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تحركات دولّية وإقليمّية 

ضّد  اتفاقية  السّراج 
وأردوغان

؟

؟

؟

؟

العباني: تركيا تهدف استهداف البعثات الدبلوماسية 

جزء من جرائم المليشيات بليبيا  إلى إعادة احتالل ليبيا
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االفتتاحية

رغم التطورات المتسارعة..

 المشهد الليبي 
يــراوح مكــانــه

السياسية  األصعدة،  مختلف  على  األخيرة،  األسابيع  في  ليبيا  في  األحداث  تتسارع 
يلقي  المركزي  المصرف  ومحافظ  الرئاسي  المجلس  رئيس  بين  خالف  والعسكرّية. 
بظالله على مجهودات أجهزة الّدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد ويزيد في 
ترّدي الوضع االقتصادي في البالد الشءي بطبعه. وتواصل المعارك حول العاصمة طرابلس 
على  السوريين  المرتزقة  أعداد  لتدّفق  تزايد  وسط  الليبي،  الغرب  المناطق  بعض  وفي 

البالد وشحنات األسلحة التركّية الوافدة على الموانئ الجوّية والبحرّية الليبية.

مجلة »المرصد«
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بعد  رئيس  بدون  األممية  البعثة  تزال  ال  المقابل  في 
العملية  رئيسها غّسان سالمة، في حين بدأت  استقالة 

لمراقبة  تحضيراتها  أولى  المتوّسط  في  األوروبّية 
حظر األسلحة على ليبيا. في الوقت الذي أصدرت 

واإلمارات  واليونان  وقبرص  مصر  دول  فيه 
التدّخل  ضد  اللهجة  شديد  بيانا  وفرنسا 

العسكري واالنتهاكات التركّية في ليبيا.
في  الخمس،  الّدول  خارجّية  وزراء  واعتبر 
ترسيم  بشأن  التفاهم  مذكرة  أن  بيانهم، 

ومذكرة  المتوسط،  البحر  في  البحرية  الحدود 
بين  والعسكري  األمني  التعاون  بشأن  التفاهم 

أنقرة وحكومة الوفاق تتعارضان مع القانون الدولي 
ليبيا،  على  المتحدة  األمم  تفرضه  الذي  السالح  وحظر 

كما تقوضان االستقرار اإلقليمي.
شهدت  وقت  في  التطورات  هذه  تأتي 
طرابلس  العاصمة  في  دبلوماسية  مقار 
هجمات صاروخّية، حيث تم، في السابع من 
زاوية  حي  استهداف  الجاري،   مايو  شهر 
الدهماني بالعاصمة طرابلس، بالقرب من 
اإليطالي.  السفير  إقامة  ومقر  تركيا  سفارة 
اتهاماتها  الليبية  الوفاق  حكومة  ووجهت 
عن  بالمسؤولية  الليبي  للجيش  مباشرًة 
الذي  الموقف  نفس  وهو  العملّية،  هذه 

اتخذته تركيا.
الجيش  باسم  المتحدث  نفى  والمقابل 
السفارات  مقار  استهداف  قاطع  بشكل 
أو  األجنبية  الشركات  مقار  أو  العاصمة  في 
مؤسسات الدولة، موجها االتهام بدوره إلى 
الميليشيات المنضوية تحت حكومة الوفاق 

تــــــتــــــســــــارع األحـــــــــــــــــداث فـــي 

ــعــــدة،  ــيــــع األخـــــيـــــرة، عـــلـــى مــخــتــلــف األصــ لــيــبــيــا فــــي األســــابــ

الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــرّيـــة. خــــاف بــيــن رئـــيـــس الــمــجــلــس 

الـــرئـــاســـي ومــحــافــظ الــمــصــرف الـــمـــركـــزي يــلــقــي بــظــالــه 

ــّدولــــة فـــي مــكــافــحــة فــيــروس  عــلــى مـــجـــهـــودات أجـــهـــزة الــ

كورونا المستجد ويزيد في ترّدي الوضع االقتصادي في 

الباد الشءي بطبعه. وتواصل المعارك حول العاصمة 

طــرابــلــس وفــــي بــعــض الــمــنــاطــق الـــغـــرب الــلــيــبــي، وســط 

تــزايــد لــتــدّفــق أعــــداد الــمــرتــزقــة الــســوريــيــن عــلــى الــبــاد 

وشحنات األسلحة التركّية الوافدة على الموانئ الجوّية 
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المدعومة تركًيا، بالقيام بأعمال من شأنها اإلساءة إلى مكانة القوات المسلحة الليبية. وقال 
نفيًا  العامة  القيادة  »تنفي  فيسبوك  بموقع  صفحته  على  نشره  بيان  في  المسماري  أحمد 

قاطعا قيامها بهذه األفعال التي تنافي المواثيق والقوانين واألعراف الدولية«.
كما نفت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان لها ليلة الخميس ، تنفيذها أي عمليات 
السور  طريق  ومنطقة  المركزي  طرابلس  مستشفى  ومحيط  الزاوية  شارع  لمنطقة  قصف 

وشارع الجمهورية والمناطق المجاورة، والتي سقط عليها قبل قليل وابل من القذائف . 
للناطق  الرسمية  الصفحة  عبر  الخميس،  فجر  ُنشر،  بيان  في  العامة،  القيادة  وأوضحت 
تنتهجها  باتت  التي  القذرة  السياسة  هذه  هدف  أن  المسماري،  أحمد  العام  القائد  باسم 
المليشيات مؤخًرا بالتنسيق مع المخابرات التركية من خالل تعمد استهداف المدنيين في 
تدخل  الستجداء  مفضوحة  باتت  عسكرية  مرافق  أي  عن  وبعيدة  مأهولة  مدنية   مناطق 
المدنيين،  للتدخل بحجة حماية  أردوغان ومنحه مبرًرا  المعتوه  أكبر من سيدهم  عسكري 

وفق نص البيان 
الشارع في طرابلس ضد  تأليب  إلى  السياسة  البيان، من جهة أخرى تهدف هذه  وتابع 
عزوف  بسبب  المقاتلين  من  أكبر  عدد  استقطاب  بهدف  أخرى  جهة  من  المسلحة  القوات 
شباب العاصمة عن القتال مع المليشيات، وفرار وموت عدد كبير من المليشيات السورية، 

وامتناع عدد آخر عن التوجه من شمال سوريا الى ليبيا، بحسب البيان.
هذه االتهامات المتبادلة من الطرفين ليست األولى من نوعها ولن تكون حتما األخيرة، 
يراوح  وسياسي  عسكري  وضع  ظل  في 

مكانه منذ أشهر في انتظار الحسم. 

وأردوغان..  السراج  اتفاق 
ردود فعل عملية من القوى 

الّدولية: 
حول  األفعال  ردود  المقابل،  في  تتواصل، 
الرئيس  مع  السراج  أبرمه  الذي  االتفاق 
التركي، والذي دخل حيز التطبيق في جانبه 
أنظار  أمام  تركيا  به  تقوم  ما  عبر  األمني 
العالم من خرق لحظر التسليح وإغراق البالد 
والجهادية  االرهابية  والعناصر  بالمرتزقة 
ما قد  السورّية، وهو  الجبهة  المتطرفة من 
للمتوسط  الجنوبي  الساحل  منطقة  يحّول 

تأتي هذه التطورات في وقت شهدت مقار دبلوماسية 

العاصمة طــرابــلــس هجمات صــاروخــّيــة، حيث تم،  فــي 

في السابع من شهر مايو الجاري،  استهداف حي زاوية 

الــدهــمــانــي بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، بــالــقــرب مـــن ســفــارة 

تركيا ومــقــر إقــامــة السفير اإليــطــالــي. ووجــهــت حكومة 

الــــوفــــاق الــلــيــبــيــة اتـــهـــامـــاتـــهـــا مـــبـــاشـــرًة لــلــجــيــش الــلــيــبــي 

بالمسؤولية عن هذه العملّية، وهو نفس الموقف الذي 

اتخذته تركيا.
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قد  خطيرة  أمنية  بؤرة  إلى  افريقيا  وشمال 
تصل تأثيراته الى دول الجوار ودول الشمال 

االوروبي.
عملية  انطالق  تزامن  السياق  هذا  في 
المتوسط  البحر  في  األوروبية  ايريني 
)مصر  الخمس  الّدول  أطلقته  بيان  مع 
ضد  وفرنسا(  اليونان  قبرص  االمارات 
االتفاق  هذا  وضد  التركية  التحركات  هذه 
لمشروع  القانوني  القناع  وكأّنه  يبدو  الذي 
أردوغان بعيد المدى في المنطقة وفي ليبيا.
بيان لهم،  الخمس في  الّدول  وندد وزراء 
بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في 
لجمهورية  الخالصة  االقتصادية  المنطقة 
من  تمثله  بما  اإلقليمية،  ومياهها  قبرص 
انتهاك صريح للقانون الدولي وفقًا التفاقية 
األمم المتحدة لقانون البحار. وهي المحاولة 

السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، إلجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق 
البحرية لقبرص. إلى ذلك أعلن دوٌل أوروبية نهاية أبريل عن انطالق تدريجي لعملية »ايريني 
لتنفيذ حظر السالح المفروض دوليا على ليبيا، ومراقبة السفن التي يشتبه في أنها تحمل 
الممثل  وقال  متطّورة.  صناعية  وأقمار  وطائرات  بارجات  على  اعتمادا  مقاتلين،  أو  أسلحة 

األعلى لألمن والسياسة الخارجية في االتحاد 
جوزيب بوريل في أولى التصريحات أنه »في 
االتحاد  تفهم  ليبيا،  في  الوضع  مواجهة 
كبيراً  جزًءا  يتحمل  أن  عليه  أن  األوروبي 
التي ال تزيد  األزمة،  المسؤولية في حّل  من 
األمن  في  تؤثر  بل  الليبيين،  معاناة  فقط 
وأيضًا  والساحل،  الجوار  دول  واالستقرار في 

في مصالح األوروبيين بالمعنى الواسع«.
تعليق  في  الفرنسية  الخارجية  قالت  في 
األوروبي  لالتحاد  ستتيح  إنها  العملية  على 
والجوي  البحري  العتاد  خالل  »من  اإلسهام، 
واألقمار االصطناعية، في تنفيذ حظر توريد 
األسلحة الذي تفرضه األمم المتحدة. وتدّل 
معًا  بالعمل  الحازم  األوروبيين  التزام  على 
واألمنية  السياسية  مصالحهم  عن  للدفاع 

المعّرضة للخطر في إطار األزمة الليبية«.
هذه التحركات الديبلوماسّية والعسكرية 
في  تبدو  وإقليمية،  دولّية  قوى  قبل  من 
واضحة  عملّية  تحركات  المراقبين  نظر 
محاوالت  رغم  وأردوغان  السّراج  اتفاق  ضد 
قبل  من  للموضوع  قانونية  تخريجات  إيجاد 
تسّميه  ما  على  استنادها  في  الوفاق  حكوم 
الهّشة  الشرعّية  وهي  الّدولية«  »شرعيتها 
التي ال تجد لها أي صدى قانوني في الّداخل 
الحكومة  هذه  تحصل  لم  حيث  الليبي،  في 
قبل  من  اعتراف  أي  على  اليوم-  -وإلى 
الوحيد  التشريعي  الجسم  النواب،  مجلس 
في البالد، وفق نص اتفاق الصخيرات الذي 

جاء بحكومة الوفاق نفسها. 

تتواصل، في المقابل، ردود األفعال حول االتفاق الذي 

ــــذي دخـــــل حــيــز  ــ ــراج مــــع الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، والـ أبــــرمــــه الــــســ

التطبيق في جانبه األمني عبر ما تقوم به تركيا أمام أنظار 

العالم من خرق لحظر التسليح وإغراق الباد بالمرتزقة 

والــعــنــاصــر االرهــابــيــة والــجــهــاديــة المتطرفة مــن الجبهة 

الــســورّيــة، وهـــو مــا قــد يــحــّول منطقة الــســاحــل الجنوبي 

لــلــمــتــوســط وشـــمـــال افــريــقــيــا إلـــى بــــؤرة أمــنــيــة خــطــيــرة قد 

تصل تأثيراته الى دول الجوار ودول الشمال االوروبي.

الديبلوماسّية والعسكرية من قبل قوى  التحركات  هذه 

عملّية  تحركات  المراقبين  نظر  في  تبدو  وإقليمية،  دولّية 

واضـــحـــة ضـــد اتـــفـــاق الــــســــّراج وأردوغــــــــان رغــــم مـــحـــاوالت 

إيــــجــــاد تـــخـــريـــجـــات قـــانـــونـــيـــة لـــلـــمـــوضـــوع مــــن قـــبـــل حــكــوم 

الّدولية«  »شرعيتها  تسّميه  ما  على  استنادها  في  الوفاق 

وهي الشرعّية الهّشة التي ال تجد لها أي صدى قانوني في 

الّداخل في الليبي، حيث لم تحصل هذه الحكومة -وإلى 

النواب، الجسم  اليوم- على أي اعتراف من قبل مجلس 

التشريعي الوحيد في الباد، وفق نص اتفاق الصخيرات 

الذي جاء بحكومة الوفاق نفسها.
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إستهداف البعثات 

الدبلوماسية
جزء من جرائم المليشيات بليبيا

تشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ الرابع من أبريل/نيسان 2019، معارك عنيفة 
أطلق  أن  بعد  وذلك  الوفاق  لحكومة  الموالية  والقوات  الليبي  الوطني  الجيش  بين 
األول عملية »طوفان الكرامة« العسكرية بهدف انهاء سطوة المليشيات المسلحة التي سرعان 
التي دخلت الصراع النقاذ حلفائها االسالميين  الوفاق وبدعم من تركيا  ما تحالفت مع حكومة 

وترسيخ وجودهم في السلطة خدمة لمخططات النظام التركي وأطماعه. 

عبدالباسط غبارة
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ومع اشتداد حدة المعارك عاد الى الواجهة من جديد استهداف البعثات الدبلوماسية 
في العاصمة الليبية. ففي السابع من مايو/أيار الجاري، تم استهداف حي زاوية الدهماني 
وسارعت  اإليطالي،  السفير  إقامة  ومقر  تركيا  سفارة  من  بالقرب  طرابلس،  بالعاصمة 
نفى  الذي  الليبي  الوطني  بالجيش  التهمة  اللصاق  تركيا  ورائها  ومن  الوفاق  حكومة 

استهدافه للبعثات الدبلوماسية. 
أو  العاصمة  في  السفارات  مقار  استهداف  قاطع  بشكل  الجيش  باسم  المتحدث  ونفى   
مقار الشركات األجنبية أو مؤسسات الدولة، متهما ميليشيات حكومة الوفاق التي تدعمها 
تركيا، بالقيام بأعمال من شأنها اإلساءة إلى مكانة القوات المسلحة الليبية. وقال أحمد 
العامة نفيًا قاطعا  القيادة  »تنفي  المسماري في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك 
إلى  إشارة  في  الدولية«،  واألعراف  والقوانين  المواثيق  تنافي  التي  األفعال  بهذه  قيامها 

استهداف المقار الدبلوماسية. 
للمليشيات  متتالية  هجمات  فشل  أعقاب  في  الدبلوماسية  المقار  استهداف  ويأتي 
الوطية  قاعدة  الحتالل  والمرتزقة  والضباط  الطائرات  عبر  كبير  تركي  بدعم  المسلحة 
العسكرية أو مدينة ترهونة، وباءت هذه المحاوالت بفشل ذريع وتلقى أردوغان وحلفائه 
صفعات متتالية مع تزايد خسائرهم على األرض وهو ما دفعهم الى محاولة كسب انتصار 

اعالمي على األقل. 
أن  الليبي  للشأن  متابعون  وأكد 
عمل  هو  الدبلوماسية  البعثات  استهداف 
تزايد  تركي  وبتخطيط  بامتياز  مليشياوي 
ساقته  الذي  التهديد  بيان  مع  وضوحه 
خارجية أردوغان باستهداف الجيش الليبي. 
تاريخ  للمليشيات  أن  الى  مراقبون  ويشير 
وابعثات  السفارات  استهداف  في  طويل 
البالد  في  األزمة  اندالع  منذ  الدبلوماسية 

في العام 2011. 
مسلحون  قام   :2012 يونيو  في   -
القنصلية  مقر  على  بالهجوم  جهاديون 
التونسية ببنغازي  احتجاجا على نشر لوحات 

مــع اشـــتـــداد حـــدة الــمــعــارك عـــاد الـــى الــواجــهــة مــن جديد 

اســتــهــداف الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة فــي الــعــاصــمــة الليبية. 

