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 مقدمة

التنظيمية ملكونات عمليتي "كرامة تسعى هذه الورقة لالقتراب من تحديد الخصائص 

ليبيا" و"فجر ليبيا"، وذلك باعتبارهما الصيغة األخيرة للصراع السياس ي واالجتماعي الدائر 

في ليبيا، وتكمن أهمية هذا املدخل في أن القدرات التنظمية تساعد في تفسير املسار 

 االسياس ي والعسكري لألزمة السياسية واحتماالتها املستقبلية.

وزع القوى املتنافسة في ليبيا بين تنظيمات سياسية ومجموعات مسلحة عديدة تتو 

وهنا تبدو أهمية تناول الكيانات التنظيمية ، خصائها التنظيمية ودرجة تطورهاتتفاوت في 

وتصنيفها حسب التكوين السياس ي واألبعاد االجتماعية والتكوين العسكري واملسلح، 

 ة املسار التنظيمي لكل منها.حيث تتضافر هذه العوامل في بلور 

 :
ً
 الكيانات السياسية أوال

 أ ( الكيانات السياسية لفجر ليبيا

حزب  هناك ثالثة كيانات تشكل التطور السياس ي للحركات اإلسالمية، ويتأتي في مقدمتها

بقيادة أمير  "خوان املسلمين، وحزب "الوطنالقريب من حركة اإل « العدالة والبناء»

ورئيس مجلس طرابلس العسكري السابق )عبدالحكيم بلحاج( « الجماعة الليبية املقاتلة»

ويتبنى توجهات تكفل جميع حقوق املواطنين ويضمن التعددية وتطبيق الشريعة 

ر الشرعي لـ «"مة الوسطاأل "حزب  اإلسالمية، كما نشأ
ّ
الجماعة الليبية »بقيادة املنظ

كثر راديكالية من حزب بلحاج وضم غالبية أساعدي، ويوصف بأنه سامي ال« املقاتلة

 .(1) «تلةاالجماعة املق»عضاء أ

 

 جماعة اإلخوان املسلمين العدالة والبناء - 1

، ويتشكل حزب العدالة والبناء من خلفيات تنظيمية 2012مارس  ٥علن عن تشكيله في أ

اإلسالمية، وقد ثار جدل حول عالقته متنوعة لكنها تشترك في التوافق على املرجعية 

ان املسلمين لم تحسمه البيانات الصادرة عن الحزب، وذلك بسبب اندالع األزمة و باإلخ

السياسية وشن حمالت إعالمية تشير للحزاب كذراع سياس ي لحركة اإلخوان، وقد كشفت 

يئة العليا %، وفي اله10إلخوان كمؤسسين ال تتجاوز ابيانات العدالة والبناء أن نسبة 

                                                                    

1
 < 2٠1٤أغسطس/ آب  1٣،الحياةبعضها إسالمي، « جماهيريات»فراس كيالني،  -  
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نسبة مؤثرة هذه (، ورغم احتمال أن تكون 2% من أعضائه)2٥املكتب التنفيذي و % 30

ووفق هذا اإلطار التنظيمي، عامل هيمنة في اتخاذ القرارات داخل الحزب،  لتشك لكنها ال

 نه ال يرتبط العدالة والبناء بعالقة تحالف قوية مع حركة اإلخوان املسلمين في ليبيا، وأل 

 لها )يمثل ا
ً
 تنظيميا

ً
 (.3متدادا

 

 كتلة الوفاء لدماء الشهداء - 2

"الجماعـــــة اإلســـــالمية  الحركـــــة اإلســـــالمية للتغييـــــر تنحـــــدر كتلـــــة الوفـــــاء لـــــدماء الشـــــهداء مـــــن 

حركـــة "وتغيـــر اســـمها مـــرة أخـــرى إ ـــى فبرايـــر، مـــع بدايـــة ثـــورة املقاتلـــة" والتـــي شـــهدت تحـــوالت 

قـــد اســـتقال املناصـــب القياديـــة تغيـــرات كبيـــرة، ف، وقـــد شـــهدت 2012فـــي  "اإلصـــالإل اإلســـالمي

"اإلصــــالإل اإلســــالمي" وشــــكل حــــزب "تجمــــع األمــــة  العامــــة لـــــ مانــــةاأل مــــن " الســــاعدي "ســــامي 

نــه ك، لاإلصــالإل وأعضــاء نخــرينالوســط" مــع نخــرين كــانوا فــي الجماعــة املقاتلــة ثــم فــي حركــة 

 (.   4ما لبث أن استقال من الحزب وفضل عدم االنخراط في أي تنظيم )

وتعـد كتلــة الوفــاء لــدماء الشــهداء مــن امتـدادات " الجماعــة املقاتلــة" وتشــكلت دخــل املــؤتمر 

الوطني العام مـن مجموعـة أحـزاب وكيانـات منهـا: )حـزب الجوهـة الوطنيـة، حـزب االتحـاد مـن 

أجــل الــوطن، كيــان األصــالة، كتلــة الحكمــة، كيــان الرســالة، حــزب األمــة الوســط، مجموعــة 

وبلـ  عـدد أفـراد هـذه الكتلـة  ،. وتشكلت في وقـت متـأخر ولهـا نظامهـا األساسـ يمن املستقلين(

 (.  ٥عضوا ) 60ما يزيد عن 

 علـــــــى اتجهـــــــات 
ً
ورغـــــــم عـــــــدم وضـــــــوإل اإلطـــــــار التنظيمـــــــي لكتلـــــــة الوفـــــــاء، كـــــــان تأثيرهـــــــا وا ـــــــحا

التصــــويت داخــــل املــــؤتمر الــــوطني العــــام، حيــــث دفعــــت باتجــــاه إصــــدار كثيــــر مــــن التشــــريعات 

ي بشــكل عـام، كانــت محــور نشـاط الكيانــات واألحــزاب اإلسـالمية، فقــد دفعــت والقـرارات، و ــ

مــارس  13باتجــاه إقــرار قــانون العــزل السياســ ي واإلداري ومــحب الثقــة مــن "علــي زيــدان" فــي 

2014. 

