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رهان اإلخوان الخائب على 
المسماري: ترهونة مدينة

›انقسام‹ الجيش والبرلمان
 عصية على السقوط
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االفتتاحية

االنهيار على أسوار 

“الوطية” 
التي كانت تحمل اسم قاعدة عقبة بن نافع، أهم  الجوية  الوطية  تعتبر قاعد 
إداريا  وتابعة  العجيالت  جنوب  القاعدة  وتقع  الليبي.  الغرب  في  جوية  قاعدة 
كافة  تغطي  إنها  حيث  هام  استراتيجي  بموقع  تتسم  كما  الجميل،  لمنطقة 
المنطقة الغربية. وهذه القاعدة وهي الوحيدة التي ال تستعمل أبًدا ألغراض 
مدنّية على عكس بقية القواعد الجوّية العسكرّية في البالد  مثل بنينا وطبرق 
التابعة  للمليشيات  معلًنا  هدًفا  أسابيع  منذ  كانت  وسبها،  ومعيتيقة  واألبرق 

لحكومة الوفاق. 

مجلة »المرصد«
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رافق  كبير  وإعالمي  عسكري  تحشيد 
وسائل  القاعدة.  على  المتتابعة  الهجمات 
وقطرية(  )تركية  ودولية  محلية  إعالم 
أّيام حملة واسعة من البرامج  دشنت منذ 
وأهميتها  القاعدة  هذه  حول  والتقارير 
مشفوعة بعشرات التدخالت والتصريحات 
والعناصر  والسياسيين  المحللين  من 
حكومة  فلك  في  الدائرة  المليشاوية 
المساند،  التركي-القطي  والمحور  الوفاق 
دخول  على  الوفاق  مليشيات  عزم  حول 

القاعدة. 
في  يصاحبه  اإلعالمي،  التحشيد  هذا 
ودوره  الموقع  أهمية  على  تركيز  الغالب 
يخوضها  التي  الحرب  في  العسكري 
تأكيدات  مع  البالد.  غرب  الليبي  الجيش 
متواصلة ومسترسلة على أّنها تمّثل »آخر 
ضّخ  مع  المنطقة.  تلك  في  الجيش  قالع« 
القاعدة  سقوط  أن  حول  لرسائل  كبير 

يعني الهزيمة النهائية للجيش الليبي!
هذا الحماس الكبير من قبل الميلشيات 
)القطرية  الداعمة  اإلعالم  ووسائل 
تصريح  في  أردوغان  ترجمه  والتركية(، 
من  قادة  مفرحة  »أخبار  عن  يتحّدث  مثير 
واسع  هجوم  قبل  فقط  ساعات  ليبيا«، 
على  السوريين  والمرتزفة  للمليشيات 

القاعدة.
كان أردوغان ينتظر سقوط القاعدة في 
ويدعمها  يسلحها  التي  الميلشيات  يد 
بالمرتزقة والمدرعات والطائرات التركية. 
هو  حساباته  الليبي  للجيش  كانت  لكن 
آخر، ليطلع المسماري نهاية اليوم مترحما 
معركة  في  قتل  التي  القاعدة  آمر  على 
العدوان  دحر  ومعلنا  الوطية  عن  الدفاع 
صفوف  في  القتلى  من  العشرات  وسقوط 

المليشيات. 
الميلشيات  تكبدتها  كبيرة  خسائر 
وما  القاعدة،  على  هجماتها  آخر  في 
واسعة  جوّية  عملية  بدأ  هو  االنتباه  يثير 
مباشرة،  بعدها  الليبي  الجو  سالح  من 
في  البالد  غرب  كثيرة  مناطق  استهدف 
الكلية  وخاصة  وطرابلس  والزاوية  غريان 
ليلة  طيلة  كانت  التي  لمصراتة  الجوية 
لمخازن  الجوي  القصف  نيران  كاملة تحت 

الذخيرة والطائرات المسيرة.

لقاعدة  أهميّة  أي   **
حسابات  في  الوطية 

األتراك؟ 
إسقاط   على  التركي  اإلصرار  يبدو 

تحشيد عسكري وإعالمي كبير رافق الهجمات المتتابعة 

ــيــــة )تــركــيــة  عــلــى الـــقـــاعـــدة. وســـائـــل إعـــــالم مــحــلــيــة ودولــ

وقــطــريــة( دشــنــت مــنــذ أّيــــام حــمــلــة واســعــة مــن الــبــرامــج 

والـــتـــقـــاريـــر حـــــول هـــــذه الـــقـــاعـــدة وأهــمــيــتــهــا مــشــفــوعــة 

بــــعــــشــــرات الــــتــــدخــــالت والـــتـــصـــريـــحـــات مـــــن الــمــحــلــلــيــن 

فلك  فــي  الـــدائـــرة  المليشاوية  والــعــنــاصــر  والسياسيين 

حــكــومــة الـــوفـــاق والــمــحــور الــتــركــي-الــقــطــري الــمــســانــد، 

حول عزم مليشيات الوفاق على دخول القاعدة. 
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جزئي  يشكل  تعمل  التي  فالقاعدة  كبير.  حدٍّ  الى  مفهوما  المليشيات  بيد  القاعدة 
صغير، تعتبر فعال أهم موقع جوي في غرب البالد. ورغم سيطرة هذه المليشيات على 
قاعدة مصراتة الجوية ومطار معيتيقة وتحويلهما لقاعدة عمليات جوية ضد االهداف 
بحكم  القاعدة  هذه  أن  غير  الليبي،  الجيش  ضد  حربها  في  المدنية  وحتى  العسكرية 
هامة  غنيمة  تمثل  والمهمة  العملية  التحتية  وبنيها  ومساحتها  وهندستها  موقعها 
البعض  يجنبها  قد  تحييدها  فان  تشغيلها  تستطع  لم  وان  وحتى  الوفاق.  لمليشيات 
الميلشيات  لمجاميع  مهم  معنوي«  »نصر  من  يمّثله  ما  الى  إضافة  هذا  الضعط.  من 
التي استنزفت ماردها البشرية وأصبحت تعّول بشكل كبير جدا على عناصر المرتزقة 

السوريين.
قاعدة الوطية كان قد بناها األمركيون زمن الوصاية الدولية الثالثية بين بريطانيا 
أكبر  السابقة« عام 1942. وهي ذات  االيطالية  »المستعمرة  ليبيا  وأمريكا على  وفرنسا 
بنية تحتية عسكرية حيث تستطيع القاعدة الجوية استيعاب وإيواء 7 آالف عسكري . وقد 
تم بناء القاعدة على بما يتماشى مع التضاريس الجغرافية المحيطة بها  باإلضافة إلى 
األخرى  العسكرية  المطارات  أغلب  أن  حيث  خارجية  تحصينات  أكبر  تمتلك  القاعدة  أن 
في ليبيا بنيت على أساس وقوعها في مدينة إستراتيجية مثل قواعد معيتيقة وبنغازي 

ومصراتة والجفرة وسرت وطبرق وسبها والكفرة ووادي الشاطئ ومرتوبة .
الوطية قبل أحداث فبراير 2011 مركز عمليات ألسطول مقاتالت  وقد كانت قاعدة 
حافظت  ولكنها   2011 عام  الناتو  طيران  من  مكثف  لقصف  تعرضت  وقد  الميراج. 
الرابضة  بالطائرات  لحقت  األضرار  معظم  أن  إال  األساسية  التحتية  بنيتها  معظم  على 
لمراكز  باإلضافة  الذخيرة  ومستودعات 

الرصد والدفاع الجوي.
تابعة  عمليات  غرفة  حاليا  بها  توجد 
وهي   2014 منذ  للجيش  العامة  للقيادة 
المهام  كافة  لتنفيذ  دائم   استعداد  على 
والعمليات الجوية ضد أغلب األهداف في 

الغرب الليبي.
بدأت أولى الهجمات المعلنة والمباشرة 
مارس   25 يوم  الوفاق  مليشيات  قبل  من 
الوطني  الجيش  تصدى  حين   2020
تابعة  ميلشيات  نفذته  لهجوم  الليبي 
كبير من  بعدد  الجويلي مدعومة  ألسامة 

ــــدة فــــــي يــد  ــاعــ ــ ــقــ ــ كــــــــان أردوغــــــــــــــــان يـــنـــتـــظـــر ســـــقـــــوط الــ

ــالـــمـــرتـــزقـــة  ــا بـ ــــي يـــســـلـــحـــهـــا ويــــدعــــمــــهــ ــتـ ــ ــيـــات الـ ــلـــشـ ــيـ ــمـ الـ

كــانــت للجيش  التركية. لكن  والــطــائــرات  والــمــدرعــات 

الليبي حساباته هو آخر، ليطلع المسماري نهاية اليوم 

الدفاع  التي قتل في معركة  القاعدة  آمر  مترحما على 

عــن الوطية ومعلنا دحــر الــعــدوان وســقــوط العشرات 

من القتلى في صفوف المليشيات. 
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المرتزقة السوريين واألفارقة، وكبدها خسائر فادحة واعتقل عددا من مسلحيها، وقام 
بتوسيع انتشاره في المنطقة الغربية من خالل دخوله مناطق الجميل والعسة ورقدالين 

وزلطن.
غير أن مليشيات الوفاق تمكنت من إعادة السيطرة على مدن الساحل الغربي الليبي، 
وانسحبت قوات الجيش التي رفضت خوض معارك داخل المدن إلى داخل قاعدة الوطّية. 
الى  المدن  تحويل  على  لالنسحاب  الجيش  واختيار  األحداث  في  السريع  االنقالب  وهذا 
على  الهجوم  خالل  من  آخر  عسكّري  هدٍف  تسجيل  إلى  بالمليشيات  دفع  حرب  ساحات 
ترهونة في هجوم نشرت تفاصيله وكالة األناضول التركية وخطته مفصلة قبل وقوعه! 
ثم الهجوم على قاعدة الوطية واحتاللها لكن خابت الحسابات في الرهانين، ولم تجد 
هذه المليشيات مدفوعة برغبة معلنة وصريحة من أردوغان نفسه على إسقاط القاعدة 
إاّل إعادة الكّرة مّرات أخرى كانت في كل مّرة تفشل وتخسر عشرات الضحايات من شباب 
ليبيا الذي تقوده المليشيات وزعماؤها والحسابات الدامية في لعبة تركيا اإلقليمية إلى 

نهايات محزنة وموجعة.

** االنهيار على أسوار الوطية:
صفوف  في  الضحايا  من  كبيرا  عددا  خّلف  القاعدة  على  الثالثاء  يوم  األخير  الهجوم 
المليشيات كما أعلنت قوات الجيش الليبي مقتل آمر القاعدة أسامة مسيك في الهجوم.

