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االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

الخميس  14  أبريل  ٢٠٢٠                                   ٢٦ صفحة                                   العدد 113

أّي تحوالت قادمة على رقعة

الشطرنج الليبية؟
؟

؟

؟

؟

خبير يحذر من تحول ليبيا 

انسحاب الجيش من الوطّية:

إلى مركز للجماعات اإلرهابية

خسارُة معركٍة في حرٍب طويلة

معارك
الغرب 
الليبي:
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االفتتاحية

خسارُة  معركٍة
في حرٍب طويلة

احتفاء كبير من قبل حكومة الوفاق والمليشيات المنضوية تحتها بالسيطرة على قاعدة 
البث  من  متواصلة  طويلة  وساعات  الكاميرا  أمام  استعراضية  مشاهد  الجوّية.  الوطية 
بهذا  مبتهجة  رسمّية  وبيانات  والقطرّية  والتركية  الليبية  القنوات  عشرات  عبر  التلفزي 
»الّنصر«. هذه التطورات تأتي أسابيع قليلة بعد سيطرة مليشيات حكومة الوفاق على مدن 
الطريق الساحلي غرب طرابلس وعقب هجمات برّية عديدة منيت كلها بالفشل وكلفت 

الملشيات والمرتزقة السوريين خسائر كبيرة في األرواح.

مجلة »المرصد«

انسحاب الجيش من الوطيّة..
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دخول  من  الميليشيات  هذه  وتمكنت 
الجيش  لقّوات  كامل  انسحاب  بعد  القاعدة 
وال  جندي  أي  أسر  يتم  لم  حيث  الليبي، 
الجوي  الدفاع  منظومة  بخالف  آلية  أي  غنم 
على  خارجة  طائرات  وخردة  المحترقة 
الخدمة. انسحاب قّوات الجيش الليبي تمت 
جوي  غطاء  وتحت  أّيام  وطيلة  مراحل  على 
أسماه  ما  إطار  في  واألفراد،  اآلليات  على 
الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش 

الليبي »انسحابا تكتيكيا«.
وجاء االنسحاب على خلفّية القصف الجوي 
المسيرة،  التركية  الطائرات  من  المتواصل 
وتم دخول القاعدة بدون أي معارك مباشرة. 
فالمتابع لكرونولوجيا األحداث حول الموقع 
من  الكبير  الكم  يالحظ   2014 العام  منذ 
كلما  الميلشيات  بها  حظيت  التي  الهزائم 
حاولت االقتراب من القاعدة عن طريق البر 

أو محاولة اقتحامها. 

مشروع تحويل الوطية
إلى قاعدة تركيّة:

القاعدة  هذه  على  السيطرة  تعتبر 
لميليشيات  هاًما  معنويا  نصًرا  العسكرية 
حكومة الوفاق، رغم أن قاعدة نفسها خارجة 
إضافة  جًدا،  طويلة  مّدة  منذ  الخدمة  عن 
إلى صعوبة تأمينها أو االستفادة العسكرية 
المفتوح.  وموقعها  مساحتها  لكبر  منها 
صالح  في  الخطوة  هذه  تكون  قد  لكن 
تركيب  من  تتمّكن  قد  التي  بالّذات  تركيا 

جاء االنسحاب على خلفّية القصف الجوي المتواصل 

مــن الــطــائــرات التركية الــمــســيــرة، وتــم دخـــول القاعدة 

ــــارك مــــبــــاشــــرة. فـــالـــمـــتـــابـــع لـــكـــرونـــولـــوجـــيـــا  ــــعـ بـــــــدون أي مـ

األحـــداث حــول الموقع منذ الــعــام 2014 يــاحــظ الكم 

كلما  الميلشيات  بــهــا  حظيت  الــتــي  الــهــزائــم  مــن  الكبير 

حاولت االقتراب من القاعدة عن طريق البر أو محاولة 

اقتحامها. 
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منظومة دفاع جوي ومنظومات تشويش ما 
على  بالسيطرة  الجوي  لسالجها  يسمح  قد 
مجاالت واسعة جدا في الغرب الليبي ما قد 
الجو  سالح  طيران  حركة  أمام  عائًقا  يمثل 

التابع للجيش الليبي. 
وبحسب تصريحات تركّية فإّن األمر يّتجه 
عسكرّية  قاعدة  إلى  الوطية  تحويل  نحو 
تركّية تحت غطاء االتفاق األمني الموّقع بين 
يشّكل  قد  األمر  وهذا  وأردوغان.  السّراج 
خطرا كبيرا على كامل منطقة شمال إفريقيا 
مع  خاصة  المتوّسط.  والبحر  الجوار  ودول 
الذين  السوريين  المرتزقة  أعداد  تزايد 
ما  بكل  الليبية  الساحة  إلى  تركيا  ترسلهم 
يمثلونه من خطر أمني على ليبيا والمجتمع 

الليبي وعلى دول الجوار.
ناطقه  وعبر  الليبي  الجيش  أّن  غير 
إلى  قريبا  القاعدة  بعودة  تعّهد  الّرسمي 
اسما  تحمل  لن  أّنها  إلى  مشيًرا  الجيش 
تركيا بل اسم أحد الشهداء الذين سقطوا 

في معارك الدفاع على حّد قوله. 

تاريخ انتصارات الميليشيات 
بالهزائم:  المتبوع 

الكرامة«  »عملية  انطالق  بعد   2014 في 
وصلت  الليبي  الجيش  مع  معارك  وبعد 
منتشرة  كانت  التي  المسلحة  الجماعات 
نفس  وبثت  بنينا  قاعدة  إلى  بنغازي  في 
وفي  االحتفال.  القنوات مشاهد مماثلة من 
اقتحم وسام بن حميد  الفترة تقريًبا  نفس 
نشر  وتم  بنغازي  في  الصاعقة  معسكر 
النفس  بذات  واسع  نطاق  على  فيديوهاته 

بحسب تــصــريــحــات تــركــّيــة فـــإّن األمـــر يــّتــجــه نــحــو تحويل 

االتفاق  غطاء  تحت  تركّية  عسكرّية  قاعدة  إلــى  الوطية 

األمـــنـــي الـــمـــوّقـــع بــيــن الــــســــّراج وأردوغــــــــان. وهــــذا األمــــر قد 

يــشــّكــل خــطــرا كــبــيــرا عــلــى كــامــل منطقة شــمــال إفريقيا 

أعــداد  تزايد  مع  خاصة  المتوّسط.  والبحر  الــجــوار  ودول 

إلــى الساحة  الــذيــن ترسلهم تركيا  الــســوريــيــن  الــمــرتــزقــة 

الليبية بكل ما يمثلونه من خطر أمني على ليبيا والمجتمع 

الليبي وعلى دول الجوار.
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يوم كان مصطفى  وذات  المنابر.   ذات  وعبر  االحتفالي 
الشركسي يستعرض قّواته في أجدابيا مؤكًدا بأنه في 
لـ«تحريرها« بعد أن طرد منها قبل  طريقه إلى بنغازي 
وسيطر  صباح  ذات  الجضران  عاد  كما  بأشهر.  ذلك 
هجمت  يوم  وذات  جديد.  من  النفطي  الهالل  على 
التشادّية  المعارضة  بقوات  مسنودة  الوفاق  قوات 
بعد إخراجها من الجنوب على قاعدة براك الشاطئ 

وارتكبت فيها مجزرة مروعة وإرهابية.
انتكاسات  كانت  جاءت  التي  االنتصارات  تلك  كل 
إال  تدم  لم  لكن  الليبي،  الجيش  لقوات  واضحة 
عن  الدفاع  سرايا  ُطردت  حيث  قليلة.  ألّيام 
الجو  سالح  وسحق  الصحراء  في  وشّردت  بنغازي 
الجضران  الطرق الصحراوية. وطرد  أرتالها على 
وفقدانه  عناصره  أغلب  خسارة  بعد  أخرى  مّرة 

لعشرات اآلليات المسلحة. وانتهى وسام بن حميد ميتا في تركيا متأثًرا بجراحه في الحرب 
ضد الجيش الليبي. وقتل الزهاوي أمير أنصار الشريعة وذهب الجيش الى حدود العاصمة 
التي قد تكون  المعركة  األخيرة في تفاصيل  التطورات  طرابلس ووضع قدما داخلها رغم 

جزًءا من االنتكاسات العابرة، وهو ما أّكدته تصريحات القيادات العسكرّية بشكل متتابع.
معارك كثيرة احتفت قوات الوفاق بالّنصر فيها في الجنوب كذلك، بعد انتكاسات لقوات 
إلى  ارتدت  االنتصارات  تلك  كّل  لكن  واجتماعّية.  عسكرية  وحسابات  وانسحابات  الجيش 
هزائم في صفوف الميليشيات التي كانت تسيطر على كّل القواعد الجوّية في البالد من بنيا 

إلى براك الشاطي إلى الجفرة إلى القرضابّية. 

