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ططراابلس االغربب - «االحيیاةة»
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أأقدمت مجموعة مسلحة يقوددهھھھا مطلوبب من أأنصارر نظامم االعقيید معمر االقذاافي٬،

على نهھھب مخزنن كبيیر للذخائر في قاعدةة جوية جنوبب ليیبيیا.

ووقالل آآمر لوااء االجنوبب في قوةة «ددررعع ليیبيیا» ااحمد االحسناوويي اامس٬، إإنن عشرااتت

 كلم إإلى جنوبب900االمسلحيین ااقتحمواا قاعدةة برااكك االشاططئ االجوية االتي تبعد 

االعاصمة ططراابلس ليیل االسبت - ااألحد٬، وونهھھبواا كامل محتوياتت مخزنن االذخائر من

أأسلحة ثقيیلة ووصواارريخ وومدفعيیة٬، ووالذذوواا بالفراارر. ووأأبلغ االحسناوويي ووكالة أأنباء

االصيین االجديدةة (شيینخواا) أأنن االعمليیة تمت بالتوااططؤ مع عددد من االعسكرييین

االمكلفيین بحماية االقاعدةة٬، مشيیرااً إإلى أأنن االمنفذين يعملونن تحت إإمرةة االمدعو

إإبرااهھھھيیم االصيید٬، االمطلوبب في ططراابلس بتهھھمة قيیاددةة كتائب مسلحة في عهھھد

االقذاافي عمدتت إإلى قمع االثواارر في جنوبب االبالدد. ووأأضافف االحسناوويي: «ططلبنا

إإذذناً من ووززااررةة االدفاعع لتنفيیذ خطة أأمنيیة محكمة للسيیطرةة على ااخترااقاتت من

هھھھذاا االنوعع٬، لكن ططلبنا قوبل بالتجاهھھھل» من جانب االدوولة.

وويعاني االجنوبب االليیبي حالل اانفالتت اامني ووااسع. ووتشكل االصحرااء االجنوبيیة

االمترااميیة ااألططراافف٬، مالذذااً آآمناً للمهھھربيین ووتجارر االسالحح وواالمخدررااتت٬، ااضافة إإلى

االمتشدددين وواالمهھھاجرين غيیر االشرعيیيین.

في االوقت ذذااته٬، تعيیش مدينة ددررنة (شرقق) ووضعاً أأمنيیاً مضطرباً في ظظل سيیطرةة

االمتشدددين عليیهھھا سيیطرةة تامة. ووأأعلن مسؤوولونن محليیونن في ددررنة فقداانن

أأستاذذ جامعي عرااقي يعمل في االمعهھھد االعالي للمهھھن االشاملة في االمدينة٬،

في ما يبدوو اانه عمليیة خطف. ووأأكد االمسؤوولونن أأنن «عائلة االدكتورر االعرااقي خلف

حميید فقدتت ااالتصالل به ظظهھھر االسبت». وويبدوو أأنن عدددااً من ااألساتذةة االعرااقيیيین

قررروواا مغاددررةة االمدينة بعد االحاددثث خوفاً من مصيیر مشابه.

يذكر اانه قبل أأسبوعع أأعدمت االسلطاتت االعرااقيیة االموااططن االليیبي عاددلل عمر

االزوويي االمعتقل في االسجونن االعرااقيیة على خلفيیة قضايا تتعلق باإلررهھھھابب.

وويعتقل حاليیاً في االسجونن االعرااقيیة تسعة موااططنيین ليیبيیيین بيینهھھم شخص ينتظر

تنفيیذ حكم ااإلعداامم فيیه ووهھھھو من مدينة ددررنة وويدعى عاددلل االشعالني.

كذلك ااغتالل مسلحونن في ددررنة موظظفاً سابقاً في جهھھازز ااألمن االدااخلي في

عهھھد االقذاافي يدعى فاررسس االزررووقق. ووووقع االحاددثث مساء االسبت في ووسط

االمدينة االذيي كانن مزددحماً بالماررةة.
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