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قصف المنظومات التركية 
في قاعدة الوطية..

الصراع التركي الفرنسي..  صدع 
متفاقم داخل الناتو و تصعيد محتمل

الشلوي:

 استهداف قاعدة 

الوطية جاء في 

الوقت المناسب

التفاصيل والسياق والدالالت



2 الخميس  ٠٩  يونيو  ٢٠٢٠             العدد: ١٢٠ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

االفتتـــاحيـــة

رسـائـل سياسيـة وضربـة 
عسكـرّيـة قـوّيـة لتركيــا

بعد ساعات من وصول وزير الدفاع 
التركي خلوصي أكار إلى ليبيا في زيارة 
اطلع فيها على غرف العمليات التركية 
والتقى خاللها مع الضباط األتراك في 
طرابلس، وسط استقبل رسمي كبير 
من قبل أعضاء حكومة الوفاق الوطني، 
استهدفت طائرات حربية قاعدة الوطية 
الجوية غرب البالد القريبة من الحدود 
التونسية ما نتج عنه تدمير منظومات 
دفاع جوي تركية في ما تضاربت األنباء 
عن وجود إصابات بشرّية. 

مجلة »المرصد«

استهداف قاعدة الوطيّة..
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تداول  من  ساعات  بعد  كذلك  الغارة  وجاءت 
االجتماعي  التواصل  منصات  على  فيديوهات 
جوي  دفاع  منصات  تحمل  تركية  عسكرية  ألرتال 
جماعات  حماية  تحت  الوطية  قاعدة  إلى  متجهة 
مسلحة مسلحة قالت مصادر إعالمية انها تنتمي 

لمدينة الزاوية.
كما جاءت هذه الغارة التي دّمرت منظومات دفاع 

جوي من طراز »هوك« ومنظومة »كورال« للتشويش، 
بعد أيام من زيارة وفد تركي رفيع المستوى لتوقيع 

اتفاقيات اقتصادّية وأمنية مع حكومة الوفاق من بينها 
انشاء قواعد عسكرّية وفق ما نقلت مصادر إعالمية.

الجيش الليبي يتوّعد بمزيد الضربات: 
الضربة  المراقبين  نظر  في  اعتبرت  التي  الغارات  تلك  بعد 

دخولها  منذ  تركيا  تلقتها  التي  األقوى 
إلى  معلن  بشكل  الليبية  المعركة  إلى 
الوفاق الوطني، أطلق تركيا  جانب حكومة 
قاعدة  على  بالسيطرة  إعالمّية  تهديدات 
قبل  من  مماثلة  تصريحات  تبعتها  جفرة 
حكومة  قوات  باسم  الرسمي  الناطق 
مجّرد  بقية  التصريحات  تلك  لكن  الوفاق، 

كالم إعالمي.
التوجيه  إدارة  مدير  أكد  المقابل  في 
المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد 
مماثلة  أخرى  ضربات  أن  المحجوب،  خالد 
ستنفذ قريبا على القاعدة. وقال المحجوب 
خالل لقاء مع قناة العربية: »نحن في حرب 
حقيقية مع تركيا التي لديها أطماع نفطية 

بعد ســاعــات مــن وصـــول وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي خلوصي 

أكار إلى ليبيا في زيــارة اطلع فيها على غرف العمليات 

ــبــــاط األتـــــــــــراك فــي  ــقــــى خــــالــــهــــا مـــــع الــــضــ ــتــ الــــتــــركــــيــــة والــ

أعضاء  قبل  من  كبير  رسمي  استقبل  وســط  طرابلس، 

حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، اســتــهــدفــت طـــائـــرات حربية 

قاعدة الوطية الجوية غرب الباد القريبة من الحدود 

التونسية ما نتج عنه تدمير منظومات دفاع جوي تركية 

في ما تضاربت األنباء عن وجود إصابات بشرّية. 
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أردوغان  طيب  رجب  التركي  »الرئيس  أّن  المحجوب  وأضاف  ليبيا«.  في 
قصف  تم  أنه  كاشفًا  القاعدة«،  ضرب  خبر  على  األحد  نومه  من  صحا 

رادارات ومنظومات دفاع تركية في الوطية.
ولفت أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي إلى 
أن ضربة قاعدة الوطية، كانت موجعة لتركيا، فقد قصفت القاعدة بـ 9 

غارات.
كما صرح العميد خالد محجوب في حديث لقناة »صدى البلد« المصرية 
»مرتزقة  من  عدد  مقتل  عن  أسفر  ليبيا  غربي  الوطية  قاعدة  استهداف  بأن 
تكن  لم  والضربة  بالعشرات  تركيا  قوات  في  القتلى  »أعداد  أن  مؤكدا  أردوغان«. 
متوقعة وجاءت في الوقت المناسب وكشفت ألردوغان 

ما سيواجهه على أراضي ليبيا«.
الوطية  قاعدة  »استهداف  أن  وأضاف 
 9 عبر  وتم  األلم  حد  إلى  موجعا  كان 

ضربات جوية«.
واعتبر محجوب أن الرئيس التركي رجب 
ليبيا  في  حساباته  »سيعيد  أردوغان  طيب 
قاعدة  في  دفاعه  منظومة  تدمير  بعد 
الليبي لن  الوطية«، مشيرا إلى أن »الشعب 

يسمح بعودة اإلخوان إلى المنطقة«.
الوطية  قاعدة  استهداف  أن  وأضاف 
 ،»%90 بنسبة  األهداف  تحقيق  في  »نجح 
مقتل  عن  أسفرت  الضربة  أن  إلى  مشيرا 

12 عنصرا من بينهم »قائد كبير«.

ضربة قوية ضد الوجود 
التركي في ليبيا: 

تلقتها  التي  الضربة  أّن  مراقبون  يرى 
منذ  األقوى  هي  الوطّية  قاعدة  في  تركيا 

جاءت هذه الغارة التي دّمرت منظومات دفاع جوي من 

طراز »هــوك« ومنظومة »كــورال« للتشويش، بعد أيام 

اتفاقيات  لتوقيع  المستوى  رفــيــع  تــركــي  وفــد  زيـــارة  مــن 

انشاء  بينها  مــن  الــوفــاق  حكومة  مــع  وأمنية  اقتصادّية 

قواعد عسكرّية وفق ما نقلت مصادر إعامية.

كــمــا صــــرح الــعــمــيــد خـــالـــد مــحــجــوب فـــي حـــديـــث لــقــنــاة 

البلد« المصرية بأن استهداف قاعدة الوطية  »صدى 

غربي ليبيا أسفر عن مقتل عدد من »مرتزقة أردوغان«. 

بالعشرات  تركيا  قـــوات  فــي  القتلى  »أعــــداد  أن  مــؤكــدا 

والضربة لم تكن متوقعة وجاءت في الوقت المناسب 

وكشفت ألردوغان ما سيواجهه على أراضي ليبيا«.
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وتبدو  الليبية.  الحرب  إلى  العلني  دخولها 
تأمين  عن  تركيا  عجز  في  الضربة  أهمّية 
ما  القاعدة  في  الجوّية  دفاعاتها  نظام 
يضعف كثيرا قدرتها على تحويل القاعدة 
إلى قاعدة عسكرية تركّية هي األولى في 

شمال أفريقيا.
عسكرًيا كشفت الضربة عن واقع قدرة 
في  الليبي  الجيش  عند  عالية  عسكرية 
استهداف منظومات دفاع جوي وتشويش 
على قدرة عملية عالية. كما تمّثل الضربة 
التركية  للقوات  كبيرة  معنوّية  خسارة 
الجيش  انسحاب  بعد  المحليين  وحلفائها 
من معظم تمركزاته في المنطقة الغربية 

وإعادة التموقع في كل من سرت والجفرة.
إقليمي  سياق  في  أيًضا  الضربة  تقرأ 
أشمل خاصة في عالقة بالمبادرة المصرّية 
المشهد  في  أحمرا«  »خطا  رسمت  التي 
لحلحلة  سياسية  بمبادرة  ودعمته  الليبي 
الليبية  لألزمة  جذري  حل  وايجاد  الجمود 
والعودة  السياسي  الحوار  استئناف  عبر 
قاعدة  فاستهداف  الحوار.  طاولة  الى 
والمنظومات  األسلحة  وترسانة  الوطّية 
التركّية المتطورة كان في نظر الكثيرين 
المحلي  الحليف  عبر  القاهرة  من  رسالة 
مسألة  بأّن  الليبي  الوطني  الجيش  وهو 
»الخط األحمر« وااللتزام بالمشهد القائم 
الى  العودة  عن  البحث  أجل  من  عسكريا 
لمجّرد  مسألة  ليست  السياسي،  الحل 

االستهالك اإلعالمي. 

ــــدرة عــســكــريــة  ــع قـ ــ عــســكــرًيــا كــشــفــت الــضــربــة عـــن واقـ

عــالــيــة عــنــد الــجــيــش الــلــيــبــي فـــي اســـتـــهـــداف مــنــظــومــات 

دفـــــاع جــــوي وتـــشـــويـــش عــلــى قـــــدرة عــمــلــيــة عـــالـــيـــة. كما 

التركية  للقوات  كبيرة  معنوّية  خــســارة  الضربة  تمّثل 

وحلفائها المحليين بعد انسحاب الجيش من معظم 

تمركزاته في المنطقة الغربية وإعادة التموقع في كل 

من سرت والجفرة.
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 تصعيــد
تقوده أطماع ومصالح

في واقع ميزه االنفالت األمني وغياب سلطة الدولة المركزية، عاشت ليبيا منذ العام 2011، 
العنف  مشاهد  وأضحت  واقتصاديا.  وعسكريا  سياسيا  األصعدة  جميع  على  صعبا  وضعا 
داعش،  تنظيم  جرائم  إلى  المسلحة،  المليشيات  بين  التناحر  فمن  البالد،  في  بارزة  سمة 
وغيره من التنظيمات االرهابية التي استوطنت البالد، وصوال الى التدخالت الخارجية وعلى 

رأسها الغزو التركي، الذي زاد في تأزيم األوضاع في بلد عمر المختار. 