لماذا الرهان التركي الكبير على الوطية: 
يد  في  المنطقة، سقوطه  في  التركي/القطري  للمحور  قلعة  آخر  الليبي هو  الغرب  يعتبر 
الجيش الليبي الذي يعلن صراحة عداءه لهذا المحور بسبب سياسته التمكينية للجماعات 

اإلسالمية والجهادية، هو ضربة مزلزلة وقاصمة ألنقرة والدوحة.
التركي  للمشروع  بالنسبة  المعركة  هذه 
المفتاح  يعتبر  الذي  افريقيا،  شمال  في 
للقارة بأكملها، ونقطة حسابات إستراتيجية 
موت.  أو  حياة  معركة  هي  أوروبا،  مع  مهمة 
المقابل،  في  التركي،  االنتصار  يعني  بينما 
والتأثير  إستراتيجية  منطقة  في  قدم  وضع 
المنطقة  في  التوازنات  لعبة  في  المباشر 
وآالف  عسكرّية  قاعدة  بوجود  خاصة 
الجيش  تصرف  تحت  المرتزقة  المقاتلين 
حكومة  مع  أمنية  اتفاقية  وبغطاء  التركي 
الوفاق رغم فقدانها ألي شرعّية محلّية من 

قبل مجلس النواب في طبرق.
دفًعا  تعطي  األخيرة  االنتصارات  هذا 
الوفاق،  حكومة  لميلشيات  كبيًرا  معنوًيا 
لحكومة  سياسية  ورقات  أيًضا  تعطي  وربما 
الديبلوماسية  المواقف  لعبة  في  الوفاق 
يؤّكد  الليبي  الجيش  مازال  لكن  الّدولّية. 
طويلة،  حرٍب  من  واحدة  معركة  أنها  على 
السيطرة على مختلف  بالّرد وإعادة  ويتوّعد 
المناطق مع تأكيد آمر سالح الجو الليبي بأنه 
يستعد للدخول في أكبر عملية عسكرّية في 

تاريخ ليبيا. 

ــــاق بـــالـــّنـــصـــر فــيــهــا  ــــوفــ ــــارك كـــثـــيـــرة احـــتـــفـــت قــــــــوات الــ ــعـ ــ مـ

فــــي الـــجـــنـــوب كــــذلــــك، بـــعـــد انـــتـــكـــاســـات لــــقــــوات الــجــيــش 

وانسحابات وحسابات عسكرية واجتماعّية. لكن كّل تلك 

االنــتــصــارات ارتـــدت إلــى هــزائــم فــي صــفــوف الميليشيات 

التي كانت تسيطر على كّل القواعد الجوّية في الباد من 

بنيا إلى براك الشاطي إلى الجفرة إلى القرضابّية. 

ــيــــرة تــعــطــي دفـــًعـــا مــعــنــوًيــا كــبــيــًرا  هــــذه االنــــتــــصــــارات األخــ

لميلشيات حــكــومــة الـــوفـــاق، وربــمــا تــعــطــي أيــًضــا ورقـــات 

سياسية لحكومة الوفاق في لعبة المواقف الديبلوماسية 

بالّرد وإعــادة  الليبي يتوّعد  مــازال الجيش  الّدولّية. لكن 

السيطرة على مختلف المناطق مع تأكيد آمر ساح الجو 

الليبي بأنه يستعد للدخول في أكبر عملية عسكرّية في 

تاريخ ليبيا. 
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كرونولوجيا المعارك 
وحيثيات السقوط

بالرغم من أن سقوط قاعدة عقبة ابن نافع »الوطية«، في أيدى القوات الموالية لحكومة 
الذين  وارهابييها  مرتزقتها  من  واآلالف  تركيا  وبارجات  بطيران  المدعومة  الوفاق 
دفعت بهم الى األراضي الليبية لدعم حلفائها وأذرعها في البالد، مثل مفاجئة لداعمي الجيش 

الليبي قبل خصومه، فان تطورات األحداث قبل ذلك تكشف أن هذا السقوط كان ال بد منه. 

عبدالباسط غبارة

قاعدة الوطية في قبضة المليشيات:
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 البداية كانت مع اعالن الجيش الوطني الليبي منتصف مارس 
غربية  ودول  المتحدة،  األمم  بعثة  لدعوة  استجابته  الماضي، 
وعربية بالوقف الفوري إلطالق النار وإنهاء العمليات العسكرية 
»ألغراض إنسانية«، قصد مواجهة فيروس )كورونا( المستجد، 
الذي ينشر الرعب والهلع في العالم، وهو ما قابلته فقد حكومة 
الوفاق بالرفض لتواصل هجماتها بدعم تركي متصاعد مع 

إعالنها ما أسمته عملية »عاصفة السالم« العسكرية. 
وسرعان ما شنت القوات الموالية لحكومة الوفاق، في 25 
مارس/أذار، هجوما مفاجئا على قاعدة الوطية العسكرية في 
الصحي  الوضع  جراء  االنسانية،  الهدنة  الستغالل  محاولة 
وذلك  كورونا،  فايروس  تفشي  من  والمخاوف  البالد  في 
الوطني  الجيش  ضد  المعارك  في  تقدم  تحقيق  بهدف 
الليبي بعد أن فشلت في تحقيقه طوال األشهر الماضية. 
من  كغيره  الفشل  مآله  كان  الهجوم  هذا  لكن 
الوفاق ومرتزقة  التي شنتها قوات  الهجمات 
اإلعالمي  المركز  وقال  ذلك.  قبل  أردوغان 
بموقع  صفحته  عبر  الكرامة،  عمليات  لغرفة 
تصد  »قواتنا  فيسبوك،  االجتماعي  التواصل 
وميليشيات  اردوغان  لمرتزقة  كبير  هجوم 
الوطية،  قاعدة  على  اإلرهابية  التنظيمات 
وتدحرهم وتكبدهم خسائر كبيرة هذه هي 
الميليشيات ال تعترف بهدنه والاتفاقيات وال 

أوضاع إنسانية«، بحسب تعبيره. 
وفي 15 أبريل/نيسان 2020، اعلن الجيش 
الليبي بأن المليشيات التابعة لحكومة الوفاق 
حاولت التقدم نحو قاعدة الوطية عبر الطرق 
الصحراوية بعدد من اآلليات واألفراد. وقال 
الضابط مولود بن طاهر من القوات الخاصة 

منتصف  الليبي  الوطني  الجيش  اعــان  مــع  كانت  الــبــدايــة 

المتحدة،  األمـــم  بعثة  لــدعــوة  استجابته  الــمــاضــي،  مـــارس 

النار وإنهاء  ودول غربية وعربية بالوقف الفوري إلطاق 

مواجهة  قصد  إنسانية«،  »ألغــراض  العسكرية  العمليات 

فــيــروس )كـــورونـــا( الــمــســتــجــد، الـــذي ينشر الــرعــب والهلع 

الــوفــاق بالرفض  العالم، وهــو ما قابلته فقد حكومة  في 

لــتــواصــل هجماتها بــدعــم تــركــي مــتــصــاعــد مــع إعــانــهــا ما 

أسمته عملية »عاصفة السام« العسكرية. 



