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معركة طرابلس 
ومستقبـل ليبيـا

الصراع حول العاصمة..
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شريف الزيتوني

البالد  القذافي، كانت  العقيد معّمر  بنظام  واإلطاحة  العام 2011  ليبيا  التي شهدتها  التحوالت  بعد 
مسرحا كبيرا لهواية االقتتال التي سهلها انتشار السالح وغياب أي سلطة للدولة، كما كانت فضاء لتشكل 
عدد كبير من المليشيات مختلفة العناوين كل واحدة تمارس سلطتها بطريقتها وفي منطقتها، حتى 
أصبحت ساحة حرب حقيقية، زاد تعقيدها التحاق التنظيمات اإلرهابية بقائمة المقاتلين إلى درجة مكنها 
من احتالل جزء كبير من الجغرافيا الليبية، لم تنهه إال تطورات األوضاع اإلقليمية. وعلى خالف االستقرار 
الذي عرفته المنطقة الشرقية بعد نجاح الجيش الليبي في فرض سيطرته على األرض بقيت المنطقة 
الغربية وأساسا العاصمة طرابلس فضاء النتشار المليشيات رغم انتساب أغلبها لسلطة حكومة الوفاق 

,,بعد العام 2015 وما شهده من تطورات سياسية.
اللواء السابع في طرابلس

من هو وماذا يريد؟
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ليس غريبا أن تشهد طرابلس صراعا مسلحا بين المليشيات منذ العام 2011 بسبب 
دائما  كانت  الليبية  العاصمة  فرمزية  »الثورة«.  أنصار  حتى  ضربت  التي  العميقة  الخالفات 
مطمعا لفرقاء السياسة، وأيضا لفرقاء السالح، من أجل فرض األمر الواقع فيها كل حسب 
مقدرته ونفوذه على األرض مثلما هو واقع اآلن بشكل يؤّكد أن تطورات ما ستحصل في 
ظل العجز الظاهر لحكومة السراج، التي كانت الطرف األضعف في كل ما تشهده العاصمة 
بظهور أطراف جديدة قديمة تنظيميا يفترض خضوعها لسلطة الوفاق لكن على األرض 
أظهرت أخيرا أن لها مشروعا مختلفا لم يفهم الليبيون أنفسهم خطوطه وأهدافها مثل 

وضعية اللواء السابع الذي يعتبر الحلقة األقوى في صراع العاصمة األخير.
إلى وقت قريب كان اللواء السابع تابعا لوزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس. 
اللواء تم ضمه مع بقية الفصائل المسلحة تحت ما يعرف بسلطة الدولة، التي يبدو أنها 
للناطق  تصريح  ففي  العاصمة.  في  الواقعة  الكثيرة  التراكمات  وسط  في  وضعيفة  غائبة 
باسمه سعد الهمالي يوم 04 سبتمبر أشار إلى أنه »جسم يتبع حكومة الوفاق الوطني بقرار 
قانوني،  وإذا كان قد صدر قرار بحله فهو قرار باطل، ألنه من المعروف قانونا أن القرارات 
التي تصدر بالقوة الجبرية أو تحت التهديد قرارات باطلة« في إشارة إلى ما أعلنه رئيس 
تصريحات  في  ذكر  حيث  الماضي،  أبريل  منذ  اللواء  بحل  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 
نقلتها وسائل إعالم محلية وأجنبية أنه ال يوجد جسم عسركي يتبع وزارة الدفاع اسمه اللواء 

السابع.
العنصر  على  قيادته  في  معتمدا  طرابلس  جنوبي  ترهونة  مدينة  في  اللواء  يتمركز   
محمد  يقوده  لها.  والداعم  لعناصره  األساس  الحاضن  يعتبر  مازال  الذي  االجتماعي 
الكاني بمساعدة عدد من عائلته وعلى ذلك سمي بالـ«الكانيات« الذي بقي مالزما له حتى 

ال  اإلعالمية.  االستعماالت  مستوى  في 
يعرف عدد مقاتليه تحديدا رغم أن بعض 
5 أالف مقاتل  إنه في حدود  األطراف تقول 
ذلك  وعلى  صف،  وضباط  ضباط  برتب 
يفسر المراقبون قوته وتنظيمه. والمعطى 
االجتماعي والجغرافي أصبح ظاهرة معروفة 
باعتبار  المسلحة  التشكيالت  مستوى  في 
قبلي  سند  وجود  لوال  أنه  يعرف  أغلبها  أن 
على  المحافظة  إمكانية  فإن  اجتماعي  أو 

التواجد صعبة.
على  التعرف  حاولت  كثيرة  إعالم  وسائل 
قياداتها لكن  أو  تبعيته  السابع سواء  اللواء 
وعدم  التعريف  غموض  إلى  خلص  أغلبها 

واإلطاحة   2011 العام  ليبيا  شهدتها  التي  التحوالت  بعد 
كبيرا  مسرحا  البالد  كانت  القذافي،  معّمر  العقيد  بنظام 
أي  وغياب  السالح  انتشار  سهلها  التي  االقتتال  لهواية 
من  كبير  عدد  لتشكل  فضاء  كانت  كما  للدولة،  سلطة 
المليشيات مختلفة العناوين كل واحدة تمارس سلطتها 

بطريقتها وفي منطقتها.

https://elmanassa.com/news/view/20309
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دقة المعلومات حوله، فهو يعتبر نفسه إلى فترة قريبة منضويا تحت حكومة الوفاق لكنه 
مع التطورات األخيرة اعتبر نفسه »جيشا مكونا من ضباط وضباط صف وجنود نظاميين 
يخوضون حربًا لتطهير العاصمة طرابلس من دواعش المال العام، وممن رهن مصير البالد 
للخارج، وينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية، ويتبع الحكومة التي يتفق عليها الليبيون«، 
والبعض ينسبه لبعض القيادات الميدانية من مدينة ترهونة ذات التوجه السلفي هناك 
حفتر  حليفة  المشير  بقيادة  الليبي  للجيش  تنسبه  أيضا  المدينة  داخل  من  أخرى  مصادر 
وهذا ما أشار إليه المحلل السياسي صالح عبدالكريم في تصريحات إعالمية في سؤال عن 

هوية اللواء، رغم أنها تصريحات مرتبطة بضرفية القتال أكثر منها معلومات دقيقة.
بعض وسائل اإلعالم سمت اللواء السابع بالقوة الغامضة التي تخوض حربا في طرابلس، 
المتحكم في  التي وراءها والداعمين لها بعد أن ظهرت في موقع  وتساءلت عن األطراف 
التنصل من كل  اللواء حاول  أن  ورغم  األرض.  لتحركاته على  الجيد  والدارس  األمور  زمام 
المليشيوي،  التسليح واالنفالت  العاصمة من مظاهر  ارتباط معتبرا أن هدفه هو تطهير 
إال أن المتابع للشأن الليبي يفهم جيدا أن األمور تتحكم فيها موازين قوى داخلية وخارجية 
تعاطفا  فإن  اللواء  ارتباط  كان  ومهما  األرض.  على  الواقع  األمر  فرض  على  القادرة  وهي 
أشبه  أصبحوا  الليبيين  أن  يؤّكد  الذي  األمر  بدايتها  منذ  العملية  خالل  لقيه  ما  شعبيا 
الغرق رغم تعقيدات المشهد ال تنبئ  الباحث عن قشة يحلم أنها قد تنجيه من  بالغريق 
بانفراجة قريبة وليس أدل على ذلك العجز عن ضبط تلك التنظيمات جميعها لالتفاقيات 

التي تحصل بهدف تهدئة األوضاع.
الوضع في طرابلس ما يزال متوترا رغم االتفاقات المتتالية على وقف التحارب، ومع هذا 

وصعبا،  غامضا  البالد  وضع  يبقى  التوتر 
وتبقى معه هوية اللواء السابع غامضة إلى 
حين وجود جرأة حقيقية من قياداته لتعريف 
الليبي  الشارع  يبقى  ذلك  ظل  وفي  والءاته، 
منتظرا للحظة هدوء حقيقية تنهي سنوات 
الفوضى وتفضي إلى انتخابات قد ال تقّدم 
المطلوب شعبيا لكنها على األقل قد تتقدم 
ولو  أمال  تعطي  األمام  إلى  خطوة  بالبالد 
ضئيال في استعادة جزء من لحظة افتقدها 

الناس منذ ورطة فبراير 2011.