ففي السابع من مايو/أيار الجاري، تم استهداف حي زاوية 

الدهماني بالعاصمة طرابلس، بالقرب من سفارة تركيا 

إقــامــة السفير اإليــطــالــي، وســارعــت حكومة الوفاق  ومقر 

ومن ورائها تركيا اللصاق التهمة بالجيش الوطني الليبي 

الذي نفى استهدافه للبعثات الدبلوماسية. 
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بالمرسى  العبدلية  بمعرض 
المقدسات  إلى  تسءي 
تعبيرهم  حد  على  اإلسالمية، 
خسائر  أي  الهجوم  يوقع  لم  و 

بشرية. 
هددت   :2012 أغسطس   -  
جماعة أنصار الشريعة في بنغازي 
مظاهرة  خالل  بورما  سفير  بذبح 
لها مظاهرة لمساندة المسلمين 
و  له  يتعرضون  ما  و  بورما  في 
أنصار  باسم  المتحدثين  أحد  قال 
الشريعة إن الجماعة ستذبح السفير 
البورمي إن لم تتوقف عمليات اإلبادة 

ضد المسلمين. 
السفير  مقتل   :2012 سبتمبر   -  
جي   ، السفير  بنغازي  في  األمريكي 
موظفين   ثالثة  و  ستيفنز  كريستوفر 
له  تعرضت  الذي  الهجوم  خالل 
ونفذه  بنغازي  في  األميركية  القنصلية 

أميركي  فيلم  على  احتجاجًا  مسلحون 
اعتبروه مسيئًا لإلسالم، وأعلن تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية في بيان له حينها أن 
الهجوم جاء انتقامًا لمقتل الشيخ أبو يحيى الليبي، أحد قادتها في غارة جوية بطائرة من 

دون طيار في حزيران/يونيو الماضي2012. 
مفخخة  بسيارة  العتداء  الفرنسية  السفارة  تعرضت   :2013 إبريل/نيسان   23 في   -
فيما  بالغة،  مادية  أضرار  عن  أسفر  العاصمة  بوسط  قرقارش  بحي  مقرها  أمام  توقفت 

أصيب حارسان، وكان أول حادث اعتداء على مقر بعثة أجنبية. 
ممثال  يعمل  الذي  سيوك  هان  الجنوبي  الكوري  الدبلوماسي  اختطاف   :2014 يناير   -
تجاريا لبلده في ليبيا ، في العاصمة طرابلس على أيدي مجهولين كانوا يريدون الحصول 

على فدية مالية مقابل إطالق سراحه، و قد تم تحريره بعد أسبوع كامل من التفاوض. 
بطرابلس  المصرية  السفارة  في  مصريين  موظفين  خمسة  اختطاف   :2014 يناير   -
من بينهم  الملق الثقافي والملحق اإلداري بالسفارة المصرية ، و جاء هذا االختطاف ردا 
على اعتقال السلطات المصرية للرئيس السابق لغرفة ثوار ليبيا شعبان هدية، الملقب 
القاهرة، و قد تم تحريرهم مع  الزاوى« والمتهم بتفجير مبنى مديرية أمن  بـ«أبو عبيدة 
مفاوضات عسيرة، تم إطالق سراحهم تزامنًا مع قيام السلطات المصرية باإلفراج عن أبو 

عبيدة الزاوي. 
- مارس 2014: أعلنت السلطات التونسية أن إن دبلوماسيا تونسيا خطف في العاصمة 
سيارة  على  بالعثور  أبلغ  طرابلس  في  التونسي   السفير  أن  قالت   و  طرابلس،  الليبية 
المختطف خاوية و أن المختطف هو محمد بالشيخ روحو ويعمل موظفا بالسفارة التونسية 

في طرابلس. 
الليبية  الخارجية  أعلنت   :2014 ابريل   -
عن اختطاف السفير األردني بطرابلس من 
باسم  متحدث  وقال   مسلحة   جماعة  قبل 
الوزارة  لوكالة فرانس برس ان مجهولين 
قاموا بخطف السفير األردني في ليبيا فواز 
وأضاف  طرابلس  العاصمة  في  العيطان 
لوحات  بدون  »سيارتين  ان  األسود  سعيد 
مجهولون  يقودها  دبليو  ام  بي  إحداهما 
ملثمون هاجموا السفير وسائقه، واختطفوا 
معروفة«.  غير  جهة  الى  واقتادوه  السفير 

ــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــعـ ــبـ ــلـــى الـ ــمـــات عـ ــهـــجـ تـــكـــشـــف هــــــذه الـ

المليشيات  والسفارات طيلة السنوات الماضية أسلوب 

سلطة  لغياب  واستغالها  وجــودهــا  فــرض  في  المسلحة 

الدولة والقانون. ويؤكد مراقبون أن هذه المليشيات تكرر 

أسلوبها هذا كلما ضاق بها الحال وتعرضت النتكاسات 

وخسائر تهدد بانهاء نفوذها والقضاء عليها. 
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جراء  اصيب  السفير  »سائق  ان  وأضاف 
في  متواجد  وهو  برصاصتين  الهجوم 
لتلقي  طرابلس  في  المستشفيات  احد 

العالج«. 
الثاني  نوفمبر/تشرين   13 في   -  
مقري  مجهولون  استهدف   :2014
سيارة  بواسطة  واالمارات  مصر  سفارتي 
وحقيبة  المصرية  السفارة  أمام  ملغومة 
متفجرات أمام السفارة اإلمارتية ولم يسفر 

االعتداءان عن إصابات بشرية. 
 :2014 األول  ديسمبر/كانون   27 في   -
حماية  جهاز  مبنى  مجهولون  استهدف 
للحكومة  التابع  الدبلوماسية،  البعثات 
مفخخة  سيارة  بواسطة  بطرابلس،  الموازية 
الهجوم  عن  مسؤوليته  »داعش«  تنظيم  أعلن 
بصور نشرها على مواقع مقربة منه، وهو أول 

حادث يتبناه التنظيم في طرابلس. 
السفارة  مقر  مدخل  أمام  ناسفة  عبوة  ألقيت   :2015 الثاني  كانون  يناير/   17 في   -
تابعين لجهاز  السفارة  الجزائرية بحي بن عاشور ما أسفر عن إصابة ثالثة من حراسات 
للتنظيم  مقربة  مواقع  نشرت  االعتداء  من  ساعات  وبعيد  الدبلوماسية،  البعثات  حماية 

صورا تظهر تبينه للحادث. 
- في 23 يناير 2015: أطلق مجهولون النار من سيارة مسرعة على أفراد جهاز األمن 
الدبلوماسي أمام مقر تابع لألمم المتحدة بوسط العاصمة نتج عنه مصرع أحد الحراسات 

متأثرا بجراحه. 
- في 22 فبراير 2015: انفجرت عبوة ناسفة أمام مقر السفارة اإليرانية بحي بن عاشور 
انفجارها عن أضرار بشرية، رغم قربها من نقطة تواجد حراسات جهاز األمن  لم يسفر 
الدبلوماسي، إال أن أضرارا مادية لحقت بواجهة مقر السفارة ومنزل السفير الخاليان من 

أي تواجد. 
السياحية  حي  في   ، الجنوبية،  كوريا  سفارة  مقر  على  االعتداء   :2015 أبريل   12 في   -

بالعاصمة طرابلس ، أودى بحياة عنصرين من حراسات المقر وجرح ثالث. 
- في 13 أبريل 2015: اعتدى مجهولون على مقر السفارة المغربية بحي بن عاشور، 
الجانب  على  مقتصرا  بشرية  خسائر  عن  االعتداء  يسفر  ان  دون  من  العاصمة،  وسط 

المادي. و قد تبنى تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( الهجوم. 
الدولية  المنظمة  مندوبة  باختطاف  مسلحة،  مجموعة  قامت   :2018 يناير   12 في   -
للهجرة، رانيا خرمة، في مدينة سبها جنوب ليبيا، وتم نقلها إلى جهة مجهولة ليتم اإلفراج 

عنها بعد مرور ثالثة أيام على اختطافها. 
في 04 سبتمبر 2018: اندلع حريق في 
بالعاصمة  األمريكية  السفارة  مقر  محيط 
الليبية طرابلس، عقب سقوط قذائف، بعد 
يقودها  ميليشيا  بين  اشتباكات  اندالع 
غنيوة  يقودها  أخرى  وبين  بادي،  صالح 

الككلي. 
منطقة  في  األمريكية  السفارة  وتقع 
سيدي سليم وهي منطقة تتوسط منطقتي 
اللتين  وبادي،  غنيوة  ميليشيا  بين  النيران 
تبادلتا القصف فيما بينهما، ووقعت بعض 
القذائف على مقر السفارة. وأوضح مصدر 
»إحدى  أن  نيوز«،  لـ«إرم  حديث  في  أمني 
القذائف أصابت خزان وقود يتبع للسفارة، 

تؤكد هذه التطورات حجم المخاطر التي يمثلها استمرار 

وجــود المليشيات المسلحة في طرابلس والــذي انضاف 

اليه الغزو التركي الذي جلب معه مرتزقة وارهابيين وهو 

مــا يهدد بمزيد مــن االنــفــات األمــنــي فــي العاصمة الليبية 

خاصة في ظل الحديث عمليات ارهابية قادمة باشراف 

مــن قــيــادات ارهــابــيــة على رأســهــا خــالــد الشريف وبايعاز 

الباد  فــي  الفوضى  مــن  المزيد  لنشر  التركي  النظام  مــن 

وتعطيل دخول الجيش الليبي الى طرابلس. 
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مما نتج عنه حريق امتد ألرجاء المبنى«، الفتا إلى أن »قوات الدفاع المدني لم تتمكن من 
الطرق  العديد من  إغالق  إلى  إضافة  االشتباكات،  لوجود  نظًرا  للمكان؛  الوصول بسرعة 

