
 

مازال يعاني منذ بداية األحداث العسكرية األخيرة في ليبيا يعاني أهالي تاورغاء الكثير من الصعاب منذ تقريبا الخمسة 

 :شهور األخيرة على النحو التالي 

العائالت مخيمات إقامتهم في طرابلس نتيجة للقصف العشوائي لمليشيات غادر العديد من : من ناحية النزوح للمخيمات -

عائلة مخيم طريق المطار الذي كان  074فجر ليبيا والزنتان دون تحييد المدنيين عن األماكن العسكرية وقد غادر حوالي 

عنها إصابات متوسطة يعتبر أقرب المخيمات إلى اإلشتباكات المسلحة وسقوط العديد من القذائف على المخيم وحدث 

وكذلك كانت هناك أضرار مادية كبيرة حصلت للمخيم ولمكان سكنى الناس مما ,أشخاص وحالة واحدة حرجة  5لعدد 

صّعب من عودة الكثير من العائالت وأضحت تبحث عن مكان ومأوى جديد لها خارج طرابلس كمدينة ترهونة والجميل 

ة القتال جعل العديد من العائالت تبحث عن أكثر األمكان أمنًا وتركز العدد وصرمان والزاوية وورشفانه ولكن توسع رقع

الكبير في مدينة بني وليد حيث تم إفتتاح مخيم كان مقرًا سابقًا شبه عسكري وتم قصفه من قبل حلف الناتو في صراع 

ائلة عدى العائالت التي ع 254وسكن المخيم ما يقرب من ,حيث إحتمالية عدم ثلوت المكان بمخاالفات القصف  1422

 ,,,وجدت مأوى مثل بيوت قديمة وأستأجار وغيرها 

لكن بعد توقف القتال بطرابلس عادت بعض العائالت للمخيمات مثل الفالح ومخيم جنزور وطريق المطار ولكن عدد 

 ,,,أخر لم يتكمن نظرا لتضرر مساكنهم بشكل كبير ونهائي 

المساعدات للعائالت في كل المدن تقريبا التي نزح إليها األهالي من المخيمات  قدم المجلس المحلي تاورغاء العديد من

ولكن كل هذه الجهود ال تكفي نظرا للعدد الكبير ولصعوبة الوصول لبعض المناطق نظرا لألنفالت األمني في ,وخارجها 

صراع بين مجلس شورى غرب ليبيا وشرقها وكذلك ما حدث في بنغازي حيث من منتصف شهر أكتوبر حيث إحتدم ال

بعدها بيومين وصلت منطقة االشتباكات مخيم ( الكرامة ) وقوات اللواء خليقة حفتر ( أنصار الشريعة ) ثوار بنغازي 

عائلة كل  55عائلة باإلضافة إلى عائالت نزحت سابقًا من مخيم سيدي فرج بعدد  534قاريونس ويوجد به حوالي 

روف سيئة ووقوع العديد من القذائف على الميخم مما أذى الصابة سيدة وزوجها هؤالء غادروا المخيم قاريونس في ظ

قيمينس ،سلوق ،سيدي عبدالعاطي ) وغادر االهالي إلى مناطق ,وأبنتهم بجروح خطيرة نقولو على إثرها المستشفى 

لألهالي تم بمساعدة أقيمت العديد من الخيام بشكل مستعجل ,،إجدابيا ،سرت والبعض األخر فضل البقاء في بنغازي 

المجلس البلدي إجدابيا تم إنشاء مستشفى ميداني وتقديم المساعدة الطبية واإلغاثية لهم ولكن نظرًا لوقوع أكثر مراكز 

ناهيك عن ,توزيع األدوية الرئيسية ببنغازي في مناطق إشتباكات فهناك نقص في بعض األدوية واللوازم الطبية االخرى 

ك لوقوع أكثر مخازن اإلغذية بمنطقة بوعطني والقوارشة والهواري وهي كانت مازالت مناطق النفص في األغذية كذل

 .عسكرية 

 

شخصا من سجون مصراته واكبر عدد كان طيلة ثالث  55في الفترة االخيرة تم إطالق سراح أكثر من : السجناء -

لعديد من شباب تاورغاء وخاصة في شخص دفعة واحدة في اوائل شهر أكتوبر ولكن إستمر إستهداف ا 00سنوات هو 

شخص  1420نوفمبر  1غرب ليبيا من مليشيات فجر ليبيا حيث قتل ما ال يقل عن خمسة أشخاص كان أخرهم يوم 

فجر ) يعتقد أنه قتل بمعسكر اليرموك الذي تسيطر عليه مليشيات من مصراته تتبع ( فرج عقيلة جمعة بريق ) يدعى 

 ,,,من تاورغاء النازحين بمدينة بنغازي في فترة سابقة من شهرين تقريبا شباب  3وإختفاء عدد ( ليبيا 

ملخص األحداث مازال األهالي تتقطع بهم السبل في وجود االمن نتيجة النتشار السالح بشكل كبير والمليشيات وعدم 

اضية في مناطق إشتباك حرق مخيم قاريونس شبه كامل مع وقوع مخيمي المدينة الري,تحييد المدنيين عن أماكن الصراع 

صعوبة تقديم المساعدات من المجلس المحلي تاورغاء نظرا لعدم توفر األمن لنقل اإلغاثة ,من حين الخر في بنغازي 

عدم تقديم الدولة ,وعد المجلس المحلي بفتح عيادة طبية لمخيم بني وليد ولم يفعل لظروف مجهولة ,مثال من مكان آلخر 

بل كل ما هو يحصل بعالقات ,ي نوع من أنواع الدعم الفعلي لألهالي على جميع األصعدة ال في طبرق وال طرابلس أ

زيادة انتهاكات المليشيات المسلحة للمواطنين مما يولد عدم الشعور باألمن لذى االهالي في ,شخصية من هنا وهناك 

  أغلب ليبيا وعدم الحصول على مكان آمن لهم ولذويهم 
 