 

 نصار الشريعة أ - 3

                                                                    

2
 م.2٠/8/2٠1٣، طرابلس، بيان للناس من حزب العدالة والبناء حزب العدالة والبناء، -  
٣

  .2٠1٤/ 6/ ٣،  املركز العربي لألبحاث ) الدوحة، ليبيا ومخاوف االقتتال األهلي الشاملوحدة الدريات،  -  
٤

 .2٠1٤ديسمبر  28، توضيح بشأن الجماعة املقاتلةسامي الساعدي،  -  

https://www.facebook.com/sami.saadi66/posts/699274526859250?fref=nf 

 لرواية "سامي الساعدي"، تعتبر الجماعة املقاتلة امتدادا لتنظيم " عوض محمد الزواوي " والتي تأسست في سنة  -
ً
مجلس وكنت عضوا في  198٠وفقا

ركة الشورى بها إلى جانب الشيخ مفتاح الدوادي والدكتور عبد الناصر بو لسين واألخ خالد الهنقاري واألخ عبد الحكيم وآخرين، وهي لم تكن ح

 تكفيرية، واقتصر تكفيرها على القذافي، ولم تحكم على أعيان من حوله بنفس الحكم العيني، وعملت على إسقاط نظامه بقوة السالح. 
5
 .بيان للناس من حزب العدالة والبناء -  
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، "سرايا راف هللا السحاتي"، باالنفصال عن 2012 في  فبراير « الشريعة "أنصار نشأ تنظيم 

كثر من ألف أبحضور  "ول ألنصار الشريعةامللتقى األ "وعقد مؤتمرا في بنغازي تحت عنوان 

شخص في شهر يونيو، وكان املشاركون من إجدابيا ودرنة وسرت بعشرات العربات 

، وهو مجين سابق في "محمد الزهاوي "ويرأس التنظيم  .العسكرية التي ترفع علم القاعدة

 لق
ً
يادات التنظيمات املشابهة، حرص الزهاوي على الظهور في مجن ابو سليم، وخالفا

 (.6).مقابالت تلفزيونية لشرإل رؤيته لكيفية تطبيق الشريعة في ليبيا

 

 مجلس مجاهدي درنة - 4

، وأن إدراة املدينة بطريقة تمثال الحكم الذاتي سلفيتيار الوفي درنة، استطاع منتسبون لل 

بقيادة "سفيان بن قمو" السائق  "نصار الشريعةأ"يفرضوا قوانينهم عليها عبر تنظيم 

فرج عنه من مجون القذافي في إطار عملية 
ُ
السابق ألسامة بن الدن، والذي كان أ

. وتشير تقارير إ ى "الجماعة الليبية املقاتلة"املصالحة التي قادها سيف اإلسالم القذافي مع 

 في كل من إجدابيا وسرت، من دون أنشاط التنظيم 
ً
يتضح الرابط التنظيمي بين  نأيضا

 (.7كل هذه الفروع. )

لس شورى مجاهدي درنة، وذلك على خلفية جأعلن عن تاسيس م 2014ديسمبر  12وفي 

لثورة ضد عودة نظام القذافي ومنع محاوالت حصارها وتجنب ما حدث في االدفاع عن 

ت في أغسطس بنغازي من دمار للبيوت وغصب للمتلكات، ورغم استهداف "درنة" بالطائرا

لي، هلم تدخل املعارك ضد حفتر سوى في ديسمبر وظلت تعمل على حفظ األمن األ  2014

رامة لحصار املدينة تم اإلعالن عن مجلس شورى مجاهدي درنة كنه مع اتجاه أنصار الأل 

 (.8ليشارك في املعارك املسلحة في املنطقة الشرقية )

 الكيانات السياسية للكرامةب (  

 ى الوطنيةف القو لتحا 

يتكون التحالف الوطني من تحاف غير متجانس من الناحية التنظيمية، فهو يتكون من 

 
ً
األحزاب السياسية الصغيرة وعدد من املنظمات املدنية والشخصيات العامة، ويعتبر إطارا

 لكثير من الشخصيات النافذة في عهد القذافي، وكان لها مساهمة مؤثرة في الفترة 
ً
تنظيميا

                                                                    

6
 .بعضها إسالمي« جماهيريات» -  

7
   املرجع السابق. -  

8
 (.2٠1٤ديسمبر  12، ) درنة: 1بيان رقم   ،مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها -  
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 إلعادة 2012يوليو  – 2011االنتقالية )أكتوبر 
ً
 ليبراليا

ً
(، وبشكل عام يتبنى التحالف إطارا

 من هوية الدولة.
ً
 بناء الدولة ويرى أن اإلسالم يشكل جزءا

 في السياسة الليبية، وقد 
ً
 مهما

ً
القاطرة  ويمكن اعتبارهشكل تحالف القوى الوطنية طرفا

االنتقالية، من خالل نفوذ قياداته في املجلس الوطني  السياسية التي أرست مالمح املرحلة

، لكن 2012يوليو في مقعدا في انتخابات املؤتمر الوطني  86االنتقا ي ثم حصوله على 

 18، حيث انخفض تمثيله إ ى 2014تمثيله السياس ي واجه تحديات في انتخابات يونيو 

مقعدا،  30الديمقراطي على  مقعدا في انتخابات مجلس النواب فيما حصل التيار املدني

، وهنا صار التحالف يواجه تعقيدات سياسية تمثلت  1٥حصل الفيدراليون على و 
ً
مقعدا

في اتفاع تنافسية وانقسام مجلس النواب بسبب الصراع على النفوذ السياس ي بين عملية 

 الكرامة والتحالف الوطني.

