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مقدمة

معمر  العقيد،  نظــام  ســقوط  تلت  التي  لألحداث  تقييمهم  في  الليبيون  اختلــف 
تعريفهم  في  اختلفوا  كما   ،2011 فبراير/شــباط  من  عشــر  الســابع  ثورة  بعد  القذافي، 
علمانيين  بين  صراع  هو  هل  الكثيرون:  وتســاءل  بالدهم،  في  المســتمرة  الصراع  لحالة 
هذا  وهل  الصراع؟  معسكري  على  موزعون  واإلسالميين  العلمانيين  أن  أم  وإســالميين 
الدقيق  بالمعنى  جيش  ليبيا  في  يوجد  وهل  والجيش؟  الميليشيات  بين  صراع  هو  الصراع 
مغامراته  في  القذافي  دمره  أن  بعــد  جيش)1)  بقايا  موجود  هو  ما  أن  أم  الكلمــة،  لهــذه 
بلقاسم  خليفة  المتقاعد،  اللواء  مع  الذي  هذا  هو  الجيش  من  تبقى  ما  وهل  العسكرية؟ 
ثورة  مؤيدي  بين  صراع  هو  القائم  الصراع  وهل  النزاع؟  طرفي  على  موزع  أنه  أم  حفتر، 
أيًضا  أنهما  أم   ،1969 سبتمبر/أيلول  من  الفاتح  ثورة  ومؤيدي   2011 فبراير/شــباط   17

ومن  ديمقراطية،  مدنية  بدولة  يحلمون  من  بيــن  صراًعا  ُتراه  أم  الضفتين؟  على  عــا  توزَّ
الفرد؟ وحكم  االستبداد  إلى  البالد  إعادة  يريدون 

من  عشر  الســابع  ثورة  فبعد   ،2011 العام  منذ  اســتقراًرا  تشــهد  لم  ليبيا  أن  الحق 
فبراير/شباط اختلفت الرؤى، وتعددت االتجاهات، وانقسم المجتمع، وبدأ المتضررون 
اإلقليمية  بالقوى  االتصاالت  خطوط  ويمدون  جديد،  من  أنفســهم  مون  ينظِّ قيامها  من 
بين  مســلح  صراع  إلى  المشــهد  تحول  ما  وســرعان  العربي،  للربيع  الرافضة  والدولية 
الســيطرة  الوراء،  إلى  ليبيا  إعادة  في  الراغبون  حاول  فقد  المضادة،  والثورة  الثورة  قوى 
المحاوالت  هذه  الثوار  فقاوم  الشرعية؛  مؤسساتها  وتقويض  بالقوة  الدولة  رات  مقدَّ على 
هذه  أولى  وكانت  المرصــوص،  والبنيان  الغضب،  بــركان  منها:  عســكرية،  بعمليــات 

القارئ. عزيزي  يديك،  بين  الذي  الكتاب  هذا  موضوع  ليبيا؛  فجر  عملية  العمليات 
الدولة  أنصار  بين  ليبيا  في  التدافع  محطات  من  مهمة  محطة  ليبيا  فجر  عملية  تعتبر 
المؤلف،  منها  ينطلق  التي  الفرضية  هي  هذه  المضادة.  الثورة  وقوى  الديمقراطية  المدنية 
لقبيلة  انتصاًرا  ليس  والكتاب  فرضيات.  من  عداها  ما  ويناقش  عليها،  البرهنة  ويحــاول 

"قائد بارز بقوات حفتر: نحن فتات جيش"، الجزيرة نت، 9 مارس/آذار 2015، )تاريخ الدخول: 6   (1(

bit.ly/2ZtDyVN :)2020 سبتمبر/أيلول
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باب  في  يدخل  ال  أنه  كما  أخرى،  حســاب  على  ليبية  لجهة  أو  دينيــة  أليديولوجيــا  أو 
في  الطاولة  على  المطروحة  المشاريع  بين  الضيق،  الحزبي  بالمعنى  السياســي،  التنافس 
انتصار   – القول  سبق  كما   – إنه  العام.  بالمعنى  الوطني  التدافع  إطار  ضمن  يقع  بل  ليبيا، 
قبل  أنه،  كما  إقامتها،  أجل  من  الليبيون  ثار  التي  الديمقراطية  المدنية  الدولة  لمشــروع 
لجهد  واســتكمال  المعاصر،  ليبيا  تاريخ  في  مهم  مفصلي  حدث  لتجلية  محاولة  ذلك، 
به  القيام   – أحداثه  بعض  في  وفاعاًل  عليه  شــاهًدا  كان  الذي   – المؤلف  حــاول  فــردي 

سنوات)1).  منذ 
من  الفترة  خالل  جــرت  التي  ليبيا  فجر  عملية  توثيــق  إلى  الكتاب  هــذا  يســعى 
السياســي  الســياق  على  الضوء  وإلقاء   ،2014 أغســطس/آب   23 إلى  يوليو/تموز   13

في  الفاعلين  أدوار  تبيــان  يســتهدف  كما  فيه،  وأثَّرت  به  تأثَّرت  الــذي  واالجتماعــي 
الخصوص،  وجه  على  ليبيا  فجــر  عملية  ووقائع  أحداث  وفي  عموًما  الليبــي  المشــهد 

والدولية.  واإلقليمية  المحلية  المستويات  على 
تقوم  التحليل  وصوابية  الســرد  دقة  بها  يتوخى  علمية  منهجية  المؤلف  اعتمد  وقد 
توثيًقا  منها،  قريبين  كانوا  أو  العملية،  تلك  أحداث  في  شاركوا  من  شهادات  توثيق  على 

الكتاب. لهذا  والتاريخية  العلمية  القيمة  من  المنهجية  هذه  تزيد  أن  واألمل  مكتوًبا، 
وخاتمة.  فصول  وخمسة  تمهيد  إلى  الكتاب  ينقسم 

المضادة،  والثورة  الثورة  وتعريفات  معاني  بعض  الكتاب  اســتعرض  التمهيد،  في 
الليبية.   الحالة  على  ذلك  وانطباق 

المتقاعد،  اللواء  حياة  مســار  المضادة  الثورة  وبذور  حفتر  األول:  الفصل  وتناول 
خليفة حفتر، وكيف مهدت سيرته الذاتية ليكون العنوان العسكري األبرز للثورة المضادة 
مختلفة. وشعارات  عناوين  متخًذا  ليبيا  في  المضادة  الثورة  حراك  تطور  وكيف  ليبيا،  في 
لرصد  السياسة  بدل  الحرب  الصراع:  تحول  الثاني:  الفصل  تخصيص  جرى  بينما 
ديمقراطية  بأدوات  سياسي  صراع  من  الصراع  لتحول  الليبية  المؤسسات  مقاومة  مظاهر 
بعد  الليبية  الدولة  مؤسسات  اســتخدمتها  التي  اآلليات  عند  متوقًفا  مســلح،  صراع  إلى 
ليبيا  تجنيب  ومحاوالت  المضادة،  الثورة  مدِّ  لمواجهة  المدنية  السياسية  والنخب  الثورة 

سبق للمؤلف تناول أحداث الثورة والثورة المضادة في ليبيا من زوايا متعددة، تضمنتها كتبه التالية:   (1(

خمس شداد من أجل الحرية ولها، )ب. ن، بيروت، 2016(، ليبيا...صراع الحرية واالستبداد، )ب. 
ن، بيروت، 2019(، الثورة الليبية...مفاصل وتداعيات، )ب. ن، بيروت، 2019(.
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الدستورية.  التجربة  واستمرار  األهلية،  الحرب  أتون  إلى  االنزالق 
العسكرية  النقالباته  حفتر  إعالن  سبقت  التي  اإلرهاصات  الفصل  استعرض  كذلك 
السلطة  المصري لالنقالب على  النموذج  استيراد  بالتحليل محاوالت  وتناولت  المتتالية، 
على  المصرية  التجربة  إلسقاط  محاوالت  وجود  إلى  الفصل  وخلص  المنتخبة،  الشرعية 

ومصر. ليبيا  بين  البيئة  اختالف  رغم  الليبية  الحالة 
والخارجي  الداخلي  المشهد  ليبيا"  فجر  الليبية غداة  "الحالة  الثالث  الفصل  ويتناول 
على  والخارجية  الداخلية  العوامل  تداخــل  أثَّر  وكيف  ليبيا،  فجر  عملية  انطالق  غــداة 
ليبيا  فجر  عملية  جاءت  الذي  العســكري  االنقالب  حافة  إلى  ليوصله  الليبي  المشــهد 

إليقافه.
الباحث  يتناول  الدســتوري"،  المســار  تعطل  إلى  "الطريق  الرابع  الفصــل  وفــي 
القانونية  الشرعية  عند  مطواًل  وتوقف  الدستوري،  المسار  تعطل  إلى  أدت  التي  األسباب 

أطروحته. تؤكد  التي  القضائية  واألحكام  القانونية  األدلة  حاشًدا  ليبيا،  فجر  لعملية 
الباحث  توقف  والخالصات"،  النتائج  ليبيا:  "فجر  )األخير(  الخامس  الفصل  وفي 
معتبًرا  الوطني،  األمن  منظور  من  العملية  محلِّال  ليبيا،  فجر  بعملية  الخاصة  اآلثار  عنــد 

الليبي. الوطني  األمن  عن  للدفاع  عملية  أول  هي  العملية  هذه  أن 
أنه  له  يشــفع  ما  ولكن  حقه،  الموضوع  اســتوفى  قد  عمله  أن  المؤلف  عي  يدَّ وال 
الليبي  النضال  تاريخ  من  المهمة  المحطة  لهذه  توثيق  من  له  تصدى  فيما  جهده  غاية  بذل 

انتظارها.  طال  التي  الديمقراطية  المدنية  الدولة  بناء  حلم  الستكمال  المعاصر 





9

تمهيد

الكي"،  الدواء  آخر  فـــ"إن  الدارج؛  المثل  في  يقال  كما  أو  الــدواء،  آخر  الثــورة 
تجارب  خالصة  هي  إنما  اللفظــي.  ه  للتفكُّ أو  الخاطر،  عفو  عادة  تصــاغ  ال  واألمثــال 
وعالج  السياسية  النظم  بناء  في  والثورة  الفنون.  من  فنٍّ  اختصاصيو  أو  العقالء،  تداولها 
تحتاج  فقد  األبدان؛  عالج  في  والكي  القطع  أنواع  أقصى  بعيد  حدٍّ  إلى  تشبه  انحرافاتها 
جزًءا  يكون  حتى  الفساد،  يستحكم  حين  جذوره  من  السياسي  نظامها  اقتالع  إلى  ما  أمة 
تأسيسه من جديد. وأفضل  باقتالعه، وإعادة  إال  للعالج  قابل  النظام، وغير  بنية  أصياًل من 
التي  األبنية  أحد  يعاينون  حين  المهندسون  يقرره  ما  هو  الناس  حياة  في  لذلك  به  يمثَّل  ما 
يصلح  الترميم  من  نوع  أي  يعد  لم  بحيث  أساسها  تآكل  التي  أو  اعوجاج،  على  ست  ُأسِّ

جديد. من  صحيحة  أسس  على  البناء  إعادة  في  يبدؤون  ثم  إزالتها،  فيقررون  معها، 
فيه  لخص  الذي  بالتعريف  نكتفي  للثورة،  الكثيرة  التعريفات  في  نخوض  ال  وحتى 
تعريف  وهو  ســبقته،  التي  التعريفات  مضامين  أهم  الشــنقيطي،  المختار  محمد  الدكتور 
مغالبٍة  "حركُة  الثورة  الشــنقيطي:  يقول  اإليجابي،  بمعناها  الثــورة  إلى  ينظر  معيــاري، 
تحرير  أجل  من  الحكم،  نمط  لتغيير  تسعى  كثيف،  اجتماعي  عمق  ذات  قويٌة،  سياســية 
السياسي  التنافس  وينقل  والحرية،  العدل  يحقق  سياسي  فضاء  وتأسيس  الشــعب،  إرادة 

والتعاقد")1). التراضي  منطق  إلى  والتسلط  القهر  منطق  من 
أطواًرا  تأخذ  وقد  البنيان،  إعادة  د  ُيعقِّ مما  كثيرة  أحياًنا  بعنف  تهــدم  الثــورة  أن  إال 
كلُّ  وتســتوعب  الجديد،  النظام  بنيان  من  تتمكن  أن  قبل  عديدة،  لســنين  وتمتد  كثيرة، 

حدث.  الذي  التغييَر  األمة  مكونات 
الثورات  استمرت  فقد  المعاصر؛  التاريخ  في  كثيًرا  الفرنســية  الثورة  مثال  ويحضر 
الفشل  وتكرار  والخيبات،  الدماء  من  الكثير  شهدت  عام،  مئة  قرابة  السياســي  والصراع 
عمره  يصل  والذي  اليوم،  عليه  هو  الذي  الشكل  على  النظام  يستقر  أن  قبل  والمحاولة، 
مصادر  أحد  الثورة  وتعد  عــام،  كل  بها  يحتفلون  الفرنســيون  زال  وما  عام،   200 إلــى 
وال  يرن،  يزال  ال  صداها  أن  إال  بالفاجعــة،  توصف  كانت  أنها  من  بالرغــم  فخرهــم، 

 30 الجزيرة،  مدونات  الثور!"،  ُأنثى  ليست  الثورة   )2( الربيع  "أوراق  المختار،  محمد  الشنقيطي،   (1(

https://bit.ly/39cchMT  :)2020 أغسطس/آب 2016، )تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/أيلول



10

تجارب  جمعت  إذ  معينها؛  ينضب  ال  نفيسة  ووثائق  ونظريات  وأفكار  إلهام  مصدر  تزال 
قصير)1). وقت  في  كثيرة 

وتحولت  مســتحيالت  إلى  المريرة  والتجارب  المراحل  تحولــت  أميركا،  وفــي 
يقودها  مبادرة  أن  مثاًل  ر  تصوَّ الواقع.  أرض  على  معيشــة  معطيات  إلى  المســتحيالت 
على  باالستيالء  الجيش  تطالب  المتحدة  الواليات  في  وإعالميون  أعمال  ورجال  وجهاء 
رئاسية  لفترة  والترشح  الدستور  بتعديل  الرئيس  تطالب  أو  )التفويض(،  البالد  في  السلطة 
عرقي)2).  أو  جهوي،  أساس  على  دولتين  إلى  المتحدة  الواليات  بتقسيم  تطالب  أو  ثالثة، 
العرش! وراثة  العائلة من حيث  أفراد  ترتيب  في  تتصرف  بريطانيا  ملكة  أن  مثاًل  بل تصور 

المرء  يتصور  أن  منه  وأبعد  تخيله،  مجرد  السوي  اإلنسان  على  يصعب  شــيء  إنه 
لكنها  األميركي،  أو  البريطاني  المجتمع  في  قبواًل  تلقى  أن  يمكن  المبادرات  هذه  مثل  أن 
هناك  مستحيلة  هي  فلماذا  ا.  يوميًّ نشاهده  معيش  أمر  عموًما  العربي  الوطن  وفي  ليبيا  في 

عندنا؟  مشاهدة،  معيشة  بل  هنا،  ممكنة 
ســيتحول  اآلن  المعيش  واقعنا  لكن  األليمة،  المراحل  وهذه  الزمن  بنا  يتطاول  قد 
الديمقراطية،  هذه  وستكون  األخرى،  األمم  في  اآلن  هو  كما  مستقباًل،  مستحيالت  إلى 
الليبيون  وسيحمد  ملموًسا.  واقًعا  بلداننا،  في  مســتحيلة  أنها  على  اليوم  إليها  ننظر  التي 
و"فجر  فبراير/شباط،  من  عشر  الســابع  جوالت  في  عاشــوها  التي  واآلالم  التضحيات 

الغضب")3). و"بركان  المرصوص"،  و"البنيان  ليبيا"، 
نظر  وجهة  من  ســنوات)4)،  تســع  منذ  الليبيون  يخوضها  التي  المعارك  توثيق  إن 
دولة،  رجل  أو  سياسي  أو  مقاتل  يخوضها  معركة  أية  عن  شأًنا  يقل  ال  إسهام  المؤلف، 
تقف  أن  تحاول  التي  المضادة  الثورة  وإن  المتعددة،  المعارك  ساحات  من  ساحة  أية  في 
من  حدث  أي  عن  مشوهة  صورة  تقديم  سبيل  في  جهًدا  تألوا  ال  الليبيين  حلم  وجه  في 
حرمان  على  تصر  اإلعالمية  وأدواتها  المضادة  الثورة  إن  المجيدة.  الثورة  هذه  أحــداث 
لذة  تحرمه  أن  حاولت  هزمها  هو  فإْن  القتــال،  ميدان  في  النصر  من  الشــريف  المقاتــل 

لوبون، غوستاف، الثورة الفرنسية وروح الثورات )دار التنوير، بيروت، 2013(، ص 203.   (1(

العرادي، عبد الرزاق، ليبيا...صراع الحرية واالستبداد، )ب. ن، بيروت، 2019(، ص 23.  (2(

هذه تسميات رمزية لحمالت عسكرية ضد انقالب حفتر، عدا "البنيان المرصوص" كانت ضد تنظيم   (3(

الدولة )داعش( في ليبيا.
2011 إلى  يغطي هذا الكتاب، والكتب الثالثة التي صدرت عن المؤلف، الفترة الزمنية الممتدة من   (4(

.2020
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وهو  تاريخه،  على  االطالع  من  األجيال  تحرم  أن  وحاولت  الباطلة،  بالدعــاوى  النصــر 
وتضحيات  الثورة،  انتصارات  تاريخ  من  جزء  بإنارة  نستبقه  أن  البحث  هذا  في  نحاول  ما 

أبنائها.
فجر  عملية  له  تعرضت  لما  ض  تعرَّ الثورة  أحداث  من  ا  مفصليًّ حدًثا  أن  أظن  وال 
في  الليبيون  ليعيش  دماءهم  وقدمــوا  شــهداء،  الثورة  في  قضوا  الذين  حق  ومن  ليبيــا، 
القادمة.     لألجيال  والتحريف  التزوير  من  ا  نقيًّ تاريخهم  ُيحفظ  أن  والعدل،  الحرية  وطن 
أعداء  لدعاية  مضادة  دعاية  مجرد  سيكون  البحث  هذا  أن  يعني  ال  التقديم  هذا  إن 
ولكنها  والتهوين.  والتهويل  التضليل،  تستخدم  العســكرية،  االنقالبات  وأنصار  الثورة، 
من  عشر  الســابع  لثورة  منحاز  العســكرية  لالنقالبات  رافض  مبدئي  موقف  من  تنطلق 
ولو  حتى  األكاذيب  ونشر  التاريخ  لتزوير  رافض  الوقت  نفس  في  ولكنه  فبراير/شباط، 
النضال  ينتصر  وال  لتنتصر،  األكاذيب  إلى  الثورة  تحتاج  فال  الثورة.  لصالــح  ذلــك  كان 
التزييف،  ضد  ثورة  األصل  في  الثورة  ألن  الباطلة،  باألقاويل  والعدل  الحرية  أجل  مــن 

األمة. ذاكرة  محو  وضد  التضليل،  وضد 
من  واحًدا  المؤلف  يــراه  الذي  الجهد  هذا  في  جزئيًّــا  ولو  اإلســهام  أجل  ومــن 
من  كل  والباحثين،  والمؤرخين  الشــهود  وعلى  الليبية  الدولة  على  العاجلة  الواجبــات 
التي  الدراسة  هذه  تأتي  ثم  ُنشــرت)1)،  التي  الثالث  كتبه  كانت  طاقته،  وحســب  موقعه، 
قبلها  جرت  أحداث  من  بها  يرتبط  وما  ليبيا،  فجر  عملية  بأحداث  خاص  بشــكل  ُتعنى 

حولها. اللغط  لحسم  فيها،  الفاعلة  واألطراف  بعدها،  وقعت  وأخرى 
الســياق  عن  متكاملة  صورة  إعطاء  أجل  من  العملية  هذه  على  الضوء  وسنســلِّط 
كتابة  الورقة  هذه  شــأن  من  يكون  ولن  لها.  مهدت  التي  واألحداث  فيه  جــاءت  الــذي 
وال  الدقيق،  بالتفصيل  عســكرية  ووقائع  معارك  هي  حيث  من  ليبيا  فجر  لعملية  تاريخ 
في  انخرطوا  من  شأن  فذلك  السياسية،  العالقات  إدارة  أو  والتنفيذ،  التخطيط  حيث  من 
هو  الورقة  هذه  شأن  ولكن  والعســكرية،  السياســية  يومياتها  من  جزًءا  كانوا  أو  العملية، 
حقيقتها. على  فهمها  من  ن  يمكِّ وسياسي  قانوني  سياق  في  وأسبابها  العملية  توضح  أن 

الحرية  ليبيا...صراع   ،)2016 بيروت،  الحرية ولها، )ب. ن،  الثالث: خمس شداد من أجل  الكتب   (1(

واالستبداد، )ب. ن، بيروت، 2019(، الثورة الليبية..مفاصل وتداعيات، )ب. ن، بيروت، 2019(.
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حفرت وبذور الثورة املضادة
دوافعها  واســتيعاب  ســياقها  في  ووضعها  جيد،  بشــكل  ليبيا  فجر  عملية  لفهم 
الذي  حفتر،  بلقاســم  خليفة  المتقاعد،  اللواء  عنــد  قلياًل  التوقف  يجمــل  ومســوغاتها 
فبراير/  17 ثورة  مكتســبات  على  المتكررة  االنقالب  لمحاوالت  المدبر  الرأس  يمثِّل 

األحداث  مفاتيح  امتالك  دون  حفتر  خليفة  شــخصية  فهم  الصعب  ومن   .2011 شــباط 
فمن  االنتقام..  في  والرغبة  للسلطة،  الطموح  من  خليًطا  منه  لتصنع  حوله،  تراكمت  التي 

حفتر؟  خليفة  هو 
عائلة  ُرزقت  بنغازي(  غرب  كلم   150 )حوالي  أجدابيا  بمدينة   1943 عام  أواسط  في 
الفرجان، وتعود أصولها لمدينة ترهونة، ولًدا أطلقت عليه  لقبيلة  تنتمي  التي  بلقاسم حفتر 
قد  السلطة  على  الجيوش  استيالء  موجة  كانت  األولى  شبابه  ســنوات  وفي  خليفة.  اســم 
فالتحق  بالجيوش،  االلتحاق  على  الشباب  تشــجع  ومعها  العربي)1)،  العالم  تجتاح  بدأت 
"الضباط  اسم:  ل تحت  قد تشكَّ ا  تنظيًما عسكريًّ الليبي وهناك وجد  بالجيش  الشاب خليفة 
عبد  جمال  قاده  الذي  المصري  األحرار  الضباط  تنظيم  غرار  على  األحرار"  الوحدويــون 

عمره. من  التاسعة  في  حفتر  خليفة  كان  حين  مصر  في  الملكي  بالنظام  وأطاح  الناصر، 

أول انقالب شهده العالم العربي كان في العراق، نفذه قائد الفرقة الثانية بالجيش العراقي، بكر صدقي،   (1(

في سنة 1936، أما في مصر فقد أطاح الضباط األحرار بقيادة جمال عبدالناصر بالحكم الملكي، في 
سنة 1952. في الجزائر، انقلب هواري بومدين، في سنة 1962، على أحمد بن بلة، وكان أول رئيس 
بعد استقالل الجزائر. وفي سنة 1968، قاد أحمد حسن البكر وصدام حسين انقالًبا في العراق ضد 
الرئيس، عبد الرحمن عارف. أما في ليبيا، فقد قاد العقيد، معمر القذافي، في سنة 1969، انقالًبا ضد 
الملك إدريس، رحمه الله، وشهدت سوريا العديد من االنقالبات إلى أن نجح االنقالب الذي قاده 
كل من حافظ األسد ومصطفى طالس، في سنة 1970. وفي اليمن، حاول محمد فالح االنقالب على 
الرئيس، على عبد الله صالح، في 1978، وفشل. وشهد السودان العديد من االنقالبات ولم يستقر فيه 
الحكم منذ استقالله، في عام 1952. وِفي موريتانيا، انقلب العسكر، عام 1979، على الرئيس المدني 
س، المختار ولد داداه، وَلم تستقر الدولة بعده سنين، وِفي المغرب، قاد الجنراالت محاولتي  المؤسِّ
انقالب فاشلتين ضد الملك الحسن الثاني، في 1971 و1972، وكانت هذه االنقالبات وبااًل على هذه 

الدول وشعوبها وتسببت في تخلفها في كل مناحي الحياة.
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كانت  ســنوات،  بثالث  ببنغازي  العســكرية  الملكية  األكاديمية  في  تخرجه  وبعد 
إدريس  بالملك،  أطاح  الــذي  انقالبه  ونفذ  نضجت،  قد  القذافي  معمر  تخطيــط  ثمــرة 
أسماء  أعلن  حين  القذافي  لكن   .1969 عام  من  ســبتمبر/أيلول  شهر  بداية  السنوســي، 
عبد  اختار:  فقد  ضمنهم؛  من  حفتر  بلقاسم  خليفة  يكن  لم  الثورة)1)  قيادة  مجلس  أعضاء 
المحيشــي  وعمر  نجم  ومحمد  الهوني  وعبدالمنعم  جابر  يونس  وأبوبكر  جلود  الســالم 
وعوض  المقريف  أبوبكر  وامحمد  القروي  ومختار  هوادي  وبشــير  الخروبي  ومصطفى 
الذي  للضابط  صدمة  ل  شكَّ االختيار  هذا  فإن  يبدو،  وفيما  الحميدي.  والخويلدي  حمزة 

القيادية. للمهام  مؤهاًل  نفسه  يرى  كان 
كما  لمحدثيه،  اإلنصات  علــى  وقدرته  بالقراءة  شــغفه  القذافي  معمر  عن  ُعــِرف 
وكان  محاوريه،  على  المناســب  الوقت  في  ذكية  أســئلة  طرح  على  قدرته  عنه  ُعــرف 
الليبي،  المجتمع  لتركيبات  ومستوعًبا  الدولية،  بالسياسة  إلمام  وعلى  التاريخ  في  متضلًعا 
اثنين  لمدة  ليبيا  يحكم  أن  من  ســلبي،  بشــكل  اســتغلها  التي  الميزات،  هذه  نته  مكَّ وقد 
خليفة  حرص  ورغم  والخارجية.  الداخلية  المؤامرات  من  خاللها  نجــا  عاًما،  وأربعيــن 
الزعيم  عليه  جلس  الذي  للكرسي  الجارف  وطموحه  القذافي،  محاكاة  على  الظاهر  حفتر 
اتجاهات  ومعرفة  بالزمن  القذافي،  أستاذه،  إحساس  يمتلك  لم  )حفتر(  أنه  غير  الليبي، 
الزمن  عن  متأخًرا  جاء  فقد  الالزمة،  بالســرعة  اتباعه  والواجب  والسياســات  األحداث 
في  انهماكه  ذلك  على  األدلــة  وخير  التغيير،  رياح  اتجاه  قــراءة  في  يفلح  ولــم  الليبــي 
يتوق  سنوات  في  والدبابة  البندقية  على  خططه  كل  وبناء  العسكرية،  لالنقالبات  التخطيط 