عبدالباسط غبارة

التدخل التركي في ليبيا منذ 2011:
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في مارس 2011، تدخلت قوات الناتو مدعومة من الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 
إلسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي واغتيال االستقرار واألمن في هذا البلد العربي 
الغني بموارد الطاقة النفط والغاز. وعقب رحيل القذافي، تخلى الغرب عن ليبيا تاركًا فراغًا 
أمنيًا، سمح بانتشار الجماعات المتطرفة التي تمكنت من السطو على مخازن السالح التابعة 
ورؤيتها  قوانينها  السكان  على  وفرضت  بأكملها  مدن  على  سيطرت  كما  الليبي،  للجيش 
والقبلية،  الطائفية  النعرات  وتصاعد  االنقسام  تحديات  أمام  الليبيين  ووضع  المتطرفة، 
هذا  وأمام  الدولي.   والمجتمع  وأوروبا  المنطقة  على  تهديداً  تمثل  ليبيا  أصبحت  حتى 

الفرصة  تركيا  وجدت  الفوضوي  الوضع 
أوجدت  حيث  ليبيا،  في  للتوغل  سانحة 
الغربي  الجانب  على  نفوذ  مساحة  لنفسها 
هذه  دعمت  ثم،  ومن  الليبية.  األراضي  من 
المساحة مبكراً بفتح خط ساخن مع تنظيم 
اإلخوان المسلمين، وعناصر الجماعة الليبية 
من  الفارين  الحرب  أمراء  فآوت  المقاتلة، 
وجعلت  مشافيها،  في  وعالجتهم  المعارك، 
لفضائيات  انطالق  نقطة  أراضيها  من 

التكفير والتحريض. 
الميليشيات  دعم  الى  أنقرة  وسارعت 
وقائع  أكدته  ما  وهو  اإلرهابية  والجماعات 
اندالع  أعقبت  التي  السنوات  خالل  وأدلة 
األزمة. ففي سبتمبر 2015، أعلنت السلطات 
كبيرة  كمية  تحمل  سفينة  ضبط  اليونانية، 
تركيا  من  طريقها  في  كانت  األسلحة  من 
إن  اليونانية:  الشرطة  وقالت  ليبيا.  إلى 
علم  ترفع  -التي  واحد  حداد  »السفينة 
بوليفيا وطاقمها سبعة سوريين ومصريين 
 ، ليبيا«  اتجاه  في  تركي  ميناء  من  أبحرت   –

فــــي مــــــارس 2011، تـــدخـــلـــت قــــــوات الـــنـــاتـــو مـــدعـــومـــة مــن 

الــــواليــــات الــمــتــحــدة وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا إلســـقـــاط نــظــام 

العقيد الراحل معمر القذافي واغتيال االستقرار واألمن 

في هذا البلد العربي الغني بموارد الطاقة النفط والغاز. 

وعـــقـــب رحـــيـــل الـــقـــذافـــي، تــخــلــى الـــغـــرب عـــن لــيــبــيــا تـــاركـــًا 

فـــراغـــًا أمــنــيــًا، ســمــح بــانــتــشــار الــجــمــاعــات الــمــتــطــرفــة التي 

للجيش  التابعة  الساح  مخازن  على  السطو  من  تمكنت 

الــلــيــبــي، كــمــا ســيــطــرت عــلــى مــــدن بــأكــمــلــهــا وفـــرضـــت على 

السكان قوانينها ورؤيتها المتطرفة، ووضع الليبيين أمام 

تحديات االنقسام وتصاعد النعرات الطائفية والقبلية، 

وأوروبـــا  المنطقة  على  تــهــديــدًا  تمثل  ليبيا  أصبحت  حتى 

والمجتمع الدولي. 
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مشيرة إلى أنها«ضبطت قبالة يرابيترا  ألنها ال تملك وثائق قانونية حول حمولتها. 
الليبية  السلطات  اعترضت   ،2014 ديسمبر  في  اللبنانية،  الصحافة  أعدته  لتقريٍر  ووفًقا 
التقرير  وذكر  المحاصرة،  الساحلية  مصراتة  مدينة  إلى  طريقها  في  كانت  كورية  باخرًة 
التي  والذخائر  األسلحة  بحاويات  محملًة  السفينة  وكانت  تركيا.  من  منطلقًة  كانت  أنها 
ُيقال إنها كانت موجهًة للميليشيات اإلسالمية. ويبدو أن تركيا توفر ملجًأ لجهاديي ليبيا، 
»القاعدة«، مصرع قائدها، محمد  التابعة لتنظيم  ففي يناير2015، أّكدت أنصار الشريعة، 
بنغازي،  معارك  في  به  لحقت  إلصابة  عالًجا  يتلقى  كان  حيث  تركية،  بمستشفى  الزهاوي، 

وأرسلت تركيا جسده ليدفن في مصراتة. 
أسلحة  بإرسال  تركيا  الليبي،  الوزراء  رئيس  الثني،  الله  عبد  اتهم   ،2015 فبراير  وفي 
للميلشيات وعناصرها من اإلسالميين الذين استولوا على العاصمة الليبية، طرابلس، في 
2014. وقال في تصريحات للتليفزيون المصري:« إن تركيا بلٌد ال يتعامل بصدٍق معنا، إنها 
تصدر أسلحة لنا يقتل بها الليبيون بعضهم البعض، وهي لم تحاول إخفاء دعمها إلسالميي 
البالد بعد سقوط القذافي في 2011، وتتواصل علًنا مع الحكومة اإلسالمية التي أعلنت عن 

نفسها في طرابلس«. 
وفي مارس 2017، قال العقيد أحمد المسمارى، الناطق باسم الجيش الوطنى الليبى، خالل 
كبيرة  بكميات  تركية  عمالت  وجدت  الوطنى  الجيش  قوات  أن  ببنغازى،  له  صحفى  مؤتمر 
لدى العناصر اإلرهابية بعد القضاء عليهم بحى العمارات الـ12، الفتا إلى أن هذا يؤكد أن 
تركيا هى الراعى الرسمى لإلرهاب فى ليبيا، كما وجدت القوات عمالت هولندية وباكستانية 
القوات  المعارك ضد  بوكو حرام فى  إلى مشاركة جماعة  ونيجيرية، وهذا يشير  وقبرصية 

الوطنية الليبية ببنغازى. 
قراره  الدولي  األمن  مجلس  إصدار  ورغم 
بحظر   ،2011 مارس/آذار  في   ،1970 رقم 
بيع أو توريد األسلحة إلى ليبيا، إال أن تدفق 
المسلحة،  للجماعات  المتجهة  األسلحة 
الجماعات  لهذه  داعمة  دول  من  تواصل 
بعالقات  ترتبط  التي  تركيا،  رأسها  وعلى 
بمباركة  الجماعات  هذه  مع  إيديولوجية 
الذي  المسلمين  لإلخوان  العالمي  التنظيم 

يمثل ذراع تركيا لنهب ثروات البالد. 
وفى أول تحرك حقيقى لسد الفراغ األمنى 
أطلق  ليبيا  فى  االستقرار  عدم  حالة  وإنهاء 
المشير خليفة حفتر، في العام 2014 عملية 

رغــــم إصــــــدار مــجــلــس األمـــــن الــــدولــــي قــــــراره رقــــم 1970، 

تـــوريـــد األســلــحــة  أو  بــيــع  بــحــظــر  مــــــــــارس/آذار 2011،  فـــي 

إلــــى لــيــبــيــا، إال أن تـــدفـــق األســـلـــحـــة الــمــتــجــهــة لــلــجــمــاعــات 

المسلحة، تواصل من دول داعمة لهذه الجماعات وعلى 

هذه  مــع  إيديولوجية  بعاقات  ترتبط  التي  تركيا،  رأســهــا 

الجماعات بمباركة التنظيم العالمي لإلخوان المسلمين 

الذي يمثل ذراع تركيا لنهب ثروات الباد.
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التى طالت  ليبيا عقب االغتياالت والتصفيات  اإلرهابيين والمتطرفين فى  الكرامة لمحاربة 
تواجد  تدعم  التي  تركيا  ترفضه  كانت  ما  وهو  العسكرية.  المؤسسة  أبناء  من  كبير  عدد 
الميليشيات المسلحة فى البالد على بناء جيش وطنى قوى. ومثل سقوط معاقل التنظيمات 

االرهابية والمليشيات االخوانية في شرق وجنوب البالد صفعة قوية للنظام التركي. 
 ومع انطالق عملية تحرير العاصمة الليبية طرابلس من سطوة المليشيات المسلحة التي 
المليشيات  سقوط  لمنع  محاولة  في  تركيا  تحركت  سنوات،  منذ  المدينة  صدر  على  تجثم 
الموالية لها، وأمام الضربات المتتالية للجيش الليبي وتقدمه المستمر، بدأ التدخل التركي 

يزداد ويصبح أكثر عالنية في موقف عكس بوضوح نوايا أنقرة الطالة أمد الصراع. 
وسرعت تركيا من عمليات ارسال االسلحة ففي 18 مايو/أيار 2019، أعلنت عملية »بركان 
الغضب« التابعة لقوات الوفاق، وصول إمدادات جديدة لقواتها متمثلة في مدرعات وذخائر 
وأسلحة نوعية، دون أن تلتفت إلى ما يمثله وصول هذه األسلحة من خرق للحظر الدولي 

على توريد السالح إلى ليبيا الذي يفرضه مجلس األمن. 
أحد  على  المدرعات  لعشرات  صورا  الغضب«،  »بركان  لعملية  االعالمي  المكتب  ونشر 
أرصفة مرفأ طرابلس. وأظهرت صور وتسجيالت مصورة نشرها المكتب االعالمي وصول 
عشرات المركبات المدرعة من طراز )بي. إم. سي كيربي( تركية الصنع إلى ميناء طرابلس. 
وتم التداول على مواقع التواصل االجتماعي صور تظهر فيها آليات عسكرية لدى إنزالها 

من سفينة شحن تحمل اسم »أمازون«. 
مسرح  الى  الليبية  األراضي  تحولت  كما 
لتجريب تركيا لطائراتها المسيرة على غرار 
»بيرقدار  نوع  من  جديدة  مقاتلة  طائرات 
األعلى  المجلس  رئيس  وتفاخر   .»2 بي  تي 
خالد  »االخوان«  جماعة  في  والقيادي  للدولة 
المشري، في تصريح لصحيفة اإلندبندنت 
الوطني  الوفاق  »حكومة  بأن  البريطانية، 
على  حصلت  المتحدة  األمم  من  المدعومة 
لمواجهة  وعدلتها  طيار  بدون  طائرات 
حفتر  السيد  لطائرات  المدمر  التأثير 
يشير  أن  دون  الجوية«.  والمراقبة  الحربية 
الى أن هذه الطائرات تسفك دماء الليبيين. 