الدفاع  لوزارة  تابعا  السابع  اللواء  كان  قريب  وقت  إلى 
مع  ضمه  تم  اللواء  بطرابلس.  الوفاق  لحكومة  التابعة 
الدولة،  بسلطة  يعرف  ما  تحت  المسلحة  الفصائل  بقية 
التراكمات  وسط  في  وضعيفة  غائبة  أنها  يبدو  التي 

الكثيرة الواقعة في العاصمة.

https://www.youtube.com/watch?v=xc8BIqcjEEQ&t=1622s
https://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2018/09/03/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%25
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رامي التلغ

تشتد وتيرة االشتباكات بين المجموعات المسلحة جنوب غربى العاصمة الليببة طرابلس، استخدمت 
الفزع والرعب بين سكان  الكتائب، ما أدى إلى حدوث حالة من  الثقيلة والمتوسطة بين  فيها األسلحة 
المتابعين  مختلف  لدى  ُلبسا  و  حيرة  خّلف  ما  الصراع  هذا  في  المشاركة  األطراف  وتتداخل  طرابلس. 

,,للشأن الليبي. فمن هي الميليشيات المتقاتلة في طرابلس؟.
اشتباكات طرابلس ...

أطراف الصراع  وطبيعة التحالفات
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كتيبة ثوار طرابلس

يقودها هيثم التاجوري وهو شخصية مشهورة في طرابلس تتمتع بنفوذ كبير بعد أن 
الليبية  والجماعة  المسلمين  اإلخوان  لجماعة  بمناوأته  معروف  شرطة،  ضابط  مجرد  كان 
المسلحة في طرابلس حيث يصل عدد  المجموعات  أكبر  الكتيبة من  المقاتلة، تعد هذه 
الفرناج وعين  1300 مقاتل وتتخذ من بعض المعسكرات في مناطق  أفرادها إلى حوالي 
والمواقع  الرئاسي  المجلس  بحماية  حاليا  تتكفل  لها، وهي  مقاًرا  وبئر األسطى ميالد  زارة 

اإلستراتيجية وأيضا البنية التحتية والمواقع الهامة األخرى.
قارقارش،  في  مكثف  وجود  على  الحفاظ  مع  تاجوراء،  منطقة  في  أساسا  الكتيبة  وتتركز 
حيث تعتبر كال المنطقتين ذات قيمة، ألنهما تقعان بجوار المطار الوحيد الذي يعمل في 
طرابلس، والذي تسيطر عليه قوات الردع الخاصة، الجدير بالذكر أن كتيبة ثوار طرابلس 

تتبع اسمًيا لوزارة الداخلية.

كتيبة أبو سليم 

والمناطق  سليم  أبو  حي  على  تسيطر 
ويقود  والشرق،  الشمال  إلى  به  المحيطة 
كتيبة أبو سليم عبد الغني الككلي، وتعرف 
وتتماشى  غنيوة،  باسم  أحياًنا  المجموعة 
الميليشيا اسمًيا مع حكومة الوفاق الوطني، 
وكانت حاسمة في طرد التنظيمات الموالية 
تعتبر  كما  العاصمة،  من  الوطني  للمؤتمر 
كتيبة أبو سليم نفسها قوة مكافحة جريمة، 
وتقوم بغارات على تجار المخدرات والكحول 
في جميع أنحاء األراضي التي تسيطر عليها.

المسلحة  المجموعات  أكبر  من  طرابلس  ثوار  كتيبة  تعد 
مناطق  في  المعسكرات  بعض  من  وتتخذ  طرابلس  في 
وهي  لها،  مقاًرا  ميالد  األسطى  وبئر  زارة  وعين  الفرناج 
اإلستراتيجية  والمواقع  الرئاسي  المجلس  بحماية  تتكفل 

في العاصمة.
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النواصي

ويقودها  الثامنة،  القوة  أيضا  تسمى 
مصطفى قدور، وتعتبر من الكتائب النافذة 
بطرابلس خاصة وأنها تسيطر على منطقة 
سوق الجمعة )شرقي طرابلس( التي يوجد 
أيام  منذ  تعرض  الذي  معيتيقة  مطار  بها 
قوة  أبرز  ثاني  وتعتبر  قذائف،  لسقوط 
تتصدى لهجوم اللواء السابع، وتتبع لوزارة 
بمكافحة  ومكلفة  الوفاق  بحكومة  الداخلية 

الجريمة بالعاصمة.

الكتيبة 301

مصراتة،  من  المنحدرة  الكتائب  إحدى   
لصد  وتقاتل  العاصمة،  غربي  تتمركز 
قوات  إلى  باإلضافة  السابع،  اللواء  هجمات 
حكومة اإلنقاذ السابقة على الجبهة الغربية.

اللواء السابع

التي  بوللي،  القره  في  متكرًرا  نشاًطا  ويمارس  ترهونة،  في  عملياته  اللواء  يدير 
التحتية  والبنية  األراضي  بعض  على  اللواء  وسيطر  طرابلس،  شرق  ميًلا   35 تبعد 
الرئيسية قبل مايو 2017، ولكن تسببت تهديدات كتيبة ثوار طرابلس في رحيله. 
أبريل  منذ  حّله  أنه  أعلن  السراج  لكن  الوطني،  الوفاق  حكومة  تحت  منضويا  كان 

الماضي.
المجلس  من  بقرار  تشكل  الذي  السابع  اللواء  أن  ترهونة،  مدينة  قبائل  أكدت 
الرئاسي رقم )13( لسنة 2017، هو جزء من الجيش الليبي المنضبط والمنظم، وأن 
تحركاته على األرض هي لمصلحة الوطن عامة وأهلهم في طرابلس خاصة حسب 

قولها.

التحالفات

أفادت تصريحات صحفية بأنه جرى تبادل للقصف بين قوات تابعة لكتيبة ثوار طرابلس 
الوفاق، من ناحية، وقوات  )أبوسليم( وهما مواليان لحكومة  المركزي  الدعم  ومعها قوات 

تسمى )اللواء السابع( وتعرف بـ)الكانيات( نسبة إلى لقب آمرها.

عودة قوات اإلنقاذ

المقربة  الحسابات  من  عدد  تداولت 
بادي،اليوم  صالح  الصمود  لواء  آمر  من 
خالله  يؤكد  له  مصور  الثالثاء،مقطع 
الساعات  خالل  طرابلس  معركة  حسم 
بادي  بأن  الحسابات،  تلك  وأفادت  المقبلة. 
شركة  خزانات  أمام  مصوراً  تسجياًل  نشر 
البريقة فى طريق مطار طرابلس، متعهداً 
بالعمالء  وصفهم  من  قتال  باستمرار 

والفاسدين.