والديمقراطية. الحرية  إلى  الليبيون  فيها 
عن  الثورة،  قيادة  مجلس  من  االستبعاد  مثَّلها  التي  األولى،  الهزيمة  عقدة  تغب  لم 
صورة  صناعة  إلى  الظمأ  ذلك  معها  ويالحقه  تالحقه،  وظلت  يبدو،  ما  على  حفتر  ذهن 

الليبية. الدولة  قيادة  قمرة  في  الجالس  القذافي  بصورة  شبيهة 
السوفيتي  االتحاد  إلى  ابتعاث  على  حفتر  خليفة  حصل  العسكرية،  مسيرته  خالل 
في  قضاها  أخرى  بمدة  أكملها  مختلفــة،  تدريبات  خاللها  تلقى  ســنوات،  ثالث  لمــدة 
إلى  المصادر  تشر  ولم  الليبي.  الجيش  في  قيادي  مركز  تبوء  من  نه  مكَّ ما  متدرًبا،  مصر 
وخططه  القذافي  تدابير  أن  إال  الفترة  تلك  في  الســلطة  باتجاه  لحفتر  عســكري  حراك 

أغسطس/آب   19 اإلخبارية،  إفريقيا  بوابة   ،"1969 عام  ليبيا  في  الثورة  قيادة  مجلس  قائمة  "اكتشف   (1(

https://bit.ly/3lYUbSc :)2020 2019، )تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/أيلول
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القذافي  طموح  وكان  عليه،  االنقالب  تمنع  سريعة  تغييرات  تعرف  كانت  الليبي  للجيش 
التوسع.  في  أخذ  قد 

ضد  وداي،  كوكني  التشــادي،  الرئيس  قوات  مســاندة  القذافي،  معمر  العقيد،  ر  قرَّ
الليبية  القــوات  فاجتاحت  1980؛  عــام  تشــاد،  بغزو  وذلك  حبري،  حســين  الرئيس، 
بدياًل  رئيًسا  وداي  كوكني  ونصبت  حبري،  حســين  نظام  وأســقطت  نجامينا،  العاصمة، 
إلى   ،1982 يونيو/حزيران  في  نجامينا،  العاصمة،  من  الليبية  القوات  انسحبت  ثم  عنه، 
بأسبوع  انسحابها  بعد  لكن  فرنسا  ضغط  تحت  كوكني،  الرئيس،  من  بطلب  تشاد،  شمال 

فرنسية)1). قوات  من  بدعم  للسلطة  العودة  في  حبري  نجح  واحد، 
المرة،  القتال هذه  الطالع كان حفتر على موعد مع صدمة أخرى، في ميدان  ولسوء 
ُعقد  الذي  االجتماع  في  ميتران،  فرانسوا  الفرنسي،  الرئيس  مع  باتفاقه  القذافي  أخلَّ  حين 
تلك  عن  حديثه  في  الدم  قذاف  أحمد  إليه  ألمح  الذي  الخرق)3)  وهو  كريت)2)،  بجزيرة 
اآلن  أجزم  أن  أســتطيع  "ال  االتفاق:  خرق  عن  حديثه  معرض  في  قال  حيــن  المرحلــة 
بفرنسا  جاء  ماذا  هو:  لدينا  الســؤال  "كان  مضيًفا:  االتفاق".  هذا  خرق  في  الســبب  من 
على  يســيطر  الذي  هو  الحماس،  وهذا  الروح،  هذه  كانت  المكان؟  لهذا  االســتعمارية 
لكننا  معارك،  في  وانتصرنا  معارك،  في  طبًعا  وُهزمنا  الوقت.  ذلك  في  األمور  مجريات 

ينبغي")4). كما  بواجبنا  قمنا 
الدوم،  وادي  بقاعــدة  الليبية  القوات  تدمير  وفرنســا  المتحدة  الواليــات  قــررت 

)تاريخ   ،2007 يوليو/تموز   31 المستقبل،  ليبيا  الكارثة"،  الكارثة  تشاد..  "حرب  فتحي،  الفاضلي،   (1(

https://bit.ly/3l6Ebws :)2020 الدخول: 7 سبتمبر/أيلول
16؛ بحيث ال  الليبية والفرنسية في تشاد، عند خط عرض  القوات  ينص االتفاق على تحديد تحرك   (2(

تدخل القوات الفرنسية في تشاد شمال هذا الخط، وال تتجاوزه القوات الليبية في تشاد نحو الجنوب.
الكارثة   .. تشاد  "حرب  إلكترونية،  مواقع  عدة  نشرته  التي  كتابه  في  الفاضلي  فتحي  الدكتور  ذكر   (3(

ه مع معمر القذافي، في جزيرة  الكارثة"، أن الرئيس الفرنسي، فرانسوا ميتران، اقترح في اجتماع ضمَّ
اقتراح  على  معمر  فوافق   16 عرض  خط  عند  والفرنسية  الليبية  القوات  انسحاب  باليونان،  كريت 
الرئيس الفرنسي، وفعاًل انسحبت القوات الفرنسية، لكن القوات الليبية لم تنسحب، بل كانت تتظاهر 
ا من قواتها، ثم أجرت بعض التنقالت والتحركات، تظاهًرا  باالنسحاب، أو ربما سحبت جزًءا رمزيًّ
سبتمبر/أيلول   8 الدخول:  )تاريخ  الكارثة"،  الكارثة  تشاد..  "حرب  الفاضلي،  انظر:  باالنسحاب. 

 https://bit.ly/33eAuP7 :)2020

"أحمد قذاف الدم يروي لـ)"الشرق األوسط"( مسيرة نصف قرن مع معمر القذافي"، الشرق األوسط،   (4(

https://bit.ly/2KCnQmv :)2020 23 سبتمبر/أيلول 2014، )تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/أيلول
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نصف  من  أكثر  وغنمت  القاعدة،  على  هجوًما  شــنَّت  التي  التشــادية  القوات  ودعموا 
ضمنهم  من  عســكري   400 من  أكثر  وأســرت  الباقي،  ودمرت  الليبية،  القوات  آليات 

القاسية. العسكرية  هزائمه  أولى  حفتر  فسجل  حفتر)1)،  خليفة 
على  كبير  أثر  لها  وكان  للقذافــي،  صادمة  تشــاد  في  القوات  هذه  هزيمة  كانــت 
 1975 العام  منذ  ا  فعليًّ بدأه  قد  وكان  الليبي،  الجيش  تفكيك  في  االستمرار  فقرر  نفسيته، 
الزج  من  التاريخ  ذلك  بعد  الجيش  لهذا  حدث  وما  المحيشــي،  انقالب  محاولة  عقب 
السياسة)2).  لهذه  استمرار  هو  الدوم،  وادي  معركة  فيها  بما  وهناك،  هنا  مغامرات  في  به 
ونتيجة  الجيش،  عن  بدياًل  لتكون  مدنيون)3)،  يقودها  عسكرية  كتائب  القذافي  أنشأ  وقد 
القذافي وتزايدت مخاوفه  األمني لدى  الهاجس  ازداد  تشاد،  الخارجية في حرب  للهزيمة 

نظامه.   ضد  العسكرية  االنقالبات  من 
أي  بدايًة  وأنكر  عنه  تخلى  إذ  قاسًيا؛  حفتر  المهزوم  قائده  من  القذافي  انتقام  كان 
تزامنت  سراحه.  إلطالق  التشاديين  مع  يتفاوض  ولم  تشاد)4)،  في  الليبية  للقوات  وجود 
في  قبوله  عن  أســفرت  بحفتر  ليبيا  إلنقاذ  الوطنية  الجبهة  قيادة  من  اتصاالت  ذلك  مع 
الرافضين  األسرى  من  أساًسا  ل  تشكَّ الذي  العســكري،  جناحها  بقيادة  وكلفته  صفوفها، 

)تاريخ   ،2019 أبريل/نيسان   30 العراق،  صوت  لحفتر"،  األسود  "التاريخ  كمال،  سركوت  علي،   (1(

https://bit.ly/3pXLzh2 :)2020 الدخول: 7 سبتمبر/أيلول
شهادة مكتوبة من رئيس األركان األسبق، اللواء ركن يوسف المنقوش، على أثر مراجعته للمسودة   (2(

األولى لهذه الورقة. انظر ملحق رقم )1(.
أنشأ ما ُيسمى  البداية  أنشأ ميليشيات مسلحة يقودها مدنيون؛ في  القذافي أول من  العقيد معمر  ُيعد   (3(

في  الثورية، وُيشترط  الجحافل  يتضمن  الذي  الثوري  الحرس  به الحًقا  استبدله  ثم  الشعبي  الحرس 
من ينتسب إلى الحرس الثوري أن يكون منخرًطا في حركة اللجان الثورية. من أمثلة هذه الجحافل: 
بإمرة  ترهونة  وجحفل  بشير،  رمضان  بإمرة  زليتن  وجحفل  بوشوشي،  فتحي  بإمرة  زوارة  جحفل 
الصغير سنان.  بإمرة  بإمرة جبران حسين جبران، وجحفل سبها  بني وليد  المعرفي، وجحفل  جمعة 
كتيبة  على  القذافي  وأبقى  الزوبيك،  ناصر  بإمرة  بنغازي  جحفل  هناك  فكان  الشرقية،  المنطقة  وأما 
الفضيل، تابعة له مباشرة، والقوات الخاصة-الصاعقة بإمرة عبد الفتاح يونس، وكتيبة حسين الجويفي 
المتمركزة بشحات. أما في العاصمة طرابلس، فاكتفى القذافي بتشكيل قوة خاصة تتبع ابنه خميس 
وهي اللواء 32 معزز. انظر شهادة رئيس األركان األسبق، اللواء الركن يوسف المنقوش ملحق رقم 

.)1(
)تاريخ   ،2019 أبريل/نيسان   6 عربي،  سي  بي  بي  ليبيا"،  في  القوي  العسكري  القائد  حفتر:  "خليفة   (4(

https://bbc.in/2KCo3pN :)2020 الدخول: 7 سبتمبر/أيلول
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مســتفيدة  تشــاد  في  تتدرب  التي  الجبهة  قوات  قيادة  في  حفتر  وبقي  ليبيا.  إلى  للعودة 
إدريس  لتشاد،  الحالي  الرئيس  ذ  نفَّ أن  إلى  القذافي،  لنظام  حبري  حسين  نظام  عداء  من 
من  خوًفا  تشــاد  من  قواتها  تهريب  الجبهة  فقررت  القذافي،  من  مدعوًما  انقالبه  ديبي، 
وبعض  لحفتر،  إقامة  ترتيب  في  الجبهة  نجحت  وبالفعل،  الليبي.  النظام  إلى  تســليمهم 
الباقون  توزع  فيما  واشــنطن،  األميركية،  العاصمة  غرب  فرجينيا،  في  اآلخرين،  الضباط 

أخرى)1). أميركية  مدن  على 

العالقة المزدوجة بين الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا والقذافي
هزيمته  بعد  حفتر  خليفة  به  تشــبث  نجاة  حبل  ليبيا  إلنقاذ  الوطنية  الجبهة  كانــت 
بلقاسم  خليفة   – آنذاك   – العقيد  إلى  العسكري  جناحها  قيادة  الجبهة  أسندت  تشاد.  في 
بمحاولة  القذافي،  إلسقاط  التخطيط  من  جديدة  مرحلة  دخلت  قد  الجبهة  كانت  حفتر. 

الليبي")2).  الوطني  "الجيش  عليها  أطلقت  عسكرية  قوة  تأسيس 
تســعى  كانت  فقد  الخارج،  من  و"غزوه"  القذافي  محاربة  نحو  الجبهة  توجه  ومع 
لكن  النظام،  هذا  على  عســكري  تمرد  محاولة  أية  مع  التنســيق  إلى  الوقت  نفس  في 
تحوم  الذي  نفسه  حفتر  خليفة  هو  كان  يبدو  فيما  والســبب  بالفشــل،  باءت  محاوالتها 
الجبهة  وخطط  المعارضة  بتحركات  القذافي  العقيد  مخابرات  تزويده  حول  قوية  شبهات 
محمد  الدكتور  ذكره  ما  قراءة  الســياق،  هذا  في  يفيد  ومما  نظامه.  إســقاط  إلى  الرامية 
وقوله:  العام(،  الوطني  للمؤتمر  رئيس  وأول  للجبهة،  األسبق  الرئيس  المقريف  يوسف 
لها مفتاح قروم وخليل  ر  التي كان يحضِّ بالمحاولة  الليبية  المخابرات  أبلغ جهاز  إن حفتر 
الضباط  كلَّ  أعدم  وقد  بالقذافي)3)،  لإلطاحة   1993 األول عام  أكتوبر/تشرين  في  الجدك 
قبل  زيورخ  في  بالجدك  التقى  قد  حفتر  وكان  العملية)4).  في  بالمشــاركة  هموا  اتُّ الذين 

مايو/أيار   20 ليبيا،  منبر  السلطة")1(،  وهوس  الليبي"  الوطني  "الجيش  "أسطورة  نعيم،  الغرياني،   (1(

https://bit.ly/3nQvGan :)2020 2019، )تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/أيلول

في األيام األولى للثورة، استخدم المجلس الوطني االنتقالي اسم "الجيش الوطني الليبي" في بعض   (2(

ا بتعديل االسم الرسمي من "القوات المسلحة الليبية" إلى "جيش  قراراته، لكنه لم ُيصدر قراًرا رسميًّ
التحرير الوطني" إال بتاريخ  30 مايو/أيار 2011 بموجب قراره رقم 67 لسنة 2011.

"محمد المقريف يكشف خيانة حفتر للمعارضة الليبية وإفشال انقالب ضد القذافي"، الشرق األوسط،   (3(

https://bit.ly/3fpRp68 :)2020 17 فبراير/شباط 2020، )تاريخ الدخول:  7 سبتمبر/أيلول

https://bit.ly/3fpRp68 :)2020 المرجع السابق، )تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/أيلول  (4(
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لحفتر)1). المؤيد  الخوجة،  قدري  محمد  الكاتب  ذكره  ما  حسب  بقليل،  المحاولة  هذه 
"الجبهة  مخططات  كل  أفشلت  حتى  حفتر؛  خليفة  تشاد  في  الهزيمة  عقدة  الحقت 
قيادة  وكانت  القذافي،  معمر  العقيد  بنظــام  اإلطاحة  إلى  الســاعية  ليبيا"  إلنقاذ  الوطنيــة 

األميركية. المخابرات  مع  عالقته  لنسج  حفتر  مطيَّة  للجبهة  العسكري  الجناح 

العالقة مع المخابرات األميركية

العالقة  هذه  عن  تحدث  وقد  األميركية،  بالمخابرات  وثيقة  صلة  على  حفتــر  كان 
"عميل  بعنوان  له  مقال  في  بارنس،  إي  جوليان  منهم  نذكر  األميركيين،  الكتَّاب  من  عدد 
بالتعذيب"،  تهًما  يواجه  القوي،  ليبيا  رجل  اآلن  األميركية،  المركزية  بالمخابرات  سابق 
جاء  السياسية.  الزاوية  في   ،2020 فبراير/شباط   18 بتاريخ  تايمز،  نيويورك  صحيفة  نشرته 
التي  العمليات  جميع  مثل  المركزية،  المخابرات  بوكالة  حفتر  عمل  "كان  المقال  هذا  في 
عليه  وانقلب  القذافي  للعقيد  سابًقا  مساعًدا  حفتر  كان  الغموض.  ه  يلفُّ العمالء،  بها  يقوم 
االنقالب  ذلك  أن  من  الرغم  وعلى  له.  األميركية  المخابرات  تجنيد  بعد   1987 عام  في 
ومجموعته  حفتر  نقل  فتــم  أبًدا،  ثماره  يؤِت  لم  أنه  إال  جيــد  بشــكل  له  التخطيط  تــم 
في  وأبنائه  بحفتر  المقام  اســتقر  المتحدة.  الواليات  إلى  المطاف  نهايــة  في  المتمــردة 

عقارات")2). عدة  اشتروا  حيث  فيرجينيا؛  شمال 
المركزية  المخابرات  لوكالة  سابق  "عميل  بعنوان  راين،  ميسي  للكاتب  مقال  وفي 
أغسطس/آب   17 بتاريخ  بوســت،  واشــنطن  صحيفة  نشــرته  ليبيا"،  في  صداًعا  أصبح 
ورجاله  حفتر  بين  اتصــال  أول  "كان  راين:  يقــول  القومي،  األمن  زاويــة  فــي   ،2016

الذين  السابقين  المســؤولين  من  لعدد  وفًقا  تشــاد،  في  األميركية  المركزية  والمخابرات 
السابقين،  المسؤولين  ليبيا. ووفًقا ألحد  1987( في  شاركوا في عملية )االنقالب في عام 
الخاصة  األنشــطة  قســم  من  أفراد  قبل  من  حفتر  قيادة  تحت  الليبيين  الجنود  تدريب  تم 

للوكالة". العسكرية  شبه  الذراع  المركزية،  المخابرات  بوكالة 

يوليو/تموز   22 ليبيا وطننا،  المقريف")2(،   يراه  "العـقيد خليفة حفتر كما  الخوجة، محمد قدري،   (1(

https://bit.ly/2KEMYct :)2020 2010، )تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/أيلول

يواجه  القوي،  ليبيا  رجل  اآلن  األميركية،  المركزية  بالمخابرات  سابق  "عميل  إي،  جوليان  بارنس،   (2(

7 سبتمبر/أيلول  2020،)تاريخ الدخول:  18 فبراير/شباط  تهًما بالتعذيب"، صحيفة نيويورك تايمز، 
https://nyti.ms/2KCosIP :)2020
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"حفتر  األميركية  بالمخابــرات  حفتر  عالقة  عن  حديثه  في  ران  ميســي  ويضيــف 
الدولة  تنظيم  مقاتلي  هزيمة  في  كبير  دور  إليه  ُينسب  والذي  عاًما،   76 العمر  من  البالغ 
حامل  الجوية،  بالضربات  المتحــدة  الواليات  جانب  إلى   ،2016 عام  فــي  اإلســالمية، 
القذافي،  معمر  القديم،  الليبي  للديكتاتــور  المنافس  حفتر،  عاش  أميركي.  ســفر  جواز 
للتآمر  المركزية  المخابرات  لوكالة  كعميل  عمله  أثناء  سنوات  لعدة  فرجينيا  ضواحي  في 

السابق")1))2). الزعيم  ضد 

التباس مقصود "الجيش الوطني" و"الجيش الليبي"

ترأَّس  من  أول  وكان   ،1954 أغسطس/آب   9 في  ا  رســميًّ الليبي  الجيش  تأســس 
الوزراء،  رئيس  واحتفظ  الجاضرة،  عمران  العميد  هــو  ليبية؛  أصول  من  تركي  أركانــه، 
الدســتور  بحكم  الليبي،  للجيش  األعلى  القائد  وكان  الدفاع،  بوزارة  المنتصر،  محمود 
الملكي،  بالنظام  اإلطاحة  قبل  لألركان،  رئيس  آخر  كان  السنوســي.  إدريس  الملك  هو 
وزيٍر  آخر  هو  العبيدي  حامد  السيد  وكان  السنوسي،  الدين  شمس  السنوسي  اللواء  هو 

للدفاع.
أبوبكر  المقدُم،  سبتمبر/أيلول  انقالب  نجاح  بعد  الليبي  الجيش  أركان  رئاسة  تولَّى 
العقيد  هو  العام  القائد  وكان  الحواز،  آدم  المقدم  هو  دفاع  وزير  أول  وكان  جابر،  يونس 
الجيش،  القذافي  معمر  َحلَّ  للجيش.  أعلى  قائد  منصب  هناك  يكن  ولم  القذافي،  معمر 
ومنصب  الدفاع  ووزارة  األركان  رئاسة  فألغى  للدفاع،  المؤقتة  العامة  اللجنَة  محله  وأحل 
للدفاع  المؤقتة  العامة  اللجنة  أميَن  وعين  لنفسه،  األعلى  القائد  على  وأبقى  العام،  القائد 
يونس  أبوبكر  المقدَم   – األركان  ورئاسة  الدفاع  وزارة  اختصاصات  يجمع  منصب  وهو   –

الله. رحمه  جابر، 

ليبيا"، صحيفة  في  أصبح صداًعا  األميركية  المركزية  المخابرات  لوكالة  "عميل سابق  ميسي،  راين،   (1(

https://  :)2020 سبتمبر/أيلول   7 الدخول:  )تاريخ   ،2016 أغسطس/آب   17 بوست،  واشنطن 
wapo.st/3709TXa

رواية "ميسي راين" في المرجع السابق، عن عالقة حفتر بهزيمة تنظيم الدولة، نفاها بشدة المبعوث   (2(

األميركي السابق، جوناثان واينر، في مقابلة على قناة 218، وقال: "لم يكن لحفتر أي دور في محاربة 
7 سبتمبر/ الدخول:  )تاريخ   ،2020 أبريل/نيسان   21  ،218 قناة  الدولة اإلسالمية )داعش("،  تنظيم 

https://bit.ly/399Hy37 :)2020 أيلول
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ُعين  ثم  لألركان،  رئيًســا  الحريري  عمر  اللواَء  االنتقالي  الوطني  المجلــس  عيَّــن 
يوســف  ركن،  اللواء  تولى  بعده  ومن  الله.  رحمهما  يونس،  الفتاح  عبد  اللواء  منه  بداًل 
لظروفه  ونتيجًة  األركان،  رئاســة  العبيدي  الله  جاد  الســالم  عبد  اللواء  ثم  المنقــوش، 
رئيس  كلَّف  أن  إلى  األجطل،  محمد  معاوُنه  األركان  رئاســَة  بعده  من  َر  ســيَّ الخاصة، 

مؤقًتا.  األركان  برئاسة  الطويل  الرحمن  عبد  اللواَء  السراج،  فايز  الرئاسي،  المجلس 
بمقعد  القديم  وحلمه  ليبيا  إلى  حفتر  عاد   ،2011 فبراير/شباط   17 ثورة  اندالع  بعد 
على  صراًعا  افتعل  أن  بعد  أخرى،  مرة  اسُتبعد  لكنه  عينيه،  أمام  منتصب  القيادة  صف  في 
المجلس  حكومة  في  الدفاع  وزير  حسم  يونس.  الفتاح  عبد  الراحل،  اللواء  مع  األقدمية 
للواء  َخَلًفا  األركان  برئاسة  يونس  فَكلَّف  النزاع  هذا  الدغيلي،  جالل  االنتقالي،  الوطني 
الفتاح  عبد  اللواء  استشــهاد  وبعد  البرية.  القوات  بقيادة  حفتر  وكلَّف  الحريــري،  عمــر 
وجاء  أخرى،  مرة  حفتر  االنتقالي  الوطني  المجلس  اســتبعد  غامضة  ظروف  في  يونس 

الجيش. ألركان  رئيًسا  المنقوش،  يوسف  الركن،  باللواء 
الذي  االســم  وهو  الليبي"،  الوطني  "الجيش  اســم  لها  اختار  كتيبة  حفتر  ــس  أسَّ
قاده  الذي  العسكري  لجناحها  اختارته  ليبيا  إلنقاذ  الوطنية  الجبهة  أن  إلى  أشرنا  أن  سبق 
الذي  للبالد،  الرسمي  بالجيش  حفتر  لكتيبة  الجديد  االسم  التبس  ذريع.  فشل  إلى  حفتر 
المسلحة  القوات  من  بداًل  الوطني"  التحرير  "جيش  ليكون  رسمي  بشكل  تسميته  ُأعيدت 
اكتمال  وبعد   .2011 لسنة   67 رقم  االنتقالي  الوطني  المجلس  من  قرار  بموجب  الليبية، 

الليبي".  "الجيش  إلى  اسمه  ل  ُحوِّ التحرير  عملية 
كتائَب  الجيش  من  وأفراد  الثوار  من  مجموعٌة  َن  كوَّ فبراير/شــباط  ثورة  قيام  أثناء 
كتيبة  فقامت  التنفيذي)1)،  بالمكتب  الدفاع  مسؤول  من  تراخيص  على  وحصلوا  عسكرية 

البالد.  أنحاء  من  العديد  في  أخرى  كتائب  تبعتها  ثم  كتيبة  أول  بتشكيل  فبراير   17

الكتائب  باقي  شأن  شأنه  الوطني")2)  "الجيش  باسم  كتيبة  حفتر  بلقاسم  خليفة  ل  شكَّ
الليبية  المسلحة  بالقوات  لها  عالقة  ال  كتيبة  وهي  الثورة،  عقب  ست  ُأسِّ التي  العسكرية 
فبراير  ثورة  بعد  الليبية"  المسلحة  "القوات  من  القول  ســبق  كما  اســمها  تغيير  تم  والتي 

الليبي")3). "الجيش  إلى 

المكتب التنفيذي هو االسم الذي ُأطلق على الحكومة الليبية أثناء الثورة.    (1(

لم أستطع الحصول على وثيقة رسمية تثبت تقديم حفتر طلًبا بهذا الخصوص إلى وزير الدفاع حينها،   (2(

جالل الدغيلي.
العرادي، عبد الرزاق، ليبيا...صراع الحرية واالستبداد، )ب. ن، بيروت، 2019(، ص 289-287.  (3(
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مشاركته  من  يشــتهر  ولم  الوطني،  التحرير  لجيش  البرية  للقوات  قائًدا  حفتر  بقي 
أواخر  في  طرابلس(  شــرق  جنوب  كلم   180( وليد  بني  مدينة  دخول  إال  المعارك  في 

القذافي. ضد  الحرب  أيام 
الثاني  نوفمبر/تشــرين  في  حفتر  ُأحيل  الثــورة،  وانتصار  القذافــي  ســقوط  بعد 
كبيرة  مجموعة  ضمن  الليبي)1)،  للجيش  األعلــى  القائد  من  بقرار  التقاعد،  إلــى   2013

الغالبية  كانت  أو  بهم،  تقدمت  قــد  الســن  وكانت  بالثورة،  التحقوا  الذين  الضباط  مــن 
خالل  تجربتهم  بسبب  الجديد،  الجيش  في  جانبهم  إلى  البقاء  ترفض  الثوار  من  العظمى 
مسيرته  في  الرابعة  للمرة  القيادة  مقعد  من  حفتر  اسُتبعد  وهكذا،  التحرير.  حرب  شهور 
سياسية  سلط  طرف  ومن  مختلفة  وسياقات  متباعدة،  سياســية  ظروف  وفي  العســكرية، 
المجلس  استبعده  ثم   ،1969 سنة  الثورة،  قيادة  مجلس  من  القذافي  استبعده  فقد  مختلفة؛ 
التقاعد،  إلى  بإحالته  الوطني  المؤتمر  واســتبعده   ،2011 عام  مرتين،  االنتقالي  الوطني 

 .(2( 2013 عام 
مدينة  أعيان  مع   2012 العام  في  اتصاالته  يبدأ  ألن  حفتر  السياســي  الطموح  دفع 
على  االســتيالء  إلى  الهادف  مشــروعه  في  باالنخراط  وأقنعهم  منها  ينحدر  التي  ترهونة 
كان  الذي  الحبشــي،  بوعجيلة  العقيد،  دعم  على  حصل  ترهونة،  وفي  بالقوة.  الســلطة 
على  وحصل  غامضة.  ظروف  في  يختفي  أن  قبل  المدينة،  بتلك  "األوفياء"  لكتيبة  آمــًرا 
غدره  عانت  قد  وليد(  بني  )مدينة  أنها  رغم  وليد)3)،  بني  مدينة  في  الضباط  بعض  دعم 

.1993 سنة  منه،  وشاية  بسبب  الضباط  أبناؤها  وُأعدم  السابق  في 
المراكز  على  السيطرة  على  حفتر  خليفة  النقالب  الجديدة-القديمة  الخطة  قامت 
فشلت  المحاولة  لكن  العالمي،  طرابلس  مطار  والسيما  طرابلس،  العاصمة  في  الحيوية 
المحاولة  تكرار  يعتزم  وهو  المتحدة،  الواليات  إلى  حفتر  وعاد  الثوار،  مقاومة  بســبب 
سيرد  ما  وهو  الوطني"،  "الجيش  المسماة  كتيبته  الميدان  في  معه  وأن  خاصة  ثانية،  مرة 

القادمة. الفصول  في  وبالتفصيل  تباًعا  ذكره 

ع من طرف رئيسه،  أعطيت صفة القائد األعلى للمؤتمر الوطني العام كمؤسسة، وكانت القرارات ُتوقَّ  (1(

وكان في ذلك الوقت نوري بوسهمين.
"ترقية الفريق خليفة حفتر إلى رتبة مشير"، بوابة الوسط، 14 سبتمبر/أيلول 2016، )تاريخ الدخول: 7   (2(

https://bit.ly/3fqZ5VN :)2020 سبتمبر/أيلول
منهم العقيد سالم الوعر.  (3(
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بذور الثورة المضادة وأطوارها

ســقوط  مع  ُولدت  العربي  العالم  في  المضادة  الثورة  بأن  الجزم  الســهل  من  ليس 
الثورات  بذور  أن  في  شــك  من  وما  العربي،  الربيع  انتفاضات  أســقطتها  التي  األنظمة 
الثورات  تاريخ  يبيِّنه  ومما  الثورة.  النطالق  األولى  اللحظة  منذ  موجودة  كانت  المضادة 
وهي  انعطافاتها،  من  وانعطافة  الثورة  مراحل  من  مرحلة  مجرد  المضادة  الثورة  أن  عموًما 
تهديًدا  مثَّلت  أو  والمعنوية،  المادية  بمصالحهم  الثورة  ت  أضرَّ ممن  فعل  ردة  أصلها  في 
ســبق  الذي  النظام  من  مســتفيدين  كانوا  غالبيتهم  في  وهم  وثرواتهم،  لنفوذهم  ا  حقيقيًّ
تعبير  وهو  المضادة،  الثورة  يســمى  بما  تقوم  الثورة  من  المتضررة  الفئات  هذه  الثورة. 

