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تحركات دبلوماسية ودولّية 

لعودة الحوار 
السياسي في ليبيا

التكبالي: وقف 

الدعم التركي 

للوفاق يقوم على 

ركيزتين أساسيتين

؟

؟

كورونا تفاقم معاناة 

الجنوب الليبي

على إيقاع التطورات العسكرّية..
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االفتتاحية

تحركات دبلوماسية ودولّية لعودة 

الحوار السياسي
 في ليبيـا

تتسارع األحداث في جنوب طرابلس، مع سيطرة قوات حكومة الوفاق على مطار طرابلس العالمي، 
االربعاء. يأتي ذلك بعد يومين من سيطرة قوات الجيش على مدينة األصابعة وتقّدمها نحو مدينة 
الجيش  األثنين، استعادة قوات  المسماري،  العامة أحمد  القيادة  المتحدث باسم  أعلن  غريان، حيث 

السيطرة على مدينة األصابعة بالجبل الغربي  وطرد العصابات اإلجرامية منها.

مجلة »المرصد«

على إيقاع التطورات العسكريّة:
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الجيش  إن  متلفزة،  تصريحات  في  المسماري  قال 
الليبي دخل منطقة األصابعة بعد ضربات جوية دقيقة 
واألتراك،  بالمرتزقة  المدعومة  الوفاق  قوات  على 
من  االنسحاب  في  بدأت  الوفاق  قوات  أن  إلى  مشيرا 

غريان بعد هزيمتها باألصابعة. 
هو  الليبي  الجيش  هدف  أن  المسماري،  وأكد 
في  التركي  التدخل  وإنهاء  اإلرهاب  على  القضاء 
ليبيا، الفتا في سياق أخر إلى أن كل محاوالت الوفاق 

بالدخول إلى ترهونة باءت بالفشل.
إلى ذلك أعلنت قوات حكومة الوفاق سيطرتها 
على »طرابلس الكبرى«، حيث قال المتحدث باسم 
قوات الوفاق محمد قنونو، االربعاء، سيطرة قوات 
الوفاق على العاصمة طرابلس بكامل حدودها 
الدفاع  وزارة  وكيل  كشف  جانبه،  من  اإلدارية. 
القوات  أن  النمروش،  صالح  الوفاق  بقوات 
الوفاق واصلت تقدمها صباح اليوم الخميس 
طرابلس  أسوار  إلى  الليبي  الجيش  ومطاردة 
بني  مدينة  مطار  نحو  تراجعت  التي  الكبرى، 

وليد جنوب شرق طرابلس، بحسب قوله.
العسكرّية  التطورات  سياق  ذات  وفي 

للواء  اإلعالمي  بالمكتب  المكلف  كشف 
التابعة  الحربي  اإلعالم  بشعبة  التاسع 
قوات  أن  الصادق  محمد  الليبي  للجيش 
واألتراك  بالمرتزقة  المدعومة  الوفاق 
ثالثة  من  هجوما  األربعاء  صباح  شنت 
»محور  وهما  ترهونة  مدينة  على  محاور 
الفتا  والرواجح«،  والقويعه،  الرحوميين، 
إلى أن الهجوم كان بالمدفعية واألسلحة 

أعلنت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على »طرابلس 

الكبرى«، حيث قال المتحدث باسم قوات الوفاق محمد 

الــوفــاق على العاصمة  قــنــونــو، االربـــعـــاء، سيطرة قـــوات 

طرابلس بكامل حدودها اإلدارية. 
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المتوسطة والثقيلة، وبغطاء من الطيران المسير التركي. 
وأكد الصادق، أن قوات الجيش الليبي تمكنت من صد الهجوم على المدينة، قائال »سرية 
الكورنيت دمرت أكثر من 6 آليات مسلحة نوع 23 و14.5، ودبابة، ومدرعة لميس، وقواتنا 
الحقت قوات الوفاق إلى ما قبل الطريق الساحلي، والطريق اآلن خالي تماما بعد فرار القوات 

المعتدية إلى تاجوراء«، بحسب تعبيره.

** تحركات دبلوماسية لعودة الحوار السياسي: 
واسعة، تخوضها مختلف  ودولية  ديبلوماسية وسياسية  تحركات  مع  بالتوازي  ذلك  يأتي 
المباحثات  لجنة  استؤنفت  حيث  وخارجيا.  محليا  الليبي  الشأن  في  المتداخلة  األطراف 
 العسكرية الليبية المشتركة ″5 + 5″، أمس األربعاء، عملها الستكمال المفاوضات بشأن 

االتفاق حول وقف إطالق  النار في ليبيا.
وأوضح الناطق باسم األمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن اجتماعا عقد عبر الفيديو، مع 
اللجنة العسكرية المشتركة ″5 + 5″، برئاسة  المبعوثة األممية الخاصة إلى ليبيا باإلنابة، 
في  األيام  الوفاق،  حكومة  وفد  مع  مماثل  اجتماع  عقد  يتم  أن  مرجحا  ويليامز.،  ستيفاني 

المقبلة.
وأكد دوجاريك، استمرار المفاوضات بشأن االتفاق حول وقف إطالق  النار، والترتيبات ذات 
خمسة  مع  تحدثت  ″ويليامز  قائال:  الصلة، 

ممثلين  من وفد الجيش الليبي″. 
قد  كانت  األممية،  البعثة  أن  إلى  يشار 
من  كل  بقبول  ترحيبها  أيام  قبل  أعلنت 
استئناف  الليبي  والجيش  الوفاق   حكومة 
والترتيبات  النار  إطالق  مباحثات  وقف 
مسودة  على  بناًء  بها  المرتبطة  األمنية 
االتفاق  التي عرضتها البعثة على الطرفين 
خالل محادثات اللجنة العسكرية  المشتركة 

)5+5( في 23 فبراير 2020م. 
عبد  الليبي  النواب  مجلس  عضو  وكان 
استئناف  سابقا  أعلن  ثابت،  المطلب 

بشعبة  الــتــاســع  لــلــواء  اإلعــامــي  بالمكتب  المكلف  كشف 

اإلعام الحربي التابعة للجيش الليبي محمد الصادق أن 

قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة واألتراك شنت صباح 

األربعاء هجوما من ثاثة محاور على مدينة ترهونة وهما 

أن  إلــى  الفتا  والـــرواجـــح«،  والقويعه،  الرحوميين،  »مــحــور 

الهجوم كان بالمدفعية واألسلحة المتوسطة والثقيلة، 

وبغطاء من الطيران المسير التركي.
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محادثات اللجنة العسكرية )5+5( األربعاء، بين األطراف الليبية برعاية البعثة األممية في 
ليبيا. وأوضح ثابت، في تصريح صحافي، أن المشاورات ستبدأ اليوم برعاية البعثة األممية، 

معربًا عن أمله في أن تؤدي إلى وقف إلطالق النار في البالد.

حفتر في مصر والسراج في تركيا ومعيتيق في موسكو:
تطورات  لبحث  اإلربعاء،  أمس  القاهرة،  حفتر  خليفة  الليبي  للجيش  العام  القائد  وصل 
الملف الليبي، في الوقت الذي توّجه فيها نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إلى 

العاصمة الروسية موسكو، بينما توّجه فائز السّراج إلى تركيا للقاء أردوغان.
ونقلت قناة العربية نقال عن مصادر خاصة،  ليلة األربعاء، بأن قائد الجيش الوطني 
الليبي، خليفة حفتر، أكد من القاهرة أن الجيش التركي يتدخل بشكل مباشر في معارك 

ليبيا. 
من  األتراك  العسكريين  انسحاب  ضرورة  على  شدد  حفتر  فإن  المصدر  ذات  وبحسب 
حكومة  سحب  قبل  مباحثات  ال  أنه  كذلك  مؤكداً  الوفاق،  حكومة  مع  التفاوض  قبل  بالده 

الوفاق ميليشياتها.
وجدد قائد الجيش الليبي من القاهرة طلبه رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، مطالبًا 

بدعم مصر دوليًا لوقف التوغل التركي في ليبيا.
الدفاع  اتفاقية  بتفعيل  مصادرها-  من  العربي  قناة  نقلت  ما  -وفق  حفتر  طالب  كما 

المشترك العربية، داعيا إلى مراقبة دولية لمنع دخول السالح لليبيا عبر تركيا.
تفكيك  بضرورة  حفتر  القاهرة  أبلغت  فقد  المصدر،  نفس  وبحسب  جهتها،  من 
للتدخالت  الرافض  بالسالح، كما شددت مصر على موقفها  تزويدها  الميليشيات ووقف 

الخارجية في ليبيا. كذلك، أكدت مصر على 
عدم السماح بأي تهديد للحدود المصرية 

الغربية.
تركية  إعالمية  مصادر  قالت  ذلك،  إلى 
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أّن 
حكومة  رئيس  الخميس،  اليوم  يستقبل 
لتقييم  السراج،  فائز  الليبي  الوطني  الوفاق 

آخر المستجدات الحاصلة في ليبيا.

