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املقدمة

املوالية  القوات  شنت   ،2019 أبريل   4 يف 
“للمشري”2 خليفة حفرت، زعيم القوات املسلحة 
واسع  هجوما  أسسها،  التي  الليبية3  العربية 
النطاق من قواعد القوات املسلحة العربية الليبية 
العاصمة  عىل  للسيطرة  ليبيا  ورشق  وسط  يف 
مباغتة  بصورة  الحركة  هذه  وجاءت  طرابلس. 
سمح  مام  ليبيا  غرب  يف  املسلحة  للمجموعات 
الجنوبية  الضواحي  نحو  بالتقدم  حفرت  لقوات 

لطرابلس خالل األيام األوىل من العملية.
احتشدت  حيث  الهجوم  توقف  ذلك  بعد 
ليبيا  أنحاء غرب  املسلحة يف مختلف  املجموعات 
بها  املعرتف  الوطني  الوفاق  حكومة  مظلة  تحت 
دوليا ملواجهة قوات حفرت. وبعد النجاحات األولية 
دخل  الوطني،  الوفاق  لحكومة  املوالية  للقوات 
أبريل  أواخر  منذ  الجمود  من  حالة  يف  الوضع 
واستمر عىل هذا النحو. ومل تحقق القوات املوالية 
عىل  هام  انتصار  أي  الوطني  الوفاق  لحكومة 
القوات املسلحة العربية الليبية حتى أواخر يونيو 
بسيطرتها عىل غريان )80 كم جنوب طرابلس(، 
املسلحة  للقوات  الرئيسية  األمامية  القاعدة  وهي 

العربية الليبية من أجل عملياتها يف طرابلس.
السياسية  الجهات  كانت  حفرت،  هجوم  قبل 
املؤثرة واملجموعات املسلحة يف غرب ليبيا يف حالة 
املسلحة  املجموعات  من  حفنة  ومارست  انقسام. 
الدولة  مؤسسات  غاشام عىل  نفوذا  يف طرابلس 
يف العاصمة، مام أثار حالة من االستياء يف كافة 
أنحاء ليبيا، مبا يف ذلك املدن الغربية التي ضمت 
القوات العسكرية الرئيسية. غري أن جهود بعض 
الفصائل من غرب ليبيا لشن هجوم عىل امليليشيات 
يف طرابلس فشلت يف حشد دعم واسع النطاق؛ 
فالثقة كانت معدومة بني معظم قادة املجموعات 
مرتددين  كانوا  أنهم  كام  ليبيا  غرب  يف  املسلحة 
بشأن االنضامم إىل ما اعتربوه رصاعا عىل الغنائم.

هجوم حفرت أدى إىل تغيري جذري ملعامل هذا 
املشهد السيايس، حيث أدى إىل توحيد الفصائل 
أو  تتناحر  كانت  التي  والعسكرية  السياسية 
البعض  تخوض غامر رصاع مفتوح مع بعضها 
عىل مدار السنوات القليلة املاضية. كام أدى إىل 
الحياة  إىل  عادوا  ملتطوعني  النطاق  واسع  حشد 
املدنية منذ وقت طويل أو يقاتلون للمرة األوىل 
يف حياتهم. وتنحدر هذه القوات بشكل رئييس 
من  كبري  عدد  ويقودهم  املجتمعات  نفس  من 
الثوار  مجموعات  دعموا  الذين  أنفسهم  القادة 
املسلحة ضد نظام معمر القذايف يف عام 2011. 
والدافع الذي وحد هذه القوى هو تكرار ملا حدث 
املشرتك  الهدف  عىل  يؤكد  وهو   ،2011 عام 
إىل  دكتاتوري  نظام  عودة  منع  يف  املتمثل 
لهذا  اآلخر  الجانب  أخرى. عىل  الحكم مرة  سدة 
االنقسام، فإن قوات غرب ليبيا التي حشدها حفرت 
قد تم تجنيدها بشكل رئييس من املجتمعات التي 

اعتربت ثورة عام 2011 هزمية لها.

ملحة عامة
أدى الهجوم الذي شنه خليفة حفرت يف أبريل 2019 للسيطرة عىل العاصمة 

منذ حرب  ليبيا  للمقاتلني شهده غرب  أكرب حشد  إطالق  إىل  الليبية طرابلس 

األهلية  الحرب  الجولة األخرية من  2011. وهذه  اندلعت يف عام  التي  الثورة 

تعمل عىل تغيري خارطة املجموعات املسلحة التي تقاتل داخل طرابلس وحولها 

وتثري موجة جديدة من الخالفات داخل املجتمعات وفيام بينها ومتهد الطريق 

لرصاعات سياسية مستقبلية. وتدرس ورقة اإلحاطة هويات ومصالح القوى 

املتصارعة من أجل السيطرة عىل طرابلس، وهي تبني أن انقسامات عام 2011 

العديد  التحالفني املتعارضني وصياغة دوافع  تعترب أساسية يف رسم مالمح 

من القوى املنخرطة يف الحرب.

النتائج الرئيسية

التي 	  املجتمعات  نفس  من  حفرت  ضد  تقاتل  التي  القوات  غالبية  تنحدر 

دعمت حرب عام 2011 ضد معمر القذايف. يف حني أن قوات حفرت من 

غرب وجنوب ليبيا تنحدر غالبا من املجتمعات التي كانت تعترب موالية يف 

عام 2011 واعتربت تلك الحرب هزمية لها.

تحارب حفرت 	  التي  القوات  فإن  الشائعة،  الخاطئة  التصورات  عىل عكس 

ويشكل  دامئة.  ميليشيات  وليست  متطوعني  من  غالبيتها  يف  تتألف 

اإلسالميون السياسيون عنرص ال يذكر من بينهم، يف حني يشكل السلفيون 

املعروفون  املجرمون  أساسيا يف قوات حفرت. وينشط  املتشددون عنرصا 

عىل كال طريف الرصاع، غري أنهم عنرص أكرث أهمية بالنسبة لقوات حفرت.

أدى هجوم حفرت إىل توحيد صفوف عدد كبري من املجموعات املعارضة له. 	 

وحتى ذلك الوقت، كانت بعض من هذه املجموعات منخرطة يف رصاعات 

فيام بينهم. ورغم تعاونهم حاليا1 بطريقة غري مسبوقة، فإن تنافسهم عىل 

كمشكلة  للربوز  مجددا  يعود  أن  ميكن  طرابلس  يف  وامليزانيات  املناصب 

رئيسية. يف غضون ذلك، فإن تحالف حفرت رمبا يكون أكرث هشاشة مام 

هو مفرتض عموما.

الليبي مام 	  ميكن الستمرار الحرب أن يسبب أرضار أكرب للنسيج االجتامعي 

تسبب به حتى اآلن. فقد أشعل الرصاع فتيل خالفات حادة داخل املجتمعات 

يف غرب ليبيا وفيام بينها، كام أنه عّمق االنقسام بني األجزاء الرشقية والغربية 

تهدد  الطرفني  من  ألي  الرئيسية  العسكرية  الزحف  وعمليات  الدولة.  يف 

بعمليات انتقامية دون متييز بني املجتمعات أو عمليات ثأر داخل املجتمعات.
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الوفاق  لحكومة  املعارضني  من  مرصاتة  من 
الوطني، باإلضافة لقادة من الزنتان املوالني بشكل 
غري واضح املعامل لحكومة الوفاق الوطني. فصيل 
آخر شارك يف هذا التحالف وهو اللواء السابع من 
عىل  “الكانيات”  باسم  أيًضا  واملعروفة  ترهونة، 
اسم اإلخوة الثالثة من عائلة الكاين الذين سيطروا 
الوفاق  لحكومة  مواليًا  السابع  اللواء  كان  عليه. 
الوطني عىل الورق، لكن االنتامء السيايس لإلخوة 
الكاين ظل مبهام. وأخريًا، شملت محاوالت بناء 
تحالف ضد ميليشيات طرابلس أيًضا مجموعات 
مسلحة من ضاحية تاجوراء يف طرابلس والتي 
التي  امليليشيا  هي  الخاصة،  الردع  قوة  عارضت 
تسيطر عىل مطار معيتيقة يف طرابلس )الخر 

واإلدرييس، 2018(. 
 ،2018 عام  وأوائل   2017 عام  أواخر  يف 
ضد  مشرتكة  عملية  لشن  محاوالت  عدة  فشلت 
كارتيل ميليشيات طرابلس يف اللحظة األخرية. 
الثقة  إىل  االفتقار  األسباب  هذه  أحد  وكان 
هذه  يف  شاركت  التي  املتعارضة  القوى  بني 
املحاوالت. ومن األسباب األخرى أن مؤيدي العمل 
العسكري وجدوا صعوبة يف حشد التأييد داخل 
يف  الرئيسية  العسكرية  فالقوات  مجتمعاتهم. 
غرب ليبيا مل تكن مؤلفة من امليليشيات الدامئة 
طرابلس،  عىل  السيطرة  أجل  من  حاربت  التي 
بل من مجموعات مسلحة تم ترسيحها عموما. 
قادة  فإن  مدنهم،  يف  العام  الرأي  مع  ومتاشيا 
هذه املجموعات املسلحة ومقاتليها كانوا متعبني 
رأوه  ما  الحرب وكانوا مرتددين يف دخول  من 

رصاًعا من اجل سلب ثروات الدولة5.
أغسطس  يف  أخريا  الكانيات  قام  عندما 
عام 2018 بشن هجوم، فإن مجموعة صغرية 
إليهم،  انضمت  مرصاتة  ميليشيات  قادة  من 
من  فقط  واحدة  صغرية  مجموعة  جانب  إىل 
مرصاتة  من  األخرى  القوات  وانترشت  الزنتان. 
املهاجمني  دعم  دون  طرابلس  يف  والزنتان 
سيام  -ال  سيايس  نفوذ  إىل  حيادها  وحولت 
فتحي باشاغا، وهو سيايس من مرصاتة أصبح 
وزير داخلية يف أعقاب النزاع. ورغم أن باشاغا 
أن نفوذ  إال  للكارتل،  قوة موازية  شّكل مجازياً 
عىل  ظل  طرابلس  مؤسسات  عىل  امليليشيات 

حاله إىل حد كبري )بادي، 2019(.
للمرة  الكانيات  حاول   ،2019 يناير  يف 
الثانية الدخول إىل طرابلس بالقوة؛ ولكن هذه 
املرة مل ينضم الحلفاء السابقون من مرصاتة إىل 
يد  عىل  للهزمية  تعرضوا  ما  ورسعان  الهجوم 
ميليشيات طرابلس بدعم من الجوييل. ونتيجة 
اإلخوة  حول  الحلفاء،  إىل  وافتقارهم  لعزلتهم 
الكاين أنظارهم إىل حفرت للحصول عىل الدعم6.
كام تفاوضت جهات مؤثرة أخرى يف املشهد 
األشهر  يف  حفرت  مع  رِسّا  طرابلس  يف  األمني 
التي سبقت هجوم أبريل 2019. فتوسع حفرت 
وفرباير  يناير  شهري  خالل  ليبيا  جنوب  يف 
رفع من مستوى التوقعات بأنه سيحاول الحًقا 

تحليل  عىل  هذه  اإلحاطة  ورقة  وتعمل   
السيايس  املشهد  يف  النطاق  واسعة  التغيريات 
نتيجًة  تشكل  والذي  ليبيا  غرب  يف  والعسكري 
حفرت  هجوم  لصالح  الحاصلة  الحشد  لعمليات 
عن  عامة  ملحة  األول  الجزء  يقدم  حيث  وضده. 
الخلفية  شكلت  والتي  ليبيا  غرب  يف  الرصاعات 
التي تقوم عليها الحرب الحالية. أما الجزء الثاين 
فيعمل عىل تحليل تركيبة التحالفني املتعارضني 
الناشئة  إضافة إىل املصالح املتناقضة والتوترات 
اإلحاطة  ورقة  وتستند  التحالفني.  هذين  داخل 
إىل 35 مقابلة تم إجراؤها يف يونيو 2019 مع 
الوطني،  الوفاق  حكومة  يف  وضباط  مسؤولني 
وقادة وعنارص يف املجموعات املسلحة، إضافة إىل 
مراقبني محليني يف طرابلس ومرصاتة. إضافة ملا 
سبق، تستند ورقة اإلحاطة إىل البحوث امليدانية 
املؤثرة  الجهات  مع  الهاتفية  واملحادثات  السابقة 

عىل كال جانبي االنقسام قبل الرصاع وخالله.

االنقسامات املعقدة لغرب 

ليبيا

قوات  غالبية  بتوحيد  حفرت  يتسبب  أن  قبل 
االنقسامات  من  العديد  فإن  ضده،  ليبيا  غرب 
عملت عىل صياغة املشهد السيايس والعسكري 
وتغري  املتعاقبة  الحروب  نتيجة  املنطقة-  يف 
التحالفات السياسية. ووصلت هذه االنشقاقات 
حيث   ،2011 عام  حرب  نتيجة  حدودها  أعمق 
وبلدات  والزنتان  مرصاتة  مثل  مدن  شكلت 
هذه  ووصمت  الثوار.  لقوات  معاقل  األمازيغ 
موالية  بأنها  املجاورة  املجتمعات  القوات بعض 
القذايف  نظام  ضد  تحارب  مل  ألنها  للنظام 
التي  املتطوعني  للمقاتلني  مصدرا  وشكلت 
أنشأها النظام عىل أسس قبلية. وبعد حرب عام 
2011، ظلت مشاعر الهزمية واإلذالل الجامعي 
 Collombier,( املجتمعات  هذه  بني  سائدة 

2017 ;2016؛ الخر، سيصدر الحقا(. 
قوات  عززت  القذايف،  نظام  انهيار  ومع 
الثوار- واملجموعات املسلحة حديثة التشكيل التي 
تدعي أنها من “الثوار”- هيمنتها العسكرية من 
خالل السيطرة عىل ترسانة الدولة. وقد تطورت 
الدولة  من  مرخصة  وحدات  لتصبح  بعد  فيام 
السخي.  الحكومي  التمويل  بفضل  وتوسعت 
ائتالف  داخل  السلطة  عىل  الرصاعات  وأدت 
الثوار إىل بروز منافسات من أجل السيطرة عىل 

.)Lacher and Cole, 2014( القطاع األمني
ومع مرور الوقت، برز معسكران متنافسان 
مرحلة  إىل  لتصل  بينهام  املواجهات  تصاعدت 
الحرب األهلية يف أواسط عام 2014. ويف غرب 
ليبيا، كانت القوات من الزنتان املكون الرئييس 
يقف  الذي  السابق  الثوار  ائتالف  من  الوحيد 
يف  حفرت  خليفة  أعلنه  الذي  الجيش  صف  يف 
السالح  رفاق  من  أنفسهم  ولحامية  ليبيا.  رشق 
الزنتان  قوات  شجعت  الثوار،  من  السابقني 

املجتمعات  يف  املسلحة  املجموعات  تشكيل 
حرب  يف  سياسيا  “خارسة”  اعتبارها  تم  التي 
والصيعان  ورشفانة  ذلك  يف  مبا   ،2011 عام 

والنوايل )الخر، سيصدر قريبا(.
تفكك هذان املعسكران خالل املفاوضات التي 
متت حول االتفاق السيايس الليبي يف ديسمرب 
الوطني.  الوفاق  حكومة  أنشأ  والذي   2015
وظهرت الخالفات داخل املدن التي كانت متحدة 
وحل  املعسكرين.  ألحد  دعمها  بسبب  سابقا 
الوفاق  لحكومة  ومعارض  مؤيد  بني  االنقسام 
و2014   2011 حرب  خالفات  محل  الوطني 

.)ICG, 2016(
وتزايدت االنقسامات يف غرب ليبيا أكرث بعد 
انتقال حكومة الوفاق الوطني إىل طرابلس يف 
مارس 2016. حيث وقعت مؤسسات الدولة تحت 
نفوذ أربع مجموعات مسلحة كبرية من طرابلس 
العاصمة،  من  تدريجياً  منافسيها  بطرد  قامت 
لتأسيس ما ميكن اعتباره فعليا بالكارتيل. وأدى 
هذا األمر إىل إبعاد فصائل دعمت تشكيل حكومة 

الوفاق الوطني )الخر واإلدرييس، 2018(. 
وتراجعت قاعدة دعم حكومة الوفاق الوطني 
يف غرب ليبيا بشكل ملحوظ، مع وجود استثناء 
مهم وحيد: ففي يونيو 2017، قام رئيس املجلس 
الجوييل  أسامة  بتعيني  الرساج  فايز  الرئايس 
آمراً للمنطقة العسكرية الغربية، مستفيدا بذلك 
من أقوى شخصية مؤثرة يف الزنتان ومقلال يف 
الوقت نفسه من نفوذ حفرت. وإىل جانب قادة 
آخرين من الزنتان ممن قاتلوا ضد القذايف يف 
العداء  حفرت  ناصب  الجوييل  فإن   ،2011 عام 
من وقت طويل. ومن حينها وهو ينافس للتأثري 

عىل مؤيدي حفرت يف الزنتان.
الجوييل  وطرد  الزنتان  قوات  انقسام  مع 
لوحدات حفرت من منطقة ورشفانة يف نوفمرب 
2017، اقترص حلفاء حفرت يف غرب ليبيا عىل 
املجتمعات  من  أفراد  وهام  املؤيدين  من  نوعني 
وأتباع  لها،  هزمية   2011 ثورة  اعتربت  التي 
الداعية السلفي السعودي املتشدد ربيع املدخيل، 
املطلقة  الطاعة  الذي يؤكد مذهبه عىل رضورة 
للحاكم. شكل السلفيون من أتباع التيار املدخيل 
والرجبان  الزنتان  يف  األساسيني  حفرت  أنصار 
عام  يف  للثوار  معقلني  شكلتا  اللتان  املجاورة، 
يف  ميكن  ما  أقوى  حفرت  نفوذ  وكان   .2011
املدخيل ومؤيدي  التيار  أتباع  التي ضمت  املدن 
وتيجي  ورصمان  صرباتة  مثل  القذايف،  نظام 