الفرنسية)2). الثورة  أثناء   )Nicolas de Condorcet( كوندورسيه)1)  دي  نيكوال  صاغه 
األحداث  لتقييم  الزمن  من  يكفي  ما  مرور  وبعد  الموضوعية،  من  بشــيء  والنظر 
فيها؛  ذاتية  لعوامل  يعــود  ال  ونجاحها  المضادة  الثورة  نشــوء  أن  ُيظهر  واألشــخاص، 
منها  األخرى،  المتشابكة  العوامل  من  كثير  إلى  يعود  ما  بقدر  وجرأة،  وإحاطة  تخطيًطا 
القليلة  الخبرة  نتيجة  مطبات،  من  فيه  وقعت  وما  أخطاء،  من  نفسها  الثورات  ارتكبته  ما 
واحدة  ليبيا  وكانت  العربي،  الربيع  بلدان  في  ســائًدا  كان  الذي  الفســاد  وحجم  للثوار، 
أخطاء  وسقتها  زرعتها  المضادة،  للثورة  خصبة  أرضية  فيها  ُوجدت  التي  الدول  هذه  من 
في  رأت  التي  والدولية  اإلقليمية  األطراف  فيها  واستثمرت  الثورة،  بعد  السلطة  تولوا  من 
نموذج  نجاح  بحصادها  ل  وعجَّ لمصالحها،  تهديًدا  إقامتها  المراد  والحريات  العدل  دولة 

العربي. الربيع  بلدان  بقية  في  والتعثر  مصر،  في  االنقالب 

في المفهوم والسياق

يناير/كانون   25 ثورة  دارســي  أبرز  من  واحد  وهو  حبيب،  رفيق  الدكتور  ف  يعــرِّ
بإثارة  أو  بالتظاهر  األرض،  على  "الحركة  بأنها  المضادة  الثورة  مصر،  في   2011 الثاني 
أو  ا  جزئيًّ الســابق،  النظام  وإعادة  الثورة،  اختراق  أجل  من  الشــغب،  بإثارة  أو  الفوضى 
وبالسياسات  نفسها،  المصالح  بشبكات  ولكن،  نة،  محسَّ جديدة  بصورة  إعادته  أو  ا،  كليًّ

"جان أنطوان نيقوال كاريتا" وُيعرف  هو الفيلسوف الفرنسي، الماركيز كوندورسيه، واسمه األصلى   (1(

بـ"كوندورسيه"، ُولِد في مدينة بيكاردى شمال فرنسا عام 1743.
حمدي، سمير، "آليات الثورة المضادة.. تونس ومصر مثااًل"، العربي الجديد، 12 مايو/أيار 2014،   (2(

https://bit.ly/2USqWVg :)2020 تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/أيلول(
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حتى  السابق،  النظام  مصالح  لشبكة  ا،  إعالميًّ أو  ا،  سياسيًّ غطاًء  يعطي  عمل  وكل  نفسها. 
السابق..")1). النظام  زمن  الحاكمة  الطبقة  ليعيد  الثورة،  مسار  يغيِّر 

"تضييع  بأنها؛  المضادة  الثورة  نتائج  الشــنقيطي  المختار  محمد  الدكتور  ووصف 
اجتنابها،  يمكن  كان  عديدة،  مصائب  في  والوقوع  السلمي،  السياسي  اإلصالح  لفرص 
الثورة  وأد  في  مبتغاها  المضادة  الثورة  تنجز  أن  دون  الشعوب،  على  التغيير  ثمن  ورفع 

والحرية")2). العدل  إلى  الناس  أشواق  وكبت 
استخدام  في  تبرع  ولكنها  العادية،  الثورة  أســاليب  كل  المضادة  الثورة  تســتخدم 
الجوانب  لضمور  نظًرا  وذلك  األصلية،  الثورة  أدوات  من  جزًءا  تكن  لم  أخرى  أساليب 
الخبرات  على  العتمادها  كذلك  ونظًرا  المضادة،  الثورة  عمل  في  والمبدئية  األخالقيــة 
الثورة  صدمة  استيعاب  بعد  واســتطاعت،  الثورة،  ســبقت  التي  األنظمة  من  ورثتها  التي 
كانت  التي  الجماهير  نفسيات  ومع  الجديدة  الظروف  مع  تتكيف  أن  األنفاس،  والتقاط 

اإلنجاز. بسرعة  توقعاتها  سقف  وترفع  الثورة،  تساند 
محددة،  مقوالت  على  يرتكز  يجده  المضــادة  الثورة  خطاب  في  بتمعن  والناظــر 
كالحاجة  الجماهير،  مخاوف  بعض  واســتثارة  الضخ،  في  كثافة  ومع  نفســها،  تناقض 
إضافة  التغيير،  رؤيــة  في  واالســتعجال  الخارجي،  التدخل  من  والحساســية  لألمــن، 
في  فالمتأمل  الثورة)3)؛  بعد  قامت  التي  الســلطات  وتخوين  الثورية  القوى  تشــويه  إلى 
الربيع  ثورات  بعد  نشأت  التي  للسلطات  المناهضة  اإلعالم  وسائل  ساد  الذي  الخطاب 
والليبي  المصري  اإلعالم  َوْصَم  هنا  ولنتذكر  الذكر.  الوصفات سابقة  أغلب  يجد  العربي، 
أجنبية،  أجندات  وتخدم  الخارج،  من  مشبوهة، وممولة  حركات  بأنها  للثورات  والتونسي 
وهي  الثورات،  رموز  من  الالذعة  السخرية  برامج  عن  فضاًل  إرهابيين..  مكوناتها  في  وأن 

معنويًّا. واغتيالهم  الثوار  شأن  من  الحطُّ  هدفها  سخرية 

المرجع السابق.  (1(

يونيو/  28 نت،  الجزيرة  للحاضر"،  الماضي  عبرة  المضادة..  "الثورة  المختار،  محمد  الشنقيطي،   (2(

https://bit.ly/2Ht8ejU :)2020 حزيران 2016، )تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/أيلول
أهمهم:  ومن  الفرنسية،  الثورة  دراسي  مؤلفات  مثل  الثورات،  بتاريخ  ُعنيت  التي  المؤلفات  انظر   (3(

"غوستاف لوبون". 
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احتذاء النموذج المصري

البلدان  واقع  باختالف  العربــي  الربيع  دول  في  المضادة  الثورة  تجربــة  اختلفــت 
النموذجان  هما  الليبية،  التجربة  في  تأثيًرا  األكثر  النموذجان  وكان  ثورات،  شهدت  التي 
مستوى  التونسية  الثورة  حمى  وقد  قائًما،  التدافع  زال  ما  تونس  ففي  والمصري.  التونسي 
بينه  حالت  التي  التونسي  للجيش  العسكرية  والعقيدة  الشعب،  لدى  العام  الوعي  من  جيد 
التونسية  النخبة  بها  تمتعت  التي  السياسية  المرونة  المدني، فضاًل عن  الشأن  في  والتدخل 
المرتهنين  أو  المتطرفة،  النزعات  ذوي  باستثناء  والعلماني،  اإلسالمي  الرئيسيين،  بطرفيها 
احتذاءه،  الليبية  القوى  الذي حاولت بعض  المصري،  النموذج  أما  الخارجيين.  للممولين 
بين  وحتى  والثورتين،  والدولتين،  المجتمعين  بين  البارزة  االختالف  بنقاط  وعــي  دون 
كامل  على  ســيطرته  اســتعادة  في  نجح  فقد  البلدين،  كال  في  الثورة  بعد  ما  ســلطات 
يناير/ من  والعشرين  الخامس  ثورة  بداية  في  شهدها  التي  الهزة  بعد  البالد  في  السلطة 
القول:  ســبق  كما  الذي  النموذج،  هذا  في  لها.  األول  العام  أعقاب  وفي  الثاني  كانون 
تحظى  ال  التي  األحزاب،  من  مجموعة  لت  شــكَّ ليبيا،  في  حدث  ما  على  بصمته  ترك 
الغطاء  توفر  مظلة  لتكون  الوطني"  اإلنقاذ  بـ"جبهة  ُيعرف  ما  الواقع،  أرض  على  بشعبية 
مقدمتها  وفي  الخليجية  الدول  بعض  من  المدعوة  المضادة  الثورة  لتحركات  السياســي 

إسرئيل)1). عنهما  بعيد  وغير  المتحدة،  العربية  واإلمارات  السعودية،  العربية  المملكة 
التواصل  وشــبكات  والمصرية  الخليجية  القنوات  من  اإلعالميــة  الحملة  بــدأت 
بنفسه)2)،  اإلماراتي  الخارجية  وزير  رعاها  التي  تمرد  حركة  مع  ذلك  وتزامن  االجتماعي، 
2013، ليكون يوم الحراك ضد الرئيس المنتخب، محمد  30 يونيو/حزيران  وحددت يوم 
الدفاع،  وزير  السيسي،  الفتاح  عبد  أول،  الفريق  خرج  يوليو/تموز،   3 يوم  وفي  مرسي. 
ُأخفي عقب ذلك في مكان مجهول  الرئيس، محمد مرسي، والذي  االنقالب على  ليعلن 
المحكمة،  قاعة  في  سقوطه  بعد  الله  رحمه  توفي  أن  إلى  سجيًنا  وظل  الزمن،  من  مدة 

المستقل. التحقيق  تنتظر  زالت  ما  حادثة  في 
السيســي،  الفتاح  عبد  الدفاع،  وزير  أعلن  المضادة؛  الثورة  أو  االنقالب  هذا  في 

كيرك باتريك، ديفيد، "البيت األبيض والرجل القوي"، صحيفة نيويورك تايمز، 27 يوليو/تموز 2018،   (1(

https://nyti.ms/36XRpXa :)2020 تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/أيلول(
د""، العربي الجديد، 1 مارس/آذار 2015، )تاريخ الدخول:  لت "تمرُّ "70 دقيقة تسريبات: اإلمارات موَّ  (2(

https://bit.ly/3q3Yyy3 :)2020 7 سبتمبر/أيلول
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انتخابات  وإجراء  رئيًسا،  الدستورية  المحكمة  رئيس  وتنصيب  بالدستور،  العمل  تعطيل 
تعديالت  لجنة إلجراء  مبكرة، وإصدار إعالن دستوري جديد، وتعيين حكومة، وتشكيل 

المعطل)1). الدستور  على 
صها  لخَّ متعددة  صفات  مصر  في  حصل  ما  إعطاء  حاولوا  كثيرين  أن  في  شك  وال 
الشــعب،  ضد  والشــارع  الثورة  ضد  "الثورة  المعنون  بحثه  في  بشــارة  عزمي  الدكتور 
"حركة  يقول:  هذا  وفي  مضادة،  ثورة  عن  ناتًجا  انقالًبا  كانت  بأنها  المضــادة"،  والثــورة 
عسكري  النقالب  شعبيًّا  غطاء  كانت  مطلبها،  وشرعيَّة  حشودها  عظمة  على  يونيو،   30

أو  إليها"،  الجيش  انضم  "ثورة  هي  أو  شرعية"،  انتخابات  خالل  من  جاء  حاكم  نظام  ضد 
فما  مضادة")2).  ثورة  أنها  يعني  فهذا  العادلة،  مطالبها  إلى  الجيش  "انحاز  عادة:  يقال  كما 
على  اجتمعا  ا  عسكريًّ وانقالًبا  مضادة  ثورة  كان  يونيو/حزيران   30 يوم  مصر  في  حدث 
مطالب  شرعية  مدى  بشأن  بشارة  الدكتور  مع  االختالف  ورغم  منتخبة،  ســلطة  إســقاط 
االنقالب)3)  بعد  خرجت  التي  واالعترافات  الوثائق  فإن  عدمها،  من  يونيو/حزيــران   30

به  قام  ما  وليس  ذلك،  أجل  الشارع من  ك  لالنقالب، وحرَّ الجيش هو من خطط  أن  تثبت 
على  المحافظة  أجل  من  الشارع  لهذا  استخدام  هو  ما  بقدر  لمطالبه،  أو  للشارع،  انحياًزا 
السيسي،  الفتاح  عبد  الدفاع،  وزير  مطامح  أجل  ومن   1952 العام  منذ  المستمرة  سلطتة 

السلطة. على  االستيالء  في  ومطامعه 
المضادة  االحتجاجات  خرجت  مرسي،  محمد  الرئيس،  على  الجيش  انقالب  بعد 
طلب  ثم  الميادين،  من  العديد  في  المتظاهرون  واعتصــم  كبيرة  بأعداد  االنقالب  لهــذا 
أســماه  ما  مع  بالتعامل  "تفويًضا"  لمنحه  مظاهرات  في  النزول  المصريين  من  السيســي 
وُقتل  بالقوة  المظاهــرات  ُقمعت  بعدها  البالد)4).  فــي  المحتمل"  واإلرهاب  "العنــف 

 ،2013 يوليو/تموز   3 الشروق،  االنتقالية""  "المرحلة  طريق  لخارطة  المسلحة  القوات  بيان  "نص   (1(

https://bit.ly/2UZiGCM :)2020 تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/أيلول(
بشارة، عزمي، "الثورة ضد الثورة والشارع ضد الشعب والثورة المضادة"، المركز العربي لألبحاث   (2(

https://bit.ly/3ft3CXz .2013 ودراسة السياسات، أغسطس/آب
بيت  في  التخطيطي،  االجتماع  بشأن  عبيد،  مكرم  منى  الدكتورة،  شهادة  إلى  الخصوص  بهذا  ُيرجع   (3(

منى مكرم  "مداخلة  مباشر مصر:  الجزيرة  قناة  الكفراوي، خالل مداخلتها على  الله  الوزير، حسب 
 16 2013، )تاريخ الدخول:  31 يوليو/تموز  عبيد على الجزيرة مباشر مصر"، الجزيرة مباشر مصر، 

  https://bit.ly/3lZ4Exa :)2020 سبتمبر/أيلول
بي  بي  العنف"،  مع  بالتعامل  لتفويضه  للشوارع  النزول  الشعب  من  يطلب  المصري  الدفاع  "وزير   (4(
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ن  وتمكَّ البالد،  خارج  إلى  مثلهم  وفرَّ  اآلالف)1)،  بعشــرات  الســجون  ت  وَغصَّ اآلالف، 
رئاسية  انتخابات  أجريت  ثم  والنار،  بالحديد  البالد  على  الســيطرة  من  بذلك  السيســي 
على  الجلوس  من  ليتمكن  الدستور  بتعديل  الحًقا  وقام  رئيًســا،  السيســي  فيها  َب  وُنصِّ
الثورة  قوى  حاولت  الذي  المصري  النموذج  عن  هذا   .(2( 2034 عام  إلى  السلطة  كرسي 

األمور؟ صارت  فكيف  احتذاءه،  ليبيا  في  المضادة 

محاوالت اإلعاقة السياسية

مؤسســة  غياب  ولكن  المصري  النموذج  تقليد  ليبيا  في  المضادة  الثورة  حاولــت 
البالد  فدخلت  المحاولة،  هذه  أفشل  مصر،  في  موجود  هو  ما  شــاكلة  على  عســكرية، 

كذلك.  ها  صدُّ زال  وما  مستمرة  المحاوالت  زالت  وما  الدماء،  من  بحر  في 
حكم  من  عقود  بعد   2012 يوليو/تموز  من  السابع  في  انتخابات  أول  ليبيا  شهدت 
في  العام،  الوطني  المؤتمر  إلى  السلطة  االنتقالي  الوطني  المجلس  م  سلَّ بعدها  القذافي، 
الرئيس  ســلطة  يجمع؛  الذي  العام،  الوطني  المؤتمر  وأصبح   ،2012 أغســطس/آب   8
وتركزت  البالد،  في  سلطة  أعلى  التشــريعية،  والســلطة  الليبي  للجيش  األعلى  والقائد 
تسيير  في   –  2011 أغسطس/آب   3 في  الدستوري  اإلعالن  في  ورد  لما  وفًقا   – مهمته 
رئاسية  هيئات  وانتخاب  الدائم،  الدستور  كتابة  فيها  تتم  أن  المقرر  من  كان  انتقالية  فترة 

ليبيا. في  العام  واإلداري  السياسي  النظام  وإرساء  دائمة،  وتشريعية 
المؤتمر  ضعف  نقاط  استغالل  خالل  من  المضادة،  الثورة  بداية  أي  البداية،  كانت 
إلى  قواه  وتشــتيت  حركته  بشــلِّ  وذلك  انتخابه)3)،   قانون  عن  الناجمة  العام،  الوطني 
كتائب  بقايا  فيهــا  انخرطت  مســلحة،  كتائب  من  مدعوم  بعضهــا  متوازنــة،  تكتــالت 

https://bbc.  :)2020 سبتمبر/أيلول   16 الدخول:  )تاريخ   ،2013 تموز  يوليو/   24 عربي،  سي 
in/3kY7XmP

 16 الدخول:  )تاريخ   ،2015 مارس/آذار   6 واتش،  راتس  هيومن  مصر"،  في  السياسيون  "السجناء   (1(

https://bit.ly/3pXMr5u :)2020 سبتمبر/أيلول
"تعديالت مقترحة تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2034"، دويتشه فيله، 4 فبراير/شباط 2019،   (2(

https://bit.ly/33tHyHR :)2020 تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول(
انظر  وراءه،  يقف  كان  ومن  إقراره،  قبل  القانون  مشروع  تعديل  كواليس  عن  المعلومات  من  لمزيد   (3(

سبتمبر/  16 الدخول:  )تاريخ   ،2018 فبراير/شباط   28 ليبيا،  عين  نفخ"،  وفوك  أوكتا  "يداك  مقالنا: 
https://bit.ly/3kZMzxB :)2020 أيلول
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تحت  وانضوت  البالد،  خارج  وا  فرُّ أن  بعد  للخدمة  إعادتهم  تأميــن  تم  ممن  القذافــي، 
حفتر،  خليفة  المتقاعد،  للضابــط  الحًقا  انضمت  التي  القعقاع  ولواء  الصواعــق  كتيبــة 
رغبة  التقت  وهنا،  السابق)1).  للنظام  موالية  ســبق  فيما  كانت  ألوية  الكتائب  هذه  وتضم 
الثورة  مدِّ  إلى  والدولية  اإلقليمية  القوى  بعض  دفعت  خارجية  رغبة  مع  الداخلية  التأزيم 

ا. وإعالميًّ ا  وسياسيًّ ا  عسكريًّ ودعمها  والسالح،  بالمال  المضادة 
الليبي  الوطنــي  ســنَّه المؤتمر  الذي   – السياســي  العــزل  قانون  أحــدث  وقــد 
المؤتمر  داخل  زلزااًل   –  2013 مايو/أيار  من  الخامس  في  إجماع  بشبه  العام )البرلمان( 
المضادة  الثورة  اســتغلت  أعضائه)2).  بين  والصراع  والتنازع  انقســامه  إلى  وأدى  الوطني 
العمل  بينها  يجمع  كيانات  شــكل  على  نفســها  عن  لتعلن  موجته،  وركبت  الصراع  هذا 
العام،  الوطني  المؤتمر  إلى  جهودها  أغلب  وتوجهت  القائمة،  المؤسسات  إسقاط  على 
أعضاء  أغلب  د  يوحِّ بدأ  قد  بمخططاتها  الوعي  أن  وخاصة  الشرعية،  السلطة  يمثل  لكونه 
ومحاولة  الديمقراطي،  المســار  على  الحفاظ  قوامهــا  عريضة  خطوط  علــى  المؤتمــر 
ظرف.  أي  تحت  العسكرية  الدولة  عودة  ورفض  االنتقالية،  المرحلة  محطات  استكمال 

إعالم قوى الثورة المضادة  

كسب  أجل  من  اإلعالم  على  الخارج  من  المدعومة  المضادة  الثورة  قوى  اعتمدت 
وغير  المهنية  غير  والطرق  األساليب  فيها  بما  والطرق  الوسائل  بشتى  الليبي  العام  الرأي 
عقد  إلى  الدعوة  زيدان)3)،  علــي  الوزراء،  رئيس  من  اســتدعى  الذي  األمر  األخالقيــة؛ 
موضوع  لمناقشة  بطرابلس)4)،  كورنتيا  فندق  في   2013 عام  من  الثاني  النصف  في  اجتماع 
محمود  منهم:  اإلعالم،  وسائل  بعض  إدارات  رؤساء  الحضور؛  بين  من  وكان  اإلعالم، 
"العاصمة"،  قناة  مالك  األسطى،  وجمعة  األحرار،  ليبيا  قناة  إدارة  مجلس  رئيس  شمام، 

)تاريخ   ،2015 أبريل/نيسان   11 بوست،  ن  المضادة"،  والثورة  الثورة  بين  الصراع  خارطة  "ليبيا:   (1(

https://bit.ly/2J7qpwi :)2020 الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
أقصى القانون كل من عمل مع القذافي ولو لمدة يوم واحد، ومنعهم من تولي أي منصب في الدولة   (2(

28 مايو/أيار  بناء الدولة"، جزايرس،  "ليبيا أمام تحديات  لمدة عشر سنوات. انظر: بلعمري، أمين، 
https://bit.ly/3m3Spza :)2020 2013، )تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/أيلول

علي زيدان هو رئيس الوزراء الليبي خالل الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2012 إلى 11 مارس/آذار   (3(

.2014

) )حضر المؤلف هذا االجتماع.  (4(
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الوطني،  للحوار  التحضيرية  الهيئة  رئيس  األمين،  فضيل  االجتماع  هذا  وحضر  وآخرون. 
بمبادرة  االجتماع  وكان  الليبية.  الوزراء  برئاســة  مديرة مكتب اإلعالم  الجراري،  وآمال 
عن  ســألته  الذي  كعوان،  نزار  والبناء،  العدالة  حزب  عن  الوطني  المؤتمر  عضــو  مــن 
لمهددات  العام  الوطني  المؤتمر  في  كنائب  متابعتي  إطار  "في  فأجاب:  الدعوة)1)؛  أسباب 
باالتصال  بادرت  الصراع،  تؤجج  التي  اإلعالمي  االنفالت  وحالة  الليبي،  الوطني  األمن 
بخصوص  وأمني  سياســي  موقف  تقدير  لتقديم  زيدان،  علي  الــوزراء،  رئيس  بالســيد 
لبلورة  اإلعالمية  القنوات  مديري  استدعاء  عليه  واقترحت  اإلعالمية،  والقنوات  اإلعالم، 
مفردات  عن  وينأى  انهيارها،  ويمنع  السياســية  العملية  دعم  في  يســهم  إعالمي  خطاب 
المجتمعون  تطرق  االجتماع،  وفي  المعنيين،  اســتدعى  وبالفعل،  والكراهية.  التحريض 
م  المنظِّ القانوني  واإلطار  وخطورتها  المرحلة  وحساســية  اإلعالمي  الخطاب  لســمات 
تتحصل  العاصمة  "قناة  إن  قائاًل:  التمويل  عن  األسطى  جمعة  و"تحدث  والتمويل..")2)، 
أعمال  رجال  يوجد  "ال  قائاًل:  شمام  محمود  عليه  فردَّ  األعمال"؛  رجال  من  تمويلها  على 
دوالر  ماليين  عشرة  عن  يقل  ال  ما  تحتاج  قناة  كل  القنوات.  هذه  تمويل  على  قادرون 
دون  مالية  خســائر  ويتحملون  القنوات،  هذه  يدعمون  أعمال  رجال  يوجد  وال  ا،  ســنويًّ
جمعة  فســكت  الســطر.  أول  ومن  نقطة  الخارج.  من  يأتي  القنوات  هذه  تمويل  طائل، 

ب")3). يعقِّ ولم  األسطى 
أوتار  كل  وعزفت  الشارَع  وتمويلها  دعمها  في  مشــكوك  إعالم  وســائل  جت  أجَّ
على  الصارخة  األمثلة  ومن  حســيب.  وال  رقيب  بال  الكراهية  خطاب  ووزعــت  الفتنــة 
من  التنازلي  العد  لبداية  شاشــاته  على  عدادات  وضع  بعضها)4)  أن  القنوات  هذه  عمل 

انظر شهادة نزار أحمد كعوان، ملحق رقم )4(.  (1(

المرجع السابق.  (2(

لمعرفة أسماء القنوات المدعومة من الخارج ودورها في الثورة المضادة، انظر: الشلوي، هشام، "ليبيا   (3(

.. إعالم الفوضى وتحكم المسلحين"، العربي الجديد، 24 يونيو/حزيران 2014، )تاريخ الدخول: 9 
https://bit.ly/39alWnb :)2020 سبتمبر/أيلول

اإلعالن  في  المذكورة  المدد  إلى جمع  العام  الوطني  المؤتمر  استمرار  ضد  الحملة  استند أصحاب   (4(

2014، ليكون اليوم الذي تنتهي فيه والية المؤتمر  7 فبراير/شباط  الدستوري ثم توصلوا إلى تاريخ 
الوطني العام. هذا االدعاء لم يكن له أي سند دستوري حيث إن المدد تنظيمية وليست ملزمة، حسبما 
ذهب إليه فقهاء القانون الدستوري، كما أنه ال يمكن البدء في احتسابها قبل صدور الدستور. منذ ذلك 

التاريخ )7 فبراير/شباط 2014(، أصبح يضاف إلى اسم المؤتمر مصطلح "المنتهية واليته".