أفــــاد معيتيق الــــذي يــــزور مــوســكــو بـــأن الـــلـــقـــاءات الــتــي 

تعقد في روسيا في الوقت الحالي، ستتبعها مجموعة 

كــبــيــرة مـــن الـــلـــقـــاءات مـــع أطــــــراف دولـــيـــة »لــنــصــل إلــى 

السام في ليبيا«.
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السراج  مع  أردوغان  الرئيس  يقّيم  أن  المنتظر  ومن 
جانب  إلى  ليبيا،  في  الميدانية  األوضاع  مستجدات 
بوقف  المتعلقة  والسياسية  الدبلوماسية  التطورات 

إطالق النار.
تشاوويش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  وكان 
أوغلو، قد صّرح بحسب ما نقلت وكالة أنباء األناضول 
المعركة في  أّن »حفتر لن يستطيع كسب  الرسمية 
ليبيا«، مكررا موقف بالده المتمسك باستمرار دعم 
شرقي  في  اتفاق  أي  أن  أكد  كما  عسكريا.  الوفاق 
أو ال تكون بالده طرفا  المتوسط، يستبعد تركيا 
سياق  ذات  وفي  تعبيره.  بحسب  باطًلا«،  يعد  فيه 
وكالة  نقلت  والدبلوماسية،  االقليمية  الترحكات 
المجلس  رئيس  نائب  عن  »سبوتنيك«  أنباء 
معيتيق  أحمد  الليبية،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
تأكيده أن روسيا شريك مهم جدا في استقرار 

ليبيا.
بأن  موسكو  يزور  الذي  معيتيق  وأفاد 
الوقت  في  روسيا  في  تعقد  التي  اللقاءات 
الحالي، ستتبعها مجموعة كبيرة من اللقاءات 
في  السالم  إلى  »لنصل  دولية  أطراف  مع 

ليبيا«.
الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  وتوقع 
تشهد  أن  الليبية  الوطني  الوفاق  لحكومة 
في  وقال  التصعيد،  في  تخفيفا  قريبا  بالده 
هذا الشأن: »سنشهد خالل أيام الكثير من 
تخفيف التصعيد.. الحل العسكري ليس هو 

الحل، والجانب الروسي أكد ذلك«.

وجــدد قائد الجيش الليبي من القاهرة طلبه رفــع حظر 

التسليح عــن الــجــيــش الــلــيــبــي، مــطــالــبــًا بــدعــم مــصــر دولــيــًا 

-وفــق  حفتر  طالب  كما  ليبيا.  فــي  التركي  التوغل  لوقف 

نــقــلــت قــنــاة الــعــربــي مــن مــصــادرهــا- بتفعيل اتفاقية  مــا 

إلــى مراقبة دولــيــة لمنع  العربية، داعــيــا  الــدفــاع المشترك 

دخول الساح لليبيا عبر تركيا.
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تطورات متسارعة في

معارك طرابلس
تؤكد التطورات الميدانية المتسارعة أن شكل المعارك في ليبيا تغير كثيًرا، بعد إعالن الجيش 
العاصمة طرابلس،  اإلستراتيجية، غرب  الوطية  قاعدة  التكتيكي من  االنسحاب  الليبي،  الوطني 
واستيالء القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة بآالف المرتزقة واإلرهابيين الموالين لتركيا 

عدا عن التدخل التركي المباشر من خالل الطيران المسير والبارجات البحرية.
واعتبر حينها الجيش الوطني الليبي إن استيالء الوفاق على قاعدة الوطية العسكرية اإلستراتيجية، 
يعطي دفعة معنوية كبيرة للميليشيات التي تقاتل لصالح الوفاق، إال أنه أكد على أن االنسحاب 
كان بشكل استراتيجي إلعادة تمركز القوات.فيما سعت الميليشيات المدعومة بالمرتزقة لفرض 
حصار على مدينة ترهونة، باعتبارها أهم معقل متبق للجيش الليبي في غرب العاصمة طرابلس.

عبدالباسط غبارة
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صمود ترهونة
لتركيا  الموالين  واالرهابيين  المرتزقة  من  بدعم  المسلحة  المليشيات  تواصل  أشهر  منذ 
المركز  باسم  اعالنالناطق  مع  اليوم  جاءت  المحاوالت  ترهونة.وآخر  مدينة  احتالل  محاوالت 
لوكالة  تصريحات  في  المجعي،  مصطفى  للوفاق،  التابعة  الغضب  بركان  لعملية  اإلعالمي 
ترهونة«؛  على  محاور  ثالثة  من  هجوما  ساعة  قبل  بدأت  الوفاق  »قوات  إن  التركية،  األناضول 

مضيفا أن أن المحاور الثالثة تتركز في منطقة القربولي«.
الهجوم وكالعادة سرعان ما باء بالفشل حيث كشف المكلف بالمكتب اإلعالمي للواء التاسع 
المدعومة  الوفاق  قوات  أن  الصادق،  محمد  الليبي  للجيش  التابعة  الحربي  اإلعالم  بشعبة 
ترهونة  مدينة  على  محاور  ثالثة  من  هجوما  األربعاء  اليوم  صباح  شنت  واألتراك  بالمرتزقة 
واألسلحة  بالمدفعية  كان  الهجوم  أن  إلى  والرواجح«، الفتا  والقويعه،  الرحوميين،  »محور  وهما 

المتوسطة والثقيلة، وبغطاء من الطيران المسير التركي.
وأكد الصادق، في تصريح خاص لـ«بوابة إفريقيا اإلخبارية«، أن قوات الجيش الليبي تمكنت 
من صد الهجوم على المدينة، قائال »سرية الكورنيت دمرت أكثر من 6 آليات مسلحة نوع 23 
الساحلي،  الطريق  قبل  ما  إلى  الوفاق  قوات  الحقت  وقواتنا  لميس،  ومدرعة  ودبابة،  و14.5، 

والطريق اآلن خالي تماما بعد فرار القوات المعتدية إلى تاجوراء«، بحسب تعبيره.
وسائل  كثفت  الماضية  الفترة  وخالل 
ترويجها  من  والتركية  االخوانية  اإلعالم 
في  ترهونة  مدينة  على  الميليشات  لهجمات 
الغرب الليبي، وتزامن هذا التحشيد اإلعالمي 
مدينة  على  ملفت  بشكل  والواضح  الكبير 
فيهما  حاولت  متكررة  هجمات  مع  ترهونة 
الوفاق  حكومة  تحت  المنضوية  المليشيات 
الّدخول  السورّية  المرتزقة  بجحافل  مدعومة 
إلى الحدود اإلدارية للمدينة بدون أي نتيجة.

وتكتسب ترهونة   التي تبعد 88 كم جنوب 
استراتيجية  أهمية  الليبية  العاصمة  شرقي 
وتعدادها  طرابلس  للعاصمة  قربها  من 
إضافة  نسمة  المليون  يقارب  الذي  السكاني 

ــعــــودة األطــــــراف  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــحـــديـــث عــــن بـــــــوادر لــ

الليبية الى طاولة الحوار فان الغزو التركي يهدد بفشل 

اغــراق  تركيا  تــواصــل  سياسية.حيث  حلول  الــى  التوصل 

لــلــقــرارات الدولية كما  الــبــاد بالساح فــي انتهاك صــارخ 

تـــواصـــل ارســــــال الـــمـــرتـــزقـــة واالرهـــابـــيـــيـــن لــلــتــغــطــيــة على 

الماضية  الفترة  خــال  شهدتها  الــتــي  الكبيرة  خسائرها 

في معارك طرابلس.
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المليشيات  الليبي في عمليته لتطهير طرابلس من  للجيش  المؤيدة  المدن  أكبر  إلى كونها 
والتنظيمات اإلرهابية. وبعد أن باءت محاولتهم في استمالة مدينة ترهونة لسحب دعمها عن 
الجيش، يضغط اإلسالميون في اتجاه ارتكاب االنتهاكات في حق المدينة التي تشارك بقوة في 

معركة تحرير طرابلس باللواء التاسع.

محاور طرابلس
أعلنت  حيث  طرابلس،  الليبية  العاصمة  محاور  في  االشتباكات  تتواصل  ذلك  غضون  في 
العاصمة،  جنوب  الواقع  الدولي  طرابلس  مطار  على  سيطرتها  األربعاء،  اليوم  الوفاق  قوات 
بعد معارك عنيفة مع الجيش الليبي استمرت ساعات.وقال محمد قنونو المتحدث باسم قوات 
الوفاق في بيان إن »قواتنا حررت مطار طرابلس العالمي بالكامل«.ومطار طرابلس الدولي هو 
المطار المدني األكبر في ليبيا، علما بأنه خارج الخدمة منذ عام 2014، بعدما شهد مواجهات 

عسكرية.
وشهد اليوم تصاعد وتيرة القتال في عدة محاور حيث أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي ، 
عن تمكنها من صّد هجوم قوات الوفاق والمرتزقة في محاور طرابلس  المطار ووادي الربيع 
، كما تم استرجاع  المطار  اكثر من 7 سيارات مسلحه في محيط محور  زارة، وتم  حرق  وعين 

»دبابتين« و »6« اليات مسلحه كانت بحوزت العدو اثناء التقدم على مطار.
 ، الحربي  االعالم  عمليات  غرفة  وقالت 
التابعة للقيادة العامة للجيش الليي ، إن قوات 
لمرتزقه  جثة   11 سحب  من  تمكنت  الجيش 
محيط  في  و2   ، المطار  محيط  في  سوريين 
محور وادي الربيع.فيما نفت مصادر عسكرية 
مطار   ، الوفاق  قوات  دخول  حول  تداول  ما 
الدولي  طرابلس  مطار  أن  وأكدت   ، طرابس 

ما يزال تحت سيطرة قوات الجيش.
الجيش  قوات  بين  االشتباكات  وتتواصل 
السراج  حكومة  ومليشيات  الليبي  الوطني 
متتالية،  أيام   10 طوال  السوريين  والمرتزقة 
الليبي  للجيش  كبيرة  تقدمات  عن  أسفر  ما 
آخرها في  محور قصر بن غشير أحد األحياء 

الــوفــاق  استياء  إن  الليبي  الوطني  الجيش  حينها  اعتبر 

عــلــى قـــاعـــدة الــوطــيــة الــعــســكــريــة اإلســتــراتــيــجــيــة، يعطي 

دفـــعـــة مــعــنــويــة كــبــيــرة لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــقــاتــل لــصــالــح 

ــــان بــشــكــل  ــلـــى أن االنــــســــحــــاب كــ ــــد عـ ــه أكــ ــ ــــاق، إال أنــ ــــوفــ الــ

استراتيجي إلعادة تمركز القوات.فيما سعت الميليشيات 

ترهونة،  مدينة  على  حصار  لفرض  بالمرتزقة  المدعومة 

بــاعــتــبــارهــا أهــــم مــعــقــل مــتــبــق لــلــجــيــش الــلــيــبــي فـــي غــرب 

العاصمة طرابلس.
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بعد  عليه  سيطرته  أمس  الليبي  الجيش  أعلن  الذي  طرابلس،  العاصمة  وسط  من  القريبة 
معارك استمرت يومين كاملين.