شخصيات تنتمي لقبيلة  كل من؛ وخالل الحرب في طرابلس ظهرت أبعاد التحالف بين

بناء عادة هو إاملشترك  ، وكان الهدفالتبووقبيلة ليبيا الغد" "ورعاة مشروع  "الزنتان"

منذ ديسمبر الكتائب األمنية والتغلغل في الحكومة الليبية والسيطرة على قطاعات األمن، و 

ارات تمكنوا من نشر املوالين لهم في الكثير من املناصب العامة، وخصوصا وز  2012

املدني" "قاع" وع" الق الداخلية والدفاع والخارجية واملالية، كما تمكنوا من تكوين ألوية

 إلسناد وزارة الداخلية. وكتيبة "الصواعق"كجزء من وزارة الدفاع 

ومن الناحية السياسية، ظهرت عالقات وثيقة بين تحالف القوى الوطنية ولواء القعقاع 

قد ظهر التنسيق السياس ي والعسكري بين الطرفين في واملكونات العسكرية األخرى، ف

العديد من األزمات، حيث شكل اللواء الظهير العسكري ألنشطة التحالف وحماية مقراته 

في طرابلس، وكانت اجتماعات رئيس اللجنة التسييرية للتحالف )عبد املجيد مليقطة( ونمر 

التعالقة الوثيقة بين الطرفين، القعقاع )عثمان مليقطة(، وهما من الزنتان، كاشفة عن 

 .2013نوفمبر  4والتي ظهرت في توفير الحماية ملؤتمر التحالف الوطني بقاعة الشعب في 

 برئيس إويمكن القول 
ً
ن الكيانات العسكرية التي نشأت باملنطقة الغربية كانت أكثر ارتباطا

 من و ي تعتبر أكاملكتب التنفيذي االنتقا ي السابق ) محمود جبريل(، 
ً
 وإعدادا

ً
ثر تطورا

املجموعات العسكرية واملسلحين املوالين لـ"خليفة حفتر" في املنطقة الشرقية، ولذلك 

 
ً
 موحدا

ً
 عسكريا

ً
مسلح مناهض  ، فهم أقرب لتحالف سياس ييصعب اعتبارهم كيانا

 للتيارات واألحزاب اإلسالمية.

قة مع الكرامة، ولكنه وفي ظل التوجه نحو الحسم املسلح كانت مواقف التحالف متطاب 

مع االتجاه لترتيب املشهد النعقاد حوار سياس ي، تغيرت مالمح الخطاب السياس ي للتحالف 

معمر القذافي" و ي تكشف  التقترب من تعريفه لخصوم الكرامة بأنهم " الثوار الذين قاتلو 

طني ، وبشكل عام، يعاني التحالف الو عن وجود اختالفات بين "محمود جبريل" والكرامة
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من اهتزاز بنائه التنظيمي، وقد أبدى أعضاؤه باملنطقة الشرقية تأييد "عملية الكرامة" 

 (.9) لتزيد من توجه )محمود جبريل( إلنشاء كيان سياس ي جديد

 الشبكات والخريطة االجتماعية  ثانيا:

تطور الصراع السياس ي في ليبيا حتى تبلور في تيارين سياسيين؛ عمليلة "كرامة ليبيا" 

وعملية "فجر ليبيا"، وهما يشلن مظلة لكثير من التنظيمات السياسية، وتكمن أهمية 

القدرات التنظيمية في مثل هذه التنظيات في القاعدة االجتماعية التي تستند إليها، وذلك 

 باعتبار أن املجتمع يشكل اإلطار الحقيقي للدعم السياس ي.

ر األخير في محاوالت إعادة ترتيب الفترة نشأت عملية "كرامة ليبيا" باعتبارها الطو وقد 

االنتقالية، لكنها لم تكن حاسمة في تقويض املؤسسات االنتقالية، كما تشكلت عملية فجر 

لسيطرة على العاصمة، ويمكن تقسيم فجر ليبيا إ ى ا لواء القعقاعليبيا كرد على محاوالت 

على العاصمة نهاية  فريقين؛ األول: كتائب من مدينة مصراتة اعتبرت أن السيطرة

الصراع، والثاني: ثوار من املدن الغربية ومنها مدينة مصراتة، وقد استمروا في القتال بعد 

تحرير العاصمة ضد "جيش القبائل" إلنهاء وجوده في املنطقة الغربية وتأمينها بما اليسمح 

 بعودته إ ى طرابلس.

 االجتماعية للكرامة الخلفيات أ (

االجتماعية لعملية الكرامة في عدد من املدن والقبائل، يأتي في مقدمتها تتركز الحاضنة 

مدن؛ املرج والبيضاء وطبرق في املنطقة الشرقية وأهمها "العواقير" وغالبية " البراعصة"، 

أما في املنطقة الغربية فكانت تعتمد بشكل أساس ي على التحالف مع مدينة الزنتان 

بدعم املكونات االجتماعية  توفي املنطقة الجنوبية حظي والعزيزية وقرى منطقة ورشفانة،

 بمنطقة أوباري قبائل؛ التبو والقذاذفة وبعض أفراد الطوارق.