29

الوطني  للمؤتمر  المناهض  الحراك  زعم  لما   2014 فبراير/شباط   7 يوم  ينتهي  يوم،  مئة 
الخارج،  من  الممولة  الحملة  بهذه  القنوات،  هذه  نجحت  وقد  واليته.  نهاية  أنــه  العــام 

العام)1).  الوطني  المؤتمر  ضد  العام  الرأي  تأليب  في 
نواب  من  اثنان  به  قام  ما  اإلعالم  عبر  األزمات  صناعة  على  األخرى  األمثلة  ومن 
الكذبة  وهي  عدادات)3)،  بدون  يباع  الليبي  النفط  أن  عيا  ادَّ حين  الوطنية)2)،  القوى  تحالف 
في   وتســبب  النفطية  والموانئ  الحقول  إلقفال  ذريعة؛  جضران)4)  إبراهيم  اتخذها  التي 

دوالر)5).  من100 مليار  أزيد  بموجبها  خسرت  بالبالد  حلَّت  كبيرة  اقتصادية  كارثة 
عن  الفيدرالية،  الميول  ذوي  من  أعمــال،  رجَل  متري()6)،  طارق  الدكتور،  ســأل 
خليفة  المتقاعد،  الضابط  يقودها  التي  الكرامة  عملية  تمرد  من  الجضران  إبراهيم  موقف 
التكتيكي)7).  بالتحالف  حفتر  وبين  بينه  العالقة  ناعًتا  للتمرد،  تأييده  د  فأكَّ حفتر،  بلقاسم 
حينما  بينهما  الخالف  ودبَّ  ليبيــا،  فجر  عملية  ضد  حفتر  مع  جضران  إبراهيــم  وقــف 
لحليفه،  الدعم  تقديــم  وقتها  حفتر  ورفــض  داعش،  لهجوم  النفطي  الهــالل  تعــرض 

الشلوي، عبد الفتاح بورواق، أسرار تحت قبة البرلمان )دار ومكتبة الشعب، مصراتة، 2015(، الطبعة   (1(

األولى، ص 393.
هما النائب، التواتي العيضة، والنائب، هاجر القايد، وقد ُرفعت عنهما الحصانة الحًقا بناء على طلب   (2(

العدالة والبناء،  لكتلة  تابعين  العام،  الوطني  بالمؤتمر  اتهامهما ألعضاء  العام على خلفية  النائب  من 
بـالِعمالة لقطر والحصول على مرتبات منها، خالل حديثهما في قناة ليبيا أواًل. 

والبناء  العداله  حزب  من  النفط  وزير  بمعرفه  العدادات  تعطيل  بعد  ليبيا  نفط  تهريب/بيع  "التواتي:   (3(

 :)2020 سبتمبر/أيلول   10 الدخول:  )تاريخ   ،2013 يوليو/تموز   27 ليبيا،  الخير  صباح  اإلخوان"، 
https://bit.ly/3q41bQr

إبراهيم الجضران منحدر من مدينة أجدابيا بالشرق الليبي هو آمر لكتيبة انضمت إلى حرس المنشآت   (4(

ل حكومة برقة عام 2013 وعيَّن نفسه رئيًسا للمكتب السياسي إلقليم  النفطية بعد الثورة، وسبق أن شكَّ
د هدفها – كما قال – باسترداد حقوق برقة،  برقة، وأدت هذه الحكومة اليمين الدستوري أمامه، وحدَّ
ووافق بعد ذلك على إعادة ضخِّ النفط مقابل المال لكن برقة لم تحصل على تلك العائدات. انظر: 
)تاريخ   ،2016 أغسطس/آب   1 نت،  الجزيرة  سياسية"،  انقسامات  وسط  الليبية  النفط  موانئ  "فتح 

https://bit.ly/3fsZE1f :)2020 الدخول: 9 سبتمبر/أيلول
https://bit.ly/3q41bQr .صباح الخير ليبيا، مرجع سابق  (5(

2012 وحتى  ليبيا من عام  في  المتحدة  العام لألمم  السابق لألمين  الخاص  الممثل  متري هو  طارق   (6(

.2014

متري، طارق، مسالك وعرة )رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، 2015(، ص 286.  (7(
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الوفاق)1).  لحكومة  دعمه  األخير  فأعلن  الجضران، 

انقالب 7/7: استيراد التجربة المصرية

المضادة  الثورة  قوى  وحاولت  ليبيا،  في  زلزالية  حركة  مصر  في  االنقالب  أحدث 
بين  الجوهرية  باالختالفات  عابئة  غير  الدقيقة،  تفاصيله  في  حتى  المصري  النموذج  تقليد 
رت،  ُدمِّ المدن  من  وعدد  ُسفكت،  األلوف  دماء  الثمن،  باهظة  الفاتورة  وكانت  البلدين، 

ُأهدرت. الشعب  رات  مقدَّ من  والمليارات 
تحالف  ق  علَّ  ،2013 يوليو/تموز   4 الخميس  السيســي،  النقالب  التالي  اليوم  في 
 .7/7 انقالب  نحو  أولى  كخطوة  العام)3)  الوطني  المؤتمر  في  مشاركته  الوطنية)2)  القوى 
العدالة  حزب  لها  شكَّ غرفة  األزمة  لمواجهة  تحركت  التي  السريعة  المبادرات  بين  ومن 
طرابلس،  بالعاصمة،  مقراته  عن  بعيد  مكان  في  المتســارعة  األحداث  لمتابعة  والبناء)4) 
الغرفة:  هذه  قرارات  بين  من  فكان  الحًقا)5).  حصل  ما  وهو  عليها  الهجوم  يتم  أن  مخافة 
بإعالن  التحالف  خطوة  على  يوليو/تمــوز،   5 الجمعة  يوم  والبناء،  العدالــة  حــزب  ردُّ 
الحرية  ومنح  سياســي،  ككيان  الحكومة  وفي  العام  الوطني  المؤتمر  في  نشــاطه  تجميد 

المشتاوي، محمد، "أحد مؤججي الصراع في ليبيا إبراهيم الجضران.. صديق حفتر وعدوه الجريح"،   (1(

https://bit.  :)2020 سبتمبر/أيلول   9 الدخول:  )تاريخ   ،2016 سبتمبر/أيلول   22 العربية،  مصر 
ly/3nTdJYI

الصغيرة  السياسية  األحزاب  عشرات  من   ،2012 فبراير/شباط  في  الوطنية،  القوى  تحالف  تأسس   (2(

جبريل،  محمود  يقوده  المستقلة،  والشخصيات  الحكومية  غير  المدنية  والجمعيات  والمنظمات 
المسؤول الثاني السابق في المجلس الوطني االنتقالي الليبي.

ا مشاركته في المؤتمر الوطني الليبي"، فرانس 24، 4 يوليو/تموز  "تحالف القوى الوطنية يعلِّق جزئيًّ  (3(

https://bit.ly/339BfbV :)2020 2013، )تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/أيلول

أحد أهم األحزاب الليبية التي تأسست بعد نجاح الثورة، مرجعيته إسالمية، يوصف الحزب بأنه حزب   (4(

حزب  أنه  على  ويصرون  ذلك  يرفضون  قادته  لكن  المسلمين،  اإلخوان  جماعة  من  مقرب  إسالمي 
العدالة والبناء"،  "حزب  انظر:  الجماعة.  ا عن  ا وماليًّ ا وتنظيميًّ إداريًّ مدني مفتوح للجميع، ومنفصل 
https://bit.  :)2020 سبتمبر/أيلول   17 الدخول:  )تاريخ   ،2012 فبراير/شباط   10 نت،  الجزيرة 

ly/35Xgq5x

)تاريخ   ،2013 يوليو/تموز   27 فيله،  دويتشه  ليبيا"،  في  إسالمي  حزب  مقر  يخربون  "متظاهرون   (5(

https://bit.ly/3o4N9MD :)2020 الدخول: 9 سبتمبر/أيلول
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المشهد  تقليد  معالم  بدأت  اللحظة  تلك  ومنذ  كمســتقلين)1).  للعمل  المؤتمر  في  لنوابه 
مسلح)2)  صراع  إلى  سياسي  صراع  من  الصراع  انزالق  وشبح  ليبيا،  إلى  تنتقل  المصري 
عن  البالد  تخلف  في  وأســهمت  عالية،  الصراع  كلفة  كانت  وبالفعل  األفق،  في  يلوح 

استقرارها. وتحقيق  مؤسساتها،  بناء 
النفطية،  الموانئ  إغالق  أو  اإلعالمية،  الدعايــة  على  األزمات  صناعة  تقتصر  لــم 
بعض  واســتهداف  الفتنة،  إثارة  إلى  تهدف  التي  السياســية  االغتياالت  إلى  امتدت  بل 

باستهدافها)3).  اإلسالمية  المجموعات  ُتتَّهم  أن  يمكن  التي  الشخصيات 
ففي  ليبيا؛  في  المضادة  الثورة  خطط  من  أســرع  المصري  الشــارع  فعل  ة  ردَّ كانت 
الشرعية؛  على  االنقالب  رافضة  يوليو/تموز،   5 الجمعة  يوم  كبيرة،  أعداد  خرجت  مصر 
مما  مصر،  انقالب  يفشل  أن  مخافة  ليبيا،  في  المضادة  الثورة  أتباع  على  الوهن  ألقى  مما 

 .2013 يوليو/تموز   6 السبت  يوم  ميًتا،  يولد  الزنتان  مدينة  في  القبائل)4)  مؤتمر  جعل 
شــبح  من  المتآمرين  الوهن  أصاب  وقد  االنقالب،  موعد   ،7/7 األحد  يوم  جاء 
الدول  في  العمليات  غرفــة  نفس  له  تخطط  كانــت  الذي  مصر،  في  االنقــالب  فشــل 
الوطني  المؤتمر  لشــرعية  مؤيدة  وبنغازي  طرابلس  في  المظاهرات  فخرجت  اإلقليمية؛ 
تتوقف  لم  الثورة  على  المؤامرة  ولكن  انتكاساتها،  بأولى  المضادة  الثورة  فأصيبت  العام، 

األولى. االنقالبية  المحاولة  بفشل 

العرادي، عبد الرزاق، خمس شداد من أجل الحرية ولها، )ب. ن، بيروت، 2016(، ص 406.  (1(

9 سبتمبر/ 24، )تاريخ الدخول:  2014، فرانس  5 أغسطس/آب  ليبيا؟"،  "إلى أين يتجه الوضع في   (2(

https://bit.ly/3m7i0aM :)2020 أيلول
من األمثلة الشهيرة: اغتيال الناشط الحقوقي، المحامي عبدالسالم المسماري، الذي اشتهر بانتقاده   (3(

الناطق الرسمي باسم حفتر سابًقا، محمد حجازي، الذي  لإلخوان المسلمين. وقد أكد هذا الكالم 
اتهم أجهزة مخابرات أجنبية بأنها تقف وراء اغتيال المسماري بغرض تأجيج الرأي العام. انظر: مقابلة 

https://bit.ly/3pQr7yC :حجازي على قناة ليبيا األحرار
األولى  المرة  هي  هذه  وكانت   ،2013 يوليو/تموز   6 في  الزنتان،  مدينة  في  انعقد  القبائل  مؤتمر   (4(

االنقسامات   " عمر،  خيري،  انظر:  السياسية:  األحزاب  عن  وبدياًل  ا  سياسيًّ فاعاًل  القبيلة  ُتطرح  التي 
 ،2015 الثاني  نوفمبر/تشرين   9 الجديد،  العربي  ليبيا"،  في  السالم  وعملية  والسياسية  االجتماعية 

https://bit.ly/2J4NyPK .)2020 تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/أيلول(
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 حتول الرصاع 
احلرب بدل السياسة

الشعار المشبوه والحراك المختلط
يسمح  ولم  القذافي،  حكم  سنوات  إبَّان  السياسية  بالتنظيمات  عهد  لليبيا  يكن  لم 
سياسية  وتنظيمات  مؤسسات  بإنضاج   ،2011 فبراير/شباط  من  عشر  الســابع  ثورة  عمر 
بعد  البالد،  في  السياسي  الواقع  تلخيص  ويمكن  المرحلة.  تحديات  مواجهة  على  قادرة 
التغيير،  واستحقاقات  الجماهير  ومطالب  السياسية،  نخبها  بين  االحتكاك  من  قصيرة  فترة 
ال  قليلة  استثناءات  مع  سياسية،  مؤسسات  توجد  ال  ولكن  ليبيين،  سياســيين  وجود  في 
إلى  تفتقد  ليبيا  إن  بالقول:  أخرى  بصيغة  عنه  التعبير  يمكن  ما  وهو  القاعدة،  أصل  تنفي 
مركزي  سياســي  عقل  وجود  إن  القول:  عن  غني  الثورة.  بعد  ما  لفترة  المركزي  العقل 
شــخًصا  ليس  هنا  المعنيُّ  المركزي  والعقل  ضروري.  أمر  دولة  ألية  العام  الســير  يوجه 
مراكز  من  مجموعة  بين  وتدافع  توازن  حالة  المقصود  وإنما  غيرها،  أو  حزبية،  جهة  أو 
بَِبْعٍض  َبْعَضُهم  النَّاَس  ِه  اللَّ َدْفــُع  َوَلْواَل   ..." التدافع  في  القرآنية  القاعدة  تحقــق  القــوى 
النَّاَس  ِه  اللَّ َدْفُع  َوَلْواَل   ..." اْلَعاَلِميــَن")1)،  َعَلى  َفْضٍل  ُذو  َه  اللَّ ِكــنَّ  َوَلٰ ْرُض  اأْلَ َفَســَدِت  لَّ
 ۗ َكثِيًرا  ِه  اللَّ اْســُم  ِفيَها  ُيْذَكُر  َوَمَســاِجُد  َوَصَلَواٌت  َوبَِيٌع  َصَواِمُع  َمْت  ُهدِّ لَّ بَِبْعٍض  َبْعَضُهم 

َعِزيٌز")2). َلَقِويٌّ  َه  اللَّ إِنَّ   ۗ َينُصُرُه  َمن  ُه  اللَّ َوَلَينُصَرنَّ 
صارخ  كل  وجعل  الوطن،  أرجاء  في  لإلثارة  القابلية  من  حالة  الفراغ  هذا  خلق  لقد 
السياسية  الساحة  وجعل  ضعيفة،  دعوى  مجرد  يقوله  ما  كان  ولو  حتى  الصوت،  مسموع 
نتاًجا  كان  ذلك  وكل  كان،  أي  من  لالختراق  وقابلة  لحظة،  أية  في  لالرتباك  قابلة  المشتتة 

الموجه. اإلعالمي  والضخ  السياسية،  المؤسسات  لضعف 

القرآن الكريم، سورة البقرة، آية 251.  (1(

القرآن الكريم، سورة الحج، آية 40.  (2(
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الوطني  المؤتمر  مهام  نهاية  تربــط  التي  الدعوى  راجت  الظروف،  هذه  مثل  فــي 
سنبيِّن  كما  دستوري،  سند  دون   ،2014 فبراير/شباط  من  السابع  هو  محدد  بتاريخ  العام 
القريبة  القنوات  توجه  ترجمها  سياسية،  إرادة  وراءها  دعوى   – شك  بال   – وهي  الحًقا، 
أساليب  استنساخ  نحو  نزعتها  ُتخفي  ال  قنوات  وهي  الوطنية،  القوى  تحالف  حزب  من 
من  ونصف  عام  بعد  المؤتمر  مهام  نهاية  فكرة  ترسيخ  في  أسهمت  وقد  القديم.  النظام 

السلطة.  استالمه 
المؤتمر  عمل  إنهاء  إلى  تدعو  حركات  القول،  سبق  كما  ُولدت،  السياق،  هذا  وفي 
ما  ومنها  مبكرة،  انتخابات  في  منتخبة،  لجهات  السلطة  تسليم  إلى  دعا  من  منها  الوطني، 
الدستورية،  المحكمة  لرئيس  الشكلي  التنصيب  في  المصرية  التجربة  منوال  على  نســج 
إلى  ودعا  مرســي،  محمد  المنتخب،  بالرئيس  اإلطاحة  بعد  منصور،  عدلي  المستشــار 
شعار  وهو  للتمديد")1)  "ال  شــعار  ُرفع  كما  للقضاء،  األعلى  للمجلس  الســلطة  تســليم 
يسعى  من  هناك  أن  تعني  التمديد  إلى  اإلشارة  ألن  السابقة،  النظر  وجهة  تبنى  على  ر  يؤشِّ
النقاش.   مقدمات  على  يقفز  التأســيس  من  نوع  وهذا  تمديدها؛  إلى  مأموريته  نهاية  بعد 
على  استناًدا  قانوني،  أساس  على  قيامها  وعدم  الدعوى،  هذه  تهافت  القانونيون  بيَّن  وقد 
فبراير/شباط   7 يوم  تحديد  إلى  توصلوا  فالذين  الدستوري.  اإلعالن  في  موجود  هو  ما 
سند  ال  وتعسف  سياسي  بتوجه  ذلك  فعلوا  العام،  الوطني  المؤتمر  لوالية  أقصى  كحدٍّ 
الدســاتير  في  المذكورة  المدد  أن  الدســتوري  القانون  فقهاء  يرى  الذي  الوقت  ففي  له. 
الوطني  المؤتمر  لوالية  محدد  أمد  إلى  التوصل  بحال  يمكن  ال  فإنه  تنظيمية)2)،  مدد  هي 
من   )30 المادة  مقتضى  ألن  عام،  اســتفتاء  في  لليبيا  دائم  دســتور  إقرار  بعد  إال  العام 
بعد  إال  المؤتمر  والية  تحديد  في  البدء  يمكن  ال  أنه  إلى  تذهب  الدســتوري،  اإلعالن 
قانون  العام  الوطني  المؤتمر  "يصدر  أنه  على  تنص  هذا  وفي  للبالد؛  دائم  دستور  إقرار 
خالل  العامة،  االنتخابات  وُتجرى  يوًما،  ثالثين  خالل  للدستور  وفًقا  العامة  االنتخابات 

 ،2014 فبراير/شباط   19 نت،  الجزيرة  والرئاسة"،  االنتقالية  المراحل  وجدل  بليبيا..  للتمديد"  "ال   (1(

https://bit.ly/3nT6r7n :)2020 تاريخ الدخول: 9 سبتمبر/أيلول(
الموسوي، سالم روضان، "مفهوم المدد في الدستور العراقي واآلثار المترتبة عنها في ضوء قرارات   (2(

المحكمة االتحادية العليا"، موقع المحكمة االتحادية العليا العراقية، 18 أغسطس/آب 2018، )تاريخ 
https://bit.ly/3fvEC22 :)2020 الدخول: 9 سبتمبر/أيلول
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المؤتمر  والية  إن  أي   .(1( لذلك..."  المنظمة  القوانين  صدور  تاريخ  من  يوًما  وثمانين  مئة 
الشعب  تصويت  بعد  إال  األحوال،  من  حال  بأي  احتسابها،  يمكن  ال  المادة  لهذه  طبًقا 
القول:  نستطيع  التنظيمية،  المدد  وبعد  حينها،  الدســتور،  مشــروع  على  بـ"نعم"  الليبي 
قوانين  المؤتمر  يصدر  أن:  بعد  أشــهر؛  ســبعة  أقصاه  أجل  في  تنتهي  المؤتمر  والية  إن 
يوًما  وثمانين  مئة  غضون  في  االنتخابات  وُيجري  يوًما،  ثالثين  خالل  العامة  االنتخابات 

الدائم. للدستور  وفًقا  لها،  المنظمة  القوانين  صدور  من  أشهر(  ستة  )أي 
طارق  الدكتور  ليبيا؛  في  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  المبعــوث  أن  كمــا 
على  متري  عها  ووزَّ القانونييــن  الخبراء  مــن  فريق  ها  أعدَّ مذكرة  فــي  أوضح  متــري، 
 ،2013 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  بطرابلس،  عقده  الذي  التشاوري  اللقاء  في  الحاضرين 
المذكورة  "المهل  أن  فيها  جاء  العام،  الوطني  المؤتمر  في  واألحزاب  الكتل  ممثلي  مع 
أو  تنظيمية  مهل  هي  بل  إسقاط،  مهل  بالضرورة  ليســت  الدســتوري  اإلعالن  نص  في 

التفصيلية")2). المهل  من  أيٍّ  احترام  عدم  تبعات  إلى  النص  يشير  ال  إذا  ؛  َحضٍّ مهل 
التنظيمية  المدد  أن  القانوني  الفقه  في  عليه  المتفق  "من  أنه  الورقة  هذه  في  وجاء 
انتهائها  على  يرتِّب  لم  الدستور  دام  ما  استرشــادية  زمنية  مدًدا  تكون  بالدســاتير  الواردة 
مهل  بكونها  الزمنية  المدد  هذه  تفسير  الخطأ  من  يكون  فإنه  عليه،  وبناء  محددة.  آثار  أية 
سلطة  انتقال  عدم  أن  ذلك  العام؛  الوطني  المؤتمر  عمل  انتهاء  فواتها  على  يتعين  إسقاط 

فراًغا")3). ُيحدث  القادم  البرلمان  إلى  مباشرة  التشريع 
نزاع  نشــأ  عندما  العراقية،  العليا  االتحادية  المحكمة  إليه  ذهبت  مــا  أيًضا  وهــذا 
حكمها:  منطوق  في  المحكمة  فقالت  العراقي؛  الدستور  في  الواردة  المدد  حول  مشابه 
تنظيمية،  ألمور  ُوضع  قد  الدســتور  من   )140( المادة  تنفيذ  في  المحــدد  "التاريــخ  إن 
)الحكومة(  التنفيذية  الســلطة  أعضاء  وهم  بتنفيذها،  والمكلفين  المعنيين  حثِّ  لغرض 
هدفه".  تحقيق  يعارض  أو  المادة  تلك  جوهر  يمس  ال  التاريخ  هذا  وإن  إنجازها.  على 
أو  تعطيل  يعني  ال  التنفيذية  الســلطة  قبل  من  الدســتورية  المهمة  إنجاز  عدم  ألن  وذلك 

اإلعالن الدستوري الليبي، المادة )30( الفقرة السادسة، 3 أغسطس/آب 2011، )تاريخ الدخول: 9   (1(

https://bit.ly/3fv7440 :)2020 سبتمبر/أيلول
متري، "مسالك وعرة"، ص 201.  (2(

في  متري،  طارق  دكتور  ليبيا،  في  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  المبعوث  من  مقدمة  ورقة   (3(

اجتماعه بالقوى والفعاليات السياسية بطرابلس، بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين األول 2013.
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المبدأ  جوهر  تمس  وال  التنظيمية  لألمور  هي  المدة  تلك  ألن  الدســتوري  النص  إلغاء 
الدستوري)1).

"ال  إلى دعوة  انحازوا  الذين  العام،  الوطني  المؤتمر  المفارقات أن ُجلَّ أعضاء  ومن 
الوطنية،  القوى  تحالف  أعضاء  من  وأغلبهم  العام،  الوطني  المؤتمر  مدة  وانتهاء  للتمديد" 
وما  بالعضوية،  التمتع  في  المؤتمر،  والية  النتهاء  "المزعوم"  التاريخ  بعد  اســتمروا،  قد 
وتسببوا  المؤتمر  تعطل  وبذلك  ة.  الِقلَّ فعلت  كما  يستقيلوا  ولم  ومزايا،  مرتبات  من  توفره 
من  اســتقالوا  هم  فال  القانوني،  النصاب  بلوغ  لعدم  جلســاته،  اســتئناف  عن  عجزه  في 
وال  لالئحة،  وفًقا  االستقالة  تلك  معالجة  تتم  وبالتالي  رسمي،  بشــكل  المؤتمر  عضوية 

جلساته)2).  حضروا  هم 
أم  ا  محقًّ للتمديد"  و"ال  نوفمبر")3)   9" حراك  كان  هل  هنا،  نحسم  أن  ا  مهمًّ وليس 
نظره  وجهة  عن  عبَّر  مواطن  إلى  اللوم  توجيه  يمكن  ال  كما  التحرك،  أصل  فــي  مْبطــاًل 
ولكن  ذلك)4)،  موقفهم  عن  الحًقا  الحراك  قادة  بعض  به  دافع  ما  وهو  ســلمي،  بشــكل 

مالحظات: أربع  إلى  اإلشارة  والقانوني،  السياسي  العرض  هذا  بعد  المهم،  من 
أساس  من  ينطلق  يجعله  للتمديد"  "ال  شعار  رفع  في  الحراك  اشتراك  أن  األولى: 
من  اســتوى  فقد  وبالتالي  حينها،  في  القانونيون  عليها  ردَّ  بدعوى  ويتذرع  قانوني،  غير 
لألزمة  كحل  ألوانها،  ســابقة  بانتخابات  يطالب  ومن  الوطني،  المؤتمر  بشــرعية  يقرُّ  ال 

يريدوا.  لم  أم  أرادوا  حيث  من  المستحكمة،  السياسية 
أعينها  نصب  وتضع  للتأزيم،  تســعى  جهات  من  مخترًقا  كان  الحراك  أن  الثانيــة: 
الديمقراطية  التجربة  وأد  إلى  يصل  قد  الوطني؛  المؤتمر  إســقاط  مجرد  من  أكبر  هدًفا 
ال. أم  ألفعالهم  الواضحة  المآالت  يرون  كانوا  إن  عن  النظر  بغضِّ  بأسرها،  البالد  في 

الداعين  أهداف  وتحقيق  السياســية،  األزمة  مفاقمة  في  أســهم  الحراك  أن  الثالثة: 
مغلَّف  عسكري  حكم  إقامة  أو  عسكري،  انقالب  لصالح  السياســي  المســار  تغيير  إلى 

شفيف. مدني  بغشاء 

https://bit.ly/3fvEC22 .الموسوي، مرجع سابق  (1(

الشلوي، أسرار تحت قبة البرلمان، ص 394.  (2(

بالمؤتمر  يعترف   ،2013 األول  أكتوبر/تشرين  في  تأسيسه  تم  شبابي،  حراك  هو  نوفمبر"   9 "حراك   (3(

كجسم شرعي، وكان ضد فكرة أن المؤتمر تنتهي مأموريته يوم 7 فبراير/شباط، لكنه يطالب المؤتمر 
الوطني العام بضرورة إجراء انتخابات مبكرة. انظر شهادة هشام الوندي في الملحق رقم )2(.