ونقل موقع »ارم نيوز« االخباري عن الضابط في الجيش الليبي سليمان خليل، قوله إن قوات 
الجيش الليبي سيطرت على محور بن غشير مرورا بجزيرة القصر وصوال إلى محور الكازيرما 
أن  موضحا  البالد  غرب  في  محور  من  أكثر  في  الثالثاء  تواصلت  االشتباكات  بأن  خليل  .وأشار 
»سرية الكورنيت التابعة للكتيبة 210 استهدفت 3 آليات لميليشيات مصراته اإلرهابية بمحور 

الخله ما أدى إلى حرق العربات بمن فيها«.
إحكام  أيام،  منذ  الزوري،  ميلود  الليبي،  الجيش  في  الخاصة  القوات  باسم  المتحدث  وأعلن 
قوة  طرابلس.وبدأت  العاصمة  جنوب  الغربي  الجبل  منطقة  في  مزدة  مدينة  على  السيطرة 
أبناء مدينة  المساندة من  والقوة  »الصاعقة«  الليبي وقوات  الوطني  الجيش  ضخمة من قوات 
الزنتان، باالنتشار في مزدة وعلى طول الطريق السريع المودي إلى مدينتي غريان واألصابعة.
السيطرة على مناطق واسعة في  الليبي استعادة  الجيش  أعلن  أيام، حتى  ولم تمر سوى 3 
باسم  المتحدث  مهمة.وكان  استراتيجية  منطقة  وهي  طرابلس،  العاصمة  جنوبي  الهيرة 
الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قال في مقابلة مع قناة »سكاي نيوز«، منذ أيام، 
الليبي حقق تقدما كبيرا في أحد  الجيش  إن 

المحاور المهمة في جنوب طرابلس.

استعادة األصابعة
استعادة  اإلثنين،  الليبي،  الجيش  أعلن 
سيطرة  من  الغربي،  بالجبل  األصابعة  بلدة 
قد  كانت  التي  والمرتزقة،  المليشيات 
إثر  وذلك  أسبوعين،  قبل  عليها  سيطرت 
معركة سريعة خاضتها قوات الجيش الوطني 
المتحدث  المدفعية.وأعلن  بمساندة  الليبي 
باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، 
بدأت  األصابعة  مدينة  »استعادة  عملية  أن 

منذ عدة أيام.
صحفي،  مؤتمر  خالل  المسماري،  وقال 

الفترة الماضية كثفت وسائل اإلعــام االخوانية  خــال 

مدينة  على  المليشات  لهجمات  ترويجها  مــن  والتركية 

ترهونة في الغرب الليبي، وتزامن هذا التحشيد اإلعامي 

تــرهــونــة مع  مــديــنــة  والـــواضـــح بشكل ملفت عــلــى  الكبير 

المنضوية  المليشيات  فيهما  حــاولــت  متكررة  هجمات 

تـــحـــت حـــكـــومـــة الــــوفــــاق مـــدعـــومـــة بــجــحــافــل الــمــرتــزقــة 

السورّية الــّدخــول إلــى الــحــدود اإلداريـــة للمدينة بدون 

أي نتيجة.
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القوات  دخول  هي  اليوم  أحداث  أبرز  إن« 
المدينة  أهالي  وخروج  األصابعة،  إلى 

الليبي بحفاوة بالغة«. الستقبال الجيش 
شاركت  الجوية  القوات  أن  وأضاف 
البرية  القوات  لدخول  التمهيد  في 
تحت  واقعة  كانت  التي  المدينة  إلى 
سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق في 

طرابلس«.
استعادة  عملية  تفاصيل  وحول 
نيوز«  »ارم  موقع  نقل  األصابعة، 
كامل،  عبدالمجيد  عن  االخباري 
الليبي،  الجيش  في  ضابط  وهو 
اإلثنين،  فجر  هاجم  »الجيش  إن 
ببلدة  المتمركزة  المليشيات 
المفاجأة  لعنصر  األصابعة وكان 
جانب  إلى  الحسم،  عامل 
قوات  مع  البلدة  أهالي  وقوف 
لتمركزات  وإرشادهم  الجيش 
المليشيات«.وأوضح كامل، بأن 
وقوع  عن  تسفر  »لم  المعركة 
الجيش  صفوف  في  قتلى  أي 
المليشيات  بصفوف  وأوقعت 

األصابعة  في  الوفاق  قبل  من  المكلفة  القوة  قائد  بينهم  من  جريحا   20 من  وأكثر  قتيال   11
رمضان بن عامر«.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل االجتماعي، دخول قوات الجيش الوطني الليبي 
إلى مدينة األصابعة واحتفال سكانها باستعادة السيطرة عليها.ووقعت المدينة تحت سيطرة 
المليشيات والمرتزقة في 21 ما يو/ايار الماضي بعد سقوط عدد من مدن الغرب الليبي على 
ومرتزقة  المليشيات  نفذتها  كبيرة  وجرائم  انتهاكات  شهدتا  اللتين  وصرمان  صبراتة  غرار 

أردوغان الى جانب العناصر االرهابية.
تقع  وهي  ليبيا،  في  الدائر  الصراع  في  وعسكرية  استراتيجية  أهمية  لها  األصابعة  ومدنة 
عن  كيلومترا   120 حوالي  وتبعد  البالد،  غربي  شمال  في  الغربي  الجبل  بلديات  تجمع  ضمن 
العاصمة طرابلس إلى الجنوب.وتعد األصابعة نقطة محورية لخط اإلمدادات العسكرية لقوات 
الجيش الوطني، حيث تصل بين قواعد الجيش في ترهونة جنوبا، وحدود طرابلس الجنوبية، 

كما أنها المدخل الرئيسي لمدينة غريان والتي تعتبر نقطة استراتيجية هامة.

كمائن وخسائر
ووجه  صفوفه،  ترتيب  الليبى  الجيش  أعاد 
ضربات متتالية وناجحة للمليشيات المسلحة 
يقدرون  الذين  وارهابييها  تركيا  ومرتزقة 
أكمنة  عدة  الجيش  قوات  باآلالف.ونفذت 
محكمة على غرار كمين معسكر اليرموك، في 
24 مايو/أيار، الذي أسفر عن مقتل العشرات 
السوريين.كما  والمرتزقة  المليشيات  من 
الكمين  خالل  الليبى  الجيش  قوات  نجحت 
فى القبض على 12 من المرتزقة السوريين 

والتحفظ على جثث 25 قتيال.
وأعادت القوات المسلحة الليبية، سيطرتها 
المليشيات  وقوع  بعد  اليرموك  على معسكر 
إعالن  بعد  وذلك  محكم،  فخ  في  والمرتزقة 

ــــوات الــجــيــش الــلــيــبــي، خــــال األســـبـــوع الــمــاضــي،  نــجــحــت قـ

فــي حــصــد رؤوس عـــدد مــن قــــادة الــمــلــيــشــيــات والــمــرتــزقــة 

واالرهــابــيــيــن القادمين مــن ســوريــا.وآخــر هــؤالء القيادات 

ــــزروق آمـــر مــيــلــيــشــيــات »الـــمـــغـــيـــرات« الــتــابــعــة  كـــان ســامــي الــ

مــعــارك محور  الثاثاء 02 يونيو فــي  الــذي قتل  لمصراتة، 

مطار طرابلس.ووفق الضابط في الجيش الليبي سليمان 

قـــوات الجيش  فــأن  نــيــوز«،  »ارم  خليل فــي تصريح لموقع 

ــرار الــمــجــمــوعــة الـــتـــي يــقــودهــا  ــ تــتــحــفــظ عــلــى جــثــتــه بــعــد فـ

وتركت جثته في مسرح المعركة.
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من  تكتيكى  بشكل  انسحابه  الوطني  الجيش 
طرابلس،  العاصمة  جنوبي  اليرموك  معسكر 
خاللها  من  طالبت  التى  الهدنة  إطار  فى 
وإفساح  المثل  بتقديم  الوفاق  مليشيات 

المجال للمواطنين لالستمتاع بعيد الفطر.
حسابات  أكدت  مايو/ايار،   29 وفي 
على  السيطرة  الليبي،  للجيش  تابعة 
»العشرات  إن  الى  مشيرة  الكاريزما،  محور 
المدعومين  المليشيات  عناصر  من 
وتم  ُقتلوا،  األتراك  والضباط  بالمرتزقة 
أسر 17 منهم، كما استولى الجيش على 
6 مركبات عسكرية وسيارة مدرعة، في 
في  العسكرية  الوحدات  أعدته  كمين 

المحور«.
وفي 02 يونيو الجاري، أعلن المركز 
الكرامة  عمليات  لغرفة  اإلعالمى 
أن  الليبي،  الوطني  للجيش  التابعة 
السوريين،  والمرتزقة  المليشيات 
بمحور  محكم   كمين  فى  وقعوا  
المليشيات.وأشار  من  كبيرة  أعداد  مقتل  إلى  أدي  ما  غشير،  بن  قصر  منطقة  في  الكازيرما 
المليشيات. من  أخر  عدد  على  القبض  ألقي  الليبي،  الوطني  الجيش  أن  إلى  اإلعالمي  المركز 
بأنه  الكاريزما،  فى  الليبي،  الوطني  الجيش  نصبه  الذي  الكمين  فى  حدث  ما  المركز  ووصف 
ودحرهم  المطار  و  الكازيرما  على  هجومهم  صد  علي  مؤكدا  الكلمة،  ماتعنيه  بكل  مجزرة 

بالكامل.

