا  أن  خاصة  احتوائها،  في 
العسكري المباشر من خالل إرسال ضباط أتراك لتدريب القوات المقاتلة إلى جانب حكومة 
السراج في مرحلة أولى، ثم الدفع بآالف المقاتلين المرتزقة الذين استقدمتهم من سوريا 

للقتال في ليبيا. 
ومثل التدخل التركي نقطة إضافية لتراجع شرعية حكومة الوفاق وااللتفاف حول الجيش 
عزلة  من  ذلك  وزاد  الليبية،  األراضي  كامل  على  سلطته  بسط  استعادة  معركة  في  الليبي 
للقوات  المحلي  الدعم  المقابل  في  تصاعد  فيما  ودوليا.  وإقليميا  داخليا  الوفاق  حكومة 

المسلحة الليبية وهو ما أكدته تحركات القبائل الليبية. 
حيث أقدمت قبائل من شرق وجنوب ليبيا في 17 يناير/كانون الثاني 2020، على إيقاف 
صادرات النفط من موانئ »البريقة وراس النوف والحريقة والزويتينة والسدرة شرق البالد«، 
احتجاجا على استخدام حكومة الوفاق عوائد النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين، 

والمطالبة بإنهاء الوجود التركي في ليبيا. 
واجتمع 4 اآلالف شخص من شيوخ وأعيان القبائل والمدن والنخب الليبية، في 20 فبراير 
الماضي، فى مدينة ترهونة غرب ليبيا على مدار يومين، للتأكيد على أن ليبيا دولة مستقلة 
وتدفقا  تركيا  وغزوا   سياسيا  انقساما  تعاني  بالدهم  أن  موضحين  وموحدة،  سيادة  ذات 
متواصال للمرتزقة واإلرهابيين، مؤكدين مقاومتهم للتدخل الخارجي وفي مقدمته الغزو 

التركي ورفض أي اتفاقية تشكل خطرا على األمن الليبي. 
وأعيان  شيوخ  أغلب  ضم  اجتماعا   ،2020 مارس   50 الخميس  هراوة  منطقة  وشهدت 
القبائل الليبية العالن تأسيس المجلس األعلى للقبائل الليبية على مستوى ليبيا. وانتخب 

الشيخ  الليبية  القبائل  وأعيان  شيوخ 
رئيًسا  ترهونة  قبائل  شيخ  الفاندي  صالح 
لحشد  الليبية  القبائل  وتسعى  للمجلس. 
الدعم للجيش الليبي في قتاله ضد االرهاب 

والغزو التركي. 

هدنة هشة وحسم ينتظر
وفي 12 يناير/كانون الثاني، أعلن الجيش 
الوفاق  حكومة  مع  للهدنة  قبوله  الليبي 
دولية،  مساٍع  بعد  السراج،  فايز  برئاسة 
خروقات،  أي  على  الرد  بحق  احتفاظه  مع 

زاد الــتــدخــل الــتــركــي مـــن تــأجــيــج االوضـــــاع فـــي طــرابــلــس، 

حيث استمرت الخروقات من طرف المليشيات المدعومة 

منطلق  من  الليبي  الوطني  الجيش  واستطاع  بالمرتزقة 

حق الــرد على خروقات المليشيات من تحرير العزيزية، 

مـــفـــتـــاح تـــحـــريـــر طـــرابـــلـــس، فــــي 2 مـــــــــــارس/آذار الـــمـــاضـــي، 

ــلــــواء الــــرابــــع أحــــد أكـــبـــر الــمــواقــع  والـــســـيـــطـــرة عــلــى مــقــر الــ

العسكرية جنوب غرب العاصمة.
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مع  النار  إطالق  لوقف  قرار  بأي  عالقة  له  ليس  المتطرفة  والتنظيمات  اإلرهاب  محاربة  وأن 
المليشيات. وبعد أسبوع من الهدنة، وفي 19 يناير/كانون الثاني، عقد مؤتمر برلين حول 
ليبيا، الذي شاركت فيه وفود دولية عديدة دعا لتثبيت وقف إطالق النار والتصدي للمرتزقة 

واإلرهابيين وتهريب السالح. 
ورغم التوصيات التي خرج بها مؤتمر برلين لوقف إطالق النار وحظر توريد السالح إلى 
النزاع، تجاهلت تركيا اإلرادة الدولية واتفاق  ليبيا والدعوة إلى تشكيل لجنة دولية إلنهاء 
كما  متطورة.  أسلحة  بشحنات  طرابلس  أمطرت  حيث  االتفاق،  بنود  جميع  وخرقت  برلين 

أرسل نظام أردوغان اليالف من مرتزقته الى األراضي الليبية في خرق واضح لتعهداته. 
وزاد التدخل التركي من تأجيج االوضاع في طرابلس، حيث استمرت الخروقات من طرف 
المليشيات المدعومة بالمرتزقة واستطاع الجيش الوطني الليبي من منطلق حق الرد على 
خروقات المليشيات من تحرير العزيزية، مفتاح تحرير طرابلس، في 2 مارس/آذار الماضي، 

والسيطرة على مقر اللواء الرابع أحد أكبر المواقع العسكرية جنوب غرب العاصمة. 
الليبي  الوطني  الجيش  استجابة  رغم 
غربية  ودول  المتحدة،  األمم  بعثة  لدعوة 
الماضي،  مارس/آذار  منتصف  وعربية، 
بالوقف الفوري الطالق النار وانهاء العمليات 
قصد  إنسانية«،  »ألغراض  العسكرية 
الذي  المستجد،  )كورونا(  فيروس  مواجهة 
ينشر الرعب والهلع في العالم منذ أسابيع، 
فقد واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق 
هجوما  شنت  حيث  االستفزازية  هجماتها 

مفاجئا على قاعدة الوطية العسكرية. 
المشتركة  العمليات  غرفة  آمر  وكشف 
عن  الجويلي،  أسامة  الوفاق  لقوات  التابعة 
للسيطرة  السالم«  »عاصفة  عملية  انطالق 
المكتب  ونقل  الجوية.  الوطية  قاعدة  على 
اإلعالمي لعملية بركان الغضب، عن جويلي 
قوله »خالل عملية »عاصفة السالم« قبضت 
»الميليشيات  عناصر  من  عدد  على  قواتنا 