)) انظر: شهادة رئيس حراك "9 نوفمبر"، هشام الوندي، في الملحق رقم )2(.  (4(
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وُترك  ا،  جدًّ كبيًرا  العــام  الوطني  المؤتمر  أعضاء  على  كان  الضغــط  أن  الرابعــة: 
بحجة  بعضهم  اســتقال  حيث  الثوار؛  ِقبل  من  وخاصة  لوحده  مصيره  يواجــه  المؤتمــر 
المشكلة  بعد  خاصة  االســتجابة  اتجاه  في  ضغط  وبعضهم  المؤتمر)1)،  عمل  مدة  انتهاء 

بوسهمين)2))3). نوري  المؤتمر،  رئيس  لها  تعرض  التي 
صناعة  في  شاركت  شخصيات  عدة  إلى  رسائل  هُت  َوجَّ البحث،  لهذا  اإلعداد  أثناء 
الوندي،  هشام  نوفمبر"،   9" حراك  رئيس  الشــخصيات  تلك  بين  ومن  حينها،  األحداث 
أم  مشبوه  حراك  إنه  أم  مستقل  حراك  للتمديد"  "ال  حراك  هل  مباشر:  بشكل  سألُته  وقد 

وتجييره؟ اختراقه  تم  حراك  هو 
الموضوع  بهذا  يتعلق  فيما  اإلجابة  وملخص  مطولة)4)،  إجابة  مشكوًرا  أجاب  وقد 
فروع  له  وكانت   ،2013 األول  أكتوبر/تشرين  طرابلس  في  تأسس  نوفمبر"   9" حراك  أن 
للتجديد"،  نعم  للتمديد،  "ال  شعار:  ورفع  وسبها،  وغريان  والزاوية  ومصراتة  بنغازي  في 
معطًيا  نوفمبر"   9" حراك  شعار  من  شعاره  استمد  للتمديد"  "ال  حراك  يكون  أن  مرجًحا 
النقاط  وأهم  الحراكين.  بين  تنظيمي  رابط  أي  هناك  يكون  أن  دون  جديًدا  مضموًنا  إياه 

الوندي: األستاذ  إجابة  في 
للتمديد". "ال  بحراك  له  عالقة  ال  نوفمبر"   9" حراك  إن 

كمؤسسة  العام،  الوطني  المؤتمر  بشــرعية  يقر  سياســي  حراك  نوفمبر"   9" حراك 
القناعة. بهذه  أعضاءه  وأبلغت  المؤتمر  الحراك  قيادة  زارت  وقد  ليبيا.  في  تشريعية 

التشريعي"  "االنسداد  حالة  إلى  وصل  الوطني  المؤتمر  أن  قناعة  من  الحراك  ينطلق 
عن  عاجزة  األخرى  هي  زيدان  علي  بقيادة  الحكومة  وأن  اإلنتاجية،  على  قادًرا  يعد  ولم 

الفعل.
الدول  كل  في  متبــع  ودســتوري  قانوني  حل  مبكرة  انتخابات  إلــى  الدعــوة  أن 

القائمة. السلطة  شرعية  في  طعًنا  يتضمن  وال  الديمقراطية، 

على رأسهم صالح بادي، انظر:"صالح بادي يقدم استقالته من المؤتمر الوطني"، ليبيا المستقبل، 15   (1(

https://bit.ly/360iPwo :)2020 يناير/كانون الثاني 2014، )تاريخ الدخول:  9 سبتمبر/أيلول
نوري بوسهمين هو سياسي ليبي تولى رئاسة المؤتمر الوطني العام خالل الفترة بين 24 يونيو/حزيران   (2(

2013 و7 فبراير/شباط 2014. 

استقى المؤلف هذه المعلومة من مراسلة خاصة مع عضو المؤتمر الوطني العام، منصور الحصادي.   (3(

انظر ملحق رقم )5(.
لالطالع على شهادة الوندي كاملة؛ انظر الملحق رقم )2(.  (4(
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الداخلية. وزارة  من  بترخيص  كان  فيه  شارك  أو  مظاهرات،  من  الحراك  إليه  دعا  ما 
فبراير/  14 في  السلطة،  على  االنقالب  حفتر  خليفة  إعالن  ورئيســه  الحراك  أدان 
الكتاب(. إليه الحًقا في سياق هذا  الذي ستأتي اإلشارة  المتلفز  2014، )االنقالب  شباط 

السلطة  لتسليم  للمؤتمر  القعقاع  ولواء  الصواعق  كتيبة  مهلة  ورئيسه  الحراك  أدان 
ساعات(. خمس  )مهلة 

االستجابة المزدوجة
بشــرعيته  تمســك  فقد  مزدوجة؛  اســتجابة  للحراك  الوطني  المؤتمر  اســتجاب 
االجتماعية،  ســكينتهم  من  ثمًنا  أعضائه  دفع  رغم  عليها،  المســاومة  ورفض  القانونية 
ذاته  الوقت  في  وقام  كبير)1)،  ومعنوي  جسدي  الستهداف  وتعرضوا  الشخصي،  وأمنهم 
المؤتمر  أعضاء  وطالبت  معهــا،  التواصل  باب  فتحت  الطريق،  خارطة  لجنــة  بتشــكيل 

المؤتمر.  مدة  انتهاء  دعوى  تجاه  وآرائهم  مقترحاتهم  بتقديم 
إلى  اللجنة  وخلصت  والمبادرات  المقترحات  عشرات  اللجنة  استلمت  وبالفعل، 
السلطة  المطاف  نهاية  في  المؤتمر  تسليم  نحو  الطريق  ترسمان  ب(،   ، )أ  طريق  خارطتي 
مما  المؤتمر  برحيل  المطالبة  حدة  تخفيف  في  ينجحا  لم  ولكنهما  منتخب،  جســم  إلى 

المبكرة)2). االنتخابات  خيار  أمام  مجبًرا  المؤتمر  وضع 
هذه  بين  من  وكان  مبكــرة،  انتخابات  إلجراء  ة  عدَّ دعوات  صدرت  قــد  وكانــت 
صوان،  حســن  محمد  رئيســه،  عنها  تحدث  التي  والبناء  العدالة  حزب  دعوة  الدعوات 
العام،  الوطني  المؤتمر  رئيس  بوسهمين،  نوري  وكان  مبكرة  انتخابات  إلى  "دعونا  قائاًل: 
االنتخابات،  هذه  في  األحزاب  تشارك  أال  علينا  اشترطوا  أيًضا...  الفكرة  لهذه  متحمًسا 
أجل  ومن  الوطن،  ولصالــح  االســتقرار  لصالح  تنازاًل  واعتبرناه  الشــرط،  بهذا  وقبلنا 

زوبي،  سليمان  والدكتور  بوسهمين،  نوري  المؤتمر،  رئيس  النواب:  من  عدد  خطف  ذلك  مثال   (1(

والدكتور فتحي العربي، والنائب أكرم جنين، والنائب أبوبكر مدور، والنائب مسعود عبيد، والنائب 
مقرات  اقتحام  تم  كما  جعودة.  صالح  النائب  وكذلك  المكني،  الطاهر  والنائب  الشاوش،  جمعة 
اقتحامات  ثالثة  بمعدل  أي   ،2014 نهاية صيف  إلى   2012 بين  ما  مرات   304 العام  الوطني  المؤتمر 
ا. والغريب في األمر أنه بعد انتصار عملية فجر ليبيا لم يتعرض المؤتمر الوطني العام منذ ذلك  أسبوعيًّ
ه، في أبريل/نيسان 2016، ألي اقتحام. انظر: الشلوي، أسرار تحت قبة البرلمان، ص  حتى تاريخ حلِّ
-2012 الثورة  بعد  ليبيا  في  السياسية  "التجربة  أحمد،  نزار  و: كعوان،   ،562-560 375-376، وص 

2016"، )مخطوط كتاب(.

الشلوي، أسرار تحت قبة البرلمان، ص 396.  (2(
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إيجابية  نقطة  التنازل  هــذا  نعتبر  ونحن  فوضى.  في  ليبيا  إدخال  على  الفرصــة  تفويــت 
االنتخابات  إجراء  وتم  عقالء.  شــركاء  هناك  أن  نعتقد  ا  وكنَّ حزبنا،  تاريخ  في  ل  ُتســجَّ
ثالثة  مدة  القصف  توقيف  منه  وطلبوا  لبنغازي،  حفتر  قصف  وقع  على  أحــزاب  بــدون 

بأصواتها")1).  اإلدالء  من  بنغازي  في  الناس  يتمكن  حتى  أيام 
مع  التفاعل  قرر  لألزمة،  حل  عن  البحث  ومحاولته  بشرعيته  المؤتمر  تمسك  ومع 
أجندة  في  للتغيير  ا  قانونيًّ مهيأة  تكن  لم  األرضية  أن  وبما  العاجلة،  االنتخابــات  مطلــب 
الدستوري.  اإلعالن  تعديل  لزاًما  كان  فقد  الدستوري،  اإلعالن  ها  أقرَّ كما  المؤتمر  عمل 
التعديل  تقديم  تاريخ  إلى  نسبة  فبراير،  بلجنة  ُعرفت  لجنة  المؤتمر  ل  شكَّ الغرض،  ولهذا 

النواب.  مجلس  انتخابات  جرت  أساسه  على  الذي 
مارس/آذار   11 يوم  العام  الوطني  المؤتمر  وأجازه  مقترحها،  فبراير  لجنة  قدمــت 
 57 في  جاء  الذي  المشروع،  واقترح  السابع.  الدســتوري  التعديل  بذلك  ليكون   ،2014

 200 من  وبرلمان  الشــعب،  من  مباشــرة  انتخابات  عبر  جمهورية  رئيس  انتخاب  مادة، 
عضو. 

ل  ُيرحَّ أن  فتقرر  المؤتمر،  داخل  اعتراضات  واجه  الجمهورية  رئيس  انتخاب  لكن 
التعديل  بها  ُأِقرَّ  التي  الطريقة  وَفَتَحت  البرلمان)2).  إلى  الرئيس  انتخاب  طبيعة  في  الحسم 

حينه.  في  له  سنتعرض  التعديل،  على  الدستوري  للطعن  باًبا  السابع، 
يمثل  وهو  الدســتوري،  اإلعالن  من  جزًءا  فبراير  مقتــرح  أصبح  التعديل،  بهــذا 
العام  الوطني  المؤتمر  أصدر  المقترح،  هذا  ولتنفيذ  ليبيا.  في  الثالثة  االنتقاليــة  المرحلــة 
د  وحدَّ  ،2014 مارس/آذار   30 بتاريخ  النواب  مجلس  انتخابات  بشــأن   10 رقم  القانون 
في  بالفعل  وقع  ما  وهو  االنتخابات،  هذه  إلجراء  موعًدا   2014 يونيو/حزيران   25 يوم 

.(3( 2014 صيف 

شهادة رئيس حزب العدالة والبناء، محمد حسن صوان، انظر ملحق رقم )6(.  (1(

ت الفقرة 11 من المقترح على أنه "ُيعمل بمقـترح فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب  نصَّ  (2(

على  تزيد  ال  مدة  خالل  مباشر  غير  أو  مباشر  انتخاب  بنظام  المؤقت  الرئيس  انتخاب  مسألة  بحسم 
أجل  من  شداد  خمس  الرزاق،  عبد  العرادي،  راجع:  له".  جلسة  أول  عقد  من  يوًما  وأربعين  خمسة 

الحرية ولها، ص 407.
العرادي، المرجع السابق، ص 408.  (3(
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اغتياالت بنغازي
الغالب،  في  ا  ســلميًّ طابًعا  اتخذ  قد  طرابلــس،  العاصمة،  فــي  الحــراك  كان  إذا 
األبرز  عنوانه  كان  عنيف  ســياق  في  مبكًرا  دخلت  بنغازي،  مدينة  الثورة،  عاصمة  فــإن 
ســبتمبر/أيلول   21 في  بنغازي"،  إنقاذ  بـ"جمعة  المعروفة  التظاهرة  فمنذ  االغتيــاالت. 
ُعرف  ما  بعد  ذروته  وبلغ  بالمدينة،  يفتك  واالختطافات  االغتياالت  مسلسل  بدأ   ،2012
وتبادل  الكتيبة  مقرَّ  بينهم مسلحون،  متظاهرون،  17فبراير" حين هاجم  "درع  كتيبة  بحادثة 
االغتياالت  هذه  المقر)1).  داخل  الموجودة  المســلحة  العناصر  مع  النار  إطالق  بعضهم 
من  وكان  مســاجد،  وأئمة  وصحفيين  ومحامين  وقضاة  ضباط  ســقوط  عن  أســفرت 
المسماري)2)،  عبدالسالم  الحقوقي،  والناشط  المحامي  لالغتيال:  تعرضوا  الذين  أشــهر 
قد  أنه  ورغم  بوزيد)3)..  مفتاح  والصحفي،  بوقعيقيص،  ســلوى  والحقوقية،  والمحامية 
يًدا  أن  خافًيا  يكن  لم  فإنه  االغتياالت؛  هذه  عن  بالمســؤولية  متطرفة  جماعات  اتُّهمت 
تأزيم  وأن  بدقة)4)،  ضحاياها  وتنتقي  االغتياالت  هذه  بعض  وراء  تقف  أخــرى  محترفــة 
فرج  النقيُب،  َهم  اتَّ وقد  أهدافها،  أوضح  من  واحد  أهلية  حرب  مبررات  وخلق  األوضاع 
بتشكيل  الناظوري؛  الرزاق  عبد  أركانه،  ورئيس  حفتر،  خليفة  المتقاعَد،  الضابَط  قعيم)5)، 

عناصرها)6). بعض  على  قعيم  قبض  اغتياالت،  خلية 

أنشئت قوة درع ليبيا التابعة إلى رئاسة األركان العامة للجيش الليبي بموجب قرار صادر في 19 يونيو/  (1(

 10 الدخول:  )تاريخ  االنتقالي،  الوطني  المجلس  رئيس  عبدالجليل،  مصطفى  من   2012 حزيران 
https://bit.ly/39d9hAe :)2020 سبتمبر/أيلول

اغتيال  بالوقوف وراء  الكرامة  أتباع  فيها  تتهم  التي  المسماري،  المحامي، عبد السالم  مداخلة أخت   (2(

شقيقها. انظر: "شقيقة المحامي عبدالسالم المسماري تتهم قياديين في الكرامة بالمساهمة في اغتياله 
 :)2020 سبتمبر/أيلول   17 الدخول:  )تاريخ   ،2020 أغسطس/آب   3 أوبزرفر،  ليبيا   ،"2013 صيف 

https://bit.ly/3kV0Jju

حجازي يكشف عمن يقف وراء اغتيال المسماري وبوقعيقيص وبوزيد. انظر: "الشاهد مع القيادي   (3(

المنشق عن تمرد عملية الكرامة، الرائد محمد حجازي-الحلقة 3"، قناة ليبيا األحرار، 4 يوليو/تموز 
https://bit.ly/3pQr7yC :)2020 2019، )تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/أيلول

انظر شهادة المهندس مصطفى الساقزلي آمر كتيبة 17 فبراير إبان الثورة، ملحق رقم )8(.  (4(

إالتحق  الكرامة،  بعملية  اإلرهاب  ومكافحة  الخاصة  المهام  قوة  جهاز  رئيس  هو  قعيم  فرج  النقيب   (5(

بحكومة الوفاق الوطني وتعرض لعملية اغتيال ثم لالعتقال، قبل أن يعود إلى صفوف عملية الكرامة، 
ليبيا؟"،  النقيب الشاب في  "فرج قعيم.. ما الذي يخشاه حفتر من  الدين،  انظر: عبد الحميد، سراج 
 :)2020 الثاني  نوفمبر/تشرين   20 الدخول:  )تاريخ   ،2017 الثاني  نوفمبر/تشرين   14 عربي21، 

https://bit.ly/2KBRFDL

"الــوثائــــقي – بنغـــازي ... إغتيـــال المـــآذن"، قناة الرائد الفضائية، 17 سبتمبر/أيلول 2016،   (6(
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تكرار محاولة االنقالب

عسكري  انقالب  تنظيم   )2012 )صيف  مبكًرا  حاول  حفتر  أن  إلى  أشرنا  وأن  سبق 
وأن  ترهونة،  مدينة  إلى  المنتمية  والعســكرية  االجتماعية  القيادات  بعض  مع  بالتعــاون 
الوقت.  لبعض  بها  مقيًما  المتحدة  الواليات  إلى  بعدها  وغادر  ُأجهضت،  المحاولة  هذه 
والعســكري،  السياســي  نشــاطه  وبدأ  ليبيا،  إلى  حفتر  عاد   ،)2013( العام  بداية  مع  ثم 
المســجلة  كتيبته  باســم  الدفاع  وزارة  من  والمالبس  العتاد  على  الحصول  في  واســتمر 
كانت  السياق،  ذات  في  الليبي".  الوطني  "الجيش  اسم  الثوار، تحت  كتائب  ضمن  رسميًّا 
ل  المموَّ اإلعالمي  الضخ  بدأ  وقد  العربي،  العالم  في  طلعت  قد  المضادة  الثــورة  قــرون 
إذ  إعالمية؛  منابر  ليبيا  في  لالســتقرار  المناهض  النشــاط  ووجد  ليبيا.  يغزو  الخارج  من 
في  اســتخدامه  يمكن  صغيًرا  كان  وإن  حدث  أي  م  وتضخِّ تلتقط  القنوات  هذه  كانــت 
حفتر  أجرى  فقد  ذلك،  مع  وبالتوازي  بالثــوار.  اإلرهاب  تهم  وإلصاق  الثورة،  تشــويه 
مجدًدا  وتواصل  والغرب،  والجنوب  الشــرق  في  واألعيان  القبائل  بعض  مع  اتصاالت 
المؤتمر  وإســقاط  الثوار  ضرب  إلى  الرامية  لمخططاته  دعم  على  للحصول  ترهونة  مع 
بعض  حاصرت  حينما   ،2013 مايو/أيار  في  الثانية،  المحاولة  جاءت  ثم  العام)1).  الوطني 
العام  الوطني  المؤتمر  على  الضغط  بهدف  والخارجية،  العدل  وزارتي  المسلحة  الكتائب 
وكان  السابق)2)،  النظام  أتباع  من  الدولة  مؤسسات  وتطهير  السياسي  العزل  قانون  إلقرار 
وعضو  الليبي،  الجيش  في  ســابق  عقيد  وهو  بادي،  صالح  بقيادة  الكتائب  هذه  بعض 
اتصل  حيث  مصراتة؛  مدينة  من  المعروفين  الثوار  قادة  وأحد  العام،  الوطنــي  بالمؤتمــر 
على  للسيطرة  إليه  لالنضمام  استعداده  مبدًيا  المسلح،  الحراك  هذا  أثناء  حفتر  خليفة  به 
قانون  لتبني  المؤتمر  على  الضغط  هو  الحراك  هدف  أن  له  بيَّن  بادي  أن  إال  العاصمة، 

العام)3).  الوطني  المؤتمر  إسقاط  بغرض  وليس  السياسي،  العزل 
قد  منواله  على  للنسج  حفتر  يسعى  الذي  النموذج  كان   ،2013 العام  منتصف  مع 

https://bit.ly/3nQ8adE :)2020 تاريخ الدخول: 17 سبتمبر(
)1)  "مصادر لـ "عربي21": حفتر يعد لالنقالب على الثورة"، عربي21، 27 ديسمبر/كانون األول 2013، 

https://bit.ly/3nQjerd :)2020 تاريخ الدخول: 10 سبتمبر/أيلول(
"مسلحون يقتحمون وزارة العدل بليبيا"، الجزيرة نت، 30 أبريل/نيسان 2013، )تاريخ الدخول: 10   (2(

https://bit.ly/3q0HsRE :)2020 سبتمبر/أيلول
انظر شهادة الدكتور صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني، ملحق رقم )3(.  (3(
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على  الجيش  ضباط  واســتيالء  المجاورة،  مصر  في  المنتخب  الرئيس  بإســقاط  اكتمل 
الذي  اإلسالمي،  للتيار  نشاط  أي  على  لإلســقاط  قابلة  إعالمية  دعاية  ظل  في  الســلطة، 
لياًل  تنتشر  اإلســالميين  من  الســاخرة  النكتة  كانت  أعدائها.  أهم  المضادة  الثورة  جعلته 
المناهضة  االجتماعي  التواصل  صفحات  بها  تتغذى  الصباح  وفي  المصرية،  القنوات  في 

ليبيا. في  للثورة 
عاشور  الدكتور  منهم  السياسيين  من  عدد  مع  التواصل   ،2013 أواخر  حفتر،  أعاد 
عبدالمجيد  والدكتور  لإلنقاذ،  الوطنية  الجبهة  في  الســابق  والقيادي  الكاتب  الشــامس، 
ســيقوم  وأنه  انتهى  قد  العام  الوطني  المؤتمر  بــأن  وأبلغهم  بالجبهة،  القيــادي  بيــوك، 
علي  للدكتور  ذاته  الشــيء  أبلغ  حفتر  أن  كما  بالقوة)1)،  الحكم  مقاليد  على  بالســيطرة 
أو  الحكومة  من  االستقالة  بين  وخيَّره  زيدان،  علي  حكومة  في  الكهرباء  وزير  محريق، 

إليه)2). االنضمام 

تقاعد أم صناعة تمرد؟

تركيز  محل  ليبيا  وكانت  األرض،  على  يتحرك  حفتر  كان  وبينما  األثناء،  هذه  في 
حالة  بإنهاء  المصرية  التجربة  استكمال  تحاول  التي  المضادة،  الثورة  عمليات  غرف  من 
العام،  الوطني  المؤتمر  زيدان  علي  حكومة  طالبت  مصر،  غرب  الجار  البلد  في  االستثناء 
منهم   400 الخدمة؛  من  ضابط   1400 باســتبعاد  الليبي،  للجيش  األعلى  القائد  باعتباره 
كانت  اإلجباري.  التقاعد  إلى  اإلحالة  بغرض  وألف  القذافي،  صفوف  في  القتال  بتهمة 
الله  عبد  الدفاع،  ووزير  زيدان،  علي  رئيســها،  في  ممثلة  الحكومة،  قدمتها  التي  الحجة 
قليل  عدد  مقابل  الضباط  من  كبير  )عدد  الجيش  هرم  توازن  في  اختالاًل  هناك  أن  الثني، 
المسلحة  القوات  في  التجنيد  أوقف  الذي  السابق  النظام  سياسات  بســبب  الجنود(  من 

بعضها.  إلى  اإلشارة  سبقت  ألسباب  أمنية  كتائب  بها  واستبدل 
هذا  عن  االســتغناء  أن  بحجة  للقرار،  رفضه  فــي  واضًحا  المؤتمــر  رئيــس  كان 
يناقض  الجيش  تأســيس  إعادة  بصدد  والبالد  والتجربة،  الخبرة  ذوي  الضباط  من  العدد 
بينها  من  وكان  دفاعه،  ووزيــر  الحكومة  رئيس  محاوالت  تكــررت  العليا.  المصلحــة 

"عاشور الشامس: هذه قصتي مع خليفة حفتر"، قناة الحوار، 2 مايو/أيار 2019، )تاريخ الدخول: 10   (1(

https://bit.ly/3m2oJTg :)2020 سبتمبر/أيلول
انظر شهادة نزار أحمد كعوان، ملحق رقم )4(.  (2(
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الله  عبد  الدفاع،  ووزير  زيدان،  علي  المؤقتة،  الحكومة  رئيس  من  كل  حضــره  اجتمــاع 
المخزوم،  صالح  الثاني،  ونائبه  بوسهمين،  نوري  العام،  الوطني  المؤتمر  ورئيس  الثني، 
زيدان  وكان  للجيش.  األعلى  القائد  مكتب  مدير  درز،  محمد  الضابط  اللقاء  حضر  كما 
بينهم  ومن  استبعادهم،  المراد  الضباط  قائمة  وبه  للتوقيع،  جاهًزا  القرار  يحمالن  والثني 

نفسه)1). حفتر  خليفة 
بإصدار  والثني  زيدان  إلحاح  بوسهمين، تحت  نوري  المؤتمر،  رئيس  قبل  وبالفعل، 
للتقاعد  ضابط  ألف  بإحالة  وقرار  للتقاعد،  ضابط  للـ400  العسكرية  الخدمة  بإنهاء  قرار 

 .(2( 2013 سبتمبر/أيلول   1 بتاريخ  اإلجباري، 
تلتها  التي  األحداث  بعض  أن  إال  الواقعة  لهذه  دقيق  تفسير  من  التأكد  الصعب  من 
بالقرارين  اسُتبعدوا  الذين  الضباط  ُجلُّ  التحق  فقد  عندها.  التوقف  دون  تمر  أن  يمكن  ال 
اجتماع  في  منهم  كثير  شارك  وقد  إعالنها)3)،  بعد  الحق  وقت  في  الكرامة  عملية  بتمرد 
التحق  حينها،  القرار  إصدار  على  أصرَّ  الذي  الدفاع،  وزير  أن  كما  الحًقا،  له  سنعرض 
في  حفتر  تتبع  التي  الحكومة  يــرأس  اليوم  إلى  زال  وما  مبكًرا،  الكرامة  عمليــة  بتمــرد 
أيام  قبل  عليه،  بالقبض  وأمر  حفتر  لتمرد  معارضة  زيدان  أظهر  كما  الليبي)4).  الشــرق 
تأييده  أعلن  ثم   ،2014 مارس/آذار  في  الحكومة  رئاســة  من  عزله  على  التصويت  من 
العاصمة،  مغادرته  بعد  البيضاء  مدينة  وسط  من  العام،  نفس  من  يونيو/حزيران  في  له، 

طرابلس)5). 
مجرد  من  أبعد  كانت  وهل  محلها؟  في  بوســهمين،  الرئيس،  مخاوف  كانت  فهل 
محض،  إداري  بمنطق  يتصرفان  والثني  زيدان  علي  كان  وهل  الضباط؟  لتجربة  الحاجة 

انظر ملحق رقم  المخزوم،  الدكتور صالح  العام،  الوطني  المؤتمر  لرئيس  الثاني  النائب  نص شهادة   (1(

.)3(
اليوم،  رأي  صحيفة  التقاعد"،  إلى   1000 وإحالة  رتبهم  من  ضابط   400 تجريد  يقرر  الليبي  "الجيش   (2(

https://bit.  :)2020 سبتمبر/أيلول   10 الدخول:  )تاريخ   ،2013 الثاني  نوفمبر/تشرين   11

ly/2JbqCOH

انظر شهادة المخزوم، ملحق رقم )3(.  (3(

"رئيس وزراء ليبيا المؤقت يؤيد حركة الكرامة"، صحيفة الخبر، 24 مايو/أيار 2014، )تاريخ الدخول:   (4(

https://bit.ly/33dr8mN :)2020 10 سبتمبر/أيلول

)تاريخ   ،2014 يونيو/حزيران   18 فيله،  دويتشه  لحفتر"،  تأييده  ويعلن  ليبيا  إلى  يعود  زيدان  "علي   (5(

https://bit.ly/3fv87AZ :)2020 الدخول: 10 سبتمبر/أيلول
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من  عدد  أكبر  إغضــاب  تســتهدف  وعي(  بدون  أو  )بوعي  مؤامرة  من  جــزًءا  كانــا  أم 
األذهان  عن  تغيب  أن  يمكن  وال  الحق؟  عســكري  تمرد  أي  في  الســتمالتهم  الضباط 
مرسي)1)،  على  لالنقالب  اإلعداد  أيام  مصر  في  الملتحين  الشرطة  ضباط  مظاهرات  هنا 