وأعلن آمر المنطقة العسكرية الزاوية عبدالله نور الدين الهمالي في تصريح خاص 
األوضاع  أن  اإلخبارية«،  إفريقيا  لـ«بوابة 
إلى  مشيرا  السيطرة،  تحت  القاعدة  في 
من  تمكنت،  الليبي  الجيش  قوات  أن 
الوفاق  قوات  شنته  الذي  الهجوم  صد 

المدعومة باألتراك، على قاعدة الوطية.
الجيش  قوات  »شباب  الهمالي،  وقال 
الفاشل  للهجوم  بثبات  تصدت  الليبي 
غطاء  تحت  الوفاق  قوات  شنته  الذي 
 6 أسر  تم  حيث  التركي،  المسير  الطيران 
نحو  ومقتل  المعتدية،  القوات  من  عناصر 

هذا االنهيار الجديد لمليشيات حكومة الوفاق المدعومة 

تركيا، جاء ساعات قليلة من بدأ هجوم جوي واسع قادته 

مــقــاتــالت ســــالح الــجــو الــلــيــبــي، مــتــبــوعــا بـــإعـــالن مــضــاد من 

الناطق الرسمي للقائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد 

الــمــســمــار عــن أخــبــار مــفــرحــة سيسمعها الــلــيــبــيــون قــريــبــا، 

مؤكًدا بلهجة واثقة.. قريبا جًدا. 
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يبدو اإلصرار التركي على إسقاط  القاعدة بيد المليشيات 

مفهوما الى حدٍّ كبير. فالقاعدة التي تعمل يشكل جزئي 

صغير، تعتبر فعال أهم موقع جوي في غرب البالد. ورغم 

مــصــراتــة الجوية  قــاعــدة  عــلــى  المليشيات  ســيــطــرة هـــذه 

ضد  جــويــة  عمليات  لــقــاعــدة  وتحويلهما  معيتيقة  ومــطــار 

االهداف العسكرية وحتى المدنية في حربها ضد الجيش 

وهندستها  موقعها  بحكم  الــقــاعــدة  هــذه  أن  غير  الليبي، 

غنيمة  تمثل  والمهمة  العملية  التحتية  وبنيها  ومساحتها 

هامة لمليشيات الوفاق. 

الوفاق،  قادة  من  وغيره  الوحشي  فراس  الوفاق  بقوات  القيادي  بينهم  من  عنصر   40
وإصابة أكثر من 30 عنصر منهم، إضافة إلى إعطاب 25 سيارة مسلحة وحرقها«، وأضاف 
الهجوم  المليشيات  تلك  تجرأ  ولن  تنساه  لن  المعتدية درسا  المجموعات  لقنت  »قواتنا 
على قاعدة الوطية مرة أخرى، بعدما أذاقتهم قوات الجيش الليبي النار الحمراء«، بحسب 

تعبيره.
وأشار الهمالي، إلى أنه فيما يتعلق بخسائر الجيش الليبي هو استشهاد آمر قوة حماية 
قاعدة الوطية الجوية أسامة امسيك الزنتاني، والذي تم تشييع جنازته قبل مغرب الثالثاء 

في قاعدة الوطية.
الغزوي،  المبروك  الليبي  بالجيش  الغربية  المنطقة  عمليات  مجموعة  آمر  نعى  وقد 
كذلك آمر قوة حماية قاعدة الوطية الجوية، قائال أن  امسيك الذي سقط بنيران طيران 
نهج  على  سار  قد  نافع  بن  عقبة  الفاتح  العربي  البطل  قاعدة  ثرى  على  التركي  العدو 
أبوالقاسم امسيك، وقاد جنوده على نفس الطريق حتى سقط  عمه البطل طيار مقاتل 
مع كوكبة منهم مقبل في ميدان الشرف لصون القاعدة من دنس حلف فجر ليبيا حتى 
جعلها غصة في حلوقهم«، وفق تعبيره. مردفا: »هذا فخر ما بعده فخر للفقيد وعائلته«.

في  كبيرة  خسائر  الوفاق  حكومة  تحت  المنضوية  المليشيات  كّلف  الهجوم  هذا 
العتاد واألرواح حيث أعلنت مصادر إعالمّية عن تسجيل مقتل ما ال يقل عن 40 عنصرا 
اثنان  أغلبهم من مصراتة وطرابلس والزاوية وزوارة. وكان من بينهم  المليشيات  من 
فراس  وهما  الزاوية  في  الحرب  أمراء  من 
الوحشي وهشام البرشيني، وعبدالرحمن 
الشاوش آمر ميليشيا من مصراتة ومحمد 
مطوع نالوت آمر ميليشيا الصمود، وعبد 
بميليشيا  القيادي  معتوق  علي  الرحمن 
الموالي  الزنتان  العسكري  المجلس 

لحكومة السراج.
هذا االنهيار الجديد لمليشيات حكومة 
الوفاق المدعومة تركيا، جاء ساعات قليلة 
من بدأ هجوم جوي واسع قادته مقاتالت 
مضاد  بإعالن  متبوعا  الليبي،  الجو  سالح 
العام للجيش  الناطق الرسمي للقائد  من 
أخبار  عن  المسمار  أحمد  اللواء  الليبي 
الليبيون قريبا، مؤكًدا  مفرحة سيسمعها 

بلهجة واثقة.. قريبا جًدا. 
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 ترهونة..

 مدينة ليبية تواجه 

األطماع التركية
في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الوطني الليبي تقدمه في عدة مواقع في 
العاصمة الليبية طرابلس، تشن القوات الموالية لحكومة الوفاق بدعم تركي 
كبير هجمات متواصلة على مدينة ترهونة التي تبعد 88 كم جنوب شرقي العاصمة 
عناصرها  على  الضغط  ولتخفيف  الليبي  الجيش  خلف  لاللتفاف  محاولة  في  الليبية 

المتراجعة في محاور القتال في طرابلس. 

عبدالباسط غبارة
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شن  بهدف  للتحشيد  المرتزقة  من  بدعم  المسلحة  المليشيات  تحركات  وتتسارع 
ونقلت«العربية«، عن  كبير.  تركي  هجمات جديدة على مدينة ترهونة مستعينة بدعم 
مصادر مطلعة، السبت، تأكيدها رصد بارجات حربية تركية قبالة سواحل القره بوللي 
الليبية، يعتقد أنها تمهد لقصف بحري نحو قوات الجيش الليبي في ترهونة، وذلك بعد 
أعلن  الليبي  الجيش  المدعومة من تركيا هدنة كان  الوفاق  يومين على رفض حكومة 

قبوله بها خالل شهر رمضان تلبية لدعوات دولية. 
وخالل الفترة الماضية كثفت وسائل اإلعالم االخوانية والتركية من ترويجها لهجمات 
الميليشات على مدينة ترهونة في الغرب الليبي، وتزامن هذا التحشيد اإلعالمي الكبير 
المليشيات  فيهما  حاولت  هجومين  مع  ترهونة  مدينة  على  ملفت  بشكل  والواضح 
المنضوية تحت حكومة الوفاق مدعومة بجحافل المرتزقة السورّية الّدخول إلى الحدود 

اإلدارية للمدينة بدون أي نتيجة. 
ففي 25 أبريل/نيسان الماضي، قامت الميلشيات المنضوية تحت المجلس الرئاسي 
المدنيين  صفوف  في  إصابات  خّلف  ما  الجراد  بصواريخ  المدينة  داخل  مواقع  بقصف 
للجيش  العامة  القيادة  باسم  الناطق  وقال  للمدينة.  التحتية  البني  في  كبيرة  وأضرارا 
الليبي اللواء أحمد المسماري، عبر تدوينة 
على »فيسبوك« أن مدينة ترهونة تعرضت 
فجر السبت لقصف صاروخي »غراد« قامت 
المسنودة  الميليشيات  من  مجموعة  به 

بعناصر إرهابية. 
وأشار المسماري إلى أن األحياء السكنية 
من  بأكثر  استهدفت  ترهونة  بمدينة 
أهدافا  جميعها  أصابت  صاروخا  عشرين 
المواطنين،  مساكن  فيها  بما  مدنية 
واألمنية  المحلية  السلطات  أن  مضيفا 
وطالب  وتوثيقها.  لألضرار  حصرا  تجري 
البعثة األممية في ليبيا بضرورة االضطالع 
الحقيقيين،  اإلرهابين  وإدانة  بواجباتها 
المدنين جريمة  أن استهداف  إلى  مشيرا 

ــــذه الـــهـــجـــمـــات فــــرضــــت حـــكـــومـــة فــايــز  ــــى هــ ــة إلــ ــافــ بــــاإلضــ

السراج في العاصمة الليبية طرابلس حصارا اقتصاديا 

وخــدمــيــا عــلــى مــديــنــة تــرهــونــًة، ضــمــن حـــرب الــتــجــويــع التي 

ــتـــراجـــع عـــن دعــم  تــشــنــهــا إلجـــبـــار ســـكـــان الــمــديــنــة عــلــى الـ

الجيش الليبي. وشمل الحصار الذي تفرضه المليشيات 

عــلــى الــمــديــنــة قــطــع الــخــدمــات األســاســيــة بــشــكــل ممنهج 

واإلنترنت  الهاتفية  واالتــصــاالت  والكهرباء  المياه  تشمل 

إلجبار  المسير  التركي  بالطيران  عشوائي  استهداف  مــع 

ترهونة على التخلي عن الجيش.
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حرب يعاقب عليها القانون. وتوعد المسماري الميليشيات المهاجمة بالقول »رد القوات 
المسلحة الليبية جاهز وقادم ال محالة«. وفق المنشور. 

وبدوره، دان مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة، السبت، استهداف األحياء المدنية 
بالقصف الصاروخي الذي تسبب في سقوط ضحايا في منازلهم. وأكد المجلس، في بيان 
له، أن تركيا أصبحت تحارب في ليبيا بشكل علني أمام العالم، وسط حالة من الصمت 
الكهربائي والوقود والمؤن  التيار  انقطاع  الدولي والعربي، مبينًا أن ترهونة تعانى من 
وثبات  ترهونة  قبائل  صمود  على  البيان  وشدد  أسبوعين.  من  ألكثر  والدواء  والماء 

موقفهم في دعم الجيش. 
وجاء هذا الهجوم بعد أسبوع من هجوم آخر فاشل شنته المليشيات مدعومة بعناصر 
وهو  محور،  من  أكثر  من  التركي  المسير  الطيران  من  جوية  وبمساندة  المرتزقة  من 
لتركيع  محاولة  في  حصار  وفرض  أحيائها  على  عشوائي  قصف  لشن  للجوء  دعاها  ما 
المدينة  التي تعد أبرز الداعمين للجيش الوطني الليبي في معركته الستعادة البلد من 

الميليشيات اإلسالمية المدعومة تركّيا. 
وشاركت في الهجوم قّوات برّية واسعة وعّدة طائرات مسيرة تركّية الصنع والمئات 

وكالة  أّن  مالحضا  وكان  السوريين،  المرتزقة  من 
االعالمي  أردوغان  ذراع  التركّية  األناضول 
قد  الهجمات  بدأ  من  ساعات  قبل  كانت 
الهجوم،  لهذا  المفصلة  الخّطة  نشرت 
األساسي  التركي  الّدور  عن  يكشف  ما 
والرئيسي في هذه الحرب ضد المدينة. . 
من  تمكنت  أنها  المليشات  وزعمت 
أسر عدد من جنود قوات الجيش الليبي 
في محور القّرة بوللي ونشرت فيديوات 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
تقودهم  مسنون  بينهم  من  ألشخاص 
عناصرهم مليشاوية إلى سيارات حربية 
قالت إنهم مقاتلون في صفوف الجيش 
مدينة  من  صفحات  أّن  غير  الليبي، 
األسرى  ألولئك  صور  نشرت  ترهونة 

تكتسب ترهونة  التي تبعد 88 كم جنوب شرقي العاصمة 

طرابلس  للعاصمة  قربها  من  إستراتيجية  أهمية  الليبية 

المليون نسمة إضافة  يــقــارب  الــذي  وتــعــدادهــا السكاني 

إلى كونها أكبر المدن المؤيدة للجيش الليبي في عمليته 

لتطهير طرابلس من المليشيات والتنظيمات اإلرهابية. 

