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»محلل سياسي: الصراع 

داخل الرئاسي صراع 

»فوضى
الغرب الليبي
بيئة خصبة

الغرب الليبي في قلب الصراعات

االشراف: عبدالباسط غبارة  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

»مصراتي-طرابلسي
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االفتتـــاحيـــة

األزمات تعصف بغرب األزمات تعصف بغرب 
ليبيا على جميع األصعدةليبيا على جميع األصعدة

مازالت األوضاع في ليبيا تتجه نحو التعقيد يومًا بعد يوم في ظل انسداد األفق 
السياسي وتصاعد التوتر العسكري.لكن الجديد في تطورات المشهد الليبي 
خالل الفترة األخيرة هو دخول المنطقة الغربية في نطاق الصراعات السياسية 
والمواجهات المسلحة،بين حلفاء االمس في تواصل لمسلسل االنفالت األمني 
األوضاع  ناهيك عن  المنطقة منذ سنوات  التي تشهدها هذه  العنف  وأحداث 

المعيشية والصحية التي تزداد سوءا وتنذر باالسوأ.

مجلة »المرصد«



3 الخميس  14  يوليو  2020             العدد: 125 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

حكومة الوفاق الليبية تعيش على وقع أزمات داخلية وتصدعات كبيرة،هذا العنوان 
االبرز لألوضاع السياسية في غرب ليبيا.التجاذبات والخالفات ظهرت للعلن بين رئيس 
المجلس الرئاسي فائز السراج  ونائبه أحمد معيتيق الذي شن هجوما عنيفا على االول 

معتبراً أنه ال يملك كامل صالحيات رئيس مجلس الوزراء.
ووجه معيتيق انتقادا الذعا للسراج بشأن مؤسسة االستثمار، مؤكداً أن األخير يملك 
كامل  يملك  ال  »السراج  أن  له  بيان  في  تخطيها.واعتبر  ينبغي  ال  محددة  صالحيات 
صالحيات رئيس مجلس الوزراء وفق اتفاق الصخيرات، لكنه يترأس المجلس بصالحيات 
فإن  الصخيرات  التفاق  »وفقا  أنه  يتعداها«.وأضاف  أن  يفترض  ال  وحصرية  محددة 
رئيس  من  يتشكل  المجلس  هذا  وأن  الوزراء،  رئاسة  مجلس  في  تتمثل  الوزراء  رئاسة 
مجلس الرئاسة ونوابه ووزيري دولة، مع العلم بأن الرئيس وفق اتفاق الصخيرات هو 

رئيس مجلس الرئاسة وال يملك شخص الرئيس صفة رئيس مجلس الوزراء«.
»الليبيين  دعوة  حد  الى  األمر  وصل  بل  الحد  هذا  عند  تقف  لم  معيتيق  انتقادات 
وأوجه  ُصرفت  وأين  ُصرفت  التي  األموال  في  تحقيق  بفتح  و«المطالبة  التظاهر  إلى 
الفرد  سلطة  فيه  تسببت  الذي  المتدني  الخدمات  »مستوى  في  والتحقيق  صرفها«، 
الى تفرد  الخدمات«.في اشارة واضحة  التي نتج عنها تدٍن في هذه  المطلق وقراراته 
السراج بالسلطة. وتشير االنتقادات المتصاعدة لفايز السراج، بسبب إصداره قرارات 

أعضاء  لبقية  الرجوع  دون  تعميمات  و 
داخل  الخالف  تصاعد  المجلس،على 
الخالفات  هذه  الرئاسي.وتزيد  المجلس 
استقالة  شهد  الذي  المجلس  أزمة  من 
علي  رأسهم  وعلى  أعضائه  من  عدد 
القطراني وفتحي المجبري، وعمر األسود، 
المجلس  جعل  ما  الكوني،وهو  وموسى 
لالتفاق  -وفقا  الصالحيات  منقوص 
القرارات  تكون  أن  أقر  الذي  الصخيرات 

باإلجماع.

الـــجـــديـــد فـــي تــــطــــورات الــمــشــهــد الــلــيــبــي خــــال الــفــتــرة 

ــــرة هـــــو دخــــــــول الـــمـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة فـــــي نـــطـــاق  ــيــ ــ األخــ

الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة والـــمـــواجـــهـــات الــمــســلــحــة،بــيــن 

حــلــفــاء االمــــس فــي تــواصــل لمسلسل االنـــفـــات األمــنــي 

ــــذه الــمــنــطــقــة مــنــذ  ــتـــي تــشــهــدهــا هـ وأحــــــــداث الـــعـــنـــف الـ

سنوات.
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الــخــافــات الــدائــرة فــي كــوالــيــس حكومة الــوفــاق،تــرتــبــط 

ارتــبــاطــا وثــيــقــا بـــصـــراع االجــنــحــة داخــــل الــحــكــومــة الـــذي 

يصنفه كثيرون على أنه صراع مصراتي-طرابلسي على 

النفوذ.

االجنحة  وثيقا بصراع  ارتباطا  الوفاق،ترتبط  كواليس حكومة  في  الدائرة  الخالفات 
داخل الحكومة الذي يصنفه كثيرون على أنه صراع مصراتي-طرابلسي على النفوذ.
الغرياني،  الصادق   ، المسلحة  الميليشيات  مفتي  دعوة  مع  أكثر  الصورة  وتتضح 
ميليشيات مصراته والزاوية وزليتن، ومن وصفهم بالعقالء الذين يملكون سالحًا في 
طرابلس، بعقد ملتقى كبير يناقشون فيه عجز المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير 

المعتمدة وتشكيل حكومة أزمة.
الليبية  »اإلخوان«  جماعة  على  حادا  هجوما  طرابلس  حماية  قوة  المقابل،شنت  وفي 
،واصفة إياها بالورم  الذي ينخر في جسد البالد.وقالت قوة حماية طرابلس، فى بيان 
رسمى،الجمعة الماضي :«إن أفعال هذه الجماعة المفسدة في األرض منذ تغلغلها في 
إلى يومنا هذا قد فاق الوصف من شدة إنهاك الدولة والفساد فيها  مفاصل الدولة 

وتخريبها.
وحذرت قوة حماية طرابلس كل من تسول له نفسه المساس بالوطن والمواطن، 
بأن »القوة« الزالت بالمرصاد لها، وتابع البيان »ال تزال هذه الفئة الضالة مستمرة في 
نهجها الُمخرب من افتعال األزمات، وخنق للوطن والمواطن، ومحاربة وتشويه القادة 
عن  الدفاع  سبيل  في  والنفيس  الغالي  وبذلوا  دمائهم  قدموا  ممـن  منا؛  والشرفاء 

الوطن«.
في  مجددا  عاد  الذي  المسلح  الصراع  عن  فصله  يمكن  ال  السياسي  الصراع  هذا 
غرب ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس بعد انسحاب الجيش الوطني الليبي استجابة 
العديد  أطلقتها  التي  التهدئة  لدعوات 
التي  المسلحة  فالمليشيات  الدول.  من 
ضد  للقتال  سابق  وقت  في  تحالفت 
عادت  ما  سرعان  الليبي  الوطني  الجيش 
مع  خاصة  طرابلس  في  النفوذ  حرب  الى 
واالرهابيين  المرتزقة  من  اآلالف  انتشار 
الطامح  التركي  للنظام  الموالين 
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ــــذا الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي ال يــمــكــن فــصــلــه عــــن الـــصـــراع  هـ

الــمــســلــح الــــذي عــــاد مـــجـــددا فـــي غــــرب لــيــبــيــا وخـــاصـــة في 

العاصمة طرابلس بعد انسحاب الجيش الوطني الليبي 

اســتــجــابــة لـــدعـــوات الــتــهــدئــة الــتــي أطــلــقــتــهــا الــعــديــد من 

الدول.

للسيطرة على البالد ونهب ثرواتها.
وشهدت االسابيع القليلة الماضية اشتباكات عنيفة في عدة مناطق غرب ليبيا،كان 
أعنفها في يوليو/تموز الماضي، حيث قتل عدد من قادة مليشيات طرابلس، التابعين 
الوزارة في  تتبع نفس  أخرى  اشتباكات مع مليشيات  السراج،في  داخلية حكومة  لوزارة 
منطقة جنزور، غربي طرابلس. كما تعرض عدد من قادة المليشيات لحملة اغتياالت او 

تصفية أو اعتقال من قبل نظرائهم في المليشيات األخرى.
وأسلحة  عسكرية  طرابلس«بسيارات  »ثوار  مليشيا  ،خرجت  الماضي  يوليو   11 وفي 
قبل  من  للقوة  واضح  استعراض  طرابلس،في  الليبية  العاصمة  شوارع  ومقاتلين،في 
قوي  خالف  على  كانت  والتي  الوفاق  حكومة  قوات  ضمن  المنضوية  الفصائل  إحدى 
بمواالة  يتهم  أنه  الماضية خاصة  األشهر  باشاغا على مدى  فتحي  داخليتها  وزير  مع 
من  إلخراجها  يخطط  وأنه  طرابلس،  في  نظيراتها  حساب  على  مصراتة  ميليشيات 

المشهد السياسي واألمني.
المنصب،  توليه هذا  باشاغا منذ  أن   ، الليبي  للشأن  المتابعين  العديد من  ويؤكد 
يستهدف بشكل متكّرر ميليشيات طرابلس، من أجل تفكيكها وإنهاء سيطرتها على 

منها،  المالية  خاصة  الدولة  مؤسسات 
مصراتة  ميليشيات  أمام  المجال  لفسح 
الموالية لإلخوان، لالستحواذ على السلطة 
ومراكز القرار في العاصمة.وفق ما أوردت 

»العربية نت« في تقرير سابق لها.
المنطقة  تعيش   ، آخر  صعيد  على 
جراء  المخاوف  تصاعد  وقع  على  الغربية 
ارتفاع  ظل  في  الصحي  الوضع  تدهور 
الخطير. »كورونا«  وباء  النتشار  ملحوظ 
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أرجـــعـــت الــصــحــفــيــة األمــريــكــيــة الــمــتــخــصــصــة فـــي تغطية 

األزمــــات اإلنــســانــيــة والـــصـــراعـــات، ليندسي ســنــيــل، تفشي 

وباء كورونا الى المرتزقة الذين تدفع بهم تركيا منذ أشهر 

الى األراضي الليبية.

وذكرت اإلحصاءات الرسمية أن عدد الحاالت المصابة بعموم البالد تجاوز 5 آالف حالة، 
بعد تسجيل 200 إصابة جديدة خالل يوم الجمعة الماضي.

