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،،
جبهة الجنوب في أجندة 

الجيش الليبي
عبدالباسط غبارة

دخلت ليبيا في أعقاب األزمة التي اندلعت فيها في العام 2011، في حالة عنف غير مسبوقة، 
ومكنت الفوضى التنظيمات اإلرهابية من التمركز في األراضي الليبية حيث مارست جرائمها، 
عالوة على انتشار الميليشيات المسلحة التي توغلت من جهتها في أغلب المدن وباتت أحد 
القتل والخطف واالعتقال وغيرها  الليبي، حيث مارست  المواطن  الكوابيس وطأة على  أكثر 

من الجرائم. 
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المعركة  أهمية  من  بالرغم 
جبهة  أن  إال  بــنــغــازي،  فــي 
محور  كانت  الليبي،  الجنوب 
المسلحة  القوات  اهتمام 
الطريق  لكونها  الليبية، 
األسلحة  على  للحصول  اآلمن 
انتشار  ظل  في  والمقاتلين، 
المنظمات  بعض  عناصر 

اإلرهابية في أفريقيا.

ورغم المفاوضات المتكررة، واالجتماعات المتعددة والمبادرات المختلفة، الرامية 
زادت سوءا  األوضاع  فإن  واالنقسامات،  العنف  ليبيا من مستنقع  إخراج  إلى  جميعها 
القتناص  الفرقاء  بين  لالنقسامات  واستغاللها  اإلرهابية  الجماعات  تربص  مع 
مكتسبات على األرض. وفي محاولة للتصدي للفوضى التي أحدثها الفراغ األمني، 
 ،2014 مايو  من  عسكرية  عملية  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الليبي  الجيش  أطلق 
تحت مسمى«عملية الكرامة«، كانت بداية الحرب على اإلرهاب والميليشيات المسلحة 
العاصمة  ليبيا بعد  أكبر مدينة في  ثاني  بنغازي،  ليبيا. وكانت مدينة  ربوع  في كل 
طرابلس، وأكبر مدينة بالشرق الليبي، أولى محطات تحركات الجيش الليبي، حيث 
خاض قتاال عنيفا مع التنظيمات اإلرهابية التي استوطنت هناك ومارست شتى أنواع 
غاب  سنوات  مدى  على  تواصلت  للمواطنين،  وترويع  واختطاف  اغتياالت  من  العنف 

فيها مفهوم الدولة والقانون. 
 وبالرغم من أهمية المعركة في بنغازي، إال أن جبهة الجنوب الليبي، كانت محور 
األسلحة  على  للحصول  اآلمن  الطريق  لكونها  الليبية،  المسلحة  القوات  اهتمام 
والمقاتلين، في ظل انتشار عناصر بعض المنظمات اإلرهابية في أفريقيا، باإلضافة 
والتي  والسودانية،  منها  التشادية  والسيما  المسلحة  التمرد  حركات  مقاتلي  إلى 

تستغل تفاقم الصراعات القبلية للسيطرة على المنطقة.
سبتمبر   11 في  بدايتها  كانت  الليبي،  الجنوب  في  حربا  الليبي  الجيش  وخاض 
2016، عندما، شن هجوما مباغتا على منطقة الهالل النفطي في عملية أطلق عليها 
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العسكرية  العملية  تعد 
الجيش  أطلقها  التي 
منطقة  ــي  ف الليبي 
في  النفطي  الــهــال 
أبرز  إحدى   2016 سبتمبر 
العمليات النوعية، حيث 
قوات  استعادة  ساعدت 
عليها  السيطرة  الجيش 
عملياته  توسيع  على 
مناطق  نحو  العسكرية 

في الجنوب الليبي.

بوابات  على  سيطرتها  الليبية  القوات  إثرها  على  وأحكمت  الخاطف«،  »البرق  اسم 
مدينة أجدابيا والموانئ النفطية في الهالل النفطي وتحريرها من قبضة ميليشيات 

مسلحة يقودها إبراهيم الجضران.
الجيش  قادها  التي  النوعية  العمليات  أبرز  إحدى  العسكرية  العملية  هذه  وتعد 
وتمتد  ليبيا  في  األغنى  النفطي  الحوض  النفطي  الهالل  منطقة  تمثل  حيث  الليبى، 
مثلت  وقد  غربًا،  السدرة  إلى  شرقًا  طبرق  من  كيلومتر   200 من  أكثر  طول  على 
استعادة قوات الجيش الليبي السيطرة عليها مجاال لتوسيع عملياته العسكرية نحو 

مناطق في الجنوب الليبي.
 ففي 23 مارس/آذار 2017، أطلقت قوات الجيش الوطني عملية “الرمال المتحركة” 
لتحرير المنطقة الجنوبية بالكامل، واستهدفت فيها بشكل رئيسي مدينتي تمنهنت 
وسبها بالمدفعية الثقيلة التابعة للكتيبتين 321 و181 وبالقصف الجوي من قاعدة 
براك الشاطئ، تمكنت قوات الجيش من السيطرة على قاعدة تمنهنت أواخر شهر 
لتصبح  فيها،  المتواجدة  الثالثة  القوة  وحدات  على  قبائلية  ضغوط  بعد  مارس 
القاعدتين الجويتين الموجودتين شمال مدينة سبها تحت سيطرة الجيش الوطني.
العلميات  غرفة  وهي  البالد  جنوبي  الليبي  للجيش  قاعدة  أكبر  »تمنهنت«  وتعد 
تجهيزا  مجهزة  أنها  إلى  إضافة  سبها،  محافظة  في  العسكرية  للمنطقة  الرئيسية 
حديثا باألسلحة والعتاد العسكري البري والجوي، ويتواجد بها غرفة مراقبة الرادارات 
للحدود البرية والجوية بالجنوب الليبي. وتسيطر على القاعدة الجوية منذ يناير من 
عام 2014، »القوة الثالثة لحماية الجنوب«، وهي قوة احتياطية ُجل مقاتليها من مدينة 

مصراتة وتتبع مجلسها العسكري.
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براك  قاعدة  استهدف  بهجوم  الجيش  قوات  بوغتت   ،2017 مايو  وفي 
الشاطئ الجوية الواقعة في المنطقة الجنوبية، التي كانت وحدات من اللواء 
12 في الجيش الليبي مسيطرة عليها منذ ديسمبر 2016. ونفذ هذا الهجوم قوة 
مدينة  من  انطالقًا  الثالثة  القوة  وميليشيا  بنغازي  عن  الدفاع  سرايا  من  مشتركة 
الموظفين  من  وبعضهم  العسكريين  من  معظمهم  قتيال   141 وأوقع  الجفرة، 

المدنيين في القاعدة.
وعقب الهجوم استأنفت قوات الجيش عملياتها، وأطلقت تحركًا هجوميًا انطالقًا 
من مدينة زلة تمكنت فيه من تأمين مدن محافظة الجفرة الثالث الرئيسية »ودان 
– الهون –سوكنه«، باإلضافة إلى قاعدة الجفرة الجوية. وتمكنت قوات الجيش عقب 
انتهاء العمليات من صد هجوم انتحاري على مواقعها في مدينة سوكنة، وتصدت 

لهجوم مماثل أستهدف بوابة السدرة.
عن  الدفاع  »سرايا  قوات  انطالق  نقطة  مثلت  الجوية  الجفرة  قاعدة  أن  إلى  يشار 
بنغازي« لمهاجمة القوات المسلحة العربية الليبية في منطقة الهالل النفطي. وكان 
التي  »السرايا«  فلول  بمالحقة  النفطية  الموانئ  استرجاع  عقب  توعد  قد  الجيش 
تنظيم  من  بنغازي«  عن  الدفاع  »سرايا  وتتألف  القاعدة.  هذه  في  لتتمركز  عادت 
أنصار الشريعة وعدد من الميليشيات األخرى المحسوبة على الجماعات المتطرفة. 
عليهما  وسيطرت  نفطيين  ميناءين   ،2017 مارس  مطلع  الجماعات  تلك  وهاجمت 

أليام قبل أن يشن الجيش عملية نوعية ويتمكن من استرجاعهما.
الجيش  أطلق   ،2018 يناير   18 وفي 
تحت  جديدة  عسكرية  عملية  الليبي 
الصحراء«تستهدف  »غضب  مسمى 
وعصابات  اإلجرامية  العناصر  محاربة 
التهريب في عمق الصحراء. وجاءت هذه 
جنود   6 مقتل  بعد  العسكرية  العملية 
سابع  جندي  أثر  وفقد  للجيش،  تابعين 
واحة  منطقة  في  مصر  مع  الحدود  قرب 
الليبية،  األنباء  وكالة  ونقلت  الجغبوب. 
حينها عن المتحدث باسم لقيادة العامة 
للقوات المسلحة العربية الليبية العميد 
»أن وحدات من  أحمد المسماري إعالنه 

القوات المسلحة مدعومة بالقوات الجوية استهدفت العصابات اإلجرامية المنتشرة 
جنوب غرب الكفرة والتي تقوم بعمليات خطف المواطنين وتمارس عمليات الحرابة 

والسرقة وكبدتهم خسائر فادحة«.
وُتعتبر مدينة الكفرة من أكبر المدن الليبية مساحة، وتقع على الحدود مع دولة 
جهة  من  مصر  ومع  السودان،  مع  الشرقي  الجنوب  ومن  الجنوب،  جهة  من  تشاد 
الشرق. وهي تمّثل القلب النابض للتجارة مع السودان وتشاد، كما تمّثل نقطة لنقل 
المساعدات الدولية من األمم المتحدة إلى إقليم دارفور. وتتهم ليبيا حركة العدل 
والمساواة السودانية بالمشاركة في عمليات الخطف واالبتزاز للمواطنين واألجانب 
التي تحدث بمنطقة بحر الرمال الشاسعة جنوب شرق الجغبوب مقابل الحصول على 
الفدية، وكذلك بتورطها في عمليات تهريب السالح والمخدرات والمواد البترولية، 

مستغلة حالة الفراغ األمني الموجودة على على الحدود السودانية - الليبية.
تحركات الجيش الليبي في الجنوب تواصلت لتثبيت وجوده العسكري في الجنوب 
الليبي، حيث أطلق مطلع مارس الماضي، عمليات فرض القانون في الجنوب الليبي«، 
بينها  من  ضخمة  عسكرية  وتجهيزات  تعزيزات  بوصول  فصولها  أولى  وبدأت 
القوات  قائد غرفة عمليات  وقال  الجوية،  الشاطئ  براك  قاعدة  إلى  طائرات مقاتلة، 
الجوية الليبية، اللواء محمد المنفور، عقب وصوله إلى المنطقة:«نحن في هذه الليلة 
نصل لقاعدة براك الشاطئ من أجل تأمين الجنوب بإذن الله بالكامل؛ ونوجه رسالة 
من هذه القاعدة القوية الصامدة، إلى أهلنا جميعا إن الجنوب سيكون بإذن الله في 

حماية القوات المسلحة«.

تعتبر  الليبي  الجنوب  جبهة  أن  على  المراقبون  يجمع 
الحلقة األمنية األضعف في الباد، حيث ال تزال حدود 
تأمين  يشّكل  كما  كبير،  حد  إلى  مضبوطة  غير  ليبيا 

األطراف أحد أكبر التحّديات التي تواجهها ليبيا.
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تضمنت  جديدة،  عسكرية  تعزيزات  وصلت   ،2018 مارس   24 وفي 
على  نقلهما  وتم  إم2-«،  دي  إر  »بي  والدورية  االستطالع  عربات  من  اثنتين 
صحيفة  نقلته  ما  بحسب  »ميج21-«.  المقاتلة  برفقة  »إيل76-«  النقل  طائرة  متن 
شعبة  إعالن  ذلك،  وسبق  غازيتا«.  »روسيسكايا  صحيفة  عن  الروسية  »سبوتنيك« 
عسكرية  تعزيزات  وصول  المسلحة،  للقوات  العامة  للقيادة  التابعة  الحربي  اإلعالم 
ولوجستية تتضمن أسلحة وذخائر وآليات ومدرعات تصل للجنوب الليبي بتعليمات 
القيادة العامة. مضيفة أن تلك التعزيزات تأتي إلنجاح مهمة تأمين عناصر الجيش 
للمنطقة الجنوبية من خالل استمرار مجابهة اإلرهاب والجماعات المسلحة الخارجة 

عن القانون.
متصاعدة  خشية  وسط  الفت  بشكل  ليبيا  جنوب  في  األمنية  األوضاع  وتدهورت 
من بوادر حرب قبلية بدأت مفاعيلها تتراكم على وقع تزايد األصوات الُمحذرة من 
تهديد  شأنها  من  صراعات  في  الليبي  الجنوب  بقبائل  الزج  ُتريد  خفّية،  أجندات 
وحدة البالد. حيث تشهد مدينة سبها، منذ فبراير الماضي، اشتباكات ُمسلحة بين 
قبيلتي التبو وأوالد سليمان فيما تعرضت مواقع اللواء السادس التابع للجيش الليبي 
لهجمات متواترة شنتها ميليشيات ُمسلحة مدعومة بقوات من المعارضة التشادية، 

بحسب قيادة الجيش الليبي.
البالد،  في  مدن  ثالث  أهم  وإحدى  الليبي  الجنوب  عاصمة  سبها  مدينة  وتعد 
العاصمة  من  تقريبا  كلم   750 بعد  على  ليبيا  من  الغربي  الجنوبي  الجزء  في  تقع 

منطقة  الشمال  من  يحدها  طرابلس. 
الشاطئ وعتبة  وأودية  الصحراوية  زالف 
واآلجال ومناطق مرزق والقطرون، وتقدر 
سكانها  عدد  الرسمية  شبه  الدوائر 

بحوالي 400 ألف نسمة.
وقد أسفرت األوضاع األمنية المتردية 
و97  قتيال،   20 عن  االشتباكات  وحدة 
جريحا، بحسب مسؤول المكتب اإلعالمي 
في  الوافي،  أسامة  الطبي،  سبها  بمركز 
تصريح خاص لـ«بوابة أفريقيا اإلخبارية«، 
مؤخرا. فيما أجبرت االشتباكات اليومية 
وحول  داخل  المسلحة  الجماعات  بين 
على  أسرة   1900 نحو  سبها،  مدينة 
أعلنت  ما  بحسب  منازلها،  من  الهروب 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، في أبريل الماضي.
األضعف  األمنية  الحلقة  تعتبر  الليبي  الجنوب  جبهة  أن  على  المراقبون  ويجمع 
إلى حد كبير، كما يشّكل تأمين  ليبيا غير مضبوطة  البالد، حيث ال تزال حدود  في 
األطراف أحد أكبر التحّديات التي تواجهها ليبيا. ويتيح ضعف مراقبة الحدود ألسواق 
السالح والبشر والمخدرات أن تزدهر، إلى جانب عمليات االتجار غير المشروع اليومية 
بالوقود والبضائع، والتي تمارسها العصابات المنتشرة هناك، ناهيك عن المخاطر 
التي تمثلها التنظيمات اإلرهابية وعلى رأسها تنظيم »داعش«، الذي تتحدث تقارير 
إعالمية عن تأسيسه لجيش الصحراء في محاولة لتثبيت وجوده في المنطقة الجنوبية 

والتمدد منها نحو مناطق أخرى في البالد.
وفي ظل تعثر المفاوضات المتكررة، واالجتماعات المتعددة والمبادرات المختلفة، 
الحديث عن  بات  العنف واالنقسامات،  ليبيا من مستنقع  إخراج  إلى  الرامية جميعها 
المشهد  واجهة  يتصدر  البالد،  إلى  االستقرار  إعادة  في  العسكرية  المؤسسة  دور 
الليبي  الجيش  حققها  التي  فاالنتصارات  والدولي.  المحلي  المستويين  على  الليبي 
ترحيبا  ولقيت  الليبية  األوساط  في  شعبيته  تصاعد  من  زادت  محدودة  بإمكانيات 
واعترافا دوليا وإقليميا بدوره المحوري في أي حل مستقبلي يخص عملية التسوية 
المؤسسة  توحيد  جهود  في  قدما  المضي  على  شجع  ما  وهو  الليبية،  الدولة  وبناء 
العسكرية التي يعتبرها المتابعون للشأن الليبي الفرصة األبرز للتخلص من خطر 

واالجتماعات  المتكررة،  المفاوضات  تعثر  ظل  في 
جميعها  الرامية  المختلفة،  والمبادرات  المتعددة 
واالنقسامات،  العنف  مستنقع  من  ليبيا  إخراج  إلى 
بات الحديث عن دور المؤسسة العسكرية في إعادة 
الليبي  المشهد  واجهة  يتصدر  الباد،  إلى  االستقرار 

على المستويين المحلي والدولي.
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معركة الكرامة..

