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سيطرة التشكيالت المسلحة في طرابلس على الدولة الليبية

ولفرام الخر وعالء اإلدريسي 



المساهمون
في العمل

نبذة عن املؤلفني
ولفرام الخر هو أحد كبار أعضاء املعهد األملاين للشؤون الدولية واألمنية )SWP( يف برلني. 

وقد عمل وأجرى أبحاثًا يف ليبيا منذ عام 2007، مبا يف ذلك بصفته السابقة كمحلل يف 

2010. وقد كتب وشارك يف كتابة  2007 إىل  رشكة استشارات ملخاطر األعامل، من عام 

العديد من التقارير واملقاالت األكادميية وفصول من كتب حول النزاعات يف ليبيا ما بعد عام 

2011 والقضايا األمنية يف منطقة الساحل والصحراء. وقد درس اللغات والتاريخ العريب 

النزاعات والتنمية يف اليبزيج وباريس  السياسية، إضافة إىل دراسات  األفريقي، والعلوم 

يف  هومبولت  جامعة  من  السياسية  العلوم  يف  الدكتوراه  درجة  ويحمل  ولندن،  والقاهرة 

برلني. وهو يعمل حاليا عىل كتاب سيصدر خالل الفرتة القادمة حول التشظي السيايس 

يف ليبيا منذ عام 2011.

بني  ما  طرابلس  يف  الداخلية  لوزارة  تابعة  مؤسسة  يف  مسؤوال  كان  اإلدرييس  عالء 

املسلحة  التشكيالت  بني  النزاعات  الوساطة وحل  ناشط يف  2012 و2014. وهو  عامي 

يف طرابلس.

الشكر والتقدير 
يرغب املؤلفان بالتقدم بالشكر إىل املحاورين الذين وافقوا عىل إجراء املقابالت لغايات هذا 

التقرير. وقد قدم كل من فيونا مانغان وماري فيتزجريالد وطارق املجرييس تعليقات مفيدة 

حول املسودة األوىل لهذا التقرير، وقد ساهم أيضا كل من نيكوالس فلوركني وعالء الرتتري 

ومات جونسون من مسح األسلحة الصغرية بآراء قيمة يف هذا الصدد.

صورة الغالف األمامي

البحرية، مقر  حارس مسلح خارج قاعدة أبو ستة 

رئاسة املجلس يف طرابلس يف ليبيا يف أبريل 2016

املصدر: إسامعيل زيتوين/ رويرتز

محرر السلسلة: مات جونسون

(matt.johnson@smallarmssurvey.org)

محرر النسخة: بن بولتون

(bboulton1982@yahoo.co.uk)

املدقق اللغوي: ستيفاين هيتسون

(readstephanie@ymail.com)

الرتجمة إىل العربية: محمد صالح عياد

(mohammadayyad81@yahoo.com)

تصميم الخرائط: جيليان لوف

(www.mapgrafix.com)

التصميم: واثق زيدان

(watheqz@gmail.com)

املخطط:

raumfisch.de/sign berlin
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املقدمة 
الوفاق  لحكومة  التابع  الرئايس  املجلس  وصل 

بطرابلس  البحرية  أبو ستة  قاعدة  إىل  الوطني 

 30 يف  تونس  من  قادمة  سفينة  منت  عىل 

الرئايس  املجلس  تأسيس  وتم   .2016 مارس 

السيايس  االتفاق  مبوجب   2015 ديسمرب  يف 

يف  الصخريات  يف  توقيعه  تم  الذي  الليبي، 

تعرض  إنشائه،  ومنذ   .)ICG, 2016( املغرب 

املجلس الرئايس لضغوطات داعميه الخارجيني 

لالنتقال  الغربية-  والحكومات  املتحدة  األمم   –

أي  عىل  سلطة  ميلك  ال  أنه  رغم  طرابلس  إىل 

قوات نظامية ميكن أن توفر الحامية. ويف وقت 

الرئايس  املجلس  اعتمد  طرابلس،  إىل  وصوله 

عىل وعود مجموعة من التشكيالت املسلحة يف 

العاصمة بتقديم الدعم له. وكانت مجموعة من 

معادية بشكل رصيح، يف  األخرى1  امليليشيات 

حني أن معظم التشكيالت املسلحة يف طرابلس 

كانت غري ملتزمة بتوجه معني. 

يف  األمني  املشهد  كان   2011 عام  ومنذ 

عدة  من  مستقر  وغري  مشظى  خليطا  طرابلس 

تلت  التي  السنة  يف  ولكن  مسلحة.  تشكيالت 

ميلشيات  أربع  قامت  الرئايس،  املجلس  مجيء 

بتقسيم  البداية  من  الرئايس  باملجلس  ارتبطت 

العاصمة فيام بينها. وقامت املليشيات األربع – 

وهي قوة الردع الخاصة، وكتيبة ثوار طرابلس، 

وكتيبة النوايص،  وفرع أبو سليم التابع لجهاز 

وسط  عىل  سيطرتها  بتوسيع  املركزي-  األمن 

وقامت  طرابلس،  غرب  من  كبري  وجزء  وجنوب 

تدريجيا بإزاحة التشكيالت املسلحة املنافسة من 

بالتزامن  العنيفة.  االشتباكات  من  خالل سلسلة 

مع ذلك، فقد حولوا سيطرتهم املناطقية إىل نفوذ 
سيايس ومكاسب مالية مام حولها إىل كارتل.2

واملخاطر  اآلثار  هذه  اإلحاطة  ورقة  تحلل 

األول  الجزء  يتتبع  حيث  التطور.  بهذا  املرتبطة 

إطارا  ويضع  طرابلس  مليشيات  كارتل  تطور 

التاريخية من  لهذا التطور بناء عىل الرصاعات 

أجل السلطة يف العاصمة الليبية. ويغطي الجزء 

للتشكيالت  املالية  األسس  يف  التغيريات  الثاين 

املسلحة يف طرابلس عىل مدى السنوات القليلة 

املاضية وتحركها نحو االستيالء عىل مؤسسات 

ديناميكيات  عىل  التطورات  هذه  وآثار  الدولة 

النزاع وإمكانية حصول تسوية سياسة واسعة 

تم  مقابلة   55 إىل  الورقة  وتستند  النطاق. 

املسلحة  التشكيالت  من  قادة  مع  إجراؤها 

يف  محليني  ومراقبني  حكوميني  ومسؤولني 

املقابالت  هذه  متت  وقد  ومرصاتة،  طرابلس 

خالل شهري مارس وأبريل من عام 2018. كام 

للمؤلفني  السابقة  املقابالت  إىل  الورقة  تستند 

املنتظمة  البحثية  زياراتهم  خالل  ومالحظاتهم 

منذ عام 2011. 

ملحة عامة
منذ وصول حكومة الوفاق الوطني املدعومة من قبل األمم املتحدة إىل طرابلس 

يف مارس 2016، قامت أربعة ميليشيات محلية كبرية بتقسيم العاصمة فيام 

بينها بشكل تدريجي. ورغم أنهم موالون للحكومة صوريا، فإنهم ميارسون 

الدولة ومواردها يف ليبيا  النفوذ عىل مؤسسات  حاليا نوعا غري مسبوق من 

امليليشيات يف  كارتل  الورقة ظهور  وتناقش هذه  القذايف.  بعد  ما  يف حقبة 

طرابلس، وتستنتج أن الوضع هش للغاية بحيث يثري مخاوف إثارة نزاع كبري 

الدولة  الوصول إىل موارد  استبعادها من  تم  التي  الجهات  عىل طرابلس مع 

ويعيق الجهود الرامية إىل إقامة حكومة وحدة فعلية.

النتائج الرئيسية  

 	 ،2014 العام  الدولة إىل قسمني يف منتصف  انقسمت مؤسسات  أن  منذ 

شهدت التشكيالت املسلحة يف طرابلس تغريات واسعة النطاق يف أمناط 

متويلها. وقد حلت اإلتاوات مقابل الحامية واالحتيال واسع النطاق، اللذان 

الدولة  التي ترصفها  الرواتب  محل  االقتصادية،  األزمة  تعميق  ساهام يف 

كمصدر دخل رئييس.

عىل مدى العاميني املاضيني، تحولت املليشيات الطرابلسية الكبرية إىل شبكات 	 

إجرامية تتدخل يف السياسة والرشكات الكربى وإدارة الدولة. وقد اخرتقوا 

أعاملهم يف مؤسسات  تنسيق  قادرين عىل  البريوقراطي وأصبحوا  النظام 

الدولة املختلفة بشكل كبري. والحكومة عاجزة عن مواجهة نفوذ املليشيات.

بالنسبة للمواطن العادي، تحسن الوضع األمني يف طرابلس بشكل كبري، 	 

حيث تراجعت الصدامات بني القوى املتناحرة وركز الكارتل عىل السيطرة 

عىل إدارة الدولة واالقتصاد. ولكن هذا الوضع يزيد من حالة االستياء بني 

القوى املؤثرة يف العاصمة وما حولها. ومن املمكن أن يشعل فتيل حرب 

جديدة عىل العاصمة. 

ساهمت األمم املتحدة والسياسات الغربية يف الوضع الحايل يف طرابلس. 	 

إىل  االنتقال  عىل  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئايس  املجلس  شجعوا  فقد 

طرابلس تحت حامية املليشيات ومن ثم دعموا ضمنيا توسع هذه امليليشيات.
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حكم  إىل  الجميع  حكم  من 

األقلية: املشهد األمني لطرابلس 

بني 2011 و2018 

عام  منذ  طرابلس  عىل  النفوذ  رصاعات  ترتبط 

2011 ارتباطا وثيقا بالرصاع األكرب عىل النظام 

استيالء  وكان  القذايف.  حقبة  بعد  ملا  السيايس 

الثوار عىل العاصمة يف أغسطس 2011  قوات 

كتائب  بدأت  العاصمة  سقوط  ومع  فوضويا. 

يف  املختلفة  واملدن  مرصاتة  من  املسلحة  الثوار 

جبل نفوسة بالتنافس عىل النفوذ يف العاصمة 

سواء فيام بينها أو مع امليليشيات التي خرجت من 

أحياء طرابلس بعد ذلك، ونظرا الفتقار أي جامعة 

معينة للقدرة عىل السيطرة عىل العاصمة، تعني 

املتعاقبة ضم ممثلني  االنتقالية  الحكومات  عىل 

الفصائل  هذه  قامت  بدورها  متعددة.  لفصائل 

التشكيالت  لتقوية  الدولة  موارد  باستخدام 

بتحويلها  وتعزيز رشعيتها  لها  التابعة  املسلحة 

كان  لذلك،  ونتيجة  معتمدة رسميا.  إىل وحدات 

رصاع السلطة داخل املؤسسات االنتقالية مرتبطا 

ارتباطا وثيقا بالتنافس عىل املناطق يف طرابلس 

ابتداء  مفتوح  رصاع  إىل  النهاية  تصاعد يف  ثم 

من مايو 2014. ومنذ البداية، وازنت التشكيالت 

املواقع  عىل  الفعلية  السيطرة  بني  املسلحة 

عىل  وتأثريها  الحكومية  واملرافق  االسرتاتيجية 

قرارات الحكومة. وهذه الرؤية ال تزال هي العامل 

للسيطرة  املستمرة  الرصاعات  لتغذية  األسايس 

عىل العاصمة.

منافسات متعددة األطراف: أغسطس 

2011 إىل يوليو 2014

العاصمة، تطورت  التي تلت سقوط  يف األشهر 

املنافسات متعددة األطراف. وكانت كتائب الثوار 

الفصائل  أقوى  بني  من  الزنتان  و  مرصاتة  من 

من  املسلحون  الثوار  قام  كام  العاصمة.  يف 

مكان  بإيجاد  نفوسة  جبل  يف  األمازيغية  املدن 

لهم يف طرابلس، ويف املناطق الغربية بالدرجة 

عددا  األخرى  الهامة  الجهات  وشملت  األوىل. 

من التشكيالت املسلحة التي تشكلت وقاتلت يف 

مدن جبل نفوسة ولكن أعضائها كانوا من عدة 

مناطق حيث انحدروا من الجبل أو من طرابلس 

نفسها أو من أماكن أخرى. وشملت نسبة كبرية 

من املقاتلني يف جامعتان من هذه التشكيالت – 

كتيبة شهداء 17 فرباير وكتيبة شهداء العاصمة 

–   إسالميني كان بعضهم عنارص سابقني يف 

املنحلة.3  ليبيا  يف  املقاتلة  اإلسالمية  الجامعة 

كان  طرابلس-  ثوار  كتيبة  وهي  ثالثة-  جامعة 

عنارصها أكرث تنوعا وأقل أيديولوجيا . كانت هذه 

من  املقاتلني  تشكيالت  من  وغريها  التشكيالت 

العاصمة موجودين يف نالوت والرجبان والزنتان 

 Cole and Khan, 2015a;( الحرب  خالل 

.)Lacher and Labnouj, 2015

ويف طرابلس نفسها، ظهرت ميلشيات تقوم 

بجذب عنارصها من أحياء معينة. وترجع أصول 

وتشمل  الرسية-  الثوار  خاليا  إىل  منها  عدد 

سوق  منطقة  من  املسلحة  التشكيالت  األمثلة 

وعبد  قدور  اللطيف  عبد  قادها  التي  الجمعة 

قادها  التي  الجامعة  إىل  إضافة  كارة  الرؤوف 

“غنيوة”.4  باسم  املعروف  الككيل  الغني  عبد 

الثورة.  بعد  أخرى  تشكيالت  تشكلت  بينام 

املمكن  من  كان    ،2012 عام  أوائل  وبحلول 

تصنيف 30 جامعة مسلحة عىل أنها ذات أهمية 

العديد منها  تألف  عسكرية يف طرابلس، حيث 

عدة  أيضا  تنافست  كام  متمرسني.  ثوار  من 

هذه  وبعض  املناطق،  عىل  صغرية  تشكيالت 

التشكيالت جامعات أهلية وبعضها اآلخر مجرد 

البسيطة  االشتباكات  وكانت  إجرامية.  عصابات 

حدثا يوميا تقريبا يف أواخر عام 2011 وأوائل 

عام 2012، رغم أن املواجهات الكبرية ظلت أمرا 

 .)ICG, 2011( نادر الحدوث

هذه  جميع  ضم  محاوالت  جميع  وفشلت 

واحدة.  سلطة  مظلة  تحت  املتزايدة  التشكيالت 

بواحدة  قام  مبكرتان  محاولتان  هناك  كان 

منها مجلس طرابلس العسكري، بزعامة القائد 

ليبيا  يف  املقاتلة  اإلسالمية  للمجموعة  السابق 

اللجنة  قبل  من  والثانية  بلحاج،  الحكيم  عبد 

عىل  مبارش  كرد  تشكلت  والتي  العليا  األمنية 

مجلس طرابلس العسكري عىل يد مسؤولني يف 

املجلس الوطني االنتقايل. ومع تشكيل حكومة 

عبد الرحيم الكيب يف نوفمرب 2011، أدت هذه 

املحاوالت إىل إنشاء تكتالت ميليشيات منافسة 

من قبل ممثيل الفصائل املتنافسة يف الحكومة. 

الطابع  بإضفاء  املسؤولني  من  العديد  وبدأ 

الرسمي وتخصيص الرواتب للتشكيالت املسلحة 

تشكيالت  بإنشاء  حلفائهم  بتوكيل  أو  القامئة 

 .)Lacher and Cole, 2014( جديدة

هذه  يف  الرئيسة  الفاعلة  الجهات  شملت 

العملية وزير الدفاع أسامة الجوييل من الزنتان؛ 

الغيثي،  املربوك  الصديق  الدفاع  وزارة  ووكيل 

املقاتلة  اإلسالمية  الجامعة  يف  السابق  العضو 

يف ليبيا؛ ووزير الداخلية فوزي عبد العايل من 

مرصاتة؛ ووكيل وزارة الداخلية عمر الخرضاوي، 

ورئيس  الزاوية؛  من  املسلمني  اإلخوان  من  وهو 

من  العديد  وانضوت  املنقوش.  يوسف  األركان 

األمنية  اللجنة  مظلة  تحت  طرابلس  ميليشيات 

العليا، والتي كانت من الناحية الرسمية مؤسسة 

تابعة لوزارة الداخلية، رغم وجود هيكلني إداريني 

عملت  و  العليا  األمنية  اللجنة  داخل  متوازيان 

معظم الوحدات بشكل مستقل. تشكيالت أخرى، 

مثل كتائب القعقاع والصواعق ذات القيادة من 

الزنتان، كانت وحدات رسمية تابعة لوزارة الدفاع 

حيث قام الجوييل من خالل الوزارة بتزويد تلك 

التشكيالت بأموال ومعدات ضخمة. وكانت  قوات 

درع ليبيا منظمة مظلة أخرى زودت التشكيالت 

الرسمي.  الطابع  وأعطتها  باألموال  املسلحة 

وعملت هذه الوحدات تحت سلطة رئيس األركان 

أكرب قوة  الوسطى وهو  املنطقة  وتضمنت درع 

من مرصاتة يف طرابلس. وزاد عدد أفراد جميع 

هذه الوحدات برسعة نتيجة التجنيد واسع النطاق 

سعى  حيث  العنارص  ألعداد  الكبري  والتضخم 

 Lacher( إضافية  رواتب  عىل  للحصول  القادة 

 .)and Cole, 2014

من  العديد  الجديد  املليشيات  اقتصاد  وأفرز 

املؤمتر  انتخابات  بعد  اشتدت  التي  الخصومات 

2012 وتشكيل حكومة  يوليو  العام يف  الوطني 

طرابلس  وكانت   .2012 نوفمرب  يف  زيدان  عيل 

مركز هذه الخصومات. واتبعت التشكيالت املسلحة 

أساليب فظيعة بشكل متزايد ملامرسة الضغط عىل 

مؤسسات الدولة مام أدى بدوره إىل تصعيد هذه 

املتشددون  2013، فرض  أبريل  الخصومات. يف 

الثوريون من داخل وخارج العاصمة حصارا عىل 

أسابيع. كان  لعدة  الوزارات استمر  مقرات بعض 

الهدف الظاهري من الحصار هو اإلجبارعىل مترير 

شغل  من  السابق  النظام  مسؤويل  مينع  ترشيع 

الوطني  املؤمتر  سن  عندما  ولكن  عامة.  مناصب 

وليس  الحصار  أنف  رغم  القانون–  هذا  العام 

بسببه- استمر الحصار. وأصبح هدف الحصار هو 

السيطرة  الفعلية عىل الوزارات نفسها وما يرتافق 

مع ذلك من نفوذ فيام يتعلق بالتعيينات والقرارات 

القوات  )Lacher and Cole, 2014(. وانضوت 

ليبيا،  ثوار  عمليات  غرفة  مظلة  تحت  املحارصة 

والتي شملت تشكيالت من مرصاتة وجبل نفوسة 

وصرباتة وطرابلس والزاوية. وتفاوض قادة غرفة 

عمليات ثوار ليبيا مع ممثيل الزنتان حول السيطرة 

وزاريت  حالة  يف  ونجحوا  الوزارات  مقرات  عىل 

الخارجية والعدل.5 

بعد حصار الوزارات، تداعت القيود املفروضة 

القوة يف طرابلس رسيعا. ويف  عىل استخدام 

ذات  مسلحة  تشكيالت  قامت   2013 يونيو 

القيادة من الزنتان مبهاجمة مقر حرس املنشآت 

والرواتب  الوظائف  حول  نزاع  بسبب  النفطية 

أبو  فرع  مع  عنيف  رصاع  اندالع  إىل  أدى  مام 

بقيادة  النفطية  املنشآت  لحرس  التابع  سليم 

هاجمت  التايل،  الشهر  ويف  الربيك.6  صالح 

نفس التشكيالت املسلحة ذات القيادة من الزنتان 

املبنى الرئييس لوزارة الداخلية الواقع عىل طريق 

من  ألكرث  ونهبته  عليه  سيطرت  حيث  املطار، 

وخالل   .)Lacher and Cole, 2014( أسبوع 

مختلفة  تشكيالت  شقت  وحده،  رمضان  شهر 

طريقها إىل مكتب رئيس الوزراء وأجربت زيدان 

عىل دفع ما يقارب ملياري دينار ليبي )1.5 مليار 

دوالر( إىل املليشيات املتشكلة حديثا التي أقرتها 
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حفرت  هجامت  كانت  الوطني،  املستوى  عىل 