السريعة المؤدية للمكان«. 
الماضية  السنوات  والسفارات طيلة  الدبلوماسية  البعثات  الهجمات على  وتكشف هذه 
أسلوب المليشيات المسلحة في فرض وجودها واستغاللها لغياب سلطة الدولة والقانون. 
الحال وتعرضت  المليشيات تكرر أسلوبها هذا كلما ضاق بها  ويؤكد مراقبون أن هذه 

النتكاسات وخسائر تهدد بانهاء نفوذها والقضاء عليها. 
الليبي، قد أطلق عملية »طيور األبابيل« ضد العدوان التركي والموالين   وكان الجيش 
الكلية  استهداف  تم  تركية في مدينة مصراتة، كما  أسلحة  تم خاللها تدمير شحنة  له، 
العسكرية في مصراتة، معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 
ضربة جوية. وشنت مقاتالت سالح الجو الليبي سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من 

خاللها عدداً من المواقع بمنطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة. 
بن  عقبة  قاعدة  من  أردوغان  نظام  تلقاها  صفعة  مع  بالتزامن  الضربات  هذه  وجاءت 
تسارع  فيما  أسوارها،  على  له  الموالية  والميليشيات  مرتزقته  دحر  بعد  »الوطية«،  نافع 
تقدم قوات الجيش الوطني الليبي في محاور العاصمة طرابلس وسط أنباء متواترة عن 

ما  وهو  المليشيات،  صفوف  في  انهيارات 
الى  المليشياوي-األردوغاني  التحالف  دفع 
بهدف  الدبلوماسية  البعثات  استهداف 
الدولي  العام  الرأي  وتاليب  الجيش  تشويه 
فيما تكسب مليشيات أردوغان المزيد من 

الوقت. 
االستراتيجية  الشؤون  في  الباحث  وعلق 
الخارجية  تهديدات  على  زيدان،  فرج 
بأنها  الليبي  الجيش  باستهداف  التركية 
وقال  زيدان  وقال  الكبيرة  خسائرها  نتاج 
التهديدات  بأن  تمامًا  »ندرك  زيدان، 
أردوغان،  خارجية  وزارة  عن  الصادر  والعواء 
ضد الجيش الليبي هي ناتجة عن الخسائر 
األتراك  العسكريين  صفوف  في  الكبيرة 

منذ العام 2011، ترسخ وجود الميليشيات في ليبيا، والذي 

وهو  والسيطرة،  النفوذ  على  متواصلة  صراعات  عنه  نتج 

ما أدخــل الباد في دوامــة من العنف والفوضى. وبالرغم 

من الجهود المتواصلة لحلحلة االزمة وانهاء االنقسامات 

فان تدخات دول داعمة للفوضى واالرهاب في ليبيا تزيد 

من تأزيم األوضــاع في الباد. ويرى العديد من المراقبين 

بأن إنهاء نفوذ الميليشيات يبقى النقطة األولى لتحقيق 

اإلستقرار في ليبيا بما يضمن استعادتها لمكانتها اقليميا 

ودوليا. 
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وفشل  السوريين،  والمرتزقة  ليبيا  في 
الوطية  التركي اإلرهابي في  النظام  خطط 
وتقدمات  انتصارات  عن  فضاًل  وترهونة، 
عمق  باتجاه  الباهرة  المسلحة  قواتنا 

طرابلس«. 
وتؤكد هذه التطورات حجم المخاطر التي 
يمثلها استمرار وجود المليشيات المسلحة 
الغزو  اليه  انضاف  والذي  طرابلس  في 
التركي الذي جلب معه مرتزقة وارهابيين 
األمني  االنفالت  من  بمزيد  يهدد  ما  وهو 
في العاصمة الليبية خاصة في ظل الحديث 
عمليات ارهابية قادمة باشراف من قيادات 
وبايعاز  الشريف  خالد  رأسها  على  ارهابية 
من  المزيد  لنشر  التركي  النظام  من 
الجيش  وتعطيل دخول  البالد  في  الفوضى 

الليبي الى طرابلس. 
وجود  ترسخ   ،2011 العام  ومنذ 
عنه  نتج  والذي  ليبيا،  في  الميليشيات 
النفوذ والسيطرة،  صراعات متواصلة على 
العنف  من  دوامة  في  البالد  أدخل  ما  وهو 
والفوضى. وبالرغم من الجهود المتواصلة 
فان  االنقسامات  وانهاء  االزمة  لحلحلة 
تدخالت دول داعمة للفوضى واالرهاب في 
البالد.  في  األوضاع  تأزيم  من  تزيد  ليبيا 
ويرى العديد من المراقبين بأن إنهاء نفوذ 
لتحقيق  األولى  النقطة  يبقى  الميليشيات 
استعادتها  يضمن  بما  ليبيا  في  اإلستقرار 

لمكانتها اقليميا ودوليا. 

تكشف الهجمات على البعثات الدبلوماسية والسفارات 

المسلحة  المليشيات  أســلــوب  الماضية  الــســنــوات  طيلة 

فـــي فــــرض وجـــودهـــا واســتــغــالــهــا لــغــيــاب ســلــطــة الـــدولـــة 

والـــقـــانـــون. ويـــؤكـــد مـــراقـــبـــون أن هــــذه الــمــلــيــشــيــات تــكــرر 

أسلوبها هذا كلما ضاق بها الحال وتعرضت النتكاسات 

وخسائر تهدد بانهاء نفوذها والقضاء عليها. 
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البيان الخماسي حول ليبيا..

المشروع التركي في 
مواجهة

القوى اإلقليمية
رامي التلغ

نددت مصر واليونان وقبرص وفرنسا واإلمارات في بيان مشترك بشدة، بالتدخل العسكري 
التركي في ليبيا، وتحركات أنقرة »غير القانونية«في البحر المتوسط. هذا االلتقاء المسبق بين 
الدول األربع جاء تفاعال مع اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج 
السيادية  الحقوق  الدول«تعديا على  اعتبرتها هذه  و قد  أردوغان  التركي رجب طيب  الرئيس  مع 

لدول أخرى وال تتوافق مع قانون البحار وال يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية«.
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واليونان  مصر  خارجية  وزراء  وعقد 
في  بعد،  عن  اجتماًعا  وفرنسا،  وقبرص 
المشاورات  على  بناء   ،»1+4« صيغة  إطار 
الُمسبقة والتنسيق الدوري بينهم، وانضم 
اإلماراتي.  الخارجية  وزير  االجتماع  إلى 
الُمثيرة  التطورات  آخر  االجتماع  وناقش 
للقلق في شرق البحر المتوسط، باإلضافة 
التي ُتهدد  إلى عدٍد من األزمات اإلقليمية 

السالم واالستقرار في تلك المنطقة.
عقب  صدر  لهم،  بيان  في  الوزراء،  شدد 
على  الماضي،  االثنين  االجتماع،  نهاية 
وتكثيف  لتعزيز  االستراتيجية  األهمية 
بنتائج  وأشادوا  السياسية،  مشاوراتهم 
اجتماع القاهرة في 8 يناير 2020، لتعزيز 
المتوسط،  شرق  في  واالستقرار  األمن 
التصعيد  إزاء  قلقهم  بالغ  عن  وأعربوا 
المستمرة  االستفزازية  والتحركات  الحالي 

في شرق المتوسط.
بشأن  التفاهم  مذكرة  أن  واعتبروا 
البحر  في  البحرية  الحدود  ترسيم 
المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون 
وحكومة  أنقرة  بين  والعسكري  األمني 
الوفاق تتعارضان مع القانون الدولي وحظر 
على  المتحدة  األمم  تفرضه  الذي  السالح 

ليبيا، كما تقوضان االستقرار اإلقليمي.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض 
على  ودأبت  السالح،  توريد  في  ليبيا  على 
األتراك  والجنود  والمرتزقة  السالح  إرسال 
إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق 
التركي  التدّخل  يثير  كما  الشرعية.  غير 
كبيرة  نسبة  حفيظة  ليبيا  في  العسكري 
ويطالب  ينتقده،  الذي  التركي  الشارع  من 
ليبيا،  من  األتراك  الجنود  بسحب  أردوغان 

عــقــد وزراء خــارجــيــة مــصــر والــيــونــان وقــبــرص وفــرنــســا، 

ــــار صــيــغــة »4+1«، بـــنـــاء على  اجــتــمــاًعــا عـــن بـــعـــد، فـــي إطـ

وانضم  بينهم،  الــدوري  والتنسيق  الُمسبقة  المشاورات 

إلى االجتماع وزير الخارجية اإلماراتي. وناقش االجتماع 

آخر التطورات الُمثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، 

بــاإلضــافــة إلـــى عــــدٍد مـــن األزمـــــات اإلقــلــيــمــيــة الــتــي ُتــهــدد 

السام واالستقرار في تلك المنطقة.