االنقالب!! بعد  نهائي  بشكل  اختفت  التي  المظاهرات  وهي 

اجتماع قاعة الشهداء استعداًدا لالنقالب المتلفز

الضباط  عشرات  تداعى   ،2014 فبراير/شباط   11 يوم  األولى  الصباح  ساعات  في 
االجتماع  وجرى  طرابلس،  العاصمة  وســط  سابًقا(  الشــعب  )قاعة  الشــهداء  قاعة  إلى 
وكتيبتي  القعقاع  لواء  حماية  تحت  القاعة  كانت  حفتر.  خليفة  المتقاعد،  اللواء  بحضور 
علي  العقيد  األركان،  رئاسة  باسم  الناطق  ح  صرَّ االجتماع،  هذا  بعد  والمدني.  الصواعق 
إحالة  بشأن  مذكرة،  العسكري  العام  المدعي  إلى  لت  "حوَّ األركان  رئاسة  بأن  الشــيخي 
منهم  صدرت  أن  بعد  للتحقيق،  النظامية  العسكرية  للمؤسسة  التابعين  الضباط  من  عدد 
عدًدا  حددت  وأنها  العسكرية،  للمؤسســات  مة  المنظِّ للقوانين  مخالفة  سياســية  مواقف 
إجهاض  تم  أنه  الثني،  الله  عبد  الدفاع،  وزير  أعلن  كما  اإلجراء"،  هذا  يشــملهم  ن  ممَّ

المذكور)2). االجتماع 

االنقالب المتلفز وخطاب الساعات الخمس

قاعة  اجتماع  انفضــاض  من  أيام  ثالثة  بعد  فجــاءت  الثالثة،  حفتر  محاولــة  أمــا 
العربية  اإلمارات  بدولة  دبي  من  ُتبث  التي  السعودية،  العربية  قناة  صبَّحت  حين  الشهداء، 
وهو  عسكري  بزي  واقًفا  حفتر  ظهر  حفتر.  خليفة  تاله  ل  مسجَّ ببيان  مشاهديها  المتحدة، 

تلقين.  جهاز  من  البيان  يقرأ 
إن  وقال:  األســرة،  حكم  عن  وتحدث  ليبيا،  في  لألوضاع  تشــخيصه  حفتر  م  قدَّ
الشأن  في  الخارجي  والتدخل  التنموي  الفشــل  عن  وتحدث  ليحكم،  ال  تحرك  الجيش 

للجيش. ا  عامًّ قائًدا  باعتباره  نفسه  وقدم  الليبي، 

"الضباط الملتحون بمصر يشكون الخذالن"، الجزيرة نت،  20 مارس/آذار 2013، )تاريخ الدخول:   (1(

https://bit.ly/3m3EBop :)2020 10 سبتمبر/أيلول

)تاريخ   ،2014 فبراير/شباط   13 الوسط،  بوابة  االنقالب"،  شائعة  ينفون  الليبي  بالجيش  "ضباط   (2(

 https://bit.ly/3fqZMyk :)2020 الدخول: 10 سبتمبر/أيلول
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تحدث  أشهر،  قبل  مصر  في  السيسي  الفتاح  عبد  أعلنه  لما  دقيقة  شبه  محاكاة  وفي 
القضاء  مجلس  رئيس  يترأسها  رئاسية  هيئة  تأســيس  الطريق:  خارطة  تفاصيل  عن  حفتر 
ليكون  الوطني  الدفاع  مجلس  وتأسيس  الحكومة،  لرئاســة  شــخصية  وتكليف  األعلى، 
العمل  ووقف  المؤقتة،  والحكومة  العــام،  الوطني  المؤتمر  عمل  وتجميد  رئيســه،  هو 

الدستوري)1). باإلعالن 

إصدار مذكرة للقبض على حفتر

علي  المؤقتة،  الحكومة  رئيس  سارع  العربية  قناة  على  المتلفز  االنقالب  هذا  بعد 
فيه  رفض  صحفي،  مؤتمر  عقد  إلى   ،2014 فبراير/شــباط   14 اليوم،  نفس  في  زيدان، 
واإلعالن  المؤقتة  والحكومة  الوطني  المؤتمر  عمــل  تجميد  من  حفتر  خليفة  أعلنه  مــا 
للمؤسســة  ينتمي  يعد  لم  وأنه  التقاعد،  إلى  ُأحيل  حفتر  أن  زيــدان  وبيَّن  الدســتوري. 
جرًما  ارتكب  باعتباره  المناسبة،  اإلجراءات  ضده  ستتخذ  الحكومة  إن  وقال:  العسكرية، 
عبر  حفتر  به  قام  ما  أن  زيدان  وأضاف  الشــعب،  اختارها  التي  الدولة  مؤسســات  ضد 
طبيعية،  بصفة  مهامه  يمارس  الوطني  المؤتمر  أن  على  مؤكًدا  السخرية،  يثير  العربية  قناة 

السيطرة)2). تحت  األمور  وأن  المؤقتة،  الحكومة  وكذلك 
مذكرة  العبيدي،  الله  جاد  السالم  عبد  اللواء  الليبي،  الجيش  أركان  رئيس  وأصدر 
الذين  الجيش  منتسبي  على  العسكرية  القوانين  كافة  بتطبيق  متعهًدا  "حفتر"،  على  قبض 

البالد")3). في  الحاصلة  السياسية  التجاذبات  في  أنفسهم  "أقحموا 
نتاج  يكن  لم  فهو  للنجاح،  مقومــات  أي  يمتلك  المتلفز  حفتر  انقالب  يكــن  لــم 
إعالمية  عملية  مجرد  كان  وإنما  األرض،  على  حقيقية  قوة  على  تعتمد  مدروســة  خطة 
في  ا  عسكريًّ فراًغا  تحسبه  مما  االســتفادة  وتحاول  القائم،  الوضع  هشاشــة  على  تراهن 
والمدني  الصواعق  وكتيبتي  القعقــاع  لواء  أن  ذلك  على  والدليل  طرابلس،  العاصمــة، 

"إعالن االنقالب العسكري بقيادة خليفة حفتر في ليبيا"، الرصيفة اإلخبارية، 14 فبراير/شباط 2014،   (1(

https://bit.ly/339fuco :)2020 تاريخ الدخول: 10 سبتمبر/أيلول(
"زيدان ينفي وقوع انقالب عسكري بليبيا"، الجزيرة نت، 14 فبراير/شباط 2014، )تاريخ الدخول: 16   (2(

https://bit.ly/2Hwj4FT :)2020 سبتمبر/أيلول
"حفتر يعلن االنقالب عبر "العربية" والجيش الليبي ينفي"، عربي21، 14 فبراير/شباط 2014، )تاريخ   (3(

https://bit.ly/2UTwsaa :)2020 الدخول: 10 سبتمبر/أيلول
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العاصمة،  في  حيوية  مراكز  على  تسيطر  كانت  وقد  ا،  فعليًّ االنقالب  هذا  في  تشترك  لم 
التي  هي  المتلفز  خطابه  حفتر  بها  أخرج  التي  الطريقة  بأن  سائد  اعتقاد  وهناك  طرابلس. 
قرار  في  شركاء  أنهم  يعتقدون  قادتها  كان  إذ  به؛  المذكورة  الكتائب  التحاق  دون  حالت 
وتركت  لصالحه  التحرك  عن  أحجمت  القائد  بمظهر  الظهور  حفتر  اختار  فلما  االنقالب، 

مصيره. يواجه  الخطاب 
ولكنَّ  أعلنه،  لما  تأييًدا  الشارع  خروج  على  يراهن  كان  حفتر  أن  اعتقد  من  وهناك 
كان  وإن  الشــارع،  على  تعوياًل  أو  للتظاهر،  للنزول  دعوة  يتضمن  لــم  الخطاب  نــصَّ 

مصالحه.   على  الحرص  وشعارات  بالشعب،  التنويه  في  المعهودة  العبارات  استخدم 

الهجوم على المؤتمر الوطني العام 
بعد   ،2014 فبراير/شــباط   18 في  والمدني،  الصواعق  وكتيبتا  القعقاع  لواء  أصدر 
أنذرت  ساعات")1)،  "الخمس  ببيان  اشُتهر  بياًنا  المتلفز،  حفتر  انقالب  بيان  من  أيام  أربعة 
الدفاع  لجان  أوصت  وقد  ساعات)2)،  خمس  خالل  الســلطة  بتســليم  العام  المؤتمر  فيه 
القعقاع  لواء  بحلِّ  البيــان  هذا  إثر  العام  الوطني  بالمؤتمر  القومــي  واألمن  والداخليــة 

الصواعق.  وكتيبة  حدود(  )حرس 
لكل  ليبيا  قناة  مع  لقاء  في  الجويلي،  أسامة  اللواء  األسبق،  الدفاع  وزير  أدان  كما 
ووصف  الدفاع"،  وزير  من  إذن  بدون  مسلحة  عســكرية  لوحدات  خروج  "أي  األحرار 
عضو  حيَّا  وقد  عشــوائي")3).  وعمل  للقانون،  مخالف  خاطئ،  "عمل  بأنه  العمل  هــذا 
الزنتان"  و"عقالء  الجويلــي  أســامة  "موقف  الله،  عبد  محمد  العام،  الوطني  المؤتمــر 
عناصر  قامت  الحق،  وقت  وفي  والصواعق")4)،  القعقاع  بيان  من  الحكيم  موقفهم  على 

بوابة  الليبي"،  الوطني  المؤتمر  مع  المواجهة  خط  على  الدخول  و"الصواعق":  "القعقاع"  "كتيبتا   (1(

https://bit. :)2020 إفريقيا األخبارية، 18 فبراير/شباط 2014، )تاريخ الدخول: 10 سبتمبر/أيلول
ly/2HBNmas

العام،  الوطني  المؤتمر  2014، على  فبراير/شباط   18 بين هجوم  األمر  اختلط عليَّ  مقال سابق،  في   (2(

على إثر انقالب حفتر المتلفز والهجوم الذي شنته نفس الكتائب في 18 مايو/أيار من نفس العام على 
المؤتمر الوطني العام إثر إعالن حفتر انقالب الكرامة، لذا، وجب التنبيه.

"مداخلة أسامة الجويلي واستعراض لقوات القعقاع والصواعق بمدينة طرابلس"، قناة ليبيا لكل األحرار،   (3(

https://bit.ly/2KFEYId :)2020 18 فبراير/شباط 2014، )تاريخ الدخول: 10 سبتمبر/أيلول

فبراير/شباط   18 الوسط،  بوابة  انقالًبا"،  ويعتبره  والصواعق  القعقاع  بيان  يرفض  الوطني  "المؤتمر   (4(

https://bit.ly/361rRZU :)2020 2014، )تاريخ الدخول: 10 سبتمبر/أيلول
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المؤتمر  مقر  داخل  العام  الوطني  المؤتمــر  أعضاء  بعض  بمحاصرة  الكتائب  هذه  مــن 
"هناك  أن  حميدان،  عمر  الوطني،  المؤتمر  باســم  الناطق  وأكد  النار،  عليهم  وأطلقــت 

بعضهم)1). على  النار  وأطلقت  بالضرب،  العتداء"  تعرضوا  أعضاء 
وهي  و"المدني"،  "الصواعق"  وكتيبتي  "القعقاع"  لواء  أن  إلى  ســابًقا  أشــرنا  وقد 
صفوفها  في  استوعبت  قد  الزنتان،  مدينة  من  قيادات  على  محسوبة  عسكرية  تشكيالت 
القذافي،  معمر  العقيد  بــن  لخميس  ســابًقا  التابع  معزز"   32 "اللواء  عناصر  من  عــدًدا 
ومدينة  القذافي  العقيد  بحراسة  مكلفة  كانت  التي  المقريف"  "محمد  كتيبة  من  وعناصر 
المجلس  باسم  الرسمي  المتحدث  وكان  أشكال،  البراني  اللواء  يقودها  وكان  طرابلس، 
وكتيبة  القعقاع  لواء  في  العناصر  هذه  بوجود  أقرَّ  قد  حتيوش،  محمد  للزنتــان،  البلــدي 

العاصمة)2). قناة  مع  له  لقاء  في  الصواعق 
الكتائب  إلى  الموجهــة  التهم  نفس  األركان)3)،  رئاســة  أصدرته  بيــان  أكد  كمــا 
معها  وخاضت  ضدها،  ليبيا  فجر  عملية  انطلقــت  التي  هي  الكتائب  وهذه  المذكــورة. 
من  عتادها  بكامل  انسحبت  ثم   ،2014 يوليو/تموز  في  طرابلس،  العاصمة،  في  معارك 

طرابلس)4).
األحرار،  ليبيا  قناة  على  جديد  من  حفتر  خرج   ،2014 مارس/آذار  شهر  بداية  في 
العام،  الوطني  المؤتمر  ورئيس  زيــدان،  علي  المؤقتة،  الحكومة  رئيس  باعتقال  وهــدد 
مدعًيا  والحكومة،  المؤتمر  برحيل  للمطالبة  استجابتهما  عدم  حال  في  أبوسهمين،  نوري 

على  فقد  خطيرة  بجروح  البوني  أحمد  النائب  العام؛  الوطني  للمؤتمر  االقتحام  هذا  اء  جرَّ أصيب   (1(

المستشفى،  إلى  وُنقال  متوسطة  بجروح  السويحلي  عبدالرحمن  النائب  أصيب  كما  الوعي،  إثرها 
للضرب  تعرض  وكذلك  واحدة،  سيارة  في  وكانوا  خفيفة،  بجروح  كعوان  نزار  النائب  أصيب  كما 
والعجيلي  الطاهر،  السالم  عبد  ومسعود  الشلوي،  الفتاح  عبد  النواب:  من  كل  المقتحمين  قبل  من 
محمد بوسديل، ومحمد عماري زايد. انظر: "اقتحام المؤتمر الوطني العام وإصابة عدد من أعضائه"، 
https://bit.  :)2020 سبتمبر/أيلول   16 الدخول:  )تاريخ   ،2014 مارس/آذار   2 المستقبل،  ليبيا 

ly/377D7Dc

"الناطق باسم المجلس البلدي للزنتان، محمد احتيوش، في لقاء علي قناة العاصمة"، أصداء ليبية، 14   (2(

https://bit.ly/3nN70iU :)2020 أغسطس/آب 2014، )تاريخ الدخول: 7 سبتمبر/أيلول
"رئيس ركان الجيش الليبي، عبد السالم جاد الله العبيدي، يعلن أن كتيبة القعقاع هي كتائب الطاغية   (3(

 :)2020 سبتمبر/أيلول   10 الدخول:  )تاريخ   ،2014 مايو/أيار   26 فريدوم،  ليبيا  فور  القذافي"، 
https://bit.ly/33e8Dyj

 19 والدبلوماسية،  االستراتيجية  الدراسات  مركز  السياسي"،  الحل  وآفاق  المسلح  الصراع  "ليبيا:   (4(

https://bit.ly/3pVIHRZ :)2020 يناير/كانون الثاني 2015، )تاريخ الدخول: 10 سبتمبر/أيلول
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عناصر  وطالب  إمرته،  تحت  الليبي  الجيــش  في  والجوية  والبحرية  البريــة  القــوات  أن 

أبريل/  29 وفي  والحكومة)1).  المؤتمر  رحيل  حتى  المدني  بالعصيان  والشرطة،  الجيش 

رئيس  النتخاب  المنعقدة  المؤتمر  جلســة  لحفتر  تابعة  عناصر  هاجمت   ،2014 نيســان 

 4 األحد  يوم  إلى  الجلســة  تأجيل  إلى  أدى  مما  الرصاص  وأطلقوا  الجديد،  الحكومة 

.(2( 2014 مايو/أيار 

)1( "حفتر يهدد باعتقال زيدان وأبو سهمين ويدعو للعصيان"، صحيفة الخليج، 2 مارس/آذار 2014،   (1(

https://bit.ly/377w2mn :)2020 تاريخ الدخول: 10 سبتمبر/أيلول(
الشلوي، أسرار تحت قبة البرلمان، ص 456.  (2(
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احلالة الليبية غداة فجر ليبيا

المشهد الداخلي غداة فجر ليبيا
أواًل: المشهد السياسي

امتدت  التي  القذافي  حقبة  خــالل  السياســي  التنظيم  من  نوع  أي  ليبيا  تعرف  لــم 
السياســية  والممارســة  الحزبية،  بالحياة  المتعلقة  مفاهيمها  ورســخت  عاًما،  أربعيــن 
القبضة  من  اإلفالت  اســتطاعت  قليلة  نخًبا  إال  تقريًبا،  الليبيين  كل  أذهان  في  الجماعية 
النخب  هذه  كانت  وقد  الثورية.  ولجانه  القذافي  مقوالت  من  ا  ذهنيًّ وتحــررت  األمنيــة، 
الثورة  فجر  مع  السياســية  للممارســة  تقريًبا  كلها  وعادت  والخارج،  الداخل  في  مبثوثة 
بعضها  أن  مع  القسرية،  الهجرة  عليهم  ُفِرضت  من  الليبي  الداخل  إلى  منها  وعاد  الجديد، 

القذافي. سقوط  سبقت  التي  السنوات  خالل  الوطن  إلى  تسرب  قد  كان 
وهي  الغد"،  "ليبيا  بحقبة  ُيعرف  ما  خالل  الوطن،  إلى  اآلخر  البعض  تسرب  كما 
البعض  عليها  ق  علَّ مرحلة  وهي  القذافي)1)،  معمر  بن  اإلســالم  ســيف  يقودها  كان  التي 
أن  إال  النفق)2)،  من  للخروج  فرصة  فيها  ورأى  الموعود،  واإلصالح  التغيير  فــي  األمــل 
والنفوذ  السلطة  على  السيطرة  أجل  من  الصراع  إطار  في  أداة  كان  ا  واقعيًّ المشروع  ذلك 
ميراث  بفعل  وارتياب  توجس  نظرة  الليبيين  من  كثير  له  ونظر  النظام،  داخل  النخب  بين 
مع  االتفاق  بعد  نفسه  تأهيل  إلعادة  النظام  من  محاولة  مجرد  وأنه  واالستبداد)3)،  الفساد 

الغربية. القوى 

16 يونيو/ المستقبل،  ليبيا  ليبيا والليبيين"،  الغد لم يكون من أجل  ليبيا  "مشروع  الجربوعي، خالد،   (1(

https://bit.ly/376J3fJ :)2020 حزيران 2017، )تاريخ الدخول: 10 سبتمبر/أيلول
العرادي، عبد الرزاق، الثورة الليبية...مفاصل وتداعيات، )ب. ن، بيروت، 2019(، ص 37-35.  (2(

مهدي، محمد عاشور، "قراءة في أسباب الصراع المسلح في ليبيا ومساراته المحتملة"، الهيئة العامة   (3(

  :)2020 سبتمبر/أيلول   10 الدخول:  )تاريخ  )د.ت(،  المصرية،  للحكومة  التابعة  لالستعالمات 
https://bit.ly/2UTfJnw
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في  المقيمين  الليبيين  إن  القول؛  يمكن  بســيطة،  حســابية  وبعملية  أنه  والخالصة، 
القذافي  غير  لليبيا  ا  سياســيًّ وجًها  يعرفوا  لم  ســنة  ســتين  عن  أعمارهم  تقل  ممن  ليبيا 
بعض  عدا  الليبي،  الداخل  في  ا  ميدانيًّ ا  سياســيًّ نشــاًطا  يمارســوا  ولم  الثورية،  ولجانه 
أيًضا؛  سرية  وبصفة  الســجون  داخل  تتم  كانت  التي  أو  الســري،  الطابع  ذات  األعمال 
واألمني)1)،  العســكري  العمل  إلى  بأطيافها  تتحول  المعارضة  معظم  جعل  الذي  األمر 
االستمرار  آثرت  التي  المسلمين  اإلخوان  وجماعة  الفعالة  غير  الحركات  بعض  باستثناء 

الخيرية)2). واألعمال  السري  الدعوي  النشاط  وتكثيف  السلمي  المعارضة  نهج  في 
تقيم  كانت  التي  وتلــك  البلد،  إلى  عــادت  التي  المهاجرة  النخب  كانــت  وقــد 
الثورة  من  استفادت  التي  النخب  وبعض  الســابقين،  الســجناء  من  خاصة  الداخل،  في 
في  عملت  كثيرة  نخب  إلى  إضافــة  وحقوقية،  سياســية  ثقافة  تحصيل  في  المعلوماتيــة 
النظام،  بثقافة  تتلبس  لم  كثيرة،  تكنوقــراط  مجموعات  منها  وكان  الســابق،  النظام  ظل 
عن  المنشــقين  فئة  كانت  المتناثرة  الفسيفســاء  هذه  كل  ومع  بشــعاراته.  تنخدع  ولــم 
في  مختلفة  مناصب  تولوا  ممن  عريضة  فئة  وهي  الثورة)3)،  بدايات  في  الســابق  النظام 
النظام،  إسقاط  في  حاسًما  بعضهم  دور  كان  وقد  ووزراء،  سفراء،  الليبية؛  الدولة  جسم 

الداخل)4). من  وتفكيكه 
ثقافة  مع  اليسير  النزر  في  إال  تلتقي  ال  سياسية  ثقافة  الفئات  هذه  من  فئة  لكل  كان 
إلنقاذ  الوطنية  الجبهة  في  انخرطت  التي  المجموعات  كانت  فقد  األخرى؛  المجموعات 
واليساري،  القومي،  منها  مختلفة؛  أيديولوجيات  من  مزيًجا  الطويل،  تاريخها  على  ليبيا، 
كل  بنشأة  أحاطت  التي  الظروف  كانت  وقد  المحافظ.  والوطني  والليبرالي،  واإلسالمي، 

في   ،1983 مايو/أيار  في  بالقذافي،  اإلطاحة  ليبيا  إلنقاذ  الوطنية  الجبهة  محاولة  المثال،  سبيل  على   (1(

عملية عسكرية ُعرفت بعملية باب العزيزية، وكذلك محاولة مفتاح قروم وخليل الجدك، في أكتوبر/
تشرين األول عام 1993.

للدراسات  العاصمة  منتدى  والفواعل("،  للواقع  )تشريح  الليبي  المشهد  "تفكيك  يوسف،  لطفي،   (2(

https:// :)2020 السياسية والمجتمعية، 28 يوليو/تموز 2020، )تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
bit.ly/3kVatKA

من هؤالء: عبد الرحمن شلقم، والدكتور محمود جبريل وعبد الفتاح يونس، رحمهما الله، والدكتور   (3(

علي العيساوي، واللواء ركن يوسف المنقوش، واللواء سليمان محمود، ومصطفى عبدالجليل.
"شلقم يدعو مجلس األمن إلنقاذ ليبيا"، الجزيرة نت، 25 فبراير/شباط 2020، )تاريخ الدخول: 16   (4(

https://bit.ly/39dcqQm :)2020 سبتمبر/أيلول
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لقوى  السياســية  الثقافة  محددات  من  آخر  محدًدا  المعارضة  مجموعات  من  مجموعة 
بالنظام  وعالقتها  المضيفة،  البلدان  أو  المضيف،  البلد  طبيعة  وكانت  الليبية.  المعارضة 

فرد.  أو  مجموعة  لكل  السياسية  العقلية  تكوين  في  أيًضا  مؤثرة  ليبيا،  في  الحاكم 
القذافي  وجه  في  الســالح  حملوا  الذين  المقاتلين  آالف  هناك  الفئات  هــذه  مــع 
وفقد  وأشــقاءهم،  أصدقاءهم،  فيها  فقدوا  ضارية  حرب  أتون  في  بحياتهــم  وخاطــروا 

كذلك. أطرافه  بعضهم 
في  دور  للعب  الطامح  الشــباب  من  اآلالف  عشــرات  بانضمام  اللوحة  واكتملت 
التي  االجتماعي  التواصل  وســائل  ثورة  طموحهم  تغذي  القذافي،  بعد  ما  ليبيا  مشــهد 

الثورة. دعاية  نشر  في  ا  أساسيًّ دوًرا  لعبت 
المتنوعة  االنتماءات  هذه  مع  إنه  نقول:  أن  شــيء  في  اللمز  أو  العيب  من  وليس 
أو مجموعة  استضافت كل شخصية  التي  باألطراف  العالقات  كانت  المختلفة  والتجارب 
األطراف  مواقف  تنوع  ومع  ذلك.  أو  الطرف  هذا  في  أيًضا  مؤثرة  الثورة  قبل  شخصيات 
)شعوريًّا  مقسمة  أنفسها  السياسية  النخب  وجدت  مصالحها،  وتناقض  ليبيا  من  الخارجية 
كما  الفترات،  من  فترة  في  لها  مستضيفة  كانت  ودولية  إقليمية  أطراف  بين  ا(  شعوريًّ وال 

آخر)1).  مؤثًرا  بمكوناتها  وعالقتها  الثورة  من  األطراف  مواقف  كانت 

تضارب التجارب

القذافي،  نظام  إسقاط  واحد هو  المجموعات خلف مطلب  الثورة كل هذه  دت  وحَّ
على  حقيقية  ة  ُعدَّ يعد  كان  األطراف  هذه  من  أحد  ال  أنه  اتضح  القذافي  ســقط  وحين 
تمثلت  القاعدة،  هذه  عن  تشذ  بسيطة  استثناءات  هناك  اللحظة.  لهذه  الوطني  المستوى 
وبعضها  الغد)2)،  ليبيا  مشروع  إطار  في  دستور  مشــروع  إعداد  في  البعض  مشــاركة  في 
المجلس  بعد  ما  لمرحلة  طريق  وخارطة  ليبي  وطني  ميثاق  مشــروع  إعداد  في  شــارك 

االنتقالي)3).  الوطني 

وباريس وفي مدن  لندن  في  الغربية؛  العواصم  من  العديد  في  المنفى؛  في  الليبية  المعارضة  ُوجدت   (1(

عديدة من الواليات المتحدة األميركية، وفي بعض الدول العربية، مثل: مصر والمغرب والسودان، 
وفي السعودية كطلبة في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.