وتصدرت مدينة مصراتة الليبية )غرب( قائمة المدن التي تفشى فيها وباء فيروس 
كورونا المستجد )كوفيد 19(.وقالت اللجنة العليا إلدارة األزمة في مصراتة: إن المدينة 
سجلت منحنى تصاعديا خطيرا النتشار الفيروس.وأضافت أن مصراتة سجلت األسبوع 

الماضي 55 إصابة جديدة، بينها حالة واحدة لشخص غير ليبي.
وأرجعت الصحفية األمريكية المتخصصة في تغطية األزمات اإلنسانية والصراعات، 
الذين تدفع بهم تركيا منذ أشهر  المرتزقة  الى  وباء كورونا  ليندسي سنيل، تفشي 
الى األراضي الليبية.وأوضحت سنيل، في تغريدة لها على موقع »تويتر«، بأن مصراتة 
تعد بؤرة تفشي وباء كورونا في ليبيا، مرجحة إلى أن سبب ذلك هو تدفق المرتزقة من 

تركيا وهم يحملون الفيروس ويعملون على نقله وانتشاره بين الليبيين.
انتشار  العالمية عن قلقهم بشأن  الماضي،عبر مسؤولو منظمة الصحة  وفي يونيو 
الذين  السوريين  المرتزقة  طريق  عن  ليبيا،  في  المستجد  كورونا  لفيروس  سري 
نقلتهم تركيا الى ليبيا.ونقلت صحيفة »االندبندنت« البريطانية، عن مصادر أممية أنه 
مع االختبارات القليلة لكورونا في ليبيا، ال توجد طريقة لقياس األضرار التي يمكن أن 
تحدث بدقة، وأشارت إلى أن الجهود المحلية للقضاء على المرض ستقوضها الحركة 

الدولية المستمرة للقوات العسكرية، ما يطيل ويعمق تفشي الوباء.
وتعمق هذه التطورات من أزمة قطاع الصحة الذي يشهد أزمات خانقة، جراء الحرب 
المتواصل،  السياسي  واالنقسام  األهلية، 
تعاني  حيث  سنوات،  منذ  البالد  في 
في  حاد  نقص  من  الليبية،  المستشفيات 
والمستلزمات  واألدوية،  الطبية،  األطقم 
التشغيلية األساسية، إضافة إلى أن عددا 
كبيرا من المرافق الصحية أغلقت أبوابها 
بشكل كامل، بعد تعرضها لالستهداف، 
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أو لكونها تقع في مناطق تشهد معارك مسلحة. ويحذر مراقبون من أن هذه األوضاع 
تنذر بكارثة إنسانية خطيرة في حالة تفشى الفيروس القاتل في البالد.

وعلى وقع هذا المشهد المتأزم يعيش الليبيون في المنطقة الغربية أوضاعا متردية 
تزيد من معاناة السكان الذين عبروا عن غضبهم في مظاهرات تنديدا بما آلت اليه 
أوضاعهم.وتجمع المتظاهرون في ميدان الجزائر وسط العاصمة طرابلس للتنديد 
بتّوقف الخدمات العامة للناس خاصة أزمة الكهرباء وتأخر الرواتب إلى جانب االنفالت 
الرئاسي  المجلس  فيها  هاجموا  بشعارات  وهتفوا  المرتزقة،  انتشار  بسبب  األمني 
في  وتأخرهم  بأوضاعهم  المسؤولين  مباالة  ال  خاللها  من  وانتقدوا  الوفاق  لحكومة 

إيجاد الحلول، وأخرى تطالبهم بالرحيل.
صور  أظهرت  مشابهة،  مظاهرات  الزاوية  مدينة  طرابلس،شهدت  عن  بعيد  وغير 
تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي إشعال المتظاهرين النيران في إطارات 
الذي  الوضع  من  استيائهم  عن  المتظاهرون  المدينة.وأعرب  شوارع  في  السيارات 
وصلت إليه مدينتهم على المستويين الخدمي واألمني، مطالبين بإسقاط المسؤولين 
الفاسدين بالمدينة ومحاسبتهم. وتعيش مدن غرب ليبيا أزمة خانقة بسبب االنقطاع 
المتكرر للتيار الكهربائي يمتد لـ10 ساعات يوميا،اضافة الى أزمة التزود بالمياه جراء 
وانعدام  الرواتب  األسعار،وتأخر  ارتفاع  عن  فضاًل  الصناعي،  النهر  مياه  على  التعدي 
الخدمات.وفي هذا البلد الغنّي بالنفط، يعيش الليبيون  وسط نقص كبير في الوقود 
الغالب  وفي  المحطات،  أمام  بالساعات  للوقوف  يدفعهم  ما  الطبيعي،  الغاز  أو  السائل 

يغادرون دون الحصول على احتياجاتهم.
وفي الوقت الذي فتحت فيه حكومة الوفاق الباب على مصراعيه لتركيا لنهب ثروات 
تزداد  أوضاع  في  أنفسهم  الليبيون  يجد   ، المتدهور  أنقرة  القتصاد  تدعيما  البالد 

أن  مراقبون  يوم.ويؤكد  بعد  يوما  سوءا 
المشهد في غرب البالد الذي بات عمليا 
تحت سيطرة األتراك سيتجه نحو األسوأ 
على  الصراع  وتيرة  تصاعد  مع  خاصة 
تشهد  وقد  األمس،  حلفاء  بين  النفوذ 
نتيجة  كبير  شعبيا  انفجارا  المنطقة 
في  السكان  لحياة  المتواصل  التدهور 

المنطقة.

ــتــــأزم يــعــيــش الـــلـــيـــبـــيـــون فــي  عـــلـــى وقـــــع هـــــذا الـــمـــشـــهـــد الــــمــ

ــا مـــتـــرديـــة تـــزيـــد مــــن مــعــانــاة  ــ ــاعـ ــ الــمــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة أوضـ

السكان الذين عبروا عن غضبهم في مظاهرات تنديدا 

بما آلت اليه أوضاعهم.
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خالفات السراج ومعيتيق..

 صراع حول الفسادالفساد 

أم حول التموقعالتموقع
في الثامن من يونيو الماضي خرج نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في ندوة صحفية 
أعطى  إلى روسيا. بمالمح غاضبة وبحديث متوتر  قام بها قبل يومين  زيارة  للحديث عن  باهتة 
تنحو  بدأت  الخالفات  وأن  الرئاسي  تركيبة  داخل  حاصلة  ما  هّوة  أن  الوقت  ذلك  في  االنطباع  معيتيق 
الصحفية  اإلفادة  تلك  خالل  مرة  من  أكثر  في  كرر  معيتيق  للعموم.  تصويره  يراد  عّما  مخالفا  منحى 
المقتضبة أن السراج مرجع كل القرارات في »الدولة« عسكريا وسياسيا، لكن يبدو أن الكالم ُفهم على 
عكس ما أريد له، حيث أن القصد أقرب إلى اتهام لرئيس المجلس الرئاسي بالتفّرد بالقرارات وهذا ما 

أثبتته األيام بعد ذلك حيث دخلت العالقة بين الطرفين حالة من التوتر غير مسبوقة.

شريف الزيتوني
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خالفات معيتيق والسراج التي بدأت تخرج للواجهة في الفترة األخيرة، محورها الفساد. 
ينذر بتصدع  الود في مؤشر  التصعيد بعد سنوات  اختار  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب 
سياسة  من  الغاضبة  الشعبية  للتحركات  المطلقة  مساندته  عن  عبر  حيث  الوفاق،  داخل 
السراج في الخدمات العامة وفي مكافحة الفساد، مذكرا إياه أنه ليس رئيس وزراء بل هو 
بمنطق  عليها  التعسف  في  الحق  له  ليس  محدودة  وبصالحيات  رئاسي  مجلس  من  جزء 
ورفضهم  السلمي  التظاهر  من  الناس  حرمان  خطر  إلى  معيتيق  نبه  كما  الفردانية. 
للتجاوزات الحاصلة والصمت عليها. وقال معيتيق في رسالة موجهة إلى وزير داخلية الوفاق 
للتعبير  المواطن  ”خروج  إن  جّيدة  ليست  أيضا  به  عالقته  أن  يبدو  الذي  باشاغا،  فتحي 
المسؤولين  أمر منطقي، حتى يخرج كل  الملفات،  أداء حكومته في بعض  عن غضبه على 
التقصير بشفافية“. كما طالبه  التي يتولوها وما هي أسباب  الملفات  لتوضيح جوانب في 
بـ“اتخاذ ما يلزم لحماية المتظاهرين، وضمان عدم خروج المظاهرة عن أهدافها والحفاظ 
أن على  الغاضب،  الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب  أكد  ذاته  اإلطار  العام“. وفي  األمن  على 
من  جزءا  يكون  أن  استعداده  معلنا  الفساد،  قضايا  في  للمحاسبة  االستعداد  الجميع 
الشعب  بالتواصل،  صفحاته  على  نشرها  رسالة  في  معيتيق  ودعا  المحاسبة.  الشخصيات 
وأوجه صرفها”،  وأين صرفت  التي صرفت  األموال  “تحقيق في  بفتح  المطالبة  إلى  الليبي 

بطريقة شفافة أمام كل باحث عن الحقيقة.

المؤسسة الليبية لالستثمار... الخالفات المخفية.

العام  في  أسست  الليبية،  السيادية  األموال  صندوق  هي  لالستثمار  الليبية  المؤسسة 
الراحل  الليبي  العقيد  حكم  خالل   2006
تكون  لكي  استراتيجي،  مشروع  ضمن 
إعادة  تمت  ثم  البالد  القتصاد  أمان  صمام 
العام 2010. وهي  هيكلتها بقانون جديد 
في  الخارجية  االستثمارات  من  عددا  تدير 

مختلف المجاالت.
التصّدع  من  جزء  هي  اليوم  المؤسسة 
من  العلن  إلى  تخرج  مالمحه  بدأت  الذي 

االنطباع  معيتيق  أعــطــى  متوتر  وبحديث  غاضبة  بمامح 

في ذلك الوقت أن هّوة ما حاصلة داخل تركيبة الرئاسي 

وأن الــــخــــافــــات بــــــدأت تــنــحــو مــنــحــى مـــخـــالـــفـــا عـــّمـــا يــــراد 

تصويره للعموم.
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رئيس  في  محصورة  حولها  القرارات  تكون  أن  معيتيق  يرفض  حيث  طرابلس،  حكومة 
أحقية  المجلس  لكامل  أن يكون  الضروري  المغتر بموقعه، بل من  السراج،  فائز  المجلس 
إلى  القانونية  الشؤون  وإدارة  الرسمية  الجهات  سماها  من  معيتيق  ودعا  حولها.  التداول 
»عدم اعتماد أي خطاب أو قرار يحمل اسم المجلس الرئاسي إن لم يكن ناتجا عن اجتماع 

للمجلس ككل وليس أحد أعضائه أو رئيسه«.
الصخيرات هي  اتفاق  وفق  االستثمار  أمناء مؤسسة  رئاسة مجلس  أن  أكد معيتيق  كما 
القانون رقم )13( لسنة  الثالثة من  المادة  “بمطالعة  إنه  الوزراء، حيث قال  لرئاسة مجلس 
2010م بشأن إنشاء المؤسسة الليبية لالستثمار التي نصت على تشكيلة مجلس األمناء 
الوزراء  رئيس  هو  الذي  سابًقا  العامة  الشعبية  اللجنة  ألمين  المجلس  هذا  رئاسة  وقررت 
اتفاق  وفق  الوزراء  مجلس  ورئيس  الدستوري،  باإلعالن  الوارد  الدستوري  المسمى  وفق 
الرئاسي، الذي ال يمتلك وحده  المجلس  الرئاسي، وليس رئيس  المجلس  الصخيرات هو 
اللعب  معيتيق  فيه  يحاول  الذي  بالقدر  الحديث  هذا  وحصرية”.  محددة  اختصاصات  إال 
على خيط القانون والشرعيات بقدر ما هو »إعالن حرب« على خصم يعتبر مراقبون إنه بدأ 

يكسب نزعة التفّرد التي لن تكون تبعاتها مفيدة للمجلس وتهدد تماسكه مستقبال.
هذا  الوزراء،  رئاسة  لمجلس  تكون  األمناء  »رئاسة  بأن  الرئاسي،  المجلس  نائب  وذكر 
المجلس الذي يختص باختصاصات رئيس الوزراء«، و“وفًقا لالتفاق السياسي يستوجب أن 
تكون رئاسة مجلس األمناء للمؤسسة الليبية لالستثمار متمثلة في رئاسة مجلس الوزراء، 
لكامل  يكون  االختصاص  أن  هنا  والرسالة  الدولة«.  ووزراء  ونواب  رئيس  من  المتكونة 
السالم  الثاني عبد  النائب  أيضا  السراج وصفته، وهذا عبر عنه  المجلس وليس لشخص 

كاجمان.