.4 )ICG, 2019; Wehrey, 2019( وبدر
جميع  يف  الغضب  تزايد  نفسه،  الوقت  يف 
متارسها  التي  الهيمنة  بسبب  ليبيا  غرب  أنحاء 
وبدأ  الدولة.  مؤسسات  عىل  ميليشيات طرابلس 
السياسيون وقادة املجموعات املسلحة يف تشكيل 
تحالفات لتغيري ميزان القوى بالقوة. وعمل هذا 
االستياء عىل الجمع بني الجهات املؤثرة التي كانت 
عىل جانبني متعارضني يف االنقسامات السابقة. 
وكان من بني هذه الجهات املؤثرة قادة ميليشيات 
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اللواء  إبريل، استولت كتيبة من   4 ليلة  ففي 
أكرب  وتعترب  خالد،  حفرت،  نجل  -قادها   10

 106
نقطة  عىل  قواته،  بني  من  لحفرت  موالية  قوة 
الله  )عبد  والزاوية  طرابلس  بني   27 التفتيش 
من  مبارشة  الرشق  وإىل   .11)2019 ونرص، 
إحدى  جنزور،  مدينة  تقع  هذه  التفتيش  نقطة 
ضواحي طرابلس التي تستضيف مقر بعثة األمم 
املتحدة للدعم يف ليبيا. ويبدو أن مهمة الكتيبة 
كانت الوصول إىل منطقة مجاورة بشكل مبارش 
حيث  ليبيا،  يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  ملقر 
بسبب  الهجوم  يف  صعوبة  الخصوم  سيواجه 
التقى  الخطة،  هذه  وإلنجاح  البعثة12.  وجود 
حفرت مبمثلني من فصيل رئييس يف الزاوية يف 
األسابيع التي سبقت الهجوم وتوصل إىل تفاهم 
الجامعة  جنزور،  فرسان  آمر  قنيدي،  ناجي  مع 

املسلحة التي تسيطر عىل جنزور13.
من املتوقع أن يغري قادة ميليشيات طرابلس 
اآلخرين الذين كانوا يجرون محادثات مع حفرت 
والءاتهم مبجرد اكتساب القوات املسلحة العربية 
الليبية ملوطئ قدم يف طرابلس. إضافة إىل ذلك، 

الحصول عىل موطئ قدم يف طرابلس7. وشهد 
الظروف  يف  مسبوق  غري  تدهورا  ليبيا  جنوب 

األمنية وتقديم الخدمات.
لذلك، فقد القى استحواذ حفرت السلمي إىل 
الرئيسية وحقول  الجنوبية  املدن  حد كبري عىل 
النفط موافقة كبرية يف املنطقة. كان الرأي العام 
من  زاد  مام  الغالب،  يف  داعام  ليبيا  غرب  يف 
األسباب املؤيدة للتوصل إىل نوع من االتفاق مع 
حفرت. وبدا املوقف أكرث موامئة ملثل هذا االتفاق 
بعد تفاهم حفرت املبديئ مع الرساج حول تشكيل 
حكومة مؤقتة، يف اجتامع ُعقد يف أبو ظبي يف 
رئيسية  شخصيات  وتفاوضت  فرباير.  أواخر 
تخصيص  حول  حفرت  ممثيل  مع  مرصاتة  من 
مناصب قيادية ووزارية وعسكرية، بينام ناقش 
العديد من قادة امليليشيات من طرابلس والزاوية 

تعاونهم املحتمل مع حفرت أو مبعوثيه8.
لكن يف الوقت نفسه، أعد خصوم حفرت يف 
الجوييل وهو  ليبيا دفاعاتهم. حيث أجرى  غرب 
من الزنتان محادثات مع مجموعات مسلحة يف 
الزاوية كانت مستعدة للوقوف إىل جانب حفرت، 

الوفاق  حكومة  جانب  إىل  بالوقوف  وأقنعهم 
الوطني.  كام نسق الجوييل مع قادة من مرصاتة 
التقدم املحتمل لقوات حفرت.  وطرابلس ملواجهة 
عىل  شامل  هجوم  شن  توقعوا  الذين  هم  قلة 
طرابلس، حتى يف األيام التي سبقت بدء الهجوم، 
مع تجمع قوات حفرت يف منطقة الجفرة.9 ومع 
نحو  وتوجهها  غريان  إىل  حفرت  قوات  دخول 
طرابلس يف 4 أبريل، فإن أولئك الذين استعدوا 
كانوا  الذين  وأولئك  حفرت  جانب  إىل  للوقوف 
كيف  يعرفون  يكونوا  مل  ملواجهته  يحتشدون 
سيكون رد فعل قادة املجموعات املسلحة الرئيسية 

يف العاصمة وما حولها عىل الهجوم.

كيف باءت خطة حفرت بالفشل؟

والعرشين  األربع  الساعات  أحداث  تشري 
بالتزامن  إليها  النظر  عند  العملية،  من  األوىل 
التي  األسابيع  يف  حصلت  التي  املفاوضات  مع 
األولية  حفرت  خطة  أن  إىل  للهجوم،  سبقت 
من  عدد  إىل  استندت  طرابلس  عىل  للسيطرة 

االفرتاضات الخاطئة. 

الصورة 1 مقاتلون من جامعة مسلحة من مرصاتة متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني يجهزون ذخريتهم قبل التوجه لقتال قوات حفرت يف ضواحي طرابلس، أبريل 2019. املصدر: محمود تركيا/ صورة لوكالة 

األنباء الفرنسية.
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السياسيني من مرصاتة مع حفرت  التقى بعض 
مارس  شهر  خالل  بنغازي  خارج  مقره  يف 
وأكدوا له أن املجموعات املسلحة من مرصاتة لن 

تقف يف وجه دخول قواته إىل طرابلس14. 
وبصورة أربكت هذه التوقعات، قامت قوات 
مع  محادثات  يجري  كان  الذي  الزاوية  فصيل 
 ،27 التفتيش  نقطة  عند  حفرت مبفاجأة جنوده 
الباقني  فرار  يف  وتسببوا  منهم   128 وأرسوا 
)عبد الله ونرص، 2019(15. وبعد اكتشاف تواطؤ 
ناجي قنيدي مع حفرت، حاول ضباطه يف فرسان 
منزله  يف  النار  وأرضموا  عليه،  القبض  جنزور 
مع  غريان  إىل  قنيدي  وهرب  يجدوه.  مل  عندما 
حوايل 15 من املوالني املقربني16. واحتشدت قوة 
مكافحة اإلرهاب التي تهيمن عليها قوات مرصاتة 
يف 4 أبريل ملواجهة تقدم القوات املسلحة العربية 
الليبية17. واحتشدت كذلك مجموعة صغرية من 
املقاتلني من تشكيلني يف طرابلس- كتيبة ثوار 
ملواجهة  وانطلقت   - النوايص  وكتيبة  طرابلس 
غريان18.  الجبال شامل  عند سفوح  قوات حفرت 
كام بدأت ميليشيات طرابلس باعتقال املسؤولني 
وزارة  وكيل  مثل  حفرت،  مع  بتواطؤهم  املشتبه 

الدفاع ووكيل جهاز املخابرات19. 
محاوالت  باءت  النكسات،  لهذه  ونتيجة 

حفرت الكتساب موطئ قدم رسيع يف طرابلس 
خالل  لكن  بالفشل.  االنشقاقات  وإحداث 
املقاومة  ظلت  الحرب  من  األوىل  القليلة  األيام 
إىل  وتفتقر  ضعيفة  حفرت  قوات  تواجه  التي 
الهجوم، كانت  الثاين من  اليوم  التنسيق. ويف 
القوات املؤلفة بشكل رئييس من الجزء الرشقي 
وصلت  قد  غريان  من  جاءت  والتي  ليبيا  من 
اليوم  السواين، جنوب غرب طرابلس. يف  إىل 
هجوم  إىل  ترهونة  من  الكانيات  انضم  التايل، 
اإلخوة  قدمها  التي  الوعود  عكس  عىل  حفرت- 
السابق –  اليوم  لقادة من مرصاتة يف  الكاين 
واندفعوا نحو منطقة وادي الربيع إىل الجنوب 

الرشقي من العاصمة20.
املجموعات  كانت  الوقت،  ذلك  بحلول  لكن 
بدأت  قد  ليبيا  غرب  أنحاء  معظم  يف  املسلحة 
باالحتشاد ملواجهة هجوم حفرت. وكان الفشل 
الذي منيت به خطة حفرت األولية قد أدى إىل 
الخارجي  املعتدي  صورة  يف  حفرت  وضع 
ونظرا  تجنبه.  يحاول  حفرت  كان  ما  وهو 
عاتق  عىل  تقع  الحرب  عن  املسؤولية  أن  إىل 
حفرت فعليا، فقد توحد معظم غرب ليبيا وراء 
العاصمة  عن  للدفاع  الوطني  الوفاق  حكومة 

ضد الهجوم.

القوات التي تقاتل حفرت: 

ليست مجرد تحالف ناجم 

عن الظروف

عىل  حفرت  مقاومة  إىل  الرامي  التحالف  عمل 
الجمع بني مجموعات كانت عىل طريف النقيض 
الحاالت  بعض  ويف  السيايس،  االنقسام  يف 
األخرية.  اآلونة  يف  بعًضا  بعضها  تقاتل  كانت 
ومع ذلك، فهو ليس مجرد تحالف انتهازي قائم 
تربطها  القوات  فهذه  الراهنة؛  الظروف  عىل 
أوارص تعود جذورها إىل حرب عام 2011 ضد 

القذايف )انظر الشكل 1(.

من يقاتل ضد حفرت؟

حاليا  حفرت  تحارب  التي  القوات  أصول  تعود 
بشكل كبري إىل حرب 2011. فجذور كثري منهم 
املحلية وغاية يف  املجتمعات  ضاربة بعمق يف 
الجامعي  نضالهم  بسبب  واالنسجام  التامسك 

يف عام 2011.

مجموعات طرابلس
املشهد  عىل  سيطرت  التي  امليليشيات  تشكل 

الخارطة 1 طرابلس الكربى )كام يف 19 أغسطس 2019(

الطريق الدائري الثاين
ان

ري
 غ

يق
طر

يع
رس

 ال
ار

ط
امل

ق 
ري

ط

ري
ش

 غ
بن

رص 
 ق

ق
ري

ط

الطريق الرسيع الساحيل 

وادي الربيع

القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني

مرصاتة

تاجوراء

طرابلس

الزاوية

صرباتة

الزنتان

بلدات أمازيغية 

رشق ووسط ليبيا

5 كم

القوات التابعة للقوات املسلحة 
العربية الليبية

تاجوراء

الزنتان والرجبان

صرباتة ورصمان 
والعجيالت

رشق وجنوب ليبيا

>500
100–500
<100

املناطق التي تسيطر عليها القوات 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني

املناطق التي تسيطر عليها القوات 
التابعة للقوات املسلحة العربية الليبية

املناطق املتنازع عليها

الخطوط األمامية

قوة التشكيل
(أعداد املقاتلني)

البحر األبيض املتوسط

مطار معيتيقة الدويل

أبو سليم

عني زارة

الزطارنة

صالح الدين

جنزور

السواين

قرص

مطاربن غشري

طرابلس الدويل

تاجوراء

طرابلس

)OpenStreetMap :املصدر: ولفرام الخر )مصدر بيانات الخريطة األساسية
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األمني يف طرابلس يف السنوات األخرية - وهي 
 - الثورة  بعد  ما  تشكيالت  من  كبري  حد  إىل 
مكونًا ثانويًا من القوى املناهضة لحفرت. فأكرب 
)حوايل  طرابلس  من  املقاتلني  من  مجموعة 
فادحة  تكبدت خسائر  والتي   - مقاتل(21   300
الككيل،  الغني “غنيوة”  التي قادها عبد  - هي 
أبو  حي  يف  لسنوات  امليليشيات  ترأس  الذي 
عىل  الككيل  قوات  وتقاتل  بالعاصمة.  سليم 
)انظر  الدويل  املحيطة مبطار طرابلس  الجبهة 
الخارطة 1(، وتشمل مقاتلني من مجتمع ككلة 

ذو األوارص القوية22.
الردع  وقوة  طرابلس  ثوار  كتيبة  وتحتل 
املقاتلني،  عدد  من حيث  الثانية  املرتبة  الخاصة 
مام  طرابلس  ثوار  كتيبة  مالمح  تغريت  إذ 
عندما   ،2018  2017- عامي  يف  عليه  كانت 
دورهم  نتيجة  اليسء  الجامعة  قادة  صيت  ذاع 
املشبوهة. وقُتل أشهر  االقتصادية  األنشطة  يف 
قادة كتيبة ثوار طرابلس أو أجربوا عىل النفي 
يف عملية تطهري داخيل يف أواخر عام 2018 
وشهدت   .)2019 )بادي،   2019 عام  وأوائل 
 2019 أبريل  العسكرية ضد حفرت يف  التعبئة 
عام  من  للجامعة  التاريخيني  القادة  عودة 
2011، الذين ظلوا بعيدين عن أنشطة املجموعة 
القادة  هؤالء  وجلب  األخرية23.  السنوات  يف 
السابقون معهم مقاتلني من بلدة نالوت بجبل 
طرابلس  ثوار  كتيبة  تشكلت  حيث  نفوسة، 
وقاتلت يف عام 2011. ويعد األشخاص الذين 
طرابلس  ثوار  كتيبة  صفوف  يف  يقاتلون 
مجموعة قوية األوارص، والقليل من بني رجال 
امليليشيات الذين يقبضون رواتب ممن قام قادة 
السنوات  يف  بتجنيدهم  طرابلس  ثوار  كتيبة 

األخرية موجودون عىل الجبهات األمامية24.
ميليشيات  أكرث  الخاصة  الردع  قوة  وتعترب 
طرابلس قوة من الناحية العسكرية، لكن غالبية 
ضد  القتال  إىل  االنضامم  عن  امتنعت  القوة 
حفرت حتى منتصف يونيو 2019. ولطاملا كان 
منتقدو الجامعة يشتبهون منذ فرتة طويلة بأن 
يف  املدخيل  التيار  أتباع  من  السلفيني  القادة 
الخاصة متواطئون مع حفرت. ويف  الردع  قوة 
املقاتلني  من  مجموعة  دخلت  يونيو،  أواسط 
مقاتل   200 إىل   150 بني  ما  أعدادهم  ترتاوح 
ملواجهة  الحرب  حمزة  محمود  قيادة  تحت 
حفرت، يف حركة تسعى إىل توضيح موقف قوة 

الردع الخاصة25.
القتال  يف  طرابلس  مجموعات  عدة  تشارك 
النوايص وباب  بأعداد أقل، مبا يف ذلك كتائب 
تاجوراء والضامن، عالوة عىل فرسان جنزور. 
مبامرسات  مشهورة  األربع  املجموعات  وكانت 
السلب التي ميزت “كارتيل ميليشيات” طرابلس 
جبهتي  عىل  منترشة  وجميعها  أوجها.  يف 
 -  )1 الخارطة  )انظر  الدين  وصالح  زارة  عني 
يقاتلون  كانوا  الذين  جنزور،  فرسان  باستثناء 

عىل جبهة26 املطار27.

متوسطة  مجموعات  عدة  احتشدت  أخريًا، 
مع  سيئة  عالقة  جمعتها  تاجوراء  من  الحجم 
ميليشيات الكارتيل قبل هجوم حفرت وهي كتيبة 
)البقرة(،  الله  بقيادة بشري خلف  الدروع  رحبة 
عنرص،   200 حوايل  عنارصها  عدد  يبلغ  التي 
أسود  وهي  حجام  األصغر  الكتائب  إىل  إضافة 
تاجوراء والرواصد وفتح مكة. وقد انترشت هذه 
الرشقية  األمامية  الجبهات  أقىص  عىل  الكتائب 
لوادي الربيع والزطارنة )انظر الخارطة 1(. وال 
املسلحة  املجموعات  ملعظم  القتالية  القوة  تكمن 
من تاجوراء يف امليليشيات الصغرية الدامئة التي 
الذين  املقاتلني  يف  ولكن  الحرب،  قبل  نرشتها 
أعادوا تجميع صفوفهم بعد عودتهم إىل الحياة 
ومحيطهم  األفراد  فهؤالء  سنوات.  قبل  املدنية 

28
االجتامعي مؤمنون بشدة بثورة عام 2011. 