أكدت قبائل مدينة ترهونة، أن اللواء السابع الذي تشكل 
2017، هو جزء  بقرار من المجلس الرئاسي رقم )13( لسنة 
من الجيش الليبي المنضبط والمنظم، وأن تحركاته على 

األرض هي لمصلحة الوطن عامة.
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نوعها  من  األعنف  تعد  مواجهات  طرابلس،  العاصمة  في  الجنوبية  المنطقة  وتشهد 
ثوار  السابع مشاة من جهة وكتائب  اللواء  الماضي بين  الحرب مطلع األسبوع  منذ بداية 
ومشروع  الفرجان  خلة  محوري  من  كل  في  أخرى  جهة  من  وبوسليم  والنواصي  طرابلس 

الهضبة الخضراء منذ صباح  االثنين.

لواء الصمود

يقوده صالح بادي قائد تحالف فجر ليبيا )تفكك بعد وصول حكومة الوفاق طرابلس عام 
2016( الذي طرد قوات الزنتان من مطار طرابلس الدولي عام 2014، ويعتبر أكبر داعم 
عسكري لحكومة اإلنقاذ الوطني التي انهارت بعد هزيمة قواتها في طرابلس عام 2017.

القوة الوطنية المتحركة

تدعم  سبق  فيما  وكانت  األمازيغ،  من  مقاتلين  وتضم  قوجيل،  سعيد  يقودها 
حكومة اإلنقاذ السابقة، واستدعت مؤخرا عناصرها في ظل الفوضى التي تعيشها 

طرابلس.

فرسان جنزور

لحكومة  الموالية  الكتائب  إحدى   
للنشاط  مؤخرا  وعادت  السابقة،  اإلنقاذ 
في  المتحركة،  الوطنية  القوة  جانب  إلى 
)كانت  مصراتة   301 الكتيبة  مواجهة 
قوات  وضد  سابق(  وقت  في  حليفتها 
من  قتال  معها  )خاضت  الطرابلسي 

2014 إلى 2017(.

طرابلس  العاصمة  صراع  في  المشاركة  األطراف  تتداخل 
ما خلّف حيرة و لُبسا لدى مختلف المتابعين للشأن الليبي.
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عبدالباسط غبارة

تشهد العاصمة الليبية طرابلس، حالة من الصراع المتجدد بين المجاميع المسلحة »الرسمية« وغير 
الرسمية التي تقوم بتأمين المدينة والحكومة وبعض مؤسسات الدولة هناك. وهذا الصراع المتكرر 

,,منذ سنوات ناتج عن اختالف في التوجهات والمصالح ومراكز القوى المتواجدة في العاصمة طرابلس.
العاصمة الليبية بعد 2011..

المركز الرئيسي  لصراع المليشيات
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من  األخير  األسبوع  وشهد 
المنصرم،  أغسطس  آب/  شهر 
الميليشيات  بين  الصراع  من  أخرى  جولة 
المسلحة؛ حيث تحركت قوات عسكرية من 
مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة، تعرف 
باسم قوات »اللواء السابع مشاة«، وقد شقت 
طرابلس،  باتجاه  طريقها  القوات  تلك 
وسرعان ما تبين هدفها الحقيقي المتمثل 

في االستيالء على المدينة.
الذي  السابع  اللواء  قوات  نجحت  وقد 
لها، في بسط  تبعيته  السراج  تنكرت حكومة 
العاصمة،  من  حيوية  مناطق  على  سيطرتها 
ثابتة  بخطى  قواته  تقدم  عن  اللواء  وأعلن 
إلى  األمنية  األجهزة  كل  داعيا  العاصمة،  نحو 
التواجد في مقار عملها وممارسة مهامها في 
المناطق المكلفة بها.وبعدما اعتبر أن هناك 
الميليشيات  دحر  بعد  األجهزة  لتلك  فرصة 
وتبتز  المشهد  على  تهيمن  كانت  التي 
الرسمي  الناطق  تاله  بيان  في  دعا  المواطن، 

الوفاق، عبد السالم عاشور لممارسة كل مسؤوليته واإليعاز  باسمه، وزير الداخلية في حكومة 
لألجهزة األمنية لممارسة المهام المناطة بها وفقا للقانون.

السيادية  المؤسسات  وجميع  طرابلس  مدينة  في  أهلنا  »يطمئن  إنه  السابع«  وقال«اللواء 
والخدمية،  السيادية  المؤسسات  حماية  يستهدف  العمل  هذا  أن  إلى  الدبلوماسية  والبعثات 
عملها  إنجاز  في  الدولية  للجهود  المناسب  المناخ  ويهيئ  الميليشيات  كماشة  من  وتخليصها 
على األرض«، موضحًا أن مشروعه هو تفعيل المؤسسات الرقابية والنيابية ومؤسستي الجيش 

والشرطة.
في المقابل سارع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج إلى نفي تبعية 
/نيسان  أبريل  تم حله رسمًيا منذ  التشكيل قد  أن هذا  له  بيان  وأكد في  إلى حكومته،  اللواء 
الماضي، كما أعرب عن رفضه »أية قوة تحمل ترسانة مسلحة بغرض اإلصالح والتطهير«، وأضاف 
البيان:«فوجئنا بما حدث من اعتداء في جنوب طرابلس على مؤسسات الدولة، واقتحام بعض 
المعسكرات، وما سببه ذلك من سقوط لضحايا أبرياء وشباب من الوحدات األمنية والعسكرية، 

وترويع لسكان المنطقة من مختلف مناطق ليبيا«، في إشارة إلى القوات القادمة من ترهونة.
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في بيان لها حالة الطوارئ في العاصمة، 
ظل  في  وذلك  البيان،  نص  بحسب  والخاصة«  العامة  والممتلكات  المدنيين  حماية  »بهدف 
اإلرتفاع المستمر لضحايا اإلشتباكات والذين معظمهم من المدنيين بحسب تقديرات وزارة 
إليواء  أماكن  توفر  وعدم  االشتباكات،  نتيجة  النازحين  عدد  زيادة  عن  ناهيك  الليبية،  الصحة 

هؤالء النازحين، بحسب جهاز اإلسعاف والطوارئ في طرابلس، ما ينذر بأزمة إنسانية صعبة.
البالد،  في  األزمة  إندالع  فمنذ  بجديد  ليس  الليبية،  العاصمة  في  المسلح  الصراع  مشهد 
النظام  سقوط  عليها.فمع  السيطرة  بهدف  المتجددة  للحروب  ساحة  إلى  طرابلس  تحولت 
على  بالتنافس  مختلفة  مدن  ومن  مصراتة  من  المسلحة  الميليشيات  بدأت   ،2011 العام  في 

مع  أو  بينها  فيما  سواء  العاصمة،  في  النفوذ 
طرابلس  أحياء  من  خرجت  التي  الميليشيات 
بعد ذلك. وألنه لم تكن هناك مجموعة واحدة 
كان   ، المال  رأس  على  السيطرة  على  قادرة 
تضم  أن  المتعاقبة  االنتقالية  الحكومات  على 

ممثلين لفصائل متعددة.
بدورها  الفصائل  هذه  استخدمت  وقد 
المسلحة  مجموعاتها  لتعزيز  الدولة  موارد 
وحدات  إلى  بتحويلها  شرعيتها  وتعزيز 

ناتج  سنوات  منذ  طرابلس  العاصمة  في  المتكرر  الصراع 
القوى  ومراكز  والمصالح  التوجهات  في  اختالف  عن 

المتواجدة فيها.
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معتمدة رسميًا. ونتيجة لذلك ، كان صراع السلطة داخل المؤسسات االنتقالية مرتبًطا ارتباًطا 
ابتداًء من  النهاية إلى صراع مفتوح  ، ثم تصاعد في  المال في طرابلس  وثيًقا بالتنافس على 