قيادات تتساقط
قادة  من  عدد  رؤوس  حصد  في  الماضي،  األسبوع  خالل  الليبي،  الجيش  قوات  نجحت 
المليشيات والمرتزقة واالرهابيين القادمين من سوريا.وآخر هؤالء القيادات كان سامي الزروق 
آمر ميليشيات »المغيرات« التابعة لمصراتة، الذي قتل الثالثاء 02 يونيو في معارك محور مطار 
فأن  نيوز«،  »ارم  لموقع  الليبي سليمان خليل في تصريح  الجيش  في  الضابط  طرابلس.ووفق 
مسرح  في  جثته  وتركت  يقودها  التي  المجموعة  فرار  بعد  جثته  على  تتحفظ  الجيش  قوات 

المعركة.
والخميس 28 مايو 2020، قتل عدنان سعدون الشقف، القيادي المليشياوي المعروف باسم 
زارة.فيما  عين  محور  في  الليبية  العربية  المسلحة  القوات  ضد  المواجهات  خالل  »سكريتير«، 
سقط محمد مختار الضلعة، وهو معاون آمر غرفة النهر ، وينتمي إلى مدينة مصراتة، في محور 

وادي الربيع، خالل االشتباكات مع القوات المسلحة الليبية.
بارز  قيادي  وهو  الزواوي،  حكيم  قتل  كما 
وادي  محور  في  المسلحة  المليشيات  في 
المسلحة.و  القوات  اشتباكات ضد  الربيع في 
بقيادة  الصمود«  بـ«لواء  يعرف  ما  نعاه  قد 
المفتى  نعى  بادي.فيما  دوليًا صالح  المعاقب 
محمود  من  كال  الغريانى،  الصادق  المعزول 
أبرز  من  وهما  البوش  والطيب  الهنقارى، 
المليشيات  صفوف  في  الميدانية  القيادات 
وقد  للغريانى  الموالين  اإلفتاء  دار  وعضوى 
في  الليبي  الجيش  مع  اإلشتباكات  في  قتال 

محور الكازيرما.
قاضية  ضربة  الجيش  قوات  وجهت  كما 
الميداني  القائد  على  بالقضاء  لإلرهابيين 

تسيطر على ليبيا ظروف بالغة التعقيد في ظل الخافات 

وعسكريا. سياسيًا  الداخلية  النزاع  أطــراف  بين  القائمة 

ــيـــة لـــلـــعـــودة لــلــحــوار  ــبـــون أن الــــدعــــوات الـــدولـ ويـــــرى مـــراقـ

تــبــدو دون جـــدوى فــي ظــل اســتــمــرار الصمت الــدولــي ازاء 

أنقرة  واصـــرار  الليبية  لــأراضــي  المتصاعد  التركي  الــغــزو 

ــــراق الــبــاد بالساح  ــقـــرارات الــدولــيــة واغـ عــلــى انــتــهــاك الـ

والمرتزقة عاوة على العناصر االرهابية التي تمثل خطرا 

يتجاوز حدود ليبيا ليهدد المنطقة والعالم ككل.
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في  الكازيرما  بمحور  جنزور  فرسان  لمليشيا  التابع  القمودي  إسماعيل  طه  الزاوية  بمليشيات 
طرابلس.وأسقطت القوات أيضا القائد الميداني نور الدين النعاس مهرب الوقود والمتورط 
إبان سيطرة  أكثر من 49 عسكريا  راح ضحيتها  التي  يعرف بمجزرة مستشفى غريان  ما  في 

المليشيات والمرتزقة على المدينة في يونيو/حزيران 2019.
من  القادمين  وارهابييه  أردوغان  مرتزقة  صفوف  في  البارزة  القيادات  من  عدد  سقط  كما 
سوريا، وآخرهم  المدعو فرزات علي الفيزو، المكنى »أبو علي« ، أحد أبرز عناصر نخبة ما يعرف 
بـمرتزقة »الحمزات« السورية ، الذي قتل السبت 30 مايو/أيار، خالل مواجهات ضد قوات الجيش 

الوطني الليبي ، في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.
السوري  القيادي  على  القبض  وألقي 
حيا  الرويضاني  بكر  أبو  داعش  بتنظيم 
المطلوبين في كل من سوريا  وهو أحد أهم 
التركي  الرئيس  مرتزقة  أحد  ويعد  وليبيا، 
القوات  بليبيا.وتمكنت  أدروغان  طيب  رجب 
قيادي  على  القضاء  من  كذلك  المسلحة 
»أبو  يدعى  السورييين  المرتزقة  من  بارز 
جنوب  الكازيرما  بمحور  الكينغ«،  الجاسم 
قتل محمد هنداوي،  العاصمة طرابلس.كما 
عملية  بعد  الثاني«،  بـ«الفيلق  ُيعرف  ما  قائد 
بالقوات  العسكرية  الوحدات  نّفذتها  نوعية 
األحد  األولى من  الفجر  الُمسلحة في ساعات 
في  زارة  عين  بمحور  الماضي،  مايو   10

العاصمة طرابلس.

الغزو التركي
 400 تضم  جديدة  دفعة  تركيا  وأرسلت 
لها  الموالية  السورية  الفصائل  من  مقاتل 
إجمالي  ليبلغ  ليبيا،  معارك  في  للمشاركة 
طرابلس  لمعارك  نقلتهم  الذين  المرتزقة 
11600 مقاتل، وذلك وفق إحصائية المرصد 
للشأن  المتابع  اإلنسان  لحقوق  السوري 
المجندين  عدد  »بلغ  المرصد  السوري.وقال 

الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500، فيما بلغ إجمالي القتلى 
في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا بلغ نحو 351«.

في  للحوار  العودة  الليبية  األطراف  قبول  عن  ليبيا  في  المتحدة  األمم  بعثة  وأعلنت 
استجابة لرغبة ونداءات األغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة اآلمنة 
والكريمة بأسرع وقت ممكن.وأعربت في بيان، عن أملها أن ترافق استجابة الطرفين وقف 
األعمال القتالية، والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية.ونوهت إلى أن العودة 
بغية الوصول إلى حل يعيد للدولة مؤسساتها ومكانتها وللشعب ما يستحقه من استقرار 

ورفاه.
أحمد  اللواء  رجح  حيث  الصراعات  من  بمزيد  يهدد  التركية  االنتهاكات  استمرار  لكن 
 )5+5 )مجموعة  العسكريين  جوالت  جميع  فشل  الليبي،  الجيش  باسم  المتحدث  المسماري، 
معالجة  وتم  مصر  فى  كانت  الليبيين  للعسكريين  االجتماعات  أنجح  أن  مؤكدا  جنيف،  في 
العديد من المشكالت، وأن القيادة العامة تشترط حل المليشيات وإخراج المرتزقة السوريين 

والمستشاريين األتراك من ليبيا.
وتسيطر على ليبيا ظروف بالغة التعقيد في ظل الخالفات القائمة بين أطراف النزاع الداخلية 
في  جدوى  دون  تبدو  للحوار  للعودة  الدولية  الدعوات  أن  مراقبون  وعسكريا.ويرى  سياسيًا 
ظل استمرار الصمت الدولي ازاء الغزو التركي المتصاعد لألراضي الليبية واصرار أنقرة على 
التي  العناصر االرهابية  البالد بالسالح والمرتزقة عالوة على  القرارات الدولية واغراق  انتهاك 

تمثل خطرا يتجاوز حدود ليبيا ليهدد المنطقة والعالم ككل.
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العيساوي 

وسنوات
التخبط السياسي

في خطوة لم تكن مفاجـئة لبعض متابعي الملف الليبي، قرر رئيس 
العيساوي من منصبه في  إقالة علي  السراج  فائز  الوفاق  حكومة 
وزارة االقتصاد والصناعة وتعيين وزير المالية فرج بومطاري خلفا 
الداخل  ردود فعل مختلفة في  الخطتين، في خطوة خلفت  له في 
التخبط  وكم  الوفاق،  داخل معسكر  الخالفات  الليبي وكشفت كم 
في سياسة فائز السراج وحكومته وخالفاته حتى مع أقرب حلفائه 

من اإلخوان.

شريف الزيتوني

بعد إقالته من قبل السراج..
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الواقع أن السراج كان يخطط إلقالة العيساوي قبل تاريخ 28 مايو الماضي، بسبب 
اعتراضه على استخراج سجل تجاري لرئيس الشركة الليبية القابضة لالتصاالت فيصل 
قرقاب، بسبب إشكالية قانونية تتعلق بشرعية األخير وتخوفا من قيام السراج بإعادة 
البريد  قطاع  حراك  أن  ورغم  حوله،  الكبيرة  االحترازات  رغم  للمنصب  قرقاب  تعيين 
»وتم  شرعية،  أي  عنه  نفى  الليبي  القضاء  وبأن  معه  التساهل  من  محذرا  بيانا  أصدر 

إيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق من قبل الجمعية العمومية المكلف من قبلها«.
كما أن العيساوي رفض التعامل مع مستشارين مقربين من السراج وطالب أيضا بفتح 
تحقيقات في فساد القابضة لالتصاالت التي يرأسها فيصل قرقاب والمقدرة بحوالي 4 
مليار دوالر. كما رفض تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة الليبية لالستثمار برئاسة 

قرقاب، وهي كلها عوامل عجلت باتخاذ السراج لقرار اإلقالة.
علي  االقتصاد  وزير  يبقى  السراج،  فائز  حكومة  في  مشاركته  تقييمات  عن  وبعيدا 
العيساوي، صاحب سيرة خاّصة في ليبيا من خالل التجربة التي خاضها في بالده على 
باألفكار  المؤمنة  الليبرالية  إلى  مّياال  براغماتيا  يعتبره  يعرفه  من  المراحل.  مختلف 
إلى  أقرب  وهو  سياسيا  واضح  بشكل  تصنيفه  يمكن  ال  االقتصاد.  في  اإلصالحية 
سياق  في  سار  أنه  عليه  سّجل  التاريخ  لكن  السياسية،  األفكار  إلى  منه  »التكنوقراط« 
ذلك  وعلى  المسلمين  اإلخوان  مع  التقاءه  ثم   ،2011 في  ليبيا  عرفتها  التي  التحوالت 