ــــاءت مــحــاولــتــهــم فـــي اســتــمــالــة مــديــنــة تــرهــونــة  وبـــعـــد أن بـ

لسحب دعمها عن الجيش، يضغط اإلسالميون في اتجاه 

ارتكاب االنتهاكات في حق المدينة التي تشارك بقوة في 

معركة تحرير طرابلس باللواء التاسع. 
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مشيرًة الى كونهم مدنيون. 
الليبية  العاصمة  في  السراج  فايز  حكومة  فرضت  الهجمات  هذه  إلى  وباإلضافة 
طرابلس حصارا اقتصاديا وخدميا على مدينة ترهونًة، ضمن حرب التجويع التي تشنها 
إلجبار سكان المدينة على التراجع عن دعم الجيش الليبي. وشمل الحصار الذي تفرضه 
المليشيات على المدينة قطع الخدمات األساسية بشكل ممنهج تشمل المياه والكهرباء 
واالتصاالت الهاتفية واإلنترنت مع استهداف عشوائي بالطيران التركي المسير إلجبار 

ترهونة على التخلي عن الجيش. 
استهدفت  فيما  للمدينة،  المؤدية  الطرق  على  حصارا  المليشيات  فرضت  كما 
غذائية  ومواد  وقود  شحنات  عدة  السراج  لحكومة  الداعمة  المسيرة  التركية  الطائرات 
قبل الوصول إليها. وهو ما دفع عدة جهات حقوقية الصدار بيانات إدانة عن محاصرة 

ترهونة واستخدام التجويع كسالح في المعارك ضد المدنيين والمدن بصفة عامة. 
وتكتسب ترهونة  التي تبعد 88 كم جنوب شرقي العاصمة الليبية أهمية استراتيجية 
من قربها للعاصمة طرابلس وتعدادها السكاني الذي يقارب المليون نسمة إضافة إلى 
كونها أكبر المدن المؤيدة للجيش الليبي في عمليته لتطهير طرابلس من المليشيات 
لسحب  ترهونة  مدينة  استمالة  في  محاولتهم  باءت  أن  وبعد  اإلرهابية.  والتنظيمات 
المدينة  االنتهاكات في حق  ارتكاب  اتجاه  الجيش، يضغط اإلسالميون في  دعمها عن 

التي تشارك بقوة في معركة تحرير طرابلس باللواء التاسع. 
المحّرضة  بتصريحاته  المعروف  الغرياني،  الصادق  المعزول  المفتي  أكد  أن  وسبق 
ترهونة  اجتياح  يتطلب  المعركة  حسم  إن  لإلرهابيين،  والداعمة  الليبي  الجيش  ضد 
للقضاء على المفسدين، أعداء القرآن«. على حد زعمه. وقال الغرياني في استضافة عبر 
برنامج »اإلسالم والحياة« المذاع عبر قناته 
التناصح، إن »المدافعين عن طرابلس لن 
يتمكنوا من حسم المعركة ما لم يحسموا 
وصفهم  من  على  بالقضاء  ترهونة  أمر 
غرار  على  فيها  المتواجدة  بالعصابات 

عملية غريان«. 
رئيس  المشري،  خالد  االخواني  وزعم 
مجلس الدولة إنهم سيحتفلون قبل شهر 
وعديد  ترهونة  مدينة  بتحرير  رمضان 
المشري  وأوضح  زعمه.  حسب  المناطق 
األحرار«  »ليبيا  قناة  مع  سابقة  مداخلة  في 
التي تبث من تركيا وتمولها دولة قطر، أن 

يـــرى مــراقــبــون أن قــــوات الـــوفـــاق تـــحـــاول مـــن خـــالل نقل 

المعركة الى ترهونة دفع اللواء التاسع، لسحب وحدات 

من قواته من محاور القتال جنوبي طرابلس للدفاع عن 

مدينته، ما سيضعف تمركزاته القوية في مطار طرابلس 

وفـــي مــنــاطــق قــصــر بــن غــشــيــر، وعــيــن زارة، ووادي الــربــيــع، 

جــنــوبــي الــعــاصــمــة، وبـــذلـــك تــخــفــف الــضــغــط الــقــائــم على 

قواتها المتراجعة في عدة مواقع. 
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بما  الخسائر  بأقل  العمليات ستكون  تلك  وأن  العسكرية  للخطط  وفقا  تقديراته جاءت 
يمكن من عودة عديد النازحين إلى مناطقهم، وفق قوله. 

الذين  ترهونة  قبائل  وأعيان  مشايخ  مجلس  من  باالستنكار  قوبل  المشري  تصريح 
كيف  نفكر  إنما  الموت  في  تفكر  ال  المجاهدة  ترهونة  قبائل  إن  لهم،  بيان  في  أكدوا 
نؤدي الواجب الوطني في الدفاع عن األرض والشرف والعرض وإن اصطفافنا مع القوات 
المسلحة العربية الليبية لم يكن اصطفاف سياسة أو مصلحة ما إننا كنا ومازلنا مع جيشنا 

منذ أن تأسس. 
وتابع:«أن ما يسمى المجلس األعلى للدولة الذي يقوده عبد أردوغان المشري إن هذا 
المجلس هو وكر خاص لجماعة اإلخوان المسلمين فقد صاغوا من خالله قوانين الظلم 
واالقصاء وغزو المدن وليس غريبا على مجلس كهذا أن يصرح رئيسه بأنه سيحتفل في 
ترهونة في إشارة لغزوها وتدميرها مثل ما فعلوا وهم نفس الوجوه في تاورغاء وبني 

وليد وورشفانة وغريان وصبراتة وصرمان وزلطن«. 
اللواء  الوفاق تحاول من خالل نقل المعركة الى ترهونة دفع  ويرى مراقبون أن قوات 
التاسع، لسحب وحدات من قواته من محاور القتال جنوبي طرابلس للدفاع عن مدينته، 
ما سيضعف تمركزاته القوية في مطار طرابلس وفي مناطق قصر بن غشير، وعين زارة، 
ووادي الربيع، جنوبي العاصمة، وبذلك تخفف الضغط القائم على قواتها المتراجعة في 

عدة مواقع. 
ترهونة  مدينة  تحمل  أخرى،  جهة  من 
أحد  بإعتبارها  هامة  تاريخّية  رمزّية 
كما  الليبية.  للوطنّية  التاريخية  المعاقل 
تعتبر ترهونة مدينة الكفاح الوطني ضد 
اإليطالي  واالستعمار  العثماني  االستعمار 
في  تسّمى  المدينة  فهذه  بعده.  من 
الليبية  والسياسية  التاريخية  األدبيات 
أّن  كما  الجهاد«.  بـ«مدينة  المعاصرة 
ترهونة هي كذلك من المدن بين المدن 
بموقفها  تميزت  التي  ليبيا  في  الكثيرة 
في  ليبيا  في  األجنبي  للتدّخل  الرافض 
العام 2011. وقد كان لتركيا الّدور الكبير 

أثناء تلك الحرب. 
الروابط  لضرب  تركيا  وتسعى 

ــــرى، تــحــمــل مــديــنــة تـــرهـــونـــة رمــــزّيــــة تــاريــخــّيــة  مـــن جــهــة أخــ

هــــامــــة بـــإعـــتـــبـــارهـــا أحـــــد الـــمـــعـــاقـــل الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــوطــنــّيــة 

الــلــيــبــيــة. كــمــا تــعــتــبــر تــرهــونــة مــديــنــة الــكــفــاح الــوطــنــي ضد 

االستعمار العثماني واالستعمار اإليطالي من بعده. فهذه 

المدينة تسّمى في األدبيات التاريخية والسياسية الليبية 

المعاصرة بـ«مدينة الجهاد«. كما أّن ترهونة هي كذلك من 

بموقفها  تميزت  التي  ليبيا  في  الكثيرة  المدن  بين  المدن 

وقد   .2011 العام  في  ليبيا  في  األجنبي  للتدّخل  الرافض 

كان لتركيا الّدور الكبير أثناء تلك الحرب. 
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خالل  من  الليبي  للمجتمع  االجتماعية 
والجهوية  القبلية  للنعرات  تغذيتها 
ثارات  تركيز  تريد  فهي  والمناطقية 
وجيرانها  ترهونة  مدينة  بين  وعداوات 
من الغرب الليبي عبر عمليات توّرط فيها 
تحاول  أجانب  ومرتزقة  منفلتة  مليشيات 
من خاللها شرخ النسيج االجتماعي الليبي 
ونشر الفتنة والكراهية بين ترهونة وبقية 

مدن الغرب الليبي. 
قوات  توعدت  حين  واضحا  ذلك  وبدا 
باالنتقام  الوفاق،  لحكومة  تابعة  مسلحة 
السيطرة  بعد  ترهونة  مدينة  أهالي  من 
تداولته  مصور  تسجيل  وأظهر  عليها. 
أفراد  أحد  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
ترهونة،  أهالي  يهدد  وهو  المليشيات 
الحياة  متوعًدا بعدم ترك امرأة على قيد 
الجماعات  هذه  دخول  حال  ترهونة  في 
المسلحة للمدينة. ويعكس هذا التصرف 
العدائية  المسلحة  المجموعات  هذه  روح 
والتي  الليبية،  المدن  ألهالي  واالنتقامية 
خدمة  »االخوان«  وجماعة  تركيا  تغذيها 

لخططهم بنشر الفوضى في ليبيا. 
 وترتكب المليشيات بدعم تركي جرائم 
وكان   الليبيين،  حق  في  وانتهاكات  كبيرة 
اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي 
في  أعلن  قد  الوطني،  الجيش  باسم 
الوطني  الجيش  قوات  أن  مؤتمر صحافي، 
بكامل  التركي  الجيش  ضد  حربًا  تخوض 

تــرهــونــة تشكل  تعتبر تركيا وحــلــفــاؤهــا فــي طــرابــلــس أن 

أهـــم مــعــاقــل الــجــيــش فـــي الـــغـــرب الــلــيــبــي، وأن الــســيــطــرة 

ــــوازيـــــن الـــقـــوى  الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى الـــمـــديـــنـــة رهــــــان ســيــقــلــب مـ

الجغرافي  االمتداد  بمثابة  تعد  أنها  خصوصا  لصالحها، 

للعاصمة.
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المتحدة  والبحرية والجوية واإللكترونية، وشدد على ضرورة تدخل األمم  البرية  قواته 
والمنظمات الدولية، وتحري الدقة فيما ينقل إليهم. 