يشير مراقبون الى ان الجرائم واالنتهاكات التي تمارسها 

المستوى  على  واضحة  باتت  تركي  بدعم  الوفاق  حكومة 

المحلي والــدولــي وهــو مــا مــن شــانــه تعميق مـــأزق حكومة 

السراج التي تعاني أصا من خافات داخلية تنبئ بتفكك 

تحالفاتها مع مليشيات تيار االســام السياسي المسيطر 

الــفــعــلــي عــلــى مـــؤســـســـات الــــدولــــة فـــي طـــرابـــلـــس والــــــذراع 

الــتــخــريــبــي لــتــركــيــا فــي الـــبـــاد. ويــصــر الــجــيــش الــلــيــبــي على 

تــحــريــر كــامــل تـــراب الــبــاد ويــؤكــد مــســؤولــون عسكريون 

أن حسم المعارك في طرابلس قــادم ال محالة حيث أن 

العــادة  الوحيد  الطريق  يمثل  المليشيات  سطوة  انــهــاء 

بناء ليبيا. 
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أجانب،  مرتزقة  بينهم  اإلرهابية« 
القصف  على  ردا  تأتي  والعملية 
العاصمة  ألحياء  المتواصل 
لوقف  المتكرر  والنقض  طرابلس 

إطالق النار«، على حد قوله. 
بالفشل  باء  الهجوم  ولكن 
المليشيات  تحافظ  ولم  الذريع، 
تقدمت  فيما  مواقعها،  على 
مدن  وحررت  الجيش  قوات 
والعسة  وزلطن  ورقدالين  الجميل 
قرب  بها،  المليشيات  ومعسكرات 
استطاع  كما  التونسية.  الحدود 
الجيش الليبي أن يقترب من معبر 
راس جدير الحدودي، وأن يحاصر 
أحد  زوارة،  مدينة  في  المليشيات 
لتوريد  التركي  الغزو  مداخل  أهم 

األسلحة والمرتزقة إلى ليبيا. 
الوفاق  حكومة  اتجهت  ومؤخرا 
بدعم من الطيران التركي المسير 

ابريل،   6 اإلثنين  فجر  المسير،  التركي  الطيران  قصف  حيث  كبيرة  انتهاكات  ارتكاب  الى 
مدينة بني وليد وسط ليبيا، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين. وقالت تقارير اعالمية 
نقال عن شهود العيان: إن الطيران التركي المسير شن نحو 11 غارة على منطقتي تنيناي 

وأشميخ جنوب بني وليد. 
كما استهدفت طائرة تركية مسيرة، األحد الماضي، طائرة شحن تابعة للجيش الوطني 
الغربية. وقالت شعبة اإلعالم  المنطقة  الليبي، كانت تحمل مساعدات طبية لمستشفيات 
الحربي التابعة للجيش: تم استهداف طائرة شحن بمطار ترهونة أرسلتها الحكومة الليبية 
عاجلة  طبية  مستلزمات  الطائرة  تحمل  وكانت  الغربية،  المنطقة  مستشفيات  لمساعدة 

لمكافحة وباء كورونا. 
الوفاق  لحكومة  التابعة  القوات  استهداف  أن  السعيدي  علي  النواب  مجلس  عضو  وأكد 
لشاحنات الغذاء والدواء وكذلك المحروقات التي ترسلها الحكومة الليبية لمختلف المناطق 
وأضاف  الليبي.  الجيش  أمام  الوفاق  قوات  بها  منيت  التي  الكبيرة  الخسائر  على  يدل 
السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا اإلخبارية »اليوم الشعب الليبي يدرك تمام اإلدراك أن 
حكومة الوفاق وكذلك المرتزقة العثمانيين لن يستطيعون أن ينتصروا على الشعب الليبي 
والمدعوم بجيشه الذي أوفى بتعهداته مع المجتمع الدولي في االلتزام بالهدنة ولكن لن 
»الشعب ينتظر االنتصار في  الجماعات المسلحة« مردفا  يبق مكتوف األيدي أمام هجمات 

القريب العاجل على هذه الجماعات المسلحة اإلرهابية«. 
ويشير مراقبون الى ان الجرائم واالنتهاكات التي تمارسها حكومة الوفاق بدعم تركي 

المحلي  المستوى  على  واضحة  باتت 
مأزق  تعميق  شانه  من  ما  وهو  والدولي 
حكومة السراج التي تعاني أصال من خالفات 
داخلية تنبئ بتفكك تحالفاتها مع مليشيات 
الفعلي  المسيطر  السياسي  االسالم  تيار 
على مؤسسات الدولة في طرابلس والذراع 
الجيش  ويصر  البالد.  في  لتركيا  التخريبي 
الليبي على تحرير كامل تراب البالد ويؤكد 
المعارك  حسم  أن  عسكريون  مسؤولون 
انهاء  أن  حيث  محالة  ال  قادم  طرابلس  في 
الوحيد  الطريق  يمثل  المليشيات  سطوة 

العادة بناء ليبيا. 

ومؤخرا اتجهت حكومة الوفاق بدعم من الطيران التركي 

المسير الى ارتكاب انتهاكات كبيرة حيث قصف الطيران 

وليد  بني  مدينة  ابــريــل،   06 اإلثنين  فجر  المسير،  التركي 

ــــوع إصـــابـــات بــيــن الــمــدنــيــيــن.  وســــط لــيــبــيــا، مـــا أدى إلــــى وقـ

وقالت تقارير اعامية نقا عن شهود العيان: إن الطيران 

نــحــو 11 غــــارة عــلــى منطقتي تنيناي  الــمــســيــر شــن  الــتــركــي 

وأشميخ جنوب بني وليد. 
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عام على معركة طرابلس..

تركيا تطيل أمد الحرب 
بالمرتزقة والسالح

همسة يونس

TheMixArab

ومتشابكة  متشعبة  انعطافات  تشهد  الزالت  أبعادها  بعد،  تحسم  لم  معركة 
في مسار الحرب، فعلى مدار نحو عام من إعالن القيادة العامة للجيش الليبي 
أحداث  ليبيا  شهدت   ،2019 أبريل   4 في  طرابلس  العاصمة  تحرير  عملية 
محورية دون أن يحسم أي طرف األمر لصالحه، وبينما ال تزال حكومة الوفاق 
الرابع  برئاسة فائز السراج، تنادي بضرورة أن يعود الجيش إلى مواقعه قبل 

من أبريل 2019. 
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بات هدف القوات المسلحة بقيادة خليفة حفتر هو إتمام المهمة في أقرب وقت، خاصة 
وأن الحرب لم تعد مع ليبيين فقط، مهما كانت عقيدتهم، ولكن مع قوات غازية ومرتزقة 

أجانب يقاتلون على األرض بنزعة استعمارية مرفوضة داخليا وخارجيا.