الفساد... أكبر الملفات 
وأعقدها في ليبيا

المجلس  عضوي  خالف  في  آخر  ملف 
حكومة  في  إشكاال  األكثر  ويبدو  الرئاسي 
طرابلس التي تلحقها االتهامات من جهات 
األخيرة  الفترة  الفساد.  ملف  هو  مختلفة، 
أصبح حديث الناس في الشارع الليبي. ربما 
كان في السابق موجودا ولكن مسكوتا عنه 

خافات معيتيق والسراج التي بدأت تخرج للواجهة في 

الفترة األخيرة، محورها الفساد. نائب رئيس المجلس 

الرئاسي اختار التصعيد بعد سنوات الود في مؤشر ينذر 

بتصدع داخل الوفاق، حيث عبر عن مساندته المطلقة 

لــلــتــحــركــات الشعبية الــغــاضــبــة مــن ســيــاســة الـــســـراج في 

الخدمات العامة وفي مكافحة الفساد.
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المخرطة  المليشيات  المواطن الذي تحاصره أسلحة  أبرزها تخوف  العتبارات مختلفة لعل 
في مظاهره والمنتفعة منه.

أن تتحدث عن الفساد في طرابلس، فذلك يعني أنك عّرضت نفسك للخطر بالنظر إلى 
الوفاق، فذلك  المسؤولين في  أن يخرج معيتيق وحتى غيره من كبار  من هم رموزه، لكن 
يعني فتح الباب أمام الجميع للتظاهر واالحتجاج بسببه، باعتباره يمثل إلى جانب األمن عائقا 

أمام انفراج االقتصاد.
الصحوة الجديدة حول ملف الفساد سارعت بتحريك عدد من المسؤولين، وهذا اعتراف 
ضمني بأن الظاهرة موجودة، بدأها وزير الداخلية فتحي باشاغا الذي أكد أن وزارته ستبدأ 
لجنة  مع  اتفاقية  وقع  وقد  أحد،  ُيستثنى  ولن  الكبار  المسؤولون  رأسها  على  يكون  حملة 

غسيل األموال ومع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير
ومن بين مظاهر الفساد التي بدأت تخرج في األيام األخيرة، هو ما خلصت إليه الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد، التي أثبتت وجود 7000 عمل مزدوج في انتهاك صارخ للقوانين 
وفي صورة تعّبر عن عدم المسؤولي من المسؤولين في الدولة. كما أكدت الهيئة وجود 

الكثير من حاالت تضارب المصالح في مستوى بعض المسؤوليات مركزيا ومحليا.
وأمام حالة الضغط الشعبي والخالفات الداخلية التي كشفها أحمد معيتيق خرج فائز السراج 
على  والمحاسبية  الرقابية  األجهزة  مسؤولي  مع  العمل  وبدأ  الفساد،  على  الحرب  بداية  ليعلن 
عدد من الملفات التي تخص المال العام، معلنا »دعمه لهذه األجهزة إلجراء عمليات التحقيق 

والتفتيش في جميع الملفات المتعلقة بالفساد 
خرجت  ذلك  مقابل  وفي  العام.«  المال  وإهدار 
الضغط  تخفيف  تريد  طرابلس  من  أصوات 
الضغط  يعيش تحت  أن  السراج معتبرة  على 
الحكومي.  أدائه  حول  حمالت  إلى  ويتعّرض 
في  دور  لها  المناطقية  االعتبارات  أن  كما 
الجدل الحاصل خاصة أن معيتيق رأس الخالف 
اليوم مع السراج من مصراتة التي ُيعتقد أنها 
أصبحت تفكر في توتير  األجواء بهدف القيام 

بتغييرات على رأس المجلس الرئاسي.

المؤسسة الليبية لاستثمار اليوم هي جزء من التصّدع 

الــــــذي بــــــدأت مـــامـــحـــه تـــخـــرج إلـــــى الـــعـــلـــن مــــن حــكــومــة 

طــرابــلــس، حــيــث يــرفــض معيتيق أن تــكــون الـــقـــرارات 

حــولــهــا مــحــصــورة فـــي رئــيــس الــمــجــلــس فــائــز الـــســـراج، 

الــمــغــتــر بــمــوقــعــه، بـــل مـــن الــــضــــروري أن يــكــون لــكــامــل 

المجلس أحقية التداول حولها.

ــتـــحـــدث عـــــن الــــفــــســــاد فــي  تـ أن 

طــــرابــــلــــس، فــــذلــــك يـــعـــنـــي أنـــك 

عّرضت نفسك للخطر بالنظر 

ــــم رمــــــــــوزه، لـــكـــن أن  ــــن هـ إلــــــى مـ

يــخــرج معيتيق وحــتــى غــيــره من 

كــبــار الــمــســؤولــيــن فـــي الـــوفـــاق، 

فـــذلـــك يــعــنــي فــتــح الـــبـــاب أمـــام 

الــجــمــيــع لــلــتــظــاهــر واالحــتــجــاج 

ــثـــل إلــــى  ــاره يـــمـ ــبــ ــتــ ــاعــ ــه، بــ ــبـ ــبـ بـــسـ

جانب األمن عائقا أمام انفراج 

االقتصاد.
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بين تصاعد بين تصاعد النفوذالنفوذ  
التركي ومؤامرات التركي ومؤامرات 

»االخوان«»االخوان«
في ظل تزايد خطر المرتزقة الذين ترسلهم تركيا إلى ليبيا ، كشفت تقارير إعالمية ،عن ظهور 
مثل  إرهابية  لتنظيمات  ينتمون  بمسلحين  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  بإرسال  وثائق 

»داعش« و«القاعدة«، إلى ليبيا للقتال الى جانب قوات حكومة الوفاق .

رمزي زائري

غرب ليبيا..
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الدفاع  وزارة  في  السابق  المسؤول  قال  األمريكية  إكزامينر«  »واشنطن  مجلة  ووفق 
عناصر  من  العشرات  أسماء  أن  توضح  الوثائق  إن  روبن،  مايكل  البنتاجون  األمريكية 
داعش ُمدرجة اآلن على جدول الرواتب، إما في وزارة الدفاع التركية، أو جهاز االستخبارات، 

بعد إرسالهم إلى ليبيا، ضمن آالف المرتزقة السوريين المنتشرين هناك.
اإلرهابية  الجماعات  هذه  يستغل  أردوغان  أن  التصريحات،  وفق  المجلة  وأوضحت 
المتطرفة، لتقديم غطاء ديني مزعوم، للجرائم التي يرتكبها المرتزقة التابعين لنظامه، 
مقابل توفير األموال والمالذ اآلمن لعناصر هذه التنظيمات، مؤكًدا أن هؤالء اإلرهابيين 
المستأجرين، اقترفوا جرائم تطهير عرقي بحق األقليات العرقية والدينية، في المناطق 

التي اجتاحتها تركيا على الجانب اآلخر من الحدود مع سوريا.
بإرهابيي  التركي  النظام  استعانة  أن  السابق،  األمريكي  العسكري  المسؤول  وأوضح 
الدعم  تقديم  تشمل  نطاقا،  أوسع  استراتيجية  من  جزءا  تشكل  و«القاعدة«  »داعش« 
للجماعات اإلرهابية في منطقة الساحل األفريقي، خاصة في مالي، وكذلك تزويد جماعة 
بوكو حرام اإلرهابية في نيجيريا، باألسلحة، مؤكدا علي أن العالقات الوثيقة التي تجمع 
وخارجها،  األوسط  الشرق  منطقة  داخل  النشطة  اإلرهابية  بالجماعات  أردوغان  نظام 
تقديم  في  -ظاهريا-  المتخصصة  التركية  “صادات”  شركة  انخراط  في  أيضًا  تتجسد 

االستشارات العسكرية، في عمليات غسل أموال لصالح تنظيمات متطرفة.
لدعم  قطر  من  سخًيا  مالًيا  دعًما  تتلقى  أنقرة  إن  األلمانية  »ميركور«  صحيفة  قالت  و 
تحركات  ضمن  ونيجيريا،  وليبيا  سوريا  في  المسلحة  وفصائلها  اإلرهابية  ميليشياتها 
تسهم  اإلمارة  وأن  أردوغان،  رجب  التركي،  الرئيس  سياسات  لدعم  المشبوهة  الدوحة 

النفط والغاز  احتياطيات  بجزء من حصيلة 
تخوضها  التي  الحروب  على  اإلنفاق  في 
»ميليشيات  وكالء  عبر  أو  مباشرة  أنقرة 
غير  عدد  في  داعش«  تنظيم  مثل  إرهابية 
قليل من مناطق الشرق األوسط وإفريقيا.

المرتزقة  إرسال  على  أردوغان  واعتاد 
مدير  أفاد  حيث  ليبيا؛  إلى  واإلرهابيين 
رامي  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد 
عبد الرحمن، أن بعض العناصر اإلرهابية 

مــجــلــة واشــنــطــن إكــزامــيــنــر: الــمــســؤول الــســابــق فـــي وزارة 

الدفاع األمريكية البنتاجون مايكل روبن،قال إن الوثائق 

توضح أن أسماء العشرات من عناصر داعش ُمدرجة اآلن 

على جدول الرواتب، إما في وزارة الدفاع التركية، أو جهاز 

االستخبارات، بعد إرسالهم إلى ليبيا.
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وكانوا  إفريقية  شمال  أصول  من  األوروبية  الجنسيات  يحملون  حالًيا  ليبيا  في  الموجودة 
يقاتلون في سوريا، مضيًفا أن المجتمع الدولي والمخابرات األمريكية والغربية، ال تريد 
دولي  مخطط  إلى  ُمشيًرا  ليبيا،  إلى  المرتزقة  إرسال  لعدم  التركي  الرئيس  على  التأثير 

للخالص من اإلرهابيين في سوريا وإرسالهم إلى ليبيا.
المخيمات  داخل  متصاعد  بشكل  التجنيد  عمليات  تواصل  تركيا  أن  المرصد  وأفاد 

ضمن مناطق نفوذ الفصائل المعارضة في إدلب وحلب.
الرجال  إلقناع  المخيمات  في  ينتشرون  ألنقرة  تابعين  سماسرة  فإن  للمرصد،  ووفقًا 
والشبان من المخيمات باإلضافة لمقاتلين، بالذهاب إلى ليبيا للقتال تحت العباءة التركية 
مقابل الحصول على مبالغ مادية ضخمة، على أن يأخذ السمسار مبلغا ماديا يتراوح بين الـ 

100 و300 دوالر أميركي على كل مجموعة يجندها.
ليبيا،  في  للقتال  ذهبوا  مقاتل   17000 نحو  يوجد  أنه  السوري،  المرصد  مدير  وذكر 
الجنسية  من   2500 بينهم  جهادية  وعناصر  سورية  غير  جنسيات  من  مقاتل  آالف  و10 

التونسية، مؤكدا أن جميعهم خرجوا عبر تركيا بدعم من المخابرات التركية.
شهرًيا،  أمريكي  دوالر   2000 يتقاضون  حيث  السورية،  الجنسية  المرتزقة  ويحمل 
بالجانب  الترغيب  عمليات  ،وتأتي  التركية  الجنسية  على  الحصول  إمكانية  إلى  باإلضافة 
تأتي  التركي، كما  النفوذ  الكارثي ضمن مناطق  المادي في استغالل للوضع االقتصادي 

على الرغم من األعداد الطائلة المتواجدة في ليبيا.
لكن في الجانب اآلخر تصاعدت حّدة الخالفات بين حلفاء جبهة غرب البالد ،وذلك يرجع 
إلى رغبة جبهات أخرى كانت محسوبة على فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق، في إثبات نفسها أمام تركيا، بصفتها المتحكمة في مقاليد األمور بالعاصمة في 

الوقت الراهن.
انشقاقات في صفوف “إخوان” ليبيا

وصفت ما تسمى بقوة حماية طرابلس، 
بـ”الورم” الذي ينخر في  “االخوان”  جماعة 
جسد ليبيا، متهمة إياها بمحاربة وتشويه 

القادة والشرفاء، على حد قولها.
ديسمبر  في  تشكلت  التي  القوة  وقالت 
بالعاصمة  ميلشيات  تسع  من   2018
أبرزها »كتيبة ثوار طرابلس« و«النواصي« ، 

الــمــرصــد الـــســـوري لــحــقــوق اإلنـــســـان: ســمــاســرة تــابــعــون 

والشبان  الرجال  إلقناع  المخيمات  في  ينتشرون  ألنقرة 

ليبيا  إلــى  بــالــذهــاب  لمقاتلين،  بــاإلضــافــة  المخيمات  مــن 

للقتال تحت العباءة التركية مقابل الحصول على مبالغ 

مادية ضخمة.