و)داعش(  )القاعدة(  تنظيمي  من  عناصر  »مشاركة  عن  النقاب  المسماري  كشف  كما 
الهجوم  في  الشريعة(  )أنصار  ميليشيات  من  بنغازي  من  الهاربين  وبعض  اإلرهابيين، 
قائاًل  السالح،  بقوة  بأكملها  المسلحة بخطف عائالت  الميليشيات  واتهم  على صبراتة«، 
إن الهجوم »كان بقيادة تركية كاملة، وطائرات مسيرة، وأخرى للتشويش وسفن حربية«، 
الدولة، وسرقت  المنازل ومرافق  »حرقت  الميليشيات في صبراتة وصرمان  أن  موضحًا 

أموال الزكاة«. 
وتعتبر تركيا وحلفاؤها في طرابلس أن ترهونة تشكل أهم معاقل الجيش في الغرب 
لصالحها،  القوى  موازين  سيقلب  رهان  المدينة  على  الكاملة  السيطرة  وأن  الليبي، 
خصوصا أنها تعد بمثابة االمتداد الجغرافي للعاصمة. ويقول متابعون للشأن الليبي إن 
»االخوان« وبدعم من أردوغان يسابقون الزمن من أجل تحقيق نصر عسكري ولو اعالميا 
بعد عجزهم ميدانيا، وذلك في ظل تصاعد المطالبات الدولية بضرورة وقف اطالق النار 

والعودة للحوار. 
الماضية  األيام  خالل  ليبيا  وشهدت 
شخصيات  من  ودعوات  شعبية  مسيرات 
االتفاق  بإسقاط  عديدة  ليبية  ومكونات 
بات  الذي  الرئاسي  والمجلس  السياسي 
وتفويض  للبالد،  التركي  للغزو  بوابة 
شؤون  بإدارة  للجيش  العامة  القيادة 
التطورات  هذه  أن  مراقبون  ويرى  البالد. 
ترهونة  أسوار  على  الفشل  جانب  الى 
»االخوان«  لمخططات  موجعة  ضربة  تمثل 
وأردوغان، سيكون لها تداعيات كبيرة في 

المشهد الليبي خالل الفترة القادمة. 

وانتهاكات  كبيرة  جــرائــم  تركي  بدعم  المليشيات  ترتكب 

في حق الليبيين، وكان  اللواء أحمد المسماري، المتحدث 

ــلـــن فــــي مــؤتــمــر  الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، قــــد أعـ

صــحــافــي، أن قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي تــخــوض حــربــًا ضد 

والجوية  والبحرية  البرية  قــواتــه  بكامل  التركي  الجيش 

واإللــكــتــرونــيــة، وشـــدد على ضـــرورة تــدخــل األمـــم المتحدة 

والمنظمات الدولية، وتحري الدقة فيما ينقل إليهم. 

ي
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حرب اإلشاعات بإدارة تركية

رهان  اإلخوان 
الخائب على »انقسام« 

الجيش والبرلمان
همسة يونس

كما هي عادة »جماعة اإلخوان« في استغالل أي حدث لترويج الشائعات وإثارة الذعر 
المنصات  طريق  عن  الكاذبة،  األخبار  نشر  ممارسة  خالل  من  ليبيا،  في  والفتن 
والمخططات  التركية  التعليمات  مع  يتوافق  بما  بالتأكيد  وذلك  لها  التابعة  اإلعالمية 

القطرية.
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الذي يعمل من تركيا في معظمه وبتمويالت قطرية  المتابع لنشاط اإلعالم االخواني 
كبيرة جدا، يالحظ التزامن الدقيق لألنشطة اإلعالمية مع التطورات العسكرّية، ويالحظ 
التناسق التام بين مختلف المواضيع التي تثيرها هذه المنابر في وقت واحد. هذا التزامن 
وهذا التطابق التام في نوعية وتوقيت المواضيع المتطرق إليها في منابر اإلعالم االخواني، 
الميليشيات  بالتوازي مع حرب  »المعركة« اإلعالمية  إلى وجود »غرفة« مركزية تدير  يشير 

ضد الجيش الليبي. 
تعد تخفي  لم  غير مباشر،  العسكرّية بشكل  المعركة  التي كانت تدير هذه  تركيا 
ذلك بعد اتفاقية السراج واردوغان حول الحدود البحرّية وما تبعها من اتفاقيات امنية 
منبرا  أصبحت  أنها  كما  والمرتزقة.  األسلحة  لشراء  الليبيين  بأموال  كبيرة  وصفقات 
بحثية  تركية  مؤسسات  إشراف  تحت  والجهادية  اإلخوانية  اإلعالمية  للمنابر  رسميا 
واستخبارية تدير لعبة اإلعالم الموّجه على ترددات المصالح التركّية، وهو ما تكشفه 
تلك العالقة القائمة -مثال- بين إعالمي »حكومة الوفاق« التي تسيطر عليها الجماعات 

اإلخوانية، ومركز سيتا للدراسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التركي.

 ** »مركز سيتا التركي«
يعتبر مركز سيتا من أضخم المراكز وله عدة أفرع، مقره الرئيسي في أنقرة، وهو 
واالجتماعية، تأسس عام 2005 تحت هدف  واالقتصادية  السياسية  الدراسات  مركز 
بالسياسة  المتعلقة  القضايا  وفهم  تحليل  في  التركية  الحكومة  مساعدة  وهو  معلن 

السياسات  من  وغيرها  التركية  الخارجية 
مع  األخرى،  بالدول  الخاصة  الخارجية 
التجسس  في  استخباراتية  شبهات  وجود 
جمعية  أكدت  فقد  المنطقة،  دول  على 
أن  سابق  وقت  في  األتراك  الصحفيين 
مع  بالتعاون  تقارير  يعد  المركز  هذا 

المخابرات التركية.

** شائعات وتحريض
وتعد تركيا هي الراعي الرسمي لتمويل 
لجماعة  التابعة  اإلعالمية  المنصات 
والفتن  االنقسام  زيادة  أجل  من  اإلخوان 
عدة  ظهرت   2011 ففي  والفوضى، 
اإلخوان  لجماعة  تابعة  ليبية  فضائيات 
ومنها  تركية،  ورعاية  قطري  بتمويل 

المتابع لنشاط اإلعالم االخواني الذي يعمل من تركيا في 

معظمه وبتمويالت قطرية كبيرة جدا، يالحظ التزامن 

العسكرّية،  الــتــطــورات  مــع  اإلعالمية  لألنشطة  الدقيق 

ويـــالحـــظ الــتــنــاســق الـــتـــام بــيــن مــخــتــلــف الــمــواضــيــع الــتــي 

تثيرها هــذه المنابر في وقــت واحــد. هــذا التزامن وهذا 

المتطرق  المواضيع  وتوقيت  نوعية  في  التام  التطابق 

إليها في منابر اإلعالم االخواني، يشير إلى وجود »غرفة« 

مــركــزيــة تــديــر »الــمــعــركــة« اإلعــالمــيــة بــالــتــوازي مــع حــرب 

الميليشيات ضد الجيش الليبي.
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اإلرهابية  الكيانات  ضمن  تصنيفهما  تم  قناتان 
اتجاهاتهما  معرفة  بعد  وذلك  ليبيا-  -داخل 
تقديم  في  وتورطهما  المشبوهة،  وأهدافهما 
والتحريض  اإلرهابية،  للجماعات  اإلعالمي  الدعم 
كما  ليبيا،  داخل  العنف  أعمال  وتأجيج  القتل،  على 
كشفت صحيفة »واشنطن إكزامينر« في تقرير لها 
واإلرهابيين  التركية  االستخبارات  بين  العالقة  أن 
اإلخوان  أن جماعات  إلى  للغاية، الفتة  وثيقة  ليبيا  في 
منذ 2011 إلى اآلن، كلما تراجعوا عسكريًّا أمام الجيش 
عبر  لمساندتهم،  األجنبية  القوى  استدعاء  قاموا  الليبي 

المنصات اإلعالمية.
أمام  العاصمة  محاور  في  الوفاق  قوات  خسائر  خلفية  وعلى 
اإلخوان  منابر  خرجت  الليبي،  الجيش 
لتركيا  والموالية  الداعمة  التحريضية 
من  حالة  لخلق  شائعاتها  بأحدث  مؤخرا 
بين  وخاصة  الليبي  الشارع  في  االنقسام 
الليبي  النواب  مجلس  رئيس  مؤيدي 
عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الليبي 
خليفة إلظهار حالة من االنشقاق الداخلي 
في بنغازي بما ينعكس على الشارع الليبي 

الداعم لهذه المؤسسات.
الشائعات  أو  الدعوات  تلك  وظهرت 
أيام  بعد  اإلخوان  إعالم  من  التحريضية 
خليفة  الليبي،  الجيش  قائد  طلب  من 
بموجبه  أسقط  شعبيًا  تفويضًا  حفتر 
للعلن  بدا  الذي  األمر  الصخيرات،  اتفاق 
الجيش  قائد  بين  تعارضًا  هناك  أن 
الليبي، وبين مبادرة رئيس مجلس النواب 

يعتبر مركز سيتا من أضخم المراكز وله عدة أفــرع، مقره 

ــــات الــســيــاســيــة  ــــدراسـ ــقــــرة، وهــــو مـــركـــز الـ الــرئــيــســي فـــي أنــ

تـــأســـس عــــام 200٥ تحت  واالقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، 

تحليل  فــي  التركية  الحكومة  مــســاعــدة  وهــو  معلن  هــدف 

التركية  الــخــارجــيــة  بالسياسة  المتعلقة  الــقــضــايــا  وفــهــم 

ــيـــة الـــخـــاصـــة بـــالـــدول  ــيـــاســـات الـــخـــارجـ ــا مــــن الـــسـ ــيـــرهـ وغـ

األخرى، مع وجود شبهات استخباراتية في التجسس على 

األتـــراك  الصحفيين  جمعية  أكـــدت  فقد  المنطقة،  دول 

مع  بالتعاون  تقارير  يعد  المركز  هــذا  أن  سابق  وقــت  فــي 

المخابرات التركية.
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الليبي، عقيلة صالح، التي أعلن خاللها عن خارطة طريق إلنهاء األزمة في ليبيا في 23 
المبادرة  فحوى  في  للتأويل  الملف  هذا  اإلخواني  اإلعالم  استغل  حيث  الماضي،  أبريل 
والتفويض بين الطرفين، وإظهار أن هناك حالة من التناقض بين االثنين بما يرجح أن 

هناك خالف بين صالح وحفتر.