المرتزقة ومعركة طرابلس
ولعل من أبرز انعطافات معركة طرابلس، هو لجوء حكومة الوفاق إلى الزج بعناصر من 

المرتزقة في الساحة الليبية، حيث اعتمدت 
خاصة  األفارقة  المقاتلين  على  البداية  في 
ما  دائما  هؤالء  ولكن  منهم،  التشاديين 
فلجأت  الليبي،  الجيش  يد  في  أسرى  وقعوا 
التي  تركيا  مع  التعاون  إلى  الوفاق  حكومة 
والقوانين  واألعراف  باالتفاقيات  ضربت 
الشأن  الحائط في تدخل سافرا في  عرض 
المرتزقة  تجنيد  خالل  من  وذلك  الليبي، 
النظام  قام  حيث  سوريا،  من  والمقاتلين 
السورية  بالمدن  مكاتب  بفتح  التركي 
الحمزة«  »فرقة  إشراف  تحت  مكتب  منها 
الموالية ألنقرة في  المعارضة  أحد فصائل 
مبنى قوى األمن الداخلي، وفى مبنى اإلدارة 
الشامية«،  »الجبهة  إشراف  تحت  المحلية 
قرية  في  مكتبا  المعتصم«  »لواء  افتتح  كما 
آخر  مكتبا  المحمودية  حي  وفى  قيباريه، 
تحت إشراف »لواء الشامل«، لتشجيع الشباب 
وتقديم  ليبيا،  إلى  التوجه  على  السوري 
مسلح،  لكل  شهرية  ورواتب  مغريات 
وإرسالهم عبر مطار إسطنبول إلى األراضي 

بـــات هـــدف الـــقـــوات الــمــســلــحــة بــقــيــادة خــلــيــفــة حــفــتــر هو 

إتمام المهمة في أقرب وقت، خاصة وأن الحرب لم تعد مع 

ليبيين فقط، مهما كانت عقيدتهم، ولكن مع قوات غازية 

استعمارية  بنزعة  األرض  على  يقاتلون  أجــانــب  ومرتزقة 

مرفوضة داخليا وخارجيا.

لـــم تــكــتــفــي تــركــيــا بــتــجــنــيــد الــمــرتــزقــة الــســوريــيــن فـــي ليبيا 

وحسب، بل عمدت إلى إضافة انتهاك جديد إلى سجل 

في  أطــفــاال  أنــقــرة  جندت  حيث  ليبيا،  فــي  السافر  تدخلها 

صفوف المرتزقة السوريين ال تتجاوز أعمارهم 14 عاًما، 

وأرسلتهم للقتال في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب 

تغطية  في  المتخصصة  األمريكية  الصحفية  كشفته  ما 

األزمات اإلنسانية والصراعات، ليندسي سنيل.
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الليبية للعمل كمرتزقة في حرب ال عالقة لهم بها، ليلقون بأنفسهم أمام مصير مجهول، 
مقابل مبالغ مادية، ال تكفي لضمان أمنهم أو حقوقهم في ساحات القتال، واألغرب هو أن 
الحالة التركية مختلفة، ألن الرأي العام العالمي أصبح شاهدا على عمليات نقل المسلحين، 

بينما أقرت أنقرة أنها تستعين بمقاتلين من سوريا في ليبيا أكثر من مرة.

تركيا تخلف وعودها.. والمرتزقة يعيشون الندم
السوري  المرصد  نقل  ليبيا،  في  السورية  المرتزقة  بعناصر  تركيا  زج  من  أشهر  وبعد 
لحقوق اإلنسان، عن مقاتل موجود حاليا في ليبيا، قوله إن النظام التركي توقف عن دفع أجور 
ليبيا، حيث حصلت مصادر في المرصد السوري لحقوق اإلنسان  المرتزقة السوريين في 
على تسجيل صوتي ألحد المقاتلين هناك، تحدث فيه عن ندم الجميع من القدوم إلى ليبيا 
وبأنهم تورطوا في ذلك، داعين الراغبين بالذهاب إلى ليبيا بأن يتراجعوا عن قرارهم ألن 
الوضع ليس جيد إطالقًا، فاألتراك تخلفوا عن دفع مستحقات المقاتلين البالغة 2000 دوالر 

أمريكي للشهر الواحد.
 وأضاف المقاتل: »تركيا دفعت راتب شهر واحد فقط ثم لم تقدم لنا أي شءي، نقيم في 
المنزل وحتى السجائر ال نحصل عليها في غالب األوقات، ال نستطيع الخروج من المنزل«، 
ويضيف المقاتل« جميعًا يريد العودة إلى سورية وهناك دفعات تتحضر بالعودة عبر فيلق 
أّن  له  المرصد في تقرير  أّكد  الشام«. كما 
هناك حالة استياء متصاعدة لدى المقاتلين 
السوريين الذين ذهبوا لليبيا بسبب تخلف 
تركيا عن اإليفاء بوعودها في دفع رواتبهم 
المقدرة بألفي دوالر أمريكي شهريا، فضال 
عّما وصفه بـ »الواقع المزري« الذي يعيشونه 

في ليبيا.
أن  كشف  قد  السوري،  المرصد  وكان 
رواتب  تخفيض  إلى  عمد  التركي  الجانب 

ــه أّن هــــنــــاك حــــالــــة اســـتـــيـــاء  ــ ــــي تـــقـــريـــر لـ ــمــــرصــــد فـ أّكــــــــد الــ

لليبيا  الذين ذهبوا  السوريين  المقاتلين  متصاعدة لدى 

بسبب تخلف تركيا عن اإليفاء بوعودها في دفع رواتبهم 

بـ  وصفه  عّما  فضا  شهريا،  أمريكي  دوالر  بألفي  المقدرة 

»الواقع المزري« الذي يعيشونه في ليبيا.
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فاق  أن  ليبيا وذلك بعد  للقتال في  وإرسالهم  الذين جرى تجنيدهم  السوريين  المقاتلين 
مقتل  رصد  تم  كما  مقاتل،   6000 وهو  تركيا  وضعته  الذي  الحد  المجندين  تعداد 
المزيد من الفصائل السورية الموالية ألنقرة في المعارك مع الجيش الليبي في مناطق 

ليبية عدة.