مجموعات غرب ليبيا
إىل  املنطقة  يف  املوجودة  املجموعات  بني  من 
غرب وجنوب طرابلس، كانت إلحدى أصغر فرق 
الزنتان  قوات  وهي  كبري  دور  هناك  املقاتلني 
بقيادة أسامة الجوييل. ويبلغ عدد مقاتيل الزنتان 
املناهضني لحفرت حوايل 100 عنرص، ألن املدينة 
ويقاتل  لحفرت،  ومؤيد  مناهض  بني  منقسمة 
عدد مامثل من الزنتان تقريبا لصالح حفرت. هذا 
للزنتان  بالنسبة  جديدا  يعترب  الداخيل  االنقسام 
من  كل  يف  واحدة  راية  تحت  تعمل  كانت  التي 
والحرب   2011 عام  يف  القذايف  ضد  رصاعها 
ضد ائتالف فجر ليبيا بقيادة قوات مرصاتة يف 
قلق  إثارة  يف  االنشقاق  هذا  تسبب   .2014 عام 
الغالبية  حشد  يتم  مل  لذلك،  ونتيجة  املجتمع، 

العظمى من مقاتيل الزنتان املحتملني29. 
يدرك حلفاء الزنتان من بني القوات التي تقاتل 
حفرت متاًما أنهم يحتاجون إىل تجنب عزل قوات 
الزنتان، خشية أن تنضم معظم قوات البلدة إىل 
هجوم حفرت30. وهذا ما يفرس السبب يف تعيني 
العمليات املشرتكة  أيًضا كرئيس لغرفة  الجوييل 
لجميع القوات املوالية لحكومة الوفاق الوطني يف 
طرابلس، إضافة إىل كونه آمر املنطقة العسكرية 
الغربية. وهذا ما يفرس أيًضا ملاذا امتنعت القوات 
املنحدرة من البلدان األمازيغية عن مهاجمة قاعدة 
الوطية الجوية التي يسيطر عليها مقاتلو الزنتان 

والرجبان املوالون لحفرت.
وتنحدر أكرب فرقة من املقاتلني يف املنطقة 
مقاتل   400 حوايل  نرش  تم  حيث  الزاوية.  من 
األمامية،  الجبهات  مختلف  عىل  الزاوية  من 
هؤالء  من  والعديد  املطار.  حول  ومعظمهم 
التي  املسلحة  املجموعات  أعضاء  هم  األفراد 
2011، مثل كتائب الفاروق  نشأت خالل حرب 
يكونوا  مل  والذين  الكيالين،  محمد  والشهيد 
فاعلني نشطني قبل هجوم أبريل 2019. ويقود 
مجموعتني من الزاوية حاليا عددا من العقائدين 
ومقاتلو  الفاروق  كتيبة  وهام  األيديولوجني 

مرصاتة

طرابلس  مجموعات 
)باستثناء تاجوراء(

تاجوراء

الزاوية

غريان

نالوت

البلدات األمازيغية األخرى

صرباتة والعجيالت

الزنتان

أخرى

الشكل 1
أصول املقاتلني التابعني لحكومة الوفاق الوطني 

عىل الجبهات األمامية لطرابلس الكربى

املجموع: حوايل 5،750 مقاتل

مالحظة: ال يشمل الشكل 1 قوات مرصاتة املنترشة يف 
يف  املتبقية  القوات  وال  الجنويب،  املحور  وعىل  رست 
الزاوية والبلدات األمازيغية لصد الهجامت من البلدات 

املجاورة. املصدر: املؤلف 31

الشكل 2
أصول 527 من املقاتلني التابعني لحكومة الوفاق 

الوطني الذين قتلوا قبل 30 يوليو 2019

املصدر: قامئة غري منشورة بأسامء املقاتلني الذين قتلوا 
املوالية  القوات  القادة يف  كبار  عن  نيابة  تجميعها  تم 

لحكومة الوفاق الوطني، والتي تحقق منها املؤلف.

مرصاتة

طرابلس 

الزاوية

الزنتان

البلدات األمازيغية األخرى

غريان

ككلة 

أخرى

ينترشون  الذين  ليبيا،  ثوار  عمليات  غرفة 

من  العرشات  انضم  كام  زارة.  عني  جبهة  عىل 

املقاتلني والضباط من الزاوية إىل قوات املنطقة 

الجوييل، والتي  قيادة  الغربية تحت  العسكرية 

إىل  وإضافة  وغريان.  طرابلس  بني  تنترش 

املقاتلني عىل الجبهة، ال تزال هناك قوات كبرية 

محتمل  هجوم  أي  ملواجهة  نفسها  الزاوية  يف 

من قبل املوالني لحفرت واملتمركزين يف صرباتة 

ورصمان املجاورتني32.
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ورغم أنهم أقل عددا من قوات الزاوية، يشكل 
تضم  كبرية  فرقا  ونالوت  غريان  من  املقاتلون 
تنرش  حيث  فرقة.  كل  يف  عنرصا   200 حوايل 
عىل  عنرصا   150 من  مكونة  نالوت  من  كتيبة 
جبهة املطار، ويقاتل حوايل 40 - 50 مقاتالً من 

البلدة مع كتيبة ثوار طرابلس يف عني زارة.33 
أدت سيطرة حفرت عىل غريان مبساعدة قائد 
حوايل  طرد  إىل  دعاب  عادل  املحلية  امليليشيا 
70 مقاتال من مقاتيل غريان من مدينتهم يف 
الجوييل  قيادة  تحت  قتالهم  وأثناء  البداية. 
الستعادة السيطرة عىل غريان، ازدادت أعدادهم 
القوة  عنارص  عدد  تزايد  املدينة  استعادة  وبعد 
ويشكل  األقل34.  عىل  مقاتل   200 إىل  ليصل 
حوايل 150 مقاتالً من صرباتة والعجيالت جزًءا 
الزاوية  وقوات  الزنتان،  من  الجوييل  قوات  من 
يف املطار، وقوة مكافحة االرهاب بقيادة قوات 
مرصاتة يف وادي الربيع. وكان هؤالء املقاتلون 

غري نشطني أو فاعلني قبل هجوم حفرت35.
املتحركة عىل جبهات  الوطنية  القوة  تنترش 
من  القوة  هذه  وتتشكل  الدين.  وصالح  املطار 
يف  قاتلت  التي  األمازيغية  البلدات  مجموعات 
الحرب ضد القذايف يف عام 2011. والظروف 
من  املتحركة  الوطنية  القوة  متتلك  الطبيعية، 
وقت،  أي  يف  الجبهة  عىل  مقاتال   70  60-
فإن  وبالتايل  أيام،  بضعة  كل  يتناوبون  لكنهم 
القوة التي انضمت حتى اآلن تقارب 120-140 
املتحركة،  الوطنية  القوة  عن  وبعيدا  مقاتال. 
من  املقاتلني  من  أصغر  مجموعات  انضمت 
بلديت  من  عنرصا   60 إىل   30 منها  كل  تضم 
جادو ويفرن األمازيغية، إىل مجموعات مسلحة 
وصالح  زارة  عني  جبهتي  يف  طرابلس  من 
من  املقاتلني  من  العدد  نفس  وانضم  الدين. 
الغربية  العسكرية  املنطقة  إىل  ونالوت  يفرن 
بقيادة الجوييل وتم نرشهم يف منطقة غريان. 
من  قليل  عدد  انضامم  وراء  الرئييس  والسبب 
هؤالء املقاتلني إىل الحرب من هذه البلدات، ومن 
كاباو ونالوت وزوارة، أنهم يواجهون تهديدات 
البلدات  يف  لحفرت  املوالية  القوات  من  محتملة 
املقاتلني  غالبية  تبقى  لذلك  املجاورة.  والقواعد 
املحتملني من البلدات األمازيغية يف مجتمعاتهم 

ملنع تقدم هذه القوات املوالية لحفرت36.

قوات مرصاتة
فرقة  أكرب  بعيد  حد  إىل  مرصاتة  قوات  تشكل 
حفرت.  تقاتل  التي  املختلفة  املجموعات  بني 
طرابلس  خطوط  جميع  عىل  منترشة  وهي 
مرصاتة،  وجنوب  رست  إىل  إضافة  األمامية، 
وغالبًا  حفرت.  إمدادات  خطوط  يهددون  حيث 
املحجوب  مثل  األكرب،  مرصاتة  كتائب  تضم  ما 
والحلبوص وحطني، مجموعات منترشة يف كل 
الجنويب.  املحور  عىل  أو  ورست  طرابلس  من 
وكان جميع املقاتلني من مرصاتة، باستثناء جزء 
بسيط ممن يشاركون اآلن يف الحرب، قد عادوا 
ومل  السابقة،  السنوات  يف  املدنية  الحياة  إىل 

يحتشدوا إال رداً عىل هجوم حفرت37. 
ويقع أكرب تركيز لقوات مرصاتة عىل جبهة 
وادي الربيع، حيث احتشد ما يقارب من 1200 
االرهاب، وهي  مكافحة  قوة  قيادة  مقاتل تحت 
القوات  من  جزًءا  يضم  وقيادي  إداري  هيكل 
رست.  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  قاتلت  التي 
تحت  مرصاتة  من  كتيبة   40 حوايل  تعمل  كام 
الربيع.  وادي  يف  االرهاب  مكافحة  قوة  قيادة 
 ،2011 عام  حرب  يف  الكتائب  هذه  وتأسست 
وحافظت إىل حد كبري عىل تشكيلها وقيادتها. 

ولكل منها قاعدتها الخاصة يف املحور38.
الكبرية  مرصاتة  مجموعات  من  والبعض 
بعدائها  معروفة  الدين  صالح  يف  املنترشة 
ومنها  الوطني  الوفاق  حكومة  تجاه  السابق 
التي  الصمود  ولواء  والطاجني  املرىس  كتائب 
تضم مجتمعة حوايل 500 مقاتل عىل الجبهة39. 
الصمود  لواء  قائد  بادي،  صالح  ويخضع 
“دوره  بسبب  املتحدة  األمم  فرضتها  لعقوبات 
أغسطس  يف  طرابلس  رصاع  يف  القيادي” 
2018، حني دعم هجوم الكانيات - وقاتل ضد 
يف  يقاتل  التي  املسلحة  طرابلس  مجموعات 

.)UNSC, 2018b( صفها اآلن
يف  سابقة  عنارص  القوات  هذه  وتشمل 
عىل  نرشها  ومنذ  بنغازي.  عن  الدفاع  رسايا 
سلبي  فعل  رد  املجموعات  لهذه  كان  الجبهة، 
عىل محاوالت دمجها يف هياكل قيادة حكومة 

الوفاق الوطني الرسمية40.
تقاتل قوتان كبريتان من مرصاتة عىل جبهة 
الذي يضم حوايل  املحجوب-  لواء  املطار وهام 

800 مقاتل عىل الجبهة– والكتيبة 166. وكال 
تضامن  مظلة  تنظيامت  عن  عبارة  الجامعتان 
 2011 عام  التي تشكلت يف  الكتائب  من  عدًدا 
يف مختلف أحياء مرصاتة. ومثل معظم كتائب 
لهذه  حشد  آخر  كان  فقد  األخرى،  مرصاتة 
الدولة  ضد  الحرب  يف   2016 عام  يف  القوات 
املقاتلني  معظم  عاد  االسالمية يف رست، حيث 
عىل  رداً  مجددا  واحتشدوا  املدنية  الحياة  إىل 

هجوم حفرت41.
يقارب  ما  مرصاتة  من  املجموعات  نرشت 
القواعد  وكذلك  رست  يف  مركبة   600  –  550
وأبو  دوفان  وبرئ  السدادة  من  بالقرب  األمامية 
عدد  أضعاف  أربعة  املقاتلني  عدد  وبلغ  نجيم- 
 40 من  يقارب  ما  املقاتلون  وشمل  املركبات. 
بنغازي  عن  الدفاع  رسايا  من  سابقا  عنرصا 
وجنوب  وسط  من  آخرين  مقاتلني  إىل  إضافًة 

ورشق ليبيا42.
فهم  سوء  هناك  كان  الرصاع،  بدأ  أن  منذ 
واملراقبني  الغربيني  الدبلوماسيني  بني  شائع 
محدودا  كان  مرصاتة  من  الحشد  بأن  األجانب 
حتى تاريخه43. وعىل الرغم من أنه ال يزال هناك 
وترية  زادت  حال  يف  الحشد  من  ملزيد  احتامل 
النقاش  فإن  قوات حفرت،  تشكله  الذي  التهديد 
مجموعات  مشاركة  أن  يبني  الورقة  هذه  يف 
أيًضا  ذلك  ويؤكد  واسعة.  الحرب  يف  مرصاتة 
عدد املقاتلني من مرصاتة الذين قُتلوا يف النزاع: 
نهاية  بحلول  مقاتل   200 حوايل  قُتل  حيث 
يوليو 2019، وهو ما ميثل أكرث من ثلث جميع 
املقاتلني الذين قتلوا يف صفوف القوات املوالية 

لحكومة الوفاق الوطني )انظر الشكل 2(.

مقاتلون من الرشق والجنوب
يف  متجذرة  أعاله  املذكورة  القوات  معظم 
مجتمعات معينة يف غرب ليبيا. وغالبًا ما تكون 
وجود  مع  املجتمعات،  هذه  يف  بعمق  متجذرة 
وتقوي  تعزز  او جوار  أو صداقة  قرابة  صالت 

العالقات بني املقاتلني. 
وانضم املقاتلون الذين طردتهم قوات حفرت 
مجموعات  إىل  ليبيا  ورشق  ووسط  جنوب  من 
غرب ليبيا. ومعظمهم عنارص مدنيون من رسايا 
من  مسلحة  ومجموعات  بنغازي  عن  الدفاع 
العرشات  إىل  إضافة  الجفرة،  ومنطقة  أجدابيا 
ويرى  الرشق.  من  العسكريني  الضباط  من 
متهيد  هو  طرابلس  يف  نضالهم  أن  معظمهم 
لعودتهم إىل رشق ليبيا. وحقيقة أن قوات حفرت 
ممتلكات  احتالل  أعادت  أو  صادرت  أو  دمرت 
أفرادها ضد حفرت  التي حارب  بنغازي  عائالت 

تعد دافعا قويا لكثري من هؤالء املقاتلني44.
التي  ليبيا  جنوب  من  الرئيسية  واملجموعة 
التبو  مقاتلو  هم  طرابلس  منطقة  يف  تقاتل 
بقيادة حسن موىس، الذين انضموا إىل القوات 

من الزنتان45.

  يرى العديد من القادة أن الحكومة 

صالت  تربطهم  مسؤولني  من  مخرتقة 

وانعدام  الفساد  يف  غاية  وأنها  بحفرت 

الكفاءة.”
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العديد  فإن  بحال موىس،  نحو شبيه  وعىل 
من هؤالء املقاتلني هم محاربون قدامى شاركوا 
يف حرب 2011 ضد القذايف. وبعد أن أيدوا يف 
البداية حملة حفرت يف بنغازي يف عام 2014 
إبراهيم  امليليشيا  قائد  مع  ذلك  بعد  قاتلوا  ثم 
عام  أوائل  يف  مرصاتة  قوات  ضد  الجرضان 
2015، أصبحت هذه املجموعة منذ ذلك الحني 

معارضة لحفرت46.
وما  ليبيا  جنوب  من  املقاتلون  انضم  أخريًا، 
مقابل  املسلحة  املجموعات  إىل  أيًضا  وراءها 
بقضية  االلتزام  منطلق  من  هو  مام  أكرث  املال، 
القتال ضد حفرت. ويضم هؤالء املقاتلون عنارص 
ال  الذين  واملحاميد،  الطوارق  مجتمعات  من 
الليبية. لكن هؤالء  يحمل الكثري منهم الجنسية 
ضئيلة  نسبة  يشكلون  االجر  مدفوعي  املقاتلني 
للغاية من القوات التي تقاتل لحامية طرابلس47.

القيادة والتنسيق والدمج

حفرت  ضد  حاليا  تقاتل  التي  القوات  تضم 
البعض  بعضها  تناصب  كانت  التي  املجموعات 
عىل  االقتتال  حد  إىل  األمر  بها  ووصل  العداء 
مدار السنوات املاضية؛ ففي الفرتة ما بني عامي 
2015-2014، قاتلت قوات الزنتان ضد معظم 
اآلن،  معهم  متحالفة  أصبحت  التي  املجموعات 

مرصاتة  مجموعات  بعض  اصطدمت  حني  يف 
مع   2017-2018 عامي  بني  ما  الفرتة  يف 

املجموعات املسلحة من طرابلس.
من  العديد  أيًضا  القوات  هذه  وتضم 
املجموعات التي كانت حتى وقت قريب تعارض 
حكومة الوفاق الوطني. ومن غري املثري للدهشة 
أن العالقات بني بعض هذه املجموعات يشوبها 
الثقة.  بقلة  وتتسم  األحيان  بعض  يف  التوتر 
ولكن عىل ضوء هذا التاريخ، فإن درجة الدمج 

والتنسيق بينهام مثرية أكرث لإلعجاب.
عديدة  مجموعات  تقاتل  املحاور  معظم  يف 
من  مقربة  عىل  مختلفة  محلية  أصول  من 
تنترش  املثال،  سبيل  فعىل  البعض.  بعضها 
مختلفة  أصول  من  رئيسية  مجموعات  مثاين 
الدائرية حول مطار طرابلس  عىل الجبهة شبه 
الدويل. وتضم بعض هذه املجموعات عدًدا من 
املجموعات الفرعية. وعىل الرغم من أن معظمهم 
حكومة  يف  الرسمية  القيادة  بهيكل  يتصلون 
عىل  املوجودة  الكتائب  أن  إال  الوطني،  الوفاق 
إىل  مستقلة  الجبهات  من  وغريها  الجبهة  هذه 
قادتهم  برز  وقد  القرارات.  اتخاذ  كبري يف  حد 
من املجموعات نفسها - وغالبًا يف حروب عامي 
قبل  من  تعيينهم  يتم  ومل   –  2014 أو   2011
حكومة الوفاق الوطني. وقد حققت قيادة جيش 

حكومة الوفاق الوطني تقدماً تدريجياً يف ربط 
الرسمي؛  القيادة  بتسلسل  املسلحة  املجموعات 
غري أن معظم التنسيق اليومي يتم مبارشة بني 
القادة امليدانيني وليس من خالل هياكل القيادة 
الرسمية. ويخلق هذا األمر تحديات فيام يتعلق 
عن  القادة  يروي  ما  وكثريا  العمليات.  بتوجيه 
كيفية اتفاقهم عىل خطط لهجوم منسق، لتقوم 
الخطة  عن  بالتخيل  املعنية  املجموعات  إحدى 