14 الخميس  0٧  أبريل  ٢0٢0             العدد: ١١٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.
وندد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة االقتصادية الخالصة 
لجمهورية قبرص ومياهها اإلقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقًا 
التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار. وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من 

عام، إلجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.
التطورات في  الخماسي  بشأن  البيان  التركية  الخارجية  استنكرت  المقابل،  الجانب  في 
المعترف  غير  الوفاق  بحكومة  الخارجية  وزارة  أعلنت  الكلمات  وبنفس  المتوسط،  شرق 
اطلعت  أنها  النواب،  مجلس  قبل  من  بها 
الخماسي،  البيان  على  شديد،  باستغراب 
موضحة أنه قيل في إطار مناقشة التطورات 
في شرق المتوسط، وأنه يتضمن مغالطات 

وتجاوزات بحق ليبيا وسيادتها الوطنية.
أن  بيانها،  في  الوفاق  خارجية  وذكرت 
التفاهم  البيان بشأن مذكرتي  ورد في  »ما 
وتركيا،  الوفاق  حكومة  بين  الموقعتين 
ال  للحقائق  وتزييف  سافر  تدخل  بمثابة 
يتعلق  »فيما  أّنه  ُمضيفة  قبوله«،  يمكن 
نجد  البحرية،  المناطق  تحديد  بمذكرة 
مذكرة  بأنها  بالتذكير  ملزمين  أنفسنا 
متشاطئتين  دولتين  حكومتي  بين  وقعت 
وفًقا  المتوسط  األبيض  البحر  على 
تمس  وال  الدولية  والمواثيق  لالتفاقيات 
الدول  كانت  وإذا  ثالث،  طرف  أي  بحقوق 
التي تدعي اآلن تضررها وتقحم اسم دولة 
صادقة  الوطنية  بسيادتها  وتمس  ليبيا 
التي  الوفاق  حكومة  مع  تواصلت  لكانت 
للتفاوض  استعدادها  حينه  في  أعلنت 
أنه  يعتقد  طرف  ألي  نظرها  وجهة  لشرح 

الــــوزراء، فــي بيان لهم، صــدر عقب نهاية االجتماع،  شــدد 

ــنـــيـــن الـــمـــاضـــي، عـــلـــى األهـــمـــيـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــتــعــزيــز  االثـ

اجتماع  بنتائج  ــادوا  وأشــ السياسية،  مــشــاوراتــهــم  وتكثيف 

القاهرة في 8 يناير 2020، لتعزيز األمن واالستقرار في 

التصعيد  إزاء  قلقهم  بالغ  عــن  وأعــربــوا  المتوسط،  شــرق 

الــحــالــي والـــتـــحـــركـــات االســـتـــفـــزازيـــة الــمــســتــمــرة فـــي شــرق 

المتوسط.

مــن نــاحــيــة أخــــرى، أكـــد الــمــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الوطني 

الــلــيــبــي، أحـــمـــد الـــمـــســـمـــاري، أن الـــبـــيـــان الــخــمــاســي لمصر 

واإلمــارات وفرنسا واليونان وقبرص، رسالة قوية تعترف 

بـــــدور الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى األمـــن 

واالستقرار في المنطقة ومحاربة اإلرهاب.
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قد تضرر عالوة على حقه في اللجوء إلى القضاء الدولي كما فعلت ليبيا ومالطا وتونس 
في قضايا مشابهة«.

وبّينت أنها ُتذكر وزارات الدول الموقعة على البيان بأنها دول أعضاء في األمم المتحدة 
التي تعترف بحكومة الوفاق »حكومة شرعية« ووحيدة في ليبيا برئاسة فائز السراج، وأن 
المذكرة وقعتها حكومة »ُمعترف بها دولًيا«ووفًقا لسيادتها الوطنية، الفتة إلى أن أي لمز 
أو تشكيك بخالف أنه يمس بالسيادة الوطنية لدولة ليبيا فإنه يمس باألساس بمصداقية 
حكومات هذه الدول أمام شعوبها والعالم بتزييف الحقائق خدمة ألهدافها الخاصة في 

المنطقة، حسب نص البيان.
من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن البيان 
الجيش  بدور  تعترف  قوية  رسالة  وقبرص،  واليونان  وفرنسا  واإلمارات  لمصر  الخماسي 

الوطني الليبي في الحفاظ على األمن واالستقرار في المنطقة ومحاربة اإلرهاب.
التركي  الرئيس  أحالم  إن  االثنين،  صحفي،  مؤتمر  خالل  المسماري،  أحمد  اللواء  وقال 
رجب طيب أردوغان التوسعية ستنتهي في ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا نقلت حوالي 17 ألف 
إرهابي من سوريا إلى ليبيا. وأضاف أن البيان الصادر عن مصر واإلمارات وقبرص واليونان 
وفرنسا يمثل اعتراف القوات المسلحة العربية، وأنها تقوم بعمل شرعي وقانوني للحفاظ 
على سيادة ليبيا والحفاظ على األمن واالستقرار فى المنقطة، مشيرا إلى أنه يمثل وثيقة 

القوات  به  تقوم  الذى  الدور  على  للتأكيد 
فى  ودورها  المنطقة  فى  الليبية  المسلحة 

مواجهة العناصر اإلرهابية.
البيان  هذا  أن  مراقبون  يرى  ذلك  من 
خاصة  تركيا  مصاعب  من  زاد  الخماسي 
معقدة  إقتصادية  مشاكل  تعيش  أنها  و 
الصراعات  تتالي  تعقيدها  من  ستزيد 
الهام  تورطها  عن  فضال  الجوار  دول  مع 
تضييق  من  سيزيد  ما  الليبي  الصراع  في 

هامش التحرك بالنسبة لألتراك.

مـــن ذلــــك يــــرى مـــراقـــبـــون أن هــــذا الـــبـــيـــان الــخــمــاســي 

وأنــهــا تعيش مشاكل  مــن مصاعب تركيا خاصة  زاد 

ــــن تـــعـــقـــيـــدهـــا تــتــالــي  ــتــــصــــاديــــة مـــعـــقـــدة ســـتـــزيـــد مـ إقــ

الصراعات مع دول الجوار فضا عن تورطها الهام 

فـــي الــــصــــراع الــلــيــبــي مـــا ســيــزيــد مـــن تــضــيــيــق هــامــش 

التحرك بالنسبة لألتراك.
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عملية »إيريني«..

سد أوروبي ضد بواخر 

األسلحة التركية
في خطوة متوقعة، وبعد جدل ونقاشات وخالفات مختلفة، أعلنت عدة مصادر نهاية أبريل 
على  دوليا  المفروض  السالح  حظر  لتنفيذ  األوروبية  »ايريني«  لعملية  تدريجي  انطالق  عن 
ليبيا، ومراقبة السفن التي يشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مقاتلين، اعتمادا على بارجات وطائرات 
وأقمار صناعية متطّورة بعد استعدادات تعطلت أليام، في خطوة أغضبت تركيا وحكومة الوفاق 
المشير  بقيادة  الليبي  الجيش  بين  المعارك  تواصل  ووسط  الليبية،  األزمة  في  القويان  الحليفان 

خليفة حفتر والقوات التابعة لفائز السراج غرب البالد.

شريف الزيتوني
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يشمل قرار الحظر األسلحة المعلن عنه أوروبيا، الذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية 
والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وكل ما من شأنه أن يكون سببا في تعميق الصراع 
في ليبيا. العملية التي ستدوم سنة تخضع للتقييم كل أربعة أشهر، ستكون مقتصرة على 
شرق البحر المتوسط بعيداً عن طرق عبور المهاجرين، وهي النقطة التي أدخلت خالفا بين 

األوروبيين المتخوفين من موجة الالجئين.
أولى  في  أعلن  بوريل  جوزيب  االتحاد  في  الخارجية  والسياسة  لألمن  األعلى  الممثل 
يتحمل  أن  عليه  أن  األوروبي  االتحاد  تفهم  ليبيا،  في  الوضع  مواجهة  »في  أنه  التصريحات 
جزًءا كبيراً من المسؤولية في حّل األزمة، التي ال تزيد فقط معاناة الليبيين، بل تؤثر في 

األمن واالستقرار في دول الجوار والساحل، وأيضًا في مصالح األوروبيين بالمعنى الواسع«.
وقالت الخارجية الفرنسية في تعليق على العملية إنها ستتيح لالتحاد األوروبي اإلسهام، 
األسلحة  توريد  حظر  تنفيذ  في  االصطناعية،  واألقمار  والجوي  البحري  العتاد  خالل  »من 
الذي تفرضه األمم المتحدة. وتدّل على التزام األوروبيين الحازم بالعمل معًا للدفاع عن 

مصالحهم السياسية واألمنية المعّرضة للخطر في إطار األزمة الليبية«.
وأضافت أنها »تجسيد النداءات باالمتثال لحظر توريد األسلحة وباالمتناع عن أي تدخل 
المرتزقة  وتدفق  االنتهاكات  فيه  تستمر  الذي  الوقت  في  أفعال،  في  الليبي  الصراع  في 
الوفاق،  لحكومة  دعم  من  تركيا  به  تقوم  ما  إلى  مباشرة  غير  واضحة  إشارة  في  األجانب«، 

عبر استقدام مسلحين من سوريا لمواجهة 
الجيش الليبي.