تجنيد األطفال
عمدت  بل  فحسب،  ليبيا  في  السوريين  المرتزقة  بتجنيد  تركيا  تكتف  لم 

إلى إضافة انتهاك جديد إلى سجل تدخلها السافر في ليبيا، حيث جندت 
أنقرة أطفاال في صفوف المرتزقة السوريين ال تتجاوز أعمارهم 14 عاًما، 

كشفته  ما  بحسب  طرابلس،  الليبية  العاصمة  في  للقتال  وأرسلتهم 
اإلنسانية  األزمات  تغطية  في  المتخصصة  األمريكية  الصحفية 
عمليات  غرفة  من  مصدر  قال  فيما  سنيل،  ليندسي  والصراعات، 
الكرامة إن تجنيد األطفال بات ظاهرة مألوفة لدى الميلشيات في 
طرابلس ومصراتة، ولوحظ في الفترة األخيرة اإلعالن عن مقتل 
بعضهم، كما ظهرت تسجيالت فيديو ألطفال يمتشقون السالح 

ويتوعدون الجيش الليبي.
يدخل  ليبيا  الى  سوريا  من  األطفال  نقل  أن  المصدر  وأضاف 

ضمن محاولة توطين اإلرهاب في طرابلس بعد إخراج عناصره من 
إدلب تحت ضغط روسي على نظام أردوغان ، مشيرا الى أن األتراك 

يستثني  ال  عقائدي  بمشروع  مرتبط  ليبيا  في  وجودهم  أن  يعتبرون 
األطفال من خطته العسكرية. وأوضح المصدر، أن وجود األطفال ضمن 

األنسان  حقوق  على  والدوس  والتطرف  اإلرهاب  ثقافة  إلى  يشير  المرتزقة 
وخاصة حقوق الطفل من قبل أردوغان ومرتزقته وحلفائه.

لم  طرابلس،  معركة  من  عام  مدار  على 
تترك تركيا أي فرصة أمامها إال وانتهزتها 
إلشعال الصراع الليبي، وإطالة أمد الحرب، 
طرابلس،  في  الفوضى  حالة  وتكريس 
في  االستقرار  عدم  من  مزيد  وإنتاج 
المشهد الليبي، ولم يعد خافيا تماما حجم 
ليبيا،  في  أنقرة  تمارسها  التي  االنتهاكات 
يأتي  سوريا  في  التركي  التدخل  كان  وإذا 
األزمة  فإن تدخلها في  الجوار،  بحكم عامل 
التساؤل  يثير  الذي  هو  باألخص  الليبية 
األكثر غرابة، فال يكاد يمر يوم دون شواهد 

 حصلت مــصــادر فــي الــمــرصــد الــســوري لحقوق اإلنــســان 

تــحــدث فيه  المقاتلين هــنــاك،  على تسجيل صــوتــي ألحــد 

عن ندم الجميع من القدوم إلى ليبيا وبأنهم تورطوا في 

بــأن يتراجعوا  ليبيا  إلــى  الراغبين بالذهاب  ذلــك، داعين 

عـــن قــــرارهــــم ألن الـــوضـــع لــيــس جــيــد إطــــاقــــًا، فـــاألتـــراك 

 2000 الــبــالــغــة  المقاتلين  مستحقات  دفـــع  عــن  تخلفوا 

دوالر أمريكي للشهر الواحد.



19 الخميس  10  مارس  2020             العدد: 108 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

بعد سنة على معركة طرابلس..

االقتصاد في صورة قاتمة

في بلد مثل ليبيا من الطبيعي أن يتحّدث المتابع عن االقتصاد. ثروة 
رغم  المسؤولية  خارج  أحد  ال  الحرب.  آلة  اليوم  تسحقها  كبيرة  نفطية 
اليوم حاله كحال  درجات تحميلها. كيف لبلد بكل تلك اإلمكانات يجد 
لصراع  كيف  الماضي؟.  القرن  من  التسعينات  وسط  إفريقية  بلدان 
يعتقد  من  الكريم؟  العيش  في  شعب  حقوق  على  يقضي  أن  السياسة 
أنه سيخرج رابحا مع هذه الصراعات؟ وهل يجرؤ على قول ذلك أصال؟ 
بالتأكيد هي أسئلة بال إجابة لكن المشهد باد للجميع وال يحتاج اجتهادا 

كبيرا لإلدراك.

شريف الزيتوني
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في نهاية العام الماضي وعند أخذه في االعتبار الحرب التي تدور رحاها في العاصمة، 
الحرب أصدر  أن تندلع  الليبي. قبل  الدولي توقعاته بتحسن االقتصاد  البنك  خّفض 
توقعات بتحقيق نسبة نمو تفوق الـ5 بالمئة وهو ما لم يكن بعد بداية المعركة حيث 
أشار إلى تراجع االنتعاش وتقّلص تلك التوقعات التي اعتبرها البنك »متشائمة جّدا« 
الناتج  نتائج سلبية في  الحرب ستخلف  أن  إلى  البنك  بالمئة. كما أشار  إلى نسبة 6.0 

المحلي اإلجمالي إلى نهاية العام 2022.
وبـ4  المغلقة  النفط  إنتاج  موانئ  أمام  أنفسنا  نجد  طرابلس  حرب  من  سنة  بعد 
مليارات من الدوالرات خسائر في حوالي شهرين فقط، وأمام مصرف مركزي محافظ 
على انقسامه وفي أحد فروعه صراعات عواقبها وخيمة. قد يجد من أغلقوا الموانئ 
أجانب يتمركزون في  العائدات لدعم مرتزقة  لما قاموا به في ظل استغالل  شرعية 
ما  سبب  هم  لمنفلتين  األخير  في  تقّدم  عسكرية  معدات  شراء  وفي  طرابلس  قلب 

يحصل من البداية، لكن إلى متى ستتواصل الوضعية.؟
 رجال القبائل يعلنونها صراحة أن إيقاف اإلنتاج ليس هدفا في حد ذاته بل ضرورة 

فرضتها الظروف، غير أن الضرر سيكون 
الحسم  لحظة  تقترب  رّبما  الجميع.  على 
في طرابلس لكن نتائجه في كل األحوال 
أما  االقتصاد.  على  صعبة  ستكون 
مرحلة  دخل  فوضعه  المركزي  المصرف 