العرادي، عبد الرزاق، الثورة الليبية...مفاصل وتداعيات، )ب. ن، بيروت، 2019(، ص 39-37.  (2(

المهير، خالد، "مشروع ميثاق وطني ليبي"، الجزيرة نت، 9 أغسطس/آب 2011، )تاريخ الدخول: 16   (3(
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يوجد  ال  حلبة  في  تتصارع  وتركتها  واحدة،  حلبة  في  الفسيفساء  بهذه  الثورة  رمت 
مغيًبا  كان  شــعًبا  ولكن  الحكم  هو  الليبي  الشــعب  يكون  أن  األصل  كان  لقد  َحَكم.  بها 
خان"،  ب  تحزَّ "من  مقوالت:  إال  السياســية  الثقافة  من  يعرف  ولم  عقود،  أربعــة  طيلــة 
في  يشــارك  أو  يحكم  ألن  مؤهاًل  ليس  القذافي،  عهد  إبَّان  رائًجا  كان  ممــا  ومثيالتهــا 

المعالم. واضح  غير  األبعاد،  متعدد  الخلفيات  معقد  سياسي  صراع  حلبة  في  الُحكم 
مقوالت  على  أطروحتها  الســابقة  المجموعات  مــن  مجموعة  كل  أسســت  لقد 

النسبية:  أو  التنازل  قبلت  ما  قلَّ مرجعية 
شرعيته،  إســقاط  في  الفضل  صاحبة  أنها  تدعي  النظام  عن  المنشــقين  فمجموعة 
الدولة  عمل  مفاتيح  تملك  ومن  الخارجي،  بالعالم  العالقات  مفاتيح  تملــك  من  وأنهــا 

القذافي. حقبة  خالل  دواليبها  خبرت  التي  الليبية 
أنهم  يعتقدون  الداخل  في  يقيمون  كانوا  الذين  المعارضين  السياســيين  ومجموعة 
يجمعون  وأنهم  الداخل،  من  الثورة  في  أولى  نواًة  وكانوا  المقاومة  حق  النظام  قاوم  من 
ثمن  دفعوا  وقد  للنظام.  المبكرة  المعارضة  وشرف  الليبي،  الداخل  بمتطلبات  الوعي  بين 

السابق. النظام  سجون  في  أعمارهم  من  الثورة 
بقيادة  األولى  أنهــا  تعتقد  الخارج  من  القادميــن  المعارضين  مجموعــة  وكانــت 
أعمارها  من  التحرر  ثمن  ولدفعها  الديمقراطية،  األمم  تجارب  على  الطالعها  المرحلة 
س  المؤسِّ كانوا  وأنهم  والمعنوي،  المادي  االغتيال  ومحاوالت  والســجون  المنافي  في 

فعاًل. ذلك  حاولوا  وقد  القذافي،  نظام  على  الثورة  لمنطق  الحقيقي 
أنها  تعتقد  )الثوار(،  العسكري  وشبه  المدني،  بشقيها:  الشباب  مجموعات  وكانت 

الحديثة. ليبيا  دولة  بناء  بمهمة  لالضطالع  جدارة  واألكثر  المرحلة  بقيادة  اأَلْولى 
دون  طويلة  لسنين  والعيش  المجموعات،  هذه  لكل  المختلفة  النشــأة  جعلت  لقد 
وضع  حتى  أو  المجموعات،  بين  الثقة  بناء  عملية  طبيعية،  ظروف  في  ميداني  احتــكاك 
بطابعين:  تتسم  قامت  التي  التفاهمات  كل  وجعلت  مستحيل،  شبه  أمًرا  للتفاهم،  أسس 
على  إال  تتفق  السياســية  الكتل  تكن  فلم  األدنى"؛  "الحد  تفاهمات  أنها  أولهمــا: 
اتفاقات  إلى  تصل  أن  تستطع  ولم  واحد،  مكان  في  بالبقاء  لها  يسمح  الذي  األدنى  الحد 

اعترضتها. التي  األزمات  تنهي  شاملة 

https://bit.ly/3lWo5Xj :)2020 سبتمبر/أيلول
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االتفاقات  لكل  المميِّز  الطابع  كان  فقد  األخيرة"؛  "اللحظة  تفاهمات  أنها  الثانــي: 
االنفجار.   قبيل  صيغت،  أو  وقعت،  أنها  الليبية  السياسية  النخب  بين  وقعت  التي 

بمثال  نكتفي  التطويل،  مخافة  أننا،  إال  ذلك،  على  كثيرة  أمثلة  سوق  الممكن  ومن 
في  الثقة  االنتخابات،  بعد  حكومة  أول  وهي  زيدان،  علي  حكومة  إعطاء  على  االتفــاق 
الحزبين  بين  اتفاق  أي  يجر  لم  أنه  جهة  من  األدنى  الحد  يمثل  كان  فقد  الوطني،  المؤتمر 
شيء  أي  على  والبناء(  العدالة  وحزب  الوطنية،  القوى  )تحالف  الحكومة  في  الرئيسيين 
الصراع  من  جوالت  عدة  بعد  االتفاق  كان  وقــد  المشــاركة.  مبدأ  إال  بالحكومة  يتعلق 
حاجة  هناك  كانت  عندما  تكرر  ذاته  واألمر  أشهر)1)،  لعدة  للحكومة  رئيس  اختيار  لت  عطَّ

زيدان)2). علي  رئيسها،  من  الثقة  لسحب 
مع  نموذجها  على  وسنتعرف  المناكفة،  عن  الناتجة  المزايدة  هي  ثالثة  سمة  وهناك 

السياسي. العزل  قانون 
يمكن  كان  وإنه  طرحها،  في  الصواب  من  جزًءا  مجموعة  لكل  إن  يقــال:  والحــق 
بعد  ما  الوطني  المشروع  في  واســتيعابها  المجموعات،  هذه  بين  للتعايش  أســس  وضع 
قياسي،  ظرف  في  أساسية  أشــواًطا  تقطع  التجربة  ســيجعل  الثري  تنوعها  وكان  الثورة، 
للتوســع  المناســب  المكان  هو  البحث  هذا  ليس  ذلك  دون  حالت  كثيرة  عوامل  ولكن 

فيها. 

اإلسالميون في ليبيا والخلط المتعمد

والكيد،  المتعمد  التشويه  بغرض  كثيًرا  ليبيا  في  اإلســالميين  تســمية  اســُتخدمت 
عليها  التسمية  هذه  تنطبق  أن  يمكن  شتى  مكونات  بين  التفريق  عدم  على  اإلصرار  عبر 
والعمل  الديمقراطية  من  وتتخذ  بالدولة،  تؤمن  تيــارات  بين  لالختالفات  اعتبــار  ودون 
المجتمع،  ر  وتكفِّ الدولة،  ضد  الســالح  تحمل  وأخرى  لها،  منهًجا  المدني  السياســي 

والمصالح.  العالقات  تداخل  من  يفرضه  وما  الدولي،  الواقع  مع  التعامل  وترفض 
التعاطف  كسب  بغرض  التسمية  لهذه  سيًئا  استخداًما  ليبيا  فجر  عملية  شهدت  وقد 

أكتوبر/تشرين   29 الحرة،  االثنين"،  الوطني  المؤتمر  أمام  الليبية  الحكومة  تشكيلة  يعرض  "زيدان   (1(

https://arbne.ws/2JbwN5l :)2020 األول 2012، )تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
 ،2013 األول  أكتوبر/تشرين   29 نت،  الجزيرة  بليبيا"،  السياسية  المساومات  رهن  زيدان  "حكومة   (2(

https://bit.ly/2J4bRxD :)2020 تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول(
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بأنها  فيها  المشــاركة  القوات  فوصفوا  العملية؛  لهذه  المناهضة  األطــراف  من  الدولــي 
في  وتبعهم  اإلســالمية".  ليبيا  فجر  "ميليشــيات  وأنها  اإلرهابية"  ليبيا  فجر  "ميليشــيات 
يمثل  يكاد  ال  بينما  والدولي)1).  اإلقليمي  المســتويين،  على  لهم  الداعم  اإلعالم  ذلــك 
في  قاتلت  التي  القوات  مجموع  من  اليسير  النزر  سوى  بالدولة،  المؤمنون  اإلسالميون، 

ليبيا.  فجر 
هذه  عادة  تشــملهم  عمن  بســيطة  لمحة  تقديم  مناســًبا  يكون  قد  فإنه  هنا،  ومن 
والجماعات  المســلمين  اإلخوان  جماعة  على  التســمية  هذه  ُتطلق  ليبيا.  في  التســمية 
في  والخلط،  التشويه  بقصد  التسمية  هذه  ُتســتخدم  كما  تشكيالتها،  بمختلف  الســلفية 
نبذة  يلي  وفيما  القاعدة.  وتنظيم  الدولة  تنظيم  أبرزها  من  التي  العنيفة  الحركات  وصف 

ظهورها. حسب  مرتبة  الحركات،  هذه  أبرز  عن  مختصرة 

اإلخوان المسلمون

التنظيم  ُأنشئ  إذ  الملكية؛  عهد  إلى  الليبية  المسلمين  اإلخوان  جماعة  نشــأة  تعود 
يونس  محمود  وزمياله  إبراهيم،  عزالدين  المصريين؛  اإلخوان  قيادات  بعض  أيدي  على 
َتَواَلى  ثم   .(2( 1949 عام  ليبيا  إلى  وصلوا  الذين  سعده،  إبراهيم  الدين  وجالل  الشربيني 
ونظامه  الناصر  عبد  جمال  استهداف  بعد  ليبيا  إلى  المصريين  المسلمين  األخوان  لجوء 
1968؛  القذافي،  معمر  انقالب  حين  إلى  ليبيا  في  الجماعة  وجود  استمر  لجماعتهم)3). 

السجون)4). قياداتهم  من  كثيًرا  وأدخل  سريًعا،  اإلخوان  على  التضييق  بدأ  إذ 
محاوالت  في  بدأ  الحصار،  واشــتد  القذافي،  نظام  على  الســبل  ضاقت  أن  وبعد 
الجماعة  وجود  ولكن   ،2008 سنة)5)  الســجون،  من  اإلخوان  فأخرج  صورته،  تحســين 
 2011 عام  فبراير   17 ثورة  جاءت  أن  إلى  الخارج،  في  المهاجرة  األطر  على  مرتكًزا  ظل 

  https://bit.ly/3nTgs4t  ،لالطالع على نماذج من هذا الخطاب اإلعالمي  (1(

 26 الجديد،  العربي  والممارسات،  الجذور  ليبيا...  في  اإلسالمية  "الجماعات  عبدالله،  الشريف،   (2(

https://bit.ly/2UW9rU5 :)2020 يوليو/تموز 2016، )تاريخ الدخول: 24 نوفمبر/تشرين الثاني
 17 الدخول:  )تاريخ   ،2013 أبريل/نيسان  واشنطن،  معهد  ليبيا،  في  اإلسالمي  التيار  هارون،  زلين،   (3(

 https://bit.ly/2UWwYUR :)2020 سبتمبر/أيلول
المرجع السابق.    (4(

المرجع السابق.   (5(



55

ضد  الثورة  في  وانخرطوا  الحرية،  إلى  اقة  التوَّ الليبية  القوى  طليعة  ضمن  اإلخوان  فكان 
ليبيا،  بنغازي  مدينة  في  لهم  عام  مؤتمر  أول  علًنا  عقدوا  القذافي  سقوط  وبعد  القذافي. 

 .(1( 2011 الثاني  نوفمبر/تشرين  في 
من  الليبيين  من  لفيف  ضمن  اإلخوان،  أعضاء  بعض  أســس  الســنة،  نفس  وفي 
ترأَّسه  إسالمية)2)،  بمرجعية  مدني  حزب  وهو  والبناء،  العدالة  حزب  المشارب،  مختلف 
 % 21 عن  تزيد  بنسبة  وفاز  العام،  الوطني  المؤتمر  انتخابات  ودخل  صوان،  حسن  محمد 
الحزب  عليها  تحصل  التي  المقاعد  عدد  ووصل  القائمة،  نظام  في  الليبيين)3)  أصوات  من 
وشــارك  العام،  الوطني  المؤتمر  مقاعد  عدد  هي  مقعد   200 أصل  من  مقعــًدا   34 إلــى 
إلى  الداعين  أوائل  من  وكان  زيدان.  علــي  بقيادة  األولى  الحكومة  في  وزراء  بخمســة 
ع  الموقِّ كان  كما   ،2015 ســنة  المغربية،  بالصخيرات  الليبي  السياســي  االتفاق  توقيــع 
عضو  ونال  المخزوم.  صالح  الحزب،  عضو  الوطني  المؤتمر  طرف  من  االتفــاق  علــى 
الحزب،  عضو  ترأس  كما  الرئاســي،  المجلس  عضوية  كاجمان،  الســالم  عبد  الحزب، 

للدولة. األعلى  المجلس  المشري،  خالد 
يجب  فإنه  والبناء  العدالة  حزب  عن  الحديث  إلى  اإلخوان  عن  الحديث  قاد  ولئن 
بالجماعة،  الحزب  تربط  تنظيمية  عالقة  ال  أنه  على  تصر  الحزب  قيادة  أن  إلــى  التنويــه 
 ،% 15 عن  تزيد  ال  الحــزب  عضوية  في  اإلخــوان  تمثيل  "نســبة  أن  يؤكــدون  وأنهــم 
معينة")4)،  أيديولوجية  أو  فكرية  توجهات  أي  يحملون  ال  مســتقلين  يضم  أنه  ويؤكدون 
أحزاب  في  اإلخوان  من  قيادات  انضوت  وقد  صفوفه.  داخل  أقلية  اليوم  إلى  زالوا  وما 

الوطن)5). حزب  مثل  أخرى 

 ،2011 الثاني  نوفمبر/تشرين   18 الجزيرة.نت،  بالداخل،  ليبيا  إلخوان  مؤتمر  أول  خالد،  المهير،   (1(

https://bit.ly/39dlwwG :)2020 تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/أيلول(
"حزب العدالة والبناء"، موسوعة الجزيرة نت، 10 فبراير/شباط 2014، تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/  (2(

https://bit.ly/35Xgq5x :)2020 أيلول
المرجع السابق.  (3(

محمد، أمين، "حزب العدالة والبناء الليبي"، الجزيرة.نت، 4 يوليو/تموز 2012، )تاريخ الدخول: 17   (4(

https://bit.ly/33dsZYE :)2020 سبتمبر/أيلول
سبتمبر/أيلول   17 الدخول:  )تاريخ   ،2012 يوليو/تموز   4 نت،  الجزيرة  الليبي"،  الوطن  "حزب   (5(

https://bit.ly/3nUKBk6 :)2020



56

الجماعة الليبية المقاتلة

سنة  جهادية،  عسكرية  نزعة  ذي  سري  كتنظيم  المقاتلة)1)  الليبية  الجماعة  تأسست 
نهاية  ومع  بالقوة.  القذافي  معمر  نظام  لمواجهة  وتعد  الخفاء،  في  تعمل  وظلت   ،1982

نظام  ضد  عســكرية  عمليات  عدة  المقاتلة  الجماعة  نفذت  الماضي،  القــرن  ثمانينــات 
نفسها،  عن  اإلعالن  إلى  اضطرت  وقد  بالفشــل.  باءت  لكنها  إســقاطه،  بهدف  القذافي 

.(2( 1995 سنة  في  عناصرها،  لبعض  القذافي  نظام  اكتشاف  بعد 
أغلب  اعتقال  واســتطاع  الغتياله،  محاوالت  عدة  بتدبير  الجماعة  القذافي  اتهــم 
والقذافي  الجماعة  بين  قائمة  المواجهــة  وظلت  الســجون)3).  في  بهم  والزج  قياداتهــا، 
 .)2011-1969( عاًما  وأربعين  اثنين  دام  الذي  حكمه  من  األخيرة  الثالث  العقود  طيلة 
بطرابلس،  بوسليم  ســجن  مذبحة  الجماعة  تاريخ  ميزت  التي  األحداث  أبرز  ومن 
حوالي  ضحيتها  راح  أنه  إلى  الضحايا  ذوي  تقديرات  تذهب  مذبحة  وهي   ،1996 ســنة 
إلى  تتفاعل  قضيتهم  وظلت  ا،  عشوائيًّ الرصاص  عليهم  ُأطلق  وقد  ســجين.  ومئتي  ألف 
قتلى  كل  كان  إذا  ما  المؤكد  مــن  وليس  القذافي.  على  الثورة  بذور  إحــدى  كانــت  أن 

أساسها)4). على  اعُتقلوا  التي  التهمة  كانت  أنها  إال  للجماعة  منتمين  بوسليم  مذبحة 
العنف،  من  موقفها  مراجعــة  عن  القذافي  ســجون  في  الجماعة  قيادات  أعلنــت 
أفرج  النظام  مع  حوار  بعد  صفحة)5)،   400 يتجــاوز  كتاب  في  المراجعة  هذه  ونشــرت 
في  وأعضاؤها  الجماعة  قيــادات  انخرطت  وبســرعة،  الجماعة.  قيادات  عن  بموجبــه 

طرابلس. لمدينة  العسكري  المجلس  بلحاج)6)،  الحكيم  عبد  زعيمها،  ورأس  الثورة، 

"حزب الوطن"، موسوعة الجزيرة نت، 10 فبراير/شباط 2012، )تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/أيلول   (1(

https://bit.ly/3pWUJul :)2020

https://bit.ly/2UWwYUR :)2020 زيلين، مرجع سابق، )تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/أيلول  (2(

https://bit.ly/2UWwYUR :)2020 زيلين، مرجع سابق، )تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/أيلول  (3(

https://bit. وثائقي:  فيلم  في  والسجن  المذبحة  عن  الشهادات  من  الكثير  الجزيرة  شبكة  وثقت   (4(

ly/2JeakF6

من  باسم ستة  الكتاب  ُنشر  الناس.  والحكم على  والحسبة  الجهاد  مفاهيم  في  مراجعات تصحيحية   (5(

المنارة  نشر  الساعدي،  وسامي  قايد،  الوهاب  وعبد  بلحاج،  الحكيم  عبد  منهم:  الجماعة،  قيادات 
لإلعالم، بدون ط، أو تاريخ نشر.

اشتهر عبد الحكيم بلحاج بتسليمه إلى نظام القذافي من طرف السلطات البريطانية، وقد لمع اسمه   (6(

إبَّان سقوط القذافي بسبب تسليط الضوء على دوره في عملية تحرير العاصمة من نظام القذافي. لم 
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عبد  ودخل  سياسية،  أحزاب  على  الجماعة  قيادات  توزعت  القذافي،  سقوط  بعد 
عن  منتَخًبا  العام  الوطني  المؤتمر  الجماعة،  قيادات  أبرز  من  واحد  وهو  قايد،  الوهاب 

الوسط)1))2). األمة  حزب 

تنظيم القاعدة
السوفيتي  االحتالل  قاتلت  التي  الجهادية  المجموعات  بقايا  من  القاعدة  تنظيم  نشأ 
التحقت  الليبي  الشباب  من  كبيرة  مجموعات  كانت  وقد   ،(3( 1987 سنة  أفغانستان،  في 
من  الســوفيتي  االتحاد  خروج  بعد  الصفوف  وتمايزت  األفغــان.  المقاتلين  بصفــوف 
التنظيمات  إلى  المنتمين  مــن  كثير  والتحق  أوطانهم،  إلى  المقاتلون  فعــاد  أفغانســتان، 
القاعدة؛  بتنظيم  التحقوا  مــن  ضمن  الليبيين  من  عدد  وكان  القاعــدة.  بتنظيم  الســلفية 
الذي  الرقيعي(  الحميد  عبد  )نزيه  الليبي  أنس  أبو  مثل:  التنظيم،  في  بارزون  قادة  منهم 
في  أميركية،  قوة  أيدي  على  اختطافه  من  سنتين  قرابة  بعد  األميركية  السجون  في  توفي 

.(4( 2013 األول  أكتوبر/تشرين 
من  جماعة  أية  ُتعرف  لــم  كما  ليبيا،  في  له  فرع  عن  القاعــدة  تنظيم  يعلــن  ولــم 
بذلك  اتهامات  ثمة  كانت  وإن  إليه،  بانتمائها  ليبيا  في  الموجودة  اإلســالمية  الجماعات 
 2012 سنة  وتكونت  بنغازي،  مدينة  في  وجودها  أغلب  كان  التي  الشريعة  أنصار  لكتيبة 
تنظيم  عند  المعروفة  الســوداء  الراية  وترفع  الســلفي،  الفكر  يحمل  أغلبهم  مقاتلين  من 

بالتنظيم)5). لهم  صلة  أي  ينفون  قياداتها  أن  إال  القاعدة 

https://bit. :يستطع دخول المؤتمر الوطني في أول انتخابات بعد الثورة، راجع موسوعة الجزيرة
ly/3pWUJul

https://bit.ly/2UWwYUR :)2020 زيلين، مرجع سابق. )تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/أيلول  (1(

لم تصدر لجنة األحزاب بوزارة العدل تراخيص لألحزاب السياسية، قبل انتخابات المؤتمر الوطني   (2(

العام، إال ألربعة أحزاب فقط.، لذلك، سمحت المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات بالترشح على 
نظام القوائم، تحت اسم "الكيانات السياسية"، من خالل الحصول على الموافقة من قبل المفوضية. 
حزب األمة الوسط دخل االنتخابات ككيان سياسي ولم يصدر له ترخيص كحزب سياسي شأنه شأن 

تحالف القوى الوطنية.
17 سبتمبر/أيلول  الدخول:  )تاريخ   ،2015 19 مارس/آذار  الجزيرة نت،  الدولة"، موسوعة  "تنظيم   (3(

https://bit.ly/33ftNMO :)2020

الثاني  يناير/ كانون   3 نيويورك"، بي بي سي عربي،  أيام من محاكمته في  الليبي قبل  أبو أنس  "وفاة   (4(

https://bbc.in/2V0o60A :)2020 2015، )تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/أيلول

https://bit.ly/2UWwYUR :)2020 زيلين، مرجع سابق. )تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/أيلول  (5(
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تنظيم الدولة

 ،2014 عام  البغدادي،  أبوبكر  يد  على  العراق  في  الدولة  تنظيم  قيــام  إعالن  بعــد 
إلى  تنمو  وظلت  للتنظيم،  مبايعتها  الليبية  درنة  مدينة  في  المقاتلين  من  مجموعة  أعلنت 
ونواحيها  درنة  شورى  مجلس  مقاتلو  طرد  ما  وسرعان  درنة)1).  مدينة  على  سيطرت  أن 
غير   .(2( 2015 العام  من  أشهًرا  استمرت  قتالية  عمليات  بعد  المدينة  من  التنظيم  عناصر 
له  إمارة  التنظيم  أعلنها  التي  ســرت  مدينة  في  كان  ليبيا  في  للتنظيم  األبرز  الوجود  أن 
هم  اتُّ وقد  السياســي.  االنقســام  عن  الناتج  األمني  الفراغ  مســتغالًّ  الليبي  األراضي  في 
بالشرق  ودرنة  بنغازي  من  المنسحبين  التنظيم  لمقاتلي  آمنة  ممرات  بتوفير  حفتر  خليفة 
مدينة  في  المعلنة  اإلمارة  لهذه  اسُتنفر،  ليبيا)3).  بوسط  الساحلية  سرت  مدينة  إلى  الليبي 
سرت  على  الدولة  تنظيم  سيطرة  واستمرت  إفريقيا،  دول  مختلف  من  المقاتلون  سرت، 
مظلة  تحت  المرصوص  البنيان  قوات  مقاتلي  أيدي  على  منها  ُطرد  حتى  العامين  قرابــة 

الوطني)4). الوفاق  حكومة 

موازين القوى في المشهد السياسي

من  السابع  انتخابات  بعد  ما  ساحة  أعاله،  إليها  أشــرنا  التي  المتناقضات  لت  شــكَّ
الوطني  المؤتمر  أعضاء  النتخــاب  جاءت  التي  االنتخابات  وهي   ،2012 يوليو/تمــوز 
االنتخابات  جرت  وقد  الكتاب.  هذا  من  مكان  من  أكثر  في  قبل  من  أشــرنا  كما  العام، 
"المرشحين  مقابل  الثورة"  "مرشــحي  بخطاب  المشــحون  التنافس  من  جوٍّ  في  نفســها 
حيِّز  دخل  قد  المضادة"  "الثورة  مصطلح  وقتها  يكن  لم  السابق".  النظام  من  المدعومين 

العربي. الربيع  دول  في  التداول 
"العلمانيين".  مقابل  "اإلســالميين"  خطاب  هو  آخر  ا  اســتقطابيًّ خطابا  شــهد  كما 
لهذا  التصدي  عدم  بأن  القول  يمكن  باللحظة،  المتأخر  الوعي  وربما  األمانة،  باب  ومن 

لحبيب، محمد عبد الله، "هل انتهى تنظيم الدولة في ليبيا؟"، الجزيرة.نت، 21 نوفمبر/تشرين الثاني   (1(

https://bit.ly/3fITAlz  :)2020 2015، )تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/أيلول

المرجع السابق.  (2(

أبريل/  26 الجزيرة.نت،  بدرنة؟"،  الدولة  تنظيم  قوات حفتر  تستهدف  لم  "لماذا  العزيز،  عبد  باشا،   (3(

https://bit.ly/3mhmOdL :)2020 نيسان 2016، )تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/أيلول
https://bit.ly/3fITAlz :لحبيب، هل انتهى تنظيم الدولة في ليبيا؟، مرجع سابق  (4(
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تكن  لم  المصطلحات  هذه  دالالت  أن  من  بالرغم  وخطيئة،  خطأ  كان  مبكًرا  الخطــاب 
من  إليهم  ه  ُتَوجَّ من  أذهان  في  وضوًحا  أقل  وهي  اســتخدموها،  من  أذهان  في  واضحة 
الليبيين  من  كثير  انتخب  فقد  االنتخابات؛  نتائــج  في  محدوًدا  تأثيرها  وكان  الناخبيــن، 
منهم  كثير  وانتخب  الشــهرة،  أو  الشــخصية،  المعرفة  أو  القبيلة  أو  الجهة  أســاس  على 

الذات. تحقيق  في  والرغبة  الفضول،  بدافع 
بين  مختلط  نظام  فهو  للتشتت،  يؤسس  انتخابي  نظام  إلقرار  االنقسامات  أدت  وقد 
المؤتمر،  أعضاء  من  عضًوا   80 أساسها  على  ُينتخب  التي  السياسية(  )الكتل  القائمة  نظام 

عضًوا)1).  120 أساسه  على  ُينتخب  الذي  الفردى  والنظام 
عليه  كان  ا  عمَّ تشتًتا  يقل  ال  سياسي  مشهد  عن  االنتخابات  أسفرت  فقد  يكن؛  ا  وأيًّ
جبريل)3)  محمود  الدكتور  بقيادة  الوطنية)2)  القوى  تحالف  حصل  فقد  االنتخابات؛  قبــل 
وحصل  الفردية.  المقاعد  في  مقعًدا  و25  القوائم،  نظام  في  مقعًدا   39 مقعًدا؛   64 على 
وحصل  الفردي.  والنظام  القوائم  نظام  بين  مناصفة  مقعًدا؛   34 على  والبناء  العدالة  حزب 
باقي  وتفرقت  مقاعد،   5 على  المقريــف  محمد  الدكتور  بقيادة  الوطنية  الجبهــة  حــزب 
تحالف  صياغة  القوى  هذه  من  أي  يســتطع  ولم  صغيرة)4).  سياســية  كتل  على  المقاعد 
أن  يمكن  أنها  تعتقد  جزئية  على  تركز  سياسية  قوة  كل  وكانت  البالد،  ة  دفَّ يقود  عريض 
واسعة  تفاهمات  تصوغ  السياسي،  للمشــهد  شــاملة  رؤية  هناك  تكون  أن  دون  تحققها 

للسلطة.  منطقية  قسمة  على  ومؤسسة 

ن،  )ب.  وتداعيات،  الليبية...مفاصل  الثورة  الرزاق،  عبد  العرادي،  في:  ذلك  تفاصيل  إلى  ُيرجع   (1(

بيروت، 2019(، ص 233-221.
يعمل تحالف القوى الوطنية بموجب تصريح من المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات ولم يصدر له   (2(

العدل  بوزارة  األحزاب  لجنة  من  الصادرة  التصاريح  َخَلت  حيث  السياسي؛  نشاطه  بمارسة  تصريح 
  https://bit.ly/3fuMAsl  ..والمنشورة بموقف اللجنة من أي تصريح للتحالف

التطوير  مجلس  ومدير  الوطني،  التخطيط  مجلس  أمين  منصب  يشغل  جبريل  محمود  الدكتور  كان   (3(

البالد. وبعد ثورة فبراير/ 2009، وغادر  إدارة المجلس،  القذافي. انسحب من  االقتصادي في عهد 
س تحالف القوى الوطنية الذي  د رئاسة المكتب التنفيذي )الحكومة(، ثم الحًقا أسَّ شباط 2011، تقلَّ
من   49% يقارب  ما  على  التحالف  وتحصل   ،2012 عام  في  العام،  الوطني  المؤتمر  انتخابات  دخل 