مـــع انـــطـــاق عــمــلــيــة تــحــريــر الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس 

صدر  على  تجثم  التي  المسلحة  المليشيات  سطوة  من 

الــمــديــنــة مــنــذ ســـنـــوات، تــحــركــت تــركــيــا فـــي مــحــاولــة لمنع 

ــيـــة لـــهـــا، وأمـــــــام الـــضـــربـــات  ســـقـــوط الــمــلــيــشــيــات الـــمـــوالـ

الليبي وتقدمه المستمر، بدأ التدخل  المتتالية للجيش 

ــــزداد ويــصــبــح أكـــثـــر عــانــيــة فـــي مـــوقـــف عكس  الــتــركــي يــ

بوضوح نوايا أنقرة الطالة أمد الصراع. 
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لقيادة  بعناصرها  تركيا  ودفعت 
أبريل  ففي  طرابلس،  في  المعارك 
الجيش  قوات  تمكنت   ،2019
القبض  القاء  من  الليبي  الوطني 
اثنين  تركَيين  مقاتلين  على 
الميليشيات  صفوف  في  يقاتالن 
ونشرت  طرابلس.  معارك  في 
جوازات  اإلخبارية«  إفريقيا  »بوابة 
إلقاء  أثناء  بحوزتهم  كانت  سفر 
يونيو  ومطلع  عليهم.  القبض 
اإلعالم  »شعبة  نشرت   ،2019
الوطني  للجيش  التابعة  الحربي« 
موقع  في  حسابها  على  الليبي، 
يظهر  مصوًرا  شريًطا  »فيسبوك«، 
المسلحين  يدرب  تركيًّا  ضابًطا 
على قيادة مدرعات تركية مشيرة 
إلى أّن الفيديو عثر عليه في هاتف 

أحد المقبوض عليهم. 
الكبير  الدعم  هذا  من  وبالرغم 
اال أن قوات الجيش الوطني الليبي 
نجحت في التقدم بشكل كبير في 
الوفاق  قوات  تراجع  مع  العاصمة 
الذي  أردوغان  مخاوف  اثار  ما  وهو 
تفاهم  مذكرتي  توقيع  الى  سارع 

مع حكومة السراج لشرعنة تدخله المباشر في المعارك. وتصاعدت وتيرة التهديدات من 
ميدانيا  عجزها  أمام  التركي  التدخل  الوفاق  حكومة  طلب  بعد  خاصة  األتراك  المسؤولين 

أمام تقدم الجيش الليبي. 
وبالرغم من مصادقة البرلمان التركي، الذي يسيطر عليه حزب أردوغان، في يناير 2020، 
على ارسال قوات تركية الى ليبيا، فان الرئيس التركي اتجه للتعويل على المرتزقة الغراق 
ليبيا في الفوضى ونشر العنف. وتصاعد الحديث عن عمليات نقل لمقاتلين موالين ألنقرة 

من سوريا الى ليبيا لدعم حكومة السراج في مواجهة الجيش الوطني الليبي. 
وأكد المرصد السوري لحقوق اإلنسان المعارض، أن الفصائل السورية الموالية لتركيا، 
افتتحت مراكز لتسجيل أسماء األشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا. وتتالت عقب 
الى  العدد  ليصل  ليبيا  الى  وصلوا  الذين  المرتزقة  أعداد  حول  المرصد  احصائيات  ذلك 
من  االرهابية  العناصر  من  كبير  عدد  وجود  على  تأكيدات  وسط  مرتزق  ألف   15 حوالي 

تنظيمي »داعش« والقاعدة ضمن مرتزقة أردوغان في ليبيا. 
من   

ِ

عدد بتنفيذ  »أردوغان«  مرتزقة  وقام 
األعمال اإلرهابية في ليبيا، من بينها تنفيذ 
الذين  األسرى  بحق  ميدانية  إعدامات 
المعارك،  تلك  خالل  قبضتهم  في  وقعوا 
الليبيين.  المدنيين  بحق  أخرى  وانتهاكات 
االنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وأكد 
عمليات  بتنفيذ  قاموا  أردوغان  مرتزقة  أن 
إعدام ميدانية بحق األسرى الذين سقطوا 
جرت  التي  المعارك  خالل  قبضتها  في 
معهد  أكد  وبدوره  الليبية.  العاصمة  قرب 
أمريكية  بحثية  -مؤسسة  األوسط  دراسات 
مقرها الرئيسي بنيويورك- في تقرير له أن 
الوحيدون  الضحايا  هم  ليبيا  في  المدنيين 

أكـــد الــمــرصــد الــســوري لــحــقــوق اإلنــســان الــمــعــارض، أن 

الــفــصــائــل الـــســـوريـــة الــمــوالــيــة لــتــركــيــا، افــتــتــحــت مــراكــز 

الراغبين بالذهاب للقتال  لتسجيل أسماء األشخاص 

في ليبيا. وتتالت عقب ذلك احصائيات المرصد حول 

الــى ليبيا ليصل العدد  الــذيــن وصــلــوا  أعـــداد المرتزقة 

الـــى حــوالــي 15 ألـــف مــرتــزق وســـط تــأكــيــدات عــلــى وجــود 

عدد كبير من العناصر االرهابية من تنظيمي »داعش« 

والقاعدة ضمن مرتزقة أردوغان في ليبيا. 
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لقصف الطائرات بدون طيار، التي تسيرها تركيا لدعم حكومة الوفاق. 
دعت  الليبي،  المواطن  حياة  تهدد  التي  الخطيرة  والفضائع  االنتهاكات  هذه  وأمام 
»المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا«، اإلثنين 13 يناير 2020، إلى تشكيل لجنة 
تقصي حقائق، للتحقيق بشأن ما يرتكبه مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من 
طيب  رجب  نظام  مواصلة  إن  المنظمة  وقالت  الليبية.  األراضي  على  وفظائع  دموية  جرائم 
أردوغان عملياته »القذرة« في المنطقة العربية، عبر تجنيد مرتزقة من الجماعات المسلحة 

في سوريا، وإرسالهم لليبيا انتهاك واضح لقرار مجلس األمن الدولي. 
وبدا واضحا ان حكومة الوفاق استقوت بالتدخل التركي الذي تجاوز حدودج ارسال السالح 
للعمليات  الفعلي  القائد  أنقرة  أصبحت  حيث  مباشر  لغزو  ليتحول  واالرهابيين  والمرتزقة 
نافع  بن  عقبة  قاعدة  سقوط  بعد  ومليشياتها  الوفاق  تعنت  وتزايد  ليبيا.  في  العسكرية 
التركي  والطيران  التركية  البارجات  من  مكثفة  بهجمات  استهدافها  أعقاب  في  »الوطية« 

المسير ما دفع الجيش الليبي لالنسحاب منها. 
سقوط »الوطية« ومن قبله عدد من مدن الغرب الليبي صبراتة وصرمان والعجيالت كان 
نتاج الغزو التركي الذي بات واضحا وعلنيا بشكل كبير. عقب ذلك سيطر مرتزقة أردوغان 
على مدينة ترهونة التي تعتبر أكبر معاقل الجيش الليبي غرب ليبيا، وكانت تمثل المنفذ 
الرئيسي للدخول إلى العاصمة طرابلس وتمر عبرها إمدادات الجيش وإلى محاور عين زارة 

والرملة وصالح الدين. 
المدينة  على  الميليشيات  سيطرة  ومنذ 
اإلنترنت  على  فيديو  مقاطع  انتشرت 
نار  وإضرام  للمحال،  نهب  أعمال  تظهر 
الجيش  بقوات  صلة  على  عائالت  منازل  في 
من  وبالرغم  المحليين.  وداعميها  الوطني 
الليبي  محاولة حكومة الوفاق اتهام الجيش 
ترهونة  في  جماعية  مقابر  عن  بالمسؤولية 
لحكومة  تابعة  مليشيات  قيام  كشف  فقد 
الجيش  قوات  من  أسير  بتصفية  السراج، 
هذه  كذب  ترهونة  في  ودفنه  الوطني، 

االتهامات. 