مايو 2014.
 فى 13 يوليو من العام 2014، بدأ تحالف مجموعة ميليشيات إسالمية في ليبيا، أطلق عليه 
المعسكرات  العالمي وعدد من  ليبيا«، هجومًا بهدف االستيالء على مطار طرابلس  »فجر  إسم 
صالح  منهم  الميدانيين  القادة  بعض  قاده  الذي  الهجوم  له.وتسبب  المجاورة  المناطق  في 
بادي وهو عضو المؤتمر الوطني العام السابق عن مدينة مصراته في أضرار مادية كبيرة في 
الممتلكات العامة والخاصة بينها تضرر خزانات الوقود الرئيسية في طريق المطار بطرابلس 
والتابعة شركة البريقة لتسويق النفط ما أدى لتضرر عدد من الخزانات واحتراقها لعدة أيام في 

سماء المدينة.
طرابلس  مطار  في  الرابضة  المدنية  الطائرات  من  عدد  واتالف  مباني  عدة  تضررت  كما 
طرابلس  بمطار  الرئيسي  المبنى  حرق  وأيضا  والبراق  واألفريقية  الليبية  لشركات  والتابعة 
الدولى بالكامل. كما تسبب القصف الذي استخدمت به صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في 
القتلى  من  كبير  عدد  وقع  كذلك  بالمطار  المحيطة  المناطق  في  ومنشآت  مباني  بعدة  أضرار 

الجرحى. 
وبعد خروج الكتائب المنحدرة من منطقة الزنتان من مواقعها في طرابلس بعد اقتتال دام 
لشهرين مع ميليشيات فجر ليبيا، بسبب مواالتها لمجلس النواب، الذي إنتقل إلى شرق البالد، 
أصبحت طرابلس تخضع لسلطة ميليشيات تابعة للمؤتمر الوطني المنتهية واليته وحكومته 

التي تتكفل بدفع مرتبات مقاتليها مقابل حمايتها لها.
مدينة  في  الليبيين  الفرقاء  اجتماع  وشكل 
ديسمبر   17 في  المغربية  الصخيرات 
ومرحلة  جديدة  لبداية  أمل  بارقة   ،2015
واألمنية،  السياسية  األزمات  لمعالجة  هامة 
األطراف  بين  جامع  سياسي  إطار  وتكوين 
على  االتفاق  وقع  إذ  ليبيا،  في  المتصارعة 
تشكيل مجلس رئاسي، واعتبار مجلس النواب 
مجلس  وتأسيس  الوحيد،  التشريعي  الجسم 
الصالحيات  بعض  له  منحت  للدولة  أعلى 

التشريعية. 
وفي 12 مارس 2016 وبعد ثالثة أشهر من 

السراج  حكومة  تنكرت  الذي  السابع  اللواء  قوات  نجحت 
من  حيوية  مناطق  على  سيطرتها  بسط  في  لها،  تبعيته 
العاصمة، وأعلن اللواء عن تقدم قواته بخطى ثابتة نحو 
العاصمة، داعيا كل األجهزة األمنية إلى التواجد في مقار 

عملها وممارسة مهامها في المناطق المكلفة بها.
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المتحدة،  األمم  برعاية  اتفاق  توقيع 
وطني  وفاق  حكومة  تشكيل  أعلن 
رئيس  الدولي.ووصل  المجتمع  من  مدعومة 
مارس  نهاية  في  السراج  فايز  الحكومة  هذه 
إلى طرابلس وتصاعد األمل بإمكانية تحقيق 
كان  الحقيقة  في  ذلك  البالد.لكن  في  السالم 
المسلح  الصراع  من  جديدة  لحقبة  بداية 
حكومة  بين  الليبية،  العاصمة  على  للسيطرة 
وحكومة  الغويل  عبدالله  برئاسة  اإلنقاذ 

الوفاق برئاسة فايز السراج.
يرأسها  التي  اإلنقاذ  حكومة  أن  فرغم 
المجال  لتفسح  البداية  في  تراجعت  الغويل، 
لحكومة الوفاق الوطني للعمل، إال أن تراجعها 
الظهور  عاودت  ما  فسرعان  طويال،  يدم  لم 
األعلى  المجلس  مقر  على  سيطرت  عندما 
العودة  بذلك  معلنة  العاصمة  بوسط  للدولة 
أكتوبر   15 في  الغويل،  الحكم.وظهر  إلى 
في  الرئاسية  القصور  مجمع  من   ،2016
العاصمة طرابلس، وهو يقرأ بيانا يدعو فيه 
لمزاولة  العودة  إلى  وموظفيها  حكومته  وزراء 

أعمالهم وتقديم الخدمات للشعب الليبي.
بين  واآلخر  الحين  بين  تندلع  مسلحة  اشتباكات  ذلك  عقب  طرابلس،  العاصمة  وشهدت 
المؤتمر  عن  المنبثقة  اإلنقاذ  حكومة  أعلنت  أن  بعد  سيما  االنتماء  المختلفة  المليشيات 
الوطني السابق عن تكوينها لجسم عسكري جديد تحت مسمى »الحرس الوطني« يضم أغلب 

الميليشيات التي كونت عملية فجر ليبيا في السابق.
وبعد   2016 مايو/أيار  في  أعلنت  التي  »الوفاق«  صالح  في  القوى  ميزان  كفة  كانت  وبعدما 
الحرس  »جهاز  باسم  والشرطة  الجيش  من  قوة  تشكيل  عن  العاصمة،  دخولها  من  شهرين 
»الحرس  اسم  تحمل  مسلحة  قوة  تأسيس  عن  ليبيا  في  اإلنقاذ  حكومة  اعالن  الرئاسي«.جاء 
العاصمة  جعل  وهو  متوازن،  شبه  أصبح  طرابلس  في  القوى  ميزان  أن  إلى  اشارة  في  الوطني« 

تحت رحمة قوتين عسكريتين متضادتين ما يهدد بتواصل مسلسل االشتباكات.
وفي 26 من مايو 2017، شهدت العاصمة الليبية، إشتباكات خلفت نحو 64 قتيال وأكثر من 
العاصمة  على  سيطرتها  كامل  الوفاق  لحكومة  الموالية  الكتائب  ببسط  جريح.وإنتهت   100
طرابلس ما أدى إلى إنسحاب أغلب الميليشيات الموالية لحكومة اإلنقاذ.وفي يونيو من نفس 
عبد  المقاتلة  الليبية  الجماعة  ألمير  تابعة  ميليشيات  قيام  عن  إعالمية،  تقارير  تحدثت  العام، 
الحكيم بلحاج، وذراعه األيمن خالد الشريف، بالحشد في مناطق تقع على أطراف قابله استنفار 

لكتائب تابعة لحكومة الوفاق على عدة جبهات.
من  فيه  حذر  بيانا  الليبية  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  أصدر   ،2017 يوليو   07 وفي 
وصفهم بـ«الخارجين عن القانون« من التحرك تجاه طرابلس، مؤكدا أن أي تحرك سيواجه بحسم 

المجتمع  »وضعنا  تهاون.وقال  دون  وقوة 
الدولي أمام مسؤولياته وتم االتصال بالدول 
المشبوهة  التحركات  بخصوص  الصديقة 
حال  في  والمدنيين  العاصمة  أمن  لضمان 
المارقة«. المجموعات  قبل  من  تهور  أي 

بتعهداتهم  لاللتزام  الجميع  »دعونا  وأضاف 
من  ومالحقة  مواجهة  على  بالمساعدة 
كما  المدنيين  ويهددون  العنف  يستخدمون 