مؤسسات  انقسام  يف  أساسية  الزنتان  وقوات 

بعد  النطاق  واسعة  أهلية  حرب  واندالع  الدولة 

شهرين. ويف طرابلس، أدت هذه الهجامت إىل 

عودة التشكيالت املسلحة من مرصاتة وتشكيل 

تحالف لطرد تشكيالت الزنتان من العاصمة12، 

بعد انتخابات مجلس النواب يف يونيو.

يوليو  حكومة:  غري  من  عاصمة 

2014 إىل مارس 2016

يف 13 يوليو 2014، بدأ تحالف فضفاض بني 

تشكيالت  مواقع  مبهاجمة  املسلحة  التشكيالت 

يف   1 الخريطة  )راجع  طرابلس  يف  الزنتان 

فيام  عرف  الذي  االئتالف،  وكان   .)6 الصفحة 

من  كبري  حد  إىل  مكونا  ليبيا،  فجر  باسم  بعد 

غنيوة  قوات  أيضا  ضم  لكنه  مرصاتة  قوات 

جنزور”  “فرسان  و  سليم(  أبو  )من  الككيل 

األسبوع  يف  الصواعق  مع  اشتبكوا  )الذين 

السابق( والقوة الوطنية املتحركة )وهي تشكيل 

األمازيغية(  املدن  من  أعضائه  معظم  ينحدر 

 Lacher and( الزاوية  من  وتشكيالت مسلحة 

ميليشيات  عدة  فإن  وباملقابل،   .)Cole, 2014

للعملية،  دعمها  ورغم  طرابلس،  من  كبرية 

عىل  األمثلة  وشملت   – املشاركة  عن  امتنعت 

ذلك كتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري 

وقوة الردع الخاصة بقيادة عبد الرؤوف كارة. 

أخرى  تشكيالت  بأن  ليبيا  فجر  قادة  واشتبه 

والفشلوم  تاجوراء  من  تشكيالت  ذلك  يف  مبا 

الرغم من  الزنتان، عىل  متعاطفة مع تشكيالت 
أنهم مل يتحركوا لدعم تشكيالت الزنتان.13

الدولة.7 ويف أكتوبر، قام رجال مسلحون تابعون 

لغرفة عمليات ثوار ليبيا باختطاف زيدان قبل أن 

 .)Gall, 2013( يطلقوا رساحه يف نفس اليوم

الدعوة  جمعية  مقر  إىل  زيدان  انتقل  ذلك  بعد 

الصواعق  كتيبة  عليه  تسيطر  الذي  اإلسالمية 

نفسه  ربط  وبالتايل  الزنتان  من  القيادة  ذات 

بوضوح مع فصيل معني من الفصائل املتصارعة 

من  القوات  قامت  نوفمرب  ويف  العاصمة.8  عىل 

الزنتان التي تسيطر عىل مطار طرابلس الدويل 

الليبي  االستخبارات  رئيس  نائب  باختطاف 

لفرتة وجيزة )BBC, 2013(. وتجنب الخصوم 

متزايد  بشكل  الزنتان  لتشكيالت  السياسيون 

السفر عن طريق املطار.9 

املسلحة  التشكيالت  سعت  ذلك،  غضون  يف 

من طرابلس إىل استغالل الغضب العام املتزايد 

من  التشكيالت  مبغادرة  للمطالبة  العاصمة  يف 

خارج طرابلس للمدينة. يف نوفمرب 2013، قام 

البلدية  اإلدارة  وهو  لطرابلس،  املحيل  املجلس 

املعينة ذاتيا منذ عام 2011، والذي كان ألعضائه 

املسلحة  التشكيالت  بعض  مع  وثيقة  عالقات 

من طرابلس، بتنظيم مظاهرة أمام مقر تسيطر 

امليليشيا  وفتحت  مرصاتة.  من  ميليشيا  عليه 

مقتل  إىل  أدت  اشتباكات  يف  تسبب  مام  النار 

 Human( 43 شخصا معظمهم من املتظاهرين

انسحبت  ذلك  بعد   .)Rights Watch, 2013

جميع الوحدات املرصاتية من العاصمة ردا عىل 

ما اعتربه قادة تلك املدينة مبثابة حملة تشويه. 

قامت العديد من امليليشيات الكبرية يف طرابلس- 

مبا فيها أكرب ثالث وحدات ذات قيادة من الزنتان 

بتسليم  قاموا خاللها ظاهريا  مراسم  بتنظيم   -

قواعدهم للسلطات. لكن عىل أرض الواقع، ظلت 

التالية  الوحدات يف مكانها وخالل األشهر  هذه 

استغلت التشكيالت ذات القيادة من الزنتان رحيل 

نفوذها يف  لتوسيع  املسلحة  تشكيالت مرصاتة 

.)Lacher and Cole, 2014( العاصمة

من  العديد  عمدت  الفرتة  هذه  خالل 

إعادة  إىل  طرابلس  يف  املسلحة  التشكيالت 

التهم  من  التخلص  أجل  من  نفسها  تقديم 

إىل  أفضل  بشكل  للوصول  أو  السيئة  والسمعة 

بتفكيك  الداخلية  وزارة  وقامت  الدولة.  أموال 

العام  أواخر  خالل  ببطء  العليا  األمنية  اللجنة 

2014 وسعت وحداتها إىل  2013 وأوائل عام 

خالل  من  جديد  مؤسيس  غطاء  عىل  الحصول 

االنضامم إىل جهاز االستخبارات العسكرية  أو 

“قوات التدخل الخاصة” املكونة حديثا مبا يف 

الرؤوف  لعبد  التابعة  الخاصة  الردع  قوة  ذلك 

كارة، والتي كانت متمركزة يف مطار معيتيقة. 

وتم دمج وحدات أخرى يف الجيش وبالتايل تم 

 155 والكتيبة   121 باألرقام-الكتيبة  تعريفها 

مثال. غري أن تشكيالت أخرى انضمت إىل قوة 

من  القيادة  ذات  الجديدة  الخاصة  العمليات 

الداخلية  وزارة  من  جزءا  كانت  والتي  الزنتان، 
من الناحية الرسمية.10

تداخلت الخصومات بني التشكيالت املسلحة 

يف طرابلس بشكل متزايد مع تصاعد التوترات 

أكرب  أصدرت   2014 فرباير  ويف  السياسية. 

طرابلس  يف  الزنتان  من  قيادة  ذات  جامعتني 

وأعطته  العام  الوطني  للمؤمتر  نهائيا  إنذارا 

من  يكن  ومل   – السلطة  لتسليم  ساعات  خمس 

مواجهة  أو  السلطة-  تسليم  سيتم  ملن  الواضح 

تراجعت  املطاف  نهاية  يف  القرسي.  الحل 

األمم  مبعوث  تدخل  بعد  الزنتان  ميليشيات 

ويف   .)2015 )مرتي،  مرتي  طارق  املتحدة 

قاعدة  بنهب  امليليشيات  نفس  قامت  مارس 

مرارا  وهاجمت  طرابلس  جنوب  يف  الجيش 

نقل  إىل  اضطره  مام  العامة  األركان  رئاسة 

مسلحة  جامعة  قامت  الشهر  نفس  ويف  مقره. 

من الزنتان باالستيالء عىل شحنة أسلحة كبرية 

قادمة من بيالروسيا يف مطار طرابلس الدويل 

والتي كانت متجهة إىل قوات مرصاتة يف جنوب 

.)Lacher and Cole, 2014( ليبيا

الزنتان  لتشكيالت  التوسعية  الحركة  أدت   

مثل  الجديدة  باملعدات  املتفاخر  واالستعراض 

من مرصاتة  كل  القلق يف  تنامي  إىل  املدرعات 

وبني التشكيالت املسلحة التابعة لغرفة عمليات 

انطالقة  مع  وبالتنسيق  مايو  يف  ليبيا.11  ثوار 

حملة  اللواء خليفة حفرت يف بنغازي وتشكيله 

القعقاع  كتيبتا  هاجمت  متمردة  جيش  لقيادة 

انعقاده  أثناء  العام  الوطني  املؤمتر  والصواعق 

مام أسفر عن مقتل اثنني من العاملني واختطاف 

املهاجمون  وأعلن  األرشيف   ونهب  أعضاء  عدة 

 .)Elumami and Laessing, 2014( حلها 

أفراد األمن الرئايس خارج فندق ريكسوس، مقر املؤمتر الوطني العام يف طرابلس، ليبيا، مايو 2014.

املصدر: إسامعيل زيتوين/ رويرتز
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أبو سليمأبو سليم

حي االندلس 

طرابلس

قاعدة

مطار

مرصف ليبيا املركزي 

سجن الهضبة

ديوان رئاسة الوزراء 

فندق ريكسوس، مقر 
املؤمتر الوطني العام

تشكيالت ذات قيادة من الزنتان 

القوة الوطنية املتحركة 

فرسان جنزور 

كتيبة ثوار طرابلس

كتيبة باب تاجوراء 

كتيبة النوايص 

قوة الردع الخاصة 

تشكيل مسلح مناطقي متحالف مع تشكيالت ذات 
قيادة من الزنتان   

تشكيل مسلح مناطقي آخر 

درع املنطقة الوسطى (مرصاتة)

كتائب تاجوراء 

تشكيالت تابعة العضاء سابقني يف الجامعة االسالمية 
املقاتلة
تشكيالت تابعة لصالح الربيك

عبدالغني "غنيوة" الككيل
5 كم 

الخريطة 1: التشكيالت املسلحة يف طرابلس – السيطرة عىل املناطق كام يف يونيو2014

طرد  يف  ليبيا  فجر  قوات  نجحت  أن  بعد 

أواخر  يف  العاصمة  من  الزنتان  تشكيالت 

أغسطس - وتدمري مطار طرابلس الدويل خالل 

هذه العملية - بدأت تغيريات واسعة النطاق يف 

املشهد األمني يف طرابلس. فقد استولت تشكيالت 

من مرصاتة عىل موقع تشكيالت الزنتان السابقة 

مقر  إىل  باإلضافة  املطار  طريق  طول  عىل 

الدعوة اإلسالمية الذي كان سابقا تحت  جمعية 

أخرى  عنارص  وقامت  الصواعق.  كتيبة  سيطرة 

ملحوظ  بشكل  نفوذها  بتوسيع  ليبيا  فجر  من 

التي  القوات  طرد  تدريجيا  وتم  العاصمة.  يف 

يشتبه بأنها ال زالت عىل عالقة بحفرت أو القوات 

انسحاب تشكيالت مسلحة من  الزنتان، مع  من 

تاجوراء والفشلوم من العاصمة يف أواخر أبريل 

2015 بعد اشتباكات عنيفة. قام لواء املحجوب 

رئاسة  ديوان  مقر  يف  قوة  بنرش  مرصاتة  من 

عمر  كان  حيث  طرابلس،  وسط  يف  الوزراء 

التي  الوطني”  اإلنقاذ  “حكومة  يرأس  الحايس 

للحفاظ  العام  الوطني  املؤمتر  بقايا  عىل  قامت 

عىل رشعيتها الظاهرية.14 

مارس قادة التشكيالت املسلحة التي شاركت 

تشكيل  عىل  كبريًا  تأثريًا  ليبيا  فجر  قوات  يف 

وزير  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  الحايس.  حكومة 

من  قادة  رشحه  الذي   - الغويل  خليفة  الدفاع، 

الذي  الداخلية محمد شعيرت -  مرصاتة- ووزير 

مثل التشكيالت املسلحة من بنغازي التي حاربت 

ضد قوات حفرت وكانت متحالفة مع تحالف فجر 

ليبيا. ورشح قادة من القوة الوطنية املتحركة ذات 

الوزارات   العمل ووكالء  األمازيغي وزراء  الطابع 

وكذلك  واالتصاالت،  والتخطيط  املحيل  الحكم 

الحايس  سعي  ومع  الوزارات.  وكالء  من  العديد 

التشكيالت  تدعمها  التي  األرقام  الستيعاب 

يناير  يف  الوزارات  وكالء  عدد  ارتفع  املسلحة، 

محل  الغويل  حل  أن  بعد   15  .106 إىل   2015

الحايس كرئيس للوزراء يف عام 2015، عني عبد 

اللطيف قدور، الذي كان قائدا لكتيبة النوايص من 

سوق الجمعة، وزيرا للداخلية. وقام هؤالء الوزراء 

املعينون حديثاً بإعادة تشكيل الرتتيبات املؤسسية 

فرتة  وخالل  طرابلس.  يف  املسلحة  للتشكيالت 

قام محمد شعيرت  الداخلية،  توليه منصب وزير 

بتعني عمر الخرضاوي، الذي كان وكيال  لوزير 

الداخلية يف الفرتة 2013-2011، كرئيس لجهاز 

إنشاؤه حديثاً.16 وأرشف  الذي تم  املركزي  األمن 

يف  املسلحة  التشكيالت  دمج  عىل  الخرضاوي 

التشكيالت  لهذه  وفر  مام  املركزي  األمن  جهاز 

منذ  إليه  تفتقر  كانت  الذي  املؤسيس  االنتامء 

ثوار  كتيبة  وأصبحت  العليا.  األمنية  اللجنة  حل 

طرابلس التي قادها هيثم التاجوري الفرقة األمنية 

أبو  فرع  وأصبح  املركزي؛  األمن  لجهاز  األوىل 

سليم التابع للجنة األمنية العليا بقيادة عبدالغني 

الككيل هو فرع أبو سليم يف جهاز األمن املركزي؛ 

وأصبحت كتيبة النوايص من سوق الجمعة هي 

فرع شامل طرابلس التابع لجهاز األمن املركزي.17 

وتم تعيني صالح الربيك، أحد قادة امليليشيات يف 

أبو سليم الذي متيز يف املعركة حول املطار يف 

التابع  العامة  املباحث  لجهاز  رئيًسا   2014 عام 

املتحركة  الوطنية  القوة  الداخلية. تشظت  لوزارة 

ألن ممثليها يف حكومة الحايس )الحقاً الغويل( 

قامت بتأسيس وحداتها الخاصة.18 

والءات  صياغـة  إلعـادة  محاوالتهـم  فـي 

املالية،  الحوافز  باستخدام  املسلحة  التشكيالت 

ثم  الحايس  عهد  يف  طرابلس  سلطات  افتقرت 

تم  أوالً،  حاسمتني.  ميزتني  إىل  الحقاً  الغويل 

نبذ حكومة طرابلس عىل املستوى الدويل، بعد 

فشل خطتها يف استغالل سيطرة تحالف فجر 

ليبيا عىل العاصمة للحصول عىل اعرتاف دويل. 