كان الجيش الوطني الليبيقد سيطر على مدينة سرت 

في يناير الماضي، في عملية عسكرية سريعة  استمرت 

لــمــدة 3 ســـاعـــات فــقــط. وقــــال حــيــنــهــا الــمــتــحــدث بــاســم 

الــمــســمــاري، أن  الــلــواء أحــمــد  الــقــوات المسلحة الليبية 

عــمــلــيــة تــحــريــر ســــرت اعـــتـــمـــدت عــلــى عــنــصــري الــســريــة 

بــــــؤرة  الــــمــــديــــنــــة أصــــبــــحــــت  والـــــمـــــفـــــاجـــــأة مــــوضــــحــــا أن 

كان  لذلك  النفطية  الموانئ  على  للهجوم  لإلرهابيين 
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ولم تكن جرائم المليشيات والمرتزقة األولي في ترهونة فقد شهدت أغلب مدن الغرب 
غرار  على  وتدمير  وقتل  انتقامية  عمليات  الليبي  الجيش  سيطرة  تحت  كانت  التي  الليبي 
تبريرات  من  الوفاق  حكومة  مسؤولو  يجد  ولم  والعجيالت.  وصرمان  وصبراتة  األصابعة 
ألفعال المليشيات سوى الوعود المتكررة بتحقيق لن يتم أو بمنع هذه الجرائم واالنتهاكات 
سطوة  أمام  السراج  حكومة  عجز  ظل  في  يتم  ولن  لم  شيئ  ايضا  وهو  القادمة  المرة  في 

المليشيات. 
انتهاكات المليشيات المسلحة طالت ايضا الجاليات الموجودة في ليبيا، حيث أظهر مقطع 
فيديو على مواقع التواصل، اعتقال عشرات المصريين في مدينة ترهونة، بتهمة العمل في 
صفوف الجيش الليبي. وتعاملت المليشيات مع المعتقلين بطريقة مهينة، إْذ أجبرتهم على 
الوقوف في الشمس حفاة على قدم واحدة، ورفع أيديهم، والهتاف باسم مصراتة، كما ظهر 

في الفيديو. 
وأمام تفاقم األوضاع في ليبيا، طرحت مصر، في يونيو الماضي، مبادرة تضمن العودة 
للحلول السلمية في البالد، والقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا. وتضمنت المبادرة المصرية 
الليبية واستقاللها،  األراضي  التأكيد على وحدة وسالمة  القاهرة«  »إعالن  أطلق عليها  التي 
على  والعمل  الصلة،  ذات  األمن  مجلس  وقرارات  الدولية  والمبادرات  الجهود  كافة  واحترام 
استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية مالئمة إلحياء 

المسار السياسي برعاية األمم المتحدة. 
رفضه  أعلن  التركي  الرئيس  أن  إال 
القتال  مواصلة  على  واصراره  للمبادرة 
السيطرة  غايته  أن  واضحة  بصورة  وأقر 
مساعي  أن  قال  حيث  النفطية  الحقول  على 
مضيفا  مستمرة،  سرت  على  السيطرة 
لوجود  مهمة  ومحيطها  سرت  مدينة  أن 
التي  األطماع  حجم  أكد  ما  وهو  النفط،  آبار 
يحملها الرئيس التركي والتي ال ضير عنده 
سبيل  في  األرواح  من  المزيد  ازهاق  في 

نيلها. 
على  سيطر  الليبي  الوطني  الجيش  وكان 

الــمــوانــئ التي  ــّم  تسيطر قـــوات الــجــيــش الليبي عــلــى أهـ

يــصــّدر عبرها النفط إلــى الــخــارج وهــي مــوانــئ السدرة 

ــــوف والــزويــتــيــنــة والــبــريــقــة والـــحـــريـــقـــة، ويــبــلــغ  وراس النـ

إجمالي صادراتها 780 ألف برميل يوميا، وهو ما دفع 

أنقرة لمواصلة التحشيد ورفض الدعوات الطاق النار 

بهدف السيطرة على هذه الموانئ في اطار مخططات 

النظام التركي لنهب الثروات الليبية. 
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مدينة سرت في يناير الماضي، في عملية عسكرية سريعة  استمرت لمدة 3 ساعات فقط. 
وقال حينها المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أن عملية تحرير 
سرت اعتمدت على عنصري السرية والمفاجأة موضحا أن المدينة أصبحت بؤرة لإلرهابيين 

للهجوم على الموانئ النفطية لذلك كان البد من تحريرها. 
وتعتبر سرت ذات أهمية كبرى بسبب موقع المدينة االستراتيجي، حيث تقع بين طبرق 
شرقا وطرابلس غربا، وتعتبر مفتاح السيطرة على ليبيا بكاملها، لكونها نقطة التقاء كافة 
ربوع المناطق اللبيبة شرقا وغربا وشماال وجنوبا، وقربها من موانئ وآبار النفط الرئيسية 
الثالثة البريقة ورأس النوف والسدرة، فضال عن أنها تقع في إحدى المناطق الغنية بالنفط 

بين حقول سرت ومرادة وزلة. 
الصحافة  وكالة  مع  مقابلة  في  كالين،  إبراهيم  التركية  الرئاسة  باسم  المتحدث  وقال 
الجيش  قوات  انسحاب  يتطلب  ليبيا  في  النار  إلطالق  دائم  لوقف  التوصل  أن  الفرنسية 
المشير خليفة حفتر من مدينة سرت االستراتيجية. وسرعت تركيا  بقيادة  الليبي  الوطني 
لحكومة  الموالية  القوات  وشنت  الليبية،  سرت  مدينة  الستهداف  العسكرية  عملياتها  من 
المدينة، عشية  على  لتركيا هجوما  الموالين  واالرهابيين  المرتزقة  آالف  الوفاق بدعم من 

اعالن مبادرة القاهرة. 
تنتصر  لم  إنها  مازالت تشعر  تركيا  إن  الليبي  الجيش  في  المعنوي  التوجيه  إدارة  وقالت 

رغم  عسكريا،  وال  اقتصاديا  وال  سياسيا  ال 
لقوات  إسنادها  عبر  حققته  أنها  تزعم  ما 
الوفاق في المعارك األخيرة. وأكدت الوحدة 
في تدوينة لها أن تركيا جاءت إلى ليبيا من 
السراج  فائز  لها  سهله  الذي  النفط  أجل 
لكن  معه،  المبرمة  االتفاقية  خالل  من 
حماية  تحت  تزال  ال  االستراتيجية  المواقع 
أين  أدركنا  ونحن  المسلحة  القوات  »رجال 
تغيير  من  البد  فكان  تركيا  أطماع  تكمن 

استراتيجيتنا العسكرية لهزيمتها«. 
وحليفها  الوفاق  حكومة  تعنت  وأمام 
تغيير  إمكانية  عن  القاهرة  أعلنت  التركي، 
الليبية،  األزمة  مع  التعامل  في  استراتيجيها 
وهو ما كشف عنه رد الرئيس المصري عبد 

تتكشف يوما بعد يــوم مخططات أردوغـــان في ليبيا 

ــتــــي لــــم تـــعـــد خـــافـــيـــة عـــلـــى الــلــيــبــيــيــن حـــيـــث تــظــاهــر  والــ

الــمــئــات مـــن أبـــنـــاء الــشــعــب الــلــيــبــي، فـــي مــديــنــة بــنــغــازي 

لـــدعـــم الــجــيــش والـــتـــأكـــيـــد عــلــى رفــــض الــمــخــطــطــات 

الـــتـــركـــيـــة. وشـــهـــدت ســـاحـــة الــكــيــش بــمــديــنــة بــنــغــازي، 

األحـــد، مــظــاهــرات احــتــجــاج ضــد الــتــدخــل الــتــركــي في 

لــيــبــيــا. وحـــمـــل الـــمـــتـــظـــاهـــرون الفـــتـــات مـــؤيـــدة لــقــوات 

الــقــيــادة الــعــامــة، ومــنــددة بــتــدخــل تــركــيــا عــســكــرّيــا في 

الشأن الليبي. 
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الفتاح السيسي، الذي جاء هذه المرة أكثر صرامة، ليؤكد »جاهزية القوات المصرية للقتال«، 
في رسالة تحذير صريحة للقوى الخارجية التي تسعى للعبث بأمن ليبيا ودول جوارها. 

وخالل تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية المحاذية للحدود الليبية، قال الرئيس 
الشرعية  له  تتوفر  باتت  مصر  من  مباشر  تدخل  »أي  إن  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري 
الدولية، سواء في إطار ميثاق األمم المتحدة )حق الدفاع عن النفس(، أو بناء على السلطة 

الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي وهي مجلس النواب. 
وأكد الرئيس المصري، إن تجاوز مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية الليبية تعتبر بمثابة 
»خط أحمر« لبالده »وأمنها القومي«. وأضاف أن »أي تدخل مباشر في ليبيا سيهدف لتأمين 
الحدود ووقف إطالق النار ووضع حد للتدخالت األجنبية في ليبيا«، مشددا في الوقت نفسه 

على حرص مصر على التوصل إلى »تسوية شاملة« في ليبيا. 
الرئيس  أن  فرج،  سمير  اللواء  المصري  بالجيش  األسبق   المعنوي  التوجيه  مدير  وقال 
»بالمرتزقة  تقدمت  لو  التركية  القوات  أن  إلى  وبوضوح  أشار  المصري 
محاولة  في  الجفرة  منطقة  أو  سرت  إلى  ألف   15 عددهم  يبلغ  التي 
لالستيالء على حقول النفط فهو لن يسمح به وسوف نتدخل 
فورا عسكريا بناء على طلب من البرلمان الليبي المنتخب 

ولن نسمح بتجاوز خط سرت«/ الجفرة
أن  اليوم«،  »روسيا  نقلت  ما  بحسب  فرج،  وتوقع 
وفرنسا  روسيا  مثل  فاعله  دولية  أطراف  تتدخل 
أن  إلى  مشيرا  حده،  عند  أردوغان  إليقاف 
جيدا.  الرسائل  تلك  يعي  أن  عليه  أردوغان 
وأشار فرج إلى أن »مصر سوف تقوم بتدريب 
األمر  لكن  عسكريا،  ليبية  كوادر  وتأهيل 
لخط  أردوغان  تجاوز  أن  وهو  تماما  واضح 
على  مصري  عسكري  تدخل  معناه  سرت 

الفور بدعم من الشعب والبرلمان الليبي«. 
العسكرية  تحركاتها  استمرار  ومع 
في  الوفاق  حكومة  لدعم  المشبوهة 
لجني  مساعيها  تركيا  بدأت  طرابلس، 
الثروات  نهب  على  والعمل  الدعم  هذا  ثمار 
وأعلنت  السراج.  حكومة  غطاء  تحت  الليبية 
شركة تركية تشغل أسطوال من محطات توليد 
ليبيا  غرب  إمداد  ستبدأ  أنها  العائمة،  الكهرباء 
وبيع  إنتاج  في  التركية  الشركة  وتتخصص  بالطاقة. 