8 الخميس  14  أبريل  2020             العدد: 113 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

المرابطة  الجيش  قوات  إن 
تصدت  القاعدة  تخوم  على 
لرتل  الموجهة  بالمدفعية 
مليشياوية  عناصر  من  مكون 
تابعة للمجالس العسكرية »جادو 
الغربي  بالجبل  والرحيبات«  وكابو 

جنوب طرابلس. 
تصريح  في  طاهر  بن  وأضاف 
لموقع »إرم نيوز« االخباري بأن الرتل 
دمر  عربة   40 حوالي  من  يتكون 
العشر  تمكنت  فيما  عربة،   30 منها 
عبر  متفرقة،  الهروب  من  الباقية، 
طاهر  بن  وذكر  الصحراوية.  الدروب 
حصرهم  تم  الذين  القتلى  عدد  أن 
بعد العملية وصل إلى 12 قتيال بينما 
قبل  من  إسعافهم  تم  جرحى   8 هناك 
قوات الجيش الليبي التي تصدت للرتل 

على تخوم القاعدة الجوية. 
نجحت   ،2020 أبريل/نيسان   21 وفي 

لهجوم  التصدي  في  الليبي  الجيش  قوات 
جديد لميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا يهدف إلى السيطرة على قاعدة عقبة 
الرسمي  للمتحدث  تصريحات  في  ذلك  وجاء  البالد.  غرب  الوطية  بمنطقة  الجوية  نافع  بن 
باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الذي أكد أن قوات القيادة العامة التابعة للجيش 

صدت هذا التقدم، والحقت قوات الوفاق. 
»وقوع  عن  فضال  »تركية«،  ومدرعة  مسلحة  سيارة  على  السيطرة  من  القوات  تمكنت  كما 
موقعه  على  بيان  في  المسماري  وأوضح  والمصابين«.  القتلى  من  وكثير  العدو  من  أسرى 
وحداتنا  و«اآلن  الجميل،  منطقة  إلى  الوفاق  قوات  طاردت  قواته  أن  فيسبوك  على  الرسمي 
مسيطرة على العقربية وأقامت فيها بوابات ونشرت استطالع متقدم حول مناطق السيطرة 

الجديدة«. 
وفي 06 مايو/أيار 2020، تصدى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لهجوم 
جديد من قبل ميليشيات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية العسكرية. ورغم الدعم الجوي 
التركي، فشلت قوات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في السيطرة على القاعدة العسكرية 
االستراتيجية غرب العاصمة الليبية طرابلس. وتكبدت ميليشيات طرابلس خسائر كبيرة في 
صفوف مقاتليها، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 40 عنصرا من قوات الوفاق، فيما أسر الجيش 

عددا من العناصر. 
على  وانكسارهم  أردوغان  ومرتزقة  الوفاق  قوات  ضعف  كشفت  المتتالية  الهجمات  هذه 

التركي  النظام  دفع  ما  وهو  الوطية،  قاعدة  أسوار 
بهدف  للمليشيات  دعمه  تصعيد  الى 
التحشيد  وتيرة  وتسارعت  القاعدة.  احتالل 
المرتزقة  من  بالمزيد  بالدفع  العسكري 
التحشيد  الى  إضافة  المتطورة  واألسلحة 
قي  »االخوان«  قنوات  تبنته  الذي  االعالمي 
تركيا وقطر والتي ضجت بتقارير حول أهمية 

قاعدة الوطية والتحريض على اقتحامها. 
التركي  النظام  وبالرغم من كل ذلك كان 
وعدم  ومرتزقته  مليشياته  ضعف  يدرك 
قدرتهم على احتالل القاعدة وهو ما أكدتها 
دفع  ولذلك  أشهر،  طيلة  الفاشلة  الهجمات 
المعركة،  في  وطائراته  ببارجاته  أردوغان 

هـــذه الــهــجــمــات الــمــتــتــالــيــة كــشــفــت ضــعــف قــــوات الــوفــاق 

ومرتزقة أردوغان وانكسارهم على أسوار قاعدة الوطية، 

وهو ما دفع النظام التركي الى تصعيد دعمه للمليشيات 

ــرة الــتــحــشــيــد  ــيــ ــاعــــدة. وتــــســــارعــــت وتــ ــقــ ــتــــال الــ بـــهـــدف احــ

الـــعـــســـكـــري بـــالـــدفـــع بـــالـــمـــزيـــد مــــن الـــمـــرتـــزقـــة واألســـلـــحـــة 

الـــمـــتـــطـــورة إضـــافـــة الــــى الــتــحــشــيــد االعــــامــــي الـــــذي تبنته 

قــنــوات »االخــــوان« قــي تركيا وقطر والــتــي ضجت بتقارير 

حول أهمية قاعدة الوطية والتحريض على اقتحامها. 
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على  صاروخا   90 من  أكثر  أطلقت  التي 
الغارات  عشرات  الى  إضافة  القاعدة، 
نقل  ما  وفق  ومسيرة،  حربية  بطائرات 
موقع »ارم نيوز« االخباري عن الضابط في 

الجيش الليبي خليفة النايلي. 
وفي 18 مايو/أيار 2020، أعلنت حكومة 
الوفاق الليبية، السيطرة على قاعدة الوطية 
مصادر  عن  إعالمية  تقارير  ونقلت  الجوية، 
مدن  من  مسلحة  مجموعات  أن  عسكرية 
الزاوية ومصراتة وزوارة دخلت قاعدة الوطية 
ألكثر  تعرضها  بعد  نافع«،  بن  »عقبة  الجوية 
أيام،  »تركية« في غضون  من 100 غارة جوية 
الوطني  للجيش  التابعة  القوات  انسحبت  فيما 

بعتادها قبل ذلك بفترة. 
وفي الوقت الذي كان فيه السراج يحاول اقناع 
التي  هي  قواته  يسميها  ما  بان  وأنصاره  نفسه 
سيطرت على الوطية، كانت تصريحات مسؤوليه 
باشاغا،  فتحي  السراج  بحكومة  الداخلية  فوزير  بذلك.  قام  من  هو  تركيا  أن  تثبت  وحلفائه 
سارع للقاء سـفـير تـركـيا لـدي لـيبيـا، حيث ثمن ما أسماه جـهود الحـكومة التـركـية الداعمة 

لـحكومـة الـوفـاق. وفق ما اورد المكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية. 
لكن تصريح عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، المقرب من إحدى الفصائل اإلرهابية 
المقاتلة، والذي  الجماعة اإلسالمية  الوفاق في طرابلس، وهي  المنضوية تحت لواء حكومة 
الوفاق والمرتزقة  إليه الفضل في دخول ميليشيات  التركي، ناسًبا  التحية للرئيس  وجه فيه 
السوريين لقاعدة الوطية الجوية غربي البالد، هو التصريح األكثر تعبيًرا عن حقيقة ما حدث، 

ودليًلا واضحا على أن الغزو التركي بدأ. 
 وفي تغريدة لمسؤول الشؤون الخارجية لحزب العدالة والتنمية سابًقا ومستشار الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، ياسين أقطاي، كشف أطماع بالده في ليبيا وأحالم أردوغان التي 
لجماعة  الخاضعة  الوفاق  حكومة  مع  بالتواطؤ  جديد،  من  العثمانية  الدولة  بعودة  تراوده 
القوات  وانسحاب  الوطية  قاعدة  العدوان على  أقطاي حادثة  ربط  المسلمين، حيث  اإلخوان 
باشا  كمال  مصطفى  بقيادة  التركية  االستقالل  حرب  بدء  ذكرى  بمناسبة  منها،  المسلحة 

أتاتورك، في 19 مايو 1919، في أعقاب الحرب العالمية األولى. 
من جهة أخرى، يحاول السراج وحلفائه اظهار احتالل قاعدة الوطية على أنه انتصار كبير، 
الى درجة أن قيادات اخوانية هنأته بما أسمته انتصارا كبيرا على غرار رئيس حركة النهضة 
الجناح السياسي لجماعة »االخوان« في تونس الذي سارع للتعبير عن فرحته باحتالل تركيا 

لقاعدة الوطية وذلك خالل اتصال هاتفي أجراه مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج. 
التقارير  ليبيا، وتاكيدا للعديد من  التركي في  الموقف  الغنوشي، تناغما مع  وتأتي تهنئة 
»االخوان«  قيادات  مع  واتصاالته  ألنقرة  الغنوشي  زيارات  بين  سابق  وقت  في  ربطت  التي 
حيث  تونس  في  أنقرة  بتحركات  ليبيا  في 
تحدثت تقارير اعالمية وسياسيين تونسيين 
ليبيا  الى  وليبيين عن عمليات نقل لالسلحة 
النهضة  حركة  من  بتواطئ  تونس  عبر 
ويترأس  الحكومة  في  وجودها  تستغل  التي 

زعيمها البرلمان التونسي. 
ليس  األمر  أن  واضحا  يبدو  المقابل  في 
وحلفاؤه،  السراج  يتوهم  كما  كبيرا  انتصارا 
المتواجدة  الليبي  الوطني  الجيش  فوحدات 
مدار  وعلى  تمكنت  الوطية،  قاعدة  داخل 
هجمات  انطالق  منذ  كاملين  شهرين 
القاعدة،  هذه  على  والمرتزقة  الميليشيات 

فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان فــيــه الـــســـراج يـــحـــاول اقـــنـــاع نفسه 

وأنـــصـــاره بـــان مــا يسميها قــواتــه هــي الــتــي ســيــطــرت على 

الــوطــيــة، كــانــت تــصــريــحــات مــســؤولــيــه وحــلــفــائــه تــثــبــت أن 