ينتقده كثيرون.
علي العيساوي هو سياسي ليبي حاصل على دكتوراه في الخصخصة من أكاديمية 

بوخارست  االقتصادية  الدراسات 
كعضو  السياسية  حياته  بدأ  برومانيا، 
حتى  الخارجية  وزارة  في  دبلوماسي  ثم 
المدير  منصب  تولى   ..2005 عام 
)صندوق  الملكية  توسيع  لبرنامج  العام 
الخصخصة( عام 2005، قبل أن يؤسس 
 2006 عام  في  الصادرات  تنمية  مركز 
شغل  كما  له.  عام  مدير  أول  وأصبح 
العامة  الشعبية  اللجنة  أمين  منصب 
 ، ليبيا  في  واالستثمار  والتجارة  لالقتصاد 

السراج كان يخطط إلقالة العيساوي قبل هذا التاريخ، 

بسبب اعــتــراضــه على اســتــخــراج سجل تــجــاري لرئيس 

قــرقــاب،  فيصل  لــاتــصــاالت  القابضة  الليبية  الــشــركــة 

بسبب إشكالية قانونية تتعلق بشرعية األخير وتخوفا 

مــن قيام الــســراج بــإعــادة تعيين قــرقــاب للمنصب رغم 

االحترازات الكبيرة حوله.
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وكان أصغر وزير يشغل هذا المنصب الذي تم تعيينه فيه في يناير 2007.
شغل العيساوي في الفترة 2009-2010 منصب المدير العام لـ«جائزة التمّيز الليبية« 
التابعة لمؤسسة القذافي الخيرية برئاسة سيف اإلسالم القذافي، ثم تم تعيينه سفيرا 
في الهند في 2010، وهو المنصب الذي استقال منه بزعم مساندته للتحركات التي 
بدأت في ليبيا لإلطاحة بنظام العقيد معّمر القذافي، وقد كان من بين الذين حشدوا 

بعض القوى الدولّية في عملية اإلطاحة.
بعد التحوالت التي عرفتها ليبيا العام 2011، كان من بين الشخصيات القيادية في 
المجلس الوطني االنتقالي وكان نائبا لرئيسه التنفيذي ومكلفا بالشؤون الخارجية إلى 

أن تمت إقالته مع وزراء المجلس اآلخرين في 8 أغسطس 2011.
المدعي  حدد   ،2011 يوليو   28 وفي 
االنتقالي  المجلس  في  العسكري  العام 
أنه  على  العيساوي  علي  األصيفر،  يوسف 
يونس،  اللواء  قتل  في  الرئيسي  المشتبه 
استخدام  بإساءة  االتهام  إليه  ووجه 
المجلس  رئيس  عاد  وقد  السلطة. 
القضّية  أطوار  إلى  الجليل  عبد  مصطفى 
نشرته  سابق  تقرير  في  أشار  عندما 
العيساوي  إن  اإلخبارية،  إفريقيا  »بوابة 
أتى  وأنه  باللواء،  جيدة  عالقته  تكن  لم 
تقارير  يحملون  آخرين  شخصًا   16 رفقة 
أصدر  وحينها  الفتاح،  لعبد  مخالفات  عن 
التحقيق. أمر  االنتقالي  المجلس  رئيس 
التنفيذي  للمكتب  األمر  إحالة  تمت 
تحقيق  لجنة  العيساوي  علي  فشكل 
األوقاف  ملف  مسؤول  من  كاًل  تضم 
الداخلية  ملف  ومسؤول  الشيخي،  سالم 
إلى محمد  الضراط، إضافة  أحمد حسن 
في  العدل  ملف  مسؤول  بصفته  العالقي 
اللجنة  هذه  شكلت  التنفيذي،  المكتب 

الــعــيــســاوي رفــــض الــتــعــامــل مـــع مــســتــشــاريــن مــقــربــيــن من 

السراج وطالب أيضا بفتح تحقيقات في فساد القابضة 

لاتصاالت التي يرأسها فيصل قرقاب والمقدرة بحوالي 

تــشــكــيــل مــجــلــس إدارة جــديــد  كــمــا رفــــض  مــلــيــار دوالر.   4

كلها  وهـــي  قــرقــاب،  بــرئــاســة  لاستثمار  الليبية  للمؤسسة 

عوامل عجلت باتخاذ السراج لقرار اإلقالة.

المؤمنة  الليبرالية  إلــى  مــّيــاال  براغماتيا  يعتبره  يعرفه  مــن 

باألفكار اإلصاحية في االقتصاد. ال يمكن تصنيفه بشكل 

واضـــــح ســيــاســيــا وهــــو أقـــــرب إلــــى »الـــتـــكـــنـــوقـــراط« مــنــه إلــى 

أنــه ســار في  الــتــاريــخ سّجل عليه  األفــكــار السياسية، لكن 

سياق التحوالت التي عرفتها ليبيا في 2011، ثم التقاؤه مع 

اإلخوان المسلمين وعلى ذلك ينتقده كثيرون.
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القاضي  يرأسها  تحقيق  لجنة  بدورها 
جمع الجازوي بعضوية كل من المستشار 
أسامة  النيابة  ووكيل  الجراري  عوض 

الشاعري.
في أكتوبر 2018 قررت حكومة الوفاق 
المالية تحت ضغط  وزير  تكليفه بمهام 
إجراء  في  المسلمين،  اإلخوان  جماعة 
قوبل بانتقاد كبير داخليا نظرا لالشتباه 
لكنه  المذكورة،  القضية  في  تورطه  في 
الخالف  بلغ  أن  إال  منصبه  في  تواصل 
بينه وبين السراج أقصاه وقرر إقالته من 

المنصب.
قادة  أحد  أنه  على  البعض  يصنفه 
ليبيا،  في  المسلمين  اإلخوان  جماعة 
وكان  القطري،  بالنظام  قوّية  عالقة  وله 
في قائمة  وضعت  التي  الشخصيات  من 

المدعومة  الليبية  اإلرهابية  التنظيمات 
من الدوحة. وما يفسر قربه من اإلخوان 
هي ردود األفعال التي أعقبت إقالته، حيث 
عن  السابق  العام  المؤتمر  عضو  انتقد 
عبدالعزيز  محمود  والبناء  العدالة  حزب 
مافيا  »عقلية  إنها  قائال  السراج،  خطوة 
وعصابة وليست عقلية رجل دولة، أتحدى 
أي مسؤول في الدولة أن يخرج ويرد على 
يكون  ألن  والشرفاء  الثوار  أدعوا  كالمي؟ 

لهم موقف وهذا جس نبض″.
أعقبت  قوية  فعل  ردود  أن  إلى  يشار 
أن  عوض  السراج  أن  واعتبرت  اإلقالة 
يقيل فيصل قرقاب، محور الخالف، بسبب 
قام  فساد،  شبهات  حولها  تحوم  ملفات 
بكون  يتحّصن  الذي  »العيساوي«  بإقالة 

فترته لم تعرف تجاوزات مالية.

في 28 يوليو 2011، حدد المدعي العام العسكري في 

المجلس االنتقالي يوسف األصيفر، علي العيساوي على 

أنه المشتبه الرئيسي في قتل اللواء يونس، ووجــه إليه 

االتهام بإساءة استخدام السلطة.

الــوفــاق تكليفه بمهام  في أكتوبر 2018 قــررت حكومة 

المسلمين،  اإلخــــوان  جماعة  ضغط  تحت  المالية  وزيـــر 

في إجراء قوبل بانتقاد كبير داخليا نظرا لاشتباه في 

تورطه في القضية المذكورة، لكنه تواصل في منصبه 

إال أن بلغ الخاف بينه وبين السراج أقصاه وقرر إقالته 

من المنصب.
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همسة يونس

لألسبوع الثاني على التوالي، مازالت المنطقة الجنوبية تعاني من خطر انتشار فيروس 
كورونا المستجد )كوفيد-19(، وذلك بعد أن بلغ إجمالي العينات التي تم تحليلها حتى 
تاريخ 2 يونيو 2020 في المنطقة الجنوبية، لمدن »سبها، ومحروقة، ووادي الشاطئ« 

513 عينة، منهم 83 عينة موجبة.

كورونا تفاقم 

معاناة
الجنوب الليبي



19 الخميس  28  أبريل  2020             العدد: 115 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

في  الصفرية  الحالة  اكتشاف  يتم  لم  أنه  أكد  إبراهيم،  صالح  الليبي  بالجنوب  الصحفي 
»إن  اإلخبارية«،  إفريقيا  لـ«بوابة  خاص  تصريح  في  إبراهيم  وقال  اآلن.  حتى  سبها  مدينة 
هناك روايتين حول الحالة الصفرية، األولى هي أنه -وبما أن أغلب الحاالت التي تم تسجيل 
إصاباتها بفيروس كورونا في الجنوب لم يظهر عليها أعراض-، فمن المرجح أن تكون الحالة 
الصفرية تعود لشخص عائد من الخارج، ولم تظهر عليه أي أعراض وتسبب في نقل العدوى، 
الفيروس كان موجود في سبها منذ فترة طويلة، وهناك  الثانية، فهي ترجح أن  الرواية  اما 
حاالت وفاة تم أخذ عينات منها وإرسالها إلى طرابلس -قبل توفر أجهزة الكشف في الجنوب- 
وكانت نتيجة العينات سالبة مع العلم أن العينات ترسل عن طريق البر والمسافة تتعدى 750 
كيلومتر، وبعض األخصائيين أكدوا بأن العينة ال يمكن أن تتحمل هذه المسافة ولن تكون 
النتيجة دقيقة، لذلك من المفترض اآلن توفير جهاز كشف األجسام المضادة وأخذ عينات 
من حاالت االشتباه األولى، وفي حال ظهر أن لديهم أجسام مضادة فهذا يؤكد أن الفيروس 