من التعقيد ال ُيعرف مدى وكيف حّلها.
الوطنية  المؤسسة  قالت  أبريل   6 يوم 
الواقع  البلد  في  الخام  انتاج  »إن  للنفط 
و339  ألفا   89 بلغ  افريقيا  شمال  في 
الخامس  بحلول  االثنين  يوم  في  برميال 
أدى  االنخفاض  أن  مضيفة  أبريل«،  من 
إلى خسائر تجاوزت 3,9 مليار دوالر منذ 
السابع عشر من يناير كانون الثاني، األمر 
فزع  صيحة  تطلق  المؤسسة  جعل  الذي 

معركة طــرابــلــس الــتــي لــم يكن فيها رابـــح مــازالــت تخلف 

نـــدوبـــا عــمــيــقــة فـــي الــجــســد الــلــيــبــي. كــــان هــدفــهــا الــحــســم 

الــســريــع إنـــهـــاء لــبــطــش الــمــلــيــشــيــات فـــي الــعــاصــمــة، لكن 

الــصــورة فيها مــازالــت غير واضــحــة لــعــدة أســبــاب، أهمها 

تدخات الخارج الــذي يضع سمومه ثم يبقى في الخارج 

ــا أكــلــتــه وتـــأكـــلـــه تلك  يـــراقـــب الــجــســد يـــتـــآكـــل، ومــــن بــيــن مـ

السموم هو االقتصاد في بلد تتوفر له كل شروط النهضة 

في انتظار لحظة وعي طال أمدها.
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الليبي  االقتصاد  إّن  فيه  قالت  بيان  عبر 
مستمر  تراجع  في  المالية  واالحتياطيات 
اإلقفاالت  سمتها  ما  بسبب  يوم  كّل 
داعية  النفطية،  للمنشآت  القانونية  غير 
يحصل  ما  ألن  اإلنتاج  إعادة  ضرورة  إلى 
ويؤثر  للّدولة  العامة  الموازنة  سيضعف 

على كل القطاعات الحيوية.
أطلقتها  التي  الصيحة  تكون  ربما 
الهيكل  باعتبارها  منطقّية  المؤسسة 
األرقام  لغة  خارج  لكن  األول،  المسؤول 
هناك أيضا لغة السياسة فكل ما يحدث 
وراءه  عموما  ليبيا  وفي  الموانئ  تلك 
فاستحواذ  مصلحي.  أو  سياسي  هدف 
والتصّرف  العائدات  على  الوفاق  حكومة 
فيها بطرق غير سليمة خاصة منها دعم 
المرتوقة  وتمويل  المسلحة  المليشيات 
خصومها  مرمى  في  جعلها  األجانب، 
وباستغالل  بالفساد  يتهمونها  الذين 
موارد الشعب الليبي ومركزتها. وفي هذا 
اإلطار قال الناشط الليبي إبراهيم هيبة، 
أن من قاموا بإغالق الموانئ هم ما ذاقوا 
معتبرا  ذرعا،  الوفاق  حكومة  بتصرفات 
أن كل الليبيين من حقهم الحصول على 

نصيبهم من تلك الواردات.
الرأي  في  انشغل  الذي  الوقت  وفي 
وما  إنتاج  إيقاف  بمشكلة  ليبيا  في  العام 
المالية،  العائدات  في  خسائر  من  خلفه 
المركزي  المصرف  مشكلة  خرجت 
رئيس  بين  والخفي  المعلن  والصراع 
ومجلس  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 
إدارة المصرف أو رئيس المجلس اإلدارة  
أنه  يبدو  الذي  الكبير شخصيا  الصديق 

فـــي بــلــد مــثــل لــيــبــيــا مـــن الــطــبــيــعــي أن يـــتـــحـــّدث الــمــتــابــع 

آلة  الــيــوم  ثـــروة نفطية كبيرة تسحقها  عــن االقــتــصــاد. 

الحرب. ال أحد خارج المسؤولية رغم درجات تحميلها. 

كحال  حاله  اليوم  يجد  اإلمكانات  تلك  بكل  لبلد  كيف 

بلدان إفريقية وسط التسعينات من القرن الماضي؟. 

كيف لصراع السياسة أن يقضي على حقوق شعب في 

العيش الكريم؟.
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العظام والذهاب نحو األقصى مستندا على أطراف داعمة يبدو  دخل في معركة لي 
أن لها نفوذا في طرابلس ربما أقوى حتى من نفوذ السراج وحكومته، لتضاف مشاكل 

أخرى لن تكون تبعاتها االقتصادية أخف من مشكلة النفط.
أخبار  تم تداول  بدأ منذ منتصف شهر مارس عندما  والكبير  السراج  بين  الخالف 
مفادها أن الكبير رفض طلبا من الرئاسي بفتح منظومة مبيعات النقد األجنبي، وإعادة 
على  والعمل  األجنبي  النقد  بيع  رسوم  تحديد  في  الرئاسي  المجلس  قبل  من  النظر 
صياغة واعتماد الترتيبات المالية لسنة 2020 وهي أخبار نفاها الرئاسي في البداية 
رئيس  بعده  اتهم  الرجلين  بين  حقيقي  خالف  إلى  يحيل  ذلك  بعد  حدث  ما  لكن 
بالسيطرة  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  شخصي  بيان  في  السراج  فايز  المجلس 
وإيقاف  للبالد  النقدية  السياسة  على 
وتدخله  والتحويالت  المقاصة  منظومات 
في سياسات الدولة االقتصادية والمالية، 
مطالبا إياه باتخاذ الخطوات الالزمة التي 
من شأنها الشروع في خطوات وإجراءات 
لكن  المركزي،  ليبيا  مصرف  توحيد 
األخير  إن  قائال  السراج  »على  رّد  الكبير 
وأرجع  فردي  بشكل  ضده  بيانا  أصدر 
مؤقت  بشكل  األجنبي  النقد  بيع  إيقافه 
إلى الضرورة القصوى بسبب توقف إنتاج 
للمنظومة  وإقفاله  وتصديره  النفط 
كإجراء  بنغازي  مركزي  على  المصرفية 

احترازي.«
وبغض النظر عن حيثيات الصراع بين 
المركزي  المصرف  عن  والكبير  السراج 
بممارسة  لألخير  المستمرة  واالتهامات 
أطراف  على  متكئا  الدكتاتورية  من  نوع 
عّما  النظر  وبغض  طرابلس،  في  نافذة 
يحدث في موانئ اإلنتاج، فإن هناك حقيقة 
أدخل  السياسي  الصراع  أن  وهي  ثابتة 
البالد في حالة من الفوضى أثرت في كل 

المجاالت وعلى رأسها االقتصاد.