** رد الجيش والبرلمان
النواب بنوايا اإلعالم  الليبي ومجلس  الليبية في الجيش  سريعا استشعرت األطراف 
لتوضيح  صحافية  مقابلة  في  صالح  فخرج  الجديد،  التحريضي  ومخططها  اإلخواني 
العامة، كما  والقيادة  النواب  بين مجلس  أي خالف  بوجود  اإلخوان  مزاعم  ونفي  األمر، 

تحدث عن أمور أخرى تناولت مبادرة »حفتر« وتوضيحات لخارطة الطريق.
وأعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن أسفه أن بعض الليبيين اعتبروا أن هناك خصومة 
من  عارية  االجتهادات  هذه  كل  أن  مشدداً  للجيش،  العامة  والقيادة  البرلمان  رئاسة  بين 

الصحة، مؤكدا على عدم وجود أي تناقض 
وأنه  المجلس،  وبين  الجيش  مباردة  بين 
المكاسب  على  للحفاظ  الصحيح  الطريق 
جغرافية  رقعة  بتطهير  تم  تحققت  التي 

واسعة من قبضة اإلرهاب.
»من يعتقد بوجود خالف  كما قال صالح، 
العامة  القيادة  أو  العام  القائد  وبين  بيني 
يحاول  من  كل  داعًيا  واهم«،  شخص  هو 

االستثمار في هذا الموضوع للتنحي جانًبا.
المنصات  تذوقه  فشل  بعد  فشل 
في  اإلخوان  لجماعة  التابعة  اإلعالمية 
التحريض  حمالت  تزال  ال  فيما  ليبيا، 
ضد  الحقائق  وتزييف  األكاذيب  ونشر 

الجيش الليبي مستمرة.

عــلــى خلفية خــســائــر قـــوات الـــوفـــاق فــي مــحــاور العاصمة 

التحريضية  اإلخـــوان  منابر  خرجت  الليبي،  الجيش  أمــام 

الداعمة والموالية لتركيا مؤخرا بأحدث شائعاتها لخلق 

حالة من االنقسام في الشارع الليبي وخاصة بين مؤيدي 

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والقائد العام 

للجيش الليبي خليفة إلظهار حالة من االنشقاق الداخلي 

الليبي الداعم لهذه  في بنغازي بما ينعكس على الشارع 

المؤسسات.



18 الخميس  ٣١  مارس  2020             العدد: ١١١ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الهجوم على الوطية..

»فرحة« أردوغان التي 

وأدها الجيش الليبي
لقاعدة الوطية العسكرية رمزية خاّصة عند الليبيين. منذ إنشائها كانت ذات قيمة هامة في 
الوجدان العام باعتبارها من بين األقدم أو ربما هي األقدم في البالد، حيث بناها االمريكان 
عقب الوصاية الدولية الثالثية بين بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة على ليبيا عندما كانت 
تحت االحتالل اإليطالي. كما أنها القاعدة التي راهن نظام العقيد الراحل على أن تكون حصن 
دفاع عن الوطن وهي المقر الذي تمركز فيه الجيش الليبي منذ 2014، ولم تتمكن قوات الوفاق 

من السيطرة عليها رغم نفوذها على المنطقة الغربية.

شريف الزيتوني
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سنة  نافع  بن  عقبة  قاعدة  تسمى  السابق  في  كانت  التي  الوطية  قاعدة  تأسيس  يعود 
أكبر  من  وتعتبر  مربعا،  كلمترا   40 وتمسح  محّصنة  جغرافية  طبيعة  وسط  تقع   ،1942
 ،2011 تحوالت  قبل  كانت  حيث  للطيران،  مهبط  على  لتوفرها  ليبيا،  في  الجوية  القواعد 
إلى  باإلضافة  والتدريبية،  االستطالعية  عملياتها  ومركز  الميراج  مقاتالت  أسطول  موقف 
توفرها على مستودعات ضخمة لتخزين السالح ومحطة وقود كما توجد بها مدينة سكنية 

باعتبارها قادرة على استيعاب أكثر من 7000 عسكري.
للقاعدة موقع استراتيجي في ليبيا، فهي تقع على بعد 30 كيلومترا فقط على الحدود 
التحّرك  مجاالت  يجعل  مما  الجزائرية،  الحدود  على  أيضا  بعيدة  وغير  غربا  التونسية 
والمراقبة الحدودية فيها مهّمة، وتتمّيز بأنها تغطي كامل المنطقة الغربية، حيث ال تبعد 
الجبل  مناطق  نحو  منفتحة  أنها  كما  شرقا،  كلمترا   150 من  أكثر  طرابلس  العاصمة  عن 

الغربي والجنوب.
دوليا،  المدعومين  ومناوئيه  القذافي  نظام  بين  الصراع  قلب  وفي   ،2011 العام  في 
له  مواالة  رمزية  تمثل  كانت  باعتبارها  الناتو  طيران  من  مكثف  لقصف  القاعدة  تعرضت 
العنيفة  الجوية  الهجمات  من  الرغم  وعلى  خاص.  تدريب  ذات  فيها  الموجودة  والعناصر 
لحقت  التي  األضرار  رغم  األساسية  التحتية  بنيتها  معظم  على  حافظت  لكنها  الناتو  من 

بالطائرات الرابضة ومستودعات الذخيرة باإلضافة لمراكز الرصد والدفاع الجوي.
من  الليبي  للجيش  العامة  للقيادة  تابعة  عمليات  غرفة  »الوطية«  أصبحت   ،2014 منذ 

المسلحة،  المجموعات  تحّرك  تراقب  خالل 
ليبيا  فجر  مسلحو  حاول  وقد  المنطقة  في 
المسلمين  اإلخوان  جماعة  من  المقربون 
فهمهم  لكن  عليها،  السيطرة  ليبيا  في 
المجاورة  المناطقة  ولطبيعة  لطبيعته 
جعلهم  للجيش  والداعمة  لهم  المناوئة 
للجيش  عليها  السيطرة  لتبقى  يتراجعون 
الوفاق  لقوات  المتكررة  المحاوالت  رغم 
من  أكثر  قبل  المعارك  اشتداد  مع  خاصة 

سنة.
ورغم  المعارك،  من  عام  من  أكثر  وخالل 
أن قوات الوفاق، تعتبر نظريا صاحبة اإلدارة 

للقاعدة موقع استراتيجي في ليبيا، فهي تقع على بعد 30 

بعيدة  وغــيــر  غــربــا  التونسية  الــحــدود  على  فقط  كيلومترا 

أيضا على الحدود الجزائرية، مما يجعل مجاالت التحّرك 

والمراقبة الحدودية فيها مهّمة، وتتمّيز بأنها تغطي كامل 

طرابلس  العاصمة  عــن  تبعد  ال  حيث  الغربية،  المنطقة 

أكثر من 1٥0 كلمترا شرقا، كما أنها منفتحة نحو مناطق 

الجبل الغربي والجنوب.
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في المنطقة الغربّية، إال أن قاعدة الوطية بقية حتى في قلب المعارك تحت سيطرة الجيش، 
الذي يعرف أن التخلي عن تلك القاعدة هو خسارة استراتيجية قد تعيد مخططاته للحسم 
إلى نقطة الصفر، حيث أي ضياع للقاعدة يعني غياب خطوط اإلمداد في الغرب، لكن تسلحه 
باإلسناد المناطقي من المساحات القريبة في الجميل ورقدالين والعّسة والزنتان، يجعالنه 
إلى اآلن في مأمن من أي خطر سوى الهجومات الجوية عبر الطيران التركي المسّير وهذا 

ما تدركه حكومة الوفاق.
ومنذ 25 من مارس الماضي تحاول قوات الوفاق االقتراب من القاعدة، مندفعة بسيطرته 
آمر  قال  الليبي، حيث  الجيش  فيها  يتمركز  كان  المحيطة بطرابلس  المناطق  على بعض 
المنطقة العسكرية الغربية اللواء في الجيش الركن عبد الله الهمالي صد هجوم الوفاق 
والسيطرة على مدن جديدة لم تكن تحت سيطرة الجيش. مضيفا في تصريحات لموقع 
»سبوتنيك« الروسي »أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم وطاردت القوات المهاجمة 
حتى الحدود التونسية بعد أن بسطت سيطرتها على المدن جميعها بالمنطقة باستثناء 
مدينة زوارة، الواقعة على البحر«. وجاء كالم 
تابعة  مسلحة  قيادات  على  ردا  الهمالي 
في  واسع  هجوم  »عن  تحدثت  التي  للوفاق 
كبيرة  خسائرة  »إلحاق  وعن  الوطية«  عملية 

بالجيش قرب القاعدة.
وعلى الرغم من فشلها في اقتحام القاعدة 
منتصف  منذ  واصلت  الوفاق  قوات  لكن 
أبريل في هجوماتها عليها مدعومة بسالح 
الجو التركي وبمرتزقة سوريين لكن شعبة 
أن  إلى  أشارت  للجيش  التابعة  اإلعالم 
عناصرها نجحت في صد الهجوم المباغت 
وأن ما وقع هو إخالل باتفاق الهدنة المعلن 

قبل ذلك.
وفي آخر تطورات العملية، واصلت الوفاق 
منذ يوم 5 مايو هجوماتها حيث  قال الناطق 
باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو »إن 
سالح الجو نفذ إلى صباح األربعاء 06 مايو 

خالل أكثر من عام من المعارك، ورغم أن قوات الوفاق، 

إال  الغربّية،  المنطقة  فــي  اإلدارة  صاحبة  نظريا  تعتبر 

أن قــاعــدة الــوطــيــة بقية حــتــى فــي قــلــب الــمــعــارك تحت 

ــيـــش، الــــــذي يـــعـــرف أن الـــتـــخـــلـــي عــــن تــلــك  ســـيـــطـــرة الـــجـ

مخططاته  تعيد  قد  استراتيجية  خسارة  هو  القاعدة 

لــلــحــســم إلــــى نــقــطــة الــصــفــر، حــيــث أي ضــيــاع لــلــقــاعــدة 