15 الخميس  14  يوليو  2020             العدد: 125 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

إنها تتابع عن كثب تحركات جماعة اإلخوان في ليبيا، مستنكرة محاوالتها الخبيثة في خلق 
الفتنة التي تصب في صالح الجماعة على حساب الوطن والمواطن.

بالمرصاد لكل من  إنها ستقف  بالقول  »اإلخوان«  وأنذرت قوة حماية طرابلس جماعة 
تسول له نفسه المساس بالوطن والمواطن، متهمة جماعة اإلخوان بإنهاك ليبيا والفساد 

فيها وتخريبها منذ تغلغلها في مفاصل الدولة وحتى اآلن.
وأضافت أن جماعة »اإلخوان« التي وصفتها بـ”الفئة الضالة” التزال مستمرة في نهجها 
المخرب من افتعال لألزمات، وخنق للوطن والمواطن، ومحاربة وتشويه القادة والشرفاء، 
النفوذ  حول  طرابلس  في  القائم  الصراع  ظل  في  الموقف  هذا  تعبيرها.وجاء  بحسب 
وسعي   ، واالستثمارية  والنفطية  المالية  المؤسسات  في  أو  الرئاسي  المجلس  في  سواء 
وشركة  للنفط  الوطنية  والمؤسسة  المركزي  المصرف  على  بالكامل  للسيطرة  اإلخوان 

االستثمارات الخارجية.
في  إنخرطت  »اإلخوان«  جماعة  أن  الليبي  العاصمة  داخل  من  مطلعة  مصادر  وقالت 
سياسية  قيادات  تنفذه  والذي  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  برئيس  اإلطاحة  مشروع 
وميلشياوية منحدرة من مدينة مصراتة التي ينتمي إليها أغلب قيادات الجماعة ، األمر 
ما وصفه مراقبون بصراع  إطار  ، في  المحسوبة على طرابلس  القوى  أثار حفيظة  الذي 
جهوي على السيطرة على مركز القرار في العاصمة ،كما يعمل اإلخوان بغطاء تركي على 
االستحواذ على جهاز الحرس الوطني الذي يتم حاليا اإلعداد لإلعالن عن تأسيسه ، وهو 
 ، البالد  غرب  في  اإلرهابية  والجماعات  الميلشيات  مختلف  من  المسلحة  للعناصر  تجّمع 
إقليمية  ولدعوات  برلين  مؤمر  لمخرجات  تنفيذا  الدولة  مؤسسات  في  دمجهم  بدعوى 

ودولية.
وقالت مصادر مطلعة أن جماعة اإلخوان 
رشحت لألتراك أحد أبرز اإلرهابيين لتولي 
»محمود  ،وهو  الوطني  الحرس  رئاسة 
الليبية  الجماعة  قياديي  أحد  رجب«  بن 
المقاتلة التي يتزعمها عبد الحكيم بالحاج 
اختطاف  على  األول  المسؤول  أنه  كما 
مطلع  في  المصريين  الدبلوماسيين 
طرابلس،  العاصمة  من   2014 العام 

جماعة »اإلخــوان« رشحت لألتراك أحد أبــرز اإلرهابيين 

لتولي رئــاســة الــحــرس الوطني ،وهــو »محمود بــن رجــب« 

أحد قياديي الجماعة الليبية المقاتلة التي يتزعمها عبد 

اختطاف  على  األول  المسؤول  أنــه  كما  بالحاج  الحكيم 

من   2014 الــعــام  مطلع  فــي  المصريين  الدبلوماسيين 

العاصمة طرابلس.
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لإلفراج  المصرية  الحكومة  على  للضغط 
عبيدة  أبو  المقاتلة  بالجماعة  القيادي  عن 
في  عليه  قبض  قد  كان  الذي  الزاوي 

اإلسكندرية آنذاك.
وعمل بن رجب كقائد ميداني لمجموعة 
وشارك  ليبيا«،  »فجر  لعملية  تابعة  مسلحة 
ونفذ  ورشفانة،  منطقة  في  القتال  في 
للبيوت،  وتدمير  وحرق  تصفية،  عمليات 
طرابلس  مطار  معركة  في  شارك  كما 
العالمي، وكان مشرفا على عمليات اعتقال 
وأشرف  السابق  النظام  لمؤيدي  واسعة 
شخصيا على عمليات التعذيب والتصفية.

تصاعد الغضب الشعبي من »اإلخوان«
وجهها  انتقادات  تلقي  أخرى،  جهة  من 
للدولة سابقا عبد  األعلى  المجلس  رئيس 
»االخوان«  لجماعة  السويحلي   الرحمن 
الضوء على مالمح الصراع في غرب ليبيا.
العدالة  حزب  السويحلي،  هاجم  فمؤخرا، 
والبناء، فرع تنظيم اإلخوان المسلمين في 
مصراتة،  من  قيادات  تقوده  والذي  ليبيا 
وتغّوله  السياسي  للمشهد  تصدره  نتيجة  الليبيين،  دماء  سفك  في  بالتسبب  واتهمه 
في مؤسسات الدولة، وطالبه بنزع عباءته عن مصراتة والمنطقة الغربية، ألن مصراتة 

والمنطقة الغربية يمثلها تيار مدني رافض لالستبداد.
الجميع  إقصاء  في  مستمرة  ليبيا  في  »اإلخوان«  جماعة  أن  مصورة،  كلمة  خالل  وأكد 
المجلس  رئيس  قرار  ردا على  السلطة، وذلك  للحصول على  أي شءي  أن تفعل  ومستعدة 

األعلى للدولة خالد المشري، عزله من عضوية المجلس األعلى للدولة.
ويعّد السويحلي وفق متابعين للشأن الليبي أحد أبرز القيادات في مصراتة وكان حليفا 
التي  التجاوزات  حجم  يكشف  األخير  هجومه  أن  الى  هؤالء  »االخوان«،ويشير  لجماعة  بارزا 
القول بأن هذا  البالد،كما يمكن  المتواصل للوضع في  الجماعة وتعكيرها  تسببت فيها 
مصراتة  مدينة  وهي  معاقلها  أبرز  في  الجماعة  شعبية  تآكل  على  جديد  دليل  الهجوم 
ناهيك عن بقية مدن ليبيا. وتعتبر جماعة »االخوان« المحظورة من قبل البرلمان،أحد أبرز 
أسباب األزمة المتفشية في ليبيا،خاصة عقب انقالبها على انتخابات 2014 عبر »مليشيات 
»االخوان  اندالع حروب وصراعات مدمرة.ثم عملت جماعة  التي تسببت في  ليبيا«  »فجر 
بأوامر  وتأتمر  العالي  الباب  تتبع  اليالة  البالد  حول  ما  التركي  المستعمر  استجالب  على 

أردوغان الساعي لنهب ثروات ليبيا النقاذ اقتصاد بالده المتدهور.
يتزايد االستياء الشعبي ،من تنظيم اإلخوان المسلمين ،في ليبيا ،يوما بعد يوم ،فمع 
تراجع درجة التأييد لسياسة الجماعة داخل عدد من المدن الغربية خاصة منها مصراتة 
،التي يسيطر عليها منذ عام 2011 ،والتي توصف بكونها معقل اإلخوان في ليبيا ،لكن 
ما وصلت إليه المدينة مؤخرا بفعل هذا التنظيم الذي حّولها إلى مدينة معزولة داخليا، 
على  للحفاظ  بتركيا  الجماعة  استقواء  انكشاف  بعد  خاصة  بهم،  الناس  ثقة  أفقدتهم 

مصالحها ووجودها.
تزايد  بسبب  “كورونا”  لجائحة  مخيف  انتشار  آخرها  أزمات  عدة  من  المدينة  وتعاني 
ومطاراتها  موانئها  الى  المرتزقة  انتقال 
البالد  لتسليم  االخوان  مخطط  ضمن 

لتركيا.
بالتحالف  “اإلخوان”  جماعة  وتمكنت 
على  السيطرة  “القاعدة”،من  جماعات  مع 
مدينة مصراتة منذ عام 2011،واعتمدت 
المال  خالل  من  الميليشيات  تسليح  على 

تعتبر جماعة »االخوان« المحظورة من قبل البرلمان،أحد 

أبـــــرز أســـبـــاب األزمــــــة الــمــتــفــشــيــة فـــي لــيــبــيــا،خــاصــة عقب 

انقابها على انتخابات 2014 عبر »مليشيات »فجر ليبيا« 

التي تسببت في اندالع حروب وصراعات مدمرة.
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استبعاد  تم  حيث  العرقي،  االنتماء  وتغذية  الفاسد  السياسي 
من  الرغم  على  نفوذهم  المتشددون  وبسط  العربية  األغلبية 

رفض األهالي لتلك التنظيمات.وفق تقارير اعالمي.
غير أن االنشقاقات، وتمرد القبائل الليبية، التي لم تعد تحتمل 
والهدر،   والفساد  التركي  والنفوذ  المرتزقة  وهيمنة  سطوة 
بدأت تفقد تنظيم اإلخوان  وزنه الشعبي في مصراتة بعد أن 
أدرك السكان أن هذه التنظيمات ال تسعى إال وراء مصالحها وال 
تحاول إال السيطرة على الحكم وتنفيذ مشروعها التخريبي في 

بالدهم.
جماعة  على  ليبيا  على  السيطرة  محاولة  في  تركيا  وتعول 
جميع  أمام  الباب  سنوات  منذ  الجماعة  فتحت  حيث   ، االخوان 
إذ،تتالت  ليبيا  في  الصراع  تأجيج  من  زادت  التي  السالح  أنواع 
للمليشيات. دعما  ليبيا  الى  تركيا  من  القادمة  السالح  شحنات 
اإلرهابية  المنظمات  تستخدم   تركيا  أن  مراقبون  ويرى 
دون  الحيلولة  بغية  ليبيا،  في  المسلمين  اإلخوان  جماعة  لدعم 
تسوية  أي  من  جزًءا  يشكلوا  أن  وضمان  للسلطة،  فقدانهم 
 الذي تقول فيه األمم المتحدة إنه 

ِ

مستقبلية، ال سيما في الوقت
ال يوجد حل عسكري لألزمة الليبية. ويرى مراقبون أن التدخل 

العسكري التركي لصالح 
حققه  وما  الوفاق،  قوات 
األرض  على  نتائج  من 
جعل  األخيرة،  الفترة  في 
بالغرب  المتنافسين 
لإلطاحة  يسعون  الليبي 
البعض،  ببعضهم 
منهم  فريق  ليستفيد 
فقط بهذا الدعم التركي 

ويستمر في الحكم ،من جهته، رأى عضو المؤتمر الوطني العام 
السابق، الدكتور عبد المنعم حسين اليسير، أن تركيبة الحكم 
تتنازع  بطبيعتها،  ميليشياوية  هي  الليبي  الغرب  في  القائم 

وتتصارع من البداية على حصص السلطة والمال.
»لقد  قوله:  اليسير  عن  األوسط«  »الشرق  صحيفة  ونقلت 
)الجيش  مع  المواجهة  فترة  خالل  مؤقت  بشكل  فقط  تناغموا 
فور  لكن  العاصمة،  من  األخير  اقتراب  مع  وتحديداً  الوطني(، 
مشيراً  لصراعاتهم«،  مجددا  عادوا  العسكرية  األوضاع  تغير 
تهديد  مصدر  يعد  كان  الذي  الوطني،  »الجيش  أن  إلى  أيضا 
 500 من  ألكثر  طرابلس  عن  ابتعد  المجموعات  لتلك  وقلق 
الغنائم  إحصاء  في  وبدأوا  بالراحة،  شعروا  وبالتالي  كيلومتر، 
هذا  على  اعتمادا  منها،  المزيد  لحصد  والتطلع  والمكاسب، 

الدعم الذي تقدمه أنقرة«.
وتؤكد المؤشرات أن »االخوان« وحليفتهم تركيا سيفعلون 
كل شءي؛ من أجل السيطرة على غرب ليبيا،معولين في ذلك 
وتأجيج  البالد  في  الحروب  واشعال  الفتن  من  مزيد  على 
إلى  المنتمية  المجموعات  مخططات  الصراعات.وباتت 
»اإلخوان«  جماعة  رأسها  وعلى  ليبيا  في  السياسي  اإلسالم 
الشعب  لدى  مكشوفة 
أن  أدرك  الذي  الليبي 
تحاول  ال  التنظيمات  هذه 
الحكم  على  السيطرة  إال 
وتنفيذ مشروعها التخريبي 
تسليم  عبر  المنطقة  في 
تسعى  التي  لتركيا  ليبيا 
وتمرير  ثرواتها  لنهب 

أجنداتها في المنطقة.