وثانيا، وهذا يعزى أيضا جزئياً إىل افتقارها إىل 

االعرتاف الدويل، أنها مل تستطع الحصول عىل 

ميزانيات منتظمة. قرر محافظ املرصف املركزي، 

الخاصة  اإلنفاق  بنود  تقييد  الكبري،  الصديق 

ومدينة  طرابلس  يف  املتنافسة  بالحكومات 

أن  هذا  ويعني  التي سيمولها.  الرشقية  البيضاء 

الصديق الكبري استمر فعليا يف دفع املرتبات عىل 

أساس جداول الرواتب قبل عام 2015 وخصص 

املركزي،  املرصف  ملوازنات  وفقا  املساعدات 

املرتبات  كشوف  يف  التوسع  متويل  رفض  مع 

 .)ICG, 2015( الحكومية والنفقات األخرى

إىل  املتنافستان  الحكومتان  اضطرت  لذلك 

لتخصيصها  املوارد  لتوفري  أخرى  طرق  إيجاد 

للتشكيالت املسلحة. ويف حالة حكومة الحايس 

)والغويل الحقا(، فإن هذا يعني بشكل رئييس 
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استخدام األموال املتبقية من موازنة عام 2014 

من  النقد  عىل  واالستيالء  زيدان  لحكومة 

الليبية  الرشكة  مثل  للدولة  التابعة  املؤسسات 

 UNSC, 2017, pp.( واالتصاالت  للربيد 

31–230(. من املمكن أن يكون كل من الحايس 

ملياري  بني  ما  جمعوا  قد  ووزراءهم  والغويل 

دينار ليبي )1.4 مليار دوالر( و3 مليارات دينار 

ولكن  الطريقة،  بهذه  دوالر(  مليار   2.1( ليبي 

قوتهم الرشائية كانت أقل بكثري من الحكومات 

)والغويل  الحايس  حكومة  كانت  فقد  السابقة. 

العنارص  مطالب  تلبية  عىل  قادرة  غري  الحقا( 

الرئيسية. فعىل سبيل املثال، بعد انتهاء العقود 

املؤقتة لدرع املنطقة الوسطى الذي تهيمن عليه 

مل   ،2014 أغسطس  يف  مرصاتة  من  القوات 

إيجاد ترتيب جديد  الحايس من  تتمكن حكومة 

بتلقي  السابقني  الوسطى  درع  لعنارص  يسمح 

الرواتب.19 إال أن الغويل قام بقطع رواتب أكرب 

مجموعتني من مرصاتة - وهام  لواءا الحلبوص 

إطالق  وقف  يف  دخلتا  أن  بعد   - واملحجوب 

غرب  جنوب  ورشفانة،  منطقة  يف  محيل  نار 

قادة  زاره  وعندما   .2015 أبريل  يف  طرابلس، 

الغويل  عرض   ،2015 نوفمرب  يف  اللوائني  

استئنافها يف حال  الدفعات وليس فقط  زيادة 

تخليهام عن اتفاقات وقف إطالق النار.20 

يف  االضطرابات  فيه  أدت  الذي  الوقت  ويف 

إعادة  إىل  املسلحة  التشكيالت  متويل  أمناط 

صياغة االسرتاتيجيات املالية مليليشيات طرابلس، 

فجر  تحالف  داخل  السياسية  االنشقاقات  فإن 

ليبيا السابق أثارت أيضاً توترات يف العاصمة وما 

حولها. ووقف إطالق النار الذي تم التفاوض عليه 

من قبل لوايئ الحلبوص واملحجوب يف ورشفانة 

كتائب  قادة  بني  قوي  تحالف  ظهور  يعكس 

وسياسيني وشخصيات بارزة من مرصاتة، ممن 

دعموا إنهاء الحرب وتشكيل حكومة وحدة وطنية. 

الرافضني  السياسيني  وقد واجهوا معارضة من 

والزاوية  وطرابلس  مرصاتة  من  وامليليشيات 

قيادة  أو  الغويل  كانوا مرتبطني بحكومة  الذين 

املؤمتر الوطني العام، وعارضوا املحادثات التي 

قادتها األمم املتحدة حول حكومة وحدة وطنية. 

كام تفاوض قادة  لوايئ الحلبوص واملحجوب مع  

الزنتان، ويف صيف 2015 شارفوا عىل التوصل 

التفاق كان سيعيد تشكيالت الزنتان إىل العاصمة 

لدعم حكومة وحدة وطنية. زاد هذا االتفاق من 

خطر الرصاع املفتوح مع العنارص الرافضة يف 

طرابلس. وتم تجنب مثل هذه املواجهة يف نهاية 

مرصاتة  تشكيالت  من  املفاوضني  ألن  املطاف 

والزنتان فشلوا يف إبرام صفقة. يف هذه األثناء، 

ظل قادة بعض التشكيالت املسلحة من مرصاتة 

وطرابلس يزورون مسؤولني من األمم املتحدة يف 

تونس للتعبري عن دعمهم ملفاوضات الصخريات 

بعض  ويف  وطنية.  وحدة  حكومة  وتشكيل 

معارضة  أصواتًا  القادة  هؤالء  واجه  الحاالت، 

من صفوفهم، مام جعل األطراف الدولية فريسة 

للتخمني بشأن أي األطراف التي تدعم أو تعارض 
إنشاء حكومة وحدة وطنية.21

وأدت الشكوك املحيطة بشأن إمكانية التوصل 

الحكومة ملسؤولياتها  اتفاق وإمكانية تويل  إىل 

هذه  تحول  دون  الحيلولة  إىل  طرابلس  يف 

تم  وعندما  مفتوحة.  مواجهة  إىل  التوترات 

توقيع اتفاق الصخريات يف ديسمرب 2015، مل 

يكن هناك تفاهم مفصل حول الرتتيبات الالزمة 

متثل  وحدة  حكومة  اجل  من  طرابلس  لتأمني 

يتم  مل  الواقع،  ويف  الرئيسية.  الفصائل  جميع 

أو  املسلحة  التشكيالت  مع  محادثات جادة  عقد 

مؤلفا  رئاسيا  االتفاق مجلسا  وأفرز  بينها.  فيام 

من  كان  الرساج  فايز  بزعامة  أعضاء  تسعة  من 

أن  الغربيني،  مؤيدوه  يأمل  كان  كام  املفروض، 

“حكومة  لتأسيس  طرابلس  إىل  قريبا  ينتقل 

الوفاق الوطني.” لكن العديد من أعضاء املجلس 

الرئايس، مبن فيهم املمثل الرشقي عيل القطراين 

االنتقال  رفضوا  األسود،  عمر  الزنتان  وممثل 

سيطرة  تحت  تزال  ال  أنها  طاملا  طرابلس  إىل 

التشكيالت املسلحة، التي أيد الكثري منها تحالف 

.)ICG, 2016( 2014  فجر ليبيا يف عام

عىل خلفية هذه املقاومة، قام الرساج وممثل 

معيتيق،  أحمد  الرئايس،  املجلس  يف  مرصاتة 

بإرشاك مجموعة محدودة من التشكيالت املسلحة 

الرئايس إىل  من أجل التحضري النتقال املجلس 

طرابلس. وقام مستشارو الرساج مبدئيا بإرشاك 

كتيبة النوايص من سوق الجمعة، إضافة إىل قوة 

الردع الخاصة التابعة لكارة، والتي كانت تسيطر 

عىل املطار الدويل الوحيد العامل يف العاصمة، 

وهو مطار معيتيقة، إىل جانب مرافق االحتجاز 

األمنيني  املستشارين  كارة  وأبلغ  محيطه.  داخل 

ال  لكنه  املجلس  سيدعم  بأنه  الرئايس  للمجلس 

معيتيقة  مطار  عرب  وصوله  ضامن  يستطيع 

باستهداف  تاجوراء  فصائل  تهديدات  بسبب 

الطائرة. توصل معيتيق إىل ترتيبات مع بعض 

ذلك  يف  مبا  والحلبوص،  املحجوب  لوايئ  قادة 

الكتيبة 301، وهي تفرع تابع  للواء الحلبوص 

تم إنشاؤه مبوجب مرسوم من الغويل خالل فرتة 
توليه ملنصب وزير للدفاع.22

يف  املسلحة  التشكيالت  معظم  رفضت 

طرابلس تقديم دعمها لحكومة الوفاق الوطني 

أو ناصبتها العداء جهارا. ويف منتصف مارس 

2016، وقبل أسبوعني فقط من وصول املجلس 

التاجوري  هيثم  قاد  طرابلس،  إىل  الرئايس 

ملعارضة  طرابلس  وسط  يف  مسلحا  موكبا 

إلعادة  دعمه  وإعالن  الوطني  الوفاق  حكومة 

بأنه  سمعته  عزز  مام  املليك،  النظام  تأسيس 

ليبيا،  )إيوان  ترصفاته  توقع  ميكن  ال  شخص 

خمسة  ومعه  الرساج  وصل  وعندما   . 2016أ( 

 30 يف  الرئايس  املجلس  من  آخرين  أعضاء 

أبو ستة  مارس بالسفينة من تونس إىل قاعدة 

البحرية يف وسط طرابلس، مل يكن هناك تفاهم 

املنطقة،  يف  األمنية  الرتتيبات  حول  مفصل 

باستثناء الوحدة البحرية هناك وكتيبة النوايص 
التي كانت تسيطر عىل محيط القاعدة.23

 2016 أبريل  امليليشيات:  نحو حكم 

حتى اآلن

يف الليلة التي أعقبت وصول املجلس الرئايس، 

بالكاد تم تجنب وقوع مواجهة بني التشكيالت 

وكتيبة  الغويل  لحكومة  التابعة  املسلحة 

النوايص. وعملت العديد من الشخصيات املؤثرة 

بشكل مكثف لتثني معاريض املجلس الرئايس 

عن تصعيد املوقف. وعملت شخصيات بارزة من 

مرصاتة مع قائد سابق رفيع املستوى يف قوات 

بادي.24  صالح  وهو  مدينتهم،  من  ليبيا  فجر 

مسلحة  مجموعة  هاجمت   نفسها  الليلة  ويف 

التلفزيونية،  النبأ  قناة  التاجوري  هيثم  بقيادة 

الرئايس  املجلس  ألعداء  الرئييس  املنرب  وهي 

ترصيح  عرضت  أن  بعد  وذلك  طرابلس،  يف 

املجلس  فيه  يعارض  الذي  السابق  التاجوري 

بأن  صحيح(  )غري  انطباعاً  خلق  مام  الرئايس 

هذا الترصيح قد صدر يف نفس اليوم. وبالتايل 

للمجلس  املؤيد  املعسكر  إىل  التاجوري  انضم 

الرئايس تلقائياً.25 وبدأ املجلس الرئايس العمل 

يف طرابلس عىل الرغم من أن الرساج نادراً ما 

من  العديد  وحافظت  البحرية.  القاعدة  غادر 

تأرجح  عىل  العاصمة  يف  املسلحة  التشكيالت 

مواقفها تجاه املجلس.

بقوة  األويل  الرئايس  املجلس  ارتباط  وكان 

الردع الخاصة وكتيبة النوايص من سوق الجمعة  

قامئا عىل الرضورة، ويرجع ذلك إىل حقيقة أن 

القاعدة البحرية تقع ضمن منطقة نفوذ هاتني 

بالقوات  التاجوري  ارتباط  وكان  الجامعتني. 

املوالية للمجلس الرئايس )كام هو مذكور أعاله( 

نتيجة لهجومه العفوي عىل قناة النبأ التلفزيونية 

ليلة وصول املجلس الرئايس. لكن دخول حكومة 

هذه  ظل  يف  طرابلس  إىل  الوطني  الوفاق 

الظروف كان له عواقب أبعد بكثري بشأن صورة 

حكومة الوفاق الوطني بني الفصائل السياسية، 

وقد رسم معامل االنقسامات داخل املشهد األمني 

لطرابلس منذ ذلك الحني. استغل خصوم حكومة 

وضعت  الحكومة  أن  حقيقة  الوطني  الوفاق 

التي تسيطر عىل  املليشيات  نفسها تحت رحمة 

الخصوص  الزنتان عىل وجه  طرابلس. وكانت  

يف  مؤثرة  جهات  دعمت  وقد  غضبا.  تستشيظ 

األسود  عمر  وعينت  الصخريات  اتفاقية  الزنتان 

أن  أمل  عىل  الرئايس،  املجلس  يف  لها  ممثالً 

يسمح اتفاق بشأن الرتتيبات األمنية الجديدة يف 
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أو يتيح لقوات  الزنتان بالعودة  طرابلس لقوات 

أن  كان من شأنه  السيطرة. وهذا  محايدة تويل 

يشكل قاعدة لعودة حوايل 20.000 مدين ترجع 

خالل  العاصمة  من  فروا  الزنتان  إىل  أصولهم 

الرئايس  املجلس  وقبول   26.2014 عام  حرب 

بالوضع الراهن يعني أنه ال يوجد أي احتامل بأن 

تحارب  كانت  التي  املسلحة  التشكيالت  تتخىل 

الزنتان يف عام 2014 عن سيطرتها. 

ويف طرابلس نفسها،  ارتسمت خطوط الرصاع 

الحكومة  خصوم  بني  االنقسام  عىل  بناء  جزئياً 

كانوا  املؤيدون  وهؤالء  ومؤيديها،  الرئيسيني 

انتهازيني يف كثري من األحيان )انظر الخريطة 

2(. واعترب العديد من املعارضني املجلس الرئايس 

من  مفروض  أمر  مبثابة  الصخريات  واتفاقية 

جهات من الخارج . وقد شمل هؤالء املعارضون 

قوة بادي املؤلفة بغالبيتها من مرصاتة، وبعض 

من التشكيالت املسلحة املحلية يف منطقة تاجوراء 

الرشقية، وأجزاء من القوة الوطنية املتحركة ذات 

يقودها  مسلحة  وتشكيالت  األمازيغي،  الطابع 

عنارص سابقون يف الجامعة اإلسالمية املقاتلة يف 

ليبيا، وعنارص مجلس شورى ثوار بنغازي الذين 

العديد من  وجدوا ملجأً يف طرابلس.27 واستمر 

عنارص هذه التشكيالت باحرتام السلطة الدينية 

املجلس  الذي عارض  الغرياين،  الصادق  للمفتي 
الرئايس برشاسة.28

االنقسام   بسبب  الصدع  هذا  وتعمق 

اإليديولوجي. حيث ضمت كتيبة النوايص وقوة 

الردع الخاصة التابعة لكارة أتباع الداعية السلفي 

بالتيار  يسمى  ما   - املدخيل  ربيع  السعودي 

املدخيل - الذين اعتربوا أنصار اإلسالم السيايس 

الذين يتباينون ما بني اإلخوان املسلمني والتيارات 

لذلك، أصبحت قوة  الجهادية خوارج.29 ونتيجة 

ملجلس  أعداء  النوايص  وكتيبة  الخاصة  الردع 

يف  السابقني  والعنارص  بنغازي،  ثوار  شورى 

واملفتي.  ليبيا،  يف  املقاتلة  اإلسالمية  الجامعة 

التي  الشكوك  بسبب  االنشقاقات  هذه  وتفاقمت 

انتابت بعض فصائل طرابلس بأن كارة، والككيل، 

حفرت،  مع  رسية  اتصاالت  يجرون  والتاجوري 

له باكتساب موطئ قدم  والتي ميكن أن تسمح 

يف العاصمة.30 وقد استغل حفرت هذه املخاوف 

متعمدا من خالل إبداء تعليقات تبدو ظاهريا غري 

مدروسة بشأن نيته التعاون مع قادة امليليشيات 

الثالثة )املرصد، 2016(.

حتى التشكيالت املسلحة التي كانت منفتحة 

عىل التعاون مع الحكومة سيقت إىل املعارضة، 

امليليشيات  مع  تنافسهم  إىل  غالبا  هذا  ويعود 

واملوارد  املناطق  الرئايس عىل  للمجلس  املوالية 

الخصوص(.  وجه  عىل  )املصارف  االقتصادية 

ففي جنوب طرابلس، عىل سبيل املثال، تنافست 

قوة الككيل يف أبو سليم عىل املناطق مع بعض 

صالح  وكتيبة  مرصاتة  من  املسلّحة  التشكيالت 

الربيك املحلية. ومع سعي الككيل إىل الحصول 

مرصاتة،  تشكيالت  ضد  التاجوري  دعم  عىل 

للمجلس  املوالية  بامليليشيات  ارتبط  فقط 

فوجدت  بدورها  الربيك  كتيبة  أما  الرئايس؛ 

نفسها عىل الجانب املقابل تقريبا بشكل تلقايئ. 