تركيا هو من قام بذلك. فوزير الداخلية بحكومة السراج 

حيث  لـيبيـا،  لـدي  تـركـيا  سـفـير  للقاء  ســارع  باشاغا،  فتحي 

ثمن ما أسماه جـهود الحـكومة التـركـية الداعمة لـحكومـة 

الـوفـاق. وفق ما اورد المكتب اإلعامي لوزارة الداخلية. 
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من الصمود بشكل ناجح جًدا، وقد فشلت ميليشيات الوفاق بشكل كامل في تحقيق هدفها 
األساسيوهو السيطرة على قاعدة الوطية الجوية، بل أن األمر تعدى هذا ليصل إلى خسارة 
هذه الميليشيات لبعض المدن التي تسيطر عليها في الغرب، مثل مدن الجميل ورقدالين 
والعسة، التي دخلتها وحدات الجيش الوطني عقب صدها للهجوم الواسع على القاعدة أواخر 

مارس الماضي. 
التدخل  في  مستمر  تصاعد  إستشعار  في  الوطني  الجيش  وحدات  بدأت  ذلك  وعقب 
العسكري التركي، الذي أنتقل إلى مرحلة بات فيها مباشًرا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 
للبحرية  تابعة  للفرقاطات  ومستمر،  دائم  تواجد  تسجيل  تم  الماضي،  أبريل  أوائل  ومنذ 
التركية، والتي تقوم باسناد المليشيات والمرتزقة عبر إستهداف مقاتالت سالح الجو الليبي 
وطائراته المسيرة، مع عمليات تشويش وإعاقة إلكترونية على مدار الساعة، مما ضاعف من 
الغارات  كثافة  مع  الوطية، خاصة  قاعدة  في  الوطني  الجيش  تواجه وحدات  التي  الصعوبات 

التي تم شنها على القاعدة ومحيطها. 
وقال  الليبي،  الجيش  فعله  ما  وهو  جدا  منطقيا  كان  االنسحاب  بأن  القول  يمكن  هنا  من 
ما  إن  فيسبوك  على  الليبي  الوطني  للجيش  التابع  الكرامة  عمليات  لغرفة  اإلعالمي  المركز 
وأضاف  جيد.  بشكل  ومدروسا  دقيقا  كان  الوطية  قاعدة  في  الماضية  الساعات  في  حدث 
انسحبت  حيث  خسائر  أي  بدون  تكتيكيا  انسحابا  كان  الوطية  قاعدة  في  حدث  »ما  البيان 

الطائرات ومنظومات  آلية ومدرعة وكل  ألف 
ولم  الميداني  والمستشفى  الجوي  الدفاع 
كما  منها  أي  على  »الميليشيات«  تتحصل 
انسحب 1500 جندي لم تأسر »الميليشيات« 

أيا منهم. 
نوعية  هو  الليبي  الجيش  كالم  يؤكد  وما 
صادرتها  التي  واألسلحة  العتاد  وكمية 
الميليشيات بعد دخولها القاعدة، حيث قام 
الميليشيات،  لهذه  المرافقون  الصحفيون 
وقذائف  خردة  طائرات  بجانب  بالتصوير 
غنائم  أنها  على  بالقاعدة،  موجودة  قديمة 
ستتم االستفادة منها، لكن حقيقة األمر أنه 
ال يوجد بالقاعدة حاليًا أية مقاتلة أو مروحية 

ــيـــة، ثـــم مـــن الــمــدن  ــه مـــن قـــاعـــدة الـــوطـ بــانــســحــاب وحــــداتــ

الواقعة جنوبها على غرار تيدجي وبدر وجوش والرياينة، 

ــــي مـــحـــاور  ــــي إعـــــــــادة االنــــتــــشــــار فـ ــنــــي فـ بــــــدأ الـــجـــيـــش الــــوطــ

طرابلس  مطار  محور  خاصة  الجنوبية،  طرابلس  جنوب 

والــطــريــق الـــمـــؤدى إلــيــه، ألنـــه مــن الـــواضـــح أن ميليشيات 

الــــوفــــاق ســتــعــمــل خــــال الـــفـــتـــرة الــمــقــبــلــة عــلــى اتــجــاهــيــن 

رئــيــســيــيــن، تــســتــهــدف مـــن خــالــهــمــا الــســيــطــرة عــلــى مــطــار 

طرابلس الدولي، ومدينة ترهونة. 
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صالحة اللتشغيل، حيث قام الجيش الليبي باخراجها 
منذ فترة. 

وقال الناطق باسم  القيادة العامة للجيش الليبي 
قرار  أن  صحفي،  مؤتمر  في  المسماري،  أحمد 
مضيفا:  طويلة،  فترة  منذ  اتخاذه  تم  االنسحاب 
الوطية منذ  المهمة من قاعدة  »: نسحب األشياء 
والمعدات  واآلليات  الطائرات  مثل  أشهر   3 نحو 
العام  القائد  قرار  صدر  ثم  والذخائر،  العسكرية 
أمس بسحب األفراد تحت غطاء جوي«. واكد »كل 
ما قمنا به أمس في الوطية واليوم في طرابلس 
محسوب عسكريًا ومدروس بدقة، وسنرد على 

أي تهديد أمني لقواتنا«. 
ثم  الوطية،  قاعدة  من  وحداته  وبانسحاب 
تيدجي  الواقعة جنوبها على غرار  المدن  من 
الوطني  الجيش  بدأ  والرياينة،  وجوش  وبدر 
في إعادة االنتشار في محاور جنوب طرابلس 
طرابلس  مطار  محور  خاصة  الجنوبية، 
الواضح  من  ألنه  إليه،  المؤدى  والطريق 
الفترة  خالل  ستعمل  الوفاق  ميليشيات  أن 
تستهدف  رئيسيين،  اتجاهين  على  المقبلة 
طرابلس  مطار  على  السيطرة  خاللهما  من 

الدولي، ومدينة ترهونة. 
ابن  عقبة  قاعدة  سقوط  أن  القول  يمكن 
الوفاق،  لمليشيات  هامة  غنيمة  يمثل  نافع 
فبالرغم من صعوبة تشغيلها يجنب تحييد 
في  الظغط  من  الكثير  المليشيات  القاعدة 
الى  إضافة  هذا  العاصمة.  في  القتال  محاور 
لمجاميع  مهم  معنوي«  »نصر  من  يمّثله  ما 

يــجــمــع الـــخـــبـــراء عــلــى أن الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي مــــازال 

يــحــافــظ عــلــى وضـــعـــه الـــمـــيـــدانـــي عــلــى حـــالـــه مـــع اســتــمــرار 

الــبــاد، حتى وإن  سيطرته على حوالي 90 في المائة من 

تأثر موقفه الميداني في معركة طرابلس باإلنسحاب من 

قــاعــدة الــوطــيــة، وهـــو انــســحــاب تكتيكي فــرضــه التدخل 

الـــتـــركـــي الــمــبــاشــر، الـــــذي كــشــف بــمــا ال يــقــبــل الـــشـــك مــدى 

تــواطــئ حــكــومــة الــوفــاق وجــمــاعــة »االخـــــوان« واصــرارهــم 

على بيع ليبيا لنظام أردوغان. 
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عناصر  على  جدا  كبير  بشكل  تعّول  وأصبحت  البشرية  مواردها  استنزفت  التي  الميلشيات 
المرتزقة السوريين. 

لكن األهمية الكبرى لقاعدة الوطية تكمن لدي النظام التركي الذي يسعى لتأمين قاعدة 
لقواته  امدادات  وتأمين  القتالية،  الدرونز  بتشغيل  لمليشياته  تسمح  الغرب،  في  متقدمة 
أخرى  دفعة  يمثل  والجزائرية،  التونسية  الحدود  من  القاعدة  هذه  قرب  أن  كما  ليبيا.  في 
للجهود التركية في تثبيت أقدامها في شمال أفريقيا، حيث ستمثل هذه القاعدة، في حالة 
استمرار التواجد التركي فيها، مركًزا إلدارة العمليات التركية على كافة المستويات السياسية 

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

ومرتوبة. 
 ويرى مراقبون أن احتالل تركيا لقاعدة 
أكثر  لتفعيل  كبير  حافز  سيمثل  الوطية، 
بين  والعسكرية  األمنية  اإلتفاقية  لبنود 
حكومة السراج وأنقرة، وهو ما بدا واضحا 
أجراها  التي  الهاتفية  المكالمة  خالل  من 
القاعدة  سقوط  بعد  السراج  مع  أردوغان 
ألوامر  تلقيه  يعني  ما  تركيا  الى  ودعوته 
جديدة تخص االتفاقيات الموقعة واألوضاع في طرابلس ينضاف الى ذلك مطالبات قيادات 
االخوان بتسليم الوطية لتركيا.  وبهذا يمكن أن تتحول القاعدة، إلى بؤرة أساسية للنشاط 
االستخباري التركي في شمال أفريقيا، وهو ما يمثل مخاطر إضافية على األمن القومي العربي 
بصفة عامة. ناهيك عن زيادة الضغوط التركية على الداخل الجزائري والتونسي، والتواصل 
مع أذرعها االخوانية في البلدين لمزيد من النفوذ والتمدد في المنطقة عموما وهو مشروع 