عندما يحني الوقت48.
هناك عدة عوامل تفرس مشاكل التنسيق هذه. 
بانعدام  القوى  العالقات بني بعض  تتسم  أوالً، 
الثقة بسبب النزاعات السابقة بينها. فعىل سبيل 
املثال، ال يخفي السياسيون والقادة من مرصاتة 
التي  ميليشيات طرابلس  من  املستمر  استيائهم 
الدولة  مؤسسات  عىل  غاشام  نفوذاً  مارست 
للكثريين،  وبالنسبة  األخرية.  السنوات  يف 
مع  الرصاع  أرجأت  قد  حفرت  ضد  الحرب  فإن 
السياق،  هذا  إىل  وبالنظر  مجموعات طرابلس. 
أخرى  بأن مجموعات  املجموعات  تشتبه بعض 
ودفع  الخاصة  ترساناتها  عىل  للحفاظ  تسعى 
حلفائها إىل استنفاد ترساناتهم، تحسباً لرصاع 

مستقبيل فيام بينهم49.
بني  الحكومة  تجاه  الثقة  عدم  يزداد  ثانياً، 
أن  املسلحة. ويرجع ذلك جزئيًا إىل  املجموعات 

البحر األبيض املتوسط

زلينت

مطار معيتيقة الدويل

مطار
طرابلس الدويل

جنزور

السبيعة

السواين

قرص بن غشري

تاجوراء

غريان العربان

ترهونة

مسالتة

الخمس

القره بوليل

العزيزية

رصمانالزاوية

صرباتة

زوارة

األصابعة
يفرنككلة

جادو

الرجبان
الزنتان

50 كم

بني وليد

املناطق التي تسيطر عليها القوات 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني

املناطق التي تسيطر عليها القوات 
التابعة للقوات املسلحة العربية الليبية

املناطق املتنازع عليها

طرابلس

ورشفانة

جبــــــل نفوســــة

ان
ري

 غ
يق

طر

الخارطة 2 جنوب- غرب ليبيا )كام يف 19 أغسطس 2019(

)OpenStreetMap :املصدر: ولفرام الخر )مصدر بيانات الخريطة األساسية



10    تقييم األمن في شمال إفريقيا ورقة إحاطة أغسطس 2019

تكوين الحكومة مل يتغري إىل حد كبري عن الفرتة 
الوزراء  تعيني  وتم  حفرت.  هجوم  سبقت  التي 
وكبار املسؤولني يف محاولة الستيعاب الفصائل 
التي  الفصائل  ذلك  يف  مبا  املتنوعة،  السياسية 
كانت - ويف بعض الحاالت ال تزال - عىل عالقة 
جيدة مع حفرت. لذلك يرى العديد من القادة أن 
الحكومة مخرتقة من مسؤولني تربطهم صالت 
يرون  أنهم  كام  اإلقليميني.  مؤيديه  أو  بحفرت 
الكفاءة،  وانعدام  الفساد  يف  غاية  الحكومة  أن 
وكثرياً ما يلقون بالالمئة عىل عدم إحراز تقدم 
يف ساحة املعركة عىل ضعف القيادة السياسية. 
وهناك مطالب متكررة تنادي بإقالة املسؤولني 
الرئيسيني. ومع ذلك، فإن معظم القادة يدركون 
متام اإلدراك أنهم ال يستطيعون استبدال رئيس 
يعرض  قد  ذلك  ألن  الرساج،  الرئايس  املجلس 
باعتبارها  للخطر  طرابلس  حكومة  وضع 

السلطة املعرتف بها دولياً يف ليبيا50.
هو  الحكومة  يف  الثقة  لعدم  آخر  مصدر 
حقيقة أن السلطات مل تقدم سوى دعم محدود 
الحرب.  تخوض  التي  املسلحة  للمجموعات 
الذخرية  عىل  خاص  بشكل  األمر  هذا  وينطبق 
واألموال للتعويض عن اآلليات واألسلحة الثقيلة 
الحكومة  أن  ويبدو  القتال.  خالل  ُدمرت  التي 
الذخرية  استرياد  يف  حقيقية  صعوبات  تواجه 
بسبب حظر األسلحة الذي تفرضه األمم املتحدة؛ 
عىل  الحصول  تحاول  فإنها  ذلك،  من  وبدالً 
الذخرية من السوق املحلية. ويف األسابيع األوىل 
الوفاق  حكومة  ضباط  كبار  أصدر  الحرب،  من 
الوطني شيكات للقادة من أجل رشاء الذخرية من 
الرشاء  عمليات  املحلية. وشملت  السوداء  السوق 
أيضا عمليات رشاء من القادة يف قوات حفرت51.

الحرب استمرت  أربعة أشهر من  وعىل مدى 
القيادة  لجأت  يونيو،  ومنذ  املشكالت.  هذه 
نظام  إىل  والتدريب  اإلمدادات  عن  املسؤولة 
تشرتي من خالله الذخرية من املجموعات املسلحة 
بعد التفتيش، ثم تعيد نصف الذخرية إىل نفس 
الذخرية  هذه  بتزويد  قامت  التي  املجموعات 
الطريقة، تقوم  بالنصف اآلخر. وبهذه  وتحتفظ 
الذخرية  مخزونات  ببناء  تدريجياً  الجيش  قيادة 
الخاصة بها52. وقد يكون املوقف املتحفظ للقيادة 
تجاه مطالب املجموعات املسلحة بالذخرية جزًءا 
لكن  االستخدام.  يف  الهدر  من  للحد  وسيلة  من 
وفًقا للقادة امليدانيني واملراقبني املقربني، ال تزال 
الحكومة قارصة عن الوفاء باحتياجات املجموعات 

املسلحة يف ساحة املعركة53.
النهج  يفرس  قد  األسلحة  حظر  أن  حني  يف 
الذي تتبعه الحكومة تجاه الذخرية، فإن  الحذر 
وتعويض  املدمرة  اآلليات  استبدال  يف  إخفاقها 
التي  الثقيلة  األسلحة  عن  املسلحة  املجموعات 
دمرتها نريان العدو تسبب يف إحباط أكرب بني 
يف  املسلحة  املجموعات  هذه  قامت  فقد  القادة. 
الثقيلة  األسلحة  من  مخزوناتها  ببناء  الغالب 
تعترب  وبالتايل  تالها،  وما   2011 حرب  خالل 

األسلحة ملًكا لها. ومل تدفع قيادة الجيش سوى 
“اآلليات”54  من  ضئيل  جزء  عن  تعويضات 
التي تم تدمريها حتى اآلن - والتي يقدر عددها 
باملئات55 - يف حني مل تدفع أي تعويضات مقابل 
الكتائب  بعض  استنفدت  وقد  الثقيلة.  األسلحة 
األصغر حجام بالفعل أجزاء كبرية من ترساناتها 

بهذه الطريقة وتفتقر اآلن إىل القدرة القتالية56.
يرتك  الحكومي  الدعم  يف  النقص  هذا 
القليل لتقدمه يف مقابل تعاون  لقيادة الجيش 
الشكوك  يغذي  أنه  كام  املسلحة.  املجموعات 
إىل  تسعى  الحكومة  بأن  والقادة  املقاتلني  بني 
أجل  من  املسلحة  املجموعات  ترسانات  استنفاد 
تعزيز سلطتها. ونتيجة لذلك، تحجم املجموعات 
املسلحة عن استخدام مخزوناتها من الذخرية - 

وهي يف كثري من الحاالت مخزونات ضخمة.
الحكومة حتى اآلن عىل سد  ركزت مساهمة 
من  العسكرية  قدراتها  يف  الرئيسية  الثغرات 
هذا  ويتضمن  تركيا.  تقدمه  الذي  الدعم  خالل 
الطائرات  من  عدًدا  الخصوص  وجه  الدعم عىل 
املسرية من طراز بريكتار تركية الصنع – والتي 
املسرية  والطائرات  الحربية  الطائرات  قامت 
األقل  عىل  منها  ثالث  بتدمري  لحفرت  املوالية 
حتى اآلن، غري أن عدد منها ال يزال يف الخدمة- 
والقذائف  املدرعة  الجنود  ناقالت  إىل  باإلضافة 
اعتقاد  وهناك  للدبابات.  املضادة  املوجهة 
من  هم  األتراك  الضباط  بأن  واسع  نطاق  عىل 
يقومون بتشغيل الطائرات املسرية. ومل تتنافس 
بالطائرات  التحكم  عىل  املسلحة  املجموعات 
الالزمة  الخربة  إىل  تفتقر  ألنها  املسرية، 
لتشغيلها57. وزاد توزيع ناقالت الجنود املدرعة 
والقذائف املوجهة املضادة للدبابات من التوترات 
الوطني.  الوفاق  لحكومة  املوالية  القوات  بني 
بشكل  املدرعة  الجنود  ناقالت  توزيع  تم  فقد 
الثالث -  العسكرية  املناطق  قادة  متساوي عىل 
قادة  بعض  أن  غري  والوسط.  وطرابلس  الغرب 
مرصاتة اشتكوا من أنه يجب إعطاؤهم عدًدا أكرب 
باملجموعات  مقارنًة  املدرعة  الجنود  ناقالت  من 
نرشوا  قد  أنهم  إىل  نظرًا  طرابلس  يف  املسلحة 
قوات أكرث من ذلك بكثري58. كام ظهرت توترات 
مامثلة حول تخصيص األموال ملعالجة املقاتلني 

الجرحى يف الخارج والتحكم بها59.
أن  احتاملية  زاد  الحرب،  أمد  طال  وكلام 
والتنافس  الحكومي  الدعم  عىل  الطلب  يصبح 
العالقات  تحديد  يف  عامال  تخصيصه،  عىل 
الوفاق  لحكومة  املوالية  القوات  بني  السياسية 
يتمتعون بفرص  الذين  للقادة  الوطني. وميكن 
والدعم  الدولة  ميزانيات  إىل  للوصول  أفضل 
الخارجي اغتنام الفرصة لتعزيز قواتهم، ورمبا 

تأسيس ميليشيات جديدة وأكرث قوة.

دمج تصاعدي
وهو  الحرب  بدء  منذ  ملحوظ  تطور  هناك 
يف  املجموعات  من  العديد  بني  الدمج  مدى 

منفصلة  وحدات  اختارت  فقد  املعركة.  ساحة 
من  صغرية  مجموعات  وانضمت  سويا  القتال 
مختلف  من  مسلحة  مجموعات  إىل  املقاتلني 
إىل  هي  هذه  الدمج  وعملية  املحلية.  األصول 
حد كبري نتيجة لعمل قادة املجموعات املسلحة 
أنفسهم وليس هيكل القيادة الرسمي. يعتمد هذا 
بني  الشخصية  العالقات  عىل  عام  بشكل  األمر 

القادة التي تعود غالباً إىل حرب 2011.
التي  الزنتان  ومن األمثلة عىل ما سبق قوات 
تقاتل عىل جبهة املطار مع من كانوا أعدائهم يف 
السابق يف عام 2014 وهم املقاتلون األمازيغ من 
وقوات  جنزور  وفرسان  املتحركة  الوطنية  القوة 
وصرباتة  غريان  من  املقاتلون  كان  كام  الزاوية. 
أعداء الزنتان يف عام 2014، وهم اآلن مدمجون 
يف القوات التي يقودها قادة من الزنتان جنوب 
جانب  إىل   - وغريان  العزيزية  بني   - طرابلس 
كام  األمازيغية.  والبلدات  الزاوية  من  مقاتلني 
انضمت مجموعات صغرية من املقاتلني من جادو 
إىل كتيبة باب تاجوراء يف عني زارة. وعىل نحو 
مامثل، انضمت مجموعات صغرية من نالوت إىل 
وتضم  املنطقة.  نفس  يف  طرابلس  ثوار  كتيبة 
التي تم نرشها تحت قيادة قوة مكافحة  القوات 
وادي  يف  مرصاتة  لهيمنة  الخاضعة  اإلرهاب 
ليبيا، إضافة  الربيع مقاتلني من صرباتة ورشق 
إىل مجموعات مسلحة من تاجوراء - وجميعهم 
انضموا إىل هذه القوات فقط بعد اندالع الحرب60. 
وميكن أن تشكل حاالت االندماج والتعاون نقطة 
 – صحيح  بشكل  مدمجة  قوى  إلنشاء  انطالق 
مبعنى تشكيل وحدات ليس لها ارتباط مبجتمع 
لهيكل  والوالء  الجامعة  روح  لديها  ولكن  معني، 

قيادة موحد.

متطرفون أم مجرمون؟
سعت وسائل اإلعالم الليبية والحكومات األجنبية 
التي تدعم حفرت إىل تصوير القوى التي تحارب 
لهيمنة  خاضعة  أنها  عىل  طرابلس  يف  حفرت 
دعمت  أقل،  وبدرجة  واملجرمني61.  املتطرفني 
بعض وسائل اإلعالم الدولية مثل هذه االدعاءات 
الرواية  وكانت   .)Kirkpatrick, 2019a(
إلدخال  فرنسا  لدفع  الكفاية  فيه  مبا  مؤثرة 
عن  للتعبري  األورويب  االتحاد  بيان  يف  جملة 
وإجرامية  إرهابية  عنارص  تورط  من  “قلقها 
عىل  املدرجني  األفراد  ذلك  يف  مبا  القتال،  يف 
 European Council,( األمن”  مجلس  قامئة 
النوع  هذا  وأصبح   .)2019; Viscusi, 2019
من الخطاب سمة متكررة للبيانات الدولية حول 

الوضع يف ليبيا.
الليبيني  بني  فمن  مضللة.  االدعاءات  هذه 
فإن صالح  املتحدة،  األمم  لعقوبات  الخاضعني 
بادي هو الوحيد الذي يشارك يف القتال. ومتت 
معاقبة بادي ملشاركته يف هجوم عسكري قاده 
اإلخوة الكاين - الذين يقاتلون اآلن مع حفرت - 
وكانت عواقبه عىل املدنيني والعملية السياسية 
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حفرت،  هجوم  عواقب  من  بكثري  أقل  ليبيا  يف 
ذلك،  عىل  عالوة  للعقوبات62.  يخضع  مل  الذي 
وعىل عكس ما أكدته بعض التقارير، فإن بادي 
 Kirkpatrick,( ”ليس “قائًدا إسالميًا متشدًدا
أنه  نفسه  بادي  ينفي  الواقع  ويف  2019a(؛ 
إسالمي، وليس هناك دليل يناقض هذا النفي63.

أن  وتكراًرا  مراًرا  إعالمية  تقارير  وزعمت 
ثالثة أفراد آخرين مدرجني عىل القامئة انضموا 
إىل القوات التي تقاتل حفرت وهم عبد الرحمن 
الدبايش من صرباتة،  الزاوية وأحمد  ميالد من 
اللذان يخضعان للعقوبات نتيجة تورطهام يف 
تهريب املهاجرين، إضافة إىل إبراهيم الجرضان، 
املتكررة  نتيجة هجامته  لعقوبات  يخضع  الذي 
 2019 )املرصد،  الرشق  يف  النفط  موانئ  عىل 
الرغم  2019(. لكن وعىل  الحرة،  2019 ب؛  أ؛ 
البداية إىل  من أن ميالد والدبايش انضموا يف 
أقنعوهام  ما  رسعان  آخرين  قادة  فإن  القتال، 
الذي تسببا  السلبي  باالنسحاب بسبب االهتامم 
بتكليف  باشاغا  الداخلية فتحي  به، وقام وزير 
عدة وحدات للبحث عنهم واعتقالهم64. وأصدر 

هجوم  ضد  املقاومة  فيه  دعم  بيانا  الجرضان 
حفرت، لكنه مل يشارك يف القتال. وأبقت قوات 
مرصاتة التي تضم مقاتلني من أجدابيا، مسقط 
الجرضان  عن  بعيدة  نفسها  الجرضان،  رأس 
وأتباعه الرئيسيني، الذين يقدر عددهم بأقل من 

30 عنرصا65.
مجموعات  بعض  أن  يف  شك  هناك  ليس 
وأفراد مشاركني يف القتال، عىل الرغم من عدم 
إدراجهم عىل قامئة مجلس األمن، لديهم تاريخ 
من النشاطات اإلجرامية. ينطبق هذا األمر بشكل 
انخرطت  التي  طرابلس  ميليشيات  عىل  خاص 
يف السلب الغاشم غري املسبوق ملؤسسات الدولة 
عام  يف  الوطني  الوفاق  حكومة  إنشاء  بعد 
2016 - وكانت مدعومة بشكل ضمني يف هذا 
الصدد من قبل الحكومات الغربية وبعثة األمم 
املتحدة للدعم يف ليبيا إال أن تسببت هذه الحالة 
بتجدد الرصاع يف طرابلس )الخر واإلدرييس، 
يف  أيًضا  املجموعات  بعض  وتشارك   .)2018
املحتجزين  املهاجرين  واستغالل  ابتزاز  مجال 
يف مراكز االحتجاز الرسمية، بعد أن اعرتضهم 

خفر السواحل الليبي يف عمليات دعمتها الدول 
 Amnesty International, 2017;( األوروبية
 .)Micallef, Horsley, and Bish, 2019
بعد  واسع  باهتامم  القضية  هذه  وحظيت 
أجنبية عىل  نفذتها طائرات حربية  غارة جوية 
لدعم قوات حفرت، مام أسفر عن مقتل  األرجح 
53 شخًصا يف مركز اعتقال يف تاجوراء يف 2 
يوليو. وكان مركز االحتجاز بجوار قاعدة لكتيبة 
مركز  عىل  فعليا  تسيطر  كانت  التي  الضامن، 
االحتجاز وأجربت املحتجزين عىل املساعدة يف 
 UN News, 2019; Hill,( أسلحتهم  صيانة 
مثل  يف  تشارك  التي  امليليشيات  لكن   .)2019
يف  أقلية  اآلن  تشكل  املشبوهة  املامرسات  هذه 

القوات التي تقاتل حفرت.
أيًضا  اإلعالمية  التقارير  تستخدم  كام 
الدفاع عن بنغازي  املقاتلني من رسايا  مشاركة 
 Kirkpatrick,( متطرفني  وجود  عىل  كدليل 
بنغازي  عن  الدفاع  رسايا  وكانت   .)2019a
بنغازي  من  املقاتلني  من  مجموعة  عن  عبارة 
تشكلت يف مرصاتة يف عام 2016 وشنت عدد 