ديناميكية مامثلة حدثت يف غرب طرابلس حيث 

سعى كل من كارة والتاجوري إىل التعدي عىل 

املسلحة  التشكيالت  التي تسيطر عليها  املناطق 

املتحركة.  الوطنية  للقوة  تابعة  كانت  التي 

املتحركة  الوطنية  القوة  انضمت  لذلك  ونتيجة 

يبذل  الوطني. ومل  الوفاق  إىل خصوم حكومة 

الجهد إلرشاك مثل  الكثري من  الرئايس  املجلس 

هذه التشكيالت.31 

املستويات  عىل  الخصومات  هذه  تطور  مع 

األيديولوجية والسياسية واملناطقية، فإن وصول 

املواجهات  من  فرتة  دشن  الرئايس  املجلس 

املكثفة. وكان فندق ريكسوس وقصور الضيافة 

الوطني  املؤمتر  مقر  كان  الذي  لها،  املجاورة 

الخصومات.  لهذه  رئيسية  تركيز  نقطة  العام، 

الرئايس  املجلس  دخول  من  وجيزة  فرتة  وبعد 

الرحمن السويحيل عضو  إىل طرابلس قام عبد 

املؤمتر الوطني العام من مرصاتة بإقناع أغلبية 

إليه  باالنضامم  العام  الوطني  املؤمتر  أعضاء 

وهو  للدولة-  األعىل  املجلس  تأسيس  أجل  من 

التجسيد الجديد للمؤمتر الوطني العام مبوجب 

للمجلس.  رئيسا  وانتخابه  الصخريات-  اتفاقية 

التقى املجلس األعىل للدولة يف البداية يف فندق 

املهاري حيث كان فندق ريكسوس تحت سيطرة 

العام مبا يف  الوطني  للمؤمتر  املوالية  الوحدات 

وكتيبة  املحجوب  للواء  التابعة  الفصائل  ذلك 

الطريق الدائري الثاين 

ان
ري

 غ
يق

طر

ار
ط

امل
ق 

ري
ط

ري
ش

 غ
بن

رص 
 ق

يق
طر

البحر املتوسط
طرابلس

 مطار طرابلس
الدويل

السواين

عني زارة

فانة 
ورش

فانة 
ورش

أبو سليمأبو سليم

حي االندلس 

مطار معيتيقةمطار معيتيقة

سوق الجمعة 

قرص
بن غشري

جنزور

تاجوراء

القوة الوطنية املتحركة 

فرسان جنزور 

تشكيالت مسلحة مناطقية أخرى 

عبد الغني "غنيوة" الككيل

كتيبة صالح الربيك

تشكيالت تابعة العضاء سابقني يف الجامعة االسالمية 
املقاتلة

كتيبة ثوار طرابلس

قوات مرصاتة- املعارضة لحكومة الوفاق الوطني

قوات مرصاتة-  املؤيدة لحكومة الوفاق الوطني (لواء 
الحلبوص و لواء املحجوب  

كتيبة باب تاجوراء 

كتيبة النوايص 

قوة الردع الخاصة 

5 كم كتائب تاجوراء 

الخريطة 2: التشكيالت املسلحة يف طرابلس – السيطرة عىل املناطق كام يف أبريل2016

قاعدة

مطار

مرصف ليبيا املركزي 

سجن الهضبة

مقر املجلس الرئايس 

فندق ريكسوس، مقر 
املجلس األعىل للدولة
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من  أسابيع  ثالثة  وبعد  مرصاتة.  من  املرىس 

وصول املجلس الرئايس،  نفذ السويحيل انشقاق 

األمن  مسمى  تحت  تعمل  التي  التشكيالت  هذه 

للدولة إىل فندق  الرئايس، ونقل املجلس األعىل 

العام.32  الوطني  املؤمتر  بقايا  ريكسوس وطرد 

املسلحة  التشكيالت  هذه  بدلت  أكتوبر،  يف 

والءاتها مرة أخرى، مام سمح للموالني للمؤمتر 

الوطني العام وخليفة الغويل- الذين استمروا يف 

ليبيا الرشعية -  بأنهم يرتأسون حكومة  االدعاء 

بالعودة إىل فندق ريكسوس )الوسط، 2016(.

بسبب  ريكسوس  فندق  عىل  النزاع  تصاعد 

التيار  بني  األيديولوجي  املستوى  عىل  الرصاع 

عودة  من  قصري  وقت  وبعد  وأعدائه.  املدخيل 

فندق  إىل  العام  الوطني  واملؤمتر  الغويل 

العمراين،  نادر  الشيخ  اختطاف  تم  ريكسوس، 

بدار  البحوث  مجلس  وعضو  معتدل  ديني  عامل 

نوفمرب،  أواخر  وبحلول  طرابلس.  يف  اإلفتاء، 

انترشت تقارير تفيد مبقتل العمراين. وعىل الرغم 

من أنه مل يتم العثور عىل جثته، فقد اعرتف أحد 

الردع  قوة  بأن  زاعام  القضية  يف  به  املشتبهني 

املدخيل  التيار  دعاة  وأحد  لكارة  التابعة  الخاصة 

من مرص متورطون بعملية القتل )هوية بريس، 

قوة  تأليب  إىل  التوترات  تصاعد  أدى   .)2016

املدخيل  التيار  عليها  يهيمن  التي  الخاصة  الردع 

التشكيالت  من  متنوعة  مجموعة  ضد  وحلفاؤها 

املسلحة التي عارضت تنامي نفوذ التيار املدخيل. 

الككيل  من  كل  هاجم  ديسمرب  أوائل  ويف 

متمركزة  كانت  التي  اإلحسان،  كتيبة  والتاجوري 

ريكسوس،  لفندق  املجاورة  النرص  غابة  يف 

متهمني إياها بالتآمر لشن هجامت إرهابية. وكانت 

الجامعة تحت قيادة طارق درمان العضو السابق 

وضمت  ليبيا  يف  املقاتلة  اإلسالمية  الجامعة  من 

بعض عنارص مجلس شورى ثوار بنغازي؛ وكان 

لها عالقات مع أشخاص من بنغازي تم سجنهم 

من قبل قوة الردع الخاصة التابعة لكارة باعتبارهم 

للتيار  بشدة  معارضني  كانوا  وبالتايل  إرهابيني 

طرابلس  يف  واسع  تصور  هناك  كان  املدخيل. 

العملية حصلت بدعم ضمني من  بأن  يف حينها 

املجلس الرئايس الذي التزم الصمت تجاه التوسع 

الرشس للتشكيالت املسلحة املحسوبة عليه. وبعد 

صفقة  يف  التوسط  تم  عنيفة،  اشتباكات  وقوع 
أسفرت عن مغادرة جامعة درمان للمنطقة.33

فرباير  يف  أخرى  مرة  التوترات  تصاعدت 

السويحيل  يُقل  موكب  تعرض  بعد   2017

من  ريكسوس  فندق  من  بالقرب  نار  إلطالق 

املزاعم  أفادت  حسبام  الرئايس  األمن  عنارص 

انضم  التايل،  الشهر  ويف   . 2017أ(  )املرصد، 

يسيطر  التي  املنطقة  كانت  الذي  الككيل، 

إىل  مبارشة،  ريكسوس  لفندق  محاذية  عليها 

العام  الوطني  املؤمتر  بقايا  إلزاحة  التاجوري 

التابعة  املسلحة  والتشكيالت  الغويل  وحكومة 

أيام  لعدة  عنيف  قتال  واندلع  املنطقة.  من  لها 

)الوسط، 2017أ(.  يف تلك املرحلة، وبعد عدة 

جوالت من القتال العنيف، خرج الككيل منترصا 

من عدة مواجهات مع كتيبة الربيك يف الهضبة 

ومع بعض املجموعات املسلحة من مرصاتة يف 

الغلبة  كانت  ذلك،  غضون  يف  املطار.  طريق 

تدريجيا للتاجوري وكارة عىل تشكيالت مسلحة 

يف  املتحركة   الوطنية  للقوات  تابعة  صغرية 
منطقة حي األندلس الواقعة غرب املدينة.34

امليليشيات  هيمنت   ،2017 مارس  وبحلول 

وسط  عىل  الرئايس  للمجلس  عىل  املحسوبة 

طرابلس. وكان التصور السائد لدى كال جانبي 

للمليشيات  الرشس  التوسع  أن  هو  الرصاع  هذا 

املؤيدة للمجلس الرئايس يتمتع عىل األقل بدعم 

ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  من  ضمني 

وضباط  قادة  وكان  الغربية.35  والحكومات 

الرئايس يروجون  امليليشيات املرتبطة باملجلس 

بشدة لفكرة أن هذا التوسع يتم مبوجب خطط 

األمم  لبعثة  األعىل  األمني  املستشار  وضعها 

اإليطايل  الجرنال  ليبيا،  يف  للدعم  املتحدة 

باولو سريا.36 وفقا ألقوال مسؤول دويل رفيع 

امليليشيات  لتوسع  الفعيل  الدعم  فإن  املستوى، 

ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  من  يكن  مل 

أقل  وعىل  اإليطالية.37  الحكومة  من  ولكن 

تقدير، كان هناك شعور واسع النطاق بأن بعثة 

ليبيا تدعم ضمنيا هذه  للدعم يف  املتحدة  األمم 

رفيع  أمني  مسؤول  الحظ  حسبام  العمليات38، 

سابق يف حكومة الوفاق الوطني.

من  املسلحة  التشكيالت  حاولت  مايو،  ويف 

مرصاتة التابعة للغويل بقيادة صالح بادي مرتني 

التي سيطر عليها  التقدم نحو املناطق الجنوبية 

الككيل. وقدمت املحاولة الثانية، يف أواخر مايو، 

ذريعة للتاجوري والككيل إلزالة العقبة الرئيسية 

العاصمة  املتبقية فقط إىل طريق هيمنتهم عىل 

عليه  يسيطر  كان  الذي  الهضبة،  سجن  وهو   –

القيادي السابق يف الجامعة اإلسالمية املقاتلة يف 

ليبيا وكيل وزارة الدفاع  السابق خالد الرشيف، 

أية  السجن. ومل يكن للرشيف  والذي كان مدير 

صالت بعملية بادي وتعاون مع املدعي العام التابع 

لحكومة الوفاق الوطني يف اإلفراج عن السجناء 

إدانتهم.39  تتم  مل  أو  عقوبتهم  مدة  قضوا  الذين 

ولكنه كان معارضا للتوسع العدواين للمليشيات 

املؤيدة للمجلس الرئايس. باملقابل، كان التاجوري 

الهضبة،  سجن  يف  املهمني  السجناء  يف  طامعا 

ورئيس  )الساعدي(  القذايف  ابن  ذلك  يف  مبا 

املخابرات )عبد الله السنويس(. وهاجم التاجوري 

والككيل السجن، واستولوا عليه بعد قتال عنيف، 

ثم أجربوا عائلة الرشيف عىل ترك منزلهم الخاص 

 .)2017 اإلخبارية،  أفريقيا  )بوابة  هدمه  قبل 

احتفل املجلس الرئايس املنترص علنا بالعملية التي 

املنضوية  “القوات  قبل  تنفيذها من  تم  أنها  قال 

تحت املؤسسات األمنية لحكومة الوفاق الوطني” 

)املجلس الرئايس، 2017(.    

مع االستيالء عىل سجن الهضبة، ظهر حكم 

وهي  طرابلس  يف  الكبرية  األربع  امليليشيات 

قوات التاجوري والككيل وكارة إضافة إىل كتيبة 

املسلحة  التشكيالت  من  عدد  وظل  النوايص. 

األصغر التي كانت مرتبطة بشكل وثيق مع واحدة 

الكبرية  األربع  امليليشيات  هذه  من  األقل  عىل 

نشطا يف وسط طرابلس؛ وتشمل األمثلة البارزة 

عىل تلك التشكيالت قوة العمليات الخاصة ذات 

القيادة من مرصاتة وكتيبة باب تاجوراء من سوق 

حافظت  العاصمة،  وجنوب  غرب  ويف  الجمعة. 

امليليشيات األربع الكبرية عىل عالقات ودية مع  

كتيبة 301 ذات القيادة من مرصاتة )يف جنوب 

طرابلس( وفرسان جنزور )فيام يسمى املنطقة 

يف  الواقعة  تاجوراء  منطقة  وكانت  الغربية(. 

رشق العاصمة املنطقة الوحيدة التي ظلت تضم 

أو  واضح  غري  موقف  ذات  مسلحة  تشكيالت 

عدايئ تجاه امليليشيات األربعة.   

وسط  تقسيم  تم   ،2017 مايو  وبحلول 

الدولة  مؤسسات  من  يضمه  مبا  طرابلس 

العامل  الوحيد  واملطار  والرشكات  واملصارف 

مسلحة  تشكيالت  أربع  بني  العاصمة  يف 

الوضع  مع  بوضوح  تتناقض  بصورة  كبرية، 

من  كبرية  فيه مجموعة  تنافست  الذي  السابق، 

التشكيالت بشكل مبارشة من اجل النفوذ. وهذا 

املتعارضة  النفوذ  جوانب  من  املعقد  الخليط 

منفصلة  مناطق  بصورة  متزايد  بشكل  ترسخ 

ومحددة بوضوح تحظى فيها تشكيالت مسلحة 

معينة بالسيطرة الحرصية.    

االقتصـاد السياسـي لكارتـل 

ميليشيات طرابلس

منذ أوائل عام 2017، وضع هذا الرتسيخ أساسا 

توترات  وجود  من  الرغم  وعىل  الكارتل.  لعمل 

اظهروا تضامنا مع  فقد  األربعة،  الفصائل  بني 

بعضهم البعض عند وقوف التشكيالت املسلحة 

التي  املسلحة  التشكيالت  حتى   

كانت منفتحة عىل املشاركة مع الحكومة 

سيقت إىل  املعارضة." 
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املناطق.  عىل  سيطرتهم  وجه  يف  األخرى 

فقد  لسيطرتها،  الخاضعة  املناطق  وضمن 

يسبق  مل  بصورة  األربع،  امليليشيات  أحكمت 

االقتصادية  األصول  عىل  قبضتها  مثيل،  لها 

ومؤسسات الدولة )راجع الخريطة 3(. يف حني 

أن هذا التطور قد حّسن الوضع األمني بالنسبة 

وجه  يف  أيضا  وقف  فقد  العادي،  للمواطن 

مجموعة متزايدة من القوى املتنفذة التي تسعى 

واملوارد  الدولة  إدارة  مفاصل  إىل  للوصول 

االقتصادية املرتبطة بها. 

    

أساس التغري االقتصادي مليليشيات 

طرابلس

عىل  هيمنت  التي  املسلحة  التشكيالت  توسعت 

مع  تتناىف  بصورة   2018 عام  منذ  الدولة 

موازنات الدولة املخصصة لها، والتي استنفدت. 

األموال  أن  والقادة  األمنيون  املسؤولون  ويؤكد 

الردع  قوة  مثل  تشكيالت  عليها  تحصل  التي 

الداخلية  وزارة  من  النوايص  كتيبة  أو  الخاصة 

عام  منذ  الرسيع  التوسع  تفسري  تستطيع  ال 

األربع  امليليشيات  جميع  قامت  فقد   .2016

الردع  قوة  وخصوصا  العاصمة  يف  األكرب 

مخابرات  ضباط  بني  من  بالتجنيد  الخاصة 

باهظة  جديدة  معدات  ورشاء  السابق،  النظام 

املناطق  بأعداد كبرية يف  الثمن، ودمج عنارص 
التي سيطرت عليها.40

وتعترب التغريات يف أمناط متويل التشكيالت 

املناطق  يف  التوسع  لفهم  أساسيا  أمرا  املسلحة 

أدوارها  إىل جانب  مليليشيات طرابلس،  بالنسبة 

املتزايدة. فاألرباح الناجمة عن سيطرة التشكيالت 

كانت  املتفاقمة  األزمة  خالل  املصارف  عىل 

معني،  حد  وإىل  الخصوص.  وجه  عىل  مهمة 

السيطرة  ألن  ذاتيا،  مدعوما  كان  توسعها  فإن 

أكرب  قدرا  وفر  الجديدة  املصارف  فروع  عىل 

ومع  ذلك،  عىل  عالوة  املوارد.  إىل  الوصول  من 

اخرتاق التشكيالت املسلحة إلدارة الدولة والقطاع 

املرصيف، فقد أصبحت أكرث توغال وبشكل متزايد 

يف الشبكات التجارية والسياسية. وعىل حد قول 

قائد سابق يف قوة الردع الخاصة، والذي انتقد 

هذه التطورات، فإن:

باعتبارها  حاليا  تعمل  ما  “ميليشيا 

للدولة  تابعة  أمن  وقوة  مخابرات  جهاز 

للناس  ورشكة أمن خاصة ومزود خدمة 

نفسه.  الوقت  يف  هذا  وكل  العاديني، 

وعندما مل تعد هناك حدود لصالحياتك، 
فإن هذا األمر يصبح مشكلة”.41

تراجع متويل الدولة 

يف عرص طفرة التشكيالت املسلحة يف ليبيا بعد 

 ،2014 عام  أوائل  إىل   2012 عام  من  الثورة، 

امليزانيات  هو  للتمويل  الرئييس  املصدر  كان 

املخصصة لهذه التشكيالت من وزاريت  الدفاع 

والداخلية، وكذلك رئاسة األركان - مبا يف ذلك 

األمنية  اللجنة  مثل  املظلة  مؤسسات  خالل  من 

العليا أو قوة  درع ليبيا. ومل تغطي هذه األموال 

رواتب أفراد امليليشيات وحسب؛ فاألهم من ذلك 

والنفقات  الرواتب  تضخيم  خالل  ومن  أنها، 

لقادة  الفرصة  أتاحت  كبري،  حد  إىل  التشغيلية 

امليليشيات وحلفائهم السياسيني لجمع الرثوات، 

األسلحة  يف  جزئيا  استثامرها  إعادة  تم  والتي 

الثقيلة وغريها من املعدات التي تحتاج إىل رأس 

.)Lacher and Cole, 2014( مال ضخم

عام  منتصف  يف  الدولة  مؤسسات  انشقاق 

التي  املسلحة  التشكيالت   توسعت 

هيمنت عىل الدولة منذ عام 2018 بصورة 

تتناىف مع موازنات الدولة املخصصة لها."

 مطار طرابلس
الدويل

الطريق الدائري الثاين 
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الطريق الرسيع الساحيل

مطار معيتيقةمطار معيتيقة

جنزور

سوق الجمعة 

قرص
بن غشري

السواين

عني زارة

فانة 
ورش

أبو سليمأبو سليم

حي االندلس 

تاجوراء

طرابلس

القوة الوطنية املتحركة

الكانيات (اللواء السابع) (ترهونة)

فرسان جنزور 

تشكيالت مسلحة مناطقية أخرى

كتيبة ثوار طرابلس

تشكيالت مسلحة مناطقية متحالفة مع كتيبة ثوار طرابلس

قوة العمليات الخاصة (ذات القيادة من مرصاتة)

كتيبة 301 (ذات القيادة من مرصاتة)

الفرقة 17 التابعة لجهاز األمن املركزي (ذات القيادة من مرصاتة)

كتيبة باب تاجوراء 

جهاز الردع ملكافحة الجرمية املنظمة واإلرهاب

كتيبة النوايص 

كتائب تاجوراء 

5 كم عبد الغني "غنيوة" الككيل

الخريطة 3: التشكيالت املسلحة يف طرابلس – السيطرة عىل املناطق كام يف يونيو 2018

قاعدة

مطار

مرصف ليبيا املركزي 

ديوان رئاسة الوزراء 

فندق ريكسوس، مقر 
املجلس األعىل للدولة

البحر املتوسط
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النمط  هذا  دعمت  التي  الرتتيبات  عطل   2014

مطالب  املركزي  املرصف  ورفض  التمويل.  من 

التشكيالت عىل كال جانبي االنقسام بالحصول 

عىل ميزانيات جديدة. يف حني استمر املرصف 

يف البداية يف دفع الرواتب عىل أساس كشوفات 

تدريجيا  تقليصها  تم  فقد  املوجودة،  الرواتب 

الرقم  إدخال  مع   ،2016  –2015 عامي  خالل 

الوطني بهدف التقليل من ازدواجية دفع الرواتب 

تضاؤل  إىل  األمر  هذا  وأدى  األفراد.  لنفس 

)الوسط،  املسلحة  للتشكيالت  املتاحة  املوارد 

واملخططات   .)1 الشكل  أيضا  راجع  2017ب؛ 

التي استخدمها املسؤولون يف حكومات الحايس 

والغويل لالستئثار بأموال املوازنات غري املنفقة 

أو الرشكات التابعة للدولة ميكنها فقط تعويض 

التشكيالت  تكبدتها  التي  الخسائر  من  جزء 

املسلحة نتيجة هذه التطورات. 