قالوا  المشترك  االتفاق  في  األوروبيون 
االستقرار  ضمان  إلى  تهدف  »إيريني«  إن 
في ليبيا والمساهمة في العملية السياسية 
التي تقودها األمم المتحدة. وقد عرفت في 
البداية خالفات بين األعضاء بسبب مشكل 
غاضبة  فعل  بردة  قوبلت  كما  الالجئين، 
لتوضيح  لكن  وحكومته،  السراج  فائز  من 
اإلعالم  دائرة  قدمت  العملية  من  الهدف 
الخارجية األلمانية تعريفها لها مشيرة  في 
نقطة  تعتبر  األسلحة  حظر  مراقبة  أن  إلى 
مجموعة  من  نقطة  كانت  لكنها  أساسية، 

ــنـــه أوروبـــــيـــــا،  يـــشـــمـــل قـــــــرار الـــحـــظـــر األســــلــــحــــة الـــمـــعـــلـــن عـ

الــذخــيــرة والــمــركــبــات والــمــعــدات الــعــســكــريــة والــمــعــدات 

شبه العسكرية وقطع الغيار، وكل ما من شأنه أن يكون 

سببا في تعميق الصراع في ليبيا.

حكومة الوفاق المعني المباشر بما يحصل اعتبرت أن ما 

للوفاق وتخفيف  األوروبـــي هو محاصرة  به االتحاد  يقوم 

للضغط على المشير خليفة حفتر.
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وبناء  الليبية  البحرية  وتدريب  للنفط،  المشروع  غير  التصدير  مراقبة  جانب  إلى  نقاط 
قدراتها لمجابهة تجار البشر وحركة المهاجرين في البحر المتوسط.

المهمة  إن  ستانو  بيتر  األوروبي  االتحاد  خارجية  وزير  قال  »إيريني«  عملية  بدء  وقبل 
تمتلك كل الظروف لنجاحها معلنا التوصل بين الدول األعضاء على استقدام أولى السفن 
حرصا  األكثر  الدولة  فرنسا  بين  أولى  كمرحلة  موزعة  الالزمة،  المراقبة  وأقمار  والطائرات 
تبدو  التي  ومالطا  واليونان  ألمانيا  إلى  باإلضافة  ولوكسمبورغ  وإيطاليا  المهمة  على 
األقل تحمسا من بقية نظرائها في االتحاد بسبب مواقفها حول الهجرة غير الشرعية في 

المتوسط متهمة بقية دول االتحاد بتركها وحيدة في مواجهة أزمة المهاجرين.
العملية األوروبية التي بدأ تنفيذها بالكامل يوم 8 مايو، بالقدر التي لقت صداها لدى 
التركية  التدخالت  من  ستحّد  باعتبارها  الليبية  األزمة  في  المتداخلة  خاصة  الدول  بعض 
واسطنبول  الوفاق  حكومة  أغضبت  التي  بالقدر  والمسلحين،  السالح  عبور  حركة  ومن 
وبدرجة أقل روسيا. فالتصريحات التركية ذهبت إلى أن الخطة »لم ُتطلق من أجل السالم 
في ليبيا، بل للدفاع عن مصالح األوروبيين في أحد أغنى البلدان األفريقية بالنفط والغاز، 
وأّنهم »شعروا بالخطر الذي يشكله الحضور القوي لتركيا وروسيا في البالد، مما قد يسحب 
الذي  البلد  في  أرجلهم  تحت  من  البساط 
نقل  حسبما  الخلفية.«  حديقتهم  يعتبرونه 
تعليقه  في  أردوغان  وقال  حفريات.  موقع 
يملك  ال  »االتحاد  أن  األوروبية  الخطوة  على 
بالده  أن  معلنا  ليبيا،  بشأن  صالحيات  أي 
حين  إلى  الوفاق  لحكومة  دعمها  توقف  لن 

سيطرتها الكاملة على طرابلس.
عبر  العملية،  روسيا  انتقدت  جانبها  من 
وزير خارجيتها سيرغي الفروف الذي دعا إلى 
دخولها  قبل  كاملة،  تفاصيلها  عن  الكشف 
األوروبي  االتحاد  مطالبا  التنفيذ،  حيز 
أن  معتبرا  أممية  موافقة  على  بالحصول 

قالت الخارجية الفرنسية في تعليق على العملية إنها 

ســتــتــيــح لــاتــحــاد األوروبــــــي اإلســـهـــام، »مـــن خـــال الــعــتــاد 

البحري والجوي واألقمار االصطناعية، في تنفيذ حظر 

تـــوريـــد األســلــحــة الــــذي تــفــرضــه األمــــم الــمــتــحــدة. وتــــدّل 

عن  للدفاع  معًا  بالعمل  الحازم  األوروبيين  التزام  على 

في  للخطر  الــمــعــّرضــة  واألمــنــيــة  الــســيــاســيــة  مصالحهم 

إطار األزمة الليبية«.



19 الخميس  0٧  أبريل  ٢0٢0             العدد: ١١٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

عدم إطالع األمم المتحدة بها يثير أسئلة كثيرة«. واالنتقاد الروسي متوقع باعتبار تخوفات 
موسكو من خسارة موقعها في بلد ترى أنه مكسب اقتصادي الستثماراتها مستقبال.

أما حكومة الوفاق المعني المباشر بما يحصل فقد اعتبرت أن ما يقوم به االتحاد األوروبي 
هو محاصرة للوفاق وتخفيف للضغط على المشير خليفة حفتر. وقد توجه فائز السراج في 
حول  الوفاق  حكومة  مع  ُيَتشاور  »لم  إنه  فيها  قال  األمن  مجلس  إلى  برسالة  أبريل،  نهاية 
األوروبي  االتحاد  »عملية  أن  مضيفا  األمن«،  مجلس  قرارات  تنص  كما  العسكرية  العملية 

تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية 
لليبيا«.

الدفاع  وزارة  وكيل  قال  ذاته  اإلطار  من 
في  النمروش  صالح  الوفاق  حكومة  في 
»أوروبا  إن  تركية  إعالم  لوسائل  تصريحات 
نعلم  أن  دون  من  العملية  بهذه  تقوم 
لكن  التوقيت.  هذا  في  منها  المقصود 
محاصرة  إلى  تشير  المؤشرات  جميع 
إلى أن  الوفاق ودعم حفتر«. مشيرا  حكومة 
غيرها  دون  البحرية  الحدود  على  االقتصار 

فيه انحياز لطرف على طرف.
األوروبية  الخطوة  هذه  من  الرغم  وعلى 
التدخالت  من  تحد  أن  شأنها  من  التي 
التركية في ليبيا، لكن كل ذلك يبقى رهين 
التزام دول االتحاد بتعهداتها ألن عالقاتها 
من  تعّدل  أن  شأنها  من  تركيا  مع  القوية 
الدول  تلك  أن  خاصة  اإلجراءات،  بعض 
وهذا  الخاصة  المصالح  في  تفكر  ما  دائما 
ما يمكن أن تضمنه لهم اسطنبول في كل 

لحظة.

العملية األوروبية التي بدأ تنفيذها بالكامل يوم 8 مايو، 

بــالــقــدر الــــذي لــقــت صــداهــا لـــدى بــعــض الــــدول خاصة 

الــمــتــداخــلــة فـــي األزمــــــة الــلــيــبــيــة بــاعــتــبــارهــا ســتــحــّد من 

التدخات التركية ومن حركة عبور الساح والمسلحين، 

بـــالـــقـــدر الــــــذي أغـــضـــبـــت حـــكـــومـــة الــــوفــــاق واســطــنــبــول 

وبدرجة أقل روسيا.

ــــى أن الـــخـــطـــة »لـــم  فــالــتــصــريــحــات الـــتـــركـــيـــة ذهـــبـــت إلـ

ُتطلق من أجل السام في ليبيا، بل للدفاع عن مصالح 

األوروبـــيـــيـــن فـــي أحـــد أغــنــى الــبــلــدان األفــريــقــيــة بالنفط 

والــغــاز، وأّنــهــم »شــعــروا بالخطر الــذي يشكله الحضور 

القوي لتركيا وروسيا في الباد، مما قد يسحب البساط 

مــن تــحــت أرجــلــهــم فــي الــبــلــد الـــذي يعتبرونه حديقتهم 

الخلفية«.
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د. محمد عامر العباني:

تركيا تهدف إلى إعادة 
احتالل ليبيا

أكد عضو مجلس النواب د محمد عامر العباني أن التدخل التركي بالسالح والمرتزقة 
في ليبيا عرقل قليال تحرير مدن الغرب الليبي من التشكيالت المسلحة المسيطرة 
عليها مضيفا في حوار مع بوابة إفريقيا اإلخبارية أن القوات المسلحة سوف تتمكن 

قريبا من حسم المعركة لصالحها.
إلى نص الحوار:

حوار / سوزان الغيطاني
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ما هو تقيمك لحجم التدخل التركي في ليبيا؟
التدخل العسكري التركي في ليبيا يأتي في ضوء ممارسة الدولة التركية لإلرهاب 
المسلمين،  اإلخوان  لتنظيم  أردوغان  طيب  رجب  رئيسها  لتزعم  الممنهج،  الدولي 
العربية  الدول  التي جثمت على  الفاسدة  العثمانية  اإلمبراطورية  إعادة  وحلمه في 

ومن بينها ليبيا أربعة قرون ونيف.