الـــخـــاف بــيــن الــــســــراج والــكــبــيــر بــــدأ مــنــذ مــنــتــصــف شهر 

مارس عندما تم تــداول أخبار مفادها أن الكبير رفض 

طلبا من الرئاسي بفتح منظومة مبيعات النقد األجنبي، 

وإعـــادة النظر مــن قبل المجلس الــرئــاســي فــي تحديد 

النقد األجنبي والعمل على صياغة واعتماد  بيع  رســوم 

الترتيبات المالية لسنة 0202

بغض النظر عن حيثيات الصراع بين السراج والكبير 

المستمرة لألخير  الــمــركــزي واالتــهــامــات  الــمــصــرف  عــن 

بممارسة نوع من الدكتاتورية متكئا على أطراف نافذة 

ــّمـــا يـــحـــدث شـــرقـــا فــي  ــلـــس، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عـ ــرابـ فــــي طـ

موانئ اإلنتاج، فإن هناك حقيقة ثابتة وهي أن الصراع 

السياسي أدخل الباد في حالة من الفوضى أثرت في 

كل المجاالت وعلى رأسها االقتصاد.
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عام على معركة طرابلس..

حكومة الوفاق
من الّصدام مع 

المليشيات إلى التبّني
تمتد شبكة معقدة من المليشيات والتنظيمات المسّلحة في ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر 
القذافي، قبل 9 سنوات وترسخ وجودها في ليبيا منذ سنوات إذ  كانت والزالت أبرز العقبات أمام 

اعادة االستقرار في ليبيا وبناء مؤسسات الدولة.
وتوسعت المليشيات المسّلحة في ليبيا، بينما أضحت بعض المدن، ال سيما طرابلس، حاضنة للمنظمات 
الجهادية والمتشددة والتي من بينها مجموعات تنتمي إلى اإلخوان المسلمين، إضافة إلى أطراف أخرى 

متباينة تتبنى الفكر السلفي الجهادي، وتتصل بتنظيم القاعدة أو داعش.
باالستقرار.  أبد  تتسم  لم  بطرابلس  المتركزة  الوطني  الوفاق  بحكومة  المليشيات  هذه  عالقة  أن  إال 
خلفية  على  باشاغا  فتحي  الداخلية  ووزير  طرابلس  مليشيات  بين  الخالفات  حّدة  تصاعدت  فبداية 

فيها  اتهم  التي  التصريحات 
أكبر  النواصي«،  »مليشيا  الوزير 
العاصمة،  ميليشيات  وأقوى 
واستغالل  المالي  بالفساد 
مؤسسات  على  لالعتداء  النفوذ 
الدولة. وتحّولت هذه الخالفات 
الحسابات،  لتصفية  معركة  إلى 
بين  الخالفات  فجوة  تعكس 
الصراع  وتجسد  »الوفاق«  قوات 
بين  والنفوذ  السلطة  على 

أجنحتها.

رامي التلغ
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واتهمها  طرابلس«  في  مسلحة  »ميليشيات  صحافي  مؤتمر  في  باشاغا،  هاجم  إذ 
جهاز  واختراق  الداخلية  وزارة  ضد  والتآمر  واالبتزاز  النفوذ  وباستغالل  بالفساد 
المخابرات واستخدامه ضد مؤسسات الدولة، كما هدد بمالحقتهم قضائيًا. وخص 

باشاغا بالذكر »ميليشيا النواصي.
في  المسلحة  العسكرية  الجماعات  أكبر  من  واحدة  النواصي«  »لواء  مليشيا  وُتعد 
أبوستة في طرابلس،  أكثر من 700 عضو، وتعمل في منطقة  طرابلس، وتتألف من 
الرئاسي  المجلس  البحرية، حيث يوجد مقر  أبوستة  قاعدة  أمتار فقط من  على بعد 
لحكومة الوفاق. وتدير هذه المليشيا عدة نقاط تفتيش وتسير دوريات في المنطقة، 
العاصمة  في  والعسكري  السياسي  المشهد  في  مهم  دور  لعب  من  مّكنها  ما  وهو 

طرابلس.
هذه التصريحات وغيرها دفعت باشاغا ليجدد حديثه عن المليشيات، والتدوين على 
صفحته بموقع »تويتر«، أن »الثوار فقط هم من يساندون الدولة المدنية، وال يعتدون 
الغرياني  ومنهم  البعض،  نظر  فيما  والمواطن«،  الوطن  ويحمون  مؤسساتها،  على 
»تجاهل  أنه  على  التصريحات  هذه  إلى  مصراتة،  في  المسلمين«  »اإلخوان  وجماعة 

وتنصل من دور المليشيات التي حمت العاصمة بصدورها من الطامعين فيها«.
عناصر  أحد  الرملي«وهو  »علي  شن  باشاغا،  أطلقها  التي  التصريحات  تلك  وفور 

ميليشيا النواصي، هجوًما حاًدا على باشاغا.
نشره  فيديو  مقطع  في  الرملي،  وقال 
فتحي  يصف  لم  »لماذا  فيسبوك،  على 
قبل  بالمليشيات  النواصي  باشاغا 
وزير  يكون  أن  قبل  نعرفه  نحن  الهدنة، 

داخلية، كان يتغذى بمقر النواصي«.
ألنك  التوقيت  هذا  في  »تكلمت  وتابع، 
جاءوا  الذين  السوريين  »عابي«على 
ليقاتلوا، وبالتالي لم تعد لنا فائدة، هؤالء 

السوريين دواعش«.
القيادي  دراع«  أبو  األزهر  »محمد  وكان 
النواصي قد طالب في وقت  ميليشيا  في 

عــــاقــــة هــــــذه الـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي 

الــمــتــركــزة بــطــرابــلــس لـــم تــتــســم أبـــد بــاالســتــقــرار. فــبــدايــة 

تـــصـــاعـــدت حــــــّدة الـــخـــافـــات بـــيـــن مــيــلــيــشــيــات طــرابــلــس 