يعني غــيــاب خــطــوط اإلمــــداد فــي الــغــرب، لــكــن تسلحه 

باإلسناد المناطقي من المساحات القريبة في الجميل 

ورقدالين والعّسة والزنتان، يجعالنه إلى اآلن في مأمن 

مــن أي خــطــر ســـوى الــهــجــومــات الــجــويــة عــبــر الــطــيــران 

التركي المسّير وهذا ما تدركه حكومة الوفاق.
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وقد  المعركة.  انطالق  الغارات منذ  األكبر من  العدد  القاعدة، وهو  على  غارة جديدة   24
الزنتاني،  الجوية أسامة امسيك  الوطية  آمر قوة حماية قاعدة  المعركة عن مقتل  أسفرت 
مع  قنونو  كالم  ويأتي   . الجنود  من  عدد  مع  مسير،  تركي  بطيران  غارة  في  ُقتل،  الذي 
تصريحات متالزمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها إن »أخبارا سارة« ستكون 
في ليبيا، مما فهم منه السيطرة المرتقبة على »الوطية« وفهم منه خاصة المشاركة التركية 

في العملية.
هذه العملية التي كان ينتظر أردوغان أن يزفها كـ«خبر مفرح« وفق تعبيرها الذي أطلقه 
وللمليشيت  له  آخر  بإحباط  انتهت  الهجوم  بدأ  قبل  فقط  ساعات  تلفزّية  تصريحات  في 

والمدرعات  بالطائرات  يسلحها  التي 
وعشرات  السوريين،  بالمرتزقة  ويدعمها 
بإذكائها  تزيد  التي  اإلعالمية  المنابر 
حجم  ومن  الليبيين  معاناة  من  للحرب 
الدماء المسفوكة هدًرا من شباب ليبيا في 

حسابات لعبة أردوغان اإلقليمية.
تصريح  وفي  الحربي  اإلعالم  شعبة  وقد 
فوري لها عن نجاح الجيش في صد هجوم 
تركي، على  الوفاق تحت غطاء جوي  لقوات 
عشرات  عناصره  كّبد  وأنه  الوطية،  قاعدة 
القتلى والجرحى وهو ما أكده مراسل أيضا 
قناة الجزيرة القطرية الموالية لحفتر، الذي 
أقر أيضا بصعوبة المعركة والسيطرة على 
القاعدة. نظرا للقوة التي يتمتع بها الجيش 

الليبي.
ويرى مراقبون أن الوفاق رغم اإلمكانات 
القتحام  حلفائها  من  لها  توفرت  التي 
القاعدة، ورغم اشتداد المعارك حولها فإن 
عملية السيطرة عليها تبقى بعيدة بالنظر 
إلى تضاريس المنطقة وإصرار الجيش على 
يعني  ما  وهي  محتملة  هجومات  أي  صد 

إطالة المعارك إلى أمد غير معروف.

على الرغم من فشلها في اقتحام القاعدة لكن قوات 

الوفاق واصلت منذ منتصف أبريل في هجوماتها عليها 

مــدعــومــة بــســالح الــجــو الــتــركــي وبــمــرتــزقــة ســوريــيــن لكن 

شعبة اإلعالم التابعة للجيش أشارت إلى أن عناصرها 

نجحت في صد الهجوم المباغت وأن ما وقع هو إخالل 

باتفاق الهدنة المعلن قبل ذلك.

الــوفــاق رغــم اإلمكانات التي توفرت  ويــرى مراقبون أن 

ــتـــداد  ــتـــحـــام الــــقــــاعــــدة، ورغــــــم اشـ لـــهـــا مــــن حــلــفــائــهــا القـ

المعارك حولها فإن عملية السيطرة عليها تبقى بعيدة 

على  الجيش  وإصـــرار  المنطقة  تضاريس  إلــى  بالنظر 

صد أي هجومات محتملة وهي ما يعني إطالة المعارك 

إلى أمد غير معروف.
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المسماري: ترهونة 
مدينة عصية على 

السقوط
أكبر  وتعد  الشرقي  الجنوب  إلى  العاصمة طرابلس 88 كم  تبعد عن  التي  ترهونة  مدينة 
المدن التي تقاتل إلى جانب الجيش الليبي كما ينحدر منها اللواء السابع مشاة الذي يملك 
المرات  عديد  سعت  التي  الوفاق  قوات  اهتمام  مركز  في  جعلها  ذلك  كل  كبيرا  عسكريا  عتادا 
للسيطرة عليها بشن هجمات باءت جميعها بالفشل لكنها أدت لتدهور الوضع اإلنساني بالمدينة.

سوزان الغيطاني



23 الخميس  ٣١  مارس  2020             العدد: ١١١ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الوفاق  حكومة  في  والنازحين  المهجرين  لشؤون  الدولة  وزير  يؤكد  السياق،  هذا  ففي 
الوطني يوسف أبوبكر جاللة في تصريح لـ«بوابة إفريقيا اإلخبارية« أن االشتباكات والعمليات 
مدن  على  توزعت  عائلة  ستمائة  من  أكثر  نزوح  إلى  أدت  ترهونة  مدينة  حول  العسكرية 
الغربية  المنطقة  اآلمنة في  المدن  األخبار وغيرها من  والقربوللي وقصر  وزليتن  الخمس 
النازحين  مساعدة  في  بواجبها  تقوم  والمدن  البلديات  هذه  في  األزمة  لجان  أن  مضيفا 
ورجال  التجار  من  واإلحسان  والخير  البر  وأهل  المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون 

األعمال وصندوق الزكاة.

** معاناة إنسانية
د.  ترهونة  عن  النواب  مجلس  عضو  عنه  عبر  المدينة  في  اإلنسانية  األوضاع  تدهور 
شهدت  المدينة  إن  بالقول  اإلخبارية«  إفريقيا  لـ«بوابة  تصريح  في  العباني  عامر  محمد 
حصارا مطبقا  وانقطاع في االتصاالت والكهرباء باإلضافة إلى حرمانها من المواد الغذائية 
واألدوية والمحروقات وغاز الطهي وشح المياه كما أنها تعرضت في مرات عدة لوابل من 
جرحى  لسقوط  أدى  ما  السكنية  األحياء  مستهدفة  الوفاق  قوات  أطلقتها  التي  الصواريخ 

باإلضافة لتضرر المباني والممتلكات الخاصة بالمواطنين.
رأي العباني أيده محمد الصادق المكلف بالمكتب اإلعالمي للواء التاسع بشعبة اإلعالم 
الحربي التابعة للجيش الليبي الذي تحدث لـ«بوابة إفريقيا اإلخبارية« بمزيد من التفصيل 
عن األوضاع اإلنسانية بالمدينة مؤكدا أنها محاصرة اقتصاديا من قوات الوفاق من خالل 

أو  والنقود  التموينية،  والسلع  الوقود،  منع 
اللواء  النقدية، وذلك منذ معركة  الميزانية 
بمدينة  اختناقا  الحصار  زاد  واآلن  السابع، 
يتم  كما  الكهرباء،  قطع  تم  حيث  ترهونة 
وليد  بني  في  الوقود  شاحنات  استهداف 
ألزمة  بالنسبة  مضيفا  المسير،  بالطيران 
مدينة  وسكان  أهالي  أغلب  فإن  المياه، 
على  رئيسي  بشكل  يعتمدون  ال  ترهونة 
لالكتفاء  ويسعون  الصناعي،  النهر  مياه 

الذاتي بإنشاء آبار خاصة.

حكومة  في  والنازحين  المهجرين  لشؤون  الدولة  وزيــر 

الــوفــاق الوطني يوسف أبوبكر جاللة قــال في تصريح 

والعمليات  االشتباكات  إن  اإلخــبــاريــة«  إفريقيا  لـ«بوابة 

الــعــســكــريــة حــــول مــديــنــة تــرهــونــة أدت إلــــى نــــزوح أكــثــر 

مــن ســتــمــائــة عــائــلــة تــوزعــت عــلــى مـــدن الــخــمــس وزلــيــتــن 

والقربوللي وقصر األخبار.

أوضح المسماري أن حديث وزير 

الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي 

باشاغا، حول إمكانية طرد قوات 

الجيش من مدينة ترهونة مجرد 

»محاولة لرفع الروح المعنوية 

للميليشيات اإلرهابية المقاتلة 

معه«، باإلضافة إلى أنها »محاولة 

إليجاد فرصة وحافز أكبر للتدخل 

التركي في العملية القتالية«.
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كبيرة  وأثار  نتائج  له  الكهرباء،  قطع  وخاصة  الخانق  الحصار  هذا  أن  الصادق  وأضاف 
أن  كما  التلف،  إلى  الكهرباء  وانقطاع  الحرارة  الرتفاع  نتيجة  األدوية  تعرضت  حيث  سبلية 
مستشفى الكلى في مدينة ترهونة قلص من عدد أيام وساعات الجلسات حيث أصبحت 
جلسات غسيل الكلى خالل أيام محددة وبذلك فإن مرضى الكلى لم يعد لديهم جلسات 
أحدث  استجالب  المستشفى من  تتمكن  لم  أو هلكت  التي فسدت  األدوية  أن  كما  كافية، 
األمم  مطالبا  مستمر،  بشكل  القصف  إلى  واألدوية  التموينية  السلع  تتعرض  حيث  منها، 
التي تحدث  والمعاناة  الصورة  بالتدخل ونقل  الحقوقية واإلنسانية،  والمنظمات  المتحدة، 

لمرضى غسيل الكلى في ترهونة.

هجمات متواصلة على المدينة:
الوفاق  قوات  لمحاوالت  عملية  ترجمة  هو  المدينة  في  اإلنسانية  األوضاع  تدهور 
المستميتة للسيطرة عليها لكن أكثر هذه المحاوالت ضراوة كان في نهاية أبريل الماضي 
حيث أكد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، أن التشكيالت المسلحة التابعة للوفاق 
حاولت  الهجوم على المدينة من 7 محاور في عملية شاملة اشتركت فيها طائرات مسيرة 
تركية وقوات تركية برية، ودفعوا بكل ما لديهم ولم يستطيعوا حتى االقتراب من أطراف 

المدينة أو من الحيز اإلداري لها.
يستميتون  أنهم  رغم  السقوط  على  عصية  »مدينة  ترهونة  أن  المسماري  وأضاف 
عن  اإلمداد  لقطع  عليها  للسيطرة 
أهداف  كل  »نعي  مردفا  المسلحة«  القوات 
الميليشيات ولدينا كل التقديرات التعبوية 
وأوضح  المخططات«.  هذه  لتفادي  الالزمة 
المسماري أن حديث وزير الداخلية بحكومة 
طرد  إمكانية  حول  باشاغا،  فتحي  الوفاق، 
مجرد  ترهونة  مدينة  من  الجيش  قوات 
للميليشيات  المعنوية  الروح  لرفع  »محاولة 
أنها  إلى  المقاتلة معه«، باإلضافة  اإلرهابية 
للتدخل  أكبر  وحافز  فرصة  إليجاد  »محاولة 

التركي في العملية القتالية«.