أردوغان الذي بات واضحا للجميع. 
 من جهة أخرى تسعى تركيا الستغالل قاعدة الوطية خدمة لمشروعها الساعي للتنقيب 
عن الغاز في المتوسط. وكانت تركيا وقعت اتفاقا مثيرا للجدل نهاية شهر نوفمبر الماضي 
بحرية  مناطق  على  باالستحواذ  ألنقرة  يسمح  البحرية،  الحدود  لترسيم  الوفاق  حكومة  مع 
واالستفادة من موارد الطاقة، ومنذ ذلك الحين عملت على مساعدة حكومة الوفاق على البقاء 
وبالمقاتلين  األسلحة  أنواع  بمختلف  عسكريا  دعمها  خالل  من  وجودها،  وتثبيت  الحكم  في 
»تباو«،  التركية  البترول  شركة  قامت  الماضي،  والخميس  ودبلوماسيا.   وسياسيا  األجانب، 
بتقديم طلب إلى حكومة السراج للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، وفق 
ما ذكرت وكالة أنباء األناضول التركية، . ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز 
قوله، إن أعمال االستكشاف ستبدأ »فور االنتهاء من العملية. وهو ما اعتبره مراقبون محاولة 

تركية لقطف ثمار ارهابها الذي تمارسه بتواطئ من حكومة الوفاق في حق الليبيين. 
ويجمع الخبراء على أن الجيش الوطني الليبي مازال يحافظ على وضعه الميداني على حاله 
الميداني  تأثر موقفه  وإن  البالد، حتى  المائة من  في  استمرار سيطرته على حوالي 90  مع 
التدخل  فرضه  تكتيكي  انسحاب  وهو  الوطية،  قاعدة  من  باإلنسحاب  طرابلس  معركة  في 
التركي المباشر، الذي كشف بما ال يقبل الشك مدى تواطئ حكومة الوفاق وجماعة »االخوان« 

واصرارهم على بيع ليبيا لنظام أردوغان. 
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بعد سيطرة المليشيات على »الوطية«:

كيف يرى الجيش 
ومناصروه المعركة

شريف الزيتوني

التي  الوفاق عّما سمتها »عاصفة السالم«  الـ25 من مارس الماضي، أعلنت قوات  في 
تريد من خاللها إيقاف تقّدم الجيش الليبي نحو طرابلس واستعادة ما تمت السيطرة 
السراج مع  الوفاق فائز  أبرمها رئيس حكومة  اتفاقية  العملية جاءت بعد  عليه منها. 
الليبي  الشأن  التدّخل في  أردوغان تسمح لألخير بمزيد  التركي رجب طيب  الرئيس 
الرئيسية  العام 2011، منذ مشاركتها  استراتيجية تركية كاملة بدأتها منذ  ضمن 

في هجوم الناتو على البالد. 
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استعادة  على  الوفاق  ساعدت  التركية  المشاركة 
بعض المواقع آخرها قاعدة »الوطية« الجوية مما خّلف 
بفرض  التركية  النوايا  عن  الليبية  الساحة  في  جدال 
األمر الواقع على السراج عبر تلك االتفاقية بما فيها 

السعي لتركيز قاعدة عسكرية غرب البالد.
وكان الناطق باسم قوات بركان الغضب بالوفاق 
مصطفى المجعي، قد أعلن االثنين، السيطرة على 
قاعدة الوطية الجوية التي تعتبر موقعا استراتيجيا 
هاما في غرب البالد، مشيرا في تصريحات لبوابة 
تمت  السيطرة  عملية  أن  إلى  اإلخبارية  إفريقيا 
بعد اشتباكات خاضتها ضد قوات الجيش، وهو 
أن  معلنة  الحقة  تصريحات  في  األخيرة  نفته  ما 

االنسحاب كان اختياريا دون قتال.
خروج  أن  يعرف  ليبيا  في  لألحداث  المتابع 
الجيش الليبي من قاعدة »الوْطية« الجوية ليس 
في  انفراج  عن  مؤشر  هو  وال  معركة  نهاية 
األزمة الليبية. قد تصّور حكومة الوفاق نصرا 
معنويا تسّوقه لحلفائها المشاركين معها في 
المعركة، لكن ما يقع في ليبيا منذ سنوات ال 
ينبئ أبدا بانتهاء االقتتال بالنظر إلى اختالف 

المشاريع. 
الواقع أكثر تعقيدا مما يتصّوره الجميع وهذا يعرفه أهل الداخل أكثر من أي شخص آخر. 
خاصة  القاعدة  على  الوفاق  سيطرة  حول  األفعال  ردود  اختلفت  الجديدة  التطورات  وأمام 
يمكن  ال  وقع  وما  طويلة  مازالت  المعركة  أن  يرون  الذين  للجيش  المساندين  قبل  من 
تسجيله ضمن الّنصر أو الخسارة بقدر ما هو تكتيك محسوب حماية للمعدات واألفراد من 

االستهداف التركي.
انسحاب  عملية  على  له  تعليق  أول  في 
الناطق  قال  الوطية،  قاعدة  من  الجيش 
إنه  المسماري  أحمد  باسمه  الرسمي 
وتطور  الميداني  »الموقف  تقدير  بعد 
العمليات، وبناء على ما عرضه آمر المنطقة 
العام  القائد  أصدر  الغربية،  العسكرية 
وأضاف  القاعدة«.  من  باالنسحاب  األمر 

العملية جاءت بعد اتفاقية أبرمها رئيس حكومة الوفاق 

فــائــز الـــســـراج مــع الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــان 

تــســمــح لــأخــيــر بــمــزيــد الــتــدّخــل فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي ضمن 

استراتيجية تركية كاملة بدأتها منذ العام 2011.
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المسماري خالل مؤتمر صحفي عقب التطورات، أن أن قرار االنسحاب تم اتخاذه منذ فترة 
طويلة، قائال: »نسحب األشياء المهمة من قاعدة الوطية منذ نحو 3 أشهر مثل الطائرات 
األفراد  بسحب  أمس  العام  القائد  قرار  صدر  ثم  والذخائر،  العسكرية  والمعدات  واآلليات 

تحت غطاء جوي«.
ومدروس  عسكريًا  محسوبة  الوطية  في  القرارات  إن  الليبي  الجيش  باسم  الناطق  وقال 
بدقة، وما حدث هو صفحة من صفحات المعركة، التي »لم تنتهي ولن تنته إال بقطع قرن 
يواصل  الجيش  أن  مؤكدا  الليبي«،  الجيش  سيطرة  تحت  ستعود  والقاعدة  إرهابي...  كل 

غاراته الجوية على محيط القاعدة أين تتحرك قوات الوفاق.
من  االنسحاب  أن  بدوره  قال  مادي  ادريس  الليبي  الجيش  في  الغربية  المنطقة  آمر 
القاعدة تم دون أي خسائر في األرواح أو المعدات، من خالل غطاء جوي قام بتأمين جميع 
االرتال واآلليات واألفراد مؤكدا »أن قرار االنسحاب من القاعدة جاء بعد أسابيع من القصف 
المتواصل بالبوارج الحربية والطيران التركي المسير، وأن البقاء في القاعدة يعد انتحاراً في 

ظل القصف المستمر بحميع أنواع الصواريخ«.
تركيا  مع  مباشرة  حرب  في  أصبح  الجيش  أن  صحفية،  تصريحات  في  مادي  أضاف  كما 
بكل قواتها وآلياتها العسكرية الحديثة مشيرا إلى أنها أصبحت تعد لتكون »الوطية« أكبر 
قاعدة عسكرية خارجية لها، وهذا االتجاه يرجحه أكثر من رأي بالنظر إلى قيمة القاعدة من 
حيث المساحة والقدرة على مراقبة الحدود من الجانب التونسي، والذي تضع تركيا أعينها 
عليه هو أيضا في ظل الرغبة في التأثير نحو اتجاهات مختلفة خاصة في ظل وجود حليف 