الصورة 2 املقاتلون املوالون لحفرت يحصلون عىل الطعام يف محطة توزيع يف الزاوية، ليبيا، بعد أرسهم عىل يد امليليشيات املوالية لحكومة الوفاق الوطني، أبريل، 2019: املصدر: محمد تركيا/ صورة لوكالة 
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الخاضعة  الرشقية  املناطق  نحو  الهجامت  من 
لسيطرة حفرت. واشتملت املجموعة، يف البداية، 
عىل بعض األعضاء السابقني يف جامعة أنصار 
الرشيعة املتطرفة، وهي مجموعة اعتربتها األمم 
املتحدة والواليات املتحدة جهة تابعة للقاعدة، أو 
تحالفت مع أفراد من هذا النوع يف هجامتها عىل 
املناطق الرشقية. كام تضم أعضاء سابقني يف 
مجلس شورى ثوار بنغازي، وهو تحالف ضم 
عنارص من كل من أنصار الرشيعة واملجموعات 
عام  يف  تشكيله  وتم  الجهادية  غري  املسلحة 
2014 ردا عىل عملية حفرت يف بنغازي66. غري 
مل  بنغازي  عن  الدفاع  رسايا  عنارص  غالبية  أن 
يكونوا متطرفني، لكنهم كانوا مدفوعني بالرغبة 
هم  عانوه  الذي  الظلم  اعتربوه  ما  محاربة  يف 
 Toaldo and( وعائالتهم عىل أيدي قوات حفرت
عام  منتصف  بحلول   .)Fitzgerald, 2018
بنغازي إىل  الدفاع عن  انقسمت رسايا   ،2018
االسرتاتيجية.  حول  خالفات  بعد  فصائل  عدة 
عسكرية  قاعدة  يف  األساسية  الجامعة  وقامت 
يف السدادة، جنوب مرصاتة، بتطهري صفوفها 
وقطعت  املتطرفة  الخلفيات  ذوي  األفراد  من 
رسايا  كانت  الذي  الجرضان،  مع  عالقاتها 
الدفاع عن بنغازي متحالفة معه يف العديد من 

الهجامت عىل الرشق67.
رسايا  عنارص  من  مجموعتان  وتشارك 
القتال  يف  السابقني  بنغازي  عن  الدفاع 
الحايل. إحداها، وهي بقيادة العقيد مصطفى 
الرشكيس، تقاتل مع لواء صمود بقيادة صالح 
بادي يف عني زارة68. ووفًقا ألقوال مسؤويل 
الوطني  الوفاق  اإلرهاب يف حكومة  مكافحة 
وقادة يف جبهة عني زارة، فليس هناك دليل 
وانضمت  بينهم69.  متطرفني  وجود  عىل 
عىل  مرصاتة  قوات  إىل  األخرى  الجامعة 
املحور الجنويب. ويقول قادة هذه القوات من 
مرصاتة أنهم قاموا بالتحقق من أعضاء رسايا 
وجود  عدم  من  للتأكد  بنغازي  عن  الدفاع 
معروفة- وهي  متطرفة  له خلفية  بينهم  أحد 
خطوة تعكس كالً من التغري يف املواقف تجاه 
العنارص املتطرفة بني املجموعات املسلحة يف 
املاضية ووعيهم  السنوات  مدار  مرصاتة عىل 
بأن وجود املتطرفني ميكن أن يتحول رسيعا 

إىل عبء يثقل كاهلهم70.

وبصورة أكرث عمومية، متيل وسائل اإلعالم 
املوالية لحفرت إىل وصف جميع املقاتلني من 
املوالية  القوات  إىل  انضموا  الذين  بنغازي 
أنهم متطرفون  الوطني عىل  الوفاق  لحكومة 
مضلل  الوصف  وهذا  د(.   2019 )املرصد، 
للغاية وغالبا ما يتضمن ادعاءات ملفقة. فعىل 
سبيل املثال وصف أحد التقارير مقاتال شابا 
نزيل  بأنه  القتال  يف  حتفه  لقي  بنغازي  من 
سابق يف سجن أبو سليم الشهري ومتهم يف 
ليبيا  يف  السابق  األمرييك  السفري  اغتيال 
هذا  ولكن  2019ج(.  )املرصد،   2012 عام 
يف  يُسجن  أن  من  سناً  أصغر  كان  الشخص 
عهد القذايف، ومل تربط وكاالت إنفاذ القانون 
يكن  ومل  األمرييك،  السفري  وفاة  وبني  بينه 
معروفًا بأنه متطرف بني أصدقائه من بنغازي 

وزمالئه املقاتلني من طرابلس71.
اإلعالم  وسائل  ركزت  مامثل،  نحو  وعىل 
الليبية املوالية لحفرت عىل زياد بلعم، أحد قادة 
الثوار من بنغازي الذي كان يف بعض األحيان 
متحالًفا مع رسايا الدفاع عن بنغازي )املرصد، 
هذه  مثل  تزعمه  ما  2019 ب(. وعىل عكس 
متطرفا،  ليس  بلعم  فإن  اإلعالمية،  التقارير 
ثوار  مجلس شورى  أبًدا عضًوا يف  يكن  ومل 
حرب  يف  حتى  مشاركا  وليس  بنغازي، 
طرابلس الحالية. ففي بداية الرصاع، أعلن أنه 
انضم إىل املعركة، لكن رسعان ما أقنعه قادة 
باالنسحاب72. ووفقا ألقوال شخصية  آخرون 
يف  املسلحة  املجموعات  يف  سابقة  قيادية 
بنغازي التي ينحدر منها بلعم، فإن “زياد ال 
يقاتل. يأيت أحيانًا إىل الجبهة ويلتقط بعض 

الصور، ثم يعود إىل إسطنبول”73.
لحفرت  املؤيدة  اإلعالم  وسائل  ونرشت 
العديد من التقارير األخرى التي تصنف بشكل 
مضلل املقاتلني املناهضني لحفرت من بنغازي 
جميعا باعتبارهم “إرهابيني”. وأصبحت مهمة 
بسبب  سهولة  أكرث  اإلعالمية  الوسائل  هذه 
واملقاتلني  املتطرفني  بني  التمييز  أن  حقيقة 
صعبًا  األحيان  بعض  يف  يكون  قد  العاديني 
بسبب عالقاتهم السابقة داخل مجلس شورى 
املستمرة  االجتامعية  والعالقات  بنغازي  ثوار 
تقديم  شكل  يف  املثال،  سبيل  عىل   - بينهم 
التعازي عىل املأل. ويف السنوات األخرية، دفع 

هذا التقارب امليليشيات ووكاالت إنفاذ القانون 
جميع  إىل  النظر  إىل  ومرصاتة  طرابلس  يف 
غرب  إىل  لجأوا  الذين  بنغازي  من  املقاتلني 

ليبيا بعني الريبة74.
من  العديد  انضم  الحالية،  الحرب  يف 
املجموعات املسلحة  املقاتلني من بنغازي إىل 
كمجموعات،  وليس  كأفراد  طرابلس  من 
طرابلس.  فصائل  ثقة  استعادة  يف  وبدأوا 
ويعتمد اختصاصيو إنفاذ القانون واملخابرات 
الوطني  الوفاق  حكومة  لصالح  العاملون 
واملحاربني  القادة  تعاون  عىل  العام  ونائبها 
الذين  املشبوهني  واألفراد  املتطرفني  ملراقبة 
يُعتقد أنهم يحتفظون بعالقات مع املجموعات 
التفصيلية عن  املتطرفة75. وتشري معلوماتهم 
هؤالء األفراد إىل أن وجود املتطرفني بني القوى 
التي تحارب حفرت هي قضية حاالت منفصلة 
والعديد  مجموعات.  أو  خاليا  قضية  وليست 
املعروفني بصالتهم مع  الليبيني  املقاتلني  من 
الدولة اإلسالمية أو أنصار الرشيعة مستقرون 
الحرب،  إىل  لالنضامم  يعودوا  ومل  تركيا  يف 

خوفًا من اعتقالهم لدى عودتهم76.
أكرث صعوبة  بيئة  الحالية  الحرب  وتشكل 
بني  األهلية  الحرب  من  املتطرفة  للمجموعات 
كانت بعض قوى  وإن  عامي 2014-2015. 
غرب ليبيا قد أظهرت غموضا تجاه املجموعات 
فإن   ،2015 عام  حتى  والجهادية  اإلسالمية 
الحال مل يعد كذلك. وكان التطور األكرث أهمية 
هو  الجهادية  املجموعات  تصورات  لتغيري 
معركة 2016 ضد الدولة اإلسالمية يف رست. 
شاركت  التي  املسلحة  للمجموعات  فبالنسبة 
مع  تسامح  أي  هناك  يعد  مل  النزاع،  هذا  يف 
أولئك الذين سمحوا للدولة اإلسالمية بأن تثبت 
تحولت  نفسه  الوقت  يف  ليبيا.  يف  أقدامها 
معاداة  إىل  طرابلس  يف  املهيمنة  امليليشيات 
للقوى اإلسالمية – ويُعزى ذلك جزئيا لدوافع 
مناطق  عىل  للرصاعات  وجزئيا  أيديولوجية، 
وأصبح   .)2018 واإلدرييس،  )الخر  النفوذ 
كل  يف  املسلمني  اإلخوان  جامعة  من  النفور 
ليبيا  املسلحة يف غرب  املجموعات  مكان بني 
بسبب ما اعتربوه السياسة االنتهازية لإلخوان 

املسلمني يف حقبة ما بعد القذايف77.
واسع  عداء  حاليا  هناك  لذلك،  نتيجة 
النطاق لأليديولوجيني اإلسالميني بني القوات 
التي تقاتل حفرت يف طرابلس وحولها. وأثار 
القادة، الذين أغضبتهم املزاعم اإلعالمية بأنهم 
يف  وتكراًرا  مراًرا  القضية  هذه  إسالميني، 
املقابالت مع املؤلف، وشددوا باإلجامع تقريبًا 
عىل أنهم لن يقبلوا اإلسالميني يف قواتهم78. 
يبدو  حيث  االستثناءات.  بعض  هناك  ولكن 
وصرباتة  الزاوية  من  املجموعات  من  قلة  أن 
املتطرفني.  لإلسالميني  مفتوحة  تزال  ال 
تابعة  جوية  غارة  أسفرت   ،2019 مايو  ففي 
استهدفت  الليبية  العربية  املسلحة  القوات 

  تقف القوات املناهضة لحفرت معا 

يواجهها، غري  الذي  املوحد  الخطر  نتيجة 

أن حفرت يحتاج إىل االنتصار ليحافظ عىل 

متاسك ائتالفه”
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مقر كتيبة الفاروق يف الزاوية عن مقتل أحد 
عنارص الدولة اإلسالمية من صرباتة، مام أثار 
تساؤالت حول سبب وجوده يف املوقع، ومام 
زاد من الحرية يف هذا الصدد حقيقة أن كتيبة 
الفاروق كانت تقاتل ضد الدولة اإلسالمية يف 
الصورة  أن  غري   .79

 2016 عام  يف  صرباتة 
الشاملة هي صورة من التعصب الواضح تجاه 
الجهاديني بني القوات التي تقاتل ضد حفرت.

من يقاتل لصالح حفرت؟

الذين  حفرت  قوات  يف  املقاتلني  عىل  بالحكم 
الوفاق  لحكومة  املوالية  املجموعات  أرستهم 
الوطني، فإن معظم القوات التي أرسلها حفرت 
الرشق.  من  البداية  يف  كانت  طرابلس  إىل 
لكن خالل الشهر األول من العملية، تغري هذا 
األقل  عىل  أصبح  الحني  ذلك  ومنذ  الوضع، 
يف  حفرت  لصالح  تقاتل  التي  القوات  نصف 
منطقة طرابلس من غرب ليبيا، وإىل حد أقل، 
املقاتلني  من  فرقة  وأهم  ليبيا80.  جنوب  من 
وبشكل  ترهونة،  من  تنحدر  ليبيا  غرب  من 
التي   - الكانيات  ميليشيا  من  تحديداً  أكرث 
يف  إدماجها  منذ  التاسع  اللواء  مبثابة  تعمل 
القوات املسلحة العربية الليبية املوالية لحفرت 
)دالع، 2019(. نتيجة لذلك، مل يؤد النزاع إىل 
تعميق االنقسامات املجتمعية بني رشق وغرب 
حرب  طابع  أيًضا  واكتسب  بل  فحسب،  ليبيا 
مع  انقساماتها  تتوافق  ليبيا  غرب  يف  أهلية 

انقسامات حرب عام 2011.

قوات الرشق

منطقة  الناشطة يف  الرشق  قوات  معظم  تأيت 
وثيًقا  ارتباطًا  ترتبط  وحدات  من  طرابلس 
بالدائرة الداخلية لحفرت، وبالتايل تم تفضيلها 
عليها  حصل  التي  الحديثة  األسلحة  ومنحها 
 UNSC, 2017;( األجنبية  الدول  من  حفرت 
 106 اللواء  القوات  هذه  بني  ومن   .)2018a
 73 واللواء  حفرت؛  ابن  خالد،  يرأسه  الذي 
برئاسة صالح القطعاين؛ وكتيبة طارق بن زياد 
عنارص  معظم  وينحدر  مراجع.  عمر  بقيادة 
منطقة  ليبيا، وخاصة  الوحدات من رشق  هذه 
 - الثالث جميعها  الوحدات  بنغازي. كام تضم 
من  - سلفيني  زياد  بن  طارق  كتيبة  وال سيام 
 ICG, 2019, p. 13;( املدخيل  التيار  أتباع 
 Harchaoui and Lazib, 2019; Wehrey
and Badi, 2019(81. وينطبق األمر نفسه عىل 
فرقة مقاتلني من أجدابيا، وهي األكرب حجاًم بعد 
تلك املجموعات من بنغازي. ويتوىل ضابط من 
قيادة  املنصوري،  فوزي  وهو  أجدابيا،  منطقة 

العمليات عىل جبهة وادي الربيع82.
يواجه  حفرت  أن  عىل  مؤرشات  هناك 
رشق  يف  املقاتلني  لحشد  جهوده  يف  قيوًدا 

أن  حقيقة  املؤرشات  هذه  بني  ومن  ليبيا. 
القوات  مثل  الرئيسية،  الرشقية  الوحدات 
الخاصة الصاعقة، قد أرسلت عدًدا قلياًل جًدا 
املعركة يف طرابلس.  املقاتلني إىل ساحة  من 
بنغازي  يف  السابقة  العمليات  عكس  وعىل 
ودرنة وجنوب ليبيا، فإن قائد القوات الخاصة 
الصاعقة ونيس بوخامدة غاب بشكل واضح 
من املعركة يف طرابلس. وإضافة إىل حصيلة 
القتىل الثقيلة بحسب املزاعم، فقد تم احتجاز 
عدة مئات من الرجال من رشق ليبيا كسجناء 
األوىل  األسابيع  يف  طرابلس  منطقة  يف 
يف  الرتدد  يفرس  قد  الذي  األمر  العملية،  من 
انترشت  ذلك،  ومع  الحرب.  إىل  االنضامم 
حيث   – بالتناوب  طرابلس  يف  الرشق  قوات 
إىل  يعودون  ثم  أسابيع،  ثالثة  ملدة  يقاتلون 
حتى  األقل  عىل   - أسبوعني  ملدة  منازلهم 
سقوط غريان يف أواخر يونيو 2019 83. منذ 
ذلك الحني أصبحت خطوط اإلمداد بني رشق 
ضعفا  أكرث  األمامية  طرابلس  وخطوط  ليبيا 

وتناوب الوحدات أكرث صعوبة84.
املوالية  الرشق  قوات  من  قليل  عدد  قاتل 
ولعبت   .2011 عام  يف  القذايف  ضد  لحفرت 
الثوار  قوى  يف  دوراً  بارزة  شخصيات  ثالث 
يف عام 2011 وهي حفرت نفسه، وبوخامدة، 
يوليو  كان حتى  الذي  الحايس،  السالم  وعبد 

2019 قائد العمليات لحرب طرابلس.
غري أن معظم قوات الرشق املوالية لحفرت 
له  تروج  الذي  التوجه  اتباع  إىل  متيل  كانت 
تعترب  والتي  لحفرت،  املوالية  اإلعالم  وسائل 
واملجرمني.  للمتطرفني  مرادفني  الثوار 
السابق  القذايف  لنظام  املوالون  واكتسب 
عند حفرت،  السلطة  هيكل  بارزة يف  مناصب 
مام زاد املخاوف بني العديد من املنارصين من 
الرشق يف عام 2011 من أن حفرت يقود ثورة 

مضادة )الخر، سيصدر قريباً(.

قوات الغرب والجنوب

غرب  يف  حفرت  حشدها  التي  املجموعات  إن 
من  رئييس  بشكل  تنحدر  ليبيا  وجنوب 
املجتمعات التي تم وصمها وتهميشها جامعياً 
داعمة  مجتمعات  باعتبارها  الثوار  قبل  من 
عكس  وعىل   .85

 2011 بعد  السابق  للنظام 
 2011 حرب  فإن  ليبيا،  رشق  يف  حدث  ما 
قسمت مدن ومجتمعات غرب وجنوب ليبيا إىل 
“ثوار” و”موالني”. وتراجعت هذه االنقسامات 
تدريجياً بعد الحرب األهلية بني عامي -2014

2015، لكن تم إحياؤها مرة أخرى.
واملثال األكرث أهمية هو ترهونة، حيث كان 
القذايف قد جند من هناك بشكل كبري للكتائب 
األمنية التي كانت مهمتها حامية النظام.. وبعد 
عام 2011 وجدت املدينة نفسها مع عدد كبري 
يف  خدموا  الذين  العسكريني  املحرتفني  من 

أو  لديها أسلحة  القذايف، ولكن مل يكن  قوات 
متثيل كبري يف الحكومات االنتقالية املتعاقبة.