ــــد الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــجـــيـــش أحـــمـــد الـــمـــســـمـــاري، أن  أكـ

الهجوم  للوفاق حاولت   التابعة  المسلحة  التشكيالت 

عــلــى الــمــديــنــة مــن 7 مــحــاور فــي عملية شــامــلــة اشتركت 

فيها طائرات مسيرة تركية وقوات تركية برية، وهاجمت 

بكل مــا لديها ولــم تستطع حتى االقــتــراب مــن أطــراف 

المدينة أو من الحيز اإلداري لها.
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مجازر صبراتة وصرمان 
تكشف للعالم الوجه 

المرعب للمليشيات
قوات  تحت  المنضوية  الميليشيات  ارتكبتها  التي  االنتهاكات  حجم 
كشف،  الماضي،  أبريل  من   13 الـ  الدامي  اإلثنين  يوم  الوفاق،  حكومة 
عسكري،  وانضباط  بعقيدة  يحارب  نظامي  جيش  بين  الشاسع  الفارق  للعالم، 
إلراقتها. والتعطش  الدماء  وسفك  المال  عقيدتها  إجرامية   وميليشيات 

سامر أبو وردة
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أطلقتها  التي  السالم«  »عاصفة  عملية  إطار  في  وصرمان  صبراتة  على  الهجوم  أتى 
حكومة الوفاق في خرق واضح للهدنة الدولية التي اقترحتها عدة دول لمواجهة فيروس 
الحكومة أول من أعلن موافقته عليها  الماضي، والتي كانت هذه  كورونا منتصف مارس 
للهجوم. التحضير  من  لمزيد  للوقت  وكسب  ستار  مجرد  كانت  الهدنة  أن  جليا   ليتبين 
صبراته  مدينتي  على  سيطرتها  بسط  الليبية  الوفاق  حكومة  أعلنت  مفاجئ،  تطور  ففي 
وصرمان والعجيالت والجميل،بدعم تركي كبير كشف حجم تورط أنقرة في الصراع الدائر 
القوات  ارتكبتها  التي  والجرائم  االنتهاكات  حجم  كان  ذلك  من  األخطر  البالد.لكن  في 
الموالية لحكومة السراج في المدينتين والتي تذكر بجرائم سابقة شهدتها مدينة غريان 

في وقت سابق.
قوات  سيطرة  ليعلن  المنتصر  بزهوة  ظهر  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
سيبسطون  أنهم  مؤكدا  أبوقرين،  عن  فضال  وصرمان  صبراتة  مدينتي  على  الوفاق 
سيطرتهم على كامل ليبيا برا وبحرا وسماء.ولم يعرج السراج على فضيحة التدخل التركي 
العسكري العلني والسافر الذي ساعد المليشيات على الدخول الى المدينتين في مشهد 
يؤكد نوايا أنقرة المبيتة إلشعال صراع ال ُتعرف نهاياته.وتحت غطاء الطائرات واالسلحة 
على  للسيطرة  يتقدم  والمرتزقة  االرهابية  والعناصر  العصابات  من  خليط  كان  التركية 

مدن كصرمان وصبراتة.
وكشفت مشاهد الفيديو الحقا أن إرهابيي القاعدة من مجالس شورى المناطق الشرقية 
إلى جنب مع  الجيش في بنغازي ودرنة وأجدابيا، كانوا يقاتلون جنبا  الفارين من ضربات 
إلى  يتجهون  ثم  النصرة،  جبهة  مسلحي 
اإلرهاب،  في  نظرائهم  إلطالق  السجون 

تحت هتافات التكبير.
وكان من أبرز الوجوه خالل غزو صبراتة 
وصرمان اإلرهابي فرج شكو عضو مايسمى 
مجلس شورى ثوار بنغازي والمبايع لتنظيم 
داعش وهو أيًضا عضو في مايسمى سرايا 
بنغازي التي بارك السراج سحقها في الهالل 
النفطي بل وبارك للقوات المسلحة تطهير 
تسجيل  في  شكو  ظهر  منها.وقد  بنغازي 
من داخل مركز ومديرية األمن في صبراتة 

ــــار عملية  أتــــى الــهــجــوم عــلــى صــبــراتــة وصـــرمـــان فـــي إطـ

»عــاصــفــة الـــســـالم« الــتــي أطــلــقــتــهــا حــكــومــة الـــوفـــاق في 

خــرق واضـــح للهدنة الــدولــيــة الــتــي اقترحتها عــدة دول 

لمواجهة فيروس كورونا منتصف مارس الماضي، والتي 

كانت هذه الحكومة أول من أعلن موافقته عليها ليتبين 

جليا أن الهدنة كانت مجرد ستار وكسب للوقت لمزيد 

من التحضير للهجوم.
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الجماعات  كعادة  النيران  فيه  أضرمت  قد  المكان  ان  ويتبين  الحقة  صور  تأتي  أن  قبل 
اإلرهابية.

المكنى  ميالد  عبدالرحمن  دولًيا  والمعاقب  الشهير  الوقود  مهرب  أيًضا  ظهر  كما 
»البيدجا« وهو يقود إحدى السرايا التي شاركت في الهجوم بينما كان وزير داخلية الوفاق 
أن  البيدجا لحكومتهم.ليس ذلك فحسب بل  فتحي باشاآغا ينفي حتى وقت قريب تبعية 
النائب  من  بأمر  عليه  القبض  مطلوب  البيدجا  بأن  الماضي  أكتوبر  في  أكد  قد  باشاآغا 

العام اضافة لكونه معاقب دولًيا.
ومن أبرز المطلوبين الذين ظهروا بالمدينة في تحد صريح للمجتمع الدولي اإلرهابي 
»العمو الدباشي« قائد ميليشيات التهريب بصبراتة الضالع في االتجار بالبشر.كما ضم 
الهجوم عدداً كبيراً من اإلرهابيين المتورطين في جرائم قتل أبرزهم »عبدالله الطرابلسي« 
آمر ميليشيات األمن العام المتورطة بجرائم عديدة أحدثها قتل شابين من منطقة غوط 

الشعال بالعاصمة طرابلس.
وأيًضا ظهر المطلوب اآلخر زعيم مليشيات التهريب قاطبة في المنطقة الغربية ، محمد 
العربي كشالف المكنى »القصب« وهو اآلخر تزعم حكومة الوفاق عدم تبعيته لها رغم أنه 
كان واليزال مسيطًرا على مصفاة النفط في الزاوية.وعالوة على ذلك أظهرت الفيديوهات 
الكبرى،ليكّونوا ما أسماه السراج  المتداولة مرتزقة سوريون ويخرون من دول الصحراء 

»القوات المسلحة« التي تعمل تحت غطاء الغزو التركي.
حدث  ما  وهو  كبيرة  فضائع  ينتج  أن  بد  ال  كان  المقاتلين  من  المخيف  الخليط  هذا 
سريعا،حيث نفذت المليشيات التابعة لحكومة الوفاق إعدامات جماعية وفردية في شوارع 
مدينتي صبراته وصرمان.ونقل موقع »ارم نيوز« االخباري عن شهود عيان، ان العديد من 

رجال األمن والمواطنين ُضربوا وسحلوا في 
الشوارع، قبل أن تتم تصفيتهم بدم بارد 
في مدينتي صرمان وصبراته، بعد دخول 
مباشر. تركي  بدعم  إليهما،   المليشيات 
مدينة  من  السياسي  الناشط  وقال 
»إن  البوم،  فحيل  محمود  القريبة  الزاوية 
ونهب  سرقة  عمليات  نفذت  المليشيات 
عليها،  سيطرت  التي  المدن  في  وإعدام 
ينتصرون  فعندما  اسلوبهم،  هذا  ألن 
لها  يندى  أفعاال  ويرتكبون  يتوحشون 

كشفت مشاهد الفيديو الحقا أن إرهابيي القاعدة من 

مجالس شورى المناطق الشرقية الفارين من ضربات 

الجيش في بنغازي ودرنة وأجدابيا، كانوا يقاتلون جنبا 

إلــى  ثــم يتجهون  الــنــصــرة،  إلـــى جــنــب مــع مسلحي جبهة 

السجون إلطالق نظرائهم في اإلرهاب، تحت هتافات 

التكبير.
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جبين اإلنسانية«.
موضحا أن »المليشيات أحرقت 
ومقر  الشرطة  مراكز  وسرقت  
صبراته  في  األمن  مديرية 
أنصار  وأعدمت  وصرمان، 
في  الليبي  الوطني  الجيش 
أن  بعد  والشوارع،  الميادين 
بيوتهم وسرقوا معارض  أحرقوا 

السيارات والمحالت التجارية«
مجلس  عضو  جهته،أكد  من 
أن  السعيدي  علي  النواب 
التابعة  المسلحة  التشكيالت 
بالتنكيل  قامت  الوفاق  لحكومة 
أحرقت  حيث  صبراته  بأهالي 
بالعبث  وقامت  المساكن 
مراقب  واغتالت  العامة  بالمرافق 
التعليم في مدينة صرمان محمد 
في  السعيدي  عباس.وأضاف 
تصريح لـ«بوابة إفريقيا اإلخبارية« 
أن حكومة الوفاق الداعمة لهذه 
تهدف  المسلحة  التشكيالت 
ودعم  ليبيا  وتشتيت  لتمزيق 
في  كبيرين  وتنديد  بغضب  والجرائم  االنتهاكات  هذه  وقوبلت  تركية.  برعاية  اإلرهاب 
األوساط الليبية،حيث أكد المجلس األعلى لمشائخ وأعيان ليبيا إن ماقامت به ماوصفها 
بـ »عصابات الشر« في صبراته وصرمان دليل على أن المعركة معركة ضد االرهاب وبقايا 
فلوله الهاربة من بنغازي وكل الجماعات المتحالفة معها من إرهابيين وغزاة أتراك.وأضاف 
المجلس في بيان إن ماقامت به تلك القوات من عمليات حرق المنازل والقتل، لدليل على 

توجهاتهم االرهابية والدموية ،مؤكدا أن الشعب الليبي سيكون لهم بالمرصاد.
القصف  ماوصفه   بشدة  والمرابطين،  األشراف  لقبائل  األعلى  المجلس  أدان  وبدوره 
التي  واالنتهاكات  الغربية،  المنطقة  في  والقرى  المدن  له  تتعرض  الذي  الغادر  التركي 
 ، يستنكر  إنه  المجلس  واآلمنين.وقال  المدنيين  بحق  الوفاق  حكومة  عصابات  ترتكبها 
هذه  واالستنكار؛  الشجب  عبارات  بأشد 
ما  مسؤولية  وحمل   ، اإلرهابية  الممارسات 
والمجتمع  للبعثة األممية،  جرى من أحداث 
الصلة«. ذات  المنظمات  وجميع  الدولي 
األشراف  لقبائل  األعلى  المجلس  وأكد 
برفع  القيام  ضرورة  على  والمرابطين، 
الدولية،  المحاكم  أمام  قانونية  قضايا 
ضد الدول التي تسببت في تدمير الدولة 

الليبية، على رأسها دولتي قطر وتركيا.
المجلس  رئيس  السياق،حمل  ذات  وفي 
الجنوب، علي مصباح  لقبائل ومدن  األعلى 
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  أبوسبيحة، 
ولقتل  الذبح  عمليات  مسؤولية  السراج 
التابعة  المسلحة  التشكيالت  ارتكبتها  التي 
الغربية.وحذر  المنطقة  مدن  في  للوفاق 
أمام  المحاكمة  من  السراج  بوسبيحة 
جرائم  ارتكاب  بتهمة  الدولية  الجنائية 
مثل  عليها  سيطروا  التي  المدن  في  حرب 

بالمدينة فــي تحد  الــذيــن ظــهــروا  أبـــرز المطلوبين  مــن 

صــريــح لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي اإلرهــــابــــي »الــعــمــو الــدبــاشــي« 

االتجار  في  الضالع  بصبراتة  التهريب  ميليشيات  قائد 

بــالــبــشــر.كــمــا ضــم الــهــجــوم عــــددًا كــبــيــرًا مــن اإلرهــابــيــيــن 

ــلــــه  ــبــــدالــ الــــمــــتــــورطــــيــــن فــــــي جــــــرائــــــم قــــتــــل أبـــــــرزهـــــــم »عــ

الــطــرابــلــســي« آمــــر مــيــلــيــشــيــات األمـــــن الـــعـــام الــمــتــورطــة 

غوط  منطقة  مــن  شابين  قتل  أحدثها  عــديــدة  بجرائم 

الشعال بالعاصمة طرابلس.

ــــاف ،بمدينة  وتـــعـــّرض مــقــر صــنــدوق الـــزكـــاة و مبنى األوقـ

صــبــراتــة ،األربـــعـــاء 1٥ أبــريــل ،إلـــى الــســرقــة و النهب،من 

قبل عناصر مسّلحة  تابعة لحكومة الوفاق.
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صرمان وصبراتة.
ويذكر ما حدث في صبراتة وصرمان بالجرائم 
واالنتهاكات التي شهدتها مدينة غريان،أواخر 
يونيو الماضي،حين تمكنت حكومة الوفاق من 
كيلومترا   80( المدينة  على  سيطرتها  بسط 
كانت  طرابلس(،التي  العاصمة  غربي  جنوب 
عليها،  الليبي،تسيطر  الوطني  الجيش  قوات 
العسكرية. عملياتها  لقيادة  مقراً   وتّتخذها 
األوقاف  مبنى  و  الزكاة  صندوق  مقر  وتعّرض 
،إلى  أبريل   15 ،األربعاء  صبراتة  ،بمدينة 
السرقة و النهب،من قبل عناصر مسّلحة  تابعة 

لحكومة الوفاق.
وقالت مصادر أمنية بالمدينة ،إن مجموعات 
بصبراتة،  األوقاف  مبنى  اقتحمت  مسلحة 
وسرقت محتويات من داخله، الفتة إلى أن وضع 
في المدينة بات فوضويا، ويتخوف المواطنون 
اإلجرامية. لألعمال  والتعرض  عائالتهم   على 
فوزي  الليبية  بالحكومة  التعليم  وزير  ونعى 
بصرمان  والتعليم  التربية  مراقب  بومريز 
يد  على  قتل  والذي  القاسم  أبو  محمد 
ميليشيات حكومة الوفاق التي دخلت أمس إلى 

المدينة.
بومريز وفي بيان له قال إن الوزارة تابعت ما 
المدعومة  والمليشيات  داعش  عناصر  به  قام 
محترفي  من  الشرعية  غير  الوفاق  حكومة  من 
العدوان  يسخرهم  الذين  واإلجرام  القتل 

التركي لتحقيق أهدافه في احتالل األرض الليبية وسرقة مقدرات الشعب الليبي، مضيفا 
أن هؤالء القتلة عاثوا فسادا في مدن المنطقة الغربية من صرمان وصبراتة والعجيالت 

والجميل ورقدالين، فأحرقوا ونسفوا وقتلوا األبرياء اآلمنين.
من جانبها، أبدت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا »انزعاجها الشديد« من التصعيد 
 15 األربعاء  يوم  بيان  في  المتحدة  األمم  بعثة  واعربت  البالد،  غرب  شهده  الذي  االخير 
أبريل 2020 »عن انزعاجها الشديد إزاء استمرار التصعيد«، مؤكدة أنها »تدين األعمال 
عن  أسفر  ما  طرابلس،  على  العشوائي  والقصف  الغربية  الساحلية  المدن  في  االنتقامية 

وقوع ضحايا بين المدنيين، مهددا باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة«.
القلق تقارير تفيد بوقوع هجمات على المدنيين واقتحام سجن  »تابعنا ببالغ  وأضافت 
بالجثث  تمثيل  على  عالوة  قانونية،  إجراءات  بدون  سجين   401 سراح  وإطالق  صرمان 
وأعمال انتقامية بما في ذلك أعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات العامة والخاصة في 

المدن الساحلية التي سيطرت عليها قوات 
تابعة لحكومة الوفاق«.

وتابعت »إذا تم التأكد من صحة األعمال 
تشكيل  شأنها  من  فان  االنتقامية، 
لحقوق  الدولي  للقانون  جسيمة  انتهاكات 

اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي«.
أّطل  متوقعا،  كان  وكما  الحال،  بطبيعة 
ليبارك  الغرياني،  الصادق  اإلرهاب  مفتي 
في  المساجين  إخراج  واصفا  الدماء،  سفك 
مدن صبراتة وصرمان بأنه »خطوة مباركة 

وداعمة من دعائم النصر«، وفق قوله.
تلفزيوني  لقاء  في  الغرياني،  وقال 

الجنوب،  ومـــدن  لقبائل  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  حمل 

علي مصباح أبوسبيحة، رئيس المجلس الرئاسي فائز 

ارتكبتها  التي  ولقتل  الذبح  عمليات  مسؤولية  الــســراج 

التشكيالت المسلحة التابعة للوفاق في مدن المنطقة 

الــغــربــيــة.وحــذر بوسبيحة الـــســـراج مــن الــمــحــاكــمــة أمــام 

الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المدن 

التي سيطروا عليها مثل صرمان وصبراتة.
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في  إقامته  مقر  من  »التناصح«،  قناة  عبر 
اسطنبول، تابعته »بوابة إفريقيا اإلخبارية«: 
في  المظلومين  من  السجون  ُحررت  »كما 
تلك المناطق، نطالب الحكومة وأهل الخبرة 
والقادة والُنخب أن ُيطالبوا برفع الظلم عن 

المظلومين في كل سجون ليبيا«
تحت  أُعُتقلوا  مظلومون  »أناس  وتابع: 
خرافة،  وأصبحت  اآلن  انتهت  تهمة 
وأكمل:  اإلرهاب«،  وهي  حفتر  اّدعاها 
العدل  ووزيري  الرئاسي  المجلس  »أناشد 
مسؤولون  إنكم  لهم  وأقول  والداخلية، 
قوة  سجون  في  سواء  المظلومين  عن 
مسجونون  فهؤالء  غيرها،  أو  الردع 
حفتر  يقاتلون  كانوا  ألنهم  باطلة  بتهم 
عنده  ألن  أو  الشرقية،  المنطقة  في 
الردع« قوة  يحكمون  من  يخالف   توجه 
الليبية  المنظمة  استنكرت  بدورها، 
لحقوق اإلنسان، األربعاء 15 أبريل، اقتحام 
زلطن  البلدي  الحرس  لمركز  المليشيات 

اإلثنين 13 أبريل، واالعتداء علي ضباط وأفراد الحرس البلدي، وتوجيه اإلهانات لهم، 
وهم يرتدون الزي الرسمي.

والنهب  السطو  عمليات  من  وغيرها  األفعال  هذه  أن  لها  بيان  في  المنظمة  وأكدت 
اجدير،  رأس  إلي  صرمان  من  الغربي  الساحل  بلديات  في  والخاصة  العامة  للممتلكات 
وسيادة  الدولة  لسلطة  خضوعها  وعدم  المليشيات،  هذه  وحشية  مدي  عن  إال  تعبر  ال 

القانون.
تحمل  المذكورة  بالمناطق  والمحلية  الرسمية  الجهات  كل  المنظمة   وطالبت 
التدخل  إلى  األممية،  البعثة  داعية  وممتلكاتهم،  المدنيين  لحماية  مسؤولياتها 
وخاصة  الدولة  مرافق  كل  عمل  لضمان  بطرابلس،  المسؤولة  الجهات  لدي 
اإلنسان. حقوق  وحماية  القانون  سيادة  لدعم  والعسكرية  األمنية   األجهزة 
واستنكارها  إدانتها  شديد  عن  بليبيا،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  أعربت  ذلك،  إلى 

حيال تطورات األوضاع المؤسفة التي شهدتها مدن صبراتة وصرمان.
وقالت اللجنة، في بيان أصدرته، إن »ما قام به عدد من عناصر قوات وزارة الداخلية بحكومة 
التي شهدتها  المسلحة  المواجهات  المشاركين في  الغربية  العسكرية  والمنطقة  الوفاق 
موقف  اتخاذ  الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزير  على  يستوجب  أمر  وصرمان،  صبراتة  مدن 
واضح وصريح منه ومالحقة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة وضبط األمن وتحقيق 
حكومة  سيطرة  تحت  الواقعة  بالمدن  المنظمة  والجريمة  الجريمة  ومكافحة  االستقرار 
الوفاق، وكذلك العمل على حصر األضرار التي لحقت بممتلكات عدد كبير من المواطنين 

جراء  المتضررين  وتعويض  الضرر  وجبر 
هذه الجرائم واالنتهاكات«، بحسب البيان.

النائب  مكتب  اللجنة،  طالبت  كما 
هذه  حيال  شاملة  تحقيقات  بفتح  العام 
طالت  والتي  المروعة  واالنتهاكات  الجرائم 
أمن  أجهزة  و  وممتلكاتهم  المواطنين 
وأفراد  عامة  وممتلكات  ومرافق  الدولة 
األمنية  لألجهزة  التابعين  واألمن  الشرطة 
الجرائم  هذه  أن  على  مؤكدة  المدنية، 
اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  واالنتهاكات 
تسقط  لن   ، اإلنساني  الدولى  والقانون 

بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر.

»انزعاجها  ليبيا  فــي  للدعم  المتحدة  األمــم  بعثة  أبــدت 

الشديد« من التصعيد االخير الذي شهده غرب البالد، 

واعــربــت بعثة األمــم المتحدة فــي بيان يــوم األربــعــاء 1٥ 

أبــريــل 2020 »عـــن انــزعــاجــهــا الــشــديــد إزاء اســتــمــرار 

في  االنتقامية  األعــمــال  »تــديــن  أنــهــا  مــؤكــدة  التصعيد«، 

الـــمـــدن الــســاحــلــيــة الــغــربــيــة والــقــصــف الــعــشــوائــي على 

طرابلس
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