يتّصدر المشهد السياسي برلمانيا.
إن  الصادق،  محمد  الليبي  للجيش  التابعة  الحربي  اإلعالم  شعبة  عضو  قال  جانبه  من 
المعدات  سحب  تم  ذلك،  وعلى  طويلة  فترة  منذ  له  مخططا  كان  الوطنية  من  االنسحاب 
واستعّدت  العملية  في  شاركت  التي  والمليشيات  التركية  القوات  وحتى  منها،  العسكرية 
بالطيران المسّير، لم تكن تتوقع خلو القاعدة من اآلليات واألفراد. وأضاف »الصادق« في 
تصريحات بلوابة إفريقيا اإلخبارية أن سيطرة قوات الوفاق على »الوطية« تذكر بمعسكر 
النفطي،  والهالل  بنغازي،  في  الصاعقة 
إلى  الهزيمة  من  التغير  منه  كان  والذي 

سلسلة من االنتصارات وتحرير المدن«.
محمد  النواب  مجلس  عضو  عّلق  كما 
المعركة  إن  قائال  التطورات  على  العباني 
لم تنته وإن »خسارة معركة ال تعني خسارة 
حرب، الحرب سجال، وما الوطية بالرغم من 
الحرب،  صفحات  من  صفحة  إال  أهميتها 
الوطية،  من  األتراك  مكن  من  فليفرح 
أرضنا  عن  دفاعا  الموت  فنفضل  نحن  أما 
ما  حسبما  ليبيا«،  دولة  شرف  إنه  وعرضنا، 

المتابع الجّيد لأحداث في ليبيا يعرف أن خروج الجيش 

الليبي من قاعدة »الوْطية« الجوية ليس نهاية معركة وال 

هو مؤشر عن انفراج في األزمة الليبية. قد تصّور حكومة 

الوفاق لنفسها نصرا معنويا تسّوقه ألنصارها وحلفائها 

منذ  ليبيا  فــي  يقع  مــا  لكن  المعركة،  فــي  معها  المشاركين 

إلــى اختاف  بانتهاء االقتتال بالنظر  أبــدا  سنوات ال ينبئ 

المشاريع.
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نشر على حسابه بموقع فيسبوك.
الجيش من قاعدة  انسحاب  أن  امغيب،  النواب سعيد  قال عضو مجلس  ذاته  اإلطار  في 
تحرير  أجل  من  شعب  »كفاح  كفاح،  حرب  أنها  معتبرا  الحرب،  خسر  أنه  يعني  ال  الوطية 
المواقف، فال تجزعوا واصبروا  التحرير مرت بمثل هذه  التاريخ كل حروب  بالده وعلى مر 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله وثقوا في جيشكم وفي عدالة حربكم وإننا بإذن الله منتصرون 
منتصرون منتصرون«، مشيرا إلى أن »االنسحاب من المعركة أحيانًا يعتبر نصرا« مذّكرا 

بانسحاب جيش المسلمين من معركة مؤتة مع الروم.
خسارة موقع مثل قاعدة الوطية بالتأكيد ليس أمرا بسيطا بالنسبة إلى الجيش الليبي. 

البالد  غرب  مريحا  مجاال  كانت  القاعدة 
كان  وعبرها  الوفاق  ضد  عملياته  كل  في 
دائم  تجعله  رمزية  قّوة  الجيش  يكتسب 
فيها  يخوض  التي  طرابلس  من  القرب 
حربا منذ أكثر من سنة. لكن في المقابل 
تبقى العملية جزءا من معركة يرى أنصار 
طويل  والنفس  تنته  لم  أنها  الجيش 

لالستمرار فيها.

الــــمــــســــمــــاري: مـــــا حـــــــدث هـــــو صـــفـــحـــة مـــــن صـــفـــحـــات 

المعركة، التي لم تنتهي ولــن تنته إال بقطع قــرن كل 

الجيش  سيطرة  تحت  ستعود  والــقــاعــدة  إرهـــابـــي... 

الليبي.
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ترحيب اإلسالم السياسي بسقوط الوطية:

خدمًة ألطماع 
العثمانيين
الجدد في ليبيا

آيار، على قاعدة الوطية الجوية،  الليبية فجر االثنين 18 مايو/  الوفاق  سيطرت حكومة 
ذات المكانة االستراتيجية في مسار الصراع في المنطقة الغربية. وتمثل »الوطية« أهمية 
استراتيجية وعسكرية قوية في مسار الصراع في المنطقة الغربية، نظرا للحيز الجغرافي 

الذي تقع فيه القاعدة.
القوات  يمكن  عليها  السيطرة  أن  خاصة  بالغة،  أهمية  العسكرية  الوطية  لقاعدة 
المتواجدة فيها من تنفيذ طلعات جوية منها على محاور االشتباكات، حيث توفر غطاء 

جويا للقوات المتواجدة على األرض.

رامي التلغ
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اسم  تحمل  التي  الوطية  قاعدة  وتقع   
العجيالت  جنوب  نافع  بن  عقبة  قاعدة 
وهي تابعة إداريا لمنطقة الجميل بالغرب 
الغربية  المنطقة  كافة  وتغطي  الليبي، 
جوية  قتالية  عمليات  تنفيذ  وتستطيع 
ضد أهداف عسكرية بمحيط ليبيا وليس 
طرابلس فقط. من ذلك، لم يكن سقوط 
الوطية مفاجئا خاصة في ظل تركيز قوات 
التركي منذ أسابيع على  الوفاق وحليفها 
على  الهجمات  شن  تكرر  حيث  اقتحامها 

القاعدة.
التدخل  الى  اتجهت  ناحيتها  تركيا من 
المباشر حيث تعرضت قاعدة الوطية إلى 
أطلقت  تركية  بارجات  من  مكثف  قصف 
الى  اضافة  من  صاروخا   90 من  أكثر 
عشرات الغارات بطائرات حربية ومسيرة.
تصريحات  وكشفت  الصدد،  ذات  في 
دور  عن  الوفاق  حكومة  في  المسؤولين 
الوطية  قاعدة  احتالل  في  الكبير  تركيا 
رئيس  بوسهمين،  نوري  صّرح  حيث 
قطر  السابق:«سنمنح  الوطني   المجلس 
في   ساعدونا  ألنهم  امتيازات  وتركيا 

تحرير قاعدة الوطية«.
وبارك هذا األخير  لمن أسماهم الثوار 
وطالب  الوطية  قاعدة  على  بالسيطرة 
تركيا  مع  االمنية  االتفاقية  بتفعيل 
خالل  من  الوطية  قاعدة  من  واالستفادة 
ال  انه  مؤكدا  التركية  بالخبرات  تفعيلها 
يوجد أي مانع في تنشئة القاعدة عسكريا 

تقع قاعدة الوطية التي تحمل اسم قاعدة عقبة بن نافع 

ــا لــمــنــطــقــة الجميل  ــ جــنــوب الــعــجــيــات وهـــي تــابــعــة إداريــ

بالغرب الليبي، وتغطي كافة المنطقة الغربية وتستطيع 

تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية بمحيط 

لــيــبــيــا ولــيــس طــرابــلــس فــقــط. مـــن ذلــــك، لـــم يــكــن ســقــوط 

الـــوطـــيـــة مــفــاجــئــا خـــاصـــة فـــي ظـــل تــركــيــز قـــــوات الـــوفـــاق 

وحليفها التركي منذ أسابيع على اقتحامها حيث تكرر شن 

الهجمات على القاعدة.
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مع تركيا للدفاع عن ليبيا وحماية أمنها حسب زعمه.
الوطية  قاعدة  على  الليبية  الوفاق  لحكومة  الداعمة  المجموعات  سيطرة  ويعد 
التركي في زيادة نفوذه في الشمال  الرئيس  التي تساعد أطماع  الجوية، أكبر الطرق 
اإلفريقي خاصة المغرب العربي، كما أنها تساعد في مشروع استغالله لغاز المتوسط، 
نظراً لموقع القاعدة اإلستراتيجي في منطقة شمال إفريقيا وقربها من البحر األبيض 

المتوسط وأوروبا.
الماضي مع حكومة  نوفمبر  نهاية شهر  للجدل  مثيرا  اتفاقا  وقعت  تركيا  أن  يذكر 
بحرية  مناطق  على  باالستحواذ  ألنقرة  يسمح  البحرية،  الحدود  لترسيم  الوفاق 
الوفاق  حكومة  مساعدة  على  عملت  الحين  ذلك  ومنذ  الطاقة،  موارد  من  واالستفادة 
على البقاء في الحكم وتثبيت وجودها، من خالل دعمها عسكريا بمختلف أنواع األسلحة 

وبالمقاتلين األجانب، وسياسيا ودبلوماسيا.
السراج  حكومة  إلى  طلب  بتقديم  »تباو«،  التركية  البترول  شركة  مؤخًرا،  قامت  كما 
أنباء  وكالة  ذكرت  ما  وفق  المتوسط،  البحر  شرق  في  بالتنقيب  إذن  على  للحصول 