اإلخوة  اعتمد  وصاعًدا،   2015 عام  ومنذ 
الكاين عىل هذا املخزون من الجنود العاطلني 
التي فرضت سيطرتها  العمل مليليشياهم،  عن 
فريد  إنجاز  وهو   - ترهونة  عىل  الحرصية 
بني مدن غرب ليبيا86. وخالل محاوالتهم غري 
الناجحة لدخول طرابلس بالقوة يف أغسطس 
بتقليد  قاموا   ،2019 يناير  ويف   2018
الخطاب العسكري لحفرت بدعوى أنهم ميثلون 
“امليليشيات”.  هم  خصومهم  وأن  “الجيش” 
واضح  تجاه حفرت ظل غري  موقفهم  أن  غري 
فيه إىل عمليته يف  انضموا  الذي  اليوم  حتى 
الحرب،  طرابلس. وبالتزامن مع دخولهم إىل 
استوعب الكنيات عدًدا أكرب من ضباط قوات 
القذايف - الذين كانوا سابًقا مع قوات حفرت 
اللواء  إىل  اسمهم  تغيري  وتم   - الرشق  يف 
الليبية87.  العربية  القوات املسلحة  التاسع يف 
القوات املوالية لحكومة  والتصور السائد بني 
الوفاق الوطني بأن ترهونة تدعم بشكل كبري 
عىل  الصعب  من  يجعل  طرابلس  يف  الحرب 
تعبري  حد  فعىل  االنسحاب؛  ترهونة  مقاتيل 
أحد املراقبني من ترهونة: “إنهم يدافعون اآلن 

عن ترهونة يف طرابلس”88.
احتشدت  األخرى  املجموعات  من  عدد 
كانت  تنحدر من مجتمعات  للقتال مع حفرت 
 .2011 حرب  يف  “الخارسين”  بني  من 
وتشمل مجتمعات الصيعان يف تيجي وبدر؛ 
طرابلس؛  غرب  جنوب  ورشفانة  ومنطقة 
العجيالت ورصمان واألصابعة وبني  وبلدات 
وليد؛ وقبيلة املقارحة يف جنوب ليبيا89. ومن 
قوات  قامت  التي  األخرى  املهمشة  املجتمعات 
حفرت بالتجنيد منها قبيلة املحاميد يف جنوب 
ليبيا، الذين جاء معظمهم من تشاد خالل عهد 
الكتيبة  إىل  املحاميد  مقاتلو  وانضم  القذايف. 
128 بقيادة حسن الزادمة، والتي تضم أيًضا 
إىل  باإلضافة  النفطي،  الهالل  من  مقاتلني 
عدد صغري من أوالد سليامن من جنوب ليبيا 
ميليشيا  البداية شاركت  ومنطقة رست. ويف 
قبل  الهجوم  يف  سبها  من  سليامن  أوالد  من 
االنسحاب يف يونيو؛ وهي الكتيبة 116 التي 
بدوره  املعروف  القائد  جدو،  مسعود  يرأسها 

يف تجنيد املرتزقة التشاديني والسودانيني90.
عىل عكس الكانيات من ترهونة، فإن هذه 
مجتمعي  بدعم  تتمتع  ال  عموًما  املجموعات 
املثال،  سبيل  عىل  وليد،  فبني  النطاق.  واسع 
منقسمة بشدة حول استخدام القوات املوالية 
أعمق  انقسامات  وهناك  املدينة.  ملطار  لحفرت 
الثوار  معظم  منها  ينحدر  التي  صرباتة،  يف 
السابقون- ومن بينهم ملك تهريب املهاجرين 
أحمد الدبايش، والذي عىل عكس املزاعم ليس 
مشاركا يف حرب طرابلس – ممن تم طردهم 
بالقوة يف أكتوبر 2017 عىل يد تحالف من 
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جديدة  أسلحة  عىل  النزاع  طرفا  حصل  طرابلس،  عىل  حفرت  هجوم  بدء  منذ 
املبارشة - وكل  األجانب بشكل كبري من مشاركتهم  ومتطورة وعزز مؤيدوهم 
ذلك يف انتهاك لحظر األسلحة الذي فرضته األمم املتحدة عىل ليبيا. وكل محاولة 
من قبل القوى األجنبية لضامن تفوق حلفائها الليبيني دفعت الداعمني األجانب 

للجانب املعارض إىل زيادة دعمهم.

لونج  وينج  طراز  من  بطائرات  حفرت  قوات  لدعم  الجوية  الرضبات  وبدأت 
صينية الصنع، والتي من شبه املؤكد أن اإلمارات العربية املتحدة هي من ميلكها 
 Delalande, 2019;( حفرت  هجوم  بدء  من  أسبوعني  من  أقل  بعد  ويشغلها، 

.)Nichols, 2019

عدة  ميض  يف  تسبب  مام  فقط،  ليالً  تحصل  الرضبات  هذه  كانت  البداية  يف 
أسابيع من التكهنات حول منشئها بني قادة حكومة الوفاق الوطني95. وبعد أن 
2019، زاد مؤيدوه  فقدت قوات حفرت سيطرتها عىل غريان يف أواخر يونيو 
بالطائرات  الجوية  الرضبات  بدأت  حيث  الجوية؛  الرضبات  حدة  من  األجانب 

املسرية بالتزايد وخالل ساعات النهار أيضا.

القوات  مواقع  مبهاجمة  األجنبية  الحربية  الطائرات  بدأت  ذلك،  إىل  باإلضافة 
مركز  الرضبات عىل  هذه  أوائل  إحدى  وكانت  الوطني  الوفاق  لحكومة  املوالية 
53 مهاجرا  2 يوليو، مام أسفر عن مقتل  احتجاز للمهاجرين يف تاجوراء يف 
للقذائف  املكثف  االستخدام  تسبب  الهجوم  وطوال   .96

 )UN News, 2019(
املوجهة املضادة للدبابات وقذائف املدفعية املوجهة بالليزر من قبل قوات حفرت 
يف خسائر فادحة يف صفوف القوات املوالية لحكومة الوفاق الوطني97. وكان 
خالل  املوجهة  األسلحة  بهذه  بالفعل  قواته  زودوا  قد  األجانب  حفرت  مؤيدو 
العمليات السابقة، يف حني امتلكت القوات املوالية لحكومة الوفاق عدد قليل جدا 

.)Delalande, 2017( منهم

ليبيا  الخارج يف  القادمة من  األسلحة  للدهشة بني  إثارة  األكرث  االكتشاف  كان 
للدبابات  املضادة  املوجهة  القذائف  من  عدد  العثور عىل  هو   2019 أبريل  منذ 
لقيود  تخضع  قوية  موجهة  أسلحة  وهي  الصنع،  أمريكية   Javelin طراز  من 
مل  التي  القذائف،  عىل  العثور  وتم  النهايئ.  االستخدام  عىل  صارمة  أمريكية 
للقوات  تابعة  قاعدة  يف  إلطالقها،  الالزمة  باألوامر  اإلطالق  وحدات  تتضمن 
الوطني  الوفاق  لحكومة  املوالية  القوات  سيطرة  بعد  الليبية  العربية  املسلحة 
أن  بعد  فيام  واتضح   .)Walsh, Schmitt, and Ismay, 2019( غريان  عىل 
الواليات املتحدة كانت قد باعت القذائف يف البداية لفرنسا. وأجرب هذا االكتشاف 
القوات  القذائف كانت تهدف إىل حامية  الفرنسية عىل االعرتاف بأن  الحكومة 
مع  لقوات  لنرشها  سابقا  نفيها  مع  يتناقض  مام  ليبيا،  يف  املنترشة  الفرنسية 
 Schmitt and Walsh, 2019;( وحدات حفرت من أجل هجومه عىل طرابلس

 .)Guibert and Bobin, 2019

الوفاق  حكومة  مسؤولو  حصل  الخارج،  من  املدعوم  حفرت  هجوم  عىل  رداً 
الوطني عىل الدعم من تركيا. وهلل قادة القوات املوالية لحكومة الوفاق الوطني 
مايو  منتصف  يف  الرتكية  املدرعة  الجنود  ناقالت  من  عرشات  لوصول  عالنيًة 
2019. ويف نفس الوقت تقريبًا، بدأت الطائرات املسرية من طراز بريكتار تركية 
 Megerisi, 2019;( الصنع بالعمل لدعم القوات املوالية لحكومة الوفاق الوطني
Al-Atrush, 2019b( 98. وقامت الطائرات املسرية والطائرات الحربية األجنبية 
الداعمة لقوات حفرت بتدمري الطائرات املسرية املقاتلة الرتكية بشكل متكرر عىل 
لتحل محل  املسرية  الطائرات  املزيد من  تقديم  استمرت يف  تركيا  لكن  األرض، 
الطائرات املدمرة. وقدمت تركيا أيًضا قذائف موجهة مضادة للدبابات من طراز

.99
Metis  روسية الصنع )راجع الصورة 4( 

استجابًة لنرش طائرات مقاتلة بال طيار تركية الصنع، حصلت القوات املسلحة 
- عىل  اإلمارات  تقريبًا عن طريق  أخرى، وبشكل مؤكد  - مرة  الليبية  العربية 
 Pantir )Binnie, عدد من بطاريات الدفاع الجوي املحمولة الروسية من طراز
2019b(. وزعمت القوات املوالية لحكومة الوفاق الوطني أنها دمرت إحدى هذه 
البطاريات يف طريقها إىل ساحة املعركة، ولكن هناك عدة بطاريات أخرى ال 
تزال عاملة100. وأثارت عملية إسقاط طائرة مسرية من طراز وينج لونج جنوب 
مرصاتة يف أغسطس 2019 تكهنات بأن القوات املوالية لحكومة الوفاق الوطني 
قد حصلت عىل معدات تشويش للتدخل يف عمل الطائرات املسرية املوالية لحفرت 

التي تشغلها قوات أجنبية )Middle East Monitor, 2019( 101. وإضافة إىل 

أيًضا عىل مجموعة متنوعة من  الجانبني  املقاتلة املسرية، حصل كال  الطائرات 

 Magdy, 2019; Binnie,( األجانب  داعميهم  من  املسرية  االستطالع  طائرات 

 .)2019a; Kenyette, 2019

الصورة 3 ضابط يف حكومة الوفاق الوطني يعرض صواريخ Javeline أمريكية الصنع 

بوركانيل  املصدر: حساب   .2019 يونيو  غريان،  الصحفيني،  األسلحة عىل  من  وغريها 

عىل تويرت، 29 يونيو 2019

الصورة 4 مقاتل من كتيبة رحبة الدروع بتاجوراء يشغل قذيفة موجهة مضادة للدبابات 

من طراز Metis روسية الصنع، طرابلس، يوليو 2019. املصدر: حساب رحبة الدروع 

عىل تويرت، 15 يوليو 2019

الصورة 5 ناقالت جنود مدرعة تصل إىل ميناء طرابلس من تركيا، مايو 2019. املصدر: 

حساب بوركانيل عىل تويرت، 18 مايو 2019

اإلطار 1: طائرات مسرية وأسلحة جديدة تدخل ليبيا منذ أبريل 2019
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الذين  السابق  للنظام  واملوالني  حفرت  مؤيدي 
يقاتلون اآلن لصالح حفرت91.

تخضع املجموعات التي انضمت إىل قوات 
حفرت من صرباتة ورصمان وتيجي وبدر إىل 
املدخيل92.  التيار  أتباع  من  السلفيني  هيمنت 
ممن  العديد  عىل  أيًضا  األمر  هذا  وينطبق 
انضموا إىل حفرت من معقلني سابقني للثوار 
الدعاة  حقق  فقد  والرجبان93.  الزنتان  وهام 
يف  كبرية  نجاحات  املدخيل  التيار  أتباع  من 
السنوات األخرية يف هذه البلدات وقدموا دعاًم 
قويًا لحفرت )ICG, 2019(. وتم إرسال جزء 
من كتيبة سبل السالم التي تتبع التيار املدخيل 
إىل  ليبيا  رشق  جنوب  أقىص  يف  الكفرة  من 

صرباتة لتعزيز القوات املحلية هناك94.
إضافة إىل السلفيني املتشددين، تربز فئة 
ملحوظة بني مجموعات غرب ليبيا يف عملية 
معروفني  مجرمني  تضم  طرابلس  يف  حفرت 
صدر بحقهم مذكرات قبض منذ فرتة طويلة 
قبل بدأ القتال لصالح حفرت. فأربع شخصيات 
من بني وليد انضموا إىل الحرب لصالح حفرت 
مطلوبون مبوجب مذكرات قبض صادرة عن 
يف  الوطني  الوفاق  لحكومة  العام  النائب 
السنوات األخرية عىل خلفية تورطهم املزعوم 
املهاجرين،  يف قضايا جنائية تتعلق بتهريب 
املهاجرون  فيهام  قتل  حادثتان  ذلك  يف  مبا 
من  مسلحة  جامعة  وقائد  وليد102.  بني  يف 
الزنتان يقاتل لصالح حفرت يف مطار طرابلس 
مطلوب  درديرة،  املنعم  عبد  وهو  الدويل، 
زويب  سليامن  النائب  اختطاف  يف  لدوره 
يف عام 2014، والذي تم احتجازه ألكرث من 
سنتني )الوسط، 2016 أ(103. وقائد مجموعة 
مسلحة من املوالني للنظام السابق يف صرباتة 
حفرت،  قوات  إىل  انضموا  ممن  والعجيالت 
جرائم  بارتكاب  متهم  الشتيوي،  محمد  وهو 
قتل عديدة يف العجيالت )أخبار ليبيا، 2017؛ 
املنصة، 2018(. ويواجه اإلخوة الكاين أيًضا 
املزعومة  مسؤوليتهم  بسبب  قبض  مذكرات 
نطاق  خارج  اإلعدام  عمليات  من  العديد  عن 
مامرسة  وهي   - العامة  األماكن  يف  القضاء 
عىل  سيطرتهم  ترسيخ  يف  أساسية  كانت 
فردا من أرسة   12 قتل  إىل  إضافة   - ترهونة 
)املرصد،   2017 عام  يف  املدينة  يف  واحدة 

2017؛ ليبيا األحرار، 2019( 104.
واملجموعات  اإلجرامية  العنارص  تدخل 
ففي  األرض.  عىل  ملموس  املتشددة  السلفية 
املسلحة  املجموعات  فيها  تنشط  التي  املناطق 
من ترهونة أو بني وليد أو جنوب ليبيا، تتفىش 
حفرت،  قوات  بها  تقوم  التي  النهب  أعامل 
املرسوقة  الكهربائية  للسلع  سوق  ظهر  وقد 
الرسقة  من  النوع  هذا  أن  غري  ترهونة.  يف 
لسيطرة  الخاضعة  املناطق  يف  موجود  غري 
التيار  أتباع  عليها  يهيمن  التي  املجموعات 
املدخيل من صرباتة أو رصمان أو أجدابيا105.

العنرص األخري يف قوات حفرت هو املرتزقة 
واستنادا  املجاورتني.  والسودان  تشاد  من 
املوالية  القوات  احتجزتهم  الذين  األرسى  إىل 
حفرت  قادة  فإن  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
استخدام  عن  بعيدين  هذا  يومنا  حتى  ظلوا 
األمامية،  الجبهات  يف  املستأجرين  املقاتلني 
قواعد  تأمني  يف  ذلك  من  بدالً  واستخدموهم 
استولت  وعندما  والجفرة.  غريان  يف  خلفية 
عىل  الوطني  الوفاق  لحكومة  املوالية  القوات 
غريان يف عملية مفاجأة، فإنها أرست حوايل 
120 سجيًنا، نصفهم من املرتزقة السودانيني 
والتشاديني106. وبينام يواجه حفرت قيوًدا يف 
يعتمد  فإنه  إضافيني،  ليبيني  مجندين  حشد 
بدرجة أكرب عىل املقاتلني األجانب. ففي أوائل 
املقاتلني  من  كبرية  مجموعة  وصلت  يوليو، 
من دارفور إىل ترهونة107. ويف الوقت نفسه 
عنارص  تجنيد  يف  أيًضا  حفرت  بدأ  تقريبًا، 
ميليشيات دارفور املوالية للحكومة، باإلضافة 
من  جزًءا  كانوا  الذين  دارفور  متمردي  إىل 
 de Waal, 2019; Radio( لسنوات  قواته 

.)Dabanga, 2019

تحالف هش

تحالف حفرت الذي حشده للقتال يف طرابلس 
قد يكون أكرث هشاشة من خصومه. فالقوى 
املوحد  التهديد  مًعا  يجمعها  لحفرت  املناهضة 
الذي يواجهونه، أما حفرت فبحاجة لالنتصار 

للحفاظ عىل متاسك تحالفه.
لقوات  جًدا  حديثة  إضافة  الكانيات  يعترب 
حفرت، وإذا ما انسحبت من الحرب عىل أساس 
اتفاق وقف إطالق النار، فسيكون من املستحيل 
لنظام  فاملوالون  الحرب.  مواصلة  حفرت  عىل 
هيكل  يف  هاما  عنرصا  شكلوا  السابق  القذايف 
سلطة حفرت لسنوات، لكنه حشد دعاًم إضافيًا 
من هذه الرشيحة عرب شن هجوم عىل طرابلس. 
السابق  النظام  مؤيدي  من  العديد  يأمل  وقد 
وعىل  األسلحة  عىل  للحصول  حفرت  استغالل 
موطئ قدم يف طرابلس قبل تفعيل تحالفهم108.
فشل  إذا  يتعرث  أن  التحالف  لهذا  ميكن 
أن  املحتمل  ومن  تقدم.  إحراز  يف  حفرت 
والعنارص  ليبيا  جنوب  من  امليليشيات  تكون 
اإلجرامية من البلدات الغربية لليبيا قد انضمت 
إىل الحرب عىل أمل تحقيق نرص رسيع. وعىل 
عكس مجموعات غرب ليبيا التي تقاتل حفرت، 
والبعض   - االنسحاب  منها خيار  الكثري  لدى 
مسعود  بقيادة  سبها  ميليشيات  مثل  منها، 
جدو، قد انسحبت بالفعل109. وقد خدم املرتزقة 
السودانيون والتشاديون حفرت جيًدا يف دعم 
توسعه الذي مل يلق أي معارضة إىل حد كبري 
ليبيا، ويف تأمني  النفطي وجنوب  الهالل  يف 
املواقع البعيدة التي نادراً ما تتعرض للهجوم. 
ومن غري املرجح أن يوافقوا عىل املشاركة يف 

أمر ينطوي عىل خسائر فادحة، ورمبا تزداد 
احتاملية عدم مشاركتهم إذا متخضت األحداث 
أمام  األبواب  فتح  إمكانية  عن  السودان  يف 

عودة بعض منهم إىل ديارهم.
وجود  عىل  عالمات  بالفعل  هناك  كانت 
توترات بني مختلف القوى يف تحالف حفرت 
- غالبًا ما بني الوحدات الرشقية التي تتبع عن 
قيادة حفرت  هيكل  عن  الصادرة  األوامر  كثب 
واملجموعات املسلحة الغربية املستقلة. وتكرث 
من  العديد  مقتل  احتاملية  عن  الشائعات 
القادة الغربيني - من بينهم الضابط مسعود 
الضاوي من ورشفانة، ومحمد الشتيوي قائد 
العجيالت  من  السمعة  سيئ  العروبة”  “لواء 
حفرت  تحالف  يف  خصومهم  أيدي  عىل   -

)الوسط، 2019؛ الشبكة العربية، 2019(.