 دور "خليفة حفتر" - 1

بعــــــد إخفــــــاق عــــــدة وذلــــــك  ،2014مــــــايو  16عمليــــــة الكرامــــــة فــــــي  أعلــــــن "خليفــــــة حفتــــــر" عــــــن

لخليفــة حفتــر فــي الترتيبــات  محــاوالت لوقــف املســار االنتقــا ي، وبشــكل يعكــس الــدور املحــوري

 السياسية واملسلحة للمعارك في املنطقة الشرقية.

يعكــس خليفــة حفتــر امتــدادات نظــام القــذافي، فهــو مــن املجموعــة مــن الناحيــة التنظيميــة، و 

التـــــي رافقـــــت القـــــذافي طـــــوال فتـــــرات حكمـــــة وســـــاهمت فـــــي إرســـــاء نظامـــــه الجمـــــاهيري، ورغـــــم 

                                                                    

9
 .2٠1٤ديسمبر  5حوار محمود جبريل في قناة العربية،  -  
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وســــفره للواليــــات املتحــــدة لــــم تــــؤد مشــــاركته فـــــي  1987هزيمــــة حــــرب "تشــــاد" فــــي مــــارس/نذار 

"الجوهـــــــة الوطنيـــــــة إلنقـــــــاذ ليبيـــــــا" لتغييـــــــر عالقتـــــــه بمعمـــــــر القـــــــذافي وظـــــــال علـــــــى تواصـــــــل بعـــــــد 

أي  عودتـــه للـــبالدثـــم وحتـــى انـــدالع ثـــورة فبرايـــر  2000مصـــالحته مـــع النظـــام الســـابق فـــي عـــام 

بعــــــد لكنــــــه ثــــــوار، و ، وتــــــو ى لوقــــــت وجيــــــز قيــــــادة جــــــيش التحريــــــر الــــــذي أسســــــه ال2011عــــــام 

انتقادات ألداء جيش التحرير الذي تشكل من متطوعين ومن شباب ال خبـرة لهـم فـي األعمـال 

تـــم إســـناد قيـــادة الجـــيش لـــوزير الداخليـــة الســـابق عبـــد الفتـــاإل يـــونس العبيـــدي  ؛العســـكرية

(10.) 

حورية في املشخصية اليكون ن "حفتر" أل  سعى 2012ومنذ بدء الفترة االنتقالية في يوليو 

ساس محورية أالنظام الجديد، واتجه إلعادة ترتيب املسار السياس ي لبناء الدولة  على 

ومع القبائل وركز في تحالفاته على املكونات العسكرية املوالية لنظام القذافي دور الجيش، 

 في املنطقة الشرقية والزنتان وورشفانة في الغرب الليبي.

ت قوية مـع بعـض الـدوائر السياسـية واالسـتخباراتية الغربيـة، بعالقا" حفتر" ط اارتبغير أن 

أثار الجدل حول دوره السياسـ ي فـي ليبيـا، لـيس فقـط بسـبب تعثـر العمليـات العسـكرية تجـاه 

املخـابرات القذافي، ولكن بسبب تطلعاته السياسية للسيطرة على الدولة، فوضوإل عالقتـه ب

ن مواقفـــه السياســـية تجـــاه الكيانـــات الثوريـــة القلـــق مـــاملركزيـــة األميركيـــة )ســـ ي ني إي أثـــارت 

 مــع تســارع مجلــس النــواب إلعــادة تعيينــه فــي الجــيش كقائــد 
ً
والحركــات اإلســالمية، وخصوصــا

 (.11) أعلى للجيش الوطني

 

 

 

 السلفية املدخلية - 2

و يتركز نفوذهم في املساجد  ،كما يشكل املداخلة قاعدة دعم للتحالف الوطني والكرامة

يه، وتم الخروج علوتحريم لحاكم ل وتميل معتقداتهم لتأكيد الوالء، ةينيالدواملنابر 

 توظيف هذه التوجهات منذ عهد القذافي وتزايد بعد ثورة فبراير.

 لإلطار الفكري،  اتجه "املداخلة" للدعوة لعدم املشاركة في ثورة فبراير، وفي البداية،
ً
فوفقا

 التجوز محاربته، ولذلك ظلت توجهاتهم نحو الثورة غير وا حة 
ً
 شرعيا

ً
يعد القذافي واليا

                                                                    

1٠
 .، د . ت ليبي يهوى االنقالباتالجزيرة نت، خليفة حفتر.. عسكري  -  

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/5/20/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-

%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-

%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA 
11

 .2٠1٤فبراير  2٣، القدس العربيعبد الرحمن شلقم، القذافي تجاوز املقبول عربيا وأفريقيا ودوليا،  -  



 

8 

www.fairforum.org 

حتى اإلعالن عن عملية الكرامة، غير أن التطورات الالحقة كشفت عن انضمام املداخلة 

وحيد"، للعمليات املسلحة التي يشنها حفتر في املنطقة الشرقية، حيث شكلوا كتيبة "الت

ولعل ما يثير الجدل هو أن املداخلة لم يفسروا أسباب انضمامهم لحفتر رغم وجود الوالية 

 الشرعية في املؤتمر الوطني أو رئيس الوزراء.