بحثت  الدولة،  متويل  نضوب  ونتيجة 

لتمويل  أخرى  طرق  عن  املسلحة  التشكيالت 

نفسها. فارتفعت عمليات االختطاف يف طرابلس 

خالل عامي 2015 و 2016، حيث كانت الغالبية 

مالية.42  دوافع  ذات  العمليات  لهذه  العظمى 

مقابل  “اإلتاوات  ظهرت  الفرتة،  نفس  وخالل 

املسلحة  التشكيالت  فرضت  حيث  الحامية” 

املؤسسات  أو  املحلية  األسواق  عىل  “رضائب” 

مرور  ومع  األمن”.  “توفري  مقابل  التجارية 

ففي  للتنظيم:  اإلتاوات  هذه  خضعت  الوقت، 

منطقة أبو سليم، عىل سبيل املثال، قام املجلس 

البلدي بفرض رضائب عىل التجار واملؤسسات 

يعاد  “العوائد”  هذه  أن  زاعام  التجارية 

السكان  ويقول  العامة.  األشغال  استثامرها يف 

الككيل،  فرضها  قد  الرضائب  هذه  أن  املحليون 

البلدي  املجلس  مع  وثيقة  عالقات  ميلك  الذي 

ويتحكم فعليا باإليرادات الرضيبية وتوزيعها.43 

تعمل كتيبة 301 - التي ينحدر قادتها من لواء 

عنارصها  غالبية  ولكن  مرصاتة  من  الحلبوص 

يف  الكرميية  سوق  يف  مرصاتة-  من  ليسوا 

رضائب  تفرض  هي  و  طرابلس.  غرب  جنوب 

كل قراج  يف السوق بقيمة ١٠٠ دينار ليبي يف 

الشهر، مام يجعل اإليرادات الشهرية ترتاوح ما 

دينار  و750,000  ليبي  دينار   500,000 بني 

أمرييك  دوالر   544,000  -  364,000( ليبي 

حسب سعر الرصف الرسمي(. ويحصل عنارص 

الوحدة الذين يقومون بدوريات يف السوق عىل 

يضيف  ما  وهو  كحافز،  األموال  هذه  من  جزء 

وزارة  من  عليها  يحصلون  التي  الرواتب  إىل  

عليها  متعارف  أصبحت مامرسة  وقد  الدفاع.44 

املرافق  أو  الكربى  الدولة  مؤسسات  تقوم  بأن 

يف  املكاتب  أبراج  ذلك  يف  مبا  للدولة،  اململوكة 

للنفط،  الوطنية  املؤسسة  أو  طرابلس  وسط 

يف  تتحكم  التي  املسلحة  للتشكيالت  بالدفع 
املناطق املحيطة مبرافقهم.45

استغالل األزمة لالزدهار 

استغلت  ذلك،  بعد  وما   2014 عام  أواخر  منذ 

التي  الفرص  طرابلس  يف  املسلحة  التشكيالت 

الرصف  أسعار  بني  العميقة  الفجوة  وفرتها 

السوداء  السوق  يف  الرصف  وأسعار  الرسمية 

عالوة عىل نقص النقد املتزايد يف املصارف. ويف 

كلتا الحالتني، فإن ترصفات التشكيالت املسلحة 

عمقت بشكل كبري األزمة التي استغلوها. ويكمن 

السبب الرئييس لهذه األزمات أوال وقبل كل يشء 

عام  من  النفطية  الصادرات  إيرادات  انهيار  يف 

2013 وانقسام مؤسسات الدولة بني حكومتني 

أديا  األمران  2014. وهذان  متنافستني منذ عام 

 Harchaoui,( إىل تراجع الثقة يف الدينار الليبي

الناس  املتنامي  التضخم  يشجع  ومل   .)2018

وتفاقم  املصارف.  يف  بأموالها  االحتفاظ  عىل 

الخناق  شددت  التي  اإلجراءات  بسبب  األمر  هذا 

عىل الوصول إىل العملة الصعبة بسعر الرصف 

تنامي  إىل  إضافة  االسترياد،  اجل  من  الرسمي 

الشكوك بأن موظفي املصارف كانوا متواطئني 

مع عصابات الخطف.46 

السوق  يف  الرصف  سعر  اختالف  وبسبب 

فرص  زادت  الرسمي،  السعر  عن  السوداء 

رجال  يحصل  حيث  االحتيالية.  املخططات 

العملة  عىل  جيدة  عالقات  لهم  ممن  األعامل 

الحصول  خالل  من  الرسمي  بالسعر  الصعبة 

ثم  االسترياد،  لغرض  مستندية  اعتامدات  عىل 

ال  أو  عنه-  أعلنوا  مام  أقل  كميات  يستوردون 

مبادلة  قبل   - اإلطالق  عىل  شيئا  يستوردون 

السوداء.  السوق  يف  بالدينار  األجنبية  عملتهم 

احتياطات  استنفاد  إىل  ذلك  أدى  وبالتايل 

انهيار  النقد األجنبي وزاد من تسارع  ليبيا من 

أكرث  االحتيال  جعل  ما  بدوره  وهو  الدينار، 

من  الصادرة  االئتامن  بطاقات  ووفرت  منفعة. 

املصارف الليبية الفرص للرتبّح من الفجوة بني 

السوداء، وإن  السوق  الرسمية وأسعار  األسعار 

 Zway, 2017, pp.( أصغر  نطاق  عىل  كان 

.)18–23; Eaton, 2018, pp. 21, 27–28

أدت أزمات العملة والنقد املتزايدة إىل تنامي 

يف  طرابلس  يف  املسلحة  التشكيالت  تدخل 

القطاع املرصيف وهذا بدوره أدى إىل تفاقم هذه 

بالتنافس  املسلحة  التشكيالت  وبدأت  األزمات. 

عىل السيطرة الفعلية عىل املصارف، من خالل 

القدرة عىل تهديد موظفي  املرصف وحاميتهم 

من تهديدات اآلخرين – من اجل االستفادة من 

االعتامدات  وابتزاز  االئتامن  بطاقات  أنظمة 

وضعت  كام  املرصف.  مسؤويل  من  املستندية 

هذه املنافسات إطارا للرصاعات بني التشكيالت 
املسلحة التي أيدت وعارضت املجلس الرئايس.47

الوصول  إمكانية  حول  التوترات  تزايد  ومع 

عىل  الحصول  إىل  املصارف  سعت  النقد،  إىل 

من  لتتمكن  املسلحة  التشكيالت  من  الحامية 

إدارة توزيع النقد. وحققت التشكيالت املسلحة 

ربًحا مبارًشا وغري مبارش من عالقتهم الجديدة 

للتشكيالت  تدفع  فالفروع  املصارف.  فروع  مع 

التي “تحرس” الفروع رسوما شهرية، وبالتايل 

نفس  عليها  يحصل  التي  الرواتب  تكمل  فإنها 

رجال امليليشيات من وزارة الداخلية أو الجيش. 

يف  النقد  توزيع  عىل  السيطرة  فتحت  كام 

إىل  جديدا  بابا  املسلحة  للتشكيالت  املصارف 

واجه  حني  ففي  االقتصادي.  واالمتياز  السلطة 

الصعوبات  من  الكثري  العاديون  املواطنون 

للحصول عىل رواتبهم ومدخراتهم، كان عنارص 

التشكيالت املسلحة قادرين عىل سحب رواتبهم 

كام  املصارف.  إىل  األموال  وصول  مبجرد  نقدا 

استفادت التشكيالت املسلحة أيضا من استخدام 

الشيكات، والتي انترشت بشكل متزايد مع تعمق 

أزمة السيولة. وبسبب حاجتهم املاسة للنقد، فإن 

شيكاتهم  استبدال  عىل  يوافقون  طرابلس  أهل 

املصدر: ديوان املحاسبة الليبي، 2018، الصفحات 519 ، 527
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بالنقد مقابل خصم يصل إىل حوايل %20 من 

قيمة الشيك. وكان قادة التشكيالت املسلحة التي 

تسيطر عىل فروع املصارف يشرتون الشيكات 

الشيكات  هذه  يرصفون  ثم  مخفض  بسعر 

لهذه  املرتاكم  التأثري  وأدى  الفعلية.48  بقيمتها 

بالنسبة  النقد  النقص يف  املامرسات إىل تفاقم 

ميكن  الوقت،  نفس  ويف  العادي.  للمواطن 

إىل  تفضيلية  وصول  إمكانية  توفري  للقادة 

لشبكات  رعاة  أنفسهم  جعل  وبالتايل  النقد، 

العمالء. لكن األرباح املتحققة من خالل السيطرة 

أمام  ضئيلة  تعترب  النقد،  إىل  الوصول  عىل 

التي  االحتيالية  املخططات  عن  الناجمة  األرباح 

تتضمن االعتامدات املستندية.49 ففروع املصارف 

عجلة  يف  الرئيسية  الرتوس  هي  التجارية 

االعتامدات  منح  يف  تتحكم  التي  البريوقراطية 

بالسعر  األجنبية  العملة  للوصول إىل  املستندية 

2015 وما بعد ذلك،  أوائل عام  الرسمي. ومنذ 

خفض املرصف املركزي كمية العمالت األجنبية 

الرقابة  وشدد  املستندية  لالعتامدات  املتاحة 

 ،2016 و   2015 عامي  ويف  تدريجيا.  عليها 

طرابلس  يف  املسلحة  التشكيالت  أصبحت 

يف  مبا  الغاشمة،  القوة  باستخدام  مشهورة 

ذلك اختطاف مدراء فروع املصارف ومسؤويل 

املرصف املركزي، للحصول عىل خطابات اعتامد 
لرشكات الواجهة أو املتواطئني معهم.50

منذ ذلك الحني، تم زيادة املستويات اإلدارية 

االعتامدات  إصدار  للموافقة عىل عملية  املطلوبة 

لوزير  الرئايس  املجلس  تعيني  وبعد  املستندية. 

بتأسيس  الوزير  قام   ،2017 أبريل  يف  اقتصاد 

لجنة أخرى للموافقة عىل االعتامدات املستندية أو 

الرغم من أن املرصف املركزي ظل  رفضها، عىل 

زاد  كام   .  )2017 )صدى،  النهائية  السلطة  هو 

ديوان املحاسبة املراقبة عىل االعتامدات املستندية، 

هذه  من  املئات  تعليق  إىل  تدخالته  وأدت 

االعتامدات  خالل عامي 2016 و2017. بالتايل 

تتطلب الحصول عىل اعتامدات مستندية ألغراض 

املؤسسات  ضمن  التنسيق  يف  زيادة  احتيالية 

املختلفة وفيام بينها.51 وادى هذا األمر إىل تشكيل 

تتقاطع  التي  النقاط  تعمل يف  إجرامية  شبكات 

السياسية  والجهات  الدولة  إدارة  خطوط  عندها 

ورجال األعامل املتنفذين والتشكيالت املسلحة.

التشكيالت  تتبنى  التنسيق،  يفشل  وعندما 

املسلحة وسائل أكرث قرسية. يف إحدى الحاالت، 

باسم  معروف  النوايص  كتيبة  يف  قائد  قام 

منطقة  عىل  نفوذه  ميتد  والذي  “الصندوق،” 

املرصف  ومقر  املكتبي  لييل  بو  برج  تشمل 

املحاسبة  ديوان  إىل  مفاجأة  بزيارة  املركزي، 

وخالل  املصارف.  أحد  فرع  مدير  برفقة 

برفع  املحاسبة  ديوان  رئيس  طالب  زيارته، 

بالرشكات  الخاصة  املستندية  االعتامدات  تعليق 

املرتبطة بكتيبة النوايص. وأسفرت املشاجرة مع 

املؤقت  االختطاف  إىل  الديوان  يف  األمن  أفراد 

ملدير األمن يف الديوان من قبل كتيبة النوايص. 

قام مجرمون  )االعتامدات ظلت موقفة(.52 كام 

مسؤويل  كبار  واحتجاز  باختطاف  أيضا 

العمليات  مدير  فيهم  مبا  املركزي،  املرصف 

هذه  من  الرغم  وعىل  املحافظ.  مكتب  ومدير 

الضغوط، يدعي املحافظ أن املرصف املركزي مل 
يرضخ لهذه االبتزازات.53

هذه  يف  تشارك  التي  األطراف  تكن  ومل 

تستخدم  مسلحة  تشكيالت  مجرد  املامرسات 

القوة الغاشمة. فعملياتها قامئة من خالل شبكات 

واإلكراه.  املتبادلة  واملنفعة  التواطؤ  من  معقدة 

يدعو  ما  هناك  وليس   – القادة  بعض  ويدعي 

الفروع مل يكونوا  لعدم تصديقهم – بأن مدراء 

دامئا ضحايا يف مثل هذه املخططات وكانوا يف 

الواقع يتواصلون معهم لعقد مؤامرات من اجل 

االعتامدات االحتيالية.54 ورجال األعامل املتنفذون 

يف مختلف أنحاء طرابلس مرتبطون مع تشكيالت 

مسلحة معينة من أجل الحصول عىل االعتامدات، 

من  حصة  استثامر  يعيدون  فإنهم  وباملقابل، 

األرباح يف هذه التشكيالت نفسها.55 وكانت هذه 

امليليشيات  كارتل  ظهور  يف  أساسية  الشبكات 

يف طرابلس. فاملعرفة والعالقات  التي يتمتع بها 

السياسيون  واملشغلون  املتنفذون  األعامل  رجال 

أعطت امليليشيات يف طرابلس الفرصة للوصول 

إىل املوارد املطلوبة من اجل التوسع يف مختلف 
أنحاء العاصمة.56

االستيالء عىل الدولة

من  النطاق  واسعة  االحتيال  عمليات  كانت 

خالل االعتامدات جزءا من توجه أكرب قامت من 

بتقسيم  الكبرية يف طرابلس  امليليشيات  خالله 

بكثري  أكرب  حد  وإىل  بينها.  فيام  الدولة  موارد 

من  املستمدة  األرباح  أصبحت  قبل،  ذي  من 

ترتكز  واختالسها  الدولة  موارد  عىل  االستيالء 

اآلن ضمن مجموعة صغرية من الجهات معظمها 

التشكيالت  تأثري  وأصبح  نفسها.  طرابلس  من 

اآلن  وضوحا  أكرث  الدولة  إدارة  داخل  املسلحة 

من أي وقت مىض منذ عام 2011. وامليليشيات 

موالية  ليست  طرابلس  عىل  املسيطرة  الكبرية 

هذه  لرحمة  كليا  تخضع  التي  للحكومة، 

التشكيالت املسلحة. ويف املقابالت التي أجريت 

املسلحة  التشكيالت  يف  القادة  وصف  معهم، 

الرئيسية باستمرار حكومة الوفاق الوطني بأنها 

امليليشيات. ودافع  أوامرها من  “واجهة” تتلقى 

مامرسات  عن  الخاصة  الردع  قوة  يف  قيادي 

الجامعة يف اعتقال الناس أوال، ثم الحصول عىل 

مذكرات القبض  املقابلة من املدعي العام بقوله:

“ال ميكن للحكومة اتخاذ قرارات. وليس 

الرساج من يصنع قرارات الرساج. وليس 

وزير  قرارات  يصنع  من  الداخلية  وزير 

وكأن  الترصف  ميكننا  وال  الداخلية. 

الحكومة يف وضعية تسمح لها بإعطائنا 

األوامر.57”

للمؤسسة دورا هاما يف  الفعيل  املوقع  ويلعب 

التأثري  مامرسة  عىل  املسلحة  الجامعة  قدرة 

التهديدات  عىل تلك املؤسسة، سواء عن طريق 

املبارشة ضد كبار املسؤولني أو اخرتاق اإلدارة. 

ولخص قيادي يف كتيبة النوايص الوضع بقوله: 

“إذا سيطرت عىل منطقة ما، فإنك تسيطر عىل 

الوزارات يف تلك املنطقة، وأنت تصدر القرارات 

النوايص وكتيبة ثوار  فيها.”58 وتسيطر كتيبة 

طرابلس، وقوة الردع الخاصة عىل مناطق وسط 

طرابلس التي تضم معظم الوزارات ومؤسسات 

الدولة الكربى، ومقرات الرشكات اململوكة للدولة. 