نظرة مستقبلية: النزاعات 

القادمة

يف  للحرب  تسوية  عىل  التفاوض  أن  يبدو 
استنتج  إذا  وحتى  املنال.  بعيد  أمر  طرابلس 
الوفاق  لحكومة  املوالية  القوات  قادة  من  كل 
لن تصب  الحرب  أن مواصلة  الوطني وحفرت 
يوجد طرف  فال  الطرفني،  من  أي  يف صالح 
الصفقة  تنفيذ  أن يضمن  ثالث موثوق ميكنه 
الثقة  التغلب عىل عدم  وبالتايل املساعدة يف 
السائد بني الجانبني. وقد امتنعت الحكومات 
ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  األمم  وبعثة  الغربية 
عن اتخاذ أي خطوات ضد حفرت، عىل الرغم 
من أنه هو الذي أشعل فتيل الحرب. وإضافة 
الداعمني  من  العسكري  الدعم  استمرار  إىل 
العربية  واإلمارات  مرص  مثل  اإلقليميني 
من  بدعم  أيًضا  حفرت  حظي  فقد  املتحدة، 
حكومات  مثل  الرئيسية  الغربية  الحكومات 
 Kirkpatrick,( املتحدة  والواليات  فرنسا 
 .)2019b; Guibert and Bobin, 2019
عىل  تقريبًا  املستحيل  من  يجعل  األمر  وهذا 
القوات املوالية لحكومة الوفاق الوطني أن تثق 
كوسطاء  للعمل  الدولية  املعنية  األطراف  يف 
ومحاسبة  اتفاق  فرض  عن  ناهيك  نزيهني، 

حفرت يف حالة انتهاكه لالتفاق.
وما مل يتم التوصل إىل اتفاق لوقف إطالق 
نار بني قوات مرصاتة وقوات ترهونة من شأنه 
إنهاء النزاع يف طرابلس دون صفقة سياسية 
أوسع نطاقا، فإن هذا يعني أن القتال هو يف 
الوقت الحايل السبيل الوحيد للمقاتلني. ويف 
ضوء االنقسامات املجتمعية التي أوجدها هذا 
الرصاع أو عّمقها، فإن استمرار الحرب يهدد 
بإلحاق رضر بجزء كبري من النسيج االجتامعي 
الليبي يفوق الرضر الحاصل حاليا. وميكن أن 
املوالية لحكومة  للقوات  يؤدي أي نرص كبري 
ترهونة  عىل  السيطرة  مثل  الوطني-  الوفاق 
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عشوائية  انتقامية  أعامل  إىل   - صرباتة  أو 
من قبل أعضاء مجتمع آخر أو قيام أفراد من 
البعض.  بعضهم  من  باالنتقام  املجتمع  نفس 
وأي تقدم كبري من قبل قوات حفرت سيؤدي 
بهم إىل مواجهة مجتمعات تفيض عداء لهم. 
إىل  اللجوء  عليهم  فإن  السيطرة،  ولفرض 
نجحت  وإذا  وحيش.  قمع  أو  مدمرة  حرب 
يف  الوطني  الوفاق  لحكومة  املوالية  القوات 
االستيالء عىل قواعد حفرت يف غرب ليبيا، فإن 
مركز  ستصبح  والغرب  الرشق  بني  الفجوة 
الصدع الرئييس للنزاع، وقد يصبح االنفصال 

سيناريو أكرث واقعية.
احتاملية  زادت  الحرب،  أمد  طال  كلام 
داخل  واملوارد  السلطة  الرصاعات عىل  اندالع 
خاص  بشكل  ولكن   - املتعارضني  التحالفني 
لحكومة  التابع  لحفرت  املناهض  التحالف  يف 
مرجعية  إىل  يفتقر  والذي  الوطني،  الوفاق 
املقاتلني  من  العديد  أن  حني  ويف  مركزية. 
يف القوات املوالية لحكومة الوفاق الوطني ال 
ورغم  األجر  مدفوعي  غري  متطوعني  يزالون 
محدودية الدعم الحكومي املتمثل يف األموال 
والذخرية واألسلحة حتى اآلن، فمن املرجح أن 
وكانت  الحرب.  استمرار  مع  األمر  هذا  يتغري 
اإلشارة األوىل عىل هذا التغيري متمثلة يف أمر 
أغسطس  الرساج يف  الرئايس  املجلس  رئيس 
 3000 قدره  واحدة  ملرة  مبلغ  بدفع   2019
لكل  أمريكية(  دوالرات   810( ليبي  دينار 
)حكومة  الحرب ضد حفرت  مقاتل شارك يف 

الوفاق الوطني، 2019(.
الذين  املسلحة  املجموعات  لقادة  وميكن 
الدولة  أموال  إىل  الوصول  بامتياز  يتمتعون 
لتعزيز  أن يستخدموها  األجنبية  املساعدات  أو 
وحدات  إىل  وتحويلهم  مجموعاتهم  تسليح 
جديدة تابعة للدولة. وبهذه الطريقة، ميكن أن 
تنشأ ميليشيات جديدة قوية من الحرب الحالية.
املقاتلون  يقدمها  التي  التضحيات  إن 
تشكل  حفرت  ضد  الحرب  يف  وعائالتهم 
وكام  جديدة.  سياسية  لنضاالت  أساًسا  أيًضا 
يطالب  السابقة،  النزاعات  بعد  الحال  هو 
وممثليهم  املنترصة  أو  القوية  الفصائل  قادة 
املناصب  من  بحصتهم  للمطالبة  السياسيني 
ويدعو  األمن.  وقوات  واإلدارة  الحكومة  يف 
تقاتل  التي  بالقوات  املرتبطون  السياسيون 
حفرت مراًرا وتكراًرا إىل تشكيل حكومة أزمة 
- أو عىل األقل إىل استبدال مسؤولني معينني 
الكايف يف املجهود  يتهمونهم بعدم الحامس 
مكتومة  الرصاعات  هذه  ظلت  وقد  الحريب. 
إعادة  بأن  العام  اإلدراك  نتيجة  اآلن  حتى 
تنظيم الحكومة بشكل أسايس ميكن أن يهدد 
ليبيا.  يف  دوليًا  بها  معرتف  كسلطة  وضعها 
املقاتلني  بني  االستياء  تصاعد  ظل  يف  ولكن 
والقادة بشأن ما يرونه من العجز والفساد يف 
السياسيون  ينتهز  أن  املرجح  فمن  الحكومة، 

الفرصة لتعزيز مصالحهم. وميكن للمنافسات 
تهدد  أن  األمر  هذا  عن  محالة  ال  التي ستنتج 

متاسك التحالف املناهض لحفرت.
يف  الحرب  بعد  القوى  توازن  وقضية 
فقد  الدائر.  الرصاع  أفق  يف  تلوح  طرابلس 
جلبت الحرب إىل طرابلس قوات كبرية غادرت 
العاصمة منذ سنوات، مبا يف ذلك مجموعات 
األمازيغية.  والبلدات  والزاوية  مرصاتة  من 
موطئ  عن  بسهولة  البعض  يتخىل  ال  وقد 
الحرب.  بعد  طرابلس  يف  الجديدة  قدمهم 
من  حفنة  تجاوزات  من  الكثريون  واستاء 
امليليشيات التي سيطرت عىل معظم طرابلس 
يف السنوات األخرية، لكن هذا ال يعني أنهم لن 
يشاركوا يف هذه األعامل الغاشمة إذا سيطروا 
أن  الواضح  من  لكن  الدولة.  مؤسسات  عىل 
الكثري من قادة القوات التي تدافع عن طرابلس 
حاليًا يتوقعون حصول مواجهة مع ميليشيات 

طرابلس يف مرحلة مستقبلية من الرصاع.
التفاوض  يف  املتمثل  التحدي  وسيصبح 
بشأن ترتيبات أمنية مقبولة عىل نطاق واسع 
لطرابلس مرة أخرى مشكلة إذا تراجع التهديد 
حفرت.  قوات  من  العاصمة  له  تتعرض  الذي 
التفاوض  يكون  أن  املرجح  من  الواقع،  يف 
اتفاق  أي  من  جزًءا  الرتتيبات  هذه  مثل  عىل 
يتم  ومل  القتال.  إلنهاء  ليبيا  غرب  قوات  بني 
إحراز أي تقدم منذ رصاع أغسطس - سبتمرب 
ميكن  نظامية  وحدات  تشكيل  يف   2018
واملواطنني  الدولة  مؤسسات  أمن  تضمن  أن 
النزاع  بهذا  شبيه  نحو  وعىل  العاصمة.  يف 
أيًضا  الحالية  الحرب  توفر  أن  ميكن  السابق، 
طموًحا  أكرث  حلول  عىل  للتفاوض  فرصة 
ملعضلة طرابلس األمنية طويلة األمد. غري أن 
وجود مجموعة من القوات العسكرية الجديدة 
تعرتض  التي  العقبات  سيجعل  العاصمة  يف 

سبيل أي حل من هذا القبيل هائلة.

االختصارات
APC ناقلة جنود مدرعة

ATF قوات مكافحة اإلرهاب
ATGM قذيفة موجهة مضادة للدبابات

BDB رسايا الدفاع عن بنغازي
BRSC مجلس شورى ثوار بنغازي

GNA حكومة الوفاق الوطني
HoR مجلس النواب
IS الدولة اإلسالمية

LAAF القوات املسلحة العربية الليبية
أيضا  )راجع  الليبي  الوطني  الجيش   LNA

)»LAAF«
SDF قوة الردع الخاصة

TRB كتيبة ثوار طرابلس
UAE اإلمارات العربية املتحدة

UNSMIL بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا

املالحظات الختامية
فإن . 1 اإلحاطة،  ورقة  يف  املواضع  مختلف  يف 

مصطلحات مثل »حاليا« و«حتى تاريخه« تشري 
إىل وقت كتابة هذه الورقة يف يوليو 2019.

مرتبط . 2 العسكرية  حفرت  رتبة  حول  القائم  الجدل 
اإلدارات  بني  الرشعية  عىل  بالرصاع  وثيق  بشكل 
الليبية املتنافسة. ففي عام 2013، كان حفرت من 
أحالتهم  الذين  العسكريني  الضباط  عرشات  بني 
الليبية - التي كانت ال تزال موحدة يف  السلطات 
محاولة  عن  إعالنه  وبعد  التقاعد.  عىل  حينها- 
السلطات  أصدرت   ،2014 فرباير  يف  انقالب 
مذكرة قبض بحقه. وأطلق عملية بنغازي يف مايو 
2014 يف مترد رصيح ضد الحكومة ودون توليه 
ألي منصب رسمي )الجارح، 2014(. ويف مارس 
2015، قام مجلس النواب يف طربق برتقية حفرت 
إىل رتبة فريق وتعيينه كقائد عام للقوات املسلحة 
املنصب  هذا  استحداث  وتم  الرشق.  لحكومة 
األركان  رئيس  من  أعىل  فهو  لحفرت؛  تحديدا 
ومسؤول- عىل الورق- أمام رئيس مجلس النواب 
فقط، وليس أمام الحكومة )الورفيل، 2015(. ومل 
تعرتف حكومة طرابلس بتعيني حفرت وال برتقيته. 
وكان مجلس النواب منقسام يف حينها، حيث كان 
الجلسات  يحرضون  فقط  أعضائه  عدد  نصف 
أعضاء  نصف  استمر  حني  يف  طربق،  يف  عادة 
االجتامع يف طرابلس  تقريبا يف  السابق  الربملان 
ومارس  النواب.  مجلس  رشعية  عىل  واالعرتاض 
النواب يف طربق،  قويا عىل مجلس  نفوذا  حفرت 
لسيطرته  خاضعة  منطقة  يف  تقع  مدينة  وهي 
)مجموعة األزمات الدولية، 2016؛ مقابالت املؤلف 
واملقاطعني،  الناشطني  النواب  أعضاء مجلس  مع 
 ،2014 أكتوبر  وطربق،  وطرابلس  مرصاتة  يف 
ويناير وأبريل 2015(. ويف سبتمرب 2016، قام 
النواب عقيلة صالح لوحده برتقية  رئيس مجلس 

حفرت إىل »مشري« )الوسط، 2016ب(
عندما بدأ حفرت مترده يف عام 2014، أطلق عىل . 3

)الجارح،  الليبي  الوطني  الجيش  اسم  جامعته 
يف  حينها  من  االسم  استخدام  وتم   .)2014
وسائل اإلعالم العاملية. لكن بعض ميض بضعة 
العربية  املسلحة  القوات  مسمى  أصبح  شهور، 
عىل  حفرت  قوات  تطلقه  الذي  االسم  هو  الليبية 
نفسها عموما باللغة العربية، واالسم الذي يظهر 
عىل مستنداتها الرسمية. ولهذا السبب، يستخدم 
العربية  املسلحة  القوات  مسمى  التقرير  هذا 
من  أيّاً  فإن  الحايل  القانون  ومبوجب  الليبية. 
الجيش الوطني الليبي والقوات املسلحة العربية 

الليبية ليس االسم الرسمي للجيش الليبي.
نالوت . 4 ومتابعني،  أعيان  مع  املؤلف  مقابالت 

األزمات  مجموعة  2018؛  نوفمرب  والزاوية، 
العاملية )2019(.

مسلحة . 5 مجموعات  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 
وأعيان، مرصاتة والزنتان ونالوت، مارس وأبريل 

ونوفمرب 2018.
مسلحة . 6 مجموعات  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 

يناير-  ومرصاتة،  طرابلس  ترهونة،  من  ومتابع 
فرباير 2019.

املؤلف مع سياسيني وقادة مجموعات . 7 مقابالت 
مسلحة، مرصاتة وطرابلس، فرباير 2019.

دبلوماسيني . 8 مع  الهاتفية  املؤلف  مقابالت 
الهاتفية  املؤلف  ومقابالت  تونس؛  غربيني، 
والزاوية  طرابلس  من  ومتابعني  سياسيني  مع 

ومرصاتة، مارس 2019.
من . 9 وأعيان  قادة  مع  الهاتفية  املؤلف  مقابالت 

الزنتان ومرصاتة وطرابلس والبلدات األمازيغية، 
مارس- أبريل 2019.
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تستخدم هذه الورقة مصطلح »لواء« للمجموعات . 10
أكرث  تضم  عادة  الخصوص-  وجه  عىل  الكبرية 
من 500 مقاتل- ومصطلح »كتيبة« للمجموعات 
التي  األسامء  عن  النظر  بغض  حجام،  األصغر 

تطلقها عىل أنفسها.
الزاوية، . 11 من  متابع  مع  الهاتفية  املؤلف  مقابلة 

أبريل 2019.
دبلوماسيني . 12 مع  الهاتفية  املؤلف  مقابالت 

غربيني، أبريل 2019.
الزاوية، . 13 من  متابع  مع  الهاتفية  املؤلف  مقابلة 

مارس 2019؛ ومقابلة املؤلف مع قادة ومتابعني 
من طرابلس، طرابلس، يونيو 2019.

مرصاتة، . 14 من  سياسيني  مع  املؤلف  مقابالت 
طرابلس ومرصاتة، يونيو 2019.

الزاوية، . 15 من  متابع  مع  الهاتفية  املؤلف  مقابلة 
أبريل 2019.

طرابلس، . 16 من  ومتابعني  قادة  مع  املؤلف  قابلة 
طرابلس، يونيو 2019.

مقابالت املؤلف الهاتفية مع قادة وسياسيني من . 17
مرصاتة، أبريل 2019.

مقابالت املؤلف الهاتفية مع قائد مشارك يف جامعة . 18
من املقاتلني املناهضني لحفرت، أبريل 2019.

من طرابلس، . 19 ومتابعني  قادة  مع  املؤلف  مقابلة 
طرابلس، أبريل 2019.

طرابلس . 20 وقادة،  سياسيني  مع  املؤلف  مقابالت 
ومرصاتة، يونيو 2019.