ويمكن تفسير هذا التوجه من خالل تحليل الخطاب السياس ي للمداخلة والذي يقوم 

لسلفية الجهادية، وهناك عامل باألساس على مناهضة تيار اإلخوان املسلمين والتيارات ا

نخر يشكل القناعات العقدية ألتباع املدخلية، وتتمثل في إتباع رأي "اإلمام" )الشيخ ربيع 

 لإلخوان املسلمين.
ً
 معاديا

ً
 املدخلي(، وهو يتبنى خطابا

، أصدر "ربيع املدخلي" فتوى بحرمة القتال مع "حفتر"، وبغض 201٥لكنه في أواخر فبراير 

ألبعاد السياسية لهذه التغيرات، سوف تنزع هذه الفتوى الشرعية عن املشاركة النظر عن ا

في العمل املسلح مع "الكرامة"، لكنها ال تو ح مدى انصراف املداخلة عن تأييد خليفة 

 حفتر بعد إسناد قيادة الجيش الوطني إليه.

ود "حفتر" ن األرضية االجتماعية للكرامة صارت تستند على محورية وجإويمكن القول 

لم تتبلور كياناتها في و شرقية في املنطقة الكعسكري سابق، لكنها ظلت حركة إقليمية 

 املنطقة الغربية أو الجنوب، سوى االرتباط ببعض الشخصيات أو التحالفات املؤقتة.

 

 الشبكات االجتماعية لفجر ليبيا )ب(

العاصمة طرابلس، وخالل نشأت فجر ليبيا كحالة تطورية ملواجهة التهديدات األمنية في 

، ارتبطت في "اإلعداد للعمليات العسكرية ظهرت مقترحات لتسمية عملية "تحرير طرابلس

ات مختلفة، كمكافحة ر البداية بترجمة أهدافها، حيث ظهر عدد من الصفحات تتبنى شعا

عق واالفوض ى األمنية، وكان أهم هذه الصفحات "مليون اليك إلخراج مليشيات الص

 ر"عملية فجمن طربلس" وحملة "حرروا طرابلس من بدو الزنتان"، ثم ظهرت  والقعقاع

" لتكون ناطقة باسم الحراك السياس ي والعسكري في طرابلس الرئيسية الصفحة ليبيا

تحت شعار "فجر ليبيا... قسورة"، ليمثل املحلة األخيرة من تحديد مالمح وشعار املرحلة 

 التي تمر بها الدولة.

على دعم غالبية املجالس البلدية في املنطقة  سجر ليبيا بشكل رئيوقد اعتمدت "ف

 12الغربية، لتوفير الحاضنة االجتماعية للعمليات في طرابلس، ولقيت "فجر ليبيا" تأييد 

؛ طرابلس وغريان وزليتن وزوارة والخمس ومصراتة، واملجالس العسكرية مجلس بلدي و ي
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املجتمع املدني، وتطورت في مراحل الحقة لتشمل ومجلس الحكماء والشورى ومنظمات 

 الكثير من املدن الجنوبية. وبنغازي وسرت" والجفرة وجالو.

وتتركز الحاضنة االجتماعية لعملية فجر ليبيا في غالبية مدن املنطقة الغربية ويأتي في 

 في السياسة الليبية 
ً
 مهما

ً
أثير يفوق توبما مقدمتها مدينة مصراتة التي تعتبر مركزا

 وتتوسط الساحل الليبي، ويضاف إليها 
ً
 وصناعيا

ً
 تجاريا

ً
العاصمة، حيث تعتبر املدينة مركزا

كالخمس وزليتن والزاوية وطرابلس بضواحيها وغريان وزوارة لتتواصل سيطرتها  ى مدن أخر 

بسطت سيطرتها على مدن  2014على الطريق الساحلي حتى الحدود التونسية، وفي سبتمبر 

 وتتجه للدخول ملدينة الزنتان. ،كلةكزيزية و الجبل والع

، فإنهـــا ظلــت تحظـــى بإســـناد 2013ورغــم خـــروج قــوات درع الوســـطى مــن طـــرابلس فـــي نــوفمبر 

 أكـــد فيـــه علـــى حســـن العاصـــمةاجتمـــاعي فـــي 
ً
، فقـــد أصـــدر مجلـــس محلـــي ســـوق الجمعـــة بيانـــا

فـي ليبيـا حيـث سـية االعالقة مع مصراتة، وتعكـس هـذه الحادثـة تنـوع واتسـاع الكيانـات السي

مجلــــس حكمــــاء ليبيــــا وبعــــض املجـــــالس  تأييدييــــدألــــم تقتصــــر علــــى غرفــــة الثــــوار ولكــــن ظهــــر 

 (.12املحلية األخرى )

ز نفوذها كيتر و أما في املنطقة الجنوبية، تتقارب عملية فجر ليبيا مع قبيلة أوالد سليمان، 

 والحقول النفطية قبيلة الذوية في منطقة الجفرة ، كما تتقارب معفي سوها وبراك الشاطئ

، وفي املنطقة الشرقية وهذه القبيلة تقوم بحراسة الحدود الجنوبية منذ اندالع الثورة

تتكون الحاضنة االجتماعية لفجر ليبيا في مدينتي سرت ومجلس شورى ثوار بنغازي 

 ومجلس شورى ثوار درنة.