تنص قرارات مجلس األمن«.
عن  أنباء  ورود  بعد  البيان،  هذا  وجاء 
مسلحة  وأرتال  لمواكب  عسكرية  تحركات 

مع  العاصمة  في  الميدانية  العسكرية  التطورات  تتزامن 
النتخابات  استعدادا  ليبيا  تعيشه  مضطرب  سياسي  واقع 
كبرى  تحديات  ظل  في  الجاري  العام  نهاية  اجراؤها  مزمع 
والدولية  واالقليمية  المحلية  السياسية  القوى  تواجهها 

على حد سواء.
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كتيبة  طرابلس.وكانت  العاصمة  تجاه  الغويل،  خليفة  يقودها  التي  »اإلنقاذ«  لحكومة  موالية 
العسكري مصراتة قد  للمجلس  تابعة  أخرى  وكتائب  الوطني  اإلنقاذ  لحكومة  التابعة  المرسى 

أعلنت قبل ذلك، تحرك أكثر من 300 عربة مسلحة نحو العاصمة بدعوى تأمينها.
فرصة  تتحّين  ظلت  طرابلس،  من  أُخرجت  والتي  المسلحة  الميليشيات  فإن  هزائمها،  ورغم 
الضحايا  من  العشرات  سقوط  المحاوالت  هذه  عن  ونتج  مرات،  عدة  وحاولت  إليها،  الرجوع 
والخسائر في البنى والمباني الخاصة والعامة.وفي المقابل عملت الميليشيات المسيطرة على 
ترسيخ وجودها وسط إتهامات بإستغاللها لحكومة الوفاق لشرعنة نشاطاتها المخالفة للقانون 

وإستنزافها لثروات البالد.
ويرى مراقبون، أن القوى المتمركزة داخل العاصمة طرابلس والمناطق القريبة منها تسعى 
على  السيطرة  لفرض  التوسع،  محاوالت  في  بينها  الخالفات  تصاعد  ظل  في  مواقعها  لتثبيت 
التي  النقدية  السيولة  أزمة  تصاعد  ظل  في  للدخل  مصادر  تشكل  أن  يمكن  التي  المناطق 
تعاني منها ليبيا منذ أشهر، والتي حولت العديد من المجموعات المسلحة داخل المدينة إلى 
مجموعات متهمة بخطف أبناء العائالت الميسورة ومطالبتها بدفع الفدية وبأرقام خيالية وصار 

الخطف عنوانًا يوميًا في حياة المدينة.
وتتزامن التطورات العسكرية الميدانية في العاصمة مع واقع سياسي مضطرب تعيشه 
ليبيا استعدادا النتخابات مزمع اجراؤها نهاية العام الجاري في ظل تحديات كبرى تواجهها 
القوى السياسية المحلية واالقليمية والدولية على حد سواء إلنجاح هذا االستحقاق الذي 
طال انتظاره لطي صفحة الخالفات والبدء في صفحة جديدة العادة اعمار ليبيا بعد سنوات 

من الحرب. 
وخاصة  واالنقسام  الخالفات  عودة  لكن 
المواجهات االخيرة ، كانت بمثابة الخطوة الى 
الوراء في مسار مساعي تجاوز ارهاصات االزمة 
باريس  اتفاق  بنود  بتطبيق  وااللتزام  الليبية 
االستحقاق  اجراء  مقترح  عنه  تمخض  الذي 
الكثيرون أن يدفع  المقبل.ويخشى  االنتخابي 
حرب  نحو  طرابلس،  في  المتنامي  الصراع 
في  خاصة  كارثية  نتائجها  ستكون  أهلية 
اإلرهابية  التنظيمات  إنتشار  تواصل  مع  ظل 

وإستغاللها للفوضى.

االخيرة،  المواجهات  وخاصة  واالنقسام  الخالفات  عودة 
تجاوز  مساع  مسار  في  الوراء  الى  الخطوة  بمثابة  كانت 
اتفاق  بنود  بتطبيق  وااللتزام  الليبية  االزمة  ارهاصات 
باريس الذي تمخض عنه مقترح اجراء االستحقاق االنتخابي 

المقبل.
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حسين مفتاح

قبل زهاء سنة من اآلن طرح المبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة خطة أممية للحل في ليبيا، خالل 
جلسة لألمم المتحدة بشأن الملف الليبي، والتي اعتمدت على ثالث مراحل تبدأ بتعديل االتفاق السياسي 
الذي لم ينجح في تحقيق أهدافه التي وقع من أجلها في منطقة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 
2015، وتعتمد المرحلة األولى على المادة 12 من االتفاق السياسي، فيما تتطلب المرحلة الثانية عمل 
األولوية إلصدار  النواب  الدستور بصورة متوازية، وإيالء مجلس  النواب وهيئة صياغة مشروع  مجلس 
تشريع إلجراء استفتاء دستوري وانتخابات برلمانية ورئاسية، وستكون الفرصة متاحة أمام هيئة صياغة 
الدستور لمراجعة وتنقيح عملها، وفتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم، وأولئك الذين همشوا 

,,أنفسهم، وتلك األطراف التي تحجم عن االنضمام إلى العملية السياسية.
اشتباكات العاصمة.. 

إسفين أخير في نعش العملية السياسية
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ويتطلب األمر كذلك من المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات أن تستعد لهذه األحداث 
االنتخابية، وإقامة حوار مع الجماعات المسلحة بهدف إدماج أفرادها في العملية السياسية 
والحياة المدنية، وأن تكون هناك مبادرة لتوحيد الجيش  الليبي، واستمرار جهود المصالحة 

المحلية وتكثيفها، واتخاد إجراءات حاسمة لمعالجة قضية النازحين داخليا.
إلى  السياسية  العملية  الثالثة والتي تتم خالل سنة تصل فيها  الخطة بمرحلتها  وتختتم 
مراحلها األخيرة، وتشمل إجراء استفتاء لالعتماد الدستوري، ويلي ذلك وفي إطار الدستور، 
انتخاب رئيس وبرلمان، ويكون نهاية المرحلة االنتقالية، لتصل إلى الوضع النهائي والدائم.
هذه  تحقق  بأن  الليبيين  من  الكثير  واسبشر  الطموحات  سقف  ارتفع  التاريخ  ذلك  ومنذ 
لما  السيما  سنوات،  سبع  طيلة  المشاكل  بها  تعصف  التي  بالبالد  وتصل  النجاح  الخطة 
الكبرى، وكذا  الدول  الدولية بقيادة  المنظومة  الخطة من ترحيب من األطراف  القته هذه 
للمرة  تناولت  الخطة  باعتبار  السياسية،  اللعبة  المحلية بما في ذلك من هم خارج  األطراف 
األولى وبشكل رسمي مطالبة المنظومة الدولية بضرورة مشاركة “الجميع” بما فيهم الذين 

همشوا تحت ذرائع ودعاوى مختلفة.
في  عقدت  التي  العربية  القمة  قبيل  العرب،  الخارجية  وزراء  اجتماع  أمام  كلمته  وخالل 
بعض  عن  سالمة  غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  كشف  الرياض  السعوية  العاصمة 
العراقيل عند سرده لما تحقق من الخطة األممية، وكان من أهم هذه المشاكل إلى جانب 
المنضبطة، حيث أكد أن هناك  المسلحة غير  المجموعات  المطلوبة هو تواجد  التعديالت 
نتائج إجابية تحققت وأخرى سلبية تعترض تطبيق الخطة، عندما قال، »تسير في الطريق التي 
يجب أن تسير عليها، ولكن بالتأكيد ليس بالسرعة التي كنت أتمناها، ألن بعض الليبيين 