ميليشيا  أكرب  هي  و   ،301 كتيبة  قادة  ويعترب 

متمركزة يف طرابلس،  من مرصاتة  قيادة  ذات 

الجهات األكرث نفوذا من خارج طرابلس – لكن 

القليل من  التي يسيطرون عليها تضم  املناطق 
الهيئات الهامة.59

لدى  شائعة  مامرسة  أصبح   ،2011 عام  منذ 

التشكيالت املسلحة املتمركزة يف طرابلس أن تقوم 

بتهديد املسؤولني من أجل تحقيق طلباتهم. لكن يف 

السابق، كان وجود تشكيالت مسلحة من مجموعة 

متنوعة من الخلفيات الجغرافية والسياسية كفيال 

كانوا  فاملسؤولون  القوى؛  يف  توازن  بإيجاد 

تهديدات  من  الفصائل  أحد  بحامية  يتمتعون 

الفصائل األخرى، وبشكل عام، كانت منافع االبتزاز 

ولكن  توازنا.  أكرث  بشكل  التشكيالت  بني  موزعة 

الكبرية  األربع  امليليشيات  فإن  الكارتل،  إطار  يف 

تبتز املسؤولني كام تشاء. ففي أكتوبر2017، قام 

اثنان من قادة كتيبة ثوار طرابلس باختطاف وزير 

املواصالت لفرتة وجيزة، ومل يفرجوا عنه إال بعد أن 

 فتحت السيطرة عىل توزيع النقد 

بابا  املسلحة  للتشكيالت  املصارف  يف 

جديدا إىل السلطة واالمتياز االقتصادي."
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وافق عىل التوقيع عىل تحويل جزء من عقد ممنوح 

لرشكة إيطالية  بقيمة 78 مليون يورو إلعادة بناء 

لرجل  مملوكة  رشكة  إىل  الدويل  طرابلس  مطار 

 ،2018 فرباير  ويف  مرصاتة.60  من  متنفذ  أعامل 

حاول أحد القادة دون نجاح يذكر ابتزاز مسؤول 

عىل  إلجباره  للنفط  الوطنية  املؤسسة  يف  كبري 

توقيع عقد. ويف الشهر التايل، أجرب نفس القائد 

املدير التنفيذي للخطوط الجوية اإلفريقية التابعة 

للدولة عىل توقيع عقد تأمني لطائرات الرشكة.61 

الخاصة  الردع  وقوة  الككيل  من  كل  رجال  وقام 

مسؤويل  كبار  باعتقال  طرابلس  ثوار  وكتيبة 

الخطوط الجوية اإلفريقية يف فرتات مختلفة من 

من  أشهر  لعدة  كأرسى  واحتجازهم   ،2017 عام 

أجل الضغط عليهم لتعيني حلفائهم يف مناصب 

خدمات  عىل  للحصول  أو  الرشكة  يف  كربى 

املدير  الخاصة  الردع  قوة  احتجزت  كام  أخرى.62 

األخرى  الرئيسية  الجوية  للخطوط  التنفيذي 

التابعة للدولة، وهي الخطوط الجوية الليبية، ملدة 

مثانية أشهر، مخالفة أمر إطالق رساح صادر عن 

املدعي العام. ويف النهاية أطلق رساحه يف أبريل 

2018، عىل الرغم من أن مثن إطالق رساح ال يزال 

غري معروف.63 

وكام هو الحال مع االعتامدات ، فإن استخدام 

القوة من قبل التشكيالت املسلحة هو فقط الشكل 

يستطيعون  أنهم  كام  لنفوذهم.  وضوحا  األكرث 

االعتامد أيضا بشكل متزايد عىل املتواطئني داخل 

الوفاق  تأسيس حكومة  الدولة. ومنذ  مؤسسات 

الوطني، فإن املناصب األمنية العليا يهيمن عليها 

طرابلس  يف  الجمعة  سوق  منطقة  من  ضباط 

ذات الصالت الوثيقة مع كتيبة النوايص، أو قوة 

وتشمل  طرابلس.  ثوار  كتيبة  أو  الخاصة  الردع 

األمثلة عىل هؤالء املمثلني عبد الرحمن الطويل، 

عىل  التفاوض  يف  رئيسيا  دورا  لعب  الذي 

وأصبح  طرابلس  إىل  الرئايس  املجلس  دخول 

الحرس  وآمر  الجيش؛  أركان  رئيس  بعد  فيام 

الرئايس، نجمي الناكوع؛ ووزير الداخلية عارف 

 .2018 فرباير  يف  إقالته  متت  الذي  الخوجة، 

لكن ومنذ ذلك الحني، فإن إفادات من املوظفني 

تدعي  املسلحة  التشكيالت  وقادة  والسياسيني 

باستمرار أن امليليشيات الطرابلسية الكبرية تضع 

الحكومية  املناصب  يف  الحلفاء  من  كبريا  عدد 

العليا أو املتوسطة. والغالبية العظمى من هؤالء 

العمالء هم من طرابلس. وقد أفاد أحد املوظفني 

املخرضمني بقوله:

الجهوية.  منظور  من  التفكري  ضد  “أنا 

الوزارات  متلؤ  التشكيالت  هذه  لكن 

حكومة  إدارة  ميكنك  وال  بالطرابلسية. 

وحدة وطنية بهذا الشكل.64” 

بهذا  املتأثرة  الجهات  من  الخارجية  ووزارة 

األمر بشكل خاص. فاملناصب يف السفارات يف 

بعض  أن  كام  رواتبها.  إلرتفاع  جذابة  الخارج 

اإلجراءات  بسبب  كبريا  نفوذا  توفر  املناصب 

منصب  مثل  عليها،  يسيطرون  التي  اإلدارية 

القنصل يف تونس. والقنصل الحايل هو قيادي 

ترتيب  وهو  طرابلس،  ثوار  كتيبة  يف  سابق 

الرشس  الجامعة  اخرتاق  عىل  بوضوح  يشهد 

لوزارة الخارجية. ويف شهر مايو 2017، عندما 

قام وزير الخارجية محمد سيالة بوصف حفرت 

احتجت كتيبة  الليبي،”  للجيش  بأنه “قائد عام 

النوايص عىل ذلك بنرش  ثوار طرابلس وكتيبة 

األسلحة حول وزارة  الثقيلة  الدبابات واألسلحة 

الخارجية ومقر املجلس الرئايس. ومبنى وزارة 

الخارجية تسيطر عليها وحدة تابعة لكتيبة ثوار 

طرابلس، والتي متلك قاعدة كبرية وراء الوزارة. 

كام أن مجموعة من تاجوراء متحالفة مع كتيبة 

ثوار طرابلس لديها أيضا مكتب يف الوزارة. ومل 

موافقة سيالة عىل  بعد  إال  االحتجاجات  تنتهي 

امليليشيات  رجال  من  عرشين  من  أكرث  تعيني 

الحني  ذلك  ومنذ  الخارج.65  يف  السفارات  يف 

قام قادة كتيبة ثوار طرابلس بوضع املزيد من 
الحلفاء والعمالء يف السفارات الليبية.66

أهمية،  أكرث  منافع  األخرى  الوزارات  تقدم 

الترصف  تؤثر عىل  التي  املناصب  ذلك  مبا يف 

يف أصول الدولة، مام يسمح باختالسها. فجهاز 

اإلمداد الطبي، عىل سبيل املثال ، يستورد الدواء 

دينار  مليون   700 تقارب  سنوية  موازنة  وله 

ليبي )510 مليون دوالر أمرييك بسعر الرصف 

الرسمي(. يف منتصف عام 2017، خرج قادة 

كتيبة ثوار طرابلس منترصين يف رصاعهم مع 

قيادة من مرصاتة ووضعوا  ذو  لويب سيايس 

مرشحهم كرئيس للجهاز.67 والشبكات الفاسدة 

طرابلس  يف  املسلحة  بالتشكيالت  املرتبطة 

قادرة عىل نحو متزايد عىل االحتيال عىل الدولة 

عن طريق تنسيق أعاملها عرب مؤسسات الدولة 

املختلفة. فقد أشارت مزاعم إىل أن قادة كتيبة 

النوايص، مثال، قاموا بوضع عمالء يف املناصب 

مصلحة  و  املالية  وزارة  يف  واملتوسطة  العليا 

األحوال املدنية، مام يسمح لهم بتضخيم دفعات 

جامعتهم  ملصلحة  الفرق  واستثامر  الرواتب 
املسلحة.68

التشكيالت  استيالء  درجة  فإن  باختصار، 

مسبوقة،  غري  الدولة  عىل  طرابلس  يف  املسلحة 

االحتيال  من  املستفيدين  األشخاص  ومجموعة 

الوقت نفسه يشغلون املناصب  واالختالس، ويف 

ضيقة  رشيحة  عىل  مقترصة  الرشعية،  اإلدارية 

من املجتمع. وهذا الوضع يفسد الغاية االسمية من 

“حكومة الوفاق الوطني.” ويف حال انتهاء املأزق 

السيايس يف وقت قريب، فمن املمكن أن يشكل 

هذا األمر تحديا كبريا يف وجه إقامة أي حكومة 

بسبب  مستدام  غري  وضع  أنه  كام  فعلية.  وحدة 

طرابلس  منطقة  يف  العسكرية  القوى  توازن 

الكربى: أما يف ضواحي طرابلس واملدن الغربية 

التي تضم قوات عسكرية ضخمة، فإن  يف ليبيا 

يتزايد  العاصمة  يف  القائم  الوضع  عىل  السخط 

بوترية متسارعة. 

التفاوض  الكارتل:  مستقبل 

عىل تسوية أم االنهيار العنيف؟

كارتل  داخل  الداخلية  الخصومات  تشكل 

امليليشيات واملعارضة العنيفة من قبل املستبعدين 

حرس من امليليشيات يف صف خارج مرصف يف طرابلس، ليبيا، فرباير 2017.

املصدر: محمود تركيا، صور وكالة األنباء الفرنسية
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حالت  وقد  الكارتل.  بقاء  عىل  جدية  تهديدات 

عمل  بأي  القيام  دون  العوامل  من  مجموعة 

عسكري ضد الكارتل. فقلة مختارة من أصحاب 

القرار من مدن مثل مرصاتة والزنتان لهم مصالح 

يف حكومة طرابلس، ومعظم األطراف يف منطقة 

املفتوح عىل  الرصاع  أن يشكل  طرابلس تخىش 

العاصمة فرصة لحفرت الكتساب موطئ قدم يف 

للكارتل  العنيف  االنهيار  احتاملية  لكن  املنطقة. 

الخناق  املحكمة  لقبضتها  موازية  بوترية  تزيد 

التفاوض  أن  اآلن  الدولة. ويبدو  عىل مؤسسات 

التي  املناطق  عىل  السيطرة  تنظم  تسوية  عىل 

قد  الرئيسية يف طرابلس  واملرافق  املواقع  تضم 

يحول دون حرب أخرى عىل العاصمة. 

التوترات ضمن الكارتل

يقر قادة التشكيالت املسلحة التي تشكل جزء من 

التشكيالت  هذه  داخل  التوترات  بتزايد  الكارتل 

الشبكات  تخاطر  ناحية،  فمن  بينها.  وفيام 

كل  مع  املرتافقة  املتنافسة  املحلية  السياسية 

امليليشيات  بجر  األربع  التشكيالت  من  واحدة 

كتيبة  وقادة  الككيل  ويشعر  خصوماتها.  إىل 

بالقلق  الخصوص،  وجه  عىل  طرابلس،  ثوار 

القدرات  يف  الخاصة  الردع  قوة  استثامر  بشأن 

دور  إىل  إضافة  واملراقبة،  االستخباراتية 

أفعالها.69  توجيه  املدخيل يف  التيار  أيديولوجية 

قوة  طرابلس  ثوار  كتيبة  قادة  احد  ووصف 

خطري”  متطرف  “تنظيم  بأنها  الخاصة  الردع 

الدولة. ورغم  كافة مؤسسات  وآذان يف  أعني  له 

اعرتافه التام بنطاق النشاطات اإلجرامية لزمالئه 

من قادة كتيبة ثوار طرابلس، فقد شدد عىل أن 

التهديد الذي يشكله التيار املدخيل أكرب بكثري.70 

وقال أحد مستشاري الككيل إىل أن املشكلة يف 

وكارة-  التاجوري  هيثم  “مع  تكمن  طرابلس 
وخصوصا كارة، الذي يتغول”.71

من الناحية األخرى، فإن الرثاء الرسيع لبعض 

القادة  بني  العداوات  نار  يذيك  امليليشيات  قادة 

القادة  الجامعة وبني هؤالء  نفس  املختلفني يف 

ورفاقهم السابقني يف السالح. وخالل املقابالت 

التي تم إجراؤها، عرب عدة قادة سابقني وحاليني 

يف كتيبة ثوار طرابلس وقوة الردع الخاصة عن 

ونهب  ابتزاز  بأعامل  وصفوه  عام  رضاهم  عدم 

وثراء شخيص يقوم بها رفاقهم السابقون بكل 

وقاحة. وأشار العديد منهم إىل أدلة قدمها فريق 

بأن  ليبيا  بشأن  املتحدة  لألمم  التابع  الخرباء 

التاجوري قد ابتز اعتامدات بقيمة عرشات ماليني 

الدوالرات.72 وعرب رجل أعامل متنفذ كان متحالفا 

يف السابق مع قوة الردع الخاصة عن قلقه بشأن 

وقوة  عام،  بشكل  للميليشيات  املطلقة  السلطة 

الردع الخاصة بشكل خاص والتي، حسب أقواله، 

معيتيقة  سجن  يف  األبرياء  من  العديد  اعتقلت 

تطلق  كانت  أعامل  رجال  فيهم  مبن  لها،  التابع 

رساحهم فقط مقابل فدية.73 

طرابلس  يف  املسلحة  التشكيالت  تعترب  ال 

صارمة.  وقيادية  إدارية  هياكل  ذات  تنظيامت 

املؤسسون  والعنارص  الرئيسية  والقيادة 

لتشكيالت مثل كتيبة ثوار طرابلس وقوة الردع 

بروابط  مرتبطون  النوايص  وكتيبة  الخاصة 

اجتامعية قوية تشكلت خالل نزاع عام 2011، 

وروابط  العائلية  الروابط  أساس  عىل  وغالبا 

الصالت  وتربط  قبل.  من  القامئة  الجوار 

التشكيالت،  هذه  من  العديد  أيضا  االجتامعية 

من  النوايص  وكتيبة  الخاصة  الردع  قوة  مثل 

التشكيالت  قادة هذه  تربط  الجمعة، كام  سوق 

مع رجال أعامل وسياسيني.74 غري أن الصعود 

امليليشيات  هذه  قادة  من  ملجموعة  الرسيع 

انسجام  تضع  املتغرية  السياسية  وتحالفاتهم 

هذه التشكيالت موضع االختبار.

وغالبية أفراد هذه التشكيالت هم اٱلن جنود 

الرواتب  يف  طمعا  التشكيالت  هذه  يتبعون 

نتيجة  أو  بالوالء  لها  يدينون  ألنهم  وليس 

االقتصادية  األزمة  تفاقم  ومع  القوية.  الروابط 

عىل مدار السنوات الثالث املاضية، برزت ظاهرة 

املأجورة يف منطقة طرابلس  الرثة  الربوليتاريا 

الكربى. فميليشيات الكارتل ومن تم استبعادهم 

من الكارتل يستطيعون ويقومون فعليا بالتجنيد 

من بني العنارص السابقني للتشكيالت املسلحة 

التي تم طردها من طرابلس. ويشمل املجندون 

وجنود  ليبيا،  رشقي  من  النازحني  اآلخرون 

ليبيا، ومقاتلني من  والتبو من جنوب  الطوارق 

يزيد  امليليشيات”  “بروليتاريا  تشاد.75 وظهور 

يف  والجذرية  املفاجئة  التغيريات  احتاملية  من 

ميزان القوى بني هذه التشكيالت. 

تحالف املستبعدين؟

الغضب  ويتنامى  يتزايد  طرابلس،  حول 

العسكرية  السياسية  القوات  بني  والسخط 

يف  حاليا  املحظوظة  غري  أو  املستبعدة  القوية 

التي  الدولة  مؤسسات  إىل  للوصول  محاوالتها 

يسيطر عليها الكارتل.

رشق  يف  الواقعة  تاجوراء  منطقة  تضم 

رئيسية  مسلحة  تشكيالت  تسع  العاصمة 

الكارتل  تشكيل  عىل  الغالب  يف  شاهدا  كانت 

التشكيالت  هذه  بعض  وعارضت  الهامش.  من 

عام  يف  الرئايس  املجلس  دخول  رصاحة 

2016، ونتيجة لذلك قام املستشارون األمنيون 

للتعامل  محدودة  مبحاوالت  الرئايس  للمجلس 

تدهورت  كام  التشكيالت.  هذه  مخاوف  مع 

تدعم  التي  املسلحة  التشكيالت  مع  العالقات 

املعتقلني  قضية  بسبب  الرئايس  املجلس 

يف  الخاصة  الردع  قوة  قبل  من  املحتجزين 

 2600 حوايل  السجن  ويضم  معيتيقة.  سجن 

والتعذيب  التعسفي  باالعتقال  ويشتهر  سجني 

والوفيات يف الحجز.76 ويف الوقت الذي قالت 

كانوا  السجناء  هؤالء  أن  الخاصة  الردع  قوة 

احتفلوا  تاجوراء  يف  القادة  فإن  “إرهابيني”، 
بهم باعتبارهم “ثوارا.”77

 33 كتيبة  هاجمت   ،2018 يناير  يف 

مطار  الله  خلف  بشري  بقيادة  تاجوراء  من 

معيتيقة بعد أن قتلت وحدة تابعة لقوة الردع 

غارة  يف  الكتيبة  عنارص  من  اثنني  الخاصة 

 Elumami( تاجوراء  يف  مواقعه  أحد  عىل 

خلف  يحصل  ومل   .)and Lewis, 2018

عىل  “البقرة،”  باسم  أيضا  املعروف  الله، 

يف  األخرى  التشكيالت  من  املتوقع  الدعم 

هجومه  الخاصة  الردع  قوة  وصدت  تاجوراء. 