 الكيانات العسكرية واملسلحة ثالثا: 

يات الثوار الكثير ش، امتلكت ملي2011من الثورة في أكتوبر  مع انتهاء أحداث املوجة األو ى

 ا ى السيطرة على منشآت حيوية 
ً
 من السالإل بكل أشكاله، وصوال

ً
من عناصر القوة بدءا

من بينها املطارات واملوانئ ومصافي النفط، ورغم محاوالت املجلس الوطني والحكومة التي 

ن عوامل كثيرة حالت دون ألعسكرية، إال منية واانبثقت منه لدمجها في املؤسسات األ 

ذلك، أهمها انعدام الثقة بين امليليشيات وقيادة املجلس الوطني االنتقا ي الذي لم تكن 

 تنظر اليه باعتباره يملك الشرعية لتمثيل املرحلة االنتقالية، ليس فقط لكونهم رموز 
ً
في  ا

 و النتمائهم العلماني.أ الليبي النظام السابق ولكن النحدار غالبيتهم من الشرق 
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 الكيانات املسلحة القريبة من التحالف الوطني أ (

بدأ وزير الدفاع السابق )أسامة أجويلي( في تكوين األلوية العسكرية باملنطقة الغربية في 

لواء القعقاع وكتيبة محمد املدني، وبل  عديد  ، وبدأ في تشكيل2012كانون الثاني/ يناير 

، يتشكل أغلوهم من كتائب القذافي وخاصة اللواء أل 28لواء القعقاع  
ً
معزز وكتيبة  32فا

 .وقد تاسس القعقاع كلواء لحرس الحدودامحمد املقريف، 

األلوية على تجميع العسكريين السابقين في جيش القذافي وإلحاقهم  تشكيلوقامت خطة 

العديد من العسكريين  بالتكوينات العسكرية الجديدة، وتم تنفيذ هذه الخطة عن طريق

حيث تمكنوا من تجميع )مختار األخضر وعثمان مليقطة(،  الزنتان  وبشكل خاص

كشفت قوائم منتسبي هذه األلوية عن إدراج كثير من املنتسبين لكتائب القذافي، كما 

 .سكان الزنتان رغم عدم انتسابهم لجيش القذافي أو لياقتهم العسكرية

تحديثا في الكيانات العسكرية في ليبيا، حيث اهتمت وزارة  وتعتبر هذه األلوية األكثر 

الدفاع بصرف مستحقاتها واستيراد معدات حديثة حيث حصلت على أسلحة حديثة من 

عسكري وفق الوثائق التي تم  7000(، ووصل عديد القعقاع  إ ى 13صربيا وبيالروسيا )

 (14) األف 28 ه إ ىبتعدادكشفها في مقراته بطرابلس، وهناك تقديرات أخرى تصل 

صارت العاصمة الليبية تحت سيطرة التشكيالت  ،2013نوفمبر حادثة "غرغور" في وبعد 

أبريل  7العسكرية املوالية للتحالف الوطني، حيث سيطر القعقاع على معسكرات 

والدعوة اإلسالمية والنقلية ومطار طرابلس ومقري وزارة الدفاع ورئاسة األركان بالعاصمة 

تيبة الصواعق على مقر وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وصار "جنوب طرابلس" وسيطرت ك

بدأت محاوالت تمديد سيطرتها  2014منطقة عسكرية خاصة بهذه التشكيالت، وفي مايو 

 مدينة جنزور والطريق الساحلي، بحيث صارت 
ً
على العاصمة وضواحيها، وخصوصا

لتشكيالت والكتائب الثورية في طرابلس العاصمة تشهد حالة استنفار متبادل بين هذه ا

 وغرفة ثوار ليبيا.

 املسلح للكرامة في شرق ليبيا  لتكوينا ب ( 

بدا اتجاه لدى "حفتر" لدعوة جنود الجيش الليبي للعودة ملعسكراتهم  2012وفي يوليو 

الستكمال بناء الجيش،  وذلك على اعتبار أن قيادات الجيش الليبي والرتب الصغيرة 

د لم يكونوا فى يوم ما من املناصرين للقذافي، وأن وجودهم تحت االنضباط والجنو 

                                                                    

1٣
 .تال األهلي الشاملليبيا ومخاوف االقت -  

1٤
  . من منتسبي لواء "القعقاع 7٠٠٠قوائم قرابة   -  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.675876865841871.1073741839.427077124055181&type=1 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.675876865841871.1073741839.427077124055181&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.675876865841871.1073741839.427077124055181&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.675876865841871.1073741839.427077124055181&type=1
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العسكري والخوف من الكتائب األمنية التي كانت شديدة الوالء له، وقامت هذه الفكرة 

على أن عودة الجنود يكون مللء الفراغ الذي يشهده الجيش والشرطة ومنع اللجنة األمنية 

 .لشرطة والجيشالعليا وقوات الدروع من دخول ا

مــــن عســــكريين ســــابقين فــــي جــــيش القــــذافي، وقــــد  حفتــــر تتشــــكل الكيانــــات املســــلحة املواليــــة لو 

انضــــمت إليــــه مليشــــيات قبليــــة ويعتبــــر حفتــــر هــــذه التشــــكيالت الجــــيش الليبــــي الــــوطني، علــــى 

الّرغم من أنهـا لـم تلتـزم بقـرار الحكومـة أو وزارة الـدفاع بعـدم االنخـراط فـي املعـارك باملنطقـة 

 .(1٥ن )عن أن قوامها يعتمد على متطوعين غير مدربي ال الشرقية فض

للخيـــارات الفيدراليـــة فـــي  ؤيـــدينلكنـــه بشـــكل عـــام، تعتمـــد عمليـــة الكرامـــة علـــى املتطـــوعين امل

مـــــن الناحيـــــة العســـــكرية تعـــــد تشـــــكيالت بدائيـــــة وغيـــــر  و ـــــي، واالنفصـــــالية املنطقـــــة الشـــــرقية

تــدريبات كافيــة علــى  ولــم تتلــقمتطــورة تنظيميــا، حيــث يغلــب عليهــا  الطــابع القبلــي والجهــوي 

 .و استخدام السالإلاالنضباط أ

عامـا  18املجموعات التـي ارتبطـت بالكرامـة اقتصـرت علـى جلـب الشـباب دون  وينحدر أغلب