أحيانًا  العراقيل  لديهم فكر خالق في وضع 
عليها  تسير  أن  يجب  التي  العجالت  أمام 
كنت  »لو  قائال:  سالمة  وأردف  الخطة«،  هذه 
متشائمًا لقلت إن هناك ما زال في ليبيا نحو 
الناس،  أيدي  في  سالح  قطعة  مليون   20
وضع  من  مؤخراً  تمكنتا  دولتين  إن  ولقلت 
جديداً  سالحًا  تنقالن  باخرتين  على  اليد 
إلى ليبيا التي ال تحتاج ال إلى ذخيرة وال إلى 

مفرقعات وال إلى صواريخ إضافية«.
التشكيالت  تواجد  أن  سالمة،   واعتبر 
نجاح  أمام  أساسي  عائق  يعد  المسلحة 

سالمة  غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  كشف 
الخطة  من  تحقق  لما  سرده  عند  العراقيل  بعض  عن 
جانب  إلى  المشاكل  هذه  أهم  من  وكان  األممية، 
التعديالت المطلوبة هو تواجد المجموعات المسلحة 

غير المنضبطة.
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البعثة  في  موسعًا  حواراً  »بدأنا  كلمته  في  قال  برمتها،  السياسية  والعملية  األممية  الخطة 
الكفيلة  والسبل  الشروط  بحث  معهم  ونحاول  ليبيا،  في  المسلحة  التشكيالت  مختلف  مع 
هذه  تتدخل  أن  دون  انتخابات  »إجراء  مضيفا  المدنية«  الحياة  إلى  بعودتهم  أو  بانتقالهم 
استعداد  ولكن  البعض،  يعتقدها  التي  بالسهولة  األمر  ليس  بها،  المسلحة  التشكيالت 
مختلف قادة هذه التشكيالت للدخول في هذا الحوار مع البعثة أمر جيد حيث دخلنا في عملية 
وضع استراتيجية لمحاولة إعادة احتكار السالح في أيدي الدولة فحسب، من خالل إعادتهم 
التدريجية إلى الحياة المدنية أو انخراطهم في المؤسسات العسكرية واألمنية الليبية، وآمل 

أن نتمكن من طرح هذه االستراتيجية على مجلس األمن الدولي«.
اليوم بعد تدخل عدة أطراف دولية ومحلية نادت بضرورة تأجيل االنتخابات بدعوى أن 
البالد غير مستعدة لإليفاء باستحقاقها، وضرورة العمل على استصدار قانون االستفتاء على 
الدستور واعتماده قبل العملية االنتخابية، بدأت العراقيل تتوالى منها ما اعتمد على إعاقة 
بشكل  النواب  مجلس  جلسات  عقد  بتعطيل  الدستور،  على  لالستفتاء  قانون  إلى  التوصل 
متتال، ومنها ما اعتمد على األعمال التخريبية واإلرهابية والقتالية، ولعل أبرز هذه األعمال 
االعتداء االنتحاري على المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، وما تال ذلك من أحداث في عدة 
مدن ومناطق من البالد، إال أن أخطر هذه األعمال هو ما شهدته العاصمة طرابلس خالل 
األسبوع األخير من شهر أغسطس المنصرم، والتي تم خاللها الهجوم من قبل اللواء السابع 
على التشكيالت المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس بدعوى تحرير العاصمة منها، 
اتفاق  إلى  التوصل  الرابع من سبتمبر قبل  26 أغسطس واستمرت حتى  ابتدأت في  والتي 
ليبيا برئاسة غسان سالمة، وبمشاركة  للدعم في  البعثة األممية  النار برعاية  لوقف إطالق 
الحكم  وزارة  عن  ومندوبين  عاشور،  عبدالسالم  الوفاق  بحكومة  المفوض  الداخلية  وزير 
الزاوية  بمدينة  عقد  الذي  االجتماع  خالل  وذلك  المتصارعة،  لألطراف  وممثلين  المحلي، 

)40كم غرب طرابلس(.
األطراف  كل  توقيع  من  الرغم  وعلى 
إطالق  وقف  اتفاق  على  اللقاء  في  المشاركة 
النار، إال أن االشتباكات عادت من جديد بعد 
تمركزات  هاجمت  قوات  قبل  من  اختراقها 
وهذا  عليها،  للرد  اضطره  ما  السابع  للواء 
ما يدعم الرأي الذي يذهب باتجاه أن قوى 
االضطرابات  إثارة  وراء  تقف  ومحلية  دولية 
للحيلولة دون نجاح العملية السياسية، وذلك 
الذي  األمني  الوضع  هشاشة  باستغالل 
في  االنتخابية  العملية  إجراء  مؤيدو  يرى 

إعاقة  على  اعتمد  ما  منها  تتوالى  العراقيل  بدأت 
التوصل إلى قانون لالستفتاء على الدستور، بتعطيل 
ما  ومنها  متتال،  بشكل  النواب  مجلس  جلسات  عقد 

اعتمد على األعمال التخريبية واإلرهابية والقتالية.
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مواعيدها المحددة أنه يحتاج إلى المعالجة بدال من وضعه كحجة إلفشال العملية السياسية.
ذلك  في  بما  ليبيا  في  السياسية  العملية  بأن  والمراقبين  المحللين  من  العديد  ويتفق 
تهيأة  في  واإلجرائية  التنفيذية  النقاط  تضع  ولم  المالمح،  واضحة  غير  األممية  الخطة 
الظروف الموضوعية للنجاح، ويبقى نجاحها رهين رضى المجموعات المسلحة عن نتائجها 
التي ستفضي إليها إذا ما تمت، هذا دون إهمال إنضباطها ومساهمتها في استتباب األمن 
إلجراء العملية االنتخابية في ظروف تسمح للمقترعين باألدالء بأصواتهم بحرية بعيدا عن 

أي ضغوطات أو توجيه.
في الوقت الذي بينت االشتباكات األخيرة في العاصمة طرابلس اصطفافات محلية وراء 
في  اتهامات  وتبادل  تباينا  أيضا  أظهرت  مشاربها،  اختالف  على  المتصارعة  المجموعات 
األطراف الدولية متضاربة المصالح في ليبيا على الرغم من اشتراك أربع من أهم الدول 
وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  في  تمثلت  األحداث،  حول  موحد  بيان  إصدار  في 
الواقع تماشيا مع وجهتي نظرهما  أدوارهم على أرض  إال أن األخيرتين تباينت  وإيطاليا، 
في العملية السياسية، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جديد تصميمه 
في  الماضي  مايو  في  الليبية  األطراف  مختلف  بين  أبرم  الذي  باالتفاق  قدًما  الدفع  على 
باريس، والذي ينّص ضمن نصوصه الرئيسية على إجراء انتخابات البرلمانية والرئاسية 

قبل نهاية العام الجاري.
أن  واشنطن  في  بروكينغز  معهد  من  فاسانوتي  سايني  فيديريكا  أعدته  تقرير  وبين 
الفصائل المسلحة تولّت السلطة في ليبيا من دون أن تتمكن أية مؤسسة رسمية من الوقوف 
القدرة  الفصائل الشرعية، وهي بذلك أعطتها  بوجهها بل أن السلطات قامت بمنح هذه 
التي يفترض أن تكون تابعة لوزارات حكومة  القوات  الجميع بما في ذلك  التفوق على  على 

الوفاق والتي يجب أن تفرض السيطرة على 
أن  من  أضعف  فعليا  ولكنها  الواقع،  أرض 

تكون مسؤولة عن هذه المجموعات.
ال  قد  التي  المعطيات  هذه  خالل  من 
الصعوبة  من  المالمح،  واضحة  تكون 
العملية  بمستقبل  للتنبؤ  عليها  االعتماد 
بأسرها  البالد  مستقبل  يبقى  السياسية 
المسلحة،  المجموعات  رهن توجهات هذه 
وتضارب  المحلية،  السياسية  والتجاذبات 
واإلقليمية  الكبرى  للدول  المصالح 

والصغرى أيضا.