برأيك إلى أي مدى أدى التدخل التركي في ليبيا إلى تأخير تحرير مدن الغرب 
الليبي؟

التدخل التركي بالسالح والمرتزقة والضباط والخبراء العسكريين األتراك مباشرة، 
قد عرقل قليال القوات المسلحة الليبية في عمليات تحرير مدن وقرى الغرب الليبي 
أن  يمنع  ال  ولكن هذا  األيام،  أيضا حتى هذه  العاصمة  وأخر تطهير  اإلرهاب  من 

الجيش سيتمكن من تطهيرها خالل األسبوعين القادمين.

خمس دول أصدرت بيانا يستنكر التدخل التركي في ليبيا برأيك إلى أي مدى 
يمكن للضغط الدولي أن يوقف التمدد التركي في البالد؟

البيان الخماسي الصادر عن وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا واإلمارات 
والقرارات  الدولية،  للقوانين  اختراق  من  تركيا  دولة  به  تقوم  ما  واستنكر  رفض 
الصادرة عن مجلس األمن وانتهاك االتفاقيات المبرمة بين الدول، هذا البيان يأتي 
تعبيرا عن رفض التهديد الصارخ لألمن والسلم الدوليين والرفع من حدة التوتر 
نتيجة الستغالل تركيا التفاقات باطلة أبرمها معها رئيس المجلس الرئاسي فائز 
السراج فاقد الشرعية ومنتحل الشخصية، واالعتداء على حقوق الدول والتشريعات 
التي تنظم العالقات الدولية، واالستغالل االقتصادي للثروات، كما أن البيان يرفض 
المباشر من قتل  العسكري  التدخل  الليبية من خالل  المدن والقرى  االعتداء على 

الليبيين وتدمير أرزاقهم.
لقد آن األوان لوضع حد لهذا السلوك التركي اإلجرامي وممارسته لإلرهاب وال أرى 
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أن هذا البيان كافيا لردع تركيا بل يجب التوجه لمجلس األمن الدولي بطلب اتخاذ 
العقوبات الرادعة والكفيلة بوقف هذه الممارسات ومنع تركيا من ممارسة اإلرهاب 

الدولي.

منتظرة  تأثيرات  أي 
ايريني  األوروبية  للعملية 
لمراقبة حظر األسلحة في 

ليبيا؟
العملية األوروبية ايريني لمراقبة 
حظر األسلحة في ليبيا، قد تخفف 
من انتهاك تركيا لقرارات مجلس 
األمن الدولي واستمرار تزويدها 
بالسالح  السراج  لمليشيات 
على  التأكيد  ويجب  والمرتزقة، 
أن الجيش الليبي المصنف تاسعا 
أركان  المشير  بقيادة  أفريقيا 
ال  حفتر  بلقاسم  خليفة  حرب 
يخشى الجيش التركي وسيستمر 
في ضرب مصالح تركيا في ليبيا، 
األول  الخاسر  تركيا  وستكون 
فالجيش الليبي يعمل فوق أرضه 
تحوي  الذي  شعبه  وحاضنته 
ذاكرته فظائع وجرائم العثمانيين 
من  أكثر  لليبيا  احتاللهم  خالل 

أربعة قرون ونيف. 

السوري  المرصد 
يعلن  اإلنسان  لحقوق 
أردوغان  إرسال  عن  باستمرار 
بينهم  لليبيا  جدد  لمرتزقة 
أطفال.. في أي سياق تقرأ هذه 

التصريحات؟
يجب على منظمات حقوق اإلنسان 
التدخل لحماية المواطن السوري 
تصرفات  من  أمره  على  المغلوب 
خاصة  وفاقته  احتياجه  واستغالل 
عن  اإلعالن  يتم  ما  دائما  وأنه 
الذين  أولئك  جثامين  وصول 

جندتهم تركيا للقتال في ليبيا.

 برأيك ما أهداف تركيا من التدخل في ليبيا؟
أردوغان في  ليبيا تنفيذا ألحالم  إعادة احتالل  إلى  الحال فإن تركيا تهدف  بطبيعة 
وتمكين  وإمكانياتها،  ليبيا  موارد  استغالل  َوكذلك  العثمانية،  اإلمبراطورية  إعادة 
اإلرهاب  النطالق  قاعدة  وجعلها  الدولة،  مفاصل  من  اإلرهاب  وقوى  اإلخوان 

والعدوان على دول جوار ليبيا وتهديد أمنها القومي. 

متى نتوقع إنهاء التدخل التركي في ليبيا وحسمه سياسيا وعسكريا؟
سينتهي العدوان التركي العثماني والقطري قريبا بتحرير العاصمة وإنهاء مخرجات 

اتفاق الصخيرات غير المشرعن.
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البيان الخماسي 
صفعة  قوية لتركيا

الشأن  في  والمتخصص  الدولية  العالقات  في  وصف الباحث 
وزراء  عن  الصادر  الخماسي  البيان  الديهي،  ربيع  محمد  التركي 
بأنه  واليونان،  واإلمارات، وفرنسا، وقبرص،  خارجية كل من مصر، 
يعد بمثابة »صفعة على وجه أردوغان والنظام التركي«، لتدخله في الشأن 
الساحة  تشهدها  التي  التطورات  الديهي  وصف  كما  الداخلي،  الليبي 
الليبية بأنه األخطر على اإلطالق.. وللحديث بشكل أكثر تفصيال عن الدور 
التركي في ليبيا، واألهداف الخفية لتركيا في ليبيا، وملف إرسال المقاتلين 
المرتزقة إلى طرابلس، كان لـ«بوابة إفريقيا اإلخبارية« حوار مع الباحث في 
الديهي...  ربيع  التركي محمد  الشأن  والمتخصص في  الدولية  العالقات 

وإلى نص الحوار:

حوار/ همسة يونس

باحث في الشأن التركي:

البيان الخماسي يأتي من دول أغلبها مجاورة 

ــتــــقــــرار لــيــبــيــا يـــعـــنـــي تــهــديــد  لــلــيــبــيــا وعـــــــدم اســ

ألمنهم القومي خاصة في ظل الدعم التركي 

لإلرهاب في الداخل الليبي ففي حال انتشار 

اإلرهــاب في ليبيا ستكون أغلب هذه الدول 

هــي الــمــتــضــرر الــرئــيــســي مــن عـــدم االســتــقــرار 

الجغرافي  الــجــار  مصر  رأســهــم  وعــلــى  الليبي 

أنــقــرة بــكــل الــطــرق إلــى  لليبيا، والــتــي تسعي 

زعــزعــة االســتــقــرار بها خاصة فــي ظــل نجاح 

مصر في القضاء على اإلرهاب.
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تطورات  تصف  كيف  بداية.. 
المشهد الليبي؟

تطورات  نصف  أن  يمكنا 
وهي  واحدة،  بجملة  ليبيا  في  المشهد 
االطالق«  على  »األخطر  التطورات  أنها 
المرتزقة  إرسال  في  أنقرة  فاستمرار 
عنصر  يعد  اإلرهابية  والجماعات 
فضال  الجماعي،  لألمن  مباشر  تهديد 
أسلحة  إرسال  في  أنقرة  استمرار  عن 
الليبي  الداخل  إلى  عسكرية  ومعدات 
تركيا  جانب  من  صريح  انتهاك  وهو 
األمن بشأن حظر تسليح  لقرار مجلس 
الفصائل المسلحة في ليبيا رقم 0791 
يضع  سوف  مما   ،1102 في  الصادر 
في  الدولية  والمنظمات  األمن  مجلس 
انتهاك  ظل  في  للغاية  محرج  موقف 
دعمها  عن  فضال  القرارات  هذه  تركيا 
اإلرهاب، لذلك تعتبر األوضاع في ليبيا 
ومتشابكة،  ومعقدة  للغاية  خطيرة 
والدول  المتوسط  البحر  شماال  يحده  الذي  الجغرافي  ليبيا  لموقع  نظر  وهذا 
تقع  عربية  دول  وغرًبا  وشرًقا  اإلرهاب  فيها  ينتشر  إفريقية  دول  وجنوبا  األوروبية 
مصر،  الدول  هذه  رأس  وعلى  العثمانية  الخالفة  إلحياء  التركي  المخطط  ضمن 

الدولة التي حطمت الطموحات التركيا في 03 يونيو 3102.
 