الكهرباء من سفن راسية قبالة الساحل. 
شركة  في  التجاري  القطاع  رئيسة  حرزي  زينب  وقالت 
إرسال  تعتزم  الشركة  إن  »رويترز«  لوكالة  القابضة  كاراداينيز 
ليبيا بالكهرباء في  إلى ليبيا خالل أسابيع وقد تبدأ إمداد غرب  فريقها 
وتنتج  عائمة  محطة   25 تشغل  التي  الشركة،  أن  حرزي  وأضافت  يوما.   30 غضون 
في المجمل 4100 ميجاوات، »قد تورد الكهرباء عن طريق ميناءي غرب طرابلس )الخمس 

ومصراتة(«. 
الثمار  لجني  تستعد  تركيا  أن  لألنباء  رويترز  لوكالة  تقرير  ذكر  الشهر،  هذا  ومطلع 
وفد  أن  وقتها  »مطلعين«  شخصين  عن  ونقلت  ليبيا.  في  العسكري  لتدخلها  االقتصادية 
أعمال تركيا يعتزم زيارة ليبيا؛ لتقييم كيف يمكن للشركات والبنوك التركية المساعدة في 

»إعادة إعمار« البلد الذي مزقته الحرب، وتأمين احتياجاته من الطاقة. 
الوفاق  الماضي مع حكومة  نوفمبر  نهاية شهر  للجدل  مثيرا  اتفاقا  وقعت  تركيا  وكانت 
لترسيم الحدود البحرية، يسمح ألنقرة باالستحواذ على مناطق بحرية واالستفادة من موارد 
الطاقة، وتتمحور مذكرتي التفاهم األمني والبحري بين حكومة غير الشرعية، برئاسة فائز 
الليبية،  الموارد  على  السيطرة  حول  أردوغان،  طيب  رجب  بقيادة  التركي  والنظام  السراج، 
بعد  السيما  االقتصادي،  الضعف  من  حالة  تشهد  أنقرة  أن  خصوصا  النفط،  وبالتحديد 
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العقوبات األمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية. 
ويشير مراقبون الى أن هدف النظام التركي االساسي هو االستيالء على الموانئ النفطية 
التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي. ونقلت »العربية نت« عن الخبير االقتصادي في 
مجال النفط والغاز رمزي الجدي، قوله أّن السيطرة على الموانئ البحرية بليبيا هو أحد األبواب 
الذي يمّكن أنقرة من أن تكون مركز تجميع الغاز بالمتوسط ونقله إلى أوروبا ويحولها إلى 
ميناء مصراتة  يمثل  بينما  البالد،  النفطية شرق  الموانئ  أهّم  تتركز  للطاقة، حيث  مصدر 
البحري أهم ميناء تجاري ليبي من وإلى إفريقيا والشريان الحيوي للتبادل التجاري في ليبيا.  
وتسيطر قوات الجيش الليبي على أهّم الموانئ التي يصّدر عبرها النفط إلى الخارج وهي 
موانئ السدرة وراس النوف والزويتينة والبريقة والحريقة، ويبلغ إجمالي صادراتها 780 ألف 

برميل يوميا، وهو ما دفع أنقرة لمواصلة التحشيد ورفض الدعوات الطالق النار 
بهدف السيطرة على هذه الموانئ في اطار مخططات النظام التركي 

لنهب الثروات الليبية. 
وبالرغم من الدعوات الدولية للتهدئة النهاء التدخالت 

الخارجية في ليبيا، يصر النظام التركي على االستمرار 
في عدوانه وتحديه للمجتمع الدولي. وقال متحدث 

الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن التدخل التركي 
واالشتباكات،  األحداث  مجريات  غير  ليبيا  في 

حكومة  دعم  ستواصل  بالده  أن  إلى  مشيرا 
العسكري.  التعاون  اتفاق  بموجب  الوفاق 
حق  لها  السراج  فايز  حكومة  أن  إلى  ولفت 
هجمات  ضد  النفس  عن  الشرعي  الدفاع 
الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، مشيرا 
السراج  حكومة  مع  التركي  التعاون  أن  إلى 

يستمر في هذا اإلطار. على حد زعمه. 
أن  الليبي،  للشأن  المتابعون  ويشير 
النظام التركي وحلفائه من جماعة »االخوان« 

على  السيطرة  أجل  من  شءي؛  كل  سيفعلون 
الفتن  من  مزيد  على  ذلك  في  معولين  ليبيا، 

الصراعات.  وتأجيج  البالد  في  الحروب  واشعال 
للسيطرة  التركي-االخواني  التحالف  هذا  ويسعى 

البالد  ثروات  لنهب  مشروعه  وتنفيذ  الحكم  على 
وتمرير أجندات تركيا المشبوهة في المنطقة. 

وال شك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أسقط 
عن وجهه كل األقنعة الزائفة والنوايا الخبيثة التي يستهدف بها 

عدة دول عربية وأظهر بوضوح مخططاته وأطماعه فى سوريا وليبيا 
أر تى وورلد« والذى  حين قال فى خطاب له في أكتوبر 2019، أمام منتدى »تى 

عقد فى إسطنبول:«األتراك يتواجدون فى ليبيا وسوريا، من أجل حقهم، وحق إخوانهم فى 
المستقبل«. . ثم أردف قائال:«األتراك اليوم يتواجدون فى جغرافيتهم احتراما إلرث األجداد، 

فهم من نسل يونس أمره« فى إشارة إلى القاضى العثمانى الشهير. 
وتتكشف يوما بعد يوم مخططات أردوغان في ليبيا والتي لم تعد خافية على الليبيين 
الوطني  الجيش  لدعم  بنغازي  مدينة  في  الليبي،  الشعب  أبناء  من  المئات  تظاهر  حيث 
ساحة  وشهدت  التركية.  المخططات  رفض  على  والتأكيد  حفتر،  خليفة  بقيادة  الليبي 
وحمل  ليبيا.  في  التركي  التدخل  ضد  احتجاج  مظاهرات  األحد،  بنغازي،  بمدينة  الكيش 
في  عسكريًّا  تركيا  بتدخل  ومنددة  العامة،  القيادة  لقوات  مؤيدة  الفتات  المتظاهرون 

الشأن الليبي. 
وقال مشاركون في المظاهرة، إن المتظاهرين قدموا إلى بنغازي من عدة مناطق. وأطلق 
بحكومة  منددين  لليبيا«،  العثماني  بـ«االحتالل  وصفوه  لما  رافضة  هتافات  المتظاهرون 
الوفاق، ورئيسها فائز السراج، كما هتفوا ضد الرئيس التركي رجب إردوغان، فيما ترددت 

في الساحة أغاٍن مؤيدة للجيش وللمشير خليفة حفتر. 
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التفاصيل
والسياق والدالالت
الرابع من جويلية الجاري، كان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار يتجّول داخل أكثر من  في 
تركي  بغرور  المدفوع  الرجل  اسطنبول.  أو  أنقرة  أحياء  أحد  يزور  كأنه  طرابلس  في  موقع 
يخرج  أن  اختار  الوفاق،  حكومة  عن  فيها  وكيال  كان  التي  معركته  في  مظفرا  نصرا  يتوّهم 
اللعبة، بل هي  الداخل والخارج، بأن بالده جزءا من  بتصريحات لها أهدافها ورسائلها في 
محور اللعبة في طرابلس، وقد أصبحت تتصّرف كصاحب الحق الذي ينازع في كل التفاصيل 

ويعادي الجميع من أجل المشروع الذي رسمه لنفسه.

شريف الزيتوني

استهداف قاعدة الوطية..
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قبل أن يغادر آكار طرابلس صّرح قائال على لسان الجمع نيابة عن قادته »لنا مع المنطقة 
تاريخ مشترك يمتد لـ500 عام. أجدادنا انسحبوا من المنطقة، لكننا سنقوم بكل ما يجب 
علينا أن نقوم به من أجل العدالة والحق وفي إطار القانون الدولي، وسنبقى هنا إلى األبد 
مع إخواننا الليبيين«. التصريح بالقدر الذي يبّين النوايا الحقيقية لألتراك في ليبيا وخلف 
الناطق الرسمي باسم الجيش أحمد المسماري، بالقدر الذي قوبل  ردود فعل قوية من 
برد سريع في قاعدة الوطية استهدف قادة في االستخبارات التركية ومنظومة دفاع جوي 
وعدد من الرادارات، كما تحدثت أنباء عن مقتل ضابط كبير تتكتم أنقرة عن هويته إلى 

جانب عدد من المرتزقة األجانب.
تحتل قاعدة الوطية الجوية قيمة كبيرة لدى الليبيين. هي من بين األقدم في البالد، 
»بناها األمريكان عقب الوصاية الدولية الثالثية بين بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة 
على ليبيا عندما كانت تحت االحتالل اإليطالي. كما أنها القاعدة التي راهن نظام العقيد 
الجيش  فيه  تمركز  الذي  المقر  أنها  كما  الوطن  دفاع عن  تكون حصن  أن  على  الراحل 
الليبي منذ 2014، ولم تتمكن قوات الوفاق من السيطرة عليها رغم نفوذها على المنطقة 

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

على استيعاب أكثر من 7000 عسكري«.

وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي كـــان مــدفــوعــا بـــغـــرور يــتــوّهــم نــصــرا 

مظفرا في معركته التي كان وكيا فيها عن حكومة الوفاق، 

في  ورسائلها  أهــدافــهــا  لها  بتصريحات  يــخــرج  أن  اخــتــار 

الداخل والخارج، بأن باده جزءا من اللعبة، بل هي محور 

الــلــعــبــة فـــي طـــرابـــلـــس، وقــــد أصــبــحــت تــتــصــّرف كــصــاحــب 

الحق الــذي ينازع في كل التفاصيل ويعادي الجميع من 

أجل المشروع الذي رسمه لنفسه.
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كانت  باعتبارها  هامة  قيمة  ذات  هي  مؤخرا،  منها  انسحب  الذي  الجيش  إلى  بالنسبة 
غرفة عملياته منذ العام 2014. وهي التي تتم عبرها عملية المراقبة غرب البالد. وذات 
الجيش فيها يعني خسارتها  بقاء  أن  التي كانت تعرف جيدا  الوفاق  أيضا لحكومة  قيمة 
لسلطة معنوية وميدانية وعلى ذلك حاولت في مرات كثيرة التقّدم نحوها وفشلت، إلى 
عملية  سهل  الذي  الجوي  الغطاء  عبر  مباشر  بشكل  باألتراك  لالستنجاد  اضطرت  أن 

السيطرة.
شهدت  الجوية  الوطية  قاعدة  »أن  إعالم  وسائل  أعلنت  العملية،  تفاصيل  إلى  بالعودة 
في ساعات متأخرة من ليل السبت  االحد قصًفا جوًيا عنيًفا وسط سماع أصوات تحليق 
لطيران حربي في سماء منطقة الجبل الغربي«، مضيفة أن القصف كان بـ 9 ضربات جوية، 

قوتها شعر بها المواطنون في منطقتي الرجبان والزنتان القريبتين.
التقليل  حاولوا  لكنهم  بالقصف  اعترفوا  العملية  على  لهم  فعل  رد  أول  وفي  األتراك 

أكدت  أخرى  أن مصادر  غير  الخسائر،  من 
من  تبنيها  يتّم  لم  العملية  الخسائر.  تلك 
بأن  إشارات  هناك  لكن  رسمي،  طرف 
بينها  من  لتنفيذها  األقرب  هو  الجيش 
مدير  المحجوب  خالد  العميد  تصريحات 
الذي  الليبي،  الجيش  في  التوجيه  إدارة 
القصف  إن  القول،  العربية  قناة  عنه  نقلت 
»رادارات ومنظومات دفاع تركية  استهدف 
في الوطية«. واستهداف منظومات الدفاع 
دائمة  قاعدة  تركيز  لفكرة  ضرب  هو 
بناء  البالد،  غرب  لتركيزها  تركيا  تسعى 
مع  واالقتصادية  األمنية  اتفاقيتها  على 
إمكانيات  أنقرة  تمنح  والتي  السراج  فائز 
ونشر  عسكري  تنسيق  مركز  تأسيس 

بالنسبة إلى الجيش الذي انسحب منها مؤخرا، قاعدة 

الوطية ذات قيمة هامة باعتبارها كانت غرفة عملياته 

منذ العام 2014. وهي التي تتم عبرها عملية المراقبة 

غـــرب الـــبـــاد. وذات قــيــمــة أيــضــا لــحــكــومــة الـــوفـــاق التي 

كانت تعرف جيدا أن بقاء الجيش فيها يعني خسارتها 

ــــاولـــــت فــي  ــلــــى ذلــــــك حـ لـــســـلـــطـــة مـــعـــنـــويـــة ومــــيــــدانــــيــــة وعــ

إلــى أن اضطرت  الــتــقــّدم نحوها وفشلت،  مــرات كثيرة 

لاستنجاد باألتراك بشكل مباشر عبر الغطاء الجوي 

الذي سهل عملية السيطرة.
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طائرات بدون طيار ومقاتالت من طراز »إف-16«.
التي لديها  المحجوب وفي نفس التصريحات أضاف »نحن في حرب حقيقية مع تركيا 
التعامل  ليبيا«، بما يعني أن كل مواقعها هي أهداف للجيش في إطار  أطماع نفطية في 
معها كعدو يستهدف أراضي ليبيا وسيادتها وعبر تواطؤ من أطراف في الداخل كان لهم 

الدور الواضح في استدعاء األتراك في الحرب الدائرة.
تقريبا  تتبنى  الوفاق  حكومة  أن  الملفت 
ما يقوله األتراك، حيث باشرت في أول فعل 
لها باإلدانة من خالل الهروب نحو »األطراف 
الخارجية« في االتهام. والوفاق هنا لم تكن 
األطراف،  تلك  لذكر  الكافية  الشجاعة  لها 
لكن المهم بالنسبة إليها أن تصّدر األزمة 
وتسّوق ألنصارها أنها مستهدفة خارجيا. 
وليس  تركيا  موقف  تقّدم  هي  ربما  بل 
موقفها في عالقة بالخالف مع فرنسا حول 
األزمة الليبية وحول الدور التركي في البحر 
ألكثر  قلق  مصدر  أصبح  الذي  المتوسط، 

من جهة في أوروبا.
وفي تحليل بسيط لعملية الوطية يمكن 
القول أن هناك رسالة للوفاق وحلفائها، إن 
الحديث عن تقّدم نحو سرت يعني امتحانا 
ألنقرة  ال  إيجابية  نتائجه  تكون  لن  صعبا 
وال  النفط،  أبار  من  االقتراب  في  الطامحة 
للوفاق التي أصبحت تعتقد أنها انتصرت 
في  أخرى  مناطق  نحو  معركة  وستواصل 
مازال  الجيش  بأن  إشارات  فيه  كما  البالد. 
خوض  من  تمكنه  التي  الجاهزية  على 
الجوي  التركي  اإلسناد  رغم  المعركة 

المؤثر.

»أن  إعــام  وســائــل  أعلنت  العملية،  تفاصيل  إلــى  بالعودة 

قــاعــدة الــوطــيــة الــجــويــة شــهــدت فــي ســاعــات مــتــأخــرة من 

ليل السبت  االحد قصًفا جوًيا عنيًفا وسط سماع أصوات 

الغربي«،  الجبل  منطقة  سماء  في  حربي  لطيران  تحليق 

مضيفة أن القصف كان بـ 9 ضربات جوية، قوتها شعر بها 

المواطنون في منطقتي الرجبان والزنتان القريبتين.

هناك  أن  القول  يمكن  الوطية  لعملية  بسيط  تحليل  في 

ــالـــة لـــلـــوفـــاق وحــلــفــائــهــا، إن الـــحـــديـــث عـــن تـــقـــّدم نحو  رسـ

ســـرت يــعــنــي امــتــحــانــا صــعــبــا لـــن تــكــون نــتــائــجــه إيــجــابــيــة ال 

أبــار النفط، وال للوفاق  ألنقرة الطامحة في االقــتــراب من 

التي أصبحت تعتقد أنها انتصرت وستواصل معركة نحو 

مــنــاطــق أخــــرى فـــي الـــبـــاد. كــمــا فــيــه إشـــــارات بـــأن الجيش 

مازال على الجاهزية التي تمكنه من خوض المعركة رغم 

اإلسناد التركي الجوي المؤثر.
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رامي التلغ

وأخذت  موقفها،  باريس  صعَّدت  حيث  ملحوظًا  توتراً  وفرنسا  تركيا  بين  العالقات  تشهد 
يمكن  و«ال  مقبولة«  »غير  بأنها  ووصفتها  ليبيا،  في  أنقرة  تصرفات  حيال  انتقاداتها  تكثف 
لفرنسا السماح بها«، إلى غير ذلك من عبارات تنم عن مواقف فرنسا الرافضة للطموحات 

التركية في تلك المنطقة

الصراع
التركي الفرنسي..

صدع متفاقم داخل الناتو
وتصعيد محتمل
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بدت الدبلوماسية الفرنسية خالل األيام القليلة الماضية نشطة للغاية في إطار الملف 
وإرسال  التركي  العسكري  التدخل  وخصوصًا  األخيرة  التطورات  أن  اعتبرت  فقد  الليبي، 
المرتزقة السوريين إلى ليبيا، والتحرش بالقوات الفرنسية بالقرب من السواحل الليبية، كل 
ذلك يمثل لعبة خطرة يخوض غمارها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأن فرنسا لن 
تسمح باستمرار تلك اللعبة التي ستكون على حساب األمن واالستقرار في المنطقة برمتها.
إعالمية  تصريحات  في  التركي  نظيره  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  اتهم  حيث 
سفن  وصول  بعد  ليبيا  بشأن  دولي  مؤتمر  في  قطعها  التي  بالوعود  الوفاء  بعدم  سابقة 

حربية تركية ومقاتلين سوريين إلى ليبيا.
وقال ماكرون خالل مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس 
»أود أن أعبر عن بواعث القلق فيما يتعلق بسلوك تركيا في الوقت الحالي وهو ما يتناقض 

تماما مع ما التزم به الرئيس طيب أردوغان في مؤتمر برلين«.
ما زاد في توتير األجواء بين البلدين هو حادثة الفرقاطة العسكرية الفرنسية »كوربيه«، 
الشهر  أواخر  في  أرادت  الناتو،  مهمة  إطار  في  المتوسط    األبيض  البحر  في  تعمل  التي 
الراية  تحمل  سفينة  تفتيش  الماضي 
خرقها  بتهمة  ليبيا،  إلى  متجهة  التنزانية 

حظر األسلحة المفروض على ليبيا.
أن  الفرنسيون  المسؤولون  وصرح 
لمضايقات  تعرضت  الفرنسية  الفرقاطة 
التي  التركية  العسكرية  السفن  بل 

ِ

ق من 
كانت ترافق هذه السفينة، ما أدى إلى عطل 
راداراتها ثالث مرات. مع العلم بأن أردوغان 
اتفاقية  على  يناير  في  وّقع  قد  كان  نفسه 
األسلحة  بيع  حظر  على  تنص  التي  برلين، 

إلى ليبيا.
لدى  الفرنسي  المندوب  علق  جانبه،  من 
مجلس األمن الدولي على ما تفعله البحرية 
إلى طرابلس في  التركية من نقل األسلحة 
ليبيا. حيث قال أن ذلك يعتبر انتهاك واضح 

بـــــدت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة خـــــال األيــــــــام الــقــلــيــلــة 

الــمــاضــيــة نــشــطــة لــلــغــايــة فـــي إطــــار الــمــلــف الــلــيــبــي، فقد 

ــًا الــتــدخــل  ــرة وخـــصـــوصـ ــيــ اعـــتـــبـــرت أن الــــتــــطــــورات األخــ

العسكري التركي وإرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا، 

والــتــحــرش بــالــقــوات الــفــرنــســيــة بــالــقــرب مــن الــســواحــل 

الــلــيــبــيــة، كـــل ذلـــك يــمــثــل لــعــبــة خــطــرة يــخــوض غــمــارهــا 

الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــــان وأن فــرنــســا لن 

حساب  على  ستكون  الــتــي  اللعبة  تلك  بــاســتــمــرار  تسمح 

األمن واالستقرار في المنطقة برمتها.
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مجلس  وقرارات  برلين  مؤتمر  لمقررات 
كلمة  في  ذلك  جاء  بليبيا.  الخاصة  األمن 
الدولي  األمن  لمجلس  جلسة  خالل  ألقاها، 
األوضاع  بشأن  كونفرانس،  الفيديو  عبر 

في ليبيا.
مجلس  في  الفرنسي  المندوب  وشدد 
األمن، على أن ليبيا بدأت تتحول إلى سوريا 
لألزمة  عسكريا  حل  ال  أنه  مؤكدا  ثانية، 

الليبية.
أمام  كلمة  خالل  فرنسا  مندوب  ودعا 
األربعاء،  األمن  لمجلس  افتراضية  جلسة 
لبحث األوضاع في ليبيا، إلى انسحاب جميع 
القوات األجنبية والمرتزقة من ليبيا، فال حل 
من  بد  »ال  قائال:  الليبية،  لألزمة  عسكريا 
والمرتزقة  األجنبية  القوات  جميع  انسحاب 
وقف  من  بد  ال  أنه  مؤكدا  ليبيا«،  من 

التدخالت الخارجية في األزمة الليبية.
حدة  تصاعد  على  جديد  مؤشر  في 
يخص  فيما  وباريس  أنقرة  بين  الخالف 
الجيوش  وزارة  أعلنت  الليبي،  الملف 
عملية  من  المؤقت  انسحابها  الفرنسية 
في  األطلسي  شمال  لحلف  البحري  لألمن 

البحر األبيض المتوسط.
تبًعا لذلك، قال مسؤول في وزارة الدفاع 
آن  »سي  لشبكة  تصريح  في  الفرنسية 
موريل  الفرنسي  الناتو  سفير  آن«:«إن 
العام  األمين  إلى  رسالة  كتب  دوميناش، 

ما زاد في توتير األجواء بين البلدين هو حادثة الفرقاطة 

ــيـــه«، الــتــي تــعــمــل فـــي الــبــحــر  الــعــســكــريــة الــفــرنــســيــة »كـــوربـ

األبيض المتوسط   في إطار مهمة الناتو، أرادت في أواخر 

التنزانية  الـــرايـــة  تــحــمــل  سفينة  يش  ت تف الــمــاضــي  الــشــهــر 

متجهة إلى ليبيا، بتهمة خرقها حظر األسلحة المفروض 

على ليبيا.
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أن هذا  إلى  بتعليق مشاركته، مشيًرا  بقرار فرنسا  الناتو، ينس ستولتنبرغ، إلبالغه  لحلف 
لتصرف  تعرضت  »كوربيت«  اسم  تحمل  فرنسية  فرقاطة  تعرض  بسبب  اتخاذه  تم  القرار 

عدائي من 3 فرقاطات تركية«.
حزيران  يونيو   18 في  صحفي،  مؤتمر  في  ستولتنبرغ،  ينس  للناتو  العام  األمين  وقال 
أن  من  تأكدنا  أننا  هي  »رسالتي  الحلف،  دول  مع  المزعوم  الحادث  ناقش  إنه  الماضي، 
السلطات العسكرية للناتو تحقق في الحادث لتوضيح ما حدث«، لكن مسؤول وزارة الدفاع 

الفرنسية قال ل«ـسي آن آن« إن »التفتيش الذي طلبه الناتو لم يخلص إلى أي استنتاجات«.
يتم  حتى  الفرنسية  العسكرية  الموارد  سحب  »يجري  أنه  الفرنسي،  المسؤول  وأضاف 
توضيح حظر األسلحة. نحن نطالب بإجراء حوار جوهري واالمتثال للحظر«، وذلك على خلفية 

التوتر السياسي بين أنقرة وفرنسا فيما يخص الملف الليبي.
بين  المتصاعد  الخالف  أن  لها،  تقرير  في  برس«األمريكية،  »أسوشيتد  وكالة  وذكرت 

يشّكل  ليبيا،  في  األزمة  إزاء  وفرنسا  تركيا 
ويظهر  األطلسي  شمال  لحلف  قويا  اختبارا 

ضرورة إجراء إصالحات داخل الحلف.
غربيين  دبلوماسيين  عن  التقرير،  ونقل 
قولهم: إن »الخالف الذي احتدم بين سفن 
السواحل  قبالة  وفرنسية  تركية  حربية 
عندما  خاصة  الحلف،  ضعف  كشف  الليبية 
على  تقفان  فيه  عضوان  دولتان  تكون 
مثل  خارجي  صراع  في  مختلفين  جانبين 

ليبيا«.
خطر  هناك  إن  محللون  يرى  ذلك،  من 
حدوث انقسام طويل األمد داخل الحلف إذا 
المتصاعد  فالنزاع  تركيا مسارها،  تغير  لم 
سلط  الناتو،  في  العضوين  الدولتين  بين 
للحفاظ  الحلف؛  جهود  على  ساطعا  ضوءا 
الوقت  وفي  صفوفه،  داخل  النظام  على 
وخاصة  فيه،  الضعف  نقاط  كشف  نفسه 
بإجماع  إال  خطوة  أي  على  الموافقة  عدم 

جميع الدول األعضاء.

فــي مــؤشــر جــديــد عــلــى تــصــاعــد حـــدة الــخــاف بــيــن أنــقــرة 

وباريس فيما يخص الملف الليبي، أعلنت وزارة الجيوش 

البحري  لألمن  عملية  مــن  المؤقت  انسحابها  الفرنسية 

لحلف شمال األطلسي في البحر األبيض المتوسط.

مــن ذلــك، يــرى محللون إن هناك خطر حــدوث انقسام 

تركيا مسارها،  تغير  لــم  إذا  الحلف  األمــد داخــل  طويل 

الناتو،  في  العضوين  الدولتين  بين  المتصاعد  فالنزاع 

على  للحفاظ  الحلف؛  جــهــود  على  ساطعا  ضـــوءا  سلط 

النظام داخــل صفوفه، وفــي الوقت نفسه كشف نقاط 

الضعف فيه، وخاصة عــدم الموافقة على أي خطوة إال 

بإجماع جميع الدول األعضاء.
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الشلوي:

النواب  مجلس  عضو  أكد 
استهداف  أن  الشلوي  فرج 
الوطية عمل متقن وجاء في  قاعدة 
التوقيت المناسب ألنه جرى قصفها 
بتجهيزها  تركيا  قامت  أن  بعد 
منظومة  وتركيب  كامل  بشكل 
وأضاف  فيها  متكامل  جوي  دفاع 
المرصد  صحيفة  مع  مقابلة  في 
استخباراتي  القصف سبقة عمل  أن 

ناجح.. 
إلى نص الحوار

 حوار/ سوزان الغيطاني

استهداف قاعدة 

»الوطية« جاء
في الوقت المناسب
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ما دالالت استهداف قاعدة الوطية في هذا الوقت بالذات؟
استهداف قاعدة الوطية في هذا الوقت عمل جيد متقن حيث سبقه عمل استخباراتي 
تكن  لم  وكأنها  وجعلها  قصفها  جرى  ثم  القاعدة  بتجهيز  يقوم  العدو  جعل  حيث 
سالح  قام  متكاملة  جوي  دفاع  منظومة  تركيب  التركي  الجيش  استكمل  أن  فبعد 

جوي بقصف تلك القاعدة بموجب عمل استخباراتي محكم وفي التوقيت المناسب.

ما هو الرد التركي المنتظر؟ 
ضخمة  تجهيزات  عمل  على  وتعكف  المرتزقة  آالف  بحشد  تقوم  فترة  منذ  تركيا 
بهجوم  ستقوم  أنها  وأعتقد  والوطية  ومعيتيقة  مصراته  في  عسكرية  قوات  منها 

على سرت والجفرة.

في أي سياق تقرأ الموقف المصري؟
نحن في مجلس النواب نثمن الدور المصري خاصة وأن مصر تهدف لزعزعة استقرار 
مصر الشقيقة الكبرى لنا والتي تتعرض لضغوط من دولة إثيوبيا والبد من التأكيد 

على أن محور الشر القطري التركي هو الذي يدير الصراع في المنطقة العربية.

كيف يفهم الموقف الفرنسي من التدخل التركي؟
تعرية  لها وتريد  التركي وتريد حليف  العدوان  موقف فرنسا واضح فهي ترفض 

تركيا في المحافل الدولية وبعدها لن تسمح بأن تكون تركيا في جنوب أوروبا.

أين تقف روسيا من المشهد الليبي؟ وأي تأثير لروسيا سلبا أو ايجابا على 
التدخل التركي في ليبيا؟ 

أعتقد أن روسيا لديها مصالح كبيرة مع تركيا وأعتقد أنها سوف تضحي بأي شئ 
الواليات  يدفع  سوف  الروسي  التدخل  أن  كما  تركيا  مع  مصالحها  على  للحفاظ 
لتوريد  إال  ليبيا  في  التدخل  لروسيا  نريد  ال  فإننا  لذلك  أيضا  للتدخل  المتحدة 

السالح فقط

ما رأيك في الموقف األمريكي من المشد الليبي؟
اإلدارة األمريكية في هذه المرحلة تتسم بالضعف كما أنها ال تهتم كثيرا بالملف 
الليبي ولديها مشاكل أكثر أهمية بالنسبة لها من الملف الليبي ولن تتدخل إال إذا 

تدخلت روسيا.

كيف تابعت موقف البعثة األممية من األوضاع في ليبيا؟
فبعد  الخفاء  في  يحدث  ما  شيئا  وكأن  ضعيف  األممية  البعثة  موقف  أن  أعتبر  أنا 
قيام المبعوث األممي األخير غسان سالمة بتقديم استقالته لم تقم البعثة األممية 

بتعيين بديال له.

المشهد  في  الحالي  والسياسي  الحربي  الجمود  حالة  مستقبل  هو  ما 
الليبي؟

بالكامل  المنطقة  ألن  سياسيا  وليس  عسكريا  سيكون  أنه  أعتقد  ليبيا  في  الحل 
ستشتعل وليس ليبيا فحسب فالمستهدف بكل هذه األمور مصر المجاورة لليبيا 

كما أن المنطقة بالكامل على فوهة بركان أو على برميل بارود.

المحلي  الرفض  ظل  في  ليبيا  غرب  على  التركية  للهيمنة  مستقبل  أي 
واإلقليمي والدولي؟ 

ليبيا مسألة وقت فقط فهو أجندة تفرض بعد ترك  التركي داخل  التواجد  انتهاء 
لكل هذا هو  والممول  والعراق  ما تشاء كما حدث في سوريا  لتفعل  لتركيا  األمور 
في  الروسي  النفوذ  ترفض  التي  األمريكية  المتحدة  الواليات  بمباركة  قطر  دولة 

البحر األبيض المتوسط وخاصة في دولة ليبيا.    
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رئيس ملف الدفاع باألعلى للقبائل الليبية:

الدفاع  ملف  رئيس  قال 
للقبائل  األعلى  بالمجلس 
اللواطي،  ابريك  وليد  العمدة/  الليبية 
ثوراتها من  ليبيا  في  العربية  للقبائل  إن 
ربوع  كافة  في  واألمان  األمن  بسط  أجل 
ليبيا، مؤكدا أن القبائل في ليبيا هي رقم 
الليبي قديما  مهم في معادلة االستقرار 

وحديثا.
المجلس  رؤية  أن  اللواطي  أوضح  كما 
األعلى للقبائل في ليبيا لحل األزمة الليبية 
وعسكري(،  )سياسي  خطين  في  تتمثل 
حول  تفصيال  أكثر  بشكل  وللحديث 
والتدخل  الليبي،  الملف  مستجدات 
حل  في  الليبية  القبائل  ودور  التركي، 
اإلخبارية«،  إفريقيا  لـ«بوابة  كان  األزمة، 
الدفاع  ملف  رئيس  مع  الحوار  هذا 
بالمجلس األعلى للقبائل الليبية العمدة/ 

وليد ابريك اللواطي، وإلى نص الحوار

حوار/ همسة يونس

القبــائــل
رقم مهم في معادلة 
االستقرار قديما وحديثا
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 1102 عام  بدايته  منذ  ليبيا  في  التركي  التدخل  تابعتم  كيف  بداية.. 
وحتى اآلن؟ 

لألسف التدخل التركي مع بداية األحداث في ليبيا عام 1102 لم يكن إيجابيا، 
»على  به  صرح  ما  وهذا  مصراتة،  مدينة  وهى  بعينها  لمدينة  منحازا  كان  بل 
إحدى  في  قال  عندما  الليبية  المسلمين  اإلخوان  جماعة  قادة  أحد  الصالبي« 
القنوات إنه هو من طلب تدخل أوردغان من أجل حماية مدينة مصراتة خوفا 
من سقوطها في أيدي قوات النظام السابق، وقد كان تدخل تركيا منذ البداية 

بمثابة وضع موضع قدم لها في ليبيا. 

ما تحليلكم لزيارة وزير الدفاع التركي األخيرة إلى طرابلس؟
قبل  من  »استفزازا«  نعتبرها  طرابلس  إلى  األخيرة  التركي  الدفاع  وزير  زيارة 
هذه  نستنكر  ليبيا  في  الليبية  للقبائل  أعلى  كمجلس  ونحن  التركي،  النظام 
الزيارة، ونطالب الحكومة الليبية بضرورة الرد على هذه الزيارة من خالل إدانة 

هذه الزيارات المستفزة.
 

ماذا بشأن المبادرة المصرية.. 
والخطوط الحمراء؟

مصر دولة عربية شقيقة نكن لها 
التقدير واالحترام، وهى دولة  كل 
المتوسط  البحر  مؤثرة في جنوب 
يهدد  والخطر  أفريقيا،  وشمال 
فنحن  لذا  الغرب،  جهة  من  مصر 
المصرية  المبادرة  عاليا  نثمن 
وندعمها بشكل مطلق والخطوط 
الحمراء التي حددها الرئيس عبد 
جمهورية  رئيس  السيسي  الفتاح 
باألساس  هي  العربية  مصر 
من  لمصر  القومي  األمن  حماية 
كمجلس  ونحن  الغربية،  الجهة 
ما  نؤيد  الليبية  للقبائل  أعلى 
صرح به الرئيس السيسي فمصر 
عبر مراحل التاريخ المختلفة كانت 

داعم حقيقي لنا في ليبيا.
 

كيف يؤثر الوضع في ليبيا على دول الجوار الليبي.. وما قراءتكم للموقفين 
التونسي والجزائري من األزمة الليبية؟

لألسف الوضع المأساوي الذي تعيشه المنطقة الغربية في ليبيا وتحديدا مدينة 
وتركيا«،  قطر  دويلة  من  المدعومة  »المليشيات  سيطرة  حيث  من  طرابلس 
والجزائر لذلك ندعو  بينها تونس  الجوار ومن  للدول  يشكل تهديدا مباشرا 
الجهود  توحيد  أجل  من  مصر  في  األشقاء  مع  التنسيق  إلى  الدول  هذه  قادة 
له بسط سيطرته  لكى يسهل  الليبي  العربي  الجيش  اإلقليمية ودعم  العربية 

على كافة ربوع ليبيا.
 

إلى أي مدى يمكن أن يعول على القبائل الليبية إلنهاء األزمة الليبية؟
العربية في ليبيا دور مهم جدا من أجل بسط األمن واألمان في كافة  للقبائل 
ربوع ليبيا، تاريخيا كان للقبائل دور مهم في محاربة الطليان في أعوام 1191 
رأسها  وعلى  الجهاد  للقادة  كبير  داعم  القبائل  كانت  حيث   1391 عام  وحتى 
عملية  بداية  مع  وكذلك  المختار،  عمر  الشهداء  شيخ  الليبية  المقاومة  بطل 
 4102 عام  مايو  شهر  منتصف  في  حفتر  خليفة  المشير  قادها  التي  الكرامة 
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ضد التنظيمات اإلرهابية في مدينة بنغازي خاصة وعموم الشرق الليبي عامة 
كان للقبائل دور كبير في الدفع بأبنائها للمشاركة في دحر اإلرهاب وكانوا نواة 
الجيش العربي الليبي اآلن، والقبائل في ليبيا هي رقم مهم في معادلة االستقرار 

في ليبيا قديما وحديثا.
 

ما تصور أو رؤية المجلس األعلى للقبائل الليبية لحل األزمة في البالد؟
خطين  في  تتمثل  الليبية  األزمة  لحل  ليبيا  في  للقبائل  األعلى  المجلس  رؤية 
هما على الصعيد السياسي فنحن ندعم مبادرة المستشار عقيلة صالح رئيس 
ندعم  العسكري  الصعيد  وعلى  المصرية،  والمبادرة  الليبي  البرلمان  مجلس 
الليبي في محاربة  العام للجيش العربي  القائد  مجهودات المشير خليفة حفتر 

اإلرهاب والقضاء على الميليشيات المؤدجلة.
 

هناك زيارة مرتقبة إلى مصر.. هل لنا من تفاصيل بشأنها؟
لجمهورية  الليبية  القبائل  ومشايخ  أعيان  من  عدد  لزيارة  تنسيق  هناك  فعال 
مصر العربية، وهى تأتي في إطار التشاور وتبادل األفكار ما بين الجانبين، وحتى 

اآلن لم يحدد وقت محدد لهذه الزيارة.
 

أخيرا.. برأيك ما هو السيناريو المتوقع خالل المرحلة المقبلة؟
فيما يتعلق برؤية المجلس األعلى للقبائل الليبية السيناريو لما هو متوقع خالل 
الله العلى القدير أن يحفظ ليبيا من  المرحلة المقبلة، فأننا في البداية ندعو 
كيد أعداءها في الداخل والخارج، ونحن كمجلس أعلى للقبائل في ليبيا نرى أن 
التركي الذي نحمله مسؤولية ما يحدث في ليبيا  التدخل  الحل عسكريا لوقف 

اآلن من انقسام ودمار بمقدرات الدولة الليبية.
وفي النهاية نحن نعول على قيادة المستشار والمشير من أجل تحرير ليبيا من 
كمجلس  مسؤوليتنا  منطلق  ومن  بالدنا،  خيرات  في  الطامعين  األعداء  هؤالء 
جميعا  نسعى  وأن  خالفاتهم  نبذ  إلى  الليبيين  كل  أدعو  الليبية  للقبائل  أعلى 
إلى تحكيم العقول من أجل ليبيا والمحافظة على وحدتها وأن نصل بها إلى بر 

األمان وهذا واجب أدبي وتاريخي أمام الله وشعبنا.
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