الفصائل المسلحة تولّت السلطة في ليبيا من دون 
بوجهها  الوقوف  من  رسمية  مؤسسة  أية  تتمكن  أن 
بل أن السلطات قامت بمنح هذه الفصائل الشرعية، 
وهي بذلك أعطتها القدرة على التفوق على الجميع.



18 الخميس  6  سبتمبر 2018             العدد: 44 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

محمد بالطيب - بوابة إفريقيا اإلخبارية 

وأهدافها  طرابلس،  العاصمة  في  المعارك  طبيعة  حول  الليبي  الشارع  على  يسيطر  كبير  غموض 
المعارك  المستهدف من هذه  أّن  المشاركة فيها. وإن بدا واضًحا -للجميع-  الحقيقية وحول األطراف 
هي المليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس خاصة »كتيبة ثّوار طرابلس« بقيادة هيثم التاجوري، 
و«الّدعم المركزي بأبوسليم« بقيادة غنيوة الككلي، وقّوة الّردع التي تسيطر على قاعدة معيتيقة الجوية 
والسجن التابع لها، فإّن األطراف المهاجمة يلفها الغموض حول من يقف وراءها وما هو هدفها الحقيقي 

,,من إعالنها للحرب، وماهي تحالفاتها وما يقف وراء هذا الهجوم في هذا الوقت بالّذات ؟.
» صراع العروش « في طرابلس .. 

؟!من يقاتل من     
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 المجلس الرئاسي وفشل الترتيبات األمنية

يبدو جليا أن عدم تطبيق المجلس الرئاسي لملحق الترتيبات األمنية حسب ما نّص عليه 
واكتفائه بضم مجموعة من  ليبيا،  السلطة في  الى  بالمجلس  الذي جاء  الصخيرات  اتفاق 
التي شّكلها،  الحكومة  الى وزارة داخلية  المليشيات المسيطرة على طرابلس وانضمامها 
قد خلق حالة من عدم التوازن في العاصمة ذاتها وفي المشهد الليبي عموما وعّمق األزمة 

في ارتباطها بالوضع الهش أصال لالتفاق السياسي.
لمليشيات  تحالف  بالعاصفة،  منذر  هدوء  حالة  في  األخيرة،  الحرب  قبل  العاصمة  تبدو 
منتشرة في طرابلس، طردت مجموعة أخرى من المليشيات التابعة لحكومة االنقاذ الوطني 
المنحلة ومعظمها كتائب تابعة لإلسالميين )خاصة الجماعة الليبية المقاتلة( وأخرى جهوية 
داعمة لتلك الحكومة )مليشيات من مدينة مصراتة(، لتسيطر على معظم المناطق وسط 

العاصمة.
العاصمة  في  نفوذها  لبسط  عليها  تعتمد  التي  الوفاق  لحكومة  الداعمة  الكتائب  وأهم 

هي :
زارة حتى  المدينة، والتي تسيطر على عين  الكتيبة األقوى في  -1 كتيبة ثوار طرابلس، 

سوق الجمعة وغرب طرابلس في القرجي وحي األندلس حتى قرقارش
-2 الدعم المركزي أبوسليم التي تسيطر على حي أبو سليم الكبير.

-3 الكتيبة 301 الحلبوص )من مصراتة( المنضوية تحت داخلية الوفاق والتي تسيطر 
في الجنوب الشرقي للعصامة حتى السواني.

العاصمة  الوحيد في  الّردع الخاصة: وتتمركز أساسا في مطار معيتيقة المطار  -4 قّوة 
جنوب  الدولي  طرابلس  مطار  حرق  بعد 
العام  في  ليبيا  فجر  عملّية  خالل  العاصمة 
وقاعدة  مطار  عن  عبارة  ومعيتيقة   ،2014
كبير  عدد  على  يحتوي  وسجن  عسكرّية 
الى  المنتمين  واالرهابيين  المتطرفين  من 
عليهم  القبض  تم  ممن  داعش،  تنظيم 
سرت  في  المرصوص  البنيان  عملية  خالل 

أو في العاصمة طرابلس.

غموض كبير يسيطر على الشارع الليبي حول طبيعة 
المعارك في العاصمة طرابلس، وأهدافها الحقيقية 

وحول األطراف المشاركة فيها.
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القوية في  الكتائب  الجمعة شرق معيتيقة، واحدة من  النواصي: وتسيطر في سوق   5-
العاصمة وتتبع لوزارة الّداخلية في حكومة الوفاق ويشمل نشاطها مقاومة الجريمة أساسا.
حكومة  شرعية  تحت  وتنضوي  طرابلس  العاصمة  في  النفوذ  تتقاسم  المليشيات  هذه 
باالعتمادات  استئثارها  خالل  من  الوضع  هذا  من  باالستفادة  الكثيرون  ويتهمها  الوفاق، 
على  المطلقة  وسيطرتها  المركزي  المصرف  وحتى  المصارف  على  وسيطرتها  المالية 

قرارات المجلس الرئاسي الذي تحّول )في نظرهم( الى رهينة بيد هذه المليشيات.
وتقابل هذا التحالف مجموعة أخرى من المليشيات الموجودة داخل طرابلس وضواحيها، 
حيث تسيطر كتيبة الرحبة التي يقودها البشير البقرة في تاجوراء شرق العاصمة ومناطق قريبة 
جدا من مطار معيتيقة من جهة الشرق، وهذه الكتيبة المقربة من المفتي السابق الصادق 
الغرياني و«سرايا الدفاع عن بنغازي المتطرفة« تحاول دائما الهجوم على المطار وخاصة السجن 
 التابع له حيث يقيم عشرات المساجين المعتقلين والمنتمين لجماعات اسالمية متطرفة.

أما جنوبا وفي منطقة قصر بن غشير فيسيطر اللواء السابع من مدينة ترهونة والمعروف 
بالكانيات نسبة لقادته من عائلة الكاني.

اللواء السابع ...غموض مطلق

في غفلة من هذا التوازن الهش، أطلق اللواء السابع )الكانيات( عملية عسكرية أسماها 
أسماهم  ممن  طرابلس«  تطهير  بـ«عملية 
المليشيات  الى  إشارة  في  المال«  بـ«دواعش 
المسيطرة على العاصمة والمستفيدة من 
التي  الكبيرة  المالية  االعتمادات  من  نظره 
وسيطرتها  الوفاق  حكومة  لها  توفرها 
في  المهمة  الحياتية  المرافق  على 
والشركات  واألسواق  والمصارف  العاصمة 

االستثمارية.
هذا اللواء التابع لمدينة ترهونة، يسيطر  
وكان  شرق(،  الجنوب  )الى  العاصمة  جنوب 
فائز  شّكله  الذي  الرئاسي  للحرس  تابعا 

الرئاسي لما نّص  يبدو جليا أن عدم تطبيق المجلس 
عليه اتفاق الصخيرات، قد خلق حالة من عدم التوازن 
عموما  الليبي  المشهد  وفي  ذاتها  العاصمة  في 
وعّمق األزمة في ارتباطها بالوضع الهش أصال لالتفاق 