كيف تابعت تهديدات الخارجية التركية بشأن استهداف قوات الجيش الليبي؟
من  ومباشر  صريح  وتهديد  الليبية،  الشؤون  في  سافر  تدخل  كونه  عن  بعيدا 
الجانب التركي للقوات الجيش الليبي، إال أنها ليست المرة األولى الذي تتحدث فيها 
تركيا بمثل هذه الطريقة ضد الجيوش الوطنية، فسبق وأن هددت جيوش أخرى 
في المنطقة باالستهداف كما شاهدنا في سوريا، ولكن علينا أن ندرك جميًعا عدة 
أمور، أولها أن النظام التركي اعتاد على مثل هذه التصريحات العنترية بهدف جذب 
العثمانية  التركي بإحياء الخالفة  إليه وطمأنة مؤيديه، ثانًيا هو أن الهدف  االنظار 
الوطنية واقحمها في صراعات ضد  الجيوش  القضاء على  لن يتحقق إال من خالل 

اإلرهاب وغيرها النهاك قوي هذه الجيوش الوطنية.
دعم  بهدف  جاء  التركية  الخارجية  من  التصريح  هذه  أن  إلى  اإلشارة  هنا  ويجدر 
وطمأنة االرهابيين والمرتزقة المتواجدون في ليبيا؛ حيث تزامنت هذه التصريحات 
مع زيارة رئيس المخابرات التركية قبل هذه التصريحات بأسبوع تقريبا للجلوس 
مع هؤالء المرتزقة، مع وجود تقارير توضح أن اإلرهاب بدأ يترك ساحات القتال في 
ليبيا ويتجه في مراكب هجرة غير شرعية ناحية أوروبا وهو األمر الذي ال يرغب فيه 
إلى  والمسلحين  االرهابيين  أن ذهاب مثل هؤالء  حاليا، ألنه يدرك  التركي  النظام 
اوروبا يعني وجود موقف أوروبي قوي لمواجهة مثل هذه التنظيمات والقضاء عليها 
في الداخل الليبي قبل ذهب إلى الداخل األوروبي، فضال عن ادراك النظام التركي 
أن المجتمع الدولي منشغل اآلن في حرب ضد فيروس كورونا وهو ال يرغب في أن 
ينتبه له المجتمع الدولي ومعاقبته على األحداث في ليبيا في ظل رفض دولي للدور 

التركي في الداخل الليبي.
 

ما قرأتكم للبيان الخماسي )مصر، االمارات، اليونان، قبرص، فرنسا( بشأن 
التدخل التركي في ليبيا؟

وفرنسا  واإلمارات  مصر  خارجية  وزراء  عن  الصادر  الخماسي  البيان  الواقع  في 
لتدخله  التركي،  والنظام  أردوغان  بمثابة صفعة على وجه  يعد  واليونان،  وقبرص 
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في الشأن الليبي الداخلي، خاصة وأن أردوغان يدرك أن الجيش الليبي اقترب من 
تحرير العاصمة طرابلس من اإلرهاب والتطرف، لذلك يسعى إلى دعم الميليشيات 
بالمال والسالح لنشر الفوضى في ليبيا، نهيك على أن هذا البيان له مجموعة من 
الدالالت على رأسها أن هذه الدول تتابع االوضاع في ليبيا في ظل الدعم التركي 
القانون  احترام قواعد  إلى ضرورة  الدول تركيا  لإلرهاب فضال عن أن دعوة هذه 

الدولي وكذلك قرارات مجلس األمن.
إضافة إلى ذلك فالبيان الخماسي يأتي من دول أغلبها مجاورة لليبيا وعدم استقرار 
ليبيا يعني تهديد ألمنهم القومي خاصة في ظل الدعم التركي لإلرهاب في الداخل 
المتضرر  الدول هي  أغلب هذه  ليبيا ستكون  انتشار اإلرهاب في  الليبي ففي حال 
الرئيسي من عدم االستقرار الليبي وعلى رأسهم مصر الجار الجغرافي لليبيا، والتي 
إلى زعزعة االستقرار بها خاصة في ظل نجاح مصر في  الطرق  أنقرة بكل  تسعي 

القضاء على اإلرهاب ودحره وتحطيمها للمشروع التركي اإلخواني بالمنطقة.
 

ماهي األهداف التركية في ليبيا، وما أدواتها لتحقيق تلك األهداف؟
ودعم  العثماني،  اإلرث  إحياء  هي  واحدة  العربية  المنطقة  في  التركية  األهداف 
الشعوب  رفض  بعد  ولكن  الطموح،  هذا  لتحقيق  المتشددة  اإلسالمية  التيارات 
العربية للمشروع التركي والتيارات اإلسالمية المولية له، أصبح األمر صعب نهيك 
عن خسائر النظام التركي في سوريا وسعي الجيش العربي السوري الستعادة كامل 

المخططات  من  الكثير  وفشل  التركي،  االحتالل  قبضة  من  السورية  األراضي 
في المنطقة لم تجد تركيا أمامها سوا ليبيا خاصة وأنها عملت على دعم 

ليبيا بصورة غير مباشرة حتي عام 9102 وعندما بدأت  اإلرهاب في 
األوضاع تتغير في ليبيا، وموازين القوي تميل لصالح الجيش الوطني 

للعناصر  دعما  تركيا  قدمت  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الليبي 
ليبيا  إلى  مرتزقة  بإرسال  قامت  بل  علنية،  بصورة  لها  المولية 
بهدف إطالة الصراع هناك وعدم استقرار االوضاع في ليبيا في 
الثروات  على  االستيالء  في  التركي  الطموح  عن  فضال  القريب، 
النفطية في ليبيا ونقل ثروات ليبيا إلى تركيا، إضافة إلى رغبة 
أنقرة في إزعاج دول إقليمية كبري مثل مصر لعدة أسباب منها 
إقامة  إلى  إضافة  واالخواني  التركي  المشروع  مصر  تحطيم 

لتكون  مصر  سعي  عن  فضال  المتوسط  شرق  منتدي  مصر 
مركز إقليمي للطاقة، وفي حال إتمام مصر مشروعها للتحول إلى 

مركز اقليمي للطاقة تكون قد دمرت المشروع التركي الذي يسعي 
إلى تحول تركيا إلى مركز للطاقة وتصديرها إلى أوروبا بهدف تأمين 

احتياجاتها والضغط على الدول االوروبية من خالل ملف الطاقة وهو األمر 
الذي ال ترغب فيه الكثير من الدول األوروبية.

المنطقة  أو  ليبيا  في  أداة  أي  لديها  يكن  لم  األخيرة  الفترة  في  تركيا  الواقع  في 
المسلحة  الفصائل  دعم  أو  المباشر  العسكري  التدخل  مثل  الخشنة،  األدوات  غير 
والجماعات االرهابية وهي الصورة التي كشفت عن القناع الحقيقي للطموح التركي 

في العالم العربي هذا، فضال عن نظر تركيا لليبيا باعتبارها والية عثمانية.
 

المرصد السوري لحقوق اإلنسان أفاد مؤخرا في تقارير له عن وجود انشقاق 
في صفوف الفصائل الموالية ألوردغان.. ما صحة هذه التقارير وما تعليقك؟

في الواقع يمكن االستدالل على صحة هذه التقرير من خالل عدة مؤشرات، لعل 
أبرزها زيارة رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان إلى ليبيا في زيارة سرية، تؤكد 
صحة هذا التقرير فضال عن حديث الخارجية التركية حول أنها ستستهدف الجيش 
انشقاق  وجود  فكرة  أن  شك  ال  التقرير،  هذه  صحة  تؤكد  األمور  هذه  كل  الليبي، 
لم  الليبي  الوطني  الجيش  أن  حقيقة  تؤكد  ليبيا  في  المرتزقة  صفوف  داخل  في 
يبقى أمامه إال القليل ليتمكن من السيطرة على طرابلس وتطهيرها من االرهاب 

والجماعات المسلحة الموالية لتركيا.

تــــــــــــــعــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــر 

األوضـــــــــاع فــــي لــيــبــيــا خــطــيــرة 

لــلــغــايــة ومــعــقــدة ومــتــشــابــكــة، وهـــذا 

نظر لموقع ليبيا الجغرافي الذي يحده 

شــمــاال الــبــحــر الــمــتــوســط والــــدول األوروبــيــة 

وجنوبا دول إفريقية ينتشر فيها اإلرهــاب 

ــقـــع ضــمــن  تـ ــيـــة  ــربـ وشـــــرًقـــــا وغـــــرًبـــــا دول عـ

ــيــــاء الــخــافــة  ــتـــركـــي إلحــ الــمــخــطــط الـ

هــــذه  رأس  وعـــــلـــــى  الــــعــــثــــمــــانــــيــــة 

الدول مصر.
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كاريكاتير

محمد قجوم