يف . 21 املشاركني  املقاتلني  لعدد  تقديرات  جميعها 
وتستند  الجامعة.  قوة  ملقدار  وليس  الحرب، 
يتم  ومل  ومالحظات  مصادر  عدة  إىل  التقديرات 
اعتامدها ببساطة بناء عىل أقوال قادة املجموعات.

املسلحة . 22 املجموعات  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 
مع  وثيقة  عالقات  له  ومتابع  طرابلس،  من 
املجموعات املسلحة من طرابلس ومستشار لعبد 

الغني الككيل، طرابلس، يونيو 2019.
يف . 23 وسابقني  حاليني  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 

ونوفمرب  مارس  طرابلس،  طرابلس،  ثوار  كتيبة 
2018 ويونيو 2019.

مقابالت املؤلف مع قادة يف كتيبة ثوار طرابلس . 24
ومتابع له عالقات وثيقة مع كتيبة ثوار طرابلس، 

طرابلس، يونيو 2019.
املؤلف مع متابعني لهم عالقات وثيقة . 25 مقابالت 

يونيو  طرابلس،  من  املسلحة  املجموعات  مع 
.2019

»جبهة . 26 إىل  اإلشارات  فإن  فصاعدا،  اآلن  من 
املطار« تشري إىل مطار طرابلس الدويل.

مقابالت املؤلف مع قادة القوات املناهضة لحفرت، . 27
طرابلس، يونيو 2019.

مقابالت املؤلف قادة من مرصاتة ومع متابعني . 28
من  املسلحة  املجموعات  مع  وثيقة  عالقات  لهم 

تاجوراء، طرابلس، يونيو 2019.
الزنتان، . 29 من  وقائد  ضابط  مع  املؤلف  مقابالت 

طرابلس، يونيو 2019.
ومتابعني . 30 وقادة  سياسيني  مع  املؤلف  مقابالت 

من مرصاتة والبلدات األمازيغية، طرابلس، يونيو 
.2019

مالحظات املؤلف وتقديراته املستندة إىل العديد . 31
قادة  مع  الهاتفية  واملقابالت  املقابالت  من 
ومقاتلني ومتابعني، طرابلس ومرصاتة، يونيو- 

يوليو 2019.
من . 32 ومتابع  وقادة  ضباط  مع  املؤلف  مقابالت 

الزاوية، طرابلس وتونس، يونيو 2019.
ومتابعني . 33 نالوت  من  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 

من  املسلحة  املجموعات  مع  وثيقة  عالقات  لهم 
طرابلس، طرابلس، يونيو 2019.

وقائد . 34 غريان  من  مقاتل  مع  املؤلف  مقابالت 

غريان،  قوات  مع  كثب  عن  يعمالن  الزنتان  من 
طرابلس، يونيو 2019.

مقابالت املؤلف مع قادة القوات املوالية لحكومة . 35
طرابلس،  صرباتة،  من  ومقاتل  الوطني  الوفاق 

يونيو 2019.
البلدات . 36 من  ومتابعني  قادة  مع  املؤلف  مقابلة 

األمازيغية طرابلس، يونيو 2019.
مقابالت املؤلف مع قادة يف املجموعات املسلحة . 37

أبريل  مارس-  من مرصاتة، طرابلس ومرصاتة، 
2018 ويونيو 2019.

مالحظات ومقابالت املؤلف مع آمر محور وقادة . 38
اإلرهاب،  مكافحة  قوات  يف  ومقاتلني  كتائب 

وادي الربيع، يونيو 2019.
املسلحة . 39 املجموعات  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 

طرابلس  من  الوطني  الوفاق  لحكومة  املوالية 
ومرصاتة، طرابلس، يونيو 2019.

مقابالت املؤلف مع صالح بادي ومسؤول رفيع . 40
املستوى يف هيكل قيادة حكومة الوفاق الوطني، 

طرابلس، يونيو 2019.
لواء . 41 يف  ومقاتلني  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 

مقربني  مرصاتة  من  ومتابعني  املحجوب 
طرابلس  املدينة،  يف  املسلحة  املجموعات  من 
وسبتمرب  أبريل   ،2011 نوفمرب  ومرصاتة، 

2016، مارس ونوفمرب 2018 ويونيو 2019.
قوات . 42 قادة  مع  املؤلف  ومقابالت  مالحظات 

مرصاتة  الجنويب،  واملحور  رست  يف  مرصاتة 
والسدادة، يونيو 2019.

أوروبيني، . 43 دبلوماسيني  مع  املؤلف  تفاعالت 
بروكسل وتونس، أبريل- يونيو 2019.

الدفاع . 44 رسايا  وضباط  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 
السدادة وطرابلس،  ليبيا،  بنغازي من رشق  عن 

نوفمرب 2018 ويونيو 2019.
يونيو . 45 املرزق،  من  متابع  مع  املؤلف  مقابلة 

الزنتان،  من  قائد  مع  املؤلف  ومقابلة  2019؛ 
طرابلس، يونيو 2019.

حسن . 46 مع  الهاتفية  ومقابالته  املؤلف  مقابالت 
وطرابلس،  تونس  التبو،  من  ومتابعني  موىس 

يناير 2015، مارس 2017 ويونيو 2019.
ومقاتيل . 47 قادة  مع  املؤلف  ومقابالت  مالحظات 

القوات املوالية لحكومة الوفاق الوطني، طرابلس، 
يونيو 2019.

مقابالت املؤلف مع قادة القوات املوالية لحكومة . 48
الوفاق الوطني، طرابلس، يونيو 2019.

طرابلس . 49 وقادة،  سياسيني  مع  املؤلف  مقابالت 
ومرصاتة، يونيو 2019.

طرابلس . 50 وقادة،  سياسيني  مع  املؤلف  مقابالت 
ومرصاتة، يونيو 2019.

مقابالت املؤلف مع قادة وضباط القوات املوالية . 51
فتحي  الداخلية  ووزير  الوطني  الوفاق  لحكومة 

باشاغا، طرابلس، يونيو 2019.
مقابالت املؤلف مع قادة وضباط القوات املوالية . 52

لحكومة الوفاق الوطني، طرابلس، يونيو 2019.
قادة . 53 مع  الهاتفية  ومقابالته  املؤلف  مقابالت 

ومقاتيل القوات املوالية لحكومة الوفاق الوطني 
القوات،  تلك  مع  وثيقة  عالقات  لهم  ومتابعني 

طرابلس، يونيو- يوليو 2019.
تكون هذه املركبات عادة مركبات دفع رباعي ذات . 54

خلفية مفتوحة تحمل أسلحة ثقيلة أو متوسطة.
مقابالت املؤلف مع قادة القوات املوالية لحكومة . 55

باشاغا،  فتحي  الداخلية  ووزير  الوطني  الوفاق 
طرابلس، يونيو 2019.

القوات . 56 ومقاتيل  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 
ومتابعني  الوطني  الوفاق  لحكومة  املوالية 
طرابلس  القوات،  تلك  مع  وثيقة  عالقات  لهم 

ومرصاتة، يونيو 2019.

مقابالت املؤلف مع قادة القوات املوالية لحكومة . 57
وثيقة  عالقات  لهم  وسياسيني  الوطني  الوفاق 
مع املجموعات املوالية لحكومة الوفاق الوطني، 
طرابلس ومرصاتة، يونيو 2019. راجع األطرش 

)2019أ(
مقابالت املؤلف مع قادة القوات املوالية لحكومة . 58

وثيقة  عالقات  لهم  ومتابعني  الوطني  الوفاق 
مع املجموعات املوالية لحكومة الوفاق الوطني، 

طرابلس، يونيو 2019.
الزاوية، . 59 من  متابع  مع  الهاتفية  املؤلف  مقابلة 

أبريل 2019.
ومقاتيل . 60 قادة  مع  املؤلف  ومقابالت  مالحظات 

الوطني،  الوفاق  لحكومة  املوالية  القوات 
طرابلس، يونيو 2019.

فيام يتعلق بالقوات التي تقاتل يف طرابلس، رّوج . 61
وزير خارجية فرنسا، جان أيف لودريان، لفكرة 
باإلسالم  »املرتبطة  املجموعات  بعض  مواقف  أن 
باملجموعات  يتعلق  السيايس« غري واضحة فيام 
الجهادية )لودريان، 2019(. وفيام ميثل جهودا 
مكثفة، أخرب دبلوماسيون فرنسيون مل يفصحوا 
عن أسامئهم املراسلني بأن بعض املجموعات التي 
تقاتل يف طرابلس »هي يف نهاية املطاف متحالفة 
مع القاعدة« )اليسنج وايريش، 2019؛ فاسبريي، 
للشؤون  اإلمارايت  الدولة  وزير  وأشار   .)2019
أنور قرقاش، رصاحة إىل ترصيحات  الخارجية، 
»امليليشيات  عىل  تعليقه  معرض  يف  لودريان 

املتطرفة يف طرابلس« )قرقاش، 2019(.
طرابلس، . 62 بادي،  صالح  مع  املؤلف  مقابلة 

يونيو 2019.
طرابلس، . 63 بادي،  صالح  مع  املؤلف  مقابلة 

يونيو 2019.
املجموعات . 64 وقادة  ضباط  مع  املؤلف  مقابالت 

اإلرهاب  مكافحة  ومنسق  الزاوية،  من  املسلحة 
باشاغا،  وفتحي  الوطني  الوفاق  حكومة  يف 

طرابلس، يونيو 2019.
مقابالت املؤلف مع قادة من مرصاتة، طرابلس، . 65

مرصاتة والسدادة، يونيو 2019.
عن . 66 الدفاع  رسايا  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 

املسلحة  املجموعات  يف  سابقني  وقادة  بنغازي 
والسدادة،  اسطنبول  طرابلس،  بنغازي،  يف 

مارس ونوفمرب 2017 ونوفمرب 2018.
وقادة . 67 مرصاتة  من  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 

والسدادة،  مرصاتة  بنغازي،  عن  الدفاع  رسايا 
نوفمرب 2018.

املؤلف مع قيادي سابق لجامعة مسلحة . 68 مقابلة 
من بنغازي، طرابلس، يونيو 2019.

ثوار . 69 كتيبة  يف  قيادي  مع  املؤلف  مقابالت 
حكومة  يف  اإلرهاب  مكافحة  ومنسق  طرابلس، 
مسلحة  لجامعة  سابق  وقيادي  الوطني  الوفاق 

من بنغازي، طرابلس، يونيو 2019.
مرصاتة . 70 مرصاتة،  من  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 

والسدادة، يونيو 2019.
مكتب . 71 رئيس  ل  مستشار  مع  املؤلف  مقابالت 

سابق  وقيادي  العام  النائب  مبكتب  التحقيقات 
للمجموعات املسلحة من بنغازي يعمل مع منسق 
الوطني،  الوفاق  حكومة  يف  اإلرهاب  مكافحة 

طرابلس، يونيو 2019. 
يف . 72 اإلرهاب  مكافحة  منسق  مع  املؤلف  مقابلة 

حكومة الوفاق الوطني، طرابلس، يونيو 2019.
للمجموعات . 73 سابق  قيادي  مع  املؤلف  مقابلة 

املسلحة من بنغازي، طرابلس، يونيو 2019.
املجموعات . 74 قادة  مع  املؤلف  مقابالت 

بنغازي،  عن  الدفاع  رسايا  وقادة  املسلحة 
أبريل  مارس-  والسدادة،  طرابلس، مرصاتة 

.2018 ونوفمرب 
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للمجموعات . 75 سابق  قيادي  مع  املؤلف  مقابالت 
منسق  مع  يعمل  الذي  بنغازي  من  املسلحة 
الوطني،  الوفاق  حكومة  يف  اإلرهاب  مكافحة 

طرابلس، يونيو 2019.
اإلرهاب . 76 مكافحة  منسق  مع  املؤلف  مقابالت 

سابق  وقيادي  الوطني  الوفاق  حكومة  يف 
يعمل  الذي  بنغازي  من  املسلحة  للمجموعات 
الوفاق  حكومة  يف  اإلرهاب  مكافحة  منسق  مع 

الوطني، طرابلس، يونيو 2019.
الليبي، يتحمل حزب . 77 العام  الرأي  من وجهة نظر 

من  جزء  املسلمني  لإلخوان  التابع  والبناء  العدالة 
املسؤولية عن املأزق السيايس الذي واجههه املؤمتر 
الوطني العام خالل عام 2013 ومطلع عام 2014 
األمر الذي تسبب بفشل عملية التحول يف حقبة 
ما بعد القذايف. وينظر العديد من قادة املجموعات 
املسلمني  اإلخوان  إىل  ليبيا  غرب  يف  املسلحة 
بنفس املنظور. لكن وبصورة أكرث تحديدا، يعتقد 
رفع  يف  ساعدوا  املسلمني  اإلخوان  أن  العديد 
األهلية  الحرب  مرحلة  إىل  ليصل  التصعيد  وترية 
2014، ومن ثم استغلوا بصورة  أواسط عام  يف 
مثرية للسخرية املفاوضات التي تلت ذلك الكتساب 
مقعد يف حكومة الوفاق الوطني، وبالتايل خيانة 
املجموعات املسلحة التي تسببت بالحرب. مقابالت 
طرابلس،  املسلحة،  املجموعات  قادة  مع  املؤلف 

مرصاتة، الزاوية ونالوت، 2014-2019.
مقابالت املؤلف مع قادة القوات املوالية لحكومة . 78

الوفاق الوطني، طرابلس ومرصاتة، يونيو 2019.
يقبع عضو الدولة اإلسالمية، صفوان جابر، يف . 79

 .2016 عام  منذ  الزاوية  يف  جوددائم  سجن 
من  العسكريون  والضباط  املسؤولون  ويدعي 
كتيبة  إىل  مؤخرا  نقله  تم  قد  جابر  بأن  الزاوية 
الفاروق بسبب أعامل التجديد يف جوددائم وأن 
أعامل  انتهاء  بعد  إعادته  رفض  السجن  مدير 
التجديد. تزعم مصادر محلية أخرى يف الزاوية 
أن جابر كان يرتدي زيا عسكريا عندما وصلت 
جثته إىل املستشفى بعد الرضبة الجوية يف 13 
كان  أنه  فرضية  مع  يتناقض  الذي  األمر  مايو، 
قائد  مع  املؤلف  مقابالت  الرسية.  يف  سجينا 
الجوييل،  أسامة  الغربية،  العسكرية  املنطقة 
من  ومقاتل  الزاوية؛  من  عسكري  وضابط 
طرابلس  الزاوية،  من  محيل  ومتابع  صرباتة؛ 

وتونس، يونيو 2019.
مقابالت املؤلف مع قادة القوات املوالية لحكومة . 80

املؤلف  ومقابلة  طرابلس؛  الوطني،  الوفاق 
الهاتفية مع مواطن يف بنغازي له صالت وثيقة 
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مسح
األسلحة 
الصغيرة

يعترب تقييم األمن يف شامل إفريقيا مرشوعا ممتدا عىل مدى عدة سنوات يديره برنامج مسح 
الساحل  ومنطقة  إفريقيا  شامل  يف  أمانا  أكرث  بيئة  إيجاد  يف  املشاركني  لدعم  الصغرية  األسلحة 
األسلحة  وتداول  توفر  حول  األدلة  عىل  تستند  زمنية  وتحليالت  بحوثا  املرشوع  يقدم  والصحراء. 
الصغرية، ديناميكيات الجامعات املسلحة الناشئة، وانعدام األمن املرافق لها. ويربز البحث تأثريات 

الثورات األخرية والنزاعات املسلحة يف املنطقة عىل سالمة املجتمع.   

يحصل مرشوع تقييم األمن يف شامل إفريقيا عىل التمويل الرئييس من وزارة الشؤون الخارجية 
الهولندية. وقد تلقى يف وقت سابق منح من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، 
ووزارة  الدمناركية،  الخارجية  الشؤون  ووزارة  الخارجية،  للشؤون  السويرسي  الفدرايل  والقسم 

الشؤون الخارجية األملانية، ووزارة الشؤون الخارجية الرنويجية، ووزارة الخارجية األمريكية.

www.smallarmssurvey.org/sana/ar/home.html :للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة

ميثل برنامج مسح األسلحة الصغرية مركزا عامليا مرموقا مهمته توليد املعارف املحايدة املستندة 
إىل األدلة واملعارف السياسية ذات الصلة بجميع جوانب األسلحة الصغرية والعنف املسلح. ويعترب 
وقضايا  الصغرية  األسلحة  بشأن  والتحليل  واملعلومات  للخربات  الرئييس  الدويل  املصدر  املرشوع 
املدين. ويقع  واملجتمع  والباحثني  السياسات  للحكومات وواضعي  املسلح، ويشكل مصدرا  العنف 

مقره يف جنيف، سويرسا يف املعهد العايل للدراسات الدولية والتنموية. 

ويضم املسح طاقم عمل دويل يتمتع بخربة واسعة يف الدراسات األمنية والعلوم السياسية والقانون 
واالقتصاد والدراسات التنموية وعلم االجتامع وعلم الجرمية ويعملون عن كثب مع شبكة عاملية من 

الباحثني واملؤسسات الرشيكة واملنظامت غري الحكومية والحكومات يف أكرث من 50 بلداً.

www.smallarmssurvey.org للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع

Small Arms Survey
Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E

1202 Geneva, Switzerland

الهاتف: 5777 908 22 41 + 
الفاكس: 2738 732 22 41 +

info@smallarmssurvey.org :الربيد االلكرتوين

نبذة عن مشروع 
تقييم األمن في 

شمال إفريقيا 

من  بدعم  إفريقيا  األمن يف شامل  تقييم  الصغرية/ مرشوع  األسلحة  ملسح  إحاطة  ورقة  هذه 
وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.

ملتابعة مسح األسلحة الصغرية

www.facebook.com/SmallArmsSurvey    

 www.twitter.com/SmallArmsSurvey    

www.smallarmssurvey.org/multimedia   

تقییـم األمــن فــي
شمال أفریقیا