السياسي.
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بعدم  بيان  يصدر  أن  قبل  السراج 
تسليح  على  ويعتمد  اللواء،  تبعية 
الكثير  صفوفه  في  ويضم  كبير،  وعتاد 
عهد  من  النظاميين  والجنود  الضباط  من 
كبيرة  عسكرّية  وترسانة  السابق  النظام 

ومهمة.
العديد  حولها  من  فّجرت  العملّية  هذه 
غموض  عن  الّنظر  فبغص  التساؤالت،  من 
وهذه  الهجوم  هذا  من  الحقيقي  الهدف 
واألهم  األبرز  السؤال  كان  المعلنة،  الحرب 

هو حول تبعّية هذا اللواء.
بين  والتصريحات،  التحليالت  تضاربت 
المقاتلة  الليبية  للجماعة  تابًعا  يعتبره  من 
وراءها  يختفون  واجهة  من  أكثر  ليس  وهو 
يعتبرهم  من  وبين  العاصمة،  الى  للعودة 
للنظام  التابعين  العسكريين  من  مجموعة 
موالون  أّنهم  يعتبرون  وآخرين  السابق، 
الليبي،  للجيش  العام  القائد  حفتر  لخليفة 

طرح يدعمونه باإلنتماء القبلي لهذا األخير.
هذا الغموض عّمقه دخول صالح بادي على خط المواجهات من أجل ما أسماه هو اآلخر 
»تطهير العاصمة«، وصالح بادي هو أحد وجوه عملية فجر ليبيا الشهيرة في العام 2014، 
الرئاسي  للمجلس  بعدائه  معروف   ، مصراتة  مدينة  من  المتطرفين  اإلسالميين  وأحد 
ولمجلس النواب وللجيش الليبي وقائده خليفة حفتر وبموقفه الرافض لالتفاق السياسي، 

وهو الذي أشرف على دفن العقيد الليبي الراحل معّمر القّذافي في قبر مجهول الى اليوم.
الفعليين وإسم  اللواء السابع عن كشف هوية قادته  ومازاد الغموض تعقيدا هو تحّفظ 
آمره، حيث رفض الناطق الرسمي بإسم اللواء سعد الهمالي في أكثر من تصريح ومداخلة 
صحفية االفصاح عن هوية آمر اللواء مكتفيا بالتأكيد المبلهم على أن غرفة عمليات اللواء 
الليبي، بحسب تعبيره، نافيا في كل مرة أي عالقة  25 ضابطا من الجيش  السابع يقودها 

لهم بصالح بادي وعمليته العسكرية.

من المستفيد من هذه الحرب ؟ 

يبدو الجواب عن هذا السؤال عبثيا، في ظل غياب المعطيات الدقيقة، وفي ظل غموض 
على  السابع كقوة جديدة  اللواء  الواضح هو خروج  أّن  غير  الحرب،  الحقيقية من  األهداف 
عليها  كانت  التي  الهش  التوازن  حالة  وتشويش  االنقسام  حالة  من  يزيد  قد  المشهد 
لعبة  في  الدخول  هو  هدفه  أّن  الى  القراءات  بعض  تذهب  حيث  طرابلس،  العاصمة 

المحاصصات السياسية والمالية وأّنه عمليا ال يمكنه الّذهاب إلى أكثر من ذلك.
قراءة أخرى تذهب إلى أّن هذه الحرب تقف وراءها الجماعة الليبية المقاتلة، وأنها تهدف 

من خالل دفع اللواء السابع نحو الهجوم على 
والعودة  الخلف  من  التسلل  الى  الطرابلس 
التحالف  منها  طردها  التي  العاصمة  الى 
حكومة  تحت  المنضوة  للمليشيات  مذكور 
في  نفيه  وأّكد  اللواء  ينفيه  ما  وهو  الوفاق، 

عديد التصريحات.
العقيد  زعيم  عم  ابن  الّدم،  قّذاف  أحمد 
صراحة  أعلن  القّذافي،  معّمر  الّراحل 
السابق(  النظام  أنصار  من  جزء  )أي  أّنهم 
قراءة  ظل  في  السابع،  اللواء  يدعمون 
تؤّكد فعال أّن هذا اللواء يضم في صفوفه 

خروج اللواء السابع كقوة جديدة على المشهد قد يزيد من 
حالة االنقسام وتشويش حالة التوازن الهش التي كانت 
القراءات  بعض  تذهب  حيث  طرابلس،  العاصمة  عليها 
الى أّن هدفه هو الدخول في لعبة المحاصصات السياسية 

والمالية وأنّه عمليا ال يمكنه الّذهاب إلى أكثر من ذلك.
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نخبا عسكريا مهمة من النظام القديم، وأّن هذه الحرب قد تكون محاولة لدخول اللعبة 
السياسية وفرض أوراقهم في طاولة الحوار والمحاصصة والعودة الى الحياة السياسية في 

البالد من بوابة العاصمة، وه ما نفاه أيًضا في بيان واضح اللواء السابع.
بين  تحالف  الهجوم  هذا  وراء  يوجد  أّنه  إلى  أخرى  قراءة  تذهب  ذلك،  من  وأكثر  بينما، 
بعض مكونات النظام السابق من خالل ضباطه المنضوين تحت اللواء السابع، وبين هذه 

الجماعة الليبية المقاتلة تفعيال لمخرجات اتفاق داكار الموقع بين الطرفين منذ أشهر.
رئيس  عثمان  بن  نعمان  الموضوع،  عن  بعيًدا  ليس  حفتر  خليفة  أّن  تقول  أخرى  قراءة 
معهد كواليوم لالبحاث بلندن والذي كان مقربا لفترة طويلة من القيادة العامة للجيش 
الليبي، إتهم المشير خليفة حفتر بتسليح ودعم اللواء السابع . في ظل تأكيدات أخرى على 
22 ترهونة، والذي دخل المعارك لدعم اللواء السابع يتبع رسميا للجيش الليبي  أّن اللواء 

وفق ما أّكده عضو مجلس النواب المستقيل محمد العباني.
كل هذه القراءات ال تزيد إاّل في غموض المشهد، وتعّمق العجز عن فهم الهدف الفعلي 
ومن المستفيد من هذه الحرب، ومن يقف وراءها ومن يقف وراء اللواء السابع رأس الحربة 

األّول في هذه المعركة .
في  الحرب  هذه  رؤية  الى  تذهب  التي  تلك  هي  وضوحا  القراءات  أكثر  تبدو  ذلك  ومع 

اجراء  على  االتفاق  وهو  الكبير،  سياقها 
تفعيال  العام  نهاية  قبل  البالد  انتخابات في 
الفرقاء  مختلف  جمع  الذي  باريس  إلتفاق 
وهو  الفرنسي،  الرئيس  برعاية  الليبيين 
وهناك  علنا،  إيطاليا  عارضته  الذي  االتفاق 
من يذهب -في هذا اإلطار- وبشكل معلن 
إلى القول بأن هذه الحرب هي اعالن مسّلح 
إلجراء  محاولة  كل  بوأد  البعض  عند  إلرادة 
تأجيلها  إلى  والسعي  االنتاخابات  هذه 
عسكرية  جبهات  بفتح  ولو  الرصاص  بقوة 

وحربية في العاصمة طرابلس.

تبدو أكثر القراءات وضوحا هي تلك التي تذهب الى رؤية 
اجراء  على  االتفاق  وهو  الكبير،  سياقها  في  الحرب  هذه 
يذهب  من  وهناك  العام،  نهاية  قبل  البالد  في  انتخابات 
وبشكل معلن إلى القول بأن هذه الحرب هي إعالن مسلّح 
إلرادة عند البعض بوأد كل محاولة إلجراء هذه االنتاخابات.