تؤكد المؤشرات أن »االخوان« وحليفتهم 

تركيا سيفعلون كل شءي؛ من أجل 

السيطرة على غرب ليبيا،معولين

في ذلك على مزيد من الفتن واشعال 

الحروب في الباد وتأجيج الصراعات.
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 رامي التلغ

عادت الصراعات الدموية بين المليشيات في ليبيا للطفو على السطح من جديد لتكشف 
حجم الخالفات داخل حكومة الوفاق،خاصة الصراع بين مسلحي طرابلس ومصراتة التي 
انتهى تحالفها الوقتي، بعد انسحاب الجيش الوطني الليبي من محيط طرابلس،استجابة 

لدعوات دولية إلتاحة الفرصة للمفاوضات.

صراع صراع المليشياتالمليشيات  
يتجدد..نهاية تحالف يتجدد..نهاية تحالف 

المصالحالمصالح  
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ميليشيات  الوفاق،  وداخلية  »النواصي«،  كتيبة  بين  الخالفات  تفّجرت  الماضي؛  فبراير  خالل 
مصراتة، وشنت النواصي وكتيبة ثوار طرابلس سلسلة اعتقاالت بحّق عدٍد من المسؤولين في 

وزارة داخلية الوفاق، واالستخبارات العسكرية وغيرها.
وفي 23 فبراير/شباط الماضي،توعد وزير الداخلية بحكومة الوفاق المفوض، فتحي باشاغا، 
قائال:«نحن نريد  والوزراء،  الشرطة  الدولة ورجال  الذين يعتدون على  المجرمين  من أسماهم 
واألمن  الشرطة  رجال  ويهدد  جذوره  ومد  تغلغل  الذي  المنظم  واإلجرام  المليشيات  تفكيك 
المخابرات  بالسيطرة على جهاز  الحقيقيين«.واتهم باشاغا ميليشيات طرابلس  الجيش  ورجال 

العامة.
وكشفت تصريحات باشاغا عن حجم الصراع الدائر في غرب ليبيا،واعتبر مراقبون أن الغاية 
من تهديدات باشاغا هي فتح المجال أمام ميليشيات مصراتة للسيطرة على العاصمة ومفاصل 
من  المئات  استجالب  الى  هؤالء  الطرابلسية،ويشير  الميليشيات  استبعاد  بعد  فيها  الحكم 
العناصر األمنية من مصراتة ونشرها حول عدد من المؤسسات بدعم من المرتزقة السوريون 

الذين دفعت بهم تركيا لتحقيق اطماعها في ليبيا.
ظهرت  إذ   ،2020 مارس  في  مصراتة  و  طرابلس  ميليشيات  بين  الصراع  حدة  واشتعلت 
وبين  جهة،  من  مصراتة  على  المحسوب  الوفاق،  داخلية  وزير  باشاغا  فتحي  بين  االنشقاقات 
ميليشيات النواصي وكتيبة ثوار طرابلس من جهة أخرى، على خلفية وصول المرتزقة السوريين 

الموالين لتركيا إلى طرابلس، األمر الذي رفضته ميليشيات مصراتة.
المحاسبة  قرقاب مدير  اختطاف رضا  ميليشيا طرابلس عن  أعلنت  مايو 2020،  وفي مطلع 
إطالق  وبعد  باشاغا،  بقيادة  مصراتة  ميليشيات  قبل  من  طرابلس،  في  المحاسبة  بديوان 
سراحه، وقعت العديد من حوادث السطو من 
ميليشيات  رواتب  على  مصراتة  ميليشيا  قبل 

طرابلس.
الماضي  الشهر  الصدد،سقط  ذات  في 
ضاحية  في  مواجهات  أثناء  القتلى  من  عدد 
اشتباكات  طرابلس،في  بالعاصمة  جنزور 
على  الوزارة،  نفس  تتبع  أخرى  مليشيات  مع 
مقر  أمام  المنطقة،  في  السيطرة  تقاسم 
وقرب  جنزور  في  النفطية«  »المنشآت  حرس 

الــدائــر  الــصــراع  بــاشــاغــا عــن حجم  كشفت تصريحات 

الغاية من تهديدات  ليبيا،واعتبر مراقبون أن  في غرب 

بـــاشـــاغـــا هــــي فـــتـــح الـــمـــجـــال أمــــــام مــيــلــيــشــيــات مــصــراتــة 

لــلــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة ومــفــاصــل الــحــكــم فــيــهــا بعد 

استبعاد الميليشيات الطرابلسية.
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البعثة األممية بالبالد.وأسفرت االشتباكات عن مقتل نحو 12 عنصرا من مليشيا فرسان  مقر 
جنزور وفق تقارير صحفية.

المليشيات  بين  اشتباكات  في  مسلحين  مقتل  اإلنسان  لحقوق  الليبية  المنظمة  وأكدت 
المسلحة المدعومة من قبل حكومة الوفاق في منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس، مشيرة 
الى أنها مجزرة إرهابية ارتكبت على بعد مئات األمتار من مقر البعثة األممية للدعم في ليبيا.
األبدان،  بالجثث في مشهد دموي تقشعر منه  والتنكيل  والقتل  الحسابات  ،«إن تصفية  وقالت 
ويعيدنا لسنوات ما قبل التاريخ«، داعية النائب العام الى فتح تحقيقات من شأنها ردع العصابات 
اإلجرامية«. وقال المتحدث بإسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن الصراع 
بين مسلحي الميليشيات في غرب البالد ، يكشف عن المخاطر التي تتهدد السلم األهلي، ويؤكد 
صواب موقف الجيش الداعي الى حل الميلشيات وجمع السالح.وتابع أن مسلحي الميلشيات ال 
اإلرهابيين  الساحقة من  غالبيتهم  في  ، وهم  الدولة  بمفهوم  يعترفون  وال  بالقانون  يلتزمون 

والمرتزقة والمجرمين المتورطين في قضايا تستوجب محاكمتهم.
القذافي،  معمر  العقيد  نظام  سقوط  بعد   ،2011 إلى  الفريقين  بين  الخالفات  جذور  وتعود 
فكان نصيب  والمدن،  الدولة  على مؤسسات  السيطرة  المناطقية  الميليشيات  تقاسمت  حين 
هذه  كبرى  فيها  تقع  التي  والمناطق  األحياء  إلى  تنتمي  كونها  كبيراً؛  طرابلس  ميليشيات 

المؤسسات، خصوصًا المالية واألمنية.
بعد انقالب اإلخوان المسلمين، المدعومين بميليشيات مصراتة، على العملية الديمقراطية 
في  طرابلس  وقعت  طبرق،  إلى  الشرعية  والحكومة  البرلمان  وانسحاب   ،2014 عام  ليبيا،  في 

قبضة ميليشيات طرابلس ومصراتة، غير أّن الهيمنة كانت لألولى.
من  المدعومة  المسلحة  بالمليشيات  تحديدا  طرابلس  العاصمة  ليبيا  غرب  ويعج 
اتفاقيات مع عدد من  إلى عقد  للعاصمة  الحكومة منذ دخولها  الوفاق، حيث سعت  حكومة 
منحها  مقابل  أمنها  وضمان  العاصمة  داخل  عملها  تسهيل  أجل  من  المسلحة  المليشيات 

المليشيات  هذه  المشهد.وسارعت  في  دور 
التركي  الغزو  وتسهيل  بينها  فيما  للتحالف 
عبر المرتزقة واالرهابيين لمواجهة الجيش 
عادت  ما  سرعان  الليبي.ولكن  الوطني 
المليشيات  هذه  بين  الدامية  الصراعات 
بعد  جديد،  من  الواجهة  إلى  المتحالفة 
في  تمركزاته  من  الوطني  الجيش  خرج  أن 
قلب العاصمة طرابلس، احتراما للمطالبات 
السلمي  الحل  لمساعي  وإنجاحا  الدولية 

ــيــــن هــــذه  ــة بــ ــ ــيـ ــ ــــدامـ ســـــرعـــــان مـــــا عــــــــادت الـــــصـــــراعـــــات الـ

أن  بعد  جديد،  من  الواجهة  إلى  المتحالفة  المليشيات 

العاصمة  قلب  في  تمركزاته  من  الوطني  الجيش  خــرج 

ــا  ــة وإنـــجـــاحـ ــيــ ــا لـــلـــمـــطـــالـــبـــات الــــدولــ ــرامــ ــتــ ــلــــس، احــ ــرابــ طــ

لمساعي الحل السلمي لألزمة.
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لألزمة.وتتصارع مليشيات طرابلس على النفوذ في مناطقها خاصة مع وجود فوارق عقدية 
لتنظيم  الموالي  إرهابية مختلفة منها  لتنظيمات  واالنتماءات  الجهوية  بين  ووالءات مختلفة 

داعش أو القاعدة أو اإلخوان.
تعرف  حيث  الليبية  العاصمة  تعيشها  التي  األزمة  وطآة  من  المتواصل  الصراع  هذا  ويعّمق 
أوضاعا معيشية كارثية خاصة مع ارتفاع األسعار وتأخر صرف المرتبات وانهيار الخدمات هذا 
المشهد المتعردي غّذى حالة الغضب الشعبي الذي تجسد في مظاهرات حاشدة احتجاًجا على 

االنقطاعات المستمرة للكهرباء التي تزيد على 10 ساعات يومًيا.
 وتعاني ليبيا منذ عام 2011، من قصور في الخدمات خاصة الكهرباء واالتصاالت، دون إيجاد 
حلول حقيقية لألزمة، إال أنها ازدادت بشكل ملحوظ في األيام األخيرة.واتجهت حكومة الوفاق 
النظام  يعول  العالية،فيما  تكلفتها  رغم  الكهرباء،  أزمة  لحل  التركي  حليفها  على  التعويل  الى 

التركي على حكومة الوفاق لشرعنة غزوه للبلد العربي الغني بالثروات. 
ومنذ العام 2011،ترسخ وجود الميليشيات في ليبيا،والذي نتج عنه صراعات متواصلة 
من  والفوضى.وبالرغم  العنف  من  دوامة  في  البالد  أدخل  ما  والسيطرة،وهو  النفوذ  على 
الجهود المتواصلة لحلحلة االزمة وانهاء االنقسامات فان تجدد االقتتال وصراعات المصالح 
تجهض  كانت  المسلحة  الميليشيات  بين 
بهدف  وذلك  الدولة  بناء  محاوالت  كل 
التي  الفوضى  وتواصل  األزمة  أمد  اطالة 
تمثل بيئة خصبة لبقاء المليشيات ونهبها 
لثروات البالد. وعلى الرغم من إجماع الكثير 
ضرورة  على  الليبي  للشأن  المتابعين  من 
إنهاء الصراع المسلح بين الليبيين ، والذهاب 
إلى طاولة الحوار أمال في الوصول إلى تسوية 
من  يشيرون  فأنهم  الشائكة  األزمة  تنهى 
جهة أخرى الى أن أي استحقاق قادم في ليبيا 
المليشيات  وجود  ظل  في  تحقيقه  يمكن  ال 
الدولة،  مؤسسات  على  وسيطرتها  المسلحة 
وانهاء  المليشيات  تفكيك  أن  هؤالء  ويؤكد 
من  الدولة  سلطة  واستعادة  التركي  الغزو 
نحو  الصحيح  الطريق  في  ليبيا  وضع  شأنه 

بداية البناء.