مقاعد األحزاب. توفي رحمه الله، في 5 أبريل/نيسان 2020، نتيجة إصابته بفيروس كورونا. 
يونيو/حزيران   11 البوصلة،  والفواعل("،  للواقع  )تشريح  الليبي  المشهد  "تفكيك  يوسف،  لطفي،   (4(

https://bit.ly/3fv6lQm :)2020 2020، )تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
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الوطني  المؤتمر  في  كتلتين  أكبــر  يملكان  اللذين  الحزبين  أن  ذلك،  أمثلــة  ومــن 
رئاســة  بشــأن  محدد  موقف  أو  رؤية  لهما  تكن  لم  والبناء(  والعدالة  )التحالف،  العام 
مرشــحي  من  أي  يتقدم  ولم  الوطنية،  الجبهة  حزب  إلى  فآلت  العام،  الوطني  المؤتمر 
ما  أي   200 أصل  من  خمســة  أعضائه  عدد  يتجاوز  ال  الذي  المنصب)1)،  لهذا  الحزبين 
والعدالة،  التحالف  الحزبين،  بإمكان  كان  وقد   المجلس،  مقاعد  عدد  من   % 2.5 نسبته 
شاملة  حزمة  من  كجزء  العام  الوطني  المؤتمر  ورئاســة  الحكومة  رئاســة  على  التفاوض 
بعد  العام  الوطني  المؤتمر  رئاسة  انتخاب  ُأعيد  عندما  وحتى  ذلك)2).  في  فشال  لكنهما 
فجاء  بشأنه،  التفاهم  الكبيرتان  الكتلتان  تســتطع  فلم  نفسه،  الشــيء  تكرر  العام  حوالي 

ا)3). عدديًّ مؤثرة  سياسية  لقوة  ينتمي  ال  مستقل  رجل 
)أعلى  العام  الوطني  المؤتمر  قبة  إلى  حمل  وشــخصيات  كتل  من  الشــتات  هذا 
نقاشها  يظل  أن  وبدل  الســابق،  في  إليها  أشــرنا  التي  التناقضات  كل  البالد(  في  ســلطة 
مواقف  إلى  ُترجمت  السياســية  المنابر  أو  النظرية،  األطر  حبيس  وحســاباتها  وصراعها 
هذا  في  الكبرى  المســؤولية  أن  والواضح  ُيقدم.  قرار  مشــروع  أو  ُيطرح،  قانون  كل  من 
لدى  ممنهج  إقصاء  فكرة  على  قائمة  كونها  من  أكثر  السياسية  الثقافة  إلى  تعود  الوضع 
كارثية  كانت  النتيجة  فإن  ذلك،  في  المسؤولية  يتحمل  ن  عمَّ النظر  وبغضِّ  األطراف.  أحد 

ليبيا. في  الوليدة  الديمقراطية  التجربة  على 

"تقرير إخباري: محمد المقريف يفوز برئاسة أول برلمان ليبي منتخب منذ 47 عاًما"، صحيفة الشعب   (1(

https://bit. :)2020 اليومية أونالين، 12 أغسطس/آب 2012، )تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
ly/360uwDg

والدكتور  المانع،  مصطفى  المحامي  من:  يتكون  كان  الذي  والبناء،  العدالة  حزب  وفد  ضمن  كنت   (2(

المحامي صالح الزحاف، واألستاذ خالد شكشك، ورمضان خالد، للتفاوض مع وفد تحالف القوة 
عبد  والدكتور  بضاوية،  ضوء  والدكتور  الكريكشي،  فيصل  الدكتور  من  يتكون  كان  الذي  الوطنية، 
اللطيف المهلهل، وأبو بكر رميلة، وعبد المجيد مليقطة. وكان اللقاء بفندق المهاري، وكان التفاوض 
لالتفاق على رئاسة المؤتمر الوطني العام ورئاسة الحكومة المؤقتة، وقد عرض رئيس الهيئة العليا 
العدالة والبناء،  المؤتمر لحزب  التحالف للحكومة، وأن تكون رئاسة  العدالة والبناء ترؤس  لحزب 
أو العكس، ولكن التحالف، على لسان عبد المجيد مليقطة، اشترط الحصول على المنصبين، بحجة 

فوزهم في االنتخابات، ففشل التفاوض وانفضَّ االجتماع دون أي اتفاق. 
"نوري أبو سهمين رئيًسا جديًدا للمؤتمر الوطني العام الليبي"، دويتشه فيله، 26 يونيو/حزيران 2013،   (3(

https://bit.ly/2UZSDf6 :)2020 تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول(
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والقوانين،  بالقرارات  أذرع  لــيِّ  إلى  سياســي  نقاش  من  الصراع  تحول  وهكــذا، 
اليوم. إلى  تدفعه  زالت  وما  ثمنه،  بكاملها  التجربة  دفعت 

زلزال قانون العزل السياسي

الوليدة،  التجربة  منها  عانت  التي  الخلقية  والتشوهات  السابقة،  المعايب  كل  رغم 
وتأجيل  األزمة،  تســيير  من  نت  مكَّ األخيرة"  "اللحظة  في  األدنى"  "الحد  تفاهمات  فإن 
تمتلك  ولم  ذلك،  إلى  تسع  لم  أو  حلها،  تستطع  لم  أنها  صحيح  مرة.  كل  في  انفجارها 
العزل  قانون  جاء  أن  إلى  خطيرة،  منزلقات  جنبتها  ولكنها  للحل  واقعية  رؤيــة  أطرافهــا 

السياسي.
ونجت  العربي،  الربيع  بلدان  اجتاحت  بموجة  أشبه  السياسي  العزل  موضوع  كان 
النظام  لقيادات  السياسي  العزل  لقياداتها. كان مطلب  السياسية  الواقعية  منها تونس بفضل 
العليا  الهيئة  إنشاء  في  سريًعا  د  تجسَّ وقد  الليبية،  الثورة  في  مبكًرا  ا  إجماعيًّ مطلًبا  السابق 
في  اتباعها  الواجب  الضوابط  على  القانون  نصَّ  حيث  والوطنية؛  النزاهة  معايير  لتطبيق 

مناصبهم)1).   من  كثيرين  الضوابط  هذه  عزلت  وقد  العامة،  والوظائف  المناصب  تقلد 
السياســي  للعزل  قانون  إلقرار  مبكًرا  العام  الوطني  المؤتمر  في  الدعوات  بــدأت 
االنقالب  من  خوًفا  التأثير  مراكز  عن  السابق  النظام  رموز  إبعاد  في  الثورة  أهداف  يحقق 
رة،  مبرَّ غير  اليوم  تبدو  قــد  مخاوف  وهي  القذافي،  نظام  تأســيس  وإعادة  الثورة  علــى 
رموز  بعض  مع  ا  إيجابيًّ يتعاطون  من  طرف  من  حتى  إجماع  محل  يومها  كانت  ولكنها 

النظام. ذلك 
هو  السياســي  العزل  بقانون  المطالبة  فيه  انحرفت  الذي  األخير  المنعطف  ولكن 
مشروع  حماية  إلى  تهدف  وطنية  مطالب  من  وتحويلها  السياسية،  المناكفة  في  إدخالها 
سياسية  حســابات  لتصفية  قاعدة  إلى  والناعمة،  الخشــنة  االنقالبات  من  الوليد  الدولة 
الشــرعية  على  ومتصارعة  والنفوذ،  الســلطة  من  قدر  أكبر  نيل  على  متصارعة  قوى  بين 

خالفته. في  الحق  على  وبالتالي  النظام،  معارضة  في  التاريخية 
صياغة  بشأن  العام  الوطني  المؤتمر  في  السياسية  الكتل  بين  الحوارات  بدأت  حين 

الشعب  صحيفة  الليبي"،  الوطني  بالمؤتمر  عضوين  بحق  معاييرها  انطباق  عدم  تقرر  النزاهة  "هيئة   (1(

https://bit.  :)2020 16 سبتمبر/أيلول  الدخول:  )تاريخ   ،2013 20 مارس/آذار  أونالين،  اليومية 
ly/3nNWhou
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بمقترحاتها  واالتحاد  والتحالف  الجبهة  أحزاب  تقدمت  السياسي،  العزل  قانون  مسودة 
بمقترح  الحوارات،  من  الجولة  هذه  في  والبناء،  العدالة  حزب  يتقدم  لم  بينما  للقانون، 
تضع  المؤتمر،  كل  تمثل  لجنة  وتشكيل  المبدأ  بإقرار  الحوارات  هذه  وانتهت  للقانون، 

القانون)1).  مسودة 
مناصب  تولى  من  كل  إقصاء  إلى  يدعو  اتجاه  رئيسية:  اتجاهات  ثالثة  هناك  كانت 
العزل  من  مخففة  نســخة  إلى  يدعو  واتجاه  الثورة،  قبل  ما  إلى  القذافي  نظام  في  قيادية 
يدعو  استئصالي  واتجاه  القانون،  بشــأن  الثوار  مطالب  على  وااللتفاف  بالمناورة  أشــبه 

واحد)2).  ليوم  ولو  القذافي  مع  عمل  من  كل  عزل  إلى 
ســبقت  التي  النقاشــات  على  غالًبا  والثانية  األولى  الصيغتين  بين  الجمع  كان  وقد 
م  وقدَّ والبناء،  العدالة  حزب  الحًقا  بها  تقدم  نســخة  اعتمدته  الذي  وهو  القانون،  إقرار 
رئيس  جبريل،  محمــود  الدكتور  إلى  القانون  مقتــرح  صوان،  محمد  الحــزب،  رئيــس 
كان  الذي  اإلســالمية  الدعوة  جمعية  مقرِّ  في  جمعهما  اجتماع  في  ا  شــخصيًّ التحالف، 
الذي  للقانون  ت  وصوَّ المقترح  هذا  مع  يتعاط  لم  التحالف  ولكن  للتحالف،  ا  مقرًّ يمثل 
إقرار  حين  به  تقدموا  الذي  مقترحهم  يشــبه  والذي  العام)3)،  الوطني  المؤتمر  عن  صدر 

السياسي)4). العزل  مبدأ 
مقترح  عبر  جبريل  محمود  الدكتور  إقصاء  الوطنية  الجبهة  حزب  أعضاء  حاول  وقد 
الداعمين  أشد  من  أصبحوا  بأن  الجبهة  على  التحالف  أعضاء  فردَّ  السياسي،  العزل  قانون 
عام  منذ  القذافي  مع  عمل  من  كل  عزل  على  ينص  بند  بإضافة  ولكن  القانون،  لمشروع 
عام  القذافي  نظام  عن  انشــق  الذي  المقريف  يوســف  محمد  بذلك  مســتهدفين   ،1969

 .(5( 1980

عمان،  والنشر،  للدراسات  )أروقة  بيوم،  يوًما  ليبيا  في  الثورة  المؤتمر:  أيام  خليل،  محمد  الزروق،   (1(

2015(، ص 79.

م الدكتور محمد خليل الزروق شهادة ثمينة عن مفاوضات صياغة القانون في كتابه: "أيام المؤتمر:  قدَّ  (2(

الثورة في ليبيا يوًما بيوم"، وقد كان الزروق عضًوا في اللجنة التشريعية وعضًوا في لجان المفاوضات 
بشأنه. الزروق، المرجع السابق ص 81-77.

شهادة رئيس الدائرة السياسية بحزب العدالة والبناء وعضو المؤتمر الوطني العام، نزار أحمد كعوان.   (3(

انظر الملحق رقم )4(.
الزروق، مرجع سابق، ص 79.   (4(

 1 الجديد،  العربي  المقريف"،  محمد  شهادة  في  الغائبة  واإلجابات  "الحقائق  الشيخ،  عمر  إبراهيم،   (5(
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والجبهة  التحالف  بدأ  خاطئة،  ولحسابات  بأنه،  جبريل،  محمود  الدكتور  أقرَّ  وقد 
أعضاء  هم  بســوء،  )فيه(  ســاهم  "الذي  إن  وقال:  أخطؤوا،  قد  وأنهم  القانــون،  هــذا 

ثالث")1).  طرف  والمستفيد  نتج،  ما  عنه  فنتج  التحالف، 
القانون،  هذا  إقرار  ألجل  شعواء  حملة  الثورة  على  المحسوبة  القوى  شــنَّت  وقد 
ســيارة  على  النار  إطالق  لدرجة  الحملــة  هذه  ووصلت  البــالد،  مصير  بــه  وربطــت 
عضو  اعتبرها،  والتي  المقريف،  يوســف  محمد  الدكتور  العام،  الوطني  المؤتمر  رئيس 
التغطية  في  حقها  تنل  لم  اغتيال  "محاولة  الزروق،  خليل  محمد  العام،  الوطني  المؤتمر 
المؤتمر  جلســات  مع  بالتزامن  طرابلس،  العاصمة،  في  ثوار  تحرك  كما  اإلعالمية")2). 
وزراءها  أن  يرون  كانوا  التي  السيادية  الوزارات  بعض  واحتلوا  بالقانون،  الخاصة  الوطني 

والعدل)4).  والمالية)3)  والداخلية  الخارجية  وزارة  مثل  القانون،  في  ُيشملوا  أن  يجب 
وهو  للقانون  متشــددة  صياغة  إخراج  على  والمزايدة  المناكفة  اجتمعت  وهكــذا، 
كان  ألنه  أحبه،  وَمن  َكِرهه  َمن  للقانون،  الجميــع  ت  صوَّ النهاية  وفي  بالفعل.  وقع  مــا 
داخله  ومزايدات  المؤتمر،  خارج  من  مكثفة  لدعايــة  ومحالًّ  جهة،  من  مناكفة،  مســألة 
الشهيبي،  توفيق  الوطني،  بالمؤتمر  السياسي  العزل  لجنة  عضو  أقرَّ  وقد  ثانية،  جهة  من 
وبالفعل،  منه")5).  متخوفون  بالعزل  المؤمنون  األعضاء  "حتى  قائــاًل:  القانون،  بصعوبــة 

محله. في  تخوفهم  كان 
ورئيس  جبريل،  محمــود  التحالف،  رئيس  ســنوات،  عشــر  لمدة  القانون،  َعَزَل 
جمعة  المحامي  األول،  ونائبه  المقريف،  يوسف  محمد  الدكتور  العام،  الوطني  المؤتمر 
من  كبيًرا  وعدًدا  القانون،  إقرار  بعد  تباًعا  اســتقالوا  الذين  المؤتمر،  في  وأعضاء  عتيقة، 

https://bit.ly/3q1U9va :)2020 أبريل/نيسان 2020، )تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
على  محمود  أسامة  قناة   ،2013 مايو/أيار   10 الحدث،  العربية  قناة  مع  مقابلة  محمود،  جبريل،   (1(

https://bit.ly/2IXR66U :)2020 اليوتيوب، )تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
الزروق، مرجع سابق، ص 81.  (2(

"اقتحام ثالث وزارة بليبيا وأميركا تندد"، الجزيرة نت، 30 أبريل/نيسان 2013، )تاريخ الدخول: 16   (3(

https://bit.ly/3fDAM71 :)2020 سبتمبر/أيلول
"مسلحون يقتحمون وزارة العدل بليبيا"، الجزيرة نت، 30 أبريل/نيسان 2013، )تاريخ الدخول: 16   (4(

 https://bit.ly/3q0HsRE :)2020 سبتمبر/أيلول
المهير، خالد، "تجدد الجدل بليبيا حول قانون العزل"، الجزيرة نت، 20 فبراير/شباط 2013، )تاريخ   (5(

https://bit.ly/3nVoeuF :)2020 الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
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لم  للطاولة  عنيفة  مسحة  بمنزلة  وكان  والضباط.  واإلداريين،  السياســيين،  المســؤولين 
وقوًدا  الوقت  نفس  في  كان  ولكنه  التنفيذ.  مستحيل  أنه  وبدا  وجالد،  ضحية  بين  ق  تفرِّ
القانون،  أقصاهم  ممن  كثير  بانضمام  حلفائها  أعداد  وازدادت  ودعايتها.  المضادة  للثورة 

باآلالف. ون  ُيَعدُّ وهم 
مبكر؛  بشــكل  عليه(  والمتحفظة  للقانون  )المؤيدة  السياســية  القوى  وعته  ما  وهو 
القانون  تداعيات  وبدأت  فات،  قد  كان  الوقت  ولكن  إلصالحه،  محاوالت  ة  عدَّ َفَجَرت 

العام. الوطني  المؤتمر  عمل  إلنهاء  مؤيدة  وتصريحات  بيانات  شكل  في  فعلها  تفعل 

تغيير الحكومة 
رفضه  أو  وإقراره  النقاش حوله  فــإن  السياســي،  العزل  لقانون  تقييمنا  كان  مهمــا 
والية  إلنهاء  مبكرة  بانتخابات  المطالبة  وكذلك  المقبولة،  السياسية  الممارسات  من  هي 
معيتيق  أحمد  وانتخاب  زيدان،  علي  حكومة  إسقاط  على  والعمل  العام،  الوطني  المؤتمر 
انتخاب  على  ينطبق  نفســه  والقول  القضاء.  أمام  انتخابه  في  والطعن  للوزراء،  رئيًســا 
القضاء  أحكام  وقبــول  بانعدامه،  والحكم  دســتوريته،  في  والطعن  النــواب،  مجلــس 

السياسي. العمل  في  الطبيعية  السياسية  الممارسات  من  يعد  ذلك  كل  واحترامها، 
في  حقها  ممارسة  الضروري  من  أنه  العام  الوطني  المؤتمر  في  كتل  رأت  لذلك، 
النفط  ناقلة  هروب  حادثة  بعــد  خاصة  زيدان،  علي  الوزراء،  رئيس  مــن  الثقة  ســحب 
وجرى  زيدان،  من  الثقة  سحب  في  الكتل  هذه  نجحت  وبالفعل،  غلوري")1).  "مورنينغ 
تم  أن  إلى  األعمال،  تصريف  حكومة  بتســيير  الثني)2)،  الله  عبد  الدفاع،  وزير  تكليــف 

للوزراء)3).  رئيًسا  معيتيق  عمر  أحمد  انتخاب 

ناقلة نفط حاولت تهريب شحنة من النفط، أيام كانت الموانئ تحت سيطرة مسلحين بقيادة إبراهيم   (1(

جضران. لتفاصيل أكثر: الخميسي، أحمد، "مورنينغ غلوري".. ناقلة نفط أطاحت برئيس وزراء ليبيا، 
https://bit. :)2020 العربي الجديد، 15 سبتمبر/أيلول 2015، )تاريخ الدخول: 14 سبتمبر/أيلول

ly/2J5ZJw4

عبد الله الثني: عقيد سابق بالجيش الليبي، شغل منصب وزير الدفاع في حكومة علي زيدان، وعند   (2(

فه المؤتمر الوطني العام برئاسة حكومة تصريف األعمال. رفض التسليم لرئيس الوزراء  إقالة زيدان كلَّ
المنتخب، أحمد معيتيق، والتحق بحفتر، ليكون رئيًسا للحكومة الداعمة له إلى اليوم. 

أحمد عمر معيتيق: نائب رئيس المجلس الرئاسي، وهو رجل أعمال من مدينة مصراتة، تم انتخابه من قبل 
أن  قبل  انتخابه  العليا  المحكمة  2014، وأبطلت  العام، كرئيس وزراء في مايو/أيار  الوطني  المؤتمر 

يستلم مسؤولياته.
الشلوي، أسرار تحت قبة البرلمان، ص 449.  (3(
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الحكومة  لرئيس  التسليم  الثني،  الله  عبد  األعمال،  تصريف  حكومة  رئيس  رفض 
العليا،  بالمحكمة  الدستورية  الدائرة  أمام  طعًنا  هناك  أن  بحجة  معيتيق،  أحمد  المنتخب، 
القضية  الدستورية  الدائرة  تداولت  العام.  الوطني  المؤتمر  أعضاء  من  عضًوا   14 به  تقدم 
العام  الوطني  المؤتمر  أعلن  وقد  معيتيق،  أحمد  السيد  انتخاب  دستورية  بعدم  وحكمت 
لرئيس  الثاني  النائب  المخزوم،  صالح  الدكتور  وقال  الدســتورية،  الدائرة  لحكم  امتثاله 
العليا،  المحكمة  لحكم  يمتثلون  وأعضاءه  المؤتمــر  رئاســة  إن  العام:  الوطني  المؤتمر 

والقانون)1). المؤسسات  لدولة  تأسيًسا  ويحترمونه 

حوارات متري
العام  لألمين  الخاص  المبعوث  متري،  طارق  الدكتور  قادها  التي  الحوارات  كانت 
قبل  جميعها  ُعِقدت  قد  ليبيا،  فــي  السياســية  األزمة  لحلحلة  ليبيا،  في  المتحدة  لألمــم 
حفتر  أعلنه  الذي  االنقالب  وقبل  للتمديد"،  "ال  حراك  وخالل  الكرامة،  عملية  انطالق 
المؤتمر،  لمقرات  القعقاع  ولواء  الصواعق  كتيبة  اقتحامات  وقبل  العربية،  قناة  على شاشة 
الذي  االنقالب  بعد  بكتلتهم،  االرتباط  فكَّ  الوطنية  القوى  تحالف  حزب  إعالن  وبعــد 
الوطني  المؤتمر  والية  انتهاء  مقولة:  رواج  بعد  الحوارات  هذه  وبدأت  مصر.  في  وقــع 

العام.  
عنه  نتج  الذي  السياســي  االحتقان  اســتيعاب  هو  الحوارات  هذه  من  الهدف  كان 
المشهد  في  الواقعة  التجاذبات  أن  متري،  طارق  الدكتور  الحظ  وقد  االقتتال.  بعد  فيما 
في  للبدء  ة  ملحَّ حاجة  هنــاك  وأن  والفوضى،  العنف  إلى  االنزالق  نحــو  تســير  الليبي 

األفق)2).  في  يلوح  كان  الذي  الصدام  هذا  يحصل  أن  قبل  ثماره  وجني  الحوار 
الذي  األممي،  االستخدام  بين  ما  الوطني"،  "الحوار  تعريف  في  تبايًنا  متري  ووجد 
فيه  التمثيل  ويكون  سياســية  تســوية  إلى  يؤدي  أن  الوطني  الحوار  في  يفترض  أنه  يرى 
تخاطب  وسيلة  هو  الليبي،  االستخدام  في  بينما  أحد،  اســتثناء  لعدم  ضماًنا  بل  واســًعا، 
البعثة  رت  حرَّ لذلك،  الخالفية.  المسائل  في  التفاوض  وتفتح  الماضي،  مع  تقطع  جديدة 
ل  ُتفصِّ والمؤتمر  الحكومة  علــى  عرضتها  ورقة  ت  وأعدَّ الجاهزة  القوالب  مــن  نفســها 

وموضوعاته)3). وطرائقه  وخصائصه  الوطني  الحوار 

المرجع السابق، ص 487-486.  (1(

متري، "مسالك وعرة"، ص 217.  (2(

المرجع السابق، ص 218-216.  (3(
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الودان  فندق  في  جميعها  كانت  السياسية،  القوى  بين  حوارات  خمسة  متري  عقد 
المفترض  من  وكان   ،2013 األول  أكتوبر/تشرين  في  أولها  وكان  طرابلس،  بـالعاصمة، 
أجهض  الوطنية  القوى  تحالف  أن  إال   ،2014 يونيو/حزيران  في  الســادس  الحوار  عقد 
مجلس  انتخابات  في  ســيفوز  أنه  جازًما  يعتقد  التحالف  كان  حيــث  متري)1)؛  مبــادرة 
بالرغم  االنتخابات،  سيخسرون  َفَلكه  في  يدور  ومن  والبناء  العدالة  حزب  وأن  النواب، 
انتخاب  قانون  نص  إذ  )حزبي(؛  القوائم  نظام  أســاس  على  تجر  لم  االنتخابات  أن  من 

فقط. الفردي  النظام  على  النواب  مجلس 
الكتل  يمثلون  العام،  الوطني  المؤتمر  من  أعضاء  السياسية  الحوارات  هذه  حضر 
والبناء،  والعدالة  التحالــف،  وأحزاب:  الحكومة  عن  وممثــل  المؤتمر،  في  السياســية 
الوطن، والجمهوري، والتغيير، والوسط، وجماعة  والوطن، والجبهة، واالتحاد من أجل 

سياسيون)2).  ونشطاء  فبراير،   17 وائتالف  المسلمين،  اإلخوان 
بعض  إلى  المتحــاورون  توصل  القضايا،  لمختلف  وموســع  مطول  نقاش  بعــد 

أهمها:)3) من  الخالصات، 
هو  وهذا  الدستوري،  اإلعالن  في  عليها  منصوص  غير  الوطني  المؤتمر  مدة  أن   –  

القانوني. التفسير  هو  وليس  المتحدة،  األمم  اصطالح  حسب  رائج"،  "تفسير 
انتهاء  قبل  فيه  الطعن  باب  وإغالق  السنة،  نهاية  حتى  الوطني  للمؤتمر  التمديد   –  

المدة. هذه 
شــهور  ثمانية  إلى  تصل  التي  هذه  التمديد  مهلة  خالل  الوطني  المؤتمر  على   –  
أجل  من  أشــهر  أربعة  إلى  ثالثة  من  مهلة  ومنحها  الدســتور،  لجنة  تشــكيل  في  يبدأ  أن 

معه. استفتاء  قانون  ووضع  الدستور  مشروع  إكمال 
جديدة. حكومة  وتشكيل  زيدان،  علي  حكومة  تغيير   –  

ت أعضاء المؤتمر على المقترح، المتعلق بخارطة الطريق الجديدة، بأغلبية  وقد صوَّ
فقد  األمر؛  هذا  تجاوزت  قد  كانت  األحداث  ولكن  الثلثيــن،  من  ألكثر  وصلت  كبيــرة 
والتهديد  الكهرباء،  وقطع  الطرق  في  اإلطارات  وحرق  واالقتحامات  المظاهرات  كانت 

المرجع السابق، ص 296.  (1(

قائمة األمم المتحدة للمشاركين في أحد الحوارات الخمس والمنعقد في 31 أكتوبر/تشرين األول   (2(

.2013

شهادة األستاذ محمد حسن صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، انظر ملحق رقم )6(.  (3(
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تجاه  السياسيين،  تصريحات  وكانت  الذروة.  بلغت  قد  والقعقاع  الصواعق  من  المسلح 
األبواب،  على  كانت  التي  متري(،  لحوارات  السادسة  )الجولة  التشاوري  اللقاء  جلســة 
حكومة  تشكيل  على  تعمل  بأنها  البعثة  واتهمت  اللقاء،  على  حملة  شــنَّت  فقد  ســلبية؛ 
صنيع  من  الفكرة  هذه  بأن  جبريل  محمود  ح  وصرَّ منها،  جزًءا  المسلمون  اإلخوان  يكون 
ممن  المتحدة  األمم  في  العاملين  كبار  أحد  عبر  تمريرها  فــي  نجحوا  وأنهم  اإلخــوان، 
المؤقتة،  الحكومة  رئيس  وانضم  للحوار)2)،  فرصة  هناك  تعد  ولم  تنظيمهم)1)،  إلى  ينتمي 
لديه  ليس  أنه  فيه  ادعى  بياًنا  وأصدر  متري،  ضد  ُشنَّت  التي  الحملة  إلى  الثني،  الله  عبد 

بالمبادرة)3). وