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ليبيا ساحة عمل كبيرة للمرتزقة من مختلف الجنسيات ()Getty

وانتهاء بثالجات الموتى في مشافي
يتتبع تحقيق «العربي الجديد» مرتزقة حفتر التشاديين بدءا من انجمينا
ً
العاصمة الليبية ،ولم تنته الظاهرة عند هذا الحد ،إذ ال تزال حركات مسلحة ترفد مليشيات اللواء المتقاعد بالمقاتلين

مرتزقة حفتر
التشاديون

قتلى يرقدون في ثالجات الموتى بطرابلس

إنجمينا ـ محمد طاهرر زين

ي ـع ـت ــرف امل ـس ـت ـش ــار الـ ـس ــاب ــق فــي
جبهة الوفاق من أجل التغيير في
تشاد  ،FACTحسن آدم سليمان،
بتعاون رئيس الجبهة الــدكـتــور مهدي علي
محمد ،مــع ال ـلــواء املتقاعد خليفة حفتر في
تجنيد مرتزقة تشاديني للقتال فــي صفوف
مليشياته ،قائال« :عرض علي رئيس الجبهة
في  28من مايو/أيار  2018فكرة التحالف مع
حـفـتــر ،لـكــن رف ـضــت ،ل ـضــرورة أن نـكــون على
مسافة واحدة من الشأن الليبي والتركيز على
القضية األساسية التي جئنا من أجلها إلى
ليبيا ،وهي مواجهة نظام إدريس ديبي ،وفي
اليوم التالي دعاني مهدي على انفراد وطلب
م ـنــي ال ـت ــراج ــع ع ــن م ــوق ـف ــي ،أب ـل ـغ ـتــه م ـجــددا
برفضي ،ولــدى مـغــادرتــي لــزيــارة صديق في
منطقة الجفرة ،تم اعتقالي من قبل مليشيات
حفتر ألكثر من عام».
ما تقوم به جبهة الوفاق ،تورطت فيه حركات
تشادية أخ ــرى ،ومنها املجلس الديمقراطي
الثوري  CDRالذي شارك في حرب حفتر ضد
حكومة الوفاق الوطني الليبية بـ  1700مرتزق،
تم جلبهم من مناطق التعدين شمال تشاد،
فضال عن اتحاد القوى من أجل الديمقراطية
والتنمية ( ،)UFDDوح ــزب العمل التشادي
والذي لقي رئيسه املؤسس قربان جدي نكور
حتفه برفقة عدد من املرتزقة التشاديني ،على
أي ــدي ق ــوات حـكــومــة ال ــوف ــاق الــوط ـنــي ،خــال
مواجهات بمحور الوشكة ،في إبريل/نيسان
املــاضــي ،وفــق مــا يــؤكــده لــ«الـعــربــي الجديد»
أحـ ـم ــد ع ـل ــي الـ ـقـ ـي ــادي الـ ـس ــاب ــق ف ــي مـجـلــس
القيادة العسكرية لجبهة إنـقــاذ الجمهورية
( ccmsrإحـ ــدى فـصــائــل امل ـعــارضــة الـتـشــاديــة
جنوب ليبيا).
وهـ ــو م ــا ي ــؤي ــده ال ـق ـي ــادي ال ـس ــاب ــق ف ــي ذات
املـجـلــس كـنـغــابــي أوغ ــوزي ـم ــي ت ــاب ــول وال ــذي
يقيم في سويسرا ،مؤكدا لـ«العربي الجديد»
أن ما بني  5و 7آالف مرتزق تشادي يقاتلون
مــع حفتر ،مقابل الحصول على أجــور تصل
إل ــى  5آالف دي ـنــار لـيـبــي ملـقــاتـلــن« ،بعضهم
حارب مع قوات حفتر منذ عام  ،»2018بحسب
ما يقوله عيسى عبد املجيد رئيس الكونغرس

التباوي (كيان يمثل قبائل التبو) في ليبيا،
مضيفا لـ«العربي الجديد»« :في مدينة مرزق
التي يعد التبو مكونا أصيال فيها ،ساندوه
ضد أهلها رغم أن منهم مقاتلني من التبو».
وخ ــال م ـشــاركــة جـبـ ُهــة ال ــوف ــاق ف ــي الـهـجــوم
على مدينة طرابلس قتل  300من مرتزقتها،
بينهم حسني بوقرمي القائد العام للجبهة
ونــائـبــه محمد زي ــن س ـيــري ،فـضــا عــن مقتل
قـيــادات أخــرى منضوية فــي حــركــات تشادية
مسلحة مثل عقيد الشرطة السابق إسماعيل
ب ــول ــوك ــي ال ـن ــائ ــب ال ـث ــان ــي ل ــرئ ـي ــس ال ـحــركــة
ال ـث ــوري ــة ال ـت ـش ــادي ــة  UFDDونـ ـ ــوري حـســن،
وم ـح ـم ــد ب ــري ـم ــي ،وحـ ـس ــن تـ ـن ــي ،وإب ــراه ـي ــم
مــردقــي ،وفــق تأكيد عبد الرحمن محمد زين
املتحدث اإلعالمي السابق في مجلس القيادة
العسكرية وحسن آدم سليمان.

كيف يصل المرتزقة التشاديون
إلى ليبيا؟
يوثق فريق خبراء األمم املتحدة املعني بليبيا
ف ــي ت ـقــريــره ال ـص ــادر ف ــي  8ديـسـمـبــر/كــانــون
األول  2019والــذي حصلت «العربي الجديد»
عـلــى نـسـخــة م ـنــه ،دع ــم جـمــاعـتــن تشاديتني
معارضتني لـقــوات خليفة حفتر ،هما جبهة
ال ــوف ــاق ب ـق ـي ــادة م ـه ــدي ع ـلــي م ـح ـمــد وال ـتــي
دعـمــت ق ــوات حفتر ب ـ  700مقاتل موجودين
ف ــي مـعـسـكــر ال ـج ـف ــرة وتـكـلـفـهــا ق ـ ــوات حفتر
بــالــدفــاع عــن املنطقة ،والثانية اتـحــاد القوى
من أجل الديمقراطية والتنمية والتي يتوزع
مقاتلوها إلى فصائل يتمركزون في منطقة
واو الكبير (جنوب وسط ليبيا) بعضها دعم
حفتر وآخرين دعموا حكومة الوفاق.
وي ـق ــر الـ ـقـ ـي ــادي ال ـس ــاب ــق ف ــي اتـ ـح ــاد ال ـق ــوى
الـتـشــاديــة مــن أج ــل الــديـمـقــراطـيــة والـتـنـمـيــة،
ال ــدك ـت ــور ش ــري ــف ج ــاك ــو امل ـق ـيــم ف ــي فــرن ـســا،
ب ــوج ــود مــرتــزقــة ت ـشــاديــن م ــن أب ـن ــاء قـبــائــل
الـتـبــو ال ـقــرعــان وأوالد ال ـع ــرب م ــن املـحــامـيــد
والحساونة يقاتلون إلى جانب حفتر ،وتابع
قائال لـ«العربي الجديد» ،إنهم يبحثون عن
لقمة العيش ،وال ينضم الجميع عبر حركات
معارضة ،بل توجد تحركات ارتزاقية فردية
تتم عبر املعارف.
ويقوم مسعود جدي وحسن معتوق الزادمة

 700مرتزق يتبعون
جبهة الوفاق
والتغيير موجودون
في معسكر الجفرة
مقتل  1000مرتزق
تشادي في صفوف
حفتر خالل العدوان
على طرابلس

قــائــدا كتيبتي  ،116و 128التابعتني لحفتر
ب ـت ـج ـن ـيــد م ـق ــات ـل ــن تـ ـش ــادي ــن وس ــودانـ ـي ــن
بـصــورة مستمرة فــي جـنــوب ليبيا ،وفــق ما
يؤكده تقرير فريق خبراء األمم املتحدة.
وي ـص ــل امل ــرت ــزق ــة ال ـت ـش ــادي ــون إلـ ــى ال ـج ـنــوب
ال ـل ـي ـبــي ع ـب ــر م ـ ـسـ ــارات م ـخ ـت ـل ـفــة ،األول مــن
العاصمة التشادية انجمينا م ــرورا بمدينة
م ـ ــوس ـ ــورو (ع ـ ـلـ ــى بـ ـع ــد  300ك ـي ـل ــوم ـت ــر مــن
ً
العاصمة) وصوال إلى مدينة زوار ،ومنها عبر
سلسلة جبال تيبستي (الــواقــع شمال تشاد
ً
وأق ـصــى ج ـنــوب لـيـبـيــا) ،وصـ ــوال إل ــى مدينة
زوارك ــي على الـحــدود التشادية الليبية ومن
ً
مـنــاطــق تنقيب الــذهــب شـمــال تـشــاد وص ــوال
إل ــى مــديـنــة الـقـطــرون جـنــوب ليبيا .علما أن
الرحلة تستغرق خمسة أيام بتكلفة إجمالية
مــا بــن  250و 350دوالرا ،وفــق مــا وثقه معد
التحقيق من خــال مصادر التحقيق ومنهم
عـبــد الــرح ـمــن زيـ ــن ،وم ـه ــرب ال ـس ـي ــارات أبـكــر
محمد الذي يعمل عبر تلك املسارات.
وي ـب ــدأ امل ـس ــار ال ـثــانــي م ــن مـ ــرزق م ـ ــرورا بــأم
األران ــب (تـقــع إلــى الشمال الشرقي مــن مــرزق
بنحو  93كيلومترا وإلــى الجنوب من سبها
بـنـحــو  173كـيـلــومـتــرا) ويـنـتـهــي فــي منطقة
ج ــال ــو (ت ـب ـعــد  400كـيـلــومـتــر ج ـن ــوب مــديـنــة
بنغاري) ،وفق تأكيد أبكر لـ«العربي الجديد».
وعـنــد إغ ــاق ال ـحــدود الـتـشــاديــة مــع الجنوب
ال ـل ـي ـبــي ،يـتـسـلــل امل ــرت ــزق ــة ال ـت ـش ــادي ــون عبر
امل ـنــاطــق ال ـح ــدودي ــة ال ـشــرق ـيــة م ــع الـ ـس ــودان،
والغربية مع النيجر وصــوال إلــى أم األرانــب،
ومنها يتفرع طريقان ،األول إلى مرزق والثاني
إلــى سـبـهــا ،حـســب مــا يـقــول زي ــن ،مضيفا أن
نقل املرتزقة التشاديني يتم بسيارات مهربني
من طراز تويوتا تندرا وهايلوكس .200

سماسرة حفتر
يبرم حفتر تحالفات مع الحركات التشادية
املسلحة ،كما حدث مع جبهة الوفاق ،التي
ات ـفــق مـعـهــا ع ـلــى إمـ ـ ــداده ب ـ ـ  4آالف مـقــاتــل
في حــال توفرهم ،على أن يتكفل بنفقاتهم
ورواتبهم ،وفق ما يؤكده زين ،وهو ما تأكد
منه تحقيق «الـعــربــي الـجــديــد» عبر وثيقة
موجهة مــن غرفة عمليات الجفرة التابعة
لحفتر ،إلــى جبهة الوفاق التشادية في 26
مايو  ،2017جاء فيها «إن قوتكم املتمركزة
في منطقة الجفرة معسكر الوشكة ،هي قوة
مـســانــدة لـلـقــوات املسلحة العربية الليبية
وت ــؤول تبعيتها لغرفة عمليات الـجـفــرة».
لـكــن مـحـمــد آدم عـضــو لـجـنــة الـتـجـنـيــد في
ج ـب ـهــة ال ــوف ــاق ن ـفــى ف ــي ال ـب ــداي ــة م ـشــاركــة
ق ــوات ـه ــم ف ــي ال ـق ـت ــال ب ـجــانــب ح ـف ـتــر .وبـعــد
مــواجـهــة مـعــد الـتـحـقـيــق لــه بـتـلــك الــوثـيـقــة،
ق ـ ــال »:ه ــذه الـكـتـيـبــة ف ــي ال ـغ ــرب ون ـحــن في
ب ـن ـغــازي ،لـكـنــه اسـ ـت ــدرك« :رب ـم ــا صـحـيــح»،
لكن تقرير فريق الخبراء يؤكد األمر ويحدد
عدد املقاتلني في املنطقة بـ  700رجل تابعني
للجبهة مهمتهم ال ــدف ــاع عــن املـنـطـقــة ضد
الهجمات املحتملة ،أي هجمات اإلرهابيني
وفق نص التقرير.
وي ـس ـت ـعــن رئ ـي ــس ج ـب ـهــة ال ــوف ــاق ف ــي جـلــب
املـ ــرتـ ــزقـ ــة الـ ـتـ ـش ــادي ــن ب ــوجـ ـه ــاء مـ ــن ال ـت ـبــو
والقبائل العربية ،ومنهم علي سيدي التباوي
وعلي وجيج ،ومحمد شيري ،وضابط يدعى
ال ـكــابــن إس ـمــاع ـيــل ،وع ـمــر تــوق ـي ـمــي ،وبــركــة
ش ــري ـم ــي ،وأفـ ـن ــدي ع ـل ــي ،وص ــال ــح سـلـيـمــان،
ويــوســف مـتــاري وبركله صــالــح عبدالرحمن

قهني ،ويونس شهد الله ،تحت وعــود كاذبة
ت ـت ـم ـثــل ف ــي ت ــوف ـي ــر فـ ــرص ع ـم ــل ف ــي مــراق ـبــة
ال ـح ـقــول الـنـفـطـيــة ف ــي مـنـطـقــة ج ــال ــو شــرقــي
لـيـبـيــا ،وب ـعــد وصــول ـهــم يـتــم تــوزيـعـهــم على
كتائب مليشيات حفتر ،وفق ما كشفه زين.
ويؤكد الدكتور إسحاق عيسى يوسف ،مقرر
لـجـنــة ال ــدف ــاع واألمـ ــن ف ــي ال ـبــرملــان الـتـشــادي
وقيادي سابق في حزب الحركة التشادية من
أجل السالم والتنمية ( MPDTاستقال فبراير
املاضي) ،عدم وجــود أي دور فاعل للحكومة
ال ـت ـشــاديــة ف ــي م ـنــع تـجـنـيــد حـفـتــر ملـقــاتـلــن،
واستدرك موضحا لـ«العربي الجديد» »:هناك
عدة حركات تشادية مسلحة تقاتل مع حفتر
مــن أجــل مصالح مـتـبــادلــة ،لكنها بعيدة عن
متناول الحكومة التشادية».
وي ــدخ ــل االرتـ ـ ــزاق ضـمــن األع ـم ــال اإلجــرام ـيــة
ال ــواردة فــي الـفـقــرة األول ــى مــن امل ــادة  115من
ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات ال ـت ـشــادي رق ــم  001لسنة
 2017وف ـ ــق مـ ــا يـ ـق ــول ي ــوس ــف ت ـ ــوم ،مــدعــي
الـجـمـهــوريــة فــي ت ـشــاد ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد».
ونـصــت تـلــك الـفـقــرة عـلــى أن «امل ــرت ــزق يعتبر
أي شـخــص ينطبق عليه اآلت ــي( :أ) ال ــذي تم
ت ـج ـن ـيــده خ ـص ـي ـصــا ل ــاق ـت ـت ــال ف ــي أي ن ــزاع
مسلح في البالد أو في الـخــارج( .ب) تشارك
في الواقع بشكل مباشر في األعمال العدائية
(ج) يـ ـش ــارك ف ــي األعـ ـم ــال ال ـع ــدائ ـي ــة بـغــرض
الحصول على منفعة شخصية ومن أجل ذلك
وعــد بالفعل مــن قبل أو نيابة عــن طــرف في
النزاع ،باملكافآت».
ويـفـتــرض أن تـقــوم اللجنة الــوطـنـيــة لحقوق
اإلن ـس ــان ( CNDHحـكــومـيــة تــأسـســت فــي 22
نــوفـمـبــر/تـشــريــن ال ـثــانــي  )2018بالتحقيق
في تلك األعمال التي تدخل في مهامها ،لكن
الدكتور العابد مصطفى البشير ،رئيس دائرة
حماية حقوق اإلنـســان والحريات األساسية
باللجنة ،يقول نعم نستطيع فتح تحقيق بكل
ما يمس بحقوق اإلنسان وترفع التوصيات
إل ــى رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة أو رئ ـيــس ال ـبــرملــان
التشادي ،وبناء على تلك التوصيات بإمكان
الحكومة أن تتحرك فــي اتـخــاذ مــا يلزم وفق
تأكيده لـ«العربي الجديد» ،لكن حتى اليوم لم
تفتح اللجنة سوى تحقيق واحد في وفاة 44
عنصرا مــن بــوكــوحــرام فــي سجون تشاد في
إبريل/نيسان املاضي.

جثث القتلى في الثالجات
«العملية تجاوزت حد السمسرة» كما يقول
ح ـســن آدم س ـل ـي ـمــان ،مـضـيـفــا« :ه ـن ــاك حملة
قــامــت بـهــا مليشيات حـفـتــر ،إذ يـتــم القبض
على كــل مــن لديه إثـبــات هوية تشادية ويتم
زجهم في املعسكرات تحت التهديد».
وي ـقــدر عـبــد املــالــك املــدنــي املـتـحــدث الــرسـمــي
بــاســم مكتب اإلع ــام الـحــربــي لعملية بركان
الغضب ،عدد املرتزقة التشاديني ممن قضوا
في معركة طرابلس بـ  1000قتيل ،بينما وقع
قرابة  100في األسر ،وفق ما يقول لـ«العربي
الجديد» .وجرى االحتفاظ بجثث القتلى في
ثالجات بمشافي طرابلس ،وفق تأكيد رئيس
تحرير املركز اإلعالمي لبركان الغضب رضا
عـيـســى ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» .وه ــو م ــا جعل
العشريني التشادي أحمد عمر ،يتساءل بعد
علمه بمقتل عمه عيسى أثناء قتاله مع حفتر
ضـمــن جبهة الــوفــاق مــن أج ــل الـتـغـيـيــر »:هل
سيتم دفنه هنا أم هناك»؟ لكنه لم يعثر على
إجابة حتى اليوم ،وفق قوله.