عن  الوكالة  .ونقلت  التركية،  األناضول 
قوله،  دونماز  فاتح  التركي  الطاقة  وزير 
إن أعمال االستكشاف ستبدأ فور االنتهاء 

من العملية.
تغريدة جديدة  في  السياق،  في نفس 
لمسؤول الشؤون الخارجية لحزب العدالة 
والتنمية سابًقا ومستشار الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، ياسين أقطاي، كشف 
وأحالم  ليبيا  في  أطماع بالده  من خاللها 
الدولة  بعودة  تراوده  التي  أردوغان 
العثمانية من جديد، بالتواطؤ مع حكومة 

يــجــزم مـــراقـــبـــون بــــأن حــكــومــة الـــوفـــاق ســتــســلــم قــاعــدة 

الــوطــيــة إلـــى أنــقــرة لتعزيز تــواجــدهــا الــعــســكــري بليبيا، 

تــضــاف إلــى الــقــواعــد األخـــرى الــتــي تــديــرهــا تركيا ســواء 

بمطار معيتيقة في طرابلس أو الكلية الجوية بمصراتة، 

مــقــابــل الـــدفـــاع عــنــهــا، مـــحـــّذريـــن  مـــن أن إنـــشـــاء قــاعــدة 

عسكرية تركية في قاعدة الوطية، يعني تهديدا كاما 

لشمال إفريقيا ودول حوض البحر األبيض المتوسط.



20 الخميس  14  أبريل  2020             العدد: 113 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

على  العدوان  حادثة  أقطاي  ربط  حيث  المسلمين،  اإلخوان  لجماعة  الخاضعة  الوفاق 
االستقالل  حرب  بدء  ذكرى  بمناسبة  منها،  المسلحة  القوات  وانسحاب  الوطية  قاعدة 
الحرب  أعقاب  في   ،1919 مايو   19 في  أتاتورك،  باشا  كمال  مصطفى  بقيادة  التركية 

العالمية األولى.
إذ يقول أقطاي، في تغريدة بشأن العدوان على قاعدة الوطية، يوم اإلثنين، »18مايو 
تم  الكبير،  النصر  العظيمة،  الخطوة  األناضول،  االحتالل في  اليوم. في ذكرى مقاومة 

انتزاع قاعدة الوطية على طريق تحرير ليبيا من االحتالل«.
التباهي الذي يربط بين تاريخ احتفاء تركيا بمناسبة ذكرى حرب  بالتالي فإن هذا 
االستقالل في 19 مايو 1919، والعدوان على قاعدة الوطية، يكشف شيئا فشيئا حقيقة 

أسباب العدوان التركي على ليبيا فضال عن الدافع اإلقتصادي بالغ األهمية.
  ويجزم مراقبون بأن حكومة الوفاق ستسلم قاعدة الوطية إلى أنقرة لتعزيز تواجدها 
العسكري بليبيا، تضاف إلى القواعد األخرى التي تديرها تركيا سواء بمطار معيتيقة 
الدفاع عنها، محّذرين  من أن إنشاء  الجوية بمصراتة، مقابل  الكلية  أو  في طرابلس 
قاعدة عسكرية تركية في قاعدة الوطية، 
يعني تهديدا كامال لشمال إفريقيا ودول 
خاصة  المتوسط،  األبيض  البحر  حوض 
واالقتصادية  السياسية  تركيا  أطماع  أن 
على  العثمانية  الدولة  بناء  ومحاوالتها 

ظهور الليبيين باتت معلومة للجميع.
يعتبر النظام التركي أن تمركز اإلسالم 
هو  المنطقة  في  السلطة  في  السياسي 
لم  حيث  بها،  مصالحه  لتحقيق  ضمانة 
رئيس  و  التونسي  البرلمان  رئيس  يتأخر 
ترحيبه  عن  التعبير  من  النهضة  حركة 
الوطية  لقاعدة  الوفاق  حكومة  باستعادة 
رئيس  الثالثاء،  يوم  الغنوشي،  هنأ  حيث 

تـــرحـــيـــب أقــــطــــاب اإلســـــــام الـــســـيـــاســـي الــــواســــع بــعــمــلــيــة 

الــــوطــــيــــة ال يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــره خــــــــارج أحــــــــام أردوغــــــــــان 

المتمثلة  »الشرعية«  حماية  شعارات  فتحت  التوسعية 

في حكومة الوفاق تجد هذه األطراف ضالتها في تبرير 

التدخات األجنبية من أجل نهب ثروات الليبيين الذين 

يعيشون وضعا بالغ الصعوبة منذ سنة 2011 على وقع 

الصراعات.
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فائز  الليبية،  للحكومة  الرئاسي  المجلس 
السراج.

وقالت رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق، في بيان، إن السراج تلقى اتصاال 
مستجدات  تناول  الغنوشي  من  هاتفيا 
عن  الغنوشي  وأعرب  ليبيا.  في  الوضع 
»ارتياحه لعودة القاعدة القريبة من حدود 

تونس إلى الشرعية«.
واسعا  استياء  التهنئة  رسالة  وخلفت 
لرئيس  تحّد  رسالة  واعتبرت  تونس،  في 
باتجاه  يدفع  الذي  سعيد  قيس  البالد 
على  وتعّد  الليبية  األزمة  في  الحياد 
في  البالد  لتوريط  ومحاولة  صالحياته، 
القطري  التركي  المحور  وراء  اصطفاف 

وإغراقها في مستنقع اإلسالم السياسي.
التونسيين،  الخطوة  تلك  واستفزت 
خاصة أن رئاسة البرلمان أخفت »الحقيقة« 
خالل  شّدد  الغنوشي  إن  بالقول  واكتفت 
اتصاله بالسراج على أنه »ال حل عسكريا 
العودة  الضروري  ومن  ليبيا  في  للصراع 
إلى  اإلشارة  دون  السياسي«،  المسار  إلى 
حققته  الذي  بـ«االنتصار«  التهنئة  رسالة 
قواته بعد استعادة السيطرة على قاعدة 

الوطية.
السياسي  اإلسالم  أقطاب  ترحيب 
تفسيره  يمكن  ال  الوطية  بعملية  الواسع 
فتحت  التوسعية  أردوغان  أحالم  خارج 
المتمثلة  »الشرعية«  حماية  شعارات 
األطراف  هذه  تجد  الوفاق  حكومة  في 
ضالتها في تبرير التدخالت األجنبية من 
أجل نهب ثروات الليبيين الذين يعيشون 
وضعا بالغ الصعوبة منذ سنة 2011 على 

وقع الصراعات.

في  السياسي  اإلســـام  تمركز  أن  التركي  النظام  يعتبر 

مصالحه  لتحقيق  ضــمــانــة  هــو  المنطقة  فــي  الــســلــطــة 

رئيس  و  التونسي  البرلمان  رئيس  يتأخر  لــم  حيث  بها، 

حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة مــــن الــتــعــبــيــر عــــن تـــرحـــيـــبـــه بـــاســـتـــعـــادة 

حــكــومــة الـــوفـــاق لــقــاعــدة الــوطــيــة حــيــث هــنــأ الــغــنــوشــي، 

يوم الثاثاء، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، 

فائز السراج.

في  الــوفــاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئاسة  وقالت 

بـــيـــان، إن الـــســـراج تــلــقــى اتـــصـــاال هــاتــفــيــا مـــن الــغــنــوشــي 

تناول مستجدات الوضع في ليبيا. وأعرب الغنوشي عن 

»ارتياحه لعودة القاعدة القريبة من حدود تونس إلى 

الشرعية«.
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متخصص في شؤون اإلرهاب 
يحذر من تحول ليبيا إلى مركز 

رئيسي للجماعات اإلرهابية
الجوية  الوطية  قاعدة  على  السيطرة  الماضية،  األيام  خالل  الوفاق،  حكومة  أعلنت 
التي تحظى بأهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة، فهي تبعد عن طرابلس نحو 140 
أربعينيات  في  تأسست  والتي  التونسية.  الحدود  من  كيلومترا   30 ونحو  كيلومترا، 
كيلومترا  بنحو 40  تقدر  األمريكية، على مساحة  القوات  أيدي  على  الماضي  القرن 

مربعا.

حوار/ همسة يونس
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كيف تابعتم تطورات المشهد الليبي في سياق األحداث العسكرية وأخرها 
سقوط قاعدة الوطية؟

في معظم المعارك العسكرية تحدث االنسحابات ألسباب يجيد تقديرها قائد 
العمليات الميداني وغرفة العمليات العسكرية.