الثـــــــــورة
التي تحمي ظهر مصر

 الحبيب االسود 

ودعم  الفوضى  بث  محاوالتها  عن  قطر  تتوقف  لم  مصر،  في  اإلخوان  مرشد  بنظام  اإلطاحة  منذ 
إلى نقطة  الليبية  األراضي  لتحويل  المصرية، وأكثر من ذلك سعت  األراضي  اإلرهابية داخل  الجماعات 
الحر. وقال  انطالق لحرب معلنة ضد الدولة المصرية من خالل تأسيس ما يسمى بالجيش المصري 
أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إنه يوجد في مدينة درنة اثنان من أخطر اإلرهابيين 

المصريين من جيش مصر الحر، الذي يستعد لمهاجمة مصر من الجهة الغربية.
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وأضاف المسماري، أن اإلرهابيين هما هاشم عشماوي وهو ضابط سابق في القوات الخاصة 
المصرية تم طرده في 2012، وقد أصبح زعيما للفصائل اإلرهابية في درنة، وهو المسؤول 
األول عن الهجوم على كمين حرس الحدود في الفرافرة في مصر، وعن اغتيال النائب العام 
المصري هشام طلعت، أما اإلرهابي الثاني فهو محمد سرور آمر كتيبة المهاجرين األجانب 
وهو  لتدريبهم،  المصريين  من  الكثير  ونقل  اإلرهابي،  التنظيم  مصطلحات  وفق  درنة،  في 

يشكل خطرا على األمن الليبي قبل األمن المصري«.
تصريحات المسماري لم تكن مفاجأة لمن يتابعون سير األحداث في المنطقة، حيث تشير 
الحر بهدف  المصري  بالجيش  إلى أن قطر وإيران سعتا معا لتشكيل ما يسمى  المعطيات 
التي أطاحت بنظام محمد   2013 30 يونيو  تقويض األمن واالستقرار في مصر بعد ثورة 

مرسي واعتبرها المراقبون ضربة قاضية لمشروع اإلسالم السياسي في الوطن العربي.
وفي أغسطس 2013، كانت النواة األولى للجيش المصري الحر قد بدأت التشكل وتلقي 
عدد  ووصل  وإيران،  وتركيا  قطر  من  مباشر  وبدعم  الرزازي  فهد  أبو  يد  على  التدريبات 
عناصر المجموعة األولى إلى 700 مسلحا، انضم إليهم مسلحون من حاملي جنسيات أخرى 
كالتونسية والسودانية والليبية والمالية والجزائرية واليمنية والسودانية ومن الفلسطينيين 

المرتبطين بحركة حماس.
وفي 15 أغسطس 2013، قام ما يسمى بالجيش المصري بنشر بيانه األول انطالقا من 
األراضي الليبية، عبر مواقع التواصل االجتماعي. وبحسب مصادر إستخباراتية، فإن التدريبات 
الليبية  الشرقية  والصحراء  األخضر  الجبل  أوعار  وفي  وبنغازي  وسرت  درنة  في  تجري  كانت 

المحاذية للحدود مع مصر. 
وأضافت المصادر أن اإلرهابي الليبي عبدالباسط عزوز أوفد في تلك الفترة من قبل أيمن 
وهي  الشريعة،  أنصار  حركة  ومنها  اإلرهابية،  للعناصر  تدريب  ساحات  إلنشاء  الظواهري 
حركة إقليمية توجد في تونس وشمال مالي وليبيا ومصر، حصلت على دعم مباشر من دولة 
قطر، لتكون الجناح العسكري لجماعة اإلخوان، في إطار ما توصلت إليه المخابرات القطرية 

من توحيد األهداف بين القاعدة واإلخوان 
والمصريين  الصالبي  اسماعيل  الليبي  من  يتكون  له  مساعد  عمل  فريق  عزوز  وشكل 
يوسف طاهر وثروت صالح شحاتة الذي قبض عليه في ما بعد من قبل األمن المصري، وفي 
يناير 2014 تم اإلعالن عن تكليف اإلرهابي المصري شريف رضوان، وهو أحد قيادات »أنصار 
بيت المقدس« بقيادة »الجيش المصري الحر«. علما وأن رضوان معتقل سابق، ألقي القبض 
عليه، وأطلق سراحه بعد ثورة يناير2011 المصرية، ليتجه إلى سوريا، ومنها إلى ليبيا، برعاية 

بنظام  ــة  ــاح اإلط منذ 
مصر،  في  اإلخوان  مرشد 
عن  قطر  تتوقف  ــم  ل
الفوضى  بث  محاوالتها 
ــات  ــاع ــم ــج ودعــــم ال
األراضي  داخل  اإلرهابية 
المصرية، وأكثر من ذلك 
األراضي  لتحويل  سعت 
نقطة  إلــى  الليبية 
انطاق لحرب معلنة ضد 

الدولة المصرية.
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اهلل  عبد  الليبي  النواب  مجلس  باسم  الناطق  اعتبر 
بليحق أن “حرب مصر وليبيا واحدة، وأول من وقف مع 
وقيادة  مصر  جمهورية  هو  الليبية  المسلحة  القوات 
مصر وشعبها، ولهم الفضل الكبير في عودة الجيش 

الليبي لمحاربة اإلرهاب من جديد”.

االستخبارات القطرية، حيث وجد في انتظاره اإلرهابي الليبي إسماعيل الصالبي، الذي ينسق 
مع الدوحة ويرتبط بعالقة صداقة مع رئيس االستخبارات القطرية غانم الكبيسي، وكذلك 
أبي عبيدة الليبي القيادي المعروف في الجماعة الليبية اإلسالمية المقاتلة بزعامة عبد الحكيم 

بالحاج، حيث تم توزيع المسؤوليات بحضور ممثلين عن المخابرات القطرية. 
ثم وفي أبريل من العام ذاته، نظم ما يسمى بـ»الجيش المصري الحر« استعراضًا عسكريًا 
المواقع  وتداولت  الليبية،  وبنغازي  المصرية  السلوم  مدينتي  بين  الواقعة  درنة،  مدينة  في 
ويظهر  بالمدينة،  الصحابة  ميدان  منطقة  في  أقيم  الذي  للعرض  فيديوهات  التكفيرية 
الفيديو أن غالبية المشاركين من المصريين، إضافة إلى أعداد من جنسيات عربية، وكانوا 
يرفعون رايات تنظيم القاعدة اإلرهابى، يتوسطهم إسماعيل الصالبى، القيادي بـ»القاعدة«، 
بينما توصلت األجهزة السيادية المصرية إلى معطيات موثقة من بينها قيام مسئولين من 
الحرس الثوري اإليراني بزيارة ليبيا سراً لمقابلة عناصر مصرية فى منطقة »الخليج البارودى«، 
حيث اتفقوا على دعم إيران لمسؤولي »الجيش الحر« بأجهزة لفك شفرات السلكي األجهزة 

المصرية وأجهزة تصوير ليلى لمراقبة الحدود.
كما رصدت األجهزة المصرية اتصاالت بين مسئولين قطريين وإيرانيين لمناقشة الوضع 
في مصر بمشاركة رجل أعمال تركي بارز على صلة بالتنظيم الدولي لإلخوان، وكشفت عن 
وأضافت:  والشرطة،  المسلحة  بالقوات  الخاص  الزى  لتصنيع  وغزة  ليبيا  في  مصانع  وجود 
»كشفت المعلومات عن مخططات ووثائق جرى إرسالها من جهات ليبية إلى الجهات األمنية 
فى مصر تكشف عن نية الجيش الحر مهاجمة وحدات عسكرية فى مطروح وتهريب هذه 

العناصر إلى محافظات الدلتا مثل المنصورة 
والشرقية. وقدمت الجهات الليبية معلومات 
للعمل  أفارقة  اإلخوان  استقدام  عن  تكشف 
وإنشاء  مالية،  مبالغ  مقابل  الحر  الجيش  فى 
التنظيم  بدعم  ليبيا  فى  متمردين  حركة 

الدولي لإلخوان«.
االستعراض،  ذلك  من  واحد  شهر  بعد 
أطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير 
الجماعات  ضد  الكرامة  معركة  حفتر  خليفة 
مايو   15 في  ذلك  كان  ببنغازي،  اإلرهابية 
بكل  تدفع  قطر  جعل  الذي  األمر   ،2014
قواها وإمكانياتها لعرقلة خطوات المؤسسة 
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أكثر  في  وتسعى  الليبية،  العسكرية 
من مناسبة الغتيال حفتر، كما قامت 
بتوحيد صفوف الجماعات اإلرهابية بما فيها 
واحدة  بوتقة  الحر في  المصري  الجيش 
حيث  الليبية،  المسلحة  القوات  لمواجهة 
الدوحة ترى أن خراب مصر يبدأ من  كانت 
ليبيا، وأن الدولة المصرية البد أن تتعرض 
لحزب استنزاف من صحراء سيناء شرقا ومن 

الصحراء الغربية شرقا.
المسماري  أحمد  العقيد  وبحسب 
قطر  فإن  الليبي،  الجيش  باسم  المتحدث 
ليبيا  شرق  في  المواجهة  خسرتا  وإيران 
من  غاليا  ثمنا  الليبيون  دفع  أن  بعد  ولكن 
دماء أبنائهم، وأن حدود مصر الغربية باتت 
الحر  المصري  الجيش  أصبح  بينما  آمنة، 
أغلب  فرار  أو  مقتل  بعد  الماضي  من  جزءا 
عناصر باستثناء قلة قليلة ال تزال متحصنة 
كل  من  محاصرة  وهي  درنة،  مدينة  في 
الجهات، وتتعرض يوميا للضربات الموجعة 
التي كان لسالح الجو المصري دور مهم في 

تسديدها.
القوات  أعلنت   2015 فبراير   16 وفي 
جوية  ضربات  شن  المصرية،  المسلحة 
في  داعش  لتنظيم  تابعة  معسكرات  على 
في  قبطيا   21 مقتل  جريمة  على  ردا  درنة، 
المصري  للجيش  بيان  وقال  سرت،  مدينة 
معسكرات  على  ضربات  نفذت  طائراته  إن 
وأن  للتنظيم،  تابعة  أسلحة  ومخازن  تدريب 
بدقة«،  أهدافها  »حققت  الجوية  الضربة 
»تنفيذا  جاءت  الجوية  الضربة  أن  مضيفا 
الدفاع  مجلس  عن  الصادرة  للقرارات 
الدفاع عن  في  بحق مصر  وارتباطا  الوطني 
أمن واستقرار شعبها والقصاص والرد على 
والتنظيمات  للعناصر  اإلجرامية  األعمال 

اإلرهابية داخل وخارج البالد«.
من جهته قال قائد القوات الجوية الليبية، 

العميد صقر الجروشي، إن قصف المقاتالت المصرية لمواقع لتنظيم الدولة تم بالتنسيق مع 
الجيش الليبي، مشيرا إلى أن ما بين 40 و50 متشددا قتلوا في الضربات الجوية.

وفي 17 مايو 2017 قالت مصادر عسكرية مصرية إن ضربات جوية جديدة استهدفت 
محافظة  في  وقع  هجوم  على  ردا  ليبيا،  شرقي  درنة،  مدينة  قرب  متطرفة  لجماعات  معاقل 
المنيا في صعيد مصر وأدى إلى مقتل 29 شخصا. وأعلن الجيش المصري أن قواته الجوية 
نفذت ضربات على معسكرات لمتشددين في ليبيا تأكدت مشاركتهم في تخطيط وتنفيذ 
الهجوم،وقد دمرت القوات الجوية المصرية المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة 

دمارا كامال، كما قتلت عددا من عناصره 
األراضي  داخل  مصر  تشنها  التي  للغارات  تأييده  الليبي  النواب  مجلس  أعلن  جانبه،  من 
وليبيا  مصر  ألن  الليبية،  المسلحة  القوات  مع  بالتنسيق  تجري  أنها  على  مشددا  الليبية، 
تخوضان حربا واحدة ضد اإلرهاب. وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق 
“بكل تأكيد نؤيد الغارات المصرية، وهذه ليست المرة األولى، وهي تتم بالتنسيق مع  إنه 

القوات المسلحة الليبية”.