ينتي "املــــرج" والبيضــــاء" دللقتــــال فــــي بنغــــازي، وكــــان أغلــــوهم مــــن القــــرى املجــــاورة لبنغــــازي ومــــ

 وا ـــحا، ســـوى تجميـــع املســـلحين واملتطـــوعين تحـــت مظلـــة يوبشـــكل ال 
ً
عكـــس إطـــارا تنظيميـــا

ت من الجيش الليبي، كما يحدث في تجنيد الشباب تحت مظلة قوات الصـاعقة وضـم وحدا

حـــرس املـــوانئ تحـــت رئاســـة األركـــان التابعـــة منتســـبي و  "الجضـــرانمســـلحين تـــابعين لــــ"إبراهيم 

وصـــــارت  ، (16ت النفطيـــــة ) آرئاســـــة جهـــــاز حـــــرس املنشـــــبملجلـــــس النـــــواب "طبـــــرق" وإلحاقهـــــا 

 فئات:تتشكل باألساس من ثالث  قوات حفتر

 

مليشيات  مالعسكريون السابقون: وهم من بقايا كتائب القذافي، وقد انضمت إليه - 1

أخرى ويصف حفتر قواته بأنها  ي الجيش الليبي الوطني، على الّرغم من إعالن انشقاقها 

عن وزارة الدفاع وهيئة األركان، حيث انضم نمر الصاعقة )ونيس بوخمادة( والقوات 

الجوية في وقت كانت الحكومة الليبية  تعتبر حفتر خارجا عن القانون، وأن إضفاء برملان 

 كاشف نية عليها كاطبرق الشرع
ً
 .عن افتقارها إليها في املرحلة السابقة ا

 

املتطوعون. كما تعتمد عملية الكرامة على املتطوعين املنتمين للتطلعات الفيدرالية  – 2

في املنطقة الشرقية، لكنها من الناحية العسكرية تعد تشكيالت بدائية وغير متطورة، 
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16
ف انفصاليي ليبيا وحفتر: سباق الفدرلة والحوار،  -  

ُ
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 و 
ً
لم تستطع الدخول  2014ا حا، فمنذ يوليو حيث ال تعكس إطارا فكريا أو تنظيميا

 ران الحربي.يملدينة بنغازي رغم شن العديد من الحمالت ومساعدة الط

 

دفاع برقة: أعلن دعاة الفدرالية في ليبيا تشكيَل حكومٍة إقليمية لتسيير شؤون  ةقو  - 3

 .ة في البالدقليم برقة شرقي البالد،، في خطوة من شأنها تعقيد األزمات السياسية واألمنيإ

وخالل مؤتمر صحفي في أجدابيا، أعلن عبد ربه عبد الحميد البرعص ي رئيس املكتب 

شخصا لتو ي هذه الحقائب إضافة إ ى شخص نخر يتو ى  24التنفيذي إلقليم برقة أسماء 

، 19٥1مهمة نائب رئيس املكتب، وتستند تشكيل الحكومة وقوة دفاع برقة ا ى دستور 

% من  60ملسلحة التي يتزعمها الجضران على منشآت نفطية تنتج نحو وتسيطر امليليشيا ا

 الثروة النفطية.

 

 الكيانات العسكرية واملسلحة لفجر ليبيا ج (

 دروع ليبيا -1

صدر قرار رئيس األركان العامة السابق )اللواء املنقوش( بتشكيل  2012وفي ديسمبر 

تغطي مناطق ليبيا وتكون تبعيتها كيانات عسكرية جديدة تحت مسمى دروع ليبيا بحيث 

، وينضوي "الشرقية"و "الغربية"لرئاسة األركان، وظهرت ثالثة تشكيالت؛ درع "الوسطى" و

 (.17تحتها كتائب الثوار في هذه املناطق )

الحلبوص" أهم لواء مدرع في تشكيالت الدورع ثم القوة "الثالثة" لتي تقوم "ويعد لواء 

نطقة الجنوبية وسرت، ثم درع الغربية، ودروع املنطقة بمهام أمنية وعسكرية في امل

بقيادة وسام بن حميد ودرع لحماية الحقول النفطية بقيادة زياد  1الشرقية درع 

وشكلت هذه األلوية أساس "فجر ليبيا" وكانت البداية انطالقا من مكونات قوات  ، بلعم

ة ثوار ليبيا" و"مجلس دروع الوسطى والغربية باإلضافة للثوار املنضوين تحت "غرف

 .شورى ثوار بنغازي"

وقد ساهم هذا التنوع في توسيع نطاق حشد القوات من القبائل واملجالس الثورية  

والعسكرية على مستوى ليبيا، لكنه خالل مرحلة ما عرف بتحرير "مطار طرابلس العاملي" 

 يس ي من " مصراتة" و"غريان".ئكان الجسد الر 
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نت وحدات أمنية أخرى، كان أهمها كتيبة فرسان جنزور التي وبجانب هذه األلوية تكو 

تولت حماية األمن على الطريق الساحلي وكتيبة اإلسناد )تاجوراء( وكتيبة سوق الجمعة 

 والنواص ي )عبد الرؤوف كاره( لألمن العام ومكافحة الجريمة في العاصمة.