التصريحات  خلفية  على  باشاغا  فتحي  الداخلية  ووزيـــر 

الــتــي اتــهــم فيها الــوزيــر »ميليشيا الــنــواصــي«، أكــبــر وأقـــوى 

النفوذ  واستغال  المالي  بالفساد  العاصمة،  ميليشيات 

لاعتداء على مؤسسات الدولة.
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بضرورة  باشاغا  تصريحات  وقبل  سابق 
التحقيق مع وزير الداخلية بشأن التكليفات 

األخيرة داخل وزارة الداخلية.
من  باشاغا  طلب  »أبودراع«  انتقد  كما   
الواليات المتحدة بإنشاء قاعدة عسكرية 
يقول،  كتب  حيث  الليبية،  األراضي  داخل 
ترمب  يا  عليك  »بالله  واضح:  تهكم  في 
ليبيا،  في  قاعدة  بنديرلكم  أنحبكم  أنا 
وخلوني أنشد بدل السراج. أنا صاحبكم 
أنشد  خلوني  غير  إنديره  تبوه  ولي 

رئيس«.
من  هناك  فإن  اإلتجاه،  نفس  في 
بعض  فساد  عن  باشاغا  تحدث  أرجع 
إلى  للقانون،  وتجاوزها  المليشيات، 
الوفاق  حكومة  قطعتها  سابقة  تعهدات 
ببحث  األميركية،  لإلدارة  نفسها  على 

وضعية المليشيات في العاصمة.
لتقارب  تسعى  طرابلس  فالسلطات 
الالزمة  الحماية  لها  يوفر  جاد  أميركي 
الوطني ما يبرز جلًيا  في مواجهة الجيش 
المليشيات  ببعض  للتضحية  االتجاه  في 
الذي قد ينقلب على حكومة الوفاق، إذا ما 

توحدت تلك المجموعات في مواجهتها.
من  مدة  بعد  مؤخًرا  إنقطع  الود  حبل 
الوفاق  حكومة  بين  المشترك  التنسيق 
تحرير  عملية  انطالق  فمنذ  والمليشيات 
أبريل  من  الرابع  في  طرابلس  العاصمة 
إلى  المليشيات  انضمت  الماضي، 

في نفس اإلتجاه، فإن هناك من أرجــع تحدث باشاغا 

عن فساد بعض الميليشيات، وتجاوزها للقانون، إلى 

نفسها  على  الــوفــاق  حكومة  قطعتها  سابقة  تعهدات 

ــيـــة، بــبــحــث وضـــعـــيـــة الــمــيــلــيــشــيــات فــي  ــيـــركـ لــــــــإدارة األمـ

العاصمة.



26 الخميس  10  مارس  2020             العدد: 108 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الصفوف  عناصرها  وتصدرت  المعارك 
األولى لمحاور القتال ضمن قوات حكومة 
الصمود  لواء  مليشيا  بينها  من  الوفاق، 
صالح  دوليًا  المطلوب  يقودها  التي 
وكتيبة  طرابلس،  بادي،النواصي،ثوار 
إلى  إضافة  الثالثة،  والقّوة  الحلبوص، 
ميليشيا 661 وكتيبة شريخان، التي قتل 
مع  مواجهات  خالل  بعيو،  محمد  قائدها 

الجيش في طرابلس.
تلك  أن  مراقبون  يرى  ذلك  من 
التي تخضع لسلطة المجلس  المليشيات 
تحولت  وقت   في  طرابلس  في  الرئاسي 
منظمة«  »مافيا  إلى  مسلحة  جماعات  من 
االقتصاد  في  تؤثر  شبكات  تمتلك 
واألعمال والسياسة واإلدارة في العاصمة 
واألموال  الليبي  االقتصاد  ماجعل  وهذا 
صغيرة  فئة  مصلحة  في  تصب  الليبية 
مضت  فترة  أي  من  أصغر  ودائرة  جدا 

منذ ثورة فبراير 2011.
الجيش  إطالق  على  سنة  مرور  بعد 
العاصمة  لتحرير  عسكرية  عملية  الليبي 
بين  كبيرة  خالفات  برزت  طرابلس 
الرئاسي  والمجلس  المسلحة  المليشيات 
العداوات  حجم  عن  كشفت  بالعاصمة 
كما  بينها،  فيما  الكبيرة  واالنقسام 
انخرطت  الذي  المزيف  التحالف  فضحت 
انتزاع  من  ومنعه  الجيش  لقتال  فيه، 

السيطرة على طرابلس.

حبل الود إنقطع مؤخًرا بعد مدة من التنسيق المشترك 

الميليشيات فمنذ انطاق عملية  و  بين حكومة الوفاق 

تحرير العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، 

انضمت الميليشيات إلى المعارك وتصدرت عناصرها 

الــصــفــوف األولــــى لــمــحــاور الــقــتــال ضــمــن قـــوات حكومة 

الوفاق.
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عملية »إيريني« األوروبية..

ترحـيب الجيـش
ورفـض الوفـاق

سوزان الغيطاني

»إيريني«، وبعد عام  العملية  األوروبي  االتحاد  أطلق  العملية »صوفيا«  أنقاض  على 
ليبيا،  إلى  األسلحة  وتدفق  توريد  حظر  لمراقبة  طرابلس،  معركة  انطالق  على 
ويشمل قرار الحظر األسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات 

شبه العسكرية وقطع الغيار.
المنسق األوروبي للسياسة الخارجية واألمنية، جوزيب بوريل، تحدث عن تفاصيل 
العملية بالقول اتفقنا على أن إطالق العملية كان إنجازا مهما. لكن من الضروري 
اآلن ضمان أن يكون للعملية الوسائل واألدوات، التي تحتاج إليها لتنفيذ العملية 

بفاعلية.