،،

التي  الكرامة  ثــورة  أن  المراقبون  يرى 
قادها الجيش الوطني الليبي منذ مايو 
2014 حمت ظهر مصر من المؤامرات 
اإلقليمية والدولية خصوصا وأن الحدود 
بين البلدين تصل إلى 1200 كلم كان 
في  اإلرهابيون  يستعملها  أن  يمكن 

التسلل ونقل األسلحة إلى االتجاهين.
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عامين،  من  أكثر  منذ  درنة  مدينة  تحاصر  الليبية  المسلحة  “القوات  أن  بليحق  وأضاف 
تحتل  التي  اإلرهابية،  التنظيمات  من  مجموعة  هم  درنة  مدينة  داخل  يتواجد  من  أن  ونعلم 
هذه المدينة”. وأشار الناطق باسم مجلس النواب الليبي إلى أن “سالح الجو الليبي يستهدف 
المجموعات اإلرهابية في درنة بحسب اإلمكانيات المتوفرة لدينا”، مشددا على أن ما تقوم 
الليبية،  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  النواب  “يؤيده رئيس مجلس  به مصر من ضربات 
وكذلك كل الشعب الليبي، ألنها تساعد في استهداف هؤالء اإلرهابيين والمتطرفين، الذين 

يحاول الجيش الليبي القضاء عليهم في أقرب وقت”.
الليبية هو  المسلحة  القوات  مع  وقف  وأول من  واحدة،  وليبيا  “حرب مصر  أن  على  وشدد 
جمهورية مصر وقيادة مصر وشعبها، ولهم الفضل الكبير في عودة الجيش الليبي لمحاربة 
اإلرهاب من جديد”. وحول ما تردد في وسائل إعالم مختلفة عن عملية برية مرتقبة في درنة، 
قال بليحق إنه ليست لديه معلومات حول هذا الشأن، مستدركا بالقول: “ال أعتقد أن األمر 
يتطلب أي عمل بري، ألن الجيش الليبي موجود على األرض، ويحاصر درنة بالكامل، وال داعي 

لعملية برية، اللهم إال أن تكون من القوات الليبية التي تحاصرها منذ حوالي سنتين”.
وفي 16 فبراير 2015 أعلنت القوات المسلحة المصرية، شن ضربات جوية على معسكرات 
21 قبطيا في مدينة سرت، وقال بيان  تابعة لتنظيم داعش في درنة، ردا على جريمة مقتل 
تابعة  أسلحة  ومخازن  تدريب  معسكرات  على  ضربات  نفذت  طائراته  إن  المصري  للجيش 
للتنظيم، وأن الضربة الجوية »حققت أهدافها بدقة«، مضيفا أن الضربة الجوية جاءت »تنفيذا 
للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني وارتباطا بحق مصر في الدفاع عن أمن واستقرار 
شعبها والقصاص والرد على األعمال اإلجرامية للعناصر والتنظيمات اإلرهابية داخل وخارج 

البالد«.
المقاتالت  قصف  إن  الجروشي،  صقر  العميد  الليبية،  الجوية  القوات  قائد  قال  جهته  من 
 40 إلى أن ما بين  الليبي، مشيرا  الجيش  الدولة تم بالتنسيق مع  المصرية لمواقع لتنظيم 

و50 متشددا قتلوا في الضربات الجوية.
وفي 17 مايو 2017 قالت مصادر عسكرية مصرية إن ضربات جوية جديدة استهدفت 
معاقل لجماعات متطرفة قرب مدينة درنة، شرقي ليبيا، ردا على هجوم وقع في محافظة المنيا 
في صعيد مصر وأدى إلى مقتل 29 شخصا. وأعلن الجيش المصري أن قواته الجوية نفذت 
ضربات على معسكرات لمتشددين في ليبيا تأكدت مشاركتهم في تخطيط وتنفيذ الهجوم، 
دمارا  درنة  مجاهدي  شورى  لمجلس  الرئيسي  المركز  المصرية  الجوية  القوات  دمرت  وقد 

النواب  مجلس  أعلن 
للغارات  تأييده  الليبي 
داخل  مصر  تشنها  التي 
مشددا  الليبية،  األراضي 
على أنها تجري بالتنسيق 
المسلحة  القوات  مع 
وليبيا  مصر  ألن  الليبية، 
ضد  واحدة  حربا  تخوضان 

اإلرهاب.
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كامال، كما قتلت عددا من عناصره.
مصر  مايو أخطرت   28 وفي 
مجلس األمن رسميًا بضرباتها الجوية على 
أحمد  ليبيا.وصرح  في  المتطرفين  معاقل 
وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  زيد،  أبو 
الخارجية_المصرية بأن بعثة مصر الدائمة 
لدى األمم المتحدة سلمت خطابًا إلى رئيس 
المجلس  خالله  من  أخطرت  األمن،  مجلس 
بأن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع 
التنظيمات اإلرهابية في مدينة درنة بشرق 
ليبيا، تأتي متوافقة مع المادة 51 من ميثاق 
في  الشرعي  بالحق  المعنية  المتحدة  األمم 
الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس األمن 

المعنية بمكافحة اإلرهاب.
وفي 28 يونيو 2017 اتهم مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، السفير طارق 
الدوحة  »انتهاكات«  على  باألدلة  وصفها  ما  مقدمًا  ليبيا،  في  اإلرهاب«  بـ«دعم  قطر  القوني، 
تلك  بتوثيق  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  ومطالبًا  ليبيا،  على  المفروضة  للعقوبات 
»االنتهاكات«. وقال القوني، في بيان له أمام اجتماع مشترك مفتوح ُعقد فجر األربعاء بمقر 
بمبادرة  ُعقد  والذي  ليبيا«،  اإلرهاب في  »تحديات مكافحة  نيويورك حول  المتحدة في  األمم 
مصرية، إن »ليبيا أصبحت مالذاً آمنًا لإلرهاب،« وإن الجماعات اإلرهابية فيها تحصل على دعم 

من »قطر تحديداً ودولة أخرى في المنطقة،« لم يسمها.
وأضاف أن مصر واجهت عمليات إرهابية مصدرها ليبيا، بما في ذلك تلك التي تعرض لها 
عدد من األقباط بصعيد مصر خالل مايو الماضي، مشدداً على أن القاهرة تطالب بضرورة 
تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا. معتبراً أن الجماعات اإلرهابية في ليبيا »تعمل 

تحت مظلة وتستقى أفكارها من األيديولوجيات المتطرفة لجماعة اإلخوان المسلمين.«
الوضع  بشأن  التدابير  من  عدد  تطبيق  بضرورة  »تطالب  مصر  أن  على  القوني  وشدد 
في ليبيا، أولها ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية في ليبيا، وضرورة تكثيف بعثة األمم 
المتحدة للدعم في ليبيا لجهودها لمراقبة وتنفيذ االتفاق السياسي، وضرورة قيام مجلس 
األمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق االنتهاكات المتكررة، من جانب بعض الدول وبصفة خاصة 
الدول  تلك  وتمويل  ليبيا وبشكل أخص عن طريق تسليح  على  المفروضة  للعقوبات  قطر، 
هذه  جانب  من  االنتهاكات  تلك  إزاء  والتصرف  ليبيا،  في  اإلرهابية  والتنظيمات  للجماعات 

الدول،« 
الليبي إن ملف  2017 قال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش  وفي نوفمبر 
تدخل الدوحة في شؤون بالده تم تحويله إلى القضاء العسكري والجهات الدولية المعنية، 
مضيفا أن شخصيات قطرية متهمة في ارتكاب جرائم في بنغازي والوقوف وراء اغتياالت عدة، 
في  و2013،   2012 في  بنغازي  في  عملوا  قطريين  وعسكريين  لضباط  اآلن  أسماء  ولدينا 
ظروف تلك االغتياالت، وكانوا مسؤولين مسؤولية مباشرة عن االغتياالت في بنغازي، وسيتم 
بشأنهم إعداد مذكرة قانونية للشرطة الدولية من أجل القبض عليهم. وأكد المسماري أن 
هناك مؤامرة لضرب الجيش الليبي حتى يتم ضرب الجيش المصري من الخلف، بعد أن تم 

تدمير الجيش العراقي والجيش السوري.
ويرى المراقبون أن ثورة الكرامة التي قادها الجيش الوطني الليبي منذ مايو 2014 حمت 
ظهر مصر من المؤامرات اإلقليمية والدولية خصوصا وأن الحدود بين البلدين تصل الى 
1200 كلم كان يمكن أن يستعملها اإلرهابيون في التسلل ونقل األسلحة إلى االتجاهين، وأن 
الدولة المصرية دعمت الثورة والجيش الليبي وقيادته، تقديرا ألهمية دورهم في تحصين 
األمن القومي لجمهورية مصر الجمهورية، كما دولة اإلمارات العربية المتحدة التي ترتبط 
مع القاهرة بعالقات تاريخية وطيدة، وكانت الداعم األبرز لثورة الثالثين من يونيو، وساندت 
القوات المسلحة الليبية، انطالقا من قناعتها بأن تأمين ليبيا من اإلرهاب هو تأمين لمصر 
التآمر القطري التركي اإلخواني المعتمد في جانب كبير  وللمنطقة ككل، خصوصا في ظل 

منه على اإلرهاب بمختلف تشكيالته وتمظهراته.

ــال  2017 ق نوفمبر  في 
العميد أحمد المسماري، 
الجيش  باسم  المتحدث 
تدخل  ملف  إن  الليبي 
باده  شؤون  في  الدوحة 
القضاء  إلى  تحويله  تم 
والجهات  العسكري 
الدولية المعنية، مضيفا 
قطرية  شخصيات  أن 
ارتــكــاب  ــي  ف متهمة 
بنغازي  ــي  ف ــم  ــرائ ج
اغتياالت  وراء  والوقوف 

عدة.
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شريف الزيتوني

كان لدخول المشير خليفة حفتر إلى واجهة األحداث في المشهد الليبي األثر الواضح وسط خارطة 
سياسية وأمنية متشابكة، بفضل تمكنه في فترة وجيزة من فرض نفسه على رأس المؤسسة العسكرية 
التي كانت في حكم المنتهية بعد إسقاط نظام العقيد معّمر القذافي واستهدافها من طرف المجموعات 
التي كانت حاملة لمشروع تفتيت الدولة بداية من أهم رمزية فيها وهي العسكر، نظرا ألن الرأي الُمَسّوق 
وقتها أن تلك المؤسسة هي الحامية للنظام.  لكن حفتر استطاع أن يعيدها تدريجيا وإن بشكل مناطقي 
ما جعله في خالف مع مجموعات سياسية ومليشياوية مختلفة وصلت حد المواجهة المباشرة معها خاصة 

تلك المرتبطة بالمجموعات العنفية في اإلسالم السياسي.

حفتر ودول الجوار الليبي

العالقة القوّية شرقا 
والغامضة غربا

،،
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حفتر  المشير  عالقات  عن  وخارجيا  داخليا  تطرح  التساؤالت  بدأت  الجدل  ذلك  وسط 
ببعض الدول اإلقليمية التي كان بعضها في إطار صراع المحاور الذي تشهده المنطقة 
أن يكون واضحا في دعمه له في حين اختار آخرون أن يكون ضده على األقل في مستوى 
أخرى هامة حول  أن عجزوا عن مواجهته على األرض. لكن طرحت تساؤالت  إعالمي بعد 
عالقة المشير بالدول المجاورة لليبيا باعتبارها معنية بشكل مباشر بتطورات األحداث على 

الساحة الليبية، ووفق مصلحتها تحدد عالقتها بحفتر.
في تقرير له حول شبكة العالقات الخارجية التي بناها المشير خليفة منذ صعوده على 
ليبيا  رجل  إن   ،2016 سبتمبر  في  الدولي،  فرنسا  راديو  قال  العسكرية،  المؤسسة  رأس 
الرجل  وجود  في  القاهرة  نحو  شرقا  بوصلته  وّجه  لهذا  جّيد  بشكل  عالقاته  يحدد  القوي 
القوي اآلخر عبدالفتاح السيسي. الرجالن خصومتهما واضحة لحركات اإلسالم السياسي 
ولإلخوان المسلمين تحديدا. الثاني تمكن من إزاحتهم من السلطة في مصر بسند شعبي 
قوي بغض النظر عن تسمية الحركة في المصطلحات السياسية، أما األول فبقي في صراع 
معلن وخفي معهم على كامل الخارطة الليبية التي ُحسمت لفائدته في الجزء الشرقي من 
بدعم  يحضون  مازالوا  باعتبارهم  الغربي  الجزء  في  واضحا  نفوذهم  بقى  حين  في  البالد، 

إقليمي وغربي كبير.
التنظيمات  ضد  حربه  في  الليبي  للجيش  دعمها  أعلنت  مصر  أن  أحد  على  خافيا  ليس 
إلى  السيسي  الرئيس عبدالفتاح  الشرقية. بعد سنتين من صعود  المنطقة  اإلرهابية في 
البالد في مرحلة صعبة في عالقة باإلرهاب وشهدت بعض  القرار في مصر، دخلت  موقع 
للمجموعات  النشط  التحرك  إلى  إضافة  مؤثرة،  عمليات  القاهرة  في  الحساسة  المواقع 
الساحة  على  قوي  حليف  عن  بالبحث  بدورها  ملزمة  القاهرة  كانت  سيناء.  في  المتطرفة 
أسلحة ومسلحين  تقارير عن عبور  ليبيا نحوها مع وجود  أي خطر من  لوقف تمدد  الليبية 
إلى أراضيها. فكانت الفرصة متاحة في 2015 مع صعود المشير خليفة حفتر ولتبدأ مرحلة 
أخرى من العالقة القوية بين الطرفين، لخصها العقيد أحمد المسماري المتحدث الرسمي 
باسم القيادة العامة للجيش الليبي في حوار مع قناة روسيا اليوم، في نوفمبر 2016، حين 
أّكد على قوة العالقة مع مصر التي تشرف على تدريب طالب وضباط من الجيش الليبي 

على أراضيها قناعة منها أن المعركة في مواجهة اإلرهاب مشتركة.
حفتر الذي زار القاهرة في مناسبات عديدة صّرح لوسائل إعالم محلية إن وجود بالده 
تعتبر  كما  العالم«.  بمفردنا في هذا  لسنا  بأننا  الطمأنينة  نفوسنا  في  »يبعث  بجوار مصر 
على  بناء  المنطقة،  في  اإلرهاب  لمكافحة  ضمانة  الليبي  للجيش  العام  القائد  وجود  مصر 
الحظر عن  رفع  إلى  أكثر من مرة  اإلرهابية، حيث دعت في  التنظيمات  الواضح من  موقفه 

تسليحه باعتباره الوحيد القادر على فرض األمن في البالد.
الليبي،  العامة للجيش  للقيادة  الموقف المصري واضحا في دعمه الالمشروط  وإذا كان 

المشير  لــدخــول  ــان  ك
واجهة  إلى  حفتر  خليفة 
المشهد  في  األحــداث 
الواضح  ــر  األث الليبي 
سياسية  خارطة  وسط 
متشابكة،  ــة  ــي ــن وأم
فترة  في  تمكنه  بفضل 
نفسه  فرض  من  وجيزة 
المؤسسة  رأس  على 
كانت  التي  العسكرية 
بعد  المنتهية  حكم  في 
العقيد  نظام  إسقاط 

معّمر القذافي.
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حفتر الذي زار القاهرة في مناسبات عديدة صرّح لوسائل 
في  »يبعث  مصر  بجوار  باده  وجود  إن  محلية  إعام 
نفوسنا الطمأنينة بأننا لسنا بمفردنا في هذا العالم«. 
الليبي  للجيش  العام  القائد  وجود  مصر  تعتبر  كما 
على  بناء  المنطقة،  في  اإلرهــاب  لمكافحة  ضمانة 

موقفه الواضح من التنظيمات اإلرهابية.

يشوبها  تونس  مع  العالقة  فإن 
في  خاصة  الغموض  من  نوع 
حركة  لحكم  األولى  السنوات 
متعاونة  كانت  التي  اإلسالمية  النهضة 
إلى أبعد الحدود مع إسالميي ليبيا، كما 
وفق  التحّرك  هو  دائما  تونس  شعار  أن 
ألي  تجنبا  الدولية  بالشرعية  يعرف  ما 
الليبي.  الداخل  في  فيه  تقع  قد  حرج 
وقد صّرح العقيد المسماري في الحوار 
مع  العالقة  على  تعليقا  سابقا  المذكور 
والعالقة  جارة  دولة  تعتبر  أنها  تونس 
المرحلة  أن  إلى  أشار  لكنه  عميقة  بها 
هي  بل  دولة  مرحلة  ليست   )2016(
تحّديات  أمامه  بالكامل  إقليم  مرحلة 
كبيرة وجب على الجميع التكاتف حولها، 
بين  العالقة  في  برود  منه  فهم  ما 

الجانبين.
الرئيس  ولقائه   ،2017 سبتمبر  شهر  في  تونس  إلى  حفتر  خليفة  المشير  زيارة  لكن 
اعتبرها  السابقة  االتصاالت  من  فترة  بعد  جاءت  التي  السبسي،  قايد  الباجي  التونسي 
تونس  إن  الزيارة  خالل  بالقول  نفسه  حفتر  أّكده  ما  وهو  للعالقة  تطبيع  مرحلة  البعض 
الرغم  على  بموقفها  سعداء  ونحن  ليبيا،  مع  بقوة  سياسيا  وقفت  التي  الجارة  الدول  »من 
العالقة  في  تطورا  منه  فهم  الذي  األمر  متوافقة«.  رؤى  ولدينا  بها  تمر  التي  الظروف  من 
بين الجانبين خاصة في ظل التجاوب الذي أبداه الفرقاء الليبيون حول المبادرة التونسية 

المتعلقة بالملف الليبي والتي قّدمت باالشتراك مع الجزائر ومصر.
الجزائر  مع  األخير  عالقة  تعتبر  حفتر،  من  والتونسي  المصري  الموقفين  عن  وبعيدا 
تتهدد  التي  األخطار  لتجاوز  الوحيد  السبيل  هو  التعاون  أن  يدركان  الطرفان  مختلفة. 
عند  ورمزيته  الليبية  الساحة  في  حفتر  يلعبه  الذي  الدور  مبكرا  أدركت  الجزائر  البلدين. 
القوات المسلحة الليبية. وقد تّوجت تلك القناعات بزيارة لقائد الجيش الليبي إلى الجزائر 
في ديسمبر 2016، التقى خاللها وزير الشؤون اإلفريقية والعربية لتباحث تطورات األحداث 
في ليبيا، والتي كان هدف الجزائر فيها هو التشجيع على الحوار السياسي بدل لغة السالح 

التي كانت تخاف من وصول تأثيراتها عليها.
قائد  أعلن  عندما  التوتر  حد  وصلت  تقلبات  عرفت  والجزائر  حفتر  بين  العالقة  لكن 
الجيش الليبي إيقاف العمل باتفاق الصخيرات الذي تدعمه الجزائر بقوة كإطار ألي تقّدم 
في العملية السياسية، رغم أن مصادر تشير إلى الفتور في العالقة بدأ منذ أبريل من العام 
حوله  يجتمع  جديد  سياسي  جسم  بتكوين  جزائريا  مقترحا  حفتر  رفض  عندما  الماضي 
الليبيون من أجل إنهاء الصراع الدائر سياسيا وأمنيا، حينما حاجج بأن دوره يقتصر على 

النواب  مجلس  إمرة  تحت  اإلرهاب  مواجهة 
القرارات  في  الرأي  صاحب  يعتبر  الذي 
تم  التي  األخبار  ظل  في  لكن   السياسية. 
تداولها في بداية أبريل 2018 حول صحة 
المشير خليفة حفتر، طرح جدل كبير داخليا 
وإقليميا عن مستقبل المؤسسة العسكرية 
التي تحتاج شخصا قوّيا وله من العالقات ما 
يخّوله توفير الدعم المادي والسياسي، لبلد 
وسياسية  أمنية  كبيرة  استحقاقات  أمامه 
باريس  من  المشير  عودة  لكن  هامة، 
درنة  في  كبرى  عملية  عن  مباشرة  وإعالنه 
تؤّكد أن الرجل مازال ممسكا بزمام األمور 

وأنه القوة األساسية في الجيش الليبي.
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 رمزي الزايري

بنغازي في 16 مايو/أيار من سنة 201٤، دور كبير في دخول  الكرامة في مدينة  كان إلطالق عملية 
ليبيا مرحلة مختلفة من الصراع العسكري، المندلع منذ السابع عشر من فبراير 2011، إذ تمكنت تلك 
العسكرية ورسم خارطة  القوى  فترة وجيزة من قلب موازين  اللواء خليفة حفتر، وخالل  بقيادة  العملية 
القذافي، فوضى  الراحل معمر  العقيد  يعاني منذ سقوط نظام  الذي  البلد  للنفوذ داخل هذا  جديدة 

الميليشيات.

كيف بدأت
عملية الكرامة

وكيـــف تطــــــــــورت 
؟
،،
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الروح  العملية،  تلك  أعادت  فقد 
طيلة  عرف  الذي  الليبي،  للجيش 
مجابهة  في  وقصورا  تشّتتا  سنوات  أربع 
انضم عدد من  المتطّرفة، حيث  الجماعات 
ثم  حفتر  خليفة  اللواء  نداء  إلى  الضباط 
المرج  مدينة  من  األولى  كتيبتان  التحقت 
معا  لتكونا  البيضاء،  مدينة  من  والثانية 
أكتوبر   16 وفي  للعملية.  األولى  النواة 
انطالق  عن  رسميا،  حفتر  أعلن   2014
لتحرير  اإلرهابية  الجماعات  ضد  الحرب 
دعما  تلقيه  بعد  بنغازي  الشرق  عاصمة 
الذي  النواب  مجلس  من  واسعا  سياسيا 
21 أكتوبر/تشرين األول، بإعالن  سارع في 
تبّنيه لـ«عملية الكرامة«، معتبرا إياها عملية 

رسمية للجيش الليبي، يقودها جميع ضباط وجنود الجيش الليبي الوطنيون.
المنطقة  كتائب  من  مجموعة  إليه  وانضمت  بنغازي  في  العسكرية  عمليته  حفتر  بدأ 
معسكرات  في  تتمركز  التي  الشريعة  أنصار  وكتيبة  والثوار  الدروع  كتائب  ضد  الشرقية، 
العمليات  بدأت   2014 عام  مايو   16 الموافق  الجمعة  يوم  صباح  وفي  المدينة.  في  عدة 
العسكرية في بنغازي، حيث شهدت المدينة قصفا جويا على معسكر 17 فبراير في منطقة 
قاريونس وهجوما بريا على منطقتي الهواري وسيدي فرج سقط على إثره عشرات القتلى 

والجرحى.
وسقط  العمل،  عن  الدولي  بنينا  مطار  وتوقف  االشتباكات،  استمرت  التالي  اليوم  وفي 
العام  الوطني  للمؤتمر  التابع  العامة  األركان  رئيس  وأصدر  جريحا،  و141  قتيال   75 نحو 
واصفا  بنغازي،  عن  بالدفاع  الثوار  لكتائب  أوامره  مايو،   18 يوم  في  الله  جاد  عبدالسالم 

محاوالت حفتر بـ«االنقالب العسكري«.
19 مايو، قال قائد »الكرامة« خليفة حفتر، »إن العملية انطلقت  وفي مؤتمر صحفي يوم 
بتفويض من الشعب«، وفي اليوم ذاته أعلن آمر قوات الخاصة “الصاعقة” ونيس بوخمادة 
على  عزمهم  المدينة  ثوار  من  مجموعة  أكدت  المقابل  وفي  الكرامة،  لعملية  انضمامه 

التصدي ألي »محاولة الحتالل بنغازي«.
بنغازي مع بسط سيطرة قوات  واستمرت االشتباكات بشكل متقطع في بعض مناطق 
عملية  ببدء  حفتر  أمر  أن  بعد   ،2014 أكتوبر   15 يوم  إلى  المدينة،  على  بنغازي  شورى 
في  عديدة  أحياء  داخل  عنيفة  اشتباكات  إثرها  على  واندلعت  قوله،  وفق  بنغازي”  “تحرير 
21 بإمرة جمال  البرغثي، وكتيبة الصاعقة  204 دبابات بإمرة المهدي  بنغازي بين كتيبة 
الزهاوي، ومسلحين مدنيين من جهة، وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي في الجهة المقابلة.

أن بدأت قوات مجلس  إلى  أسابيع  لعدة  بنغازي  أحياء  االشتباكات داخل  تلك  واستمرت 
الشورى انسحابها شيئا فشيئا من بعض المناطق، للتمركز داخل مناطق الليثي وبوعطني 
في  مناطق  إلى  إضافة  وقاريونس،  وبوصنيب  وقنفودة  والقوارشة  فرج  وسيدي  والهواري 

وسط البالد وسوق الحوت والصابري.
واستمر الصراع المسلح على ذلك الحال إلى يوم 23 فبراير عام 2016، بعد أن تقدمت 
قوات الكرامة وسيطرت على منطقتي الليثي وبوعطني بعد انسحاب قوات مجلس شورى 
17 أبريل من العام ذاته أعلنت قوات الكرامة سيطرتها على  من تلك المناطق، وفي يوم 
على  سيطرت  كانت  أن  بعد  الهواري  في  األسمنت  ومصنع  قاريونس  في  بنغازي  جامعة 

معسكر 17 فبراير قبل ذلك.
إلى  االنضمام  على  والمتطوعين  السابقين  العسكريين  الكرامة  عملية  شّجعت  وقد 
عنف  من  المدنيين  وحماية  ومؤسساتها  الدولة  كيان  عن  الدفاع  بهدف  الليبي  الجيش 
الجماعات المتطرفة، وفي أبريل الماضي أمر الفريق خليفة حفتر القائد العام الجيش الليبي 
بعودة جميع العسكريين السابقين إلى صفوف الجيش، مشيدا بالروح الوطنية التي أبداها 
كل الضباط والجنود والمدنيين الداعمين لعملية الكرامة أثناء حربهم الطويلة والمؤلمة 

الهادفة إلى إرجاع هيبة الدولة الليبية وسيادتها.

في 16 اكتوبر 201٤ أعلن 
انطاق  عن  رسميا،  حفتر 
الجماعات  ضد  الحرب 
عاصمة  لتحرير  اإلرهابية 
بعد  بــنــغــازي  ــرق  ــش ال
سياسيا  دعما  تلقيه 
مجلس  مــن  واســعــا 
في  سارع  الذي  النواب 
األول،  أكتوبر/تشرين   21
لـ«عملية  تبنّيه  بإعان 
إياها  معتبرا  الكرامة«، 
للجيش  رسمية  عملية 

الليبي.
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عملية  قائد  قال  مايو،   19 يوم  صحفي  مؤتمر  في 
بتفويض  انطلقت  العملية  »إن  حفتر،  خليفة  الكرامة 
الخاصة  قوات  آمر  أعلن  ذاته  اليوم  وفي  الشعب«،  من 

“الصاعقة” ونيس بوخمادة انضمامه لعملية الكرامة.

وتتوّزع تشكيالت عملية الكرامة على النحو التالي:
اآلالف من عناصر النخبة بالجيش السابق في عهد القذافي والذين همشوا واضطهدوا، 
وذلك بتقديم مليشيات الثوار السابقين رغم انضمامهم المبكر لصفوف »الثورة«. وكشف 
مصدر عسكري مقرب من اللواء حفتر أن عدد الضباط الذين انضموا إلى عملية » ليبيا 
ورائدا،  مقدما   25  – عقيدا   59  – عمداء   8  – لواء  برتبة   5  : كاآلتي  يتوزعون  الكرامة« 

وتحفظ المصدر عن ذكر عدد األفراد في سياق التكتم والسرية والذين يقدرون باآلالف.
»قوات الصاعقة« التي يقودها العقيد ونيس بوخمادة، وهي قوات الجيش الشرعية المتبقية 
من الجيش الرسمي. وفي 20 مايو أعلن العقيد ونيس بوخمادة، أن قوات »الصاعقة« هي 
مع »إرادة الشعب ومعركة الكرامة التي يقوم بها الجيش الوطني ضد اإلرهاب« في موقف 

مؤيد للواء خليفة حفتر.
مدينة  على  المحسوبون  المدني،  محمد  الشهيد  ولواء  الصواعق  وكتيبة  القعقاع  لواء 
إلى  التقارير  كل  تشير  حيث  قبلية(،  قوات  )وهي  طرابلس  غرب  جنوب  الواقعة  الزنتان 
أنها هي التي هاجمت مقر المؤتمر الوطني )البرلمان(، وذلك بسبب ما وصفه مساندته 

للمتطرفين.
عند  والبيضاء، وتحظى بشهرة  وتقع في نطاق مدينتي شحات  الجويفي«  »حسن  كتيبة 
الليبيين، وتعرف أيضا باسم كتيبة »الجارح« نسبة للعميد الجارح فركاش، عم السيدة صفية 
الدم،  أولياء  وكتيبة  الشرق،  في  الليبي  الجيش  كتائب  أكبر  وهي  القذافي  حرم  فركاش، 

وتضم ابناء الذين قتلوا على يد المليشيات اإلسالمية المتطرفة.
القبائل الكبرى في الشرق الليبي، مثل: قبائل العبيدات، والبراعصة، والعواقير، والعرفة، 
أما في الغرب الليبي، فقد أيد معركة الكرامة كل من قبائل ورفلة، والمقارحة، والقذاذفة، 

وأوالد سليمان والحسون.
ويطالبون  نفطية،  مرافئ  يحاصرون  الذين  برقة،  في  الفيدرالي  للتيار  المسلح  الجناح 

بحكم ذاتي في مناطق شرق ليبيا، تأييدهم 
قوات  إلى  وانضمامهم  الكرامة  لمعركة 

حفتر.
لواء  انضمام  اعتبار  فيمكن  غربا  أما 
يعد  الذي  الزنتان  من  والصواعق  القعقاع 
»لعملية  10 آالف مقاتل، أكبر تعزيز  حوالي 
تكبدها  التي  الخسائر  ورغم  إذ  الكرامة«، 
»القعقاع« خالل حرب مطار طرابلس الدولي 
بسط  في  نجح  وقد  ضاربة  قوة  يبقى  فإنه 
نفوذه على عدة مناطق غرب ليبيا واالقتراب 
من استعادة معبر راس جدير الحدودي مع 
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كبار  على  القبض  المتطّرفة، كما تمكن من  الميليشيات  قبل  عليه من  المسيطر  تونس، 
عملية »فجر ليبيا«، خالل عملياته العسكرية بالمناطق الغربية.