منتشر منذ فترة«.
وأضاف إبراهيم، أن هناك شكوكا أيضا حول طريقة الفحص والكشف عن الفيروس، الفتا 
إلى أن أغلب الحاالت الموجبة تم اعتمادها عن طريق مسحة األنف فقط، رغم أن البرتوكول 

العالمي يفرض حزمة من التحاليل واالختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.  
وفي ظل هذه الظروف االستثنائية، هرعت الحكومات الليبية في إرسال شحنات من األدوية 
والمستلزمات الطبية لمساعدة مدن الجنوب في مجابهة وباء كورونا، في محاولة للسيطرة 

على الوضع قبل وقوع كارثة كبرى قد تنتقل من الجنوب لتصل إلى الشرق والغرب.
اللجنة  باسم  الناطق  وصف  السياق،  وفي 
كورونا  وباء  لمكافحة  االستشارية  الطبية 
الجنوب  في  الصحي  الوضع  الحاسي،  أحمد 
االستعدادات  وأن  جدا«،  بـ«الهش  الليبي 
الستقبال حاالت اإلصابة ضعيفة بسبب قلة 
اإلمكانيات المتاحة، حيث إنه لم يتم تحديد 
الحالة الصفرية األولى المصابة بالفيروس، 
مما يعّقد من عملية حصر الفيروس ومتابعة 

المخالطين.
وشدد الحاسي، على أهمية االلتزام واتباع 

الجنوبية  المنطقة  مــازالــت  التوالي،  على  الثاني  لأسبوع 

ــا الــمــســتــجــد  ــ ــــورونــ ــــروس كــ ــيـ ــ ــار فـ ــتــــشــ ــــن خـــطـــر انــ تـــعـــانـــي مـ

ــيـــد-19(، وذلــــك بــعــد أن بــلــغ إجــمــالــي الــعــيــنــات التي  )كـــوفـ

ــاريـــخ 2 يــونــيــو 2020 فـــي الــمــنــطــقــة  تـــم تــحــلــيــلــهــا حــتــى تـ

 513 الشاطئ«  ووادي  ومحروقة،  »سبها،  لمدن  الجنوبية، 

عينة، منهم 83 عينة موجبة.
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المدينة وخاصة  اإلجراءات االحترازية في مدينة سبها لمكافحة جائحة كورونا، داعيا أهالي 
والتباعد  الصحي  بالحجر  االلتزام  إلى  وبنغازي،  سرت  مدن  باتجاه  تحركت  التي  العائالت 

االجتماعي لمنع تفشي الوباء.
وعلى الرغم من التحذيرات وفرض حظر عام في سبها، تواردت أنباء بأن أحد المصابين 
الحجر وتجّول في  الصحي، قام بكسر  الحجر  التزامه  المفترض  بفيروس كورونا والذي من 
سبها  في  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  إلى  وحضر  بالمدينة  مختلفة  وأماكن  مناطق 

وخالط بعض المواطنين، األمر الذي وصفه البعض بـ«القنبلة الموقوتة«.
وفي المقابل، قال مدير مديرية أمن سبها السنوسي صالح، إن المديرية فرضت غرامات 
مالية على المحالت التجارية التي يثبت خرقها لساعات حظر التجول التي فرضتها السلطات 
المحلية بالمدينة، ضمن التدابير االحترازية لمنع انتشار وباء كورونا، موضحا أن قيمة الغرامة 
تبلغ ثالثمئة دينار على المحالت الكبيرة واألسواق، ومئتي دينار على المحالت الصغيرة، ومئة 
إذنا  أعطت  المديرية  أن  صالح  وأكد  للمشاة.  دينارا  وخمسين  اآللية  المركبات  على  دينار 
للمخابز ومحالت المواد الغذائية بالمدينة لتعمل ساعتين كل يوم، فيما سمح للصيدليات 

والمصحات والمختبرات بالعمل لإلسهام في تخفيف العبء عن مركز سبها الطبي.
عبدالحميد  بسبها  األمراض  مكافحة  مركز  مدير 

المركز تعمل هذه  إدارات  أن  أكد  الفاخري، 
أجل  من  يوميًا،  ساعة   )16( من  أكثر  األيام 
يتم  التي  للعينات  المخبري  الكشف  اجراء 
سبها  مدينة  داخل  المخالطين  من  سحبها 
انتظار  في  المركز  أن  مضيفًا  وخارجها، 
الكمية  ألن  بالمختبر  الخاصة  المشغالت 
الفاخري،  النفاد. وقال  الموجودة قاربت على 
المولد  تشغيل  في  صعوبات  هناك  إن 

الخاص بالمركز نظرا
الكميات  وأن  الديزل  وقود  لنقص 
الموجدة قليلة، خاصة مع كثرة طرح أحمال 

على الرغم من التحذيرات وفــرض حظر عــام في سبها، 

تــواردت أنباء بأن أحد المصابين بفيروس كورونا والذي 

من المفترض التزامه الحجر الصحي، قام بكسر الحجر 

وتجّول في مناطق وأماكن مختلفة بالمدينة وحضر إلى 

الــمــركــز الــوطــنــي لــمــكــافــحــة األمــــــراض فـــي ســبــهــا وخــالــط 

بـ«القنبلة  البعض  وصــفــه  الـــذي  األمـــر  الــمــواطــنــيــن،  بعض 

الموقوتة«.
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الكهرباء داخل مدينة سبها. وطالب الفاخري، سكان 
بالمنازل  والبقاء  بالتعليمات  بااللتزام  سبها،  مدينة 
تزيد  ال  حتى  االجتماعي  التباعد  قواعد  وتطبيق 

الحاالت المصابة بالمدينة.
من جهته أكد الصحفي من الجنوب أسامة الوافي، 
قلة  من  يعاني  الليبي  الجنوب  في  الصحي  القطاع  أن 
في  الوافي،  وقال  كورونا.   وباء  لمجابهة  اإلمكانيات 
األدوية  إن  اإلخبارية«،  إفريقيا  لـ«بوابة  خاص  تصريح 
الوقاية  ومعدات  والصحية  الطبية  والمستلزمات 
الخاصة بمجابهة وباء كورونا التي وصلت إلى الجنوب 
خالل الفترة األخيرة، ال تكفي وذلك في ظل وجود نحو 
600 ألف ليبي مقابلهم أو أكثر من األفارقة المقيمين 
واألفارقة المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في 
أن هناك 20 سرير عناية و 115  إلى  الجنوب، مشيرا 
من  كبير  ليس  عدد  إلى  إضافة  عادى،  سرير  تقريبا 

األجهزة التنفسية.
وأضاف الوافي، أن الماسحات الخاصة بالعينات أيضا 
المخالطين  على  التحليل  أمر  اختصر  قليلة جدا حيث 
أول  منذ  الجهاز  تشغيل  عملية  ومع  فقط، 
الوافي،  وضم  الحاالت.  أولى  اكتشفت  يوم 
في  سبها  بلدية  عميد  صوت  إلى  صوته 
وللمنظمات  المختصة  لألجهزة  مناشدته 
أسرع  في  الوضع  إلنقاذ  بالتدخل  الدولية 
االنفالت  »حالة  قائال  وأضاف  ممكن،  وقت 
األمني المتواجدة في الجنوب منذ الماضي، 
ضعف  ومع  أنه  حيث  اآلن  عليه  انعكست 
الوضع األمني يصعب تطبيق أو فرض حظر 
على  والسيطرة  الجنوب  مدن  في  التجول 

الوضع«.

أضــــاف الـــوافـــي، أن الــمــاســحــات الــخــاصــة بــالــعــيــنــات 

أيـــضـــا قــلــيــلــة جــــدا حــيــث اخــتــصــر أمــــر الــتــحــلــيــل على 

منذ  الــجــهــاز  تشغيل  عملية  ومـــع  فــقــط،  المخالطين 

أول يوم اكتشفت أولى الحاالت. وضم الوافي، صوته 

لأجهزة  مناشدته  فــي  سبها  بلدية  عميد  صــوت  إلــى 

الــمــخــتــصــة ولــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة بــالــتــدخــل إلنــقــاذ 

الوضع في أسرع وقت ممكن.
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خارطة القواعد 
الجوية في ليبيا

مايو  من   18 الـ  الموافق  اإلثنين 
الوفاق  حكومة  قوات  أعلنت  الجاري، 
بن  عقبة  قاعدة  على  سيطرتها 
وقع،  لما  وتوضيحا  »الوطية«،  نافع 
الليبي  الجيش  لقوات  انسحاب  من 
»الوطية«  نافع  بن  عقبة  قاعدة  من 
قال  عليها،  الوفاق  قوات  وسيطرة 
الناطق باسم  القيادة العامة للجيش 
إنه  المسماري،  أحمد  اللواء  الليبي 
تقديرا للموقف، وبناء على ما عرضه 
الغربية،  العسكرية  المنطقة  آمر 
أصدر القائد العام األمر باالنسحاب 

من القاعدة.

سامر أبو وردة
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وأوضح الناطق باسم القيادة العامة، في مؤتمر صحفي ، أن قرار االنسحاب تم اتخاذه منذ 
فترة طويلة، مضيفا: »: نسحب األشياء المهمة من قاعدة الوطية منذ نحو 3 أشهر مثل 
الطائرات واآلليات العسكرية، ثم صدر قرار القائد العام أمس بسحب األفراد تحت غطاء 

جوي«
في السطور التالية استعراض للقواعد الجوية الليبية شرقا وغربا وجنوبا، وتبعيتها سواء 

للجيش الوطني الليبي، أو قوات حكومة الوفاق.