أعرب مجلس الدولة االستشاري عن 

قلقه بشأن الغموض الذي يكتنف 

العملية ”إيريني” متهما االتحاد 

األوروبي بإصراره على مراقبة البحر فقط 

وغض طرفه عن تنفيذ أية إجراءات لمراقبة 

الحدود البرية الشرقية والجنوبية لليبيا.
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العملية األوروبية التي انطلقت في وقت يواجه في العالم جائحة كورونا القت ردود فعل 
مدير  أكد  حيث  الوفاق  حكومة  من  وقلق  ورفض  الليبي  الجيش  من  ترحيب  بين  متباينة 
إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، أن الحظر يعتبر مسألة 
مهمة، ألنه يمس األمن القومي ليس الليبي فقط، بل الدولي، خوفا من تدفق المهاجرين 
وإن  أوروبية  لدول  المرتزقة  ينتقل  قد  المسلحة  التشكيالت  سيطرة  فمع  الشرعيين  غير 

نجحوا في هذا األمر سوف يكون خطيرا جًدا على هذه الدول.
فائز  رئيسه  لسان  على  أعرب  حيث  الرئاسي  المجلس  من  تحفظ  قابله  الجيش  ترحيب 
السراج، عن تحفظ حكومة الوفاق، على العملية قائال »بالفعل لدينا تحفظ على شكل العملية 
لعدم تضمين المراقبة الجوية والبرية ضمن قرار االتحاد األوروبي، وتجاهل الرقابة على 
عمليات تسليح الطرف اآلخر الذي يستلم إلى اآلن وعلى نحو منتظم شحنات أسلحة« على 
حد تعبيره، مضيفا »نتواصل مع دول االتحاد عبر القنوات الدبلوماسية، ومن خالل اتصالي 

المباشر برؤساء دول أوروبية تربطنا بها عالقات صداقة وتعاون«.
موقف السراج ترجمه وزير خارجية حكومة 
رسالة  في  قال  حين  سيالة،  محمد  الوفاق 
الوفاق  حكومة  حق  إن:«من  األمن،  لمجلس 
وأرضها وحماية  ليبيا  الدفاع عن  المشروع 
تحالفات  من  ذلك  يتطلبه  بما  مواطنيها 
القنوات  وعبر  الدولية  القوانين  وفق  علنية 

الشفافة« على حد قوله.

الــعــمــلــيــة األوروبــــيــــة الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي وقــــت يـــواجـــه في 

الــعــالــم جــائــحــة كـــورونـــا القــــت ردود فــعــل مــتــبــايــنــة بين 

تــرحــيــب مـــن الــجــيــش الــلــيــبــي ورفــــض وقــلــق مـــن حكومة 

الوفاق.
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لمراقبة  األوروبي  االتحاد  خطة  أن  وأضاف 
ولم  كافية  غير  لليبيا  األسلحة  توريد  حظر 
كما  الوفاق  حكومة  مع  حولها  التشاور  يتم 
نص قرار مجلس األمن رقم 2292 في مادته 
الجو  مراقبة  تغفل  الخطة  هذه  وأن  الثالثة، 
تؤكد  والتي  لليبيا  الشرقية  البرية  والحدود 
والعتاد  السالح  تدفق  وغيرها  األممية  التقارير 
الوطني  للجيش  العام  القائد  لدعم  عبرها 

المشير خليفة  حفتر” على حد تعبيره.
مدى  حول  تساؤالت  أثارت  األوروبية  العملية 
سعيد  النواب  مجلس  عضو  تساءل  حيث  نجاحها 
امغيب في تصريح لبوابة إفريقيا اإلخبارية إن كانت 
ستنجح العملية في منع وصول األسلحة للتشكيالت 
المسلحة أم ستكون مجرد عملية مراقبة تحتاج إلى 

اتخاذ قرارات بعد فوات األوان قائال »ال نعلم هل االتحاد األوروبي جاد فعال وانه سيتم من 
خالل هذه العملية منع وصول األسلحة والذخائر والمرتزقة اإلرهابيين إلى المليشيات أم 

هي مجرد عملية مراقبة تحتاج إلى اتخاذ قرارات بعد فوات األوان«.
التي  صوفيا  العملية  على  الضوء  السعيدي  علي  النواب  مجلس  عضو  سلط  جانبه  من 
سبقتها قائال في تصريح لبوابة إفريقيا اإلخبارية »آمل أن تكون هذه العملية ناجحة فسبق 
منها«  المطلوبة  بالمهام  القيام  في  تنجح  لم  ولكن  صوفيا  باسم  عملية  هناك  كان  وأن 

التركية  القطع  بعض  توجد  »اليوم  مضيفا 
الجماعات  التي تساعد  الليبية  المياه  داخل 
تتمكن  أن  ونامل  المسلحة  اإلرهابية 
القيام  من  الجديدة  األوروبية  العملية 
السفن  وتفتيش  الليبية  المياه  بمراقبة 

الداخلة للبالد.
استنكر  فقد  الموازي  النواب  مجلس  أما 
خرق  بأنها  إياها  واصفا  ”إيريني”،  عملية 
لحق  ومصادرة  الدولي  القانون  ألحكام 
الدولة الليبية في ممارسة سيادتها وحقها 
إلى  مشيرا  الدولية،  االتفاقيات  إبرام  في 
سلطة  أي  له  ليس  األوروبي  االتحاد  أن 
معتبرا  نطاقه،  خارج  الدول  سيادة  على 
الليبية«  الدولة  بسيادة  »يمس  اإلجراء  أن 
ممثلة في حكومة الوفاق ويصادر حقها في 

الدفاع عن نفسها، ويعد تدخال في إدارة سياستها.
وكذلك أعرب مجلس الدولة االستشاري عن قلقه بشأن الغموض الذي يكتنف العملية 
”إيريني” متهما االتحاد األوروبي بإصراره على مراقبة البحر فقط وغض طرفه عن تنفيذ 

أية إجراءات لمراقبة الحدود البرية الشرقية والجنوبية لليبيا.
الحديث عن عملية ايريني كثيرا ما يقترن بسابقتها العملية صوفيا التي انطلقت عام 2015 

بقيادة إيطاليا التي طالبت أكثر مرة بتعديل 
النظام التشغيلي لصوفيا وإيجاد آلية لتقاسم 
قرارات  على  مستندة  إنقاذهم،  يتم  من 
تطالب  والتي  المتعاقبة  األوروبية  القمم 
توزيع  مجال  في  بالتضامن  األعضاء  الدول 
محاطة  الجديدة  العملية  لتبقى  المهاجرين 
بنفس التحديات التي واجهت العملية صوفيا 
االقتصادية  االضطرابات  إليها  مضافا 

المقترنة بمكافحة وباء كورونا حول العالم.

موقف السراج ترجمه وزير خارجية حكومة الوفاق محمد 

سيالة، حين قــال في رسالة لمجلس األمــن، إن:«مــن حق 

حكومة الوفاق المشروع الدفاع عن ليبيا وأرضها وحماية 

مــواطــنــيــهــا بــمــا يــتــطــلــبــه ذلــــك مـــن تــحــالــفــات عــلــنــيــة وفــق 

القوانين الدولية وعبر القنوات الشفافة« على حد قوله.
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كاريكاتير

محمد قجوم