ومن اإلنجازات التي حققها الجيش الليبي هي سيطرته على الحدود الشرقية مع مصر 
والتي كانت الجماعات المتطرفة تسعى إلى تحويلها إلى منطلق الستنزاف قدرات الجيش 
المصري بالتزامن مع األعمال اإلرهابية في سيناء، وكانت عملية الكرامة انطلقت مع ظهور 
بوادر لتشكيل كتائب إخوانية وسلفية متشددة داخل التراب الليبي بهدف ضرب االستقرار 

في األراضي المصرية.
لكن ورغم ذلك التأييد الشعبي والعسكري للعملية إال أن المؤتمر الوطني العام الليبي 
رئيسه  قول  حسب  الشرعية  عن  خروجا  ذلك  معتبرا  حفتر  خليفة  اللواء  به  يقوم  ما  رفض 
منه  صدر  أمر  عن  األركان  رئيس  وأعلن  الليبي.  الجيش  أركان  ورئيس  سهمين  ابو  نوري 
من رئيس المؤتمر الوطني باعتباره القائد األعلى للجيش الليبي باعتقاله ومن يقوم معه 
معلنا  حفتر  خليفة  اللواء  خرج  ذلك  ومع  والمحاكمة.  للتحقيق  وإحالتهم  الجيش  أفراد  من 
مواصلته لهذه العملية التي أعلن عنها للقضاء على الجماعات المسلحة في مختلف مدن 
ليبيا ومنها تنظيم أنصار الشريعة ومليشيات 17 فبراير المتهمة بالقيام بعمليات االغتيال 

والخطف في مناطق شرق ليبيا.
وفي إطار الخالف الحاصل بين الحكومة والمؤتمر الوطني العام في دعم ورفض ما يقوم 
به الجيش الوطني من عمليات عسكرية ضد مجموعات أنصار الشريعة خرج وزير الثقافة 
الليبي في مؤتمر صحفي معلنا دعمه للعملية ودعا جميع الوزراء في الحكومة لتأييدها قائال 

»أنا أدعم هذه العملية ضد المجموعات اإلرهابية«. 
من  العديد  في  حاولت  حفتر  قوات  تحاربها  التي  المسلحة  الجماعات  من  محاولة  وفي 
المرات القيام بعمليات انتحارية للقضاء عليه، ومن يمكن أن يكونوا قريبين منه فقد أكد 
اللواء خليفة حفتر إنه تعرض لمحاولة اغتيال علي يد انتحاريين نفذوا العملية من خالل 
سيارة مفخخة كانت مجهزة بـ3 أطنان من المتفجرات وتسببت في مقتل أربعة من حراسه 
وإصابة 4 آخرين وتسوية 5 منازل باألرض حسب قوله. وقال حفتر عقب محاولة االغتيال 
إنه بصحة جيدة ولم يصب في حادث التفجير االنتحاري مؤكدا على استمراره في تنفيذ 
باألمن  الليبيون  ينعم  أن  أجله وهو  الذي خرج من  الهدف  يتحقق  أن  إلى  الكرامة  عملية 

واألمان.

التي  اإلنـــجـــازات  ــن  م
الليبي  الجيش  حققها 
على  سيطرته  ــي  ه
الحدود الشرقية مع مصر 
الجماعات  كانت  والتي 
إلى  تسعى  المتطرفة 
منطلق  إلــى  تحويلها 
الجيش  قدرات  الستنزاف 
مع  بالتزامن  المصري 
في  اإلرهابية  األعمال 

سيناء.
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معركــة الكرامــة

يوم توحد الليبيون
ضد اإلرهاب

منور مليتي

تعتبر معركة الكرامة التي أطلقها الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر في 6 مايو 201٤ مرحلة أساسية 
الليبي بعد سقوط نظام العقيد القذافي وما رافقته من فوضى أمنية، لكونها مثلت  التاريخ  من مراحل 
احتشاد  بفضل  وشعبيا  البالد  شرق  بنغازي  مدينة  تحرير  بعد  أولى  بدرجة  عسكريا  استراتيجية  عملية 
الليبيين وتأييدهم لها وسياسيا إذ يرى الخبراء أنها كانت رافدا من الروافد التي كثيرا ما غذت االنتصار 

،،لمسار التسوية السياسية بقطع النظر عن تعقيداته.
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يقول بعض المراقبين إنه من الخطأ اختزال معركة الكرامة في مجرد عملية عسكرية نجحت 
في تطهير بنغازي من اإلرهابيين الذين بسطوا سيطرتهم على المدينة مشددين على أنها 
الجماعات  من  بكاملها  البالد  تحرير  بداية  في  الكبير  الدور  له  كان  استراتيجيا  تحوال  مثلت 
المسلحة وشحنت وطنية الليبيين وعمقت تماسك النسيج القبلي الذي كان مؤيدا للعملية في 
على  بضاللها  تلقي  زالت  ما  التي  األمنية  الفوضى  حالة  عن  النظر  وبقطع  البالد.  أنحاء  كامل 
األولى في  الخطوة  االستراتيجي  الكرامة  في عمقها  الليبي فقد بدت معركة  العام  المشهد 
الفرقاء واالرتهان لخيار الحوار والوفاق باتجاه تركيز دولة  مسار عملية التسوية السلمية بين 
قانون قوية ومهابة تحظى بالشرعية السياسية والشعبية لتعيد إلى ليبيا دورها السياسي في 

منطقة المغرب وفي المنطقة العربية.

أهداف المعركة
في 16 مايو 2014 أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر إطالق عملية الكرامة للقضاء 
وفرض   2011 بعد  استفحلت  التي  األمنية  للفوضى  حد  ووضع  اإلرهابية  الجماعات  على 
في  قوي  خارجي  دعم  من  مستفيدة  الليبي  الشرق  منطقة  على  سطوتها  اإلرهابية  الجماعات 

مسعى إلى تحويل مدينة بنغازي إلى »إمارة إسالمية«.
القادمة  اإلرهابية  الجماعات  عليها  سيطرت  التي  الوحيدة  المدينة  بنغازي  مدينة  تكن  لم 
الليبية غير أن  التوتر في العراق وسوريا إذ انتشرت تلك الجماعات في غالبية المدن  من بؤر 
بنغازي مدينة استراتيجية لكونها ثاني أكبر المدن وتطل على الضفة الجنوبية للبحر األبيض 
المتوسط بما يعنيه ذلك من حركية تنقل وتجارة خاصة وأنها تضم أحد أهم موانئ تصدير 

النفط.
منها  ووطنية  وسياسية  عسكرية  رسالة  من  أكثر  الكرامة  معركة  استبطنت  الخبراء  ووفق 
أن الليبيين الذين تخلى عنهم المجتمع الدولي بل كثيرا ما كان العديد من قواه وراء انزالق 
البالد في الفوضى األمنية في أوج ذروة سطوة ظاهرة اإلرهاب، يمتلكون من اإلرادة ما يؤهلهم 
لمواجهة اإلرهابيين بأنفسهم متسلحين بجيش ذي روح قتالية وطنية عالية قادرة على خوض 

أشرس المعارك من أجل الكرامة.
ويمثل  الليبي  المجتمع  إلى  موجه  أولهما  أساسيين  بعدين  السياسية  الرسالة  وتستبطن 
الكفيلة  الوحيدة  الشرعية  القوة  وأن  واستقرارها  ألمنها  البالد  استعادة  في  إليه  أمل  إعادة 
منها  وخاصة  والدولية  اإلقليمية  القوى  إلى  موجه  وثانيهما  وطني،  الجيش  هو  األمن  بتأمين 
ومهما  وتوجهاته  فصائله  بجميع  السياسي  اإلسالم  على  رهان  أي  بأن  لإلرهابيين  الداعمة 
كانت قراءته هو رهان فاشل مسبقا لطبيعة الكيان السياسي السيادي الليبي وأيضا لطبيعة 

ونمط تدين المجتمع الليبي المعتدل.

حالة  عن  النظر  بقطع 
التي  األمنية  الفوضى 
بضالها  تلقي  زالت  ما 
العام  المشهد  على 
الليبي فقد بدت معركة 
عمقها  في  الكرامة  
الخطوة  االستراتيجي 
عملية  مسار  في  األولى 
بين  السلمية  التسوية 
لخيار  واالرتهان  الفرقاء 
باتجاه  والوفاق  الحوار 
تــركــيــز دولـــة قــانــون 
تحظى  ومهابة  قوية 
السياسية  بالشرعية 

والشعبية.
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مناطق  من  عدد  إلى  التمدد  من  تمكنوا  أنهم  حتى  ليبيا  على  اإلرهابيين  تقاطر  ظل  وفي 
لجغرافيته  وانتصاره  الليبي  الوطني  الوعي  إلى  موجهة  واألعمق  األبعد  الرسالة  كانت  الغرب 
السياسية ودولته المدنية وسيادته الترابية ومنظومة قيم ثقافته السياسية واالجتماعي وهو 

ما نجحت فيه المعركة إلى حد كبير.
دعم شعبي 

خرج  حيث  عارم  شعبي  تأييد  كسب  في  بنغازي  مدينة  حررت  التي  الكرامة  معركة  نجحت 
حققه  الذي  بالنصر  احتفالية  مظاهرات  في  والبلدات  المدن  غالبية  في  الليبيين  من  اآلالف 
الجيش وبدت المظاهرات قوة اجتماعية وسياسية وطنية ما انفكت تمثل ضغطا يضيق الخناق 
الجيش  قتالية  بروح  مستخفة  تتوقعها  تكن  لم  بهزيمة  منيت  التي  اإلرهابية  الجماعات  على 
الليبي.  ولم يكتف الدعم الشعبي بتنظيم التظاهرات بل شمل الدعم المادي واللوجستي حيث 
تدفقت التبرعات المالية على الجيش قادمة من مختلف فئات المجتمع ونسيجه االجتماعي سواء 
القبائل الذين تنافسوا على تقديم أكثر ما  أو شيوخ  أو تجار  أو رجال أعمال  مواطنين عاديين 
يمكن من الدعم مثل قبائل ورفلة والعبيدات والزنتان والعواقير والبراعصة والدرسة والمنفة 
الكرامة  معركة  في  كبيرا  دورا  القبائل  لعبت  إعالمية  تقارير  ووفق  وغيرها.  والعرفة  والفواخر 
بفتحها للمناطق التي تسيطر عليها أمام قوات الجيش ثم تحولت إلى غرف إسناد تساهم في 
مناطق  عدة  من  متأتية  وأسلحة  عسكرية  تعزيزات  خالل  من  المسلحة  القوات  أداء  من  الرفع 
وهي  وطبرق  األخضر  الجبل  مناطق  قبل  من  الجيش  دعم  إلى  إضافة  والبريقة  اجدابيا  منها 
مناطق تابعة لقبائل العبيدات والبراعصة والدرسة وهي قبائل قوية ومتنفذة ماليا وسياسيا 

واجتماعيا كثيرا ما يسرت عليه انتزاع تحرير مدينة بنغازي.

دعم عسكري وغطاء سياسي
يحسب لمعركة الكرامة أنها وحدت القوات المسلحة الليبية التي خاضت معركة وطنية ذات 
استبعاد  القوات  تلك  السهل على  لم يكن من  األمني  الوضع  ودولية. ففي ظل  إقليمية  جذور 
العسكرية  يرفع من قدراته  أن  إلى  الجميع  يتطلع  أوضاع  المتباينة وسط  خالفاتها ومواقفها 
واللوجستية لبسط السيطرة على مدينة بنغازي وغيرها من المدن والبلدات التي وقعت تحت 

براثن إرهابيي ما يسمى بتنظيم الدولة.
لم يتغذى الجيش الليبي من الدعم الشعبي الممثل في القبائل فقط وإنما تغذى أيضا من 
ضباط المؤسسة العسكرية التابعة لنظام القذافي والتي تفككت في أعقاب سقوط نظامه، إذ 
قاد الجيش جهودا كبيرة لتوحيد القيادات العسكرية بالشرق الليبي، تحت قيادة واحدة ومن 

األمني  الوضع  ظل  في 
السهل  مــن  يكن  لــم 
المسلحة  القوات  على 
الليبية استبعاد خافاتها 
المتباينة  ومواقفها 
يتطلع  ــاع  أوضـ ــط  وس
يرفع  أن  ــى  إل الجميع 
العسكرية  قدراته  من 
لبسط  واللوجستية 
مدينة  على  السيطرة 

بنغازي.
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عسكرية  رسالة  من  أكثر  الكرامة  معركة  استبطنت 
عنهم  تخلى  الذين  الليبيين  أن  منها  ووطنية  وسياسية 
المجتمع الدولي، يمتلكون من اإلرادة ما يؤهلهم لمواجهة 
اإلرهابيين بأنفسهم متسلحين بجيش ذي روح قتالية وطنية 

عالية قادرة على خوض أشرس المعارك من أجل الكرامة.

أجل هدف وطني واحد ووحيد وهو تحرير بنغازي تمهيدا لتحرير كامل ليبيا. وفي ظل 
غياب إحصائيات رسمية دقيقة يقدر الخبراء عدد المقاتلين الذي شاركوا في معركة 
الكرامة بنحو 70 ألف مقاتل موزعين على مختلف الرتب العسكرية إذ شاركت كل من 

قاعدة طبرق الجوية وقاعدة األبرق العسكرية وقاعدة مرتوبة وبنينا.
القذافي  معمر  العقيد  نظام  إسقاط  في  نجحوا  الذين  أن  الكرامة  معركة  أكدت  سياسيا 
والعربية  الوطنية  السياسية  الثقافة  منظومة  إسقاط  في  فشلوا  خارجية  بقوى  مدعومين 
اإلسالمية التي تتقاسمها مختلف الفئات االجتماعية والقبائل والطبقة السياسية ذات المسحة 
الليبرالية وبدت تلك المنظومة حصنا منيعا ضد تغلغل الخاليا اإلرهابية في النسيج االجتماعي 
من ناحية ومعينا لتغذية االنتصار للكيان السياسي الليبي ممثال في مؤسسات الدولة وأجهزتها 

التي نحتت تاريخ ليبيا الحديثة وصنعته.
مثلت  ما  بقدر  الكرامة  معركة  أن  على  التشديد  في  المغاربي  للشأن  مراقبون  يتردد  وال 
شكلت  اإلرهابيين  ضد  الحرب  لكسب  بنجاح  الليبي  الشعب  عليه  راهن  الذي  األول  المفصل 
االجتماعية  الصعد  جميع  على  الليبيين  لغالبية  توحيدها  خالل  من  فارقة  تاريخية  لحظة 

والسياسية والعسكرية وإن كان األمر نسبيا.
ضد  حربها  في  لها  حاجة  ال  ليبيا  أن  على  التأكيد  إلى  حفتر  بالمشير  دفع  ما  هذا  ولعل 
اإلرهاب إلى تحالف دولي مكتفيا بدعمها بالسالح نظرا للتجهيزات العسكرية المتطورة التي 
الليبي. ومن  للجيش  العسكرية  المعدات  واستيالئهم على  الخارج  اإلرهابيون من  استقدمها 

بعدها  في  الكرامة  معركة  اختزال  اإلجحاف 
الوطنية  الرمزية  من  تستبطن  إذ  العسكري 
التاريخ  انتصار  مستوى  إلى  ترقى  يجعلها  ما 
العربية  وطنيته  ومقومات  وحضارته  الليبي 
تدخل  أي  عن  بعيدا  اإلرهاب  على  اإلسالمية 
عبثت  الذين  الليبيون  كان  فقد  خارجي. 
وأصبحوا  السالح  فوضى  اليومية  بحياتهم 
الجرائم  أنواع  بشتى  لحظة  أي  في  مهددين 
من خطف واغتيال وقتل في أمس الحاجة إلى 
عملية تاريخية نوعية تبدد مخاوفهم وتشحذ 
معركة  فجاءت  جهودهم  وتوحد  هممهم 
عصية  ليبيا  أن  األرض  على  لتترجم  الكرامة 
على  سطوتهم  ذروة  في  اإلرهابيين  على 

مدينة بنغازي بما تمثله من ثقل وطني وموقع استراتيجي وثراء حضاري.

ماذا حققت معركة الكرامة؟
بعيدا عن تفاصيل األحداث التي شهدت ليبيا في أعقاب تحرير بنغازي في 18 مايو 2014 
وبعيدا أيضا عن الخالفات وتأويالت التقارير اإلعالمية الخاطئة قاد انتصار الجيش الليبي على 
الليبية بما  المناطق  إرهابيي ما يسمى بتنظيم الدولة إلى فتح الحرب على اإلرهاب في كامل 
المناطق  من  بعدد  الذوا  الذين  اإلرهابيين  على  الخناق  تضييق  تم  حيث  منها  الغربية  فيها 
لنظام  السياسية  العاصمة  وطرابلس  وسرت  درنة  مثل  مدن  إلى  المعركة  لتنتقل  األخرى 
مؤسسات  وكيان  المركزية  السلطة  مقر  كانت  لكونها  أيضا  رمزية  من  تحمله  وما  القذافي 
الدولة المدنية لتتحول معركة الكرامة من عملية تحرير بنغازي إلى مسار كامل من الزحف على 
معاقل اإلرهابيين، الذين فقدوا سطوتهم اليوم في البالد على الرغم من بقايا عدد من الخاليا 

المنتشرة خاصة في غرب البالد.
السلمية  التسوية  مسار  في  نوعي  لتحول  مهدت  الكرامة  معركة  أن  على  خبراء  ويشدد 
والرهان على انتهاج سياسات وفاقية بين الفرقاء رغم الخالفات التي مازالت تداعياتها ماثلة 
اليوم، إذ أقنعت الطبقة السياسية وأكثرية القيادات العسكرية بأن األبعد من كسب الحرب ضد 
اإلرهاب هو تركيز دولة ليبية مهابة تضمن حق المواطنة لجميع الليبيين وتبسط سيطرتها 
الشرعية على كامل التراب الليبي وتمارس صالحياتها وسيادتها وأن ذلك ال يتم إال من خالل 
مسار ديمقراطي يضمن الحق في االختالف السلمي ويسمح لليبيين بالمشاركة في إدارة الشأن 

العام بناء على المشروعية الدستورية.
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معركة الكرامة في ذكراها الرابعة

أي خارطة سياسّية 
وعسكرية في ليبيا؟ 

محمد بالطيب

تمتد ليبيا على خريطة شاسعة جدا ومفتوحة في حدود واسعة على ستة بلدان كاملة، كما تتنّوع الجغرافيا 
الليبية بين مناطق ساحلّية وجبلّية شماال حيث تتمركز النسبة األكبر من السكان ومناطق صحراوّية واسعة 
جدا وسطا وجنوبا وبكثافة سّكانية ضعيفة. موقعها المفتوح على البحر األبيض المتوّسط شماال، وعلى 
الشمال اإلفريقي يعطيها موقعا إستراتيجيا هاما  الكبرى جنوبا، وتمركزها في قلب  الصحراء اإلفريقية 
يجعل منها ساحة مهمة للرهانات السياسّية الّدولّية ونقطة حساسة في ظل الفوضى األمنية والسياسّية 
القائمة، لدول الجوار، وخاصة للقارة األوروبية حيث تعتبر ليبيا  إحدى أهم نقاط الهجرة غير الشرعّية من 

،،إفريقيا نحو ضفة المتوسط الشمالية.
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هذا البلد الكبير والواسع، وبموقعه اإلستراتيجي الكبير، يعيش منذ سبع سنوات على وقع 
فوضى أمنية وسياسّية كبيرة، بعد سقوط نظام العقيد معّمر القّذافي وانهيار الّدولة الليبية 
بمؤسساتها العسكرّية واألمنّية وانتشار وسيطرة الميلشيات المسلحة والجماعات الجهادّية 

المتطرفة وعصابات التهريب والمخدرات والجريمة واالتجار بالبشر.
هذا الوضع القائم منذ سبع سنوات، ظّل متقلبا، في شكل تحّوالت مستمرة على الصعيد 
العسكري واألمني حيث، حيث تتحّين خارطة انتشار الميليشيات والجماعات المسلحة بشكل 

دائم في ظّل تغّير لموازين القوى بين مختلف القوى المتصارعة على األرض.

خارطة انتشار المليشيات في ليبيا بعد العام 2011

إلى  العودة  بدون  ليبيا،  في  الجماعات  وسيطرة  العسكري  االنتشار  خارطة  فهم  يمكن  ال 
العام 2011 مع نهاية الحرب األهلية وسقوط نظام العقيد معّمر القّذافي، ففي نهاية العام 

2011 كانت الخارطة العسكرّية )بشكل العام( تأخذ الّشكل التالي:
- غرًبا: قّوات الزنتان وقّوات تابعة لألمازيغ الليبيين تسيطر على الجبل الغربي كامال حتى 
تخوم طرابلس، في حين تسيطر كتائب من زوارة على المعبر الحدودي برأس الجدير وجزء 

مهم من الطريق الساحلي نحو العاصمة.
على  الليبي  الغرب  مدن  مختلف  من  متنوعة  كتائب  سيطرت  طرابلس:  العاصمة  في   -
الزنتان )مثال( على مطار طرابلس  النفوذ داخلها، حيث سيطرت كتائب  المدينة وتقاسمت 
عبد  )وزعيمها  المقاتلة  الليبية  الجماعة  سيطرت  حين  في  اإلسالمية،  الّدعوة  ومقر  الّدولي 
من  مسلحة  كتائب  سيطرت  بينما  الهضبة  وسجن  معيتيقة،  مطار  على  بالحاج(  الحكيم 

مصراتة على عديد المواقع داخل العاصمة.
حتى  وتغّولت  الليبي  الّشرق  عاصمة  بنغازي  على  الجهادّية  الجماعات  سيطرت  شرًقا:   -
التي  )الصاعقة(  الخاصة  القّوات  كتيبة  وأهمها  “النظامّية”  العسكرّية  األجهزة  حساب  على 
كان كان يقودها عبد الفّتاح يونس القائد السابق لما كان يسّمى بـ”جيش التحرير الوطني« 
2011 إبان الحرب األهلّية، وتغّولت تلك  والذي اغتالته مجموعة جهادية متطرفة في العام 
الجماعات في المدينة وأصبحت تستهدف باالغتياالت العسكريين والمثقفين والصحافيين 
والمدونين، وتحّولت ثاني كبرى المدن الليبية إلى أحد أكبر بؤر اإلرهاب والترهيب في البالد.

- شرًقا أيًضا: وقعت مدينة درنة الساحلية تحت سيطرة تنظيم القاعدة )معقل تاريخي( 
وبسطت فيها الجماعات الجهادية )والى اليوم( سيطرة مطلقة وكاملة.

سبع  منذ  ليبيا  تعيش 
ــع  ــى وق ــل ســـنـــوات ع
وسياسيّة  أمنية  فوضى 
سقوط  بعد  كــبــيــرة، 
معّمر  العقيد  نظام 
الّدولة  وانهيار  القّذافي 
بمؤسساتها  الليبية 
واألمنيّة  العسكريّة 
ــار وســيــطــرة  ــش ــت وان
المسلحة  الميلشيات 
الجهاديّة  والجماعات 
وعصابات  المتطرفة 
والمخدرات  التهريب 

والجريمة واالتجار بالبشر.
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سيطرت  البلد:  وسط  في   -
الجضران  إلبراهيم  تتبع  ميليشيات 
وتسّمت بـ”حرس المنشآت النفطية« 
جواد  بن  من  الممتد  النفطي  الهالل  على 
شرق سرت الى شرق أجدابيا، وأصبح الحاكم 
شعارات  رافعا  الليبي  النّفط  في  الفعلي 

إقليمية وفديرالية تحت علم »إقليم برقة«.
تابعة  انتشرت كتائب  الشرقي:  الجنوب   -
لمصراتة وللجماعات اإلسالمية تحت مسمى 
المدن  على  سيطرتها  لتبسط  ليبيا«  »درع 
الكبرى والنقاط االستراتيجّية المهمة جنوب 
بقيت  بينما  والجفرة(  )سبها  البالد  ووسط 
والئها  على  والجماعات  القبائل  من  الكثير 
بدون  لكن  القّذافي  معّمر  للعقيد  القديم 

تأثير فعلي ال سياسي وعسكري.
- الجنوب الغربي: وهي االمتداد الجغرافي 
لقبائل الطوارق وأهم مدنه غات حيث الزال 
اللواء علي كّنه أحد  اليوم تحت سيطرة  الى 
محتفظا  األحرار”  الوحدويين  “الضباط 
جيشه  يسيطر  حيث  الّراحل،  للعقيد  بوالئه 
على الجنوب الغربي حيث نفوذ الطوارق لكن 
بدون أي تأثير فعلي في الخارطة السياسية 

بالبالد، حيث ظل بعيدا عن التجاذبات السياسية وداعيا بشكل دائم للحوار ودعم حل النزاعات 
بالقوة.

للزعيم  القديمة  والءاتها  تتنازعها  ليبيا  في  المناطق  من  الكثير  ظلت  متفرقة:  جيوب   -
الليبي الراحل معّمر القذافي، كورشفانة على تخوم طرابلس وبني وليد وسط البالد وسرت 
الساحلية مسقط رأسه إضافة إلى أجزاء مهمة من القبائل )وشفانة، ورفلة، المقارحة، القذاذفة، 
أوالد سليمان ..الخ الخ( ومناطق أخرى صغيرة متفرقة على امتداد خارطة البالد، لكن هذه 
أيضا بدون تأثير سياسي أو عسكري يذكر حيث هضمها »النظام الجديد« وحّد بشكل شبه 

كامل من أي تأثير ميداني أو سياسي لها.
غير أّن هذه الخارطة )التي تأخذ شكل خطوط عريضة ونسبّية طبعا( ظّلت العمود الفقري 
للمشهد في ليبيا، طيلة سنوات، حيث يمكن رصد أّن القوى اإلسالمية خاصة مدعومة من 
مراكز الّقوة في مدينة مصراتة، سعت لبسط سيطرتها على كامل البالد من خالل ما أسمته 
إيديولوجية وجهوية  بانتماءات  الليبي« لكن  لـ«الجيش  تّم تشكيله كنواة  الذي  ليبيا«  بـ”درع 
“نظاميا” واعترافا رسميا من الجسم  غالبة وغير جامعة ما حّوله لمليشيا كبيرة تأخذ شكال 
التشريعي القديم في البالد »المؤتمر الوطني« )يوليو -2012فبراير 2014(. وانتشرت هذه 
على  وسيطرت  البالد  وجنوب  وشرق  غرب  من  مناطق  في  كبرى  كتائب  ثالث  عبر  المليشيا 
العديد القواعد العسكرية المهمة خاصة في الجفرة ومطارات الجنوب العسكرية والمدنّية.