القواعد الجوية العسكرية التابعة للجيش الليبي

- قاعدة جمال عبد الناصر الجوية
تقع بمدينة طبرق بمنطقة خليج البمبة. تعد نقطة انطالق رئيسية للعمليات العسكرية 

في الشرق الليبي،  و يوجد بها ثالثة مهابط 
كيلومتر   40 مساحتها  وتبلغ  للطيران 
وتقوم  مدنيا.  مطارا  أيضا  وتضم  مربعا، 
و  القاعدة  بتأمين  استطالع   501 الكتيبة 
العسكرية،  الشرقية  المنطقة  قيادة  تتبع 
أعوام  في  اإلرهابية  التنظيمات  حاولت 

سابقة اقتحام القاعدة، لكنها فشلت

- قاعدة و مطار األبرق
مدينة  من  كيلومترا   18 بعد  على  تقع 
كانت  مدنيا.  مطارا  أيضا  وتضم  األبرق 
للجيش  رئيسية  انطالق  و  تمركز  نقطة 
المنطقة  على  للسيطرة  الشرق  في  الليبي 
طويلة  لمدة  عليه  سيطرت  الشرقية. 
لتنظيمات  موالية  مسلحة  مجموعات 
إرهابية بعد كر و فر مع قوات الجيش الليبي 
إبان أحداث فبراير، لكن بعد إعالن عملية 
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العمليات  انطالق  نقطة  شكل  و  الليبي،  الوطني  الجيش  القوات  عليه  سيطرت  ـ  الكرامة 
العسكرية للجيش في عمليات تحرير مدن الشرق الليبي، خاصة درنة.

- مطار بنينا العسكري
الجيش  قوات  بين  طاحنة  معارك  شهدت  التي  المطارات  أحد  هو  و  بنغازي،  في  يقع 
والمجموعات المسلحة إبان أحداث فبراير و تمت لهم السيطرة عليه، و ظل تحت سيطرة 
″مجلس شورى ثوار بنغازي″ حتى انطالق عمليات الكرامة حيث شهد محيط المطار عمليات 
هجوم وهجوم مضاد بين قوات الجيش والمليشيات التي كانت تسيطر على أحياء عدة من 

بنغازي أدت لسقوط مئات العسكريين و المدنيين.
تسليم  تم  حيث  طاحنة  معارك  بعد  المطاف  نهاية  في  السيطرة  الجيش  قوات  حسمت 
الجزء المدني من المطار لوزارة الداخلية الليبية. تعد السيطرة على المطار نقطة فارقة في 
نجاح عملية الكرامة في الشرق الليبي، و قد قتلت عناصر بارزة من قيادات تنظيم  ″مجلس 
محمد  و  التونسي  طلحة  أبو  أبرزهم  القاعدة  تنظيم  من  قيادات  و  بنغازي″  ثوار  شورى 

الزهاوي ابو مصعب و يحيى المقصبي.

- قاعدة الجفرة العسكرية
أهم القواعد التي استعاد الجيش الليبي السيطرة عليها جنوب غرب سرت، تضم منطقة 
الجفرة مدن هون وودان وسوكنة. و كانت 
″سرايا  قبل  من  عليها  مسيطر  القاعدة 
الثالثة  القوة  قوات  و  بنغازي″  عن  الدفاع 

التابعة للمجلس العسكري في مصراتة.
سيطرة  قبل  القاعدة  هذه  شهدت 
الجيش الليبي عليها هبوط طائرات تركية 
عسكري  إمداد  و  دعم  لتقديم  قطرية  و 
للدولتين.  بالوالء  تدين  مسلحة  لجماعات 
سبق للطيران الحربي المصري أن قصفها 
االنبا  دير  حادث  في  أقباط  مقتل  عقب 

صموئيل المعترف بالمنيا

- قاعدة القرضابية الجوية
تضم مطارا عسكريا و آخر مدنيا. كانت 
الرئيس  عهد  في  بالغ  باهتمام  تحظى 
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الغارات  ليبيا سواء من  األكثر تضررا في  العسكرية  القاعدة  و هي  القذافي  الراحل معمر 
حكومة  و  داعش  تنظيم  بين  القتال  في  ثم  فبراير.  أحداث  إبان  عليها  شنت  التي  الجوية 
الوفاق حيث سيطر التنظيم على المطار لسنوات قبل أن تنجح قوات الوفاق و فجر ليبيا في 
إخراجه من المطار و المدينة كلها، ثم تعرضت لغارات عديدة من سالح الجو التابع للجيش 

الليبي قبل سيطرة الجيش منذ نحو أشهر على مدينة سرت.

- قاعدة براك الشاطئ العسكرية
نجح  التي  الليبي  الجنوب  في  تقع  التي  الليبية  العسكرية  الجوية  القواعد  أهم  إحدى 

بعد  عليها  السيطرة  في  الليبي  الجيش 
وهي  إرهابية.  مليشيات  مع  طاحنة  معارك 
مفتاح  و  سبها  لمدينة  الشمالية  الخاصرة 
الجنوب الليبي. شهدت القاعدة العسكرية 
عام 2017 هجوما إرهابيا راح ضحيته أكثر 
من 140 عسكريا ليبيا في عملية من أكثر 
تلك  في  عنفا  و  دموية  اإلرهابية  العمليات 
الليبي  الجيش  استعاد  أن  بعد  المنطقة. 
تحريرها  و   2016 عام  عليها  السيطرة 
الثالثة التي كانت تسيطر  من قبضة القوة 

عليها.

- قاعدة تمنهنت العسكرية
سيطرة  ركيزة  تعد  التي  القاعدة  هي 
انطالق  نقطة  و  الجنوب  في  الليبي  الجيش 
عملياته العسكرية. تقع جنوب سبها. حيث 
عليها  السيطرة  من  الليبي  الجيش  تمكن 
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الليبية في  المسلحة  القوات  ضمن عمليات 
 166 الكتيبة  المطار  في  تتمركز  الجنوب. 
تستخدم  زياد.  بن  طارق  وكتيبة  مشاة 
مدن  و  بنغازي  لربط  مدني  مطار  القاعدة 

الشرق بالجنوب الليبي

- قاعدة اللويغ العسكرية
الجنوب  أقصى  القطرون  مدينة  في  تقع 
قبلية  عناصر  تمركز  نقطة  كانت  الليبي. 
الليبي  الجيش  لكن  المعارضة  من  تشادية 
عملياته  ضمن  عليها  السيطرة  في  نجح 
العسكرية في الجنوب. تتمركز في القاعدة 
التابعة  السالم  سبل  كتيبة  أساسي  بشكل 

للجيش الليبي.

- قاعدة السارة العسكرية
 350 الليبية  التشادية  الحدود  على  تقع 

الراحل  الزعيم  عهد  في  تشاد  و  ليبيا  بين  للحرب  مسرحا  كانت  الكفرة.  جنوب  كيلومترا 
ينجح  أن  قبل  التشادية  للمعارضة  موالية  مليشيات  عليها  سيطرت  ثم  القذافي،  معمر 
الجيش الليبي في إعادة السيطرة عليها ضمن عملياته في الجنوب. لتلك القاعدة دور حيوي 
الموجهة  العمليات  الشرعية فضال عن  الهجرة غير  و  التهريب  هام في مكافحة عصابات 

ضد العناصر اإلرهابية التي تتسلل لألراضي الليبية من تشاد ودول إفريقيا.

″القواعد الجوية العسكرية التي تسيطر عليها تركيا وقوات الوفاق 

- مطار طرابلس 
يقع مطار طرابلس في منطقة »قصر بن غشير«، وأنشأه اإليطاليون عام 1934 كمطار 
األمن  مجلس  أغلق   2011 أحداث  وبعد  اإليطالي،  الجو  سالح  بمطار  وسمي  عسكري، 
أكتوبر 2011 إلقامة منطقة ممنوعة  إلى  المطار من مارس 2011  المتحدة  لألمم  التابع 
الزنتان على مطار  طرابلس أغسطس 2011، وفتح  ليبيا.وسيطرت كتائب  الطيران فوق 
في 11 أكتوبر 2011، ثم أغلق مرة أخرى في 2014، نتيجة القصف واألضرار الكبيرة التي 
تعرض لها إثر العمليات العسكرية في ذات العام خالل اشتباكات قوات فجر ليبيا مع قوات 

الزنتان، ويتكون مبنى الركاب من 5 طوابق 
 33000 بحوالي  تقدر  إجمالية  وبمساحة 
متر مربع.وتستخدمه الكتائب في طرابلس 

في عمليات عسكرية ضد الجيش الليبي.

- مطار معيتيقة
أُنشئ مطار معيتيقة عام 1923 من قبل 
على  المطار  ويقع  اإليطالية،  الجوية  القوات 
طرابلس،   العاصمة  قلب  من  كم   11 بعد 
و  مدنيا  ومطارا  عسكرية  قاعدة  وتضم 
وتعرض  للمليشيات،  تابعا  عسكريا  سجنا 
الفترات  خالل  متعددة  قصف  لعمليات 
الليبي  الجيش  قوات  ذكرت  حيث  الماضية، 
في الشرق، أن المطار استخدم في انطالق 
الجيش  قوات  استهدفت  مسيرة  طائرات 
األصل   في  المطار  مدنية.وكان  ومناطق 
عام  منه  جزء  تحويل  تم  عسكرية  قاعدة 
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2014 إلى مطار مدني، بعد تدمير مطار طرابلس الدولي.

- مطار مصراتة
المدينة  وسط  عن  ويبعد  مدنية،  رحالت  منه  انطلقت  ثم  عسكرية  قاعدة  المطار  كان 
أن  اإلرهابي  »داعش«  لتنظيم  آخر عسكريا. سبق  و  بنحو 5 كم جنوبا، يضم مطارا مدنيا 
التي كانت تستهدف قتال  المرصوص«  »البنيان  إبان عملية  المطار مرة واحدة  استهدف 
التنظيم و إخراجه من سرت. شاركت فيها قوات فجر ليبيا إلى جانب قوات حكومة الوفاق، 
ويستخدم حاليا من قبل الكتائب في استهداف قوات الجيش الليبي، وكذلك في عمليات 
الجيش  قوات  مصراتة.واستهدفت  كتائب  عليه  تسيطر  حيث  »للمليشيات«  األسلحة  نقل 
الليبي مطار مصراتة أكثر من مرة، مؤكدة أنها دمرت بعض الطائرات التي كانت تستعد 
لتنفيذ عمليات هجومية ضد الجيش، حيث دمرت طائرة مقاتلة من نوع 39″ على مدرج 

مطار مصراتة العسكري، فضال عن مراكز قيادة وتخزين الطيران المسير التركي.