وقت  ويف  املهاجمني.  من  العرشات  واعتقلت 

بالتشكيالت  الرئايس  املجلس  اعرتف  الحق، 

الطابع  تاجوراء من خالل إضفاء  املسلحة من 

األمنية  العمليات  “غرفة  إنشاء  عىل  الرسمي 

املشرتكة”. تم دمج وحدة خلف الله يف جهاز 

استمرت  التوترات  أن  غري  املركزي.  األمن 

للمقاتلني  الخاصة  الردع  قوة  اعتقال  حول 

لهذه  الرئايس  املجلس  وتجاهل  تاجوراء  من 

فقد  ذلك،  عىل  عالوة  الكبرية.78  املنطقة 

التي  الطرابلسية  امليليشيات  بعض  وجدت 

مع  ملجأ  طرابلس  وسط  من  الكارتل  طردتها 

تاجوراء.79  من  املسلحة  التشكيالت 

وإىل الغرب من طرابلس، تستضيف الزاوية 

عن  الراضية  غري  املسلحة  التشكيالت  مختلف 

إحداث  عىل  قدرتها  ولكن  يف طرابلس  الوضع 

داخل  الكامن  الرصاع  بسبب  محدودة  التغيري 

من  التشكيالت  انضمت  إذا  نفسها.  الزاوية 

فإنها  العملية ضد كارتل طرابلس،  إىل  الزاوية 

املنافسني  قبل  تخاطر بطردها من مدينتها من 

املحليني. واألهم من ذلك، أن الزاوية تستضيف 

من  بالقوة  طردها  تم  صرباتة  من  كبرية  قوات 

تلك املدينة يف أكتوبر 2017، مع تقديم املجلس 

الرئايس لدعمه للمنترصين من صرباتة. وشارك 

أنفسهم  يعتربون  الذين  املنفيون،  املقاتلون 

“ثوارا،” يف محادثات مع الحلفاء املحتملني من 

 احتاملية االنهيار العنيف للكارتل 

املحكمة  لقبضها  موازية  بوترية  تزيد 

الخناق عىل مؤسسات الدولة."
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تاجوراء ومرصاتة بنية تغيري ميزان القوى يف 
طرابلس.80

انسحب الجزء األكرب من التشكيالت املسلحة 

وصول  بعد  طرابلس  من  تدريجيا  مرصاتة  من 

التشكيالت  من  العديد  وغادر  الرئايس.  املجلس 

الدولة  تنظيم  ضد  العملية  إىل  لالنضامم 

اإلسالمية )داعش( يف رست التي بدأت يف مايو 

آخرون  غادر  التالية،  السنة  مدار  وعىل   .2016

مع توسع امليليشيات املؤيدة للمجلس الرئايس. 

ترتيبات  يف  فدخلت  بقيت  التي  التشكيالت  أما 

مع املجلس الرئايس أو كانت تدعمه من البداية. 

كام ألغوا األسامء األصلية لكتائبهم بشكل متعمد 

يف محاولة إلخفاء حقيقة أن معظم القيادين  يف 

عىل  يسيطرون  من  وبالتايل  التشكيالت-  هذه 

أسلحتهم الثقيلة ينحدرون من مرصاتة. أكرث هذه 

انبثقت  301،  والتي  الوحدات قوة كانت كتيبة 

الكتيبة  وهذه  مرصاتة.  من  الحلبوص  لواء  من 

إضافة إىل وحدتني ذات قيادة من مرصاتة -وهام 

كتيبة 14 والفرقة األمنية 17 التابعة لجهاز األمن 

املركزي  تتمركز عىل طريق املطار. كام تسيطر 

يف  اسرتاتيجية  مواقع  عىل  أيضا   301 الكتيبة 

مطار طرابلس الدويل وعىل حدود ورشفانة.81 

يف حني تعترب الكتيبة 301 متحالفة مع كتيبة 

الخاصة  العمليات  قوة  فإن  طرابلس،  ثوار 

قيادة  ذات  تعترب وحدة  الداخلية  لوزارة  التابعة 

كتيبة  مع  وثيق  بشكل  ومتشابكة  مرصاتة  من 

تحت  النوايص  رجال  استوعبت  فقد  النوايص: 

مظلتها وتحافظ عىل تواجدها يف مناطق وسط 

طرابلس التي تعترب من مناطق كتيبة النوايص.82 

كارتل  أطامع  فإن  نفسها،  مرصاتة  يف 

عارم.  غضب  فتيل  أشعلت  طرابلس  ميليشيات 

فمنذ نوفمرب 2017، كانت هناك جهود متكررة 

نحو  للزحف  القوى  من  تحالف  لتشكيل 

بعثة  تدخالت مسؤويل  أدت  وبالكاد  طرابلس. 

األمم املتحدة للدعم يف ليبيا مرتني )يف ديسمرب 

هذه  إطالق  تجنب  إىل   )2018 2017 ومارس 

العملية.83 ومسألة ما إذا كان زحف القوات من 

تتوقف  املطاف  نهاية  يف  سيحصل  مرصاتة  

وقادة  السياسيني  بعض  جهود  عىل  جزئيا 

املجلس  عىل  للضغط  مرصاتة  من  امليليشيات 

الرتتيبات  تغيريات يف  للتفاوض عىل  الرئايس 

طرح   ،2018 أبريل  ويف  طرابلس.  يف  األمنية 

قوة  نرش  مبوجبها  يتم  خطة  القادة  هؤالء 

يف  مرصاتة  من  القيادة  ذات  اإلرهاب  مكافحة 

تشكل  سوف  القوة  هذه  بأن  وقالوا  طرابلس. 

طرابلس  ميليشيات  مواجهة  يف  توازن  قوة 

الكبرية، ويف الوقت نفسه تعمل عىل تهدئة قادة 

يف مرصاتة يهددون بدخول طرابلس بالقوة.84 

الرئايس  املجلس  يستجب  مل  اآلن،  وحتى 

قراراً  الرساج  أصدر  مايو،   7 ويف  للمقرتحات 

صوريا بإعادة تسمية قوة الردع الخاصة باسم 

“جهاز الردع ملكافحة الجرمية املنظمة واإلرهاب” 

)املجلس الرئايس، 2018(. وإضافة إىل استيعاب 

الردع  قوة  يف  االختصاصات  من  أوسع  نطاق 

الخاصة وجعلها مؤسسة ذات صالحيات وطنية، 

رسميا  تكليفا  الخاصة  الردع  قوة  القرار  أعطى 

مبكافحة اإلرهاب بدا وكأنه مصمم الستباق خطة 

اإلرهاب  مكافحة  قوة  لنرش  مرصاتة  من  القادة 

الخطوة  هذه  فإن  مرصاتة،  ويف  طرابلس.  يف 

تصب يف مصلحة املجموعة املتزايدة من القادة 

ضد  العسكري  التحرك  أجل  من  يسعون  الذين 

ميليشيات طرابلس الكبرية.

يعتمد  طرابلس  إىل  مرصاتة  قوات  عودة 

عىل  مرصاتة  من  التشكيالت  قدرة  عىل  أيضا 

التوصل إىل تفاهم مع الحلفاء املحتملني بشأن 

أي عملية. وإضافة إىل التشكيالت من تاجوراء 

وصرباتة، فإن الحلفاء املحتملني يشملون قوات 

من ترهونة والزنتان.

يف  الوحيدة  املدينة  هي  اليوم  وترهونة 

غرب وجنوب ليبيا التي يسيطر عليها تشكيل 

مسلح واحد. ومل يكن اللواء السابع، املعروف 

عموما باسم “الكانيات” تقديرا لألخوة الثالثة 

من عائلة الكاين الذين يقودنه، معروفا فعليا 

2015. ومنذ ذلك الحني، سطع  قبل منتصف 

ومنذ  األحداث.  مرسح  عىل  رسيعا  نجمه 

بقوة  الكانيات  توسع   ،2017 عام  منتصف 

نحو ضواحي طرابلس. ومن املرجح أن تطالب 

األمنية  الرتتيبات  النقض بشأن  الجامعة بحق 

إعادة  املتوقع  الدويل،  طرابلس  مطار  حول 

يضم  كام   .2018 يوليو  أو  يونيو  يف   فتحه 

الكانيات مقاتلني من عدة تشكيالت مسلحة تم 

وهم   – الكارتل  قبل  من  طرابلس  من  طردها 

مقاتلون متلهفون عىل “االنتقام.85” 

يف  معنية  أطراف  أيضا  الزنتان  وتشكيالت 

الرصاع لتأمني املطار الدويل، بعد أن تم طردهم 

بالقوة من هناك يف عام 2014، وخسارتهم لعدة 

مئات املقاتلني يف هذا النزاع. ويقول القادة من 

يقتيض  النظامية  األمن  قوات  غياب  أن  الزنتان 

عودة مقاتيل الزنتان إىل العاصمة لضامن أمن 

املدنيني الذين ترجع أصولهم إىل الزنتان . )يف 

إىل  مدين   20،000 حوايل  هرب   ،2014 عام 

الزنتان، مع عودة معظمهم إىل طرابلس خالل 

 ،2017 نوفمرب  ومنذ  املاضيني(.86  العامني 

اقرتبت تشكيالت من الزنتان طرابلس تدريجيا. 

ويف ذلك الشهر، انترشت قوات من الزنتان يف 

تحت  طرابلس  غرب  جنوب  ورشفانة،  منطقة 

قبل  تعيينه من  تم  الذي  الجوييل،  أسامة  قيادة 

املجلس الرئايس كآمر املنطقة العسكرية الغربية. 

ويف مارس 2018، قامت قوة العمليات الخاصة 

ذو  التواجد  بتوسيع  الطرابليس  عامد  بقيادة 

تحركت  حيث  املنطقة،  يف  الزنتان  من  القيادة 

ضمن نطاق بضعة كيلومرتات من املطار الدويل. 

وعىل النقيض من القوة ذات القيادة من مرصاتة 

فإن  طرابلس،  يف  االسم  نفس  تحمل  والتي 

تتبع  للطرابليس  التابعة  الخاصة  العمليات  قوة 

البالد  البيضاء رشق  للحكومة املؤقتة يف مدينة 

يف  لكن  الرئايس.  املجلس  بسلطة  تعرتف  وال 

عملياته عىل أرض الواقع، يبدو أن الطرابليس قد 

تحالف مع الجوييل الذي يعارض حفرت بشدة.87 

يف محاولة ملنع املواجهة مع تشكيالت الزنتان، 

الطرابليس عن  باستيعاب  الرئايس  املجلس  قام 

طريق تعيني نائبه كنائب وزير الداخلية. وبعد 

ذلك بوقت قصري، انسحبت قوات الطرابليس من 

مواقعها املتقدمة عىل طول الطريق الساحيل بني 

جنزور والزاوية )املتوسط، 2018 (. لكن تبقى 

مصالح تشكيالت الزنتان األساسية يف طرابلس 

بالكاد  التعيني  أن هذا  الواضح  بدون حل، ومن 

يلبي طموح هذه التشكيالت. 

طرابلس  منطقة  يف  التشكيالت  هذه  كل 

معقدة  وتحالفات  مواقف  يف  منخرطة  الكربى 

طرابلس.  يف  املليشيات  مع  وكذلك  بينهم،  فيام 

عىل  ومرصاتة  الزنتان  من  القادة  تفاوض  وقد 

السيطرة عىل  يغري  أن  من شأنه  تفاهم  رشوط 

املناطق يف طرابلس. وعقدوا مراسم مصالحتني 

جمعت بني املدينتني، سعيا وراء تحالف محتمل 

يف طرابلس يحظى “برشعية معنوية” )الوسط، 

تسفر  مل  اآلن،  وحتى   .)2018 بوبني،  2018؛ 

هذه الجهود عن اتفاق بشأن نرش قوات كل منها 

لكن،  مناطق طرابلس.88  ضمن  النفوذ  وتقسيم 

وبسبب االستياء من ازدياد سيطرة الكارتل عىل 

مؤسسات الدولة، فقد تزايدت احتامليات أن تقوم 

بعض هذه التشكيالت ببناء تحالف قوي يهدف 

إىل تغيري ميزان القوى يف العاصمة بالقوة.

تهديد حفرت

الخوف من أن يكون خليفة حفرت هو املستفيد 

رأي  وهو  طرابلس-  يف  الحرب  من  الرئييس 

يف  التشكيالت  واسع  نطاق  عىل  فيه  تتشارك 

عىل  ساعدت  التي  العوامل  أحد  هو  املنطقة- 

الوقت  ويف  العاصمة.  يف  التصعيد  تجنب 

منطقة  يف  قوات  أي  حفرت  ميلك  ال  الراهن، 

الجوييل  قوات  تقدم  وأدى  الكربى.  طرابلس 

2017 إىل ورشفانة وعملياته ضد  يف نوفمرب 

إىل إضعاف  املنطقة  املوالية لحفرت يف  القوات 

وعمليات  الغربية.  املنطقة  يف  حفرت  موقف 

قام  حيث  الرشقية،  املنطقة  يف  السابقة  حفرت 

السابقني  الحلفاء  عىل  القضاء  أو  بتهميش 

تجعل من غري املرجح أن يقوم قادة امليليشيات 

عنه.  نيابة  حرب  بخوض  طرابلس  منطقة  يف 

ولكن يف وضع ميكن أن يؤدي فيه اندالع حرب 

القادة،  كبرية إىل خلق تهديد فعيل عىل هؤالء 

مع  التحالف  إىل  مياال  يكون  قد  البعض  فإن 

حفرت والسعي للحصول عىل دعمه. 
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آثار الدمار يف املبنى الرئييس يف مطار طرابلس الدويل، طرابلس، ليبيا، أغسطس 2014.

املصدر: حازم تركيا، صور وكالة األنباء الفرنسية

هذا  ملثل  املشهد  بإعداد  بهدوء  حفرت  يقوم 

السيناريو. فقد قام بإرسال ضباط إىل ترهونة 

موالية،  قوات  بناء  بهدف  والزاوية،  وليد  وبني 

رغم أن النجاح مل يحالفه كثريا حتى اآلن. ويف 

صرباتة ورصمان وغريب الزاوية، ميكن لحفرت 

االعتامد عىل عدة تشكيالت مسلحة، وخصوصا 

أنه  كام  املدخيل.89  التيار  عليها  يسيطر  التي 

يحظى بالدعم بني الحلفاء يف الزنتان ورجبان. 

ووقوع حرب عىل طرابلس سيخلق مدخال لهذه 

سيمكن  مام  النزاع،  يف  للدخول  التشكيالت 

حفرت من حشد الدعم الشعبي وراء نيته املعلنة 

بفرض السيطرة “بقبضة من حديد.”

الخالصة

من  صغري  عدد  يسيطر   ،2018 عام  يف 

الدولة  من  تبقى  ما  عىل  املسلحة  التشكيالت 

غري  حد  إىل  طرابلس،  يف  ومواردها  الليبية 

يف  املضطرب  العاصمة  تاريخ  يف  مسبوق 

السيطرة  هذه  ومتتد  القذايف.  بعد  ما  حقبة 

للمسؤولني  املليشيات  ابتزاز  من  أبعد  إىل 

طرابلس  يف  املسلحة  فالتشكيالت  الحكوميني. 

تتطور وتتحول إىل شبكات إجرامية قوية تربط 

املؤثرين  األعامل  ورجال  السياسيني  مع  القادة 

وأصحاب املناصب اإلدارية الرئيسية.

ونطاق هذه السيطرة يشكل عقبات رئيسية 

الوطني.  املستوى  عىل  السيايس  التقدم  أمام 

النظر  بغض  جديدة،  حكومة  أي  وستعاين 

صفقة  أو  االنتخابات  خالل  من  جاءت  إذا  عام 

سياسية جديدة بني األطراف املتنازعة يف ليبيا، 

الواسع لهذا  النفوذ  أمام  من أجل فرض نفسها 

حكومة  إنشاء  تصور  الصعب  ومن  الكارتل. 

ظل  يف  للسلطة  سلمي  تسليم  أو  فعلية  وحدة 

ليست  الوطني  الوفاق  الظروف؛ وحكومة  هذه 

يف وضع ميكنها من تسليم السلطة ألن السلطة 

يف الغالب يف أيدي الكارتل.

قيام الكارتل مبنع القوى السياسية العسكرية 

الدولة  إدارة  مفاصل  إىل  الوصول  من  املؤثرة 

يكون  أن  املرجح  من  للغاية  خطريا  وضعا  يخلق 

وطاملا  القريب.  املستقبل  يف  حتى  مستساغ  غري 

حرب  اندالع  مخاطر  فإن  الحالة،  هذه  استمرت 

جديدة للسيطرة عىل طرابلس ستستمر يف التزايد.

الغربية  والحكومات  املتحدة  األمم  وساهمت 

يف الحالة الراهنة، من خالل تشجيعها للمجلس 

الرئايس لحكومة الوفاق الوطني عىل الدخول إىل 

طرابلس تحت حامية ميليشيات مختارة ودعمها 

امليليشيات يف  لهذه  العدواين  للتوسع  الضمني 

والغرب  املتحدة  األمم  تتحمل  لذلك  العاصمة. 

نوعا من املسؤولية عن النفود والسيطرة الحالية 

للكارتل. ويف غياب مشاركة األمم املتحدة الجدية 

استدامة   أكرث  أمنية  ترتيبات  التفاوض عىل  يف 

من  للكارتل  العنيف  االنهيار  فإن  طرابلس،  يف 

تعترب  قبل قوى خارجية  من  تدمريه  أو  الداخل 

احتامالت قامئة إىل أبعد الحدود.

غري  الحايل  للوضع  سهلة  حلول  توجد  وال 

قوات  يحكم  ال  الرئايس  فاملجلس  املستدام. 