 الحرب األهلية الثانية 201٤ وتغيّر الخريطة

التمديد لنفسه، وكان قد تحّول الى جسم  الوطني  المؤتمر  2014 حاول  العام  مع بداية 
العزل  قانون  بعد  اإلسالميين/مصراتة(،  )تحالف  اإلسالميون  عليه  يسيطر  واحد  بصوت 
تم  أّنه  حتى  تقريبا  المعارضة  قوى  كل  من  تفريغه  وتم  السالح(،  بقّوة  )فرض  السياسي 
من  )مقّرب  بوسهمين  النوري  وتصعيد  القانون  هذا  بسبب  المقريف  محمد  رئيسه  عزل 

اإلسالميين والمفتي السابق الصادق الغرياني(.
الشعبية  المظاهرات  عديد  في  متمثال  الّرفض،  من  واسعة  موجة  خّلف  التمديد  هذا 
بمختلف البالد، ولكن خاصة في كتائب الزنتان المسيطرة على مناطق في العاصمة طرابلس 
حيث حاصرت مقر المؤتمر الوطني ورفضت عملية التمديد، الشءي الذي لحقه اعالن اللواء 

االنتشار  خارطة  ظلّت 
العمود  الــعــســكــري 
في  للمشهد  الفقري 
ليبيا، طيلة سنوات، حيث 
اإلسامية  القوى  كانت 
من  مــدعــومــة  خــاصــة 
مدينة  في  الّقوة  مراكز 
لبسط  وسعت  مصراتة، 
كامل  على  سيطرتها 
ــال ما  ــن خـ ــاد م ــب ال
ليبيا«  بــــ”درع  أسمته 
كنواة  تشكيله  تّم  الذي 
الليبي« لكن  لـ«الجيش 
إيديولوجية  بانتماءات 
وغير  غالبة  وجهوية 

جامعة.
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2014، وتبدأ  “الكرامة” في بنغازي، في منتصف مايو من العام  خليفة حفتر لعملية 
فصوٌل أخرى من الحرب والمعارك والتغيرات في الخارطة السياسية والعسكرية في 

البالد.
- مايو 2014: اللواء خليفة حفتر يعلن عملية “الكرامة” في بنغازي بهدف »تطهير المدينة 
من اإلرهابيين” وهي العملية التي بدأت متعثرة حول نواة صغيرة من الضباط والعسكريين 
الذين كانوا يبحثون عن جسم عسكري “نظامي” و«رسمي« يحتمون به من موجة االغتياالت 
الواسعة التي كانت تستهدفهم في الشرق الليبي، وبعد أكثر من ثالث سنوات من المعارك 
والمنتسبين  والضباط  العسكريين  آالف  قوامها  كبيرة  عسكرّية  نواة  بناء  من  حفتر  تمّكن 

والسيطرة على مدينة بنغازي وعلى الجزء األكبر من الخارطة الليبية.
»فجر  عملية  وبدأ  الوطني،  المؤتمر  حل  بعد  النواب،  مجلس  انتخابات   :2014 يونيو   -
الليبي  الغرب  مدن  وبعض  )أساسا(  مصراتة  مدينة  من  مسلحة  كتائب  قادتها  التي  ليبيا« 
وميلشيات إسالمية وجهادّية ضد كتائب مدينة الزنتان المتواجدة في العاصمة، باعتبارها 
حليفة للجيش الليبي الوليد وأعلنت والءها للبرلمان الجديد المنتخب الذي أعلن اإلسالميون 
)والمفتي السابق الصادق الغرياني( رفضهم له ولنتائجه )التي كانت نتائجهم فيه ضعيفة 
جدا(، مستصدرين قرارا بعد سيطرتهم على العاصمة، من المحكمة العليا، بعدم شرعية 

جلساته، وبالتالي إعادة إحياء المؤتمر الوطني المنحل.
وبهذا تمت إعادة تشكيل الخارطة العسكرّية والسياسية في ليبيا حيث رافق خروج الزنتان 
»فجر  بصواريخ  المدنية  الطائرات  واحتراق  الّدولي  طرابلس  مطار  وتدمير  العاصمة  من 
ليبيا« )يقودها صالح بادي( إلى بسط نفوذ الجماعات المسلحة التابعة لتحالف )اإلسالميين/
إنقاذ وطني«  »حكومة  وإقامة  السابق  العام  الوطني  المؤتمر  وإحياء  العاصمة  على  مصراتة( 
يوازيه شرقا البرلمان المنتخب الجديد المنعقد في مدينة طبرق والحكومة الليبية المؤقتة 

التابعة له ومقرها بمدينة البيضاء.

هذا المشهد السياسي أنتج خارطة عسكرية جديدة
الوطني  المؤتمر  الليبي تحت سيطرة  الغربي  العاصمة ومصراتة ومدن الساحل  - غربا: 
الزنتان  بين  منقسم  الغربي  الجبل  بينما  العسكري،  وميليشياتها  الوطني  اإلنقاذ  وحكومة 
ليبيا«،  »فجر  وقوات  الوطني  للمؤتمر  المنحازين  واألمازيغ  طبرق(  وبرلمان  لحفتر  )الموالين 
في  للزنتان  انحازت  القذافي(  معّمر  العقيد  ألنصار  )معقل  العاصمة  جنوب  ورشفانة  بينما 
صمودا  كذلك  ولّد  تحالف  الجبل،  نحو  التقّدم  من  ليبيا«  »فجر  قوات  ومنعت  طرابلس  حرب 
كبيرا في الدفاع عن قاعدة الوطية الجوّية أحد أهم القواعد العسكرية غرب البالد، وتحديد 
نفوذ القّوة الجديدة الوليدة في العاصمة، خاصة بعد إفراج الزنتان عن اللواء عمر تنتوش 
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)ورشفاني( أحد العسكريين الموالين لنظام العقيد معّمر القّذافي، والذي قاد هذه 
المعارك، وتمكنت الزنتان )وبالتالي الجيش الليبي الجديد بقيادة حفتر( من الحفاظ 

على قواعدها في ورشفانة والوطية وعلى طريق مفتوح للعودة إلى طرابلس.
للجماعات  وانحسار  المدينة  في  الليبي،  للجيش  تقّدم  وبداية  بنغازي  في  حرب  شرقا:   -

المسلحة، وتوّسع قاعدة الوالء الشعبي والقبلي للجيش الوليد ولقائده خليفة حفتر.
- جنوبا: بداية تشّكل تحالفات بين القوى االجتماعية والقبلية بالجنوب الشرفي والجيش 
الليبي الوليد، حيث برز محمد بن نايل المقرحي )موال للعقيد معّمر القّذافي( كأحد الزعماء 
ميليشيات  لتواجد  رفض  وبداية  حفتر،  خليفة  مع  متحالفا  الجنوب  في  الجدد  العسكريين 

مصراتة في الجنوب والوسط )سبها والجفرة ( وبداية المواجهات العسكرّية بين الطرفين.
غربا(  )وصبراتة  والنوفلية  سرت  مناطق  في  داعش  تنظيم  ظهور  بداية  البالد:  وسط   -
وقتل  وخطف  وتفجيرات  إرهابية  وعمليات  مسلحة  بعمليات  وقيامه  التنظيم  انتشار  وبداية 
واغتياالت، خاصة بعد خروجه من درنة نحو سرت، وأشهر عملياته ذبح للمصريين األقباط 

على شواطئ مدينة سرت الساحلّية.
الجضران  إبراهيم  عليه  يسيطر  أجدابيا  حتى  سرت  شرق  من  يمتد  النفطي:  الهالل   -
العام  النفطّية« والذي ظّل يسطر على هذه المنطقة منذ  بـ”حرس المنشآت  آمر ما يسّمى 
على  سيطرته  ويفرض  للّدولة،  الموانئ  تسليم  ويمنع  الّنفط  مبيعات  على  ويسيطر   2011

أهم مصادر الّثروة في البالد.
البالد  في  الكبير  واألمني  السياسي  والتداخل  الحاد  واالنقسام  المتصّدع  المشهد  هذا 
وجنوبا  وغربا  شرقا  القبلية  بتحالفاته  الوليد  الجيش  رئيسين:  خندقين  إلى  ليبيا  قسمت 

في  المنعقد  المنتخب  البرلمان  وحوله 
في  المؤقتة  والحكومة  طبرق  مدينة 
المنعقد  العام  الوطني  والمؤتمر  البيضاء، 
وتحالفاته  المسلحة  بكتائبه  طرابلس  في 
داخل المدن )أهمها في الغرب وخاصة شق 
مؤثر داخل مدينة مصراتة(، وهو االنقسام 
مسبوقة  غير  حالة  إلى  البالد  أوصل  الذي 
لتدّخل  أدى  الحاد  واالنقسام  االحتراب  من 
األمم من خالل حوار بين الطرفين )البرلمان 
حكومة  أفرز  الذي  الحوار  وهو  والمؤتمر( 
»وفاق وطني« برئاسة مجلس رئاسي يترأسه 
وجسمين  تنفيذي،  كجسم  السراج  فائز 

الّدولة  البالد، ومجلس  المنعقد في طبرق كجسم تشريعي وحيد في  البرلمان  آخرين هما 
مجسم استشاري.

ما بعد الصخيرات والسيطرة على الموانئ النفطية
بعد اتفاق الصخيرات، وتسلم السراج للسلطة في طرابلس أعلنت الكثير من الكتائب في 
العاصمة وخارجها تبعيتها للحكومة الجديدة المدعومة أمميا في حين رفضتها قوى أخرى 
قريبة من اإلسالميين والّشق المتشّدد داخل مدينة مصراتة، مع رفض شامل )تقريبا( في 
)باستثناء  الوليد  الليبي  الجيش  حول  الواسع  والقبلي  الشعبي  االلتفاف  حيث  الليبي  الشرق 

مدينة درنة(.
النفطي،  الهالل  البالد  شرق  الليبي  الجيش  قوات  اقتحمت   2016 العام  من  سبتمبر  في 
بترتيبات مع شيخ قبيلة المغاربة صالح األطيوش وهو القبيلة الممتدة وسط البالد )أجدابيا 
تحديدا( حيث التزم المقاتلون المنتمون للقبيلة )أغلبية المقاتلين( بدعوة األطيوش تسليم 
المنطقة  خارج  وفراره  معاقله  لكل  الجضران  إبراهيم  لخسارة  أدى  ما  للجيش  أسلحتهم 
ليعلن تحالفا آخر بعد ذلك مع »سرايا الدفاع عن بنغازي« وهي ميليشيا مسلحة مدعومة من 
الجماعات اإلسالمية في طرابلس ومصراتة ودعم المفتي السابق الصادق الغرياني، والتي 
البالد،  الجفرة وسط  النفطّية انطالقا من قاعدة  الحقول  حاولت االلتفاف أكثر من مرة على 
لكنها فشلت في كل المعارك قبل أن يسيطر الجيش الليبي كذلك )بعد ذلك( على القاعدة 

وكل القواعد والمطارات األخرى وسط وجنوب البالد )براك الشاطئ، تمنهنت(.

 
التمديد  الوطني  المؤتمر  حاول   201٤ العام  بداية  مع 
لنفسه، وكان قد تحّول الى جسم بصوت واحد يسيطر 
بعد  اإلساميين/مصراتة(،  )تحالف  اإلساميون  عليه 
وتم  الساح(،  بقّوة  )فرض  السياسي  العزل  قانون 

تفريغه من كل قوى المعارضة تقريبا.
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كتائب  دخلتها  التي  سرت  تخوم  إلى  ووصوله  النفطي  الهالل  على  وبسيطرته 
الذي  )تحالف مع كتائب من مدن أخرى( إلخراج تنظيم داعش  من مدينة مصراتة 
في  المشهد  ظّل  المرصوص«،  »البنيان  عملية  عنوان  تحت  المدينة  على  يسيطر 

طرابلس متداخال بين كتائب موالية لحكومة الوفاق وأخرى رافضة لها.
في طرابلس، أعلنت أهم الكتائب في المدينة )ثّوار طرابلس وقّوة الّردع( اعترافها بحكومة 
من  )قريبة  متشّددة  أخرى  كتائب  أعلنت  حين  في  داخليتها  وزارة  تحت  وانضوائها  الوفاق 
الشق المتصلب في مصراتة، والجماعة الليبية المقاتلة، والمفتى السابق الصادق الغرياني( 
رفضها للحكومة، وهو ما أدى في النهاية، الى مواجهات عسكرّية انتهت بسيطرة الكتائب 
األخرى وسيطرت بشكل نهائي على  الجماعات  الوفاق على كل تمركزات  المنحازة لحكومة 
مطار طرابلس الّدولي الذي تّم إعادة تأهيله استعدادا إلعادة فتحه، وسجن الهضبة الذي 

يضم كل قيادات النظام السابق، مطار معيتيقة الذي أصبح المطار األهم في العاصمة.
الوفاق  ولحكومة  للحوار  رافض  متصلب  شق  بين  الخريطة  تنقسم  مصراتة،  مدينة  في 
عبد  )معيتيق،  الوفاق  بحكومة  ومعترف  تحت،  منضٍو  آخر  وشق  حفتر،  خليفة  مع  وللتقارب 
الكتائب خاض حتى  العسكرية(، بعض هذه  الكتائب  آغا، بعض  السويحلي، باش  الرحمان 
حوارات مع الجيش الليبي لبحث إمكانية توحيد الجيش الليبي، بينما وصل الّرفض من قبل 
وداعيا  منفتحا  كان  الذي  مصراتة  لبلدية  السابق  العميد  اغتيال  حادثة  إلى  متصّلب  شق 

للحوار.
الجيش  وسيطرة  الصخيرات،  اتفاق  بعد  كامل،  شبه  بشكل  الليبي،  المشهد  تغّير  إذن 

العسكرية  والقواعد  النفطية  الموانئ  على 
أهم  أحد  إلى  وتحّوله  البالد،  وجنوب  وسط 
والالعب  الليبي  المشهد  في  المؤثرين 
كامل  شبه  انحسار  مع  الساحة  على  األقوى 
وحلفائها  العسكرية  مصراتة  مدينة  لقوى 
الوفاق  حكومة  نفوذ  وانحسار  طرابلس  في 
في  المدن  وبعض  العاصمة  داخل  الوطني 

الغرب الليبي.
السياسية  الخارطة  رسم  يمكن  لذلك 

والعسكرّية الحالية في ليبيا بالشكل التالي:
مدينة  باستثناء  كامال،  الليبي  الشرق   -
شرق  حتى  المصرية  الحدود  من  درنة، 
الليبي  الجيش  سيطرة  تحت  سرت،  مدينة 
رتبة  إلى  ترقيته  )تمت  حفتر  خليفة  بقيادة 

مشير بعد دخول الهالل النفطي(.
- الجنوب الشرقي الليبي: تحت سيطرة الجيش الليبي، مع مواجهات حالية مع قوات قادمة 

من التشاد تحاول السيطرة على مدينة سبها.
الضباط  )من  كنة  علي  واللواء  الطوارق  قوات  سيطرة  تحت  الليبي:  الغربي  الجنوب   -

الوحدويين األحرار(.
- العاصمة طرابلس: معظم أحياء المدينة تحت سيطرة قوات المجلس الرئاسي والكتائب 

المتحالفة معه.
الوفاق وأخرى متحالفة مع  الوالء لحكومة  - مصراتة: تسيطر عليها كتائب منقسمة بين 
المقاتلة  الليبية  والجماعة  درنة«  مجاهدي  شورى  ومجلس  بنغازي«  عن  الدفاع  “سرايا  بقايا 

والمفتى السابق الصادق الغرياني.
- الزنتان: منقسمة بين كتائب متحالفة مع الجيش الليبي شرقا )قوات إدريس مادي آمر 
المنطقة العسكرية الغربية التابع للبرلمان(، وأخرى متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني )قوات 

أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي(.
- مدن الغرب الليبي الساحلية: تتنازعها انقسامات بين كتائب متحالفة مع كتائب مصراتة، 
وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي )قواته دخلت مدينة صبراتة وطردت ميليشيات مسلحة كانت 
تسيطر على تجارة البشر(، وبعض الكتائب األخرى والمناطق التي تتبع للجيش الليبي، بينما، 

يسيطر على معبر راس جدير قوات تابعة لمدينة الزوارة القريبة من الحدود الليبية.

 
في  الكتائب  من  الكثير  أعلنت  الصخيرات،  اتفاق  بعد 
العاصمة وخارجها تبعيتها للحكومة الجديدة المدعومة 
أمميا في حين رفضتها قوى أخرى قريبة من اإلساميين 
شامل  رفض  مع  مصراتة،  مدينة  داخل  المتشّدد  والّشق 
الشعبي  االلتفاف  حيث  الليبي  الشرق  في  )تقريبا( 

والقبلي الواسع حول الجيش الليبي الوليد.
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رجال حول حفتر

أبـرز قيـادات 
الجيــش الليبــــي

عبد الباسط غبارة

دخلت ليبيا منذ العام 2011، في دوامة من العنف والفوضى مثلت بيئة خصبة ومجاال مناسبا للتنظيمات 
الليبية وجعلت منها مركزا لتجمع عناصرها ومنطلقا لشن عملياتها  التي توغلت في األراضي  اإلرهابية 
ليس في المدن الليبية فقط بل وفي دول أخرى وخاصة دول الجوار، ناهيك عن الميليشيات المسلحة ذات 
تام لسلطة  واعتقال، وسط غياب  اإلجرامية من قتل وخطف  والتي مارست نشاطاتها  المختلفة  الوالءات 

الدولة.
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ومثلت األوضاع األمنية المتردية، 
الكرامة«،  »عملية  النطالق  شرارة 
المشير  بقيادة   ،2014 مايو  في 
خليفة حفتر، والتي كانت بداية الحرب على 
مّرت  التي  الصعبة  الظروف  ورغم  اإلرهاب. 
تمكَّن  حفتر  فإن  العسكرية،  المؤسسة  بها 
النواة  وتكوين  المؤسسة،  تلك  َلْمَلمة  من 
خالل  نجح  الذي  الليبي،  للجيش  األولى 
عدة  تحرير  في  ذلك،  أعقبت  التي  السنوات 
اإلرهاب  معاقل  أبرز  على  والقضاء  مناطق 
طرد  على  عالوة  ليبيا  وجنوب  شرق  في 

الميليشيات من الهالل النفطي. 
هذه العملية أطلقها المشير خليفة حفتر 
لتطهير  الليبي،  الجيش  في  ضباط  رفقة 
اإلرهابية  الميليشيات  قبضة  من  البالد 

والتكفيرية التى قادت حملة ممنهجة الغتيال القادة العسكريين، بهدف وأد أي فكرة لبناء 
مؤسسة عسكرية فى الدولة. ونستعرض هنا أبرز القيادات العسكرية التي برزت في الجيش 

الليبي خالل السنوات الماضية: 

الفريق عبد الرزاق الناظوري

من مواليد مدينة المرج والتى تقع شرق طرابلس وتبعد عنها بمسافة 110 كيلو مترات، 
رئاسة  تولى  الليبي.  الوطني  للجيش  التابعة  الكرامة«  »عملية  قوات  مؤسسي  أحد  ويعتبر 
أركان القوات المسلحة الليبية منذ 24 أغسطس 2014، بتعيين من مجلس النواب الليبي 
في 24 أغسطس 2014. ويشغل »الناظوري« باإلضافة إلى منصبه في رئاسة أركان القوات 
المسلحة الليبية، منصب الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من مدينة درنة شرقي ليبيا 
وحتى بلدة بن جواد غربي الهالل النفطي بقرار من مجلس النواب الليبي. فضال عن ذلك، 
تم تكليفه من قبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لرئاسة الغرفة األمنية 

المركزية المشتركة بمدينة بنغازي.
2018، لمحاولة اغتيال بسيارة ملغومة استهدفت  18 أبريل  تعرض الناظوري، األربعاء 
موكبه، وقال المكتب اإلعالمي للقيادة العامة للقوات المسلحة لليبية، إنه »نجا من محاولة 
اغتيال إرهابية إثر تفجير سيارة مفخخة وضعت على قارعة الطريق عند المدخل الشرقي 
مالك  وأوضح  موكبه«.  مرور  فور  وانفجرت  خليفة  سيدي  منطقة  داخل  بنغازي  لمدينة 
الناظوري  الرازق  عبد  »الفريق  أن  العسكري،  الحاكم  لدى  اإلعالم  مكتب  مدير  الشريف، 

وجميع مرافقيه وحراسه لم يصابوا بأذى«. 
من  أيام  عقب  االغتيال  محاولة  وجاءت 
بتكليف،  قرار  بصدور  تفيد  أنباء  تداول 
المسلحة  للقوات  العام  القائد  بمهام 
المشير  الليبي  الجيش  لقائد  خلفا  الليبية، 
خليفة حفتر، وهي أنباء نفاها مدير المكتب 
اإلعالمي للحاكم العسكري في مدينة المرج 

شرقي البالد، مالك الشريف. 

اللواء عبد السام الحاسي

ُولد عبد السالم الحاسي، في بنغازي عام 
الكلية  في  األولية  دراسته  وأنهى   ،1943
مالزم  برتبة  منها  تخّرج  التي  العسكرية 
ثان، قبل أن ينخرط في القوات الخاصة منذ 

الصعبة  الـــظـــروف  ــم  رغـ
المؤسسة  بها  ــرّت  م التي 
ن  تمكَّ حفتر  فإن  العسكرية، 
من لَْملَمة القوات العسكرية 
الليبية، وتكوين النواة األولى 
نجح  الــذي  الليبي،  للجيش 
أعقبت  التي  السنوات  خال 
مناطق  عدة  تحرير  في  ذلك، 
معاقل  أبــرز  على  والقضاء 
اإلرهاب في شرق وجنوب ليبيا 
الميليشيات  طرد  على  عاوة 

من الهال النفطي.
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عام 1973. وخالل عمله العسكري، 
في  الدورات  من  عدد  على  حصل 
بريطانيا وروسيا وغيرها من الدول، 

غير أّنه أنهى دراسة األركان في روسيا. 
في  عسكرية  مناصب  الحاسي،  شغل 
والتسعينات،  الثمانينات  عقدي  طيلة  ليبيا، 
العلوم  تدريس  في  عمله  إلى  باإلضافة 
العسكرية، وُيعرف عنه إتقانه ألكثر من لغة 
الدولي،  الصعيد  وعلى  العربية.  جانب  إلى 
في  البارزين  الضابط  كأحد  الحاسي  ُعرف 
المتحدة  لألمم  التابعة  السالم  حفظ  قوات 
العاملة في أفريقيا، ومن أبرز مناصبه فيها، 
بجنوب  دارفور  في  السالم  حفظ  قوة  آمر 
السودان، ومنسق العالقات الدولية في أكثر 
أوسمة  على  أفريقية، حيث حصل  دولة  من 

وخطابات ثناء دولية.
وعقب انطالق »عملية الكرامة« في بنغازي، ُكّلف الحاسي بإمرة غرفة عمليات عمر المختار 
ديسمبر/كانون  في  بنغازي،  عمليات  غرفة  بإمرة  تكليفه  يتم  أن  قبل  األخضر،  الجبل  في 
األول 2015، قبيل أن تتم ترقيته جزاء أعماله العسكرية في بنغازي، من رتبة عميد إلى رتبة 

لواء، في يونيو/حزيران 2017. 
ورّشحه المبعوث السابق لألمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، برناردينو ليون، لشغل حقيبة 
األول  أكتوبر/تشرين  في  الوطني«،  »الوفاق  لحكومة  عنها  يعلن  تشكيلة  أول  في  الدفاع 
2015، لكّنه رفض، مفضاًل البقاء في منصبه العسكري بقوات الجيش الليبي. وأصدر بياًنا 
للوطن  »والءه  أن  والوطن مقابل مناصب«، موضًحا  الليبي  الشعب  »لن يخذل  أنه  فيه  أكد 

ولُمؤسساته الشرعية والقيادة العامة للقوات الُمسلحة«. 

اللواء صقر الجروشي
رئيس أركان القوات الجوية الليبية هو من ضمن الطيران المقاتل في ليبيا خريج مصر 
للطيران المقاتلة، وكان آمرا لقاعدة جمال عبد الناصر الجوية التي هي طبرق حاليا، ألكثر 
2011، وقد كانت تجمعه بحفتر عالقة قديمة  33 سنة، قبل اندالع األزمة في فبراير  من 
فكان من أوائل المنضمين إلى صفوف »عملية الكرامة«، وهو رئيس أركان القوات الجوية 

في »الجيش الوطني الليبي«. 
 ،2016 أبريل  في  توعَّد،  حيث  الكبيرة،  وحماسته  الحادة  بتصريحاته  الجروشي  وعرف 
بأنه  ووصفه  بنغازي،  دخل  إذا  الوفاق  حكومة  في  الدفاع  وزير  البرغثي«  »المهدي  باعتقال 

والقيادة  »الجيش  عن  »منشق« 
بتصنيف  هدد  كما  العامة«. 
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
بحق  أخطأ  إذا  كـ«إرهابي«  السراج 
دعم  إذا  به  وسيرحب  الجيش، 
تصدير  وأعاد  بالسالح  الجيش 

النفط، بحسب تصريحاته. 

 اللواء عون 
الفرجاني

شغل منصب آمر مكتب رئيس 
االستخبارات على مستوى ليبيا في 
تحريات  ورئيس  الثمانينات  فترة 
مستوى  على  العسكرية  الشرطة 

باإلضافة  »الناظوري«  يشغل 
أركان  رئاسة  في  منصبه  إلى 
الليبية،  المسلحة  القوات 
العسكري  الحاكم  منصب 
مدينة  من  الممتدة  للمنطقة 
وحتى  ليبيا  شرقي  درنــة 
الهال  غربي  جواد  بن  بلدة 
مجلس  من  بقرار  النفطي 

النواب الليبي.
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فى  الشرقية  المنطقة 
ورئيس  األلفينات  فترة 
الجوي  بنينا  مطار  منفذ 
المخابرات  استمارات  ورئيس 
من  العديد  وترأس  الليبية. 
ليبيا  فى  األمنية  والغرف  اللجان 

وترقى لرتبة عميد عام 2008.
في  الليبية  األزمة  اندالع  بعد 
أي  تولي  عون  رفض   ،2011 العام 
االنتقالي،  المجلس  فى  منصب 
المناصب  من  العديد  رفض  كما 
الحكومات  عهد  فى  األمنية 
قبل  من  والمقدمة  الماضية 
مؤسسي  أحد  ويعتبر  اإلخوان. 
للجيش  التابعة  الكرامة«،  »عملية 
الليبي. ويشغل منصب رئيس هيئة 
السيطرة والقضاء بالقيادة العامة. 

اللواء ونيس 
بوخمادة

عبدالكريم  ونيس  ولد 
في  بوخمادة  مبروك  ونيس 
الجنوب  واحات  إحدى  مرزق، 

الليبي العام 1960، وينتمي إلى قبيلة »المغاربة«، وتخرج من الكلية العسكرية العام 1981. 
خالل مسيرته المهنية تحصل على عدة أوسمة، أبرزها أربعة أنواط الواجب ونوط الخدمة 
دورات  منها  االحترافية،  الدورات  عديد  في  وشارك  العسكري،  التدريب  ونوط  الطويلة، 
الصاعقة، والمظالت والعمليات الخاصة. كما شارك في حرب تشاد خالل الثمانينات، وتقلد 

عدة مناصب بالقوات الخاصة »الصاعقة« أبرزها آمر فرع االحتياط. 
قاد  2011، حيث  بعد  ما  الليبي شهرة  الجيش  رجال  أكثر  أحد  بوخمادة،  ويعتبر ونيس 
العديد من المعارك في مدينة بنغازي، ويعتبر رأس حربة الجيش في قتاله للمتشددين. 
وفي يونيو 2016، تعرض إلى محاولة اغتيال في محيط مستشفى الـ1200، في تفجير أسفر 
عن تدمير بضعة سيارات، وأحدث دويًا هائاًل، هز أرجاء المنطقة. وفي يناير 2017، تعرض 
بوخمادة لوعكة صحية، نتيجة إصابته بإجهاد بدني جراء قيادته للمعارك في عدة محاور 

من بنغازي. 
مع  وبالتزامن  الليبية،  المدن  كل  تحرير  على  وإصراره  جسارته  بوخمادة  عن  ويعرف 
رأس  على  سيكون  إنه  الصاعقة،  الخاصة  القوات  آمر  قال  درنة،  مدينة  تحرير  تحضيرات 
من  الوافدين  األجانب  الخاصة،  القوات  آمر  وتوعد  قريبا.  المدينة  ستقتحم  التي  القوة 
داخل  األمن  لزعزعة  التي تسعى  المتطرفة  الجماعات  الجنسيات لالنضمام بهذه  مختلف 
معسكر  على  الجماعات  هذه  دخول  ُمستذكراً  بنغازي،  في  حدث  ما  يشبه  بمصير  ليبيا، 

الصاعقة والمصير الذي لقوه بعد ذلك. 
ففي  اإلرهاب،  محاربة  في  لجهوده  نظرا  ليبيا  في  الكثيرين  باحترام  بوخمادة  ويحضى 
األطيوش،  صالح  الشيخ  برئاسة  المغاربة  قبيلة  ووجهاء  أعيان  من  وفد  قام   ،2018 يناير 
تحرير  بمناسبة  بوخمادة،  ونيس  اللواء  بتكريم  القابسي،  داوود  محمد  الميداني  والقائد 
مدينة بنغازي. وأثنى صالح األطيوش، في كلمة له بالمناسبة على دور القوات الخاصة في 
تحرير مدينة بنغازي، من المجموعات اإلرهابية وتأمينها بعد التحرير، مضيفا بأنه »يقدِّر 
دور القوات المسلحة الليبية عاّمة، ودور القوات الخاصة الصاعقة في تحرير مدينة بنغازي 
من ظواهر الفساد ومختلقيها »، مؤكدا بأن قبيلة المغاربة »تقف مع القوات المسلحة صفًا 

واحداً لسحق كل الخونة والعمالء في البالد«. 

يعتبر ونيس بوخمادة، أحد أكثر 
ما  شهرة  الليبي  الجيش  رجال 
بعد 2011، حيث قاد العديد من 
بنغازي،  مدينة  في  المعارك 
في  الجيش  حربة  رأس  ويعتبر 

قتاله للمتشددين.
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كاريكاتير

محمد قجوم
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