ــــراع بـــيـــن مــســلــحــي الــمــيــلــيــشــيــات فــي  الـــمـــســـمـــاري: الـــــصـ

تتهدد السلم  التي  المخاطر  ، يكشف عــن  الــبــاد  غــرب 

األهــلــي، ويــؤكــد صــواب موقف الجيش الــداعــي الــى حل 

الميلشيات وجمع الساح.

بالرغم من الجهود المتواصلة لحلحلة االزمة وانهاء 

االنقسامات فان تجدد االقتتال وصراعات المصالح 

بــــيــــن الـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــمـــســـلـــحـــة كــــانــــت تـــجـــهـــض كــل 

محاوالت بناء الدولة وذلــك بهدف اطالة أمــد األزمــة 

وتواصل الفوضى.
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محمد بالطيب

الليبية،  المدن  ثاني كبرى  بنغازي  الكرامة« في مدينة  »عملية  الليبي  الجيش  أطلق  العام 2014  منتصف 
والتي كانت تسيطر عليها لتنظيمات االرهابية والجهادّية، وتحولت لساحة الغتيال الناشطين والعسكريين 
والنخب المدنية من مثقفين وصحفيين. العملية التي بدأت في منتصف شهر مايو، كانت تجري داخل مجموعة 
الليبي، شرًقا وغرًبا. ففي العاصمة طرابلس وقبل  التفاعالت السياسية والعسكرّية على المستوى الوطني  من 
ذلك بأشهر كانت المظاهرات تدعو إلى عدم التمديد للمؤتمر الوطني العام، وفي العاصمة طرابلس، وبعد 
ذلك بأشهر أطلقت ميلشيات إسالمية وميلشات من مدينة مصراتة عملية »فجر ليبيا« لطرد ميلشيات من مدينة 
الزنتان كانت قد أعلنت دعمها لعملية الكرامة وقبل ذلك دعمها لحراك عدم التمديد للمؤتمر العام، الذي كان 

قد تحّول ألداة ي يد الجماعات اإلسالمّية بعد قانون العزل الذي استهدف كل من اشتغل
 في وظائف بالّدولة الليبية طيلة حكم العقيد معّمر القّذافي.

الوالدة من رحم الوالدة من رحم 
اإلنقساماإلنقسام والعيش  والعيش 
على وتيرة التشظيعلى وتيرة التشظي

المجلس الرئاسي الليبي..
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ليبيا  عاشت  والعسكرّية،  السياسية  التفاعالت  وهذه  المتشابكة  الخطوط  هذه  داخل 
للبرلمان  داعم  معسكر  معسكرين.  بين  انقسام  حالة  على  والنصف  العام  تقارب  لمدٍة 
العسكرّية  وعمليته  الليبي  للجيش  والّداعم  العام،  المؤتمر  أنقاض  على  جاء  الذي  الوليد 
التي بدأت تتمّدد داخل بنغازي. ومعسكر داعم للمؤتمر الوطني الذي تم اعادة إحيائه من 
الجلسة  قانونية  بعدم  طرابلس  في  الدستورية  المحكمة  من  قرار  استصدار  بعد  جديد 
االفتتاحية للبرلمان. هذا المعسكر كان مدعوما من تحالف قوات فجر ليبيا، ومسنود من 

الجماعات االسالمّية والجهادية وقوى وازنة في مدينة مصراتة. 
أزمة  من  معقّدة  مرحلة  ليبيا  دخلت  والعسكري،  السياسي  االنقسام  هذا  وسط  إذن 
سياسّية قوامها برلمانان وحكومتان وقوى عسكرّية متطاحنة في شرق البالد وغربها، مع 
اقفال الموانئ النفطّية من قبل جماعات مسلحة تتبع ابراهيم الجضران الذي أوقف تصدير 

النفط ما عّمق األزمة السياسية بأخرى اقتصادّية قوّية.

** سياقات ميالد المجلس الرئاسي..
وتقود  األزمة  حلحلة  على  تعمل  ليبيا  في  للدعم  األممية  البعثة  كانت  هذا  كّل  أمام 
ويعود  والتنفيذّية  التشريعية  اللسلطتين  يوحد  لحل  للوصو  وعسيرة  متعثرة  مفاوضات 
المفاوضات بين المعسكرين كان  إلى شكلها الطبيعي. غير أن هذه  بالعملية السياسية 
تسير بشكل بطءي على وقع معارك في مختلف مناطق الجغرافيا الليبية وعلى وقع تعطل شبه 
كامل لعمل المؤسسات السيادّية الكبرى، وخاصة على ايقاع وضع اقتصادي مأزوم ومترّدي. 
الفرقاء  توصل  المفاوضات  أشهر  بعد 
مدينة  في  سياسي  اتفاق  إلى  الليبيون 
بتشكيل  يقضي  المغربية،  الصخيرات 
على  تشرف  حكومة  يقود  رئاسي  مجلس 
البرلمان  واعتماد  التنفيذّية  السلطة 
طبرق  مدينة  في  المنعقد  المنتخب  الليبي 
كجسم تشريعي وحيد في البالد، مع انشاء 
الّدولة دون  استشاري وهو مجلس  مجلس 

صالحيات فعلّية تشريعّية أو تنفيذية. 
رحم  من  الرئاسي  المجلس  ولد  هكذا 
في  البالد  أدخل  وعسكري  سياسي  انقسام 

دخلت  والعسكري،  السياسي  االنقسام  هــذا  وســط 

ــّيـــة قـــوامـــهـــا  ــيـــاسـ ــلـــة مــــعــــقــــّدة مــــن أزمـــــــة سـ لــيــبــيــا مـــرحـ

في  متطاحنة  عسكرّية  وقــوى  وحكومتان  برلمانان 

شـــرق الـــبـــاد وغــربــهــا، مـــع اقـــفـــال الــمــوانــئ النفطّية 

الجضران  ابراهيم  تتبع  مسلحة  جماعات  قبل  من 

الذي أوقف تصدير النفط ما عّمق األزمة السياسية 

بأخرى اقتصادّية قوّية.
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أتون حروب وصراعات وأزمات اقتصادّية واجتماعية مريرة. وكان االعالن عن ميالد المجلس 
سياق  الى  البالد  عادت  وقد  انتهت  قد  االنقسام  مرحلة  بأن  والعالم  لليبيين  أزحت  لحظة 
طبيعي من العمل السياسي في انتظار معالجة الملفات األخرى االقتصادّية واألمنية وسالح 
والمصرف  والقضاء  والعدل  الشرطة  وأجهزة  العسكرّية  المؤسسة  وتوحيد  الميلشيات 
المركزي ومؤسسة النفط، ومن ثّمة عودة االنتاج وانعاش االقتصاد ودفع العملية السياسّية 

نحو انتخابات جديدة رئاسية وبرلمانية وإنشاء دستور جديد للبالد.

** تشطي المجلس والعودة لالنقسام:
تمثيلية  هناك  كانت  فقد  ومناطقية،  سياسية  لتوازنات  خاضعة  المجلس  تركيبة  كانت 
لمختلف التيارات السياسية ولـ«أقاليم« ليبيا الثالث التاريخية: برقة وفزان وطرابلس. هذه 
تشق  التي  والمصالح  الصراعات  إكراهات  أمام  طويال  تصمد  أن  تستطع  لم  التركيبة 

المشهد الليبي. 
واجهت  التي  األولى  المعظلة  كانت 
بين  العالقة  هي  الجديد،  المشهد 
وأيًضا  والمدنية  العسكرية  السلطتين 
الجيش.  في  الكبرى  القيادّية  المناصب 
وكانت تشق المجلس الوليد تيارات متنوعة 
وهو  التعارض.  وشديدة  متنافرة  بمواقف 
التجانس  عدم  من  حالة  ميالد  إلى  دفع  ما 
عّمقه  ما  وهو  أعضائه،  وبين  عمله  في 
التي  للحكومة  الليبي  البرلمان  رفض 
ما  السّراج،  فايز  المجلس  رئيس  اقترحها 
وحتى  وقدرته  المجلس  من  كثيرا  أضعف 

من شرعيته ذاتها. 
المجل  داخل  الفعلية  االنقسامات  بدأت 
في بداية شهر يناير من العام 2017، حين 

كــان االعــان عن مياد المجلس لحظة أزحــت لليبيين 

والـــعـــالـــم بــــأن مــرحــلــة االنـــقـــســـام قـــد انــتــهــت وقــــد عـــادت 

ــبــــاد الـــــى ســـيـــاق طــبــيــعــي مــــن الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي فــي  الــ

واألمنية  االقتصادّية  األخـــرى  الملفات  معالجة  انتظار 

وســـــــاح الـــمـــيـــلـــشـــيـــات وتـــوحـــيـــد الـــمـــؤســـســـة الــعــســكــرّيــة 

وأجهزة الشرطة والعدل والقضاء والمصرف المركزي 

ــاج وانــــعــــاش  ــ ــتـ ــ ــّمــــة عـــــــودة االنـ ومـــؤســـســـة الـــنـــفـــط، ومـــــن ثــ

ــتـــصـــاد ودفـــــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســّيــة نــحــو انــتــخــابــات  االقـ

جديدة رئاسية وبرلمانية وإنشاء دستور جديد للباد.
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أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، موسى الكوني، استقالته من 
منصبه بالمجلس الرئاسي .

وذكر الكوني، في مؤتمر صحفي، حينها، أن »كافة األجسام السياسية لم تساعد المجلس 
الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة«، مضيفًا أن »المجلس الرئاسي ليس على قلب رجل 
من  وأعتذر  استقالتي،  »أعلن  بالقول:  مضيًفا  ذلك«.  على  دليل  الصادرة  والقرارات  واحد 

الشعب الليبي ألني فشلت في مهمتي«.
االستجابة  عن  »العجز  قائاًل  توتير  على  حسابه  على  تغريدة  يوم  بعد  الكوني  نشر  ثّم 
حنة تعصف بالشعب، وكنت قد عاهدت 

ِ

الم الناس تدفعني لالستقالة ما فتئت  النتظارات 
الناس أن أرفع عنهم هذا الوجع لكني لم أفلح«.

فتحي  المجلس  عضو  يعلن  أن  قبل  منقوصة  بصفة  المجلس  عمل  تواصل  ذلك  بعد 
المجبري في شهر يونيو من العام 2018 استقالته رسميا، بحّجة أن المجلس أصبح رهينة 

بيد الميليشيات المسّلحة التي باتت تسيطر على مفاصل صنع القرار فيها.
وأكد المجبري في ندوة صحفية، أن استقالته تأتي بعد أن باتت المليشيات تسيطر على 
المشهد األمني والعسكري في طرابلس«، مبينًا أّن هذه المجموعات »قضت على أّي أمل 

لحماية حكومة الوفاق«.
وأوضح المجبري أّن »قرارات المجلس الرئاسي والسراج أصبحت متأثرة ومرتبطة بهذه 

إلى  تعّرضه  مؤكداً  المسّلحة«،  الجماعات 
تكليفه  وقع  عندما  بالقتل،  تهديدات 
»ألن  االقتصادي،  اإلصالح  ملف  بتنفيذ 

مصالحها باتت مهددة«.
وتبعا لذلك، دعا المجبري الممثلين عن 
حكومة  من  باالنسحاب  الشرقية  المنطقة 
»لم  ألنها  طرابلس،  ومغادرة  السراج 
طالب  كما  السياسي«،  للعمل  ساحة  تعد 
للمجلس  الداعمين  البرلمان  نواب  كل 
هذا  أن  مؤكدا  دعمهم،  بسحب  الرئاسي 
هزيلة  مسرحية  »مجّرد  هو  المجلس 
امتالكهم  يدعون  أشخاص  يقودها 

هذه االستقاالت الثاثة أضعفت كثيرا صورة المجلس، 

وراكمت األسئلة حول شرعيته ودوره وقدرته على اخراج 

الــبــاد مــن األزمــــة الــســيــاســّيــة، وأضــعــفــت كــثــيــرا مــن دوره 

تحّول  أن  بعد  خاصة  الجامعة  التوحيدية  صفته  ومــن 

لــصــوت جــهــة ســيــاســيــة وايــديــوبــوجــّيــة واحـــــدة، وخــاصــة 

عــجــزه األمــنــي وفشله فــي حــل ملفات األمـــن واالقتصاد 

وساح وسلطة الميلشيات.
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للسلطة، في حين أّنهم أدوات لدى المجموعات المسّلحة في طرابلس«.
العام  من  إبريل  شهر  في  ثالثة  استقالة  تبعتها  المجبري،  بعده  ومن  الكوني  استقالة 
الرئاسي.  بالمجلس  كعضو  نهائًيا  منصبه  من  استقالته  القطراني،  علي  للنائب   ،2019
وأكد القطراني، في بيان له حينها، دعمه ومباركته لتقدم القوات المسلحة العربية الليبية 

نحو العاصمة طرابلس.
من  الرئاسي  المجلس  حال  إليه  آل  ما  الليبي  الشعب  على  يخفى  ال  إنه  القطراني،  وقال 

ضعف في اإلرادة وتدني في مستوى األداء.
وأشار إلى انفراد السراج، بممارسة اختصاصات المجلس بشكل مطلق، دون حسيب أو 

رقيب، وهو ما اعتبره خرًقا لالتفاق السياسي، وأحد أهم العوامل في فشل أداء المجلس.
وأضاف القطراني أن المليشيات المسلحة، وجدت في المجلس الرئاسي األداة الضعيفة 
الدولة، وثروات الشعب  الترهيب والسطو والسيطرة على موارد  التي تمكنها من  الطيعة 
معتمدة على رضوخ حكومة الوفاق والمصرف المركزي لكافة أوامرها، والخنوع التام أمام 

تهديداتها حسب قوله.
األسئلة حول شرعيته  وراكمت  المجلس،  كثيرا صورة  الثالثة أضعفت  االستقاالت  هذه 
ودوره وقدرته على اخراج البالد من األزمة السياسّية، وأضعفت كثيرا من دوره ومن صفته 
التوحيدية الجامعة خاصة بعد أن تحّول لصوت جهة سياسية وايديوبوجّية واحدة، وخاصة 

عجزه األمني وفشله في حل ملفات األمن واالقتصاد وسالح وسلطة الميلشيات.

** معيتيق يعّمق أزمة الرئاسي وأزمة السرّاج:
في أثناء كل ذلك بدأ انقسام آخر يتشّكل داخل ليبيا، بين الجيش الوطني المدعوم من 
ايديولوجية  مسلحة  جماعات  من  المدعوم  الرئاسي  المجلس  وبين  المنتخب،  البرلمان 
أخرى  حرب  مرحلة  ليبيا  ودخلت  وجهوية 
لقّوات  كبير  تقّدم  وسط  الطرفين  بين 
تخوم  الى  وصل  التي  الليبي  الجيش 
العاصمة طرابلس، قد أن تعاود منذ أشهر 
والجفرة  سرت  منطقتي  إلى  انسحابها 

وسط البالد.
يتكّون  أصبح  الذي  الرئاسي  المجلس 
مشروعها  في  متجانسة  واحدة  كتلة  من 
االيديولوجّية  ومصالحها  السياسي 
معركة  خاض  والمناطقّية،  والجهوية 
وعبر  موّحد،  سياسي  بخطاب  طرابلس 
الغرب  في  المنتشرة  المسلحة  الميلشيات 

هـــكـــذا تـــبـــدو ســـيـــرة الــمــجــلــس الـــرئـــاســـي فـــي لــيــبــيــا كــأنــهــا 

ناتج  الــذي ولــد من مخاض عسير  سيرة االنقسام. فهو 

عــن انــقــســام فعلي، عسكري وســيــاســي، فــي الــبــاد، ظل 

هو نفسه يعيش منذ العام 2015 على وقع انقساماته 

الّداخلية واستقاالته وتآكله وضمور حجمه حتى تحّول 

إلــــى مــجــلــس صــغــيــر بـــصـــوت واحــــــد، ثــــّم بــــدأ مـــــّرة أخـــرى 

يدخل ما يشبه مرحلة تآكل جديد.
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امتيازاتها  يفقدها  قد  ما  وهو  العاصمة،  على  الجيش  سيطرة  من  والمتخوفة  الليبي 
وسطوتها.

بين  منه،  تبقى  ما  أو  المجلس،  هذا  داخل  األفق  في  يلوح  بدا  جديًدا  انقساما  أّن  غير 
رئيسه فائز السّراج، ونائبه أحمد معيتيق. وصل إلى حدود تبادل االتهامات والبيانات. هذا 
االنقسام  جاء في مرحلة من الهدوء التي تلت عاصفة الحرب إثر تراجع قّوات الجيش إلى 
الغرب  المسلحة على كامل  الجماعات  عبر  لنفوذه  الرئاسي  المجلس  البالد، وبسط  وسط 

الليبي بدعم تركي وآالف المرتزقة السوريين.
وهكذا تبدو سيرة المجلس الرئاسي في ليبيا كأنها سيرة االنقسام. فهو الذي ولد من 
مخاض عسير ناتج عن انقسام فعلي، عسكري وسياسي، في البالد، ظل هو نفسه يعيش 
منذ العام 2015 على وقع انقساماته الّداخلية واستقاالته وتآكله وضمور حجمه حتى تحّول 

إلى مجلس صغير بصوت واحد، ثّم بدأ مّرة أخرى يدخل ما يشبه مرحلة تآكل جديد. 
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عبد الستار حتيتة

تقرير/ سوزان الغيطاني

الستار  عبد  الليبي  الشأن  في  المختص  المصري  والصحفي  الكاتب  أكد 
لقاء مع صحيفة  في  ترتيب صفوفه مضيفا  أعاد  الوطني  الجيش  أن  حتيتة 
المرصد أن الجيش أصبح يخيف التشكيالت المسلحة الموجودة بخط سرت 
الجفرة وأن مرور الوقت دون حرب سيزيد من احتقان التشكيالت المسلحة 

والمرتزقة المدعومين من تركيا. 

مرور الوقت دون مرور الوقت دون حربحرب
يزيد احتقان المسلحين يزيد احتقان المسلحين 
المدعومين من المدعومين من تركياتركيا
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كيف تتابعون التطورات العسكرية في المنطقة الغربية بشكل عام؟
مرجعية  ال  ميليشيات  حكم  تحت  المنطقة  هذه  فإن  ليبيا،  غرب  لشمال  بالنسبة 
أما  فسادا،  األرض  في  وتعيث  تركيا  من  مدعومة  وهي  لها،  قانونية  وال  دستورية 
بالنسبة لخط المواجهة سرت الجفرة، فإن الجيش الوطني يبدو أنه في حال أفضل 
مما كان عليه في السابق. فقد أعاد ترتيب صفوفه، ويبدو أنه أصبح يخيف القوى 
السابق،  من  أكثر  تركيا،  من  والمدعومة   ، سرت  غرب  في  الموجودة  المليشياوية 
والمرتزقة  الميليشيات  أوساط  في  االحتقان  من  يزيد  حرب  بدون  الوقت  ومرور 
األتراك وهذا يجعل موقف الجيش الوطني أقوى وأكثر استعدادا ألي معركة مقبلة.     

الفترة الماضية سمعنا بتحشيدات ضخمة على خط سرت الجفرة لكن 
إلى اآلن لم تبدأ المعركة فلماذا برأيك؟

أعتقد أن السبب يعود إلى ضغوط أمريكية كبيرة تمارس على كل من مصر وتركيا، 
معروف أن مصر تخشى من التمدد التركي في ليبيا، وتركيا من جانبها تخشى من 
الدخول في مواجهة خاسرة مع كل من الجيش الوطني الليبي ومع مصر التي وجهت 
إنذارا صريحا بأنها لن تسمح بتجاوز المرتزقة والميليشيات في شمال غرب ليبيا 
للخط األحمر سرت الجفرة، اليوم نرى محاوالت أمريكية حثيثة لمنع وقوع مواجهة 
على خط سرت الجفرة، لكن هذه المحاوالت األمريكية يبدو أن فيها محاباة للحلف 

التركي في ليبيا. 

تركيا تواصل إرسال المرتزقة لليبيا.. برأيك ما السيناريوهات المتوقعة 
في هذا الشأن هل سيتم تصفيتهم أم سيخوضون معركة حاسمة ضد 

الجيش أم توزيعهم على دول أخرى في وقت الحق؟.
استمرار تركيا في إرسال المرتزقة إلى ليبيا مشكلة كبيرة خاصة اإلرهابيين منهم، 
وأعتقد أن عبء التخلص من هؤالء الغزاة واإلرهابيين األجانب يقع باألساس على 
الشهور  في  طرابلس  في  الجيش  معارك  في  بالفعل  قتل  بعضهم  الليبيين،  عاتق 
والجفرة  إلى سرت  بأرتال مسلحة  الزج  قتل في محاوالت  اآلخر  والبعض  الماضية، 
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محلل سياسي:

تقرير/ همسة يونس

وصف المحلل السياسي والمتخصص في مكافحة اإلرهاب د .محمد ابوراس الشريف، الصراع 
داخل المجلس الرئاسي، بأنه »صراع مصراتي طرابلسي«.

وقال الشريف، إن نقاط الخالف بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونائبة أحمد معيتيق 
ولكن  ظاهرها،  في  المؤسساتي  والفساد  المالية  المادية  األمور  على  ترتكز  يبدو  ما  على 
الهدف هو هدف سياسي يختلط فيه الجانب العقائدي لجماعة اإلخوان، والمصلحي لمعيتيق 
وباشاغا كطرف من أجل إزاحة السراج وفتح الطريق أمام باشاغا ألي اتفاق سياسي جديد.... 
بشأن  التفاصيل  من  ولمزيد 
الصراعات واالنقسامات الداخلية 
وانعكاساتها  الرئاسي  بالمجلس 
على المشهد الليبي، ومستجدات 
لـ«بوابة  كان  ليبيا  في  األوضاع 
مع  الحوار  هذا  اإلخبارية«  إفريقيا 
والمتخصص  السياسي  المحلل 
.محمد  د  اإلرهاب  مكافحة  في 
نص  وإلى  الشريف،  ابوراس 

الحوار:

الصراع داخل الرئاسيالرئاسي
صراع »مصراتي-طرابلسي«



31 الخميس  14  يوليو  2020             العدد: 125 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الرئاسي  المجلس  داخل  الخالفات  حدة  تصاعد  تابعتم  كيف  بداية.. 
لحكومة الوفاق؟

الخالفات »قديمة حديثة« فـ بين الحين واآلخر تطفو على السطح هذه الخالفات، 
والتي يبدو أنها قديمة وترتكز في األساس على مراكز قوة ونفوذ كل عضو 
من  المتبقيين  األعضاء  بين  الثابتة  وغير  المتغيرة  والتحالفات  الرئاسي  في 

الرئاسي.