 في امل
ً
 وتنسيقا

ً
 لوجود وتعد كتائب "مصراتة" أكثر الكتائب انضباطا

ً
نطقة الغربية نظرا

سم بخبرة سياسية وعسكرية مثل رئيس املجلس 
َّ
عناصر عسكرية  كصالإل بادي، وتت

ر عدد املنتسبين إ ى املجلس العسكري بنحو   وشكل  3٥العسكري ملصراتة، وُيقدَّ
ً
ألفا

املتطوعون من مصراتة الجسد الرئيس ي لعملية فجر ليبيا، ويصعب تحديد األعداد 

 في الصراع املسلح. املنخرطة 

املوجودة في  ابخاصة لدى قواتهو ثقيلة موروثة من نظام القذافي،  ةولدى دروع ليبيا أسلح

، بالدعم املباشر من قًوى موزعة على ت اغرب ليبيا ومنطقة بنغازي. كما أنه
ً
حظى، أيضا

لك امتداد األرض الليبية بما فيها مصراتة، وجبل نفوسة، والجنوب وسرت، ُيضاف إ ى ذ

، ت اأنه
ً
 وتنظيمية كبيرة

ً
 من املقاتلين الذين يمتلكون خبرات قتالية

ً
 كبيرا

ً
ضمُّ عددا

 في بنغازي واملنطقة الشرقية
ً
 .وخصوصا

حدثت تطورات تنظيمية لثوار بنغازي ساهمت في تحقيق انتصارات  2014وفي يوليو 

مقدمة لتمكن شكل مجلس شورى ثوار بنغازي وكان تمتتالية على مسلحي الكرامة، حيث 

الثوار من تفكيك املعسكرات الرئيسية في املنطقة الشرقية وخصوصا معسكرات 

"الصاعقة"، اتجهت قوات فجر ليبيا لتطوير وجودها العسكري في املنطقة الشرقية، 

 ووضعت خطة إلخالء موانئ النفط من املسلحين التابعين لقوة دفاع برقة.

 

 غرفة عمليات ثوار ليبيا -2

 –نشر ثوار ليبيا صفحة على االنترنت تحت اسم "غرفة عمليات ثوار ليبا  2013مايو  13في 

للعمل على  "وطنيين"و "شرفاء"لتكون وسيلة اتصال مع من اعتبرتهم  "الصفحة الرسمية

فة ثوار ليبيا في مباشرة ر بدأت غ ، و"الطامعين"و "تطهير البالد وحمايتها من "املفسدين

 (.18) 2013وليو مهامها في طرابلس في ي

 8/ 29( في 2013/ 143وصدر قرار رئيس املؤتمر الوطني بتشكيل غرفة عمليت ثوار ليبيا ) 

بتشكيل غرفة عمليات ثوار ليبيا  2013/ 9/ 26، ثم صدر قرار وزارة الداخلية في  2013/ 

(، وتمكنت الغرفة من تفعيل هذا 19إدارة املنطقة الشرقية ويكون مقرها مدينة بنغازي )
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تكوين  في ارتفاع قدرات غرفة الثوار، وهو ما يكشف عن 2013 أكتوبر 24القرار في 

 .الكيانات العسكرية واألمنية

 من
ً ّ
فبراير،  17راف هللا السحاتي، و ؛كتائب عدة وتضم الغرفة باملنطقة الشرقية كال

ة. و ي تعد من الكتائب الك برى التي وشهداء الزنتان، وعمر املختار، وشهداء ليبيا الحرَّ

اضطلعت بدور رئيس في الحرب ضد نظام القذافي، وخاضت معارك أهمها معركة سرت" 

شكلت غرفة عمليات الثوار اإلدارة كما (، 20والتي مهدت النهيار كتائب القذافي) 2011في 

الجنوبية املؤقتة وفروعها في مدن الشاطئ وسوها وأوباري لتكون نقطة البداية إلعادة 

 .(21) يةالجنوب حدود التحرير وتأمين 

سم هذه الكتائب بإمكاناتها 
َّ
، وبوجود أعداد كبيرة من املقاتلين املنضوين التنظيميةوتت

دت تلك الكتائب تحت قيادة زياد بلعم  ما منووسام بن حميد، وه تحت لوائها. وقد توحَّ

 .(22ً) باملنطقة الشرقية أهّم قيادات الثوار 

العسكرية داخل مؤسسات الدولة، فبجانب وزارة يانات كويعكس هذا التوجه تنوع ال

الداخلية توجد اللجنة األمنية العليا، كما تكونت الدروع بجانب لواء القعقاع 

 .والصواعق، و ي تعد الجانب اآلخر لتباطؤ دمج الثوار في األجهزة األمنية والعسكرية

 خالصة

يبيا" و"فجر ليبيا"، يتضح من خالل تناول الكيانات التنظيمية لكل من عمليتي؛ "كرامة ل

أن الخصائص التنظيمية يمكن رصدها، وتتمثل في أن عملية الكرامة ال تستند لقوى 

اجتماعية أو حركات سياسية منظمة، وباستثناء ارتباطها بأحزاب التحالف الوطني، تشل 

ت، التركيبة القبلية املرتكز السياس ي واالجتماعي لـ"الكرامة"، وعلى خالف هذه التكوينا

تستند "فجر ليبيا" ملجموعة من التنظيمات السياسية الحديثة واملتجانسة، وذلك بجانب 

 تالقيها مع سكان املدن الرئيسية وبعض القبائل.

ووفق هذه التركيبة تتمتع "فجر ليبيا" بميزة نسبية في القدرات التنظيمية، ليس فقط على 

النتشار الجغرافي في كثير من املناطق، وقد النطاق تنوع االنتماءات البشرية وإنما في اتساع ا

انعكست هذه الفجوة على القدرة على بناء املجموعات املسلحة وتكوين الدروع، فيما 

 "الكرامة" مازالت تواجه قصورا في استكمال بناء الوحدت العسكرية املنضوية تحتها.
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