- مطار زوارة
عن  يبعد  حيث  زوارة،  مدينة  مركز  غربي  المطار  ويقع   ،1983 سنة  زوارة  مطار  بني 
العاصمة الليبية طرابلس نحو 127 كم، وعلى الحدود الليبية التونسية قرابة الـ60 كم، 
الهاميسي، استصدار  فتحي  الوقت  إعالن مديره في ذلك  بعد  دوليا في 2014،  اعتمد 
المطار تحت سيطرة  زوارة دوليا، ويقع  رقم 486 لسنة 2014 بشأن تفعيل مطار  القرار 
الجيش  ضد  تستخدم  التي  المسيرة  التركية  الطائرات  إلقالع  ويستخدم  الوفاق،  قوات 
أنقرة،  مع  وتتحالف  طرابلس  على  تسيطر  التي  الميليشيات  لمصلحة  الليبي،  الوطني 

بحسب قوله.

- قاعدة عقبة بن نافع »الوطية«
قاعدة  وهي   ،1942 عام  القاعدة  بنيت 
جوية عسكرية فقط، حيث ال تعمل بها أي 
العسكرية  القاعدة  طائرات مدنية، وتحوي 
تستطيع  حيث  عسكرية  تحتية  بنية  أكبر 
استيعاب وإيواء 7 آالف عسكري، كما تمتلك 
القاعدة  خارجية.كانت  تحصينات  أكبر 
عمليات  مركز   2011 فبراير  أحداث  قبل 
تعرضت  ثم  الميراج،  مقاتالت  ألسطول 
لقصف مكثف من طيران الناتو عام 2011.
العمليات  مركز  القاعدة  تعتبر  وكانت 
قبل   ،2014 منذ  للجيش  العامة  للقيادة 
منها،  باالنسحاب  مؤخرا  األوامر  تصدر  أن 
الـ 18 من  الوفاق في  وُتسيطر عليها قوات 

مايو 2020.
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علي التكبالي

وقف الدعم التركي 

للوفاق  يقوم على 
ركيزتين أساسيتين

الجيش  دخول  لتأخير  أدى  الوفاق  لحكومة  التركي  الدعم  أن  التكبالي  علي  النواب  مجلس  عضو  أكد 
أساسيين  عاملين  على  يقوم  الدعم  هذا  وقف  أن  المرصد  مع  مقابلة  في  مضيفا  طرابلس   للعاصمة 
أولهما إقناع الواليات المتحدة أن دخول األتراك إلى ليبيا بهذا العدد والسالح سيربك المشهد أما العامل 
كورونا  كوباء  داخلية  مشكالت  من  تعانيه  ما  ظل  في  االستمرار  على  تركيا  قدرة  عدم  على  فيرتكز  الثاني 

والمعارضة وضعف االقتصاد
إلى نص الحوار :  

حوار/ سوزان الغيطاني
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 إلى أي مدى أدى الدعم التركي لقوات الوفاق إلى التأثير في سير المعركة؟
الجيش لطرابلس  لتأخير دخول  أدى  الوفاق  التركي لحكومة  الدعم  أن  ال شك 
وأربك المشهد ونحن نعلم أن عدد المقاتلين الذين استعان بهم أردوغان في 
ليبيا فاق 01 آالف مقاتل وصل إلى طرابلس مع آخرين ممن يأتون من جنسيات 

عديدة كبنغالديش وغيرها لدعم المليشيات الطرابلسية
كما  كله  العالم  يدركه  حقيقي  إرهاب  من  اليوم  الجيش  يواجهه  ما  هو  هذا 
يواجه تدفقا لألسلحة من األتراك لكن الجيش قرر الدخول لطرابلس وهو خيار 

استراتيجي البد منه.

الدعم  لوقف  سبيل  من  هل 
التركي عن الوفاق؟

التركي  الدعم  لوقف  السبيل 
يرتكز على ركيزتين أساسيتين 
األولى تقوم على إقتناع الواليات 
دخول  بأن  األمريكية  المتحدة 
العدد  بهذا  ليبيا  إلى  األتراك 
والسالح سوف يربك المشهد 
مجاال  ألعدائها  ويعطي 
تدركه  لم  للتدخل وهو شئ 
الواليات المتحدة بعد ألنها 
الفكرة  بمنطق  تتصرف 
ال  الجيش  بأن  المسبقة 
ال  حتى  لطرابلس  يدخل 
مصالحها  على  يقضي 
بحكومة  تتحقق  التي 
ضعيفة أما المحور الثاني 
فيرتكز  على عدم قدرة 
االستمرار  على  تركيا 
وباء  من  تعاني  فهي 
باإلضافة  كورونا 
االقتصاد  لضعف 
الداخلية  والمعارضة 
تتفاقم  سوف  التي 
للمتمردين  باإلضافة 

الذين خدعوا ولم يحصلوا على المكافآت التي وعدوهم بها ما يعني أن هناك 
التركية وقد تدفعها لالنسحاب في  الدولة  عوامل عدة سوف تفت في عضد 

وقت الحق.

كيف تنظر إلى تطورات األوضاع جنوب طرابلس؟
العاصمة  جنوب  على  التامة  السيطرة  يقرر  لم  الليبي  العربي  الجيش  مازال 
أن  يجب  لكنه  موقع  من  ألكثر  دخل  أنه  ورغم  ذلك  يستطيع  أنه  رغم  طرابلس 
تعتبر  التي  العاصمة  لجنوب  الدخول  يتمكن من  وما جاوره حتى  يؤمن ظهره 

المدخل األساسي للمدينة

برأيك ما أهمية سيطرة الجيش على االصابعة؟
سيطرة الجيش على األصابعة ليس لها أهمية استراتيجية كبرى كما يظن البعض 
ولكنها تدل على أن الجيش الليبي قادر على العودة ألي مدينة فقدها متى يريد ثم 
الناس  لهؤالء  يعطي  كي  الجيش  وعاد  األصابعة  في  األفاعيل  فعلت  المليشيات  أن 
الثقة في أنفسهم ويؤكد لهم أنه الحامي لهم وال يجب أن يخشوا شئ في المستقبل.
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الجيش قام بإعادة تمركز في جنوب طرابلس بعد أن خسر قاعدة الوطية 
إلى أي مدى ترى أن قوات الوفاق أصبحت أكثر سيطرة على أرض الواقع؟

قاعدة الوطية أخذت أكثر من حقها ونحن نعلم أنها ليست مهمة بالنسبة 
سوف  القاعدة  هذه  أن  وأعتقد  لألخرين  مهمة  هي  كما  الليبي  للجيش 
وسوف  والسالح  بالجنود  لدعمها  سيحتاجون  ألنهم  عليهم  عبئ  تكون 
تصبح غنيمة سهلة للجيش العربي الليبي الذي آثر أن ينسحب منها ألنه 
المثلى فقد شكلت عبأ عليه وال تمثل له  ال يستطيع أن يحميها بالطريقة 
نقطة ارتكاز كبيرة جدا كما هو الحال بالنسبة لمن يريدون الدخول لليبيا 

من أتراك وقطريين.

المجتمع  موقف  إلى  تنظر  كيف 
التطورات  من  الدولي 

العسكرية في ليبيا؟
ودول  ككل  الدولي  المجتمع 
وأوروبا  العربية  والجامعة  الجوار 
المستوى  في  يكونوا  لم 
مع  التعامل  في  المطلوب 
مثال  فأوروبا  الليبي  الملف 
ماذا  وترى  متضررة  دولة 
يفعل األتراك لكنها ال تتحرك 
على  نستولي  أنقرة  وتترك 
وتنقب في  الليبية  المقدرات 
وتدعي  المتوسط  البحر 
إيريني  بعملية  قامت  أنها 
الليبية  السواحل  لتحمي 
التركية  السفن  من 
لكنها  بالسالح  المحملة 
فاعلة  ليست  اآلن  حتى 
العربية  الجامعة  أن  كما 
ليس  وكأنه  تعاملت 
عربية  دولة  هناك 
تتعرض لعدون فبقيت 
ديدنها  وهذا  ساكنة 
تأسست  أن  منذ 
فلها  الجوار  دول  أما 

مسؤولية كبرى وعليها 
أن تؤيد حكومة  أرادت  وإذا  لليبيا  الدخول  األتراك وتمنعهم من  أن تقف ضد 
األتراك يدخلون  أن  الوفاق فهذا شأنها ولكن هناك مشكلة كبرى تكمن في 
لليبيا وسوف يتمددون باإلضافة لإلرهابيين الموجودين في كل مكان ما يعني 

أنهم قد يتمددوا ويصلوا لدول الجوار.

″″ إلى أي مدى يمكن للمواطنين في طرابلس حسم المعركة باالنتفاضة 
على التشكيالت المسلحة؟

يستطيع  فلن  كبرى  انتفاضة  قامت  فلو  شئ  كل  هي  الشعبية  اإلرادة  بالطبع 
أحد أن يوقفها وهذا ما رأيناه في االتحاد السوفيتي ورومانيا وإيران ولكن من 
التي  المليشيات  والذل من  والخوف  القمع  يعاني  الذي  الليبي  الشعب  سيحرك 
الناس وتفتش هواتفهم ما يعني أن االنتفاضة الشعبية ليست واردة  تتصيد 

اآلن.
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كاريكاتير

محمد قجوم