ما هي أبرز نقاط الخالف داخل المجلس الرئاسي وما هي تداعيات ذلك 
على المشهد الليبي؟.

والفساد  المالية  المادية  األمور  على  ترتكز  يبدو  ما  على  الخالف  نقاط 
المؤسساتي في ظاهرها، ولكن الهدف هو هدف سياسي يختلط فيه الجانب 
العقائدي لجماعة اإلخوان، والمصلحي لمعيتيق وباشاغا كطرف من أجل إزاحة 
السراج وفتح الطريق أمام باشاغا ألي اتفاق سياسي جديد، وبشكل مختصر 
تموضع  وإعادة  العاصمة  في  النفوذ  لبسط  طرابلسي  مصراتي  صراع  هو 

وتمركز إلحدى القوتين.

الليبية  المؤسسة  حول  والسراج  معيتيق  بين  الصراع  بشأن  ماذا 
لالستثمار؟.

والمال  باالقتصاد  تعني  مؤسسة  أكبر  ثالث  هي  لالستثمار  الليبية  المؤسسة 
المصراتي،  الكبير  الصديق  عليه  يستحوذ  والذي  المركزي  المصرف  بعد 
المصراتي  الله  صنع  عليها  يستحوذ  والذي  للنفط  الوطنية  والمؤسسة 
والمتهم بانتمائه لجماعة اإلخوان، وكما نعلم أن المؤسسة الليبية لالستثمار 
الهدف  أن  يتضح  وبهذا  الجنوب،  من  وهو  حسن  بن  محمود  على  بها  يوجد 
اآلن هو السيطرة على المؤسسة الليبية لالستثمار لكى يكتمل المثلث المالي 

لصالح جماعة اإلخوان.

ماهو دور جماعة اإلخوان في هذه الصراعات وأهدافها؟.
بالطبع هناك دور كبير لإلخوان وهو يتلخص في أن جماعة اإلخوان تعتبر هي 
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اللعبة  لهذه  الرئيسي  المحرك 
وبقيادة خلفية تركية.

صورة  تتأثر  هل  برأيك.. 
بهذه  دوليا  السراج 

الخالفات؟
السراج يحاول امتصاص اللكمات 
السراج  أن  واعتقد  له،  توجه  التي 
اإلخوان  لجماعة  أيضًا  انضم 
لصالح  استقطابه  وتم  مؤخراً، 
الجماعة ولكن كما نعلم أن جماعة 
اإلخوان هي جماعة برغماتية وقد 
تسعى لحرق ورقة وصورة السراج 
البديل  وإحالل  دوليًا  المستهلكة 

في الوقت المناسب.

وزير  زيارة  إلى  لننتقل 
األخيرة  التركي  الخارجية 
إلى ليبيا.. ما قراءتكم لها؟
وزير خارجية تركيا تشاوش أوغلو 
ساعات  بعد  طرابلس،  إلى  جاء 
وركود  التركية  الليرة  انهيار  من 
حكومة  من  إضافية  أموال  بضخ  للمطالبة  زيارته  وجاءت  التركي،  االقتصاد 
والتنسيق  الدعم  وآليات  الجفرة«  سرت  »معركة  بند  تحت  إلسطنبول  السراج 
البتزاز  محاولة  في  وحكومته  السراج  لحماية  التركي  والعسكري  السياسي 
حكومة الصخيرات، خصوصًا بعد تصريح المشري بإمكانية الحسم العسكري 
في منطقتي الجفرة، وسرت ، وال يخفى على أحد أن تركيا تقوم بالوكالة والنيابة 
مصراتة  مطاري  عبر  لليبيا  وإرسالهم  المرتزقة  بشراء  السراج  حكومة  عن 
ومعيتقة، وإرسال المعدات العسكرية واألسلحة والذخائر والطائرات المسيرة 

لضرب الجيش الليبي«، بحسب قوله.

أخيرا.. بصفتك مختص في شؤون اإلرهاب.. ما تعليقك على ما تداول 
من معلومات بشأن عودة داعش إلى ليبيا؟.

موجودين،  وهم  ليبيا،  عناصره  يغادر  لم  الدولة  بتنظيم  يسمى  ما  أو  داعش 
وجود  بسبب  ضعيفة،  الماضية  المدة  خالل  إمكانيتهم  كانت  ربما  ولكن 
دخول  من  خوفا  وأيضًا  الدولية  المخابرات  بعض  قبل  من  عليهم  المراقبة 
المعارك ما بين  أثناء  التقيه  الجيش، وهناك عناصر من داعش كانت تمارس 
عن  كيلومتر  ألف  نحو  الجيش  انسحاب  بعد  اآلن  ولكن  والمليشيات،  الجيش 
أرض  لوجود  جديد  من  والتشكل  الظهور  في  داعش  عناصر  بدأت  العاصمة 

خصبة ومالئمة في بعض المدن كصبراتة.
أحمد  ونائبة  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  بين  الخالف  نقاط  إن   
المؤسساتي  المالية والفساد  المادية  معيتيق على ما يبدو ترتكز على األمور 
العقائدي  الجانب  فيه  يختلط  سياسي  هدف  هو  الهدف  ولكن  ظاهرها،  في 

لجماعة اإلخوان.
السراج يحاول امتصاص اللكمات التي توجه له، واعتقد أن السراج انضم أيضًا 

لجماعة اإلخوان مؤخراً، وتم استقطابه لصالح الجماعة.
وزير خارجية تركيا تشاوش أوغلو جاء إلى طرابلس، بعد ساعات من انهيار الليرة 
التركية وركود االقتصاد التركي، وجاءت زيارته للمطالبة بضخ أموال إضافية من 

حكومة السراج إلسطنبول تحت بند »معركة سرت الجفرة«.
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البعض  أن  أي  مختلفة،  لشرائح  ينتمون  المرتزقة  هؤالء  الماضية،  األسابيع  في 
منهم يسعى لكسب العيش من خالل القتال، ثم العودة إلى بالده، والبعض اآلخر 
يبحث عن فرصة للهجرة إلى أوروبا، وأعتقد أن الشريحة الخطيرة منهم تتمثل في 
الجماعات اإلرهابية اآلسيوية واألفريقية، خاصة السوريين والتونسيين والمصريين 
والصوماليين، وربما يصل عددهم إلى نحو خمسة آالف. ومن غير المتوقع بالنسبة 
أن  يمكن  هؤالء  ومثل  جانبهم.  يأمن  أحد  تركيا،فال  إلى  أخرى  مرة  العودة  لهؤالء 
يتسببوا في عدم استقرار في ليبيا وفي دول الجوار أيضا، بما في ذلك منطقة البحر 

المتوسط وأوروبا.

مؤخرا عادت االشتباكات بين التشكيالت المسلحة في المنطقة الغربية 
هذه  يغذي  من  هناك  وهل  السبب؟  ما  برأيك  ألشهر  توقفها  بعد 

االشتباكات؟.
هناك مقولة تشير إلى أنه كلما ابتعد الجيش الوطني الليبي عن منطقة ما، اشتعلت 
الخمس  السنوات  درنة، خالل  وفي  بنغازي  في  الميليشيات، حدث هذا  بين  الحرب 
الماضية، إلى أن تمكن الجيش من القضاء عليها من المنطقة الشرقية بالكامل، 
أن  حيث  ليبيا  غرب  شمال  في  اآلن  يحدث  الميليشيات  بين  الصراع  هذا  ومثل 
استمرار وجود الميليشيات يزيد من الصراع بينها على أسس جهوية وغير جهوية، 
فلقد أدى إغالق موانئ تصدير النفط، على سبيل المثال، إلى شح في األموال أيضا. 

وهذا من األسباب الرئيسية للصراع بين تلك الميليشيات. 

ومدينة  لليبيا  داعش  عودة  من  التحذيرات  تعالت  األخيرة  الفترة  خالل 
صبراته بشكل خاص.. برأيك لماذا في هذه المرحلة تحديدا؟.

هذه  أصبحت  لقد  صبراتة،  في  يجري  ما  كثب  عن  تراقب  الدول  بعض  أن  يبدو 
المدينة مالذا آمنا للدواعش بعد أن تمكنت ميليشيات المجلس الرئاسي المدعومة 
من تركيا، من اقتحام السجون في صرمان وصبراتة وغيرهما وإخراج المتطرفين 
الذين كانت تحتجزهم المباحث الجنائية في هاتين المدينتين تحديدا، إضافة إلى 
داعش  لدى  أنه  خاصة  صبراتة  إلى  ومصراتة  طرابلس  من  آخرين  دواعش  لجوء 
خبرة في التواجد في صبراتة، وأمراء الميليشيات في غرب طرابلس لديهم سوابق 
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في احتضان الدواعش  والتعامل معهم، وتوفير مقرات لهم.  

في الفترة األخيرة برزت خالفات داخل حكومة الوفاق واتهامات للسراج 
بالتفرد بالرأي... في أي سياق تقرأ هذا التطور؟.

أعتقد أن السبب في مثل هذه الخالفات التنافس على األموال وعلى المناصب ففي 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أصبح البعض يشعر بأن سفينة السراج شارفت 

على الغرق لهذا نرى بين حين وآخر محاوالت للقفز من هذه السفينة. 

كيف تؤثر األوضاع األمنية في ليبيا على دول الجوار؟.
ضعف األمن في ليبيا، خاصة بعد استباحة النظام التركي لجانب من أراضيها، يقلق 
دول الجوار الليبي بشكل كبير حيث يوجد بين اإلرهابيين الذين يأتون من تركيا 
الذين  اإلرهابيين  من  األجنبية  الجنسيات  إلى  باإلضافة  الجوار  دول  من  جنسيات 
ال يضعون أي اعتبار لحدود الدول وأعتقد أن هذا سببا كافيا لبحث معظم الدول 
ويحول  بالنفط،  الغني  البلد  لهذا  واالستقرار  األمن  يعيد  حل  عن  لليبيا  المجاورة 

دون انتقال اإلرهابيين عبر الحدود.
ومرور  الجفرة  سرت  بخط  الموجودة  المسلحة  التشكيالت  يخيف  أصبح  الجيش 
الوقت دون حرب سيزيد من احتقان التشكيالت المسلحة والمرتزقة المدعومين 

من تركيا.
كلما ابتعد الجيش الوطني الليبي عن منطقة ما، اشتعلت الحرب بين الميليشيات، 
تمكن  أن  إلى  الماضية،  الخمس  السنوات  خالل  درنة،  وفي  بنغازي  في  هذا  حدث 

الجيش من القضاء عليها من المنطقة الشرقية بالكامل.
صبراتة أصبحت مالذا آمنا للدواعش بعد أن تمكنت ميليشيات المجلس الرئاسي 
السجون في صرمان وصبراتة وغيرهما وإخراج  اقتحام  المدعومة من تركيا، من 
المتطرفين الذين كانت تحتجزهم المباحث الجنائية في هاتين المدينتين تحديدا.
ضعف األمن في ليبيا، خاصة بعد استباحة النظام التركي لجانب من أراضيها، يقلق 
دول الجوار الليبي بشكل كبير حيث يوجد بين اإلرهابيين الذين يأتون من تركيا 
جنسيات من دول الجوار باإلضافة إلى الجنسيات األجنبية من اإلرهابيين الذين ال 

يضعون أي اعتبار لحدود الدول.
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