نظامية قادرة عىل االستيالء عىل املواقع الرئيسية 

إىل  تفتقر  يحكمها  التي  والقوى  طرابلس.  يف 

أنها محايدة يف  إليها عىل  املصداقية؛ وال ينظر 

الرصاعات بني امليليشيات يف طرابلس وال ميكن 

التشكيالت  من  أي  هجامت  وجه  يف  تصمد  أن 

املسلحة يف العاصمة. ووحدات الحرس الرئايس 

التأسيس  قيد  تزال  ال   - طرابلس  يف  املتمركزة 

بعد أن تم تأسيسها يف أوائل عام 2016 - غري 

قادرة عىل تحدي أي من امليليشيات الكبرية يف 

أن  العسكري وحقيقة  طرابلس، بسبب ضعفها 

تلك امليليشيات تسيطر فعليا عىل الحكومة. كان 

هذا األمر واضًحا بشكل جيل عندما قامت القوات 

املوالية للتاجوري و كتيبة 301 بإجالء الحرس 

مجلس  ديوان  يف  مواقعه  من  بالقوة  الرئايس 

طرابلس  ومطار  طرابلس  وسط  يف  الوزراء 

الدويل يف مايو 2018. وخارج طرابلس، يوفر 

الحرس الرئايس غطاء إداريا للميليشيات املحلية، 

الليبية  األمنية  للمؤسسات  مامثل  نحو  عىل 

وحدات  تشكيل  تقريبا  املستحيل  ومن  األخرى. 
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يف  املتنوعة  املحلية  القوى  من  قوية  مدمجة 

الوضع الراهن، حيث ال يوجد كيان سيايس قوي 

ميكنه أن يتمتع بوالئهم. وقد أصبح من الواضح 

متاًما أن حكومة الوفاق الوطني ليست صاحبة 

الرأي يف قراراتها وال تعترب “حكومة وحدة” بأي 

معنى حقيقي للكلمة.

وغلق الباب أمام فرص التكسب غري املرشوع 

أجل  من  أيضا  املعامل  واضحة  طريقا  يقدم   ال 

امليض قدما. وحتى لو كان من املمكن تخفيض 

واألسعار  الرسمية  الرصف  أسعار  بني  التباين 

يف  الوقود  أسعار  بني  أو  السوداء،  السوق  يف 

املزيد  يف  التسبب  دون  املجاورة،  والدول  ليبيا 

وإثارة  واالقتصادية  االجتامعية  األرضار  من 

اضطرابات كبرية، فإن الطبيعة املركزية الشديدة 

النفط  عائدات  عىل  املعتمد  الليبي  لالقتصاد 

للشبكات  الفرص  إتاحة  يف  سيستمر  والغاز 

السياسية لتحتال عىل الدولة. 

لذلك فإن الوضع الحايل يسمح فقط بحلول 

وإعداد  القتال  تجدد  لتفادي  ومصممة  مؤقتة 

شمولية.  أكرث  سيايس  حل  أجل  من  الساحة 

األوىل  الخطوة  تتطلب  التغيري،  يحدث  وليك 

مظلة  تحت  رسمية  وساطة  جهود  وجود 

من  وبدعم  ليبيا،  يف  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة 

الجهود  وهذه  واإلقليمية.  الغربية  الحكومات 

ستؤدي إىل مزيد من الشفافية يف املفاوضات 

األطراف  بني  واملستمرة  الرسمية  غري  املتعددة 

املعنية يف منطقة طرابلس. وبصفتها وسيطا، 

ميكن أن تقوم بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا 

العصية يف طرابلس  للتحديات  حلول  بصياغة 

طويلة  ملقاربات  أساسا  توفر  أن  ميكن  بطرق 

األجل لحل التشكيالت املسلحة. 

يجب  ولكن  مسبقا  الحلول  تقديم  ميكن  وال 

أن تكون ناتجة عن املفاوضات نفسها. غري أنه 

الصلة  ذات  الفصائل  بني  الثقة  بناء  املمكن  من 

املتعاقبة.  أو  املشرتكة  النرش  عمليات  خالل  من 

أو  اثنني  يف  الرتتيب  هذا  مثل  اختبار  وميكن 

ثالثة من املواقع االسرتاتيجية يف طرابلس قبل 

نجاحه.  ثبت  إذا  العاصمة  يف  تدريجيا  تعميمه 

والهدف من هذه الرتتيبات سيكون االنتقال من 

منطق السيطرة الحرصية عىل املناطق )وبالتايل 

املناطق(  هذه  داخل  املؤسسات  عىل  السيطرة 

إىل توازن يف القوى  تحول فيه الفصائل بشكل 

مؤسسات  عىل  منها  أي  سيطرة  دون  متبادل 

قبل  من  الرتتيب  هذا  مراقبة  وستكون  الدولة. 

بعثة  يكون  أن  املستحسن  ومن   – ثالث  طرف 

األمم املتحدة للدعم يف ليبيا- رضورية لنجاحه. 

ويف حال إحراز التقدم يف املحادثات السياسية، 

فمن املمكن توسيع نطاق هذه الحلول املخصصة 

املصالح  لكرس  ترمي  طموحة  جهودا  لتصبح 

الفئوية وصهرها يف وحدات مدمجة. 

املالحظات

“الجامعات . 1 مصطلحات  اإلحاطة  ورقة  تستخدم 

املسلحة” أو  “التشكيالت املسلحة “و”امليليشيات” 

يف  األمني  املشهد  سياق  يف  تباديل  بشكل 

طرابلس  يف  املسلحة  الجامعات  تظهر  طرابلس. 

دامئا كوحدات تابعة ملؤسسات أمن الدولة ولكنها 

ملصالحها  كغطاء  الرسمي  انتامئها  تستخدم 

الثوار  بكتائب  ومقارنة  االقتصادية.  أو  السياسية 

التي تشكلت يف مجتمعات معينة خالل حرب عام 

2011، فإن معظم التشكيالت املسلحة التي هيمنت 

عىل طرابلس منذ عام 2012 تتمتع بتامسك داخيل 

املجتمع.  من  الواسع  للدعم  عموما  وتفتقر  أقل 

بعد  ميليشيات  إىل  الثوار  كتائب  بعض  وتحولت 

2011، يف حني ظلت تشكيالت أخرى - ومعظمها 

متجذرة   - نسبيا  متامسكة  مجتمعات  يف  نشأت 

بعمق يف مجتمعاتها املحلية. ومن حيث استخدام 

واسع  نطاق  عىل  الورقة  هذه  تتبع  املصطلح، 

تعريف )McQuinn )2012 للميليشيات باعتبارها 

فئة فرعية من الجامعات املسلحة الليبية.

إىل . 2 لإلشارة  “كارتل”  الورقة مصطلح  تستخدم 

الكربى  األربع  امليليشيات  بني  تعاوين  توافق 

يف  التشكيالت  لهذه  املشرتكة  املصالح  لتعزيز 

الحد من نشاط التشكيالت األخرى يف طرابلس، 

عن  بعيدا  السياسية  السلطة  مامرسة  من  أو 

رغبات هذه الجامعات.

يف . 3 املقاتلة  اإلسالمية  الجامعة  حول  للمعلومات 

Fitzgerald  )2015a( ليبيا، راجع

رسية . 4 خلية  يف  سابق  عضو  مع  املؤلف  مقابلة 

يف أبو سليم، طرابلس، أبريل 2018. راجع أيًضا 

Cole و 2015b( Khan، ص 82-85(.

املفاوضات . 5 يف  مشاركني  مع  املؤلف  مقابالت 

الزنتان  ليبيا،  ثوار  عمليات  وغرفة  الزنتان  من 

وطرابلس، أبريل 2016 ومارس 2018.

املنشآت . 6 وحرس  الحادثة  هذه  حول  للمعلومات 

األزمات  مجموعة  راجع  عام،  بشكل  النفطية 

الدولية )2015(. وكام هو الحال مع املؤسسات 

النفطية  املنشآت  حرس  شهد  األخرى،  األمنية 

جذري  بشكل  عنارصه  عدد  يف  زيادة  أيضا 

للعمل  املحلية  املسلحة  الجامعات  سعي  نتيجة 

والوصول  الرشعية  عىل  للحصول  مظلته  تحت 

 )2014 ،Coleو Lacher( إىل األموال

مبا يف ذلك 900 مليون دينار ليبي لقوات درع . 7

القعقاع  لكتيبة  ليبي  دينار  مليون  و200  ليبيا 

ذات القيادة من الزنتان. مقابلة مع عضو سابق 

نوفمرب  إسطنبول،  زيدان،  حكومة  يف  بارز 

.2017

الزنتان، . 8 من  كتيبة  قائد  مع  املؤلف  مقابلة 

طرابلس، سبتمرب 2016.

مرصاتة، . 9 من  سياسيني  مع  املؤلف  مقابلة 

طرابلس ومرصاتة، يونيو 2014.

Lacher وCole، 2014، مقابلة املؤلف مع قائد . 10

أبريل  الغنم،  برئ  الخاصة،  العمليات  قوة  يف 

.2016

مرصاتة، . 11 من  سياسيني  مع  املؤلف  مقابالت 

مرصاتة، يونيو 2014.

مرصاتة، . 12 من  سياسيني  مع  املؤلف  مقابالت 

مرصاتة، يونيو 2014.

وأغسطس . 13 يوليو  طرابلس،  املؤلف،  مالحظات 

.2014

كتائب، . 14 قادة  مع  ومقابالته  املؤلف  مالحظات 

 ،2014 أكتوبر  سبتمرب-  ومرصاتة،  طرابلس 

حكومة  حول  للمعلومات   .2015 وأبريل  يناير 

.Wehrey )2014(و  Lacher الحايس، راجع

وسياسيني . 15 كتائب  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 

 ،2014 أكتوبر  مرصاتة،  محليني،  ومراقبني 

وطرابلس، يناير-فرباير 2015.

راجع . 16 الخرضاوي،  خلفية  حول  للمعلومات 

.Cole )2014( و Lacher

مقابلة املؤلف مع مسؤول بارز يف جهاز األمن . 17

املركزي، طرابلس، سبتمرب 2016.

محليني، طرابلس، . 18 مراقبني  مع  املؤلف  مقابالت 

أبريل 2016.

مقابلة املؤلف مع قائد يف درع املنطقة الوسطى، . 19

مرصاتة، أكتوبر 2014.

مقابالت املؤلف مع قائد كتيبة وسيايس بارز من . 20

مرصاتة ، مرصاتة وطرابلس، أبريل 2016.

قادة . 21 مع  الخطية  واملراسالت  املؤلف  مقابالت 

دوليني،  ومسؤولني  محليني  ومراقبني  كتائب 

يونيو-  والزنتان،  وتونس  وطرابلس  مرصاتة 

ديسمرب 2015، أبريل 2016.

يف . 22 وسابقني  حاليني  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 

وقوة  طرابلس  ثوار  وكتيبة  النوايص  كتيبة 

يف  مشارك  عسكري  ومسؤول  الخاصة؛  الردع 

املفاوضات مع التشكيالت املسلحة؛ ورجل أعامل 

مرصاتة   ،301 بالكتيبة  مرتبط  مرصاتة  من 

وطرابلس، مارس وأبريل 2018.

يف . 23 وسابقني  حاليني  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 

وقوات  طرابلس  ثوار  وكتيبة  النوايص  كتيبة 

الردع الخاصة، طرابلس، مارس 2018.

وسياسيني، . 24 كتائب  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 

طرابلس، أبريل 2018.

مقابلة املؤلف مع قائد يف كتيبة ثوار طرابلس، . 25

طرابلس، مارس 2018.

وقادة . 26 سياسيني  ممثلني  مع  املؤلف  مقابالت 

كتائب، الزنتان، أبريل 2016.

بنغازي . 27 ثوار  شورى  مجلس  حول  للمعلومات 

 ،Fitzgerald )2015b( والتهجري من بنغازي، راجع

.Laessing )2018(و ،Wehrey )2017(و

وسياسيني . 28 كتائب  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 

ومراقبني، طرابلس، أبريل وسبتمرب 2016.

29 . Wehrey للمعلومات حول التيار املدخيل، راجع

.)2016(

ومراقبني، . 30 سياسيني  مع  املؤلف  مقابالت 

طرابلس، سبتمرب 2016 ومارس 2017.

للمجلس . 31 بارز  معارض  مع  املؤلف  مقابالت 

الربيك،  كتيبة  يف  سابق  وقائد  الرئايس، 

الوطنية  القوة  من  مقربني  محليني  ومراقبني 

املتحركة، طرابلس، مارس 2017.

يف . 32 وأعضاء  كتائب  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 

 .2016 أبريل  طرابلس،  للدولة،  األعىل  املجلس 

راجع أيضا أخبار ليبيا )2016(.

مقابالت املؤلف مع قائد سابق بارز يف الجامعة . 33

من  كتيبة  وقائد  املقاتلة  ليبيا  يف  اإلسالمية 

مرصاتة، طرابلس، مارس 2017.

مالحظات املؤلف ومقابلته مع مراقبني محليني، . 34

طرابلس، مارس 2017.

أمن . 35 ومسؤويل  سياسيني  مع  املؤلف  مقابالت 

مارس  طرابلس،  محليني،  ومراقبني  سابقني 

2017 و مارس 2018.
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هيئة اإلذاعة الربيطانية )2017(، هيومن رايتس 

.Wehrey )2018(و )واتش )2018

مقابلة املؤلف، طرابلس، مارس 2018.. 70

مقابلة املؤلف، طرابلس، أبريل 2018.. 71

مقابالت املؤلف، طرابلس، مارس 2018.. 72

مقابلة املؤلف، طرابلس، أبريل 2018.. 73

يف . 74 وسابقني  حاليني  قادة  مع  املؤلف  مقابالت 

كتيبة النوايص وقوة الردع الخاصة، إضافة إىل 

الوفاق  حكومة  يف  بارز  سابق  أمني  مسؤول 

الوطني، طرابلس، مارس 2018.

بعض . 75 وكذلك  التشاديون،  املقاتلون  يحمل  ال 

الجنود من الطوارق والتبو، الجنسية الليبية، مام 

يعني أنهم أكرث اعتامدا عىل القادة للحصول عىل 

الرواتب، ألنهم ليس لديهم رقم وطني و ال رقم 

طوارقي؛  مثقف  مع  املؤلف  مقابالت  عسكري. 

301؛  كتيبة  من  مقرب  مرصايت  أعامل  ورجل 

ليبي،  جنوب  من  وسيايس  عسكري؛  وضابط 

طرابلس ومرصاتة، مارس وأبريل 2018.

السامية . 76 املتحدة  األمم  مفوضية  أيضا  راجع 

لحقوق اإلنسان )2018، الصفحات 3-4(.

املسلحة . 77 التشكيالت  يف  قائد  مع  املؤلف  مقابلة 

يف تاجوراء، طرابلس، مارس 2018.

مقابالت املؤلف مع قائد يف التشكيالت املسلحة . 78

طرابلس،  تاجوراء،  من  وسكان  تاجوراء؛  يف 

مارس 2018.

طاهر . 79 يقوده  لتشكيل  بالنسبة  الحالة  هي  هذه 

املرصايت، وهو قائد  ميليشيا من طرابلس سيطر 

العاصمة.  ميناء  2017 عىل  عام  حتى منتصف 

مقابالت املؤلف مع قادة يف التشكيالت املسلحة 
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مسح
األسلحة 
الصغيرة

يعترب تقييم األمن يف شامل إفريقيا مرشوعا ممتدا عىل مدى عدة سنوات يديره مرشوع مسح 

الساحل  ومنطقة  إفريقيا  شامل  يف  أمانا  أكرث  بيئة  إيجاد  يف  املشاركني  لدعم  الصغرية  األسلحة 

األسلحة  وتداول  توفر  حول  األدلة  عىل  تستند  زمنية  وتحليالت  بحوثا  املرشوع  يقدم  والصحراء. 

الصغرية، ديناميكيات الجامعات املسلحة الناشئة، وانعدام األمن املرافق لها. ويربز البحث تأثريات 

الثورات األخرية والنزاعات املسلحة يف املنطقة عىل سالمة املجتمع.  

يحصل مرشوع تقييم األمن يف شامل إفريقيا عىل التمويل الرئييس من وزارة الشؤون الخارجية 

يف هولندا ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية. وقد تلقى يف وقت سابق منح من 

القسم الفدرايل السويرسي للشؤون الخارجية ووزارة الشؤون الخارجية الدمناركية، وزارة الشؤون 

الخارجية األملانية، وزارة الشؤون الخارجية للرنويج، ووزارة الخارجية األمريكية.

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

ميثل مرشوع مسح األسلحة الصغرية مركزا عامليا مرموقا مهمته توليد املعارف املحايدة املستندة 

إىل األدلة واملعارف السياسية ذات الصلة بجميع جوانب األسلحة الصغرية والعنف املسلح. ويعترب 

وقضايا  الصغرية  األسلحة  بشأن  والتحليل  واملعلومات  للخربات  الرئييس  الدويل  املصدر  املرشوع 

املدين. ويقع  واملجتمع  والباحثني  السياسات  للحكومات وواضعي  املسلح، ويشكل مصدرا  العنف 

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

ويضم املسح طاقم عمل دويل يتمتع بخربة واسعة يف الدراسات األمنية والعلوم السياسية والقانون 

واالقتصاد والدراسات التنموية وعلم االجتامع وعلم الجرمية ويعملون عن كثب مع شبكة عاملية من 

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

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

مسح األسلحة الصغرية 

Maison de la Paix, Chemin Eugène-Rigot 2E

1202 جنيف، سويرسا

الهاتف: 5777 908 22 41 + 

الفاكس: 2738 732 22 41 +

info@smallarmssurvey.org :الربيد االلكرتوين

نبذة عن مشروع  
تقييم األمن في 

شمال إفريقيا

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

ملتابعة مسح األسلحة الصغرية

www.facebook.com/SmallArmsSurvey    

 www.twitter.com/SmallArmsSurvey    

www.smallarmssurvey.org/multimedia   

تقییـم األمــن فــي
شمال أفریقیا