أما بخصوص الوطية .. قاعدة الوطية تعتبر أرض مكشوفة للطائرات التركية 
منها،  والجنود  والطائرات  اآلليات  كل  سحب  وتم  متوقفة  شبه  وهي  المعادية 
وتم االنسحاب دون أي خسائر تذكر بحسب تصريحات المتحدث باسم القيادة 

ولكنها  الليبي،  للجيش  العامة 
قد  مهم  موقع  استراتيجيا  تظل 
يستغل من قبل تركيا أو الجماعات 
سوريا  من  الوافدة  اإلرهابية 
لعمليات عسكرية تهدد المنطقة.

 
االنعكاسات  هي  ما  برأيك 
واألمنية  والعسكرية  السياسية 
ظل  في  الليبي  المشهد  على 

التطورات األخيرة؟
ليبيا  تتحول  أن  من  دائمًا  التخوف 
للجماعات  رئيسي  مركز  إلى 
اإلرهابية التي انحصرت في الفترة 
الجيش  تمكن  بعد  الماضية 
على  ولكن  مطاردتها،  من  الليبي 
ما يبدو أن تركيا استطاعت إعادة 
سوريا  من  ونقلها  الجماعات  تلك 
وإنعاشها  توزيعها  إلعادة  لليبيا 
كبير  اختراق  أمنيا  يشكل  مما 
والبحر  أفريقيا  شمال  لمنطقة 

األبيض المتوسط.
 

متى ينتهي التدخل التركي في 
ليبيا؟

عربية  إرادة  هناك  كانت  إذا 
الدور  سينتهي  وواضحة  قوية 

التركي عندما يكون هناك دعم للجيش الليبي في مكافحة اإلرهاب والجماعات 
المتطرفة.

 
لماذا يصمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في ليبيا؟

المجتمع الدولي ال يملك اال البيانات والشجب واالستنكار والقلق »هذا ما عودنا 
عليه دائمًا المجتمع الدولي«.

 
تساهم  أن  المتوقع  من  هل 
في  إيريني  األوروبية  العملية 

منع تدفق السالح إلى ليبيا؟
في  تساهم  العملية  أن  أعتقد  ال 
ألن  ليبيا  الى  السالح  تدفق  منع 
رحالت  عبر  يأتي  السالح  اغلب 
طريق  عن  البر  عبر  أو  الطيران 
في  الحموالت  تفريغ  بعد  تونس 

الموانئ التونسية مثل جرجيس.

قاعدة الوطية تعتبر أرض مكشوفة للطائرات التركية 

الــمــعــاديــة وهــــي شــبــه مــتــوقــفــة وتــــم ســحــب كـــل اآللــيــات 

والــــطــــائــــرات والـــجـــنـــود مــنــهــا، وتــــم االنـــســـحـــاب دون أي 

خـــســـائـــر تـــذكـــر بــحــســب تـــصـــريـــحـــات الـــمـــتـــحـــدث بــاســم 

القيادة العامة للجيش الليبي،
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تركيا تضرب عرض  

الحـائــط
بقرارات حظر توريد األسلحة

فرج  النواب  مجلس  عضو  أكد 
المسلحة  القوات  أن  الشلوي 
تكتيكيا  انسحبت  الليبية  العربية 
ستتمكن  وأنها  الوطية  قاعدة  من 
في  المعركة  وحسم  استعادتها  من 
آجال  أو  عاجال  إن  طرابلس  العاصمة 
أن  المرصد  مع  حوار  في  مضيفا 
تركيا تتدخل بشكل سافر في الشأن 
الليبي وأن بوارجها الحربية وطيرانها 
ومحاصرة  بقصف  قاموا  المسير 
ضاربا  عليها  للسيطرة  القاعدة 
عرض الحائط بقرارات مجلس األمن 

بشأن عدم دخول السالح لليبيا.
إلى نص الحوار:

حوار/ سوزان الغيطاني

فرج الشلوي:
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في أي سياق قرأت سقوط قاعدة الوطية في يد قوات حكومة الوفاق؟
قاعدة  أن  حيث  الوطية  قاعدة  من  االنسحاب  قررت  من  هي  الجيش  قوات 
التركي  المسير  والطيران  الحربية  البوارج  قبل  من  محاصرة  كانت  الوطية 
فكان لزاما على الجيش االنسحاب التكتيكي وهذه ليست آخر المعارك وإنما يقوم 
التي هاجمت  الوفاق  قوات  قتلى من  أسقط  الجيش بشن عدة ضربات جوية مما 

القاعدة.

برأيك إلى أي مدى أثر التدخل التركي سلبا على المعركة بطرابلس؟
تونس  فيها  بما  العربية  الدول  في  التركية  األطماع  أن  أحد  على  يخفى  ال 
ومصر ومختلف دول المغرب العربي وكذلك الحال في ليبيا فالمد اإلخواني التركي 
المدعوم من المليشيات أثر سلبا على ليبيا عموما حيث قامت تركيا بتقديم دعم 
ومرتزقة  وعتاد  أسلحة  من  بطرابلس  المسلحة  للتشكيالت  محدود  غير 
حتى بلغ عددهم عشرات آالف األشخاص المزودين بالسالح الحديث 
لكن بفضل قوات الجيش ستتمكن ليبيا من دحر هذه المليشيات 

عاجال أو آجال.

بشكل عام كيف تنظر إلى التطورات العسكرية 
في العاصمة؟

في  تمركزاتها  على  تحافظ  الزالت  الجيش  قوات 
والبد  مستمرة  التزال  والمعركة  وترهونة  طرابلس 
من التأكيد على أن طول أمد المعركة يهدف للحفاظ 
تعريضهم  وعدم  المدنيين  وممتلكات  أرواح  على 
للخطر أما بالنسبة لقاعدة الوطية فقد تمكن الجيش 
من سحب معظم التشكيالت المسلحة إلى العراء وفي 
في  القاعدة  هذه  ألن  المدنيين  من  خالية  مناطق 

الصحراء.

برأيك إلى أي مدى أدى خروج قاعدة الوطية عن 
سيطرة الجيش إلى حالة إحباط داخلي؟

بالنسبة للمواطنين الليبيين الذين يقاومون االستعمار فإنهم 
يدركون أنه احتالل تركي لكن معنوياتهم تعانق السماء فخسارة 
الحروب  في  سابقة  تجارب  له  الجيش  لكن  مؤلم  شئ  الوطية  قاعدة 
معسكر  خسرنا  مثال  السابق  ففي  محاله  ال  قادم  النصر  أن  ندرك  لذلك 
الصاعقة في بنغازي وكدنا نخسر قاعدة بنينا ومع ذلك حققنا النصر في النهاية فما 
التي لم نخسر فيها أي جندي وإنما انسحبنا بشكل تكتيكي  المعركة  بالك بهذه 

بكامل المعدات واألفراد.

إلى أي مدى يمكن أن تؤدي سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية إلى تغير 
موقف المجتمع الدولي الداعم للجيش الليبي؟

مجلس  بقرارات  الحائط  عرض  ضربت  تركيا  أن  جيدا  يدرك  الدولي  المجتمع 
األمن بشأن فرض حظر على دخول السالح لليبيا كما أنه يشاهد البوارج التركية 
والتي  ليبيا  أردوغان بشأن  رجب طيب  التركي  الرئيس  الصادرة عن  والتصريحات 
يقول فيها دائما إن هناك مفاجأة بشأن تدخالته الغير مقبولة في الشؤون الداخلية 
الليبية لكن أعتقد أن المجتمع الدولي غير راغب وال جاد في طرد المعتدي التركي.

ما السيناريوهات المتوقعة في مقبل األيام بالنسبة لمعركة طرابلس برأيك؟
للعاصمة طرابلس  الدخول منتصرا  آجال من  أم  الجيش عاجال  بالتأكيد سيتمكن 
لحكومة  التابعة  المسلحة  للتشكيالت  بالمفاجآت  مليئة  القادمة  األيام  وستكون 

الوفاق والتي هي عبارة عن عناصر مليشيات.

الــمــجــتــمــع الــــدولــــي يــــدرك 

عــــرض  تــــركــــيــــا ضـــــربـــــت  جـــــيـــــدا أن 

الــحــائــط بـــقـــرارات مــجــلــس األمــــن بشأن 

فــرض حظر على دخـــول الــســاح لليبيا كما 

ــبــــوارج الــتــركــيــة والــتــصــريــحــات  ــه يــشــاهــد الــ أنــ

ــتـــركـــي رجـــــب طــيــب  ــيـــس الـ الـــــصـــــادرة عــــن الـــرئـ

أردوغان بشأن ليبيا والتي يقول فيها دائما 

إن هــنــاك مــفــاجــأة بــشــأن تــدخــاتــه الغير 

مـــقـــبـــولـــة فـــــي الــــــشــــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 

الليبية
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كاريكاتير

محمد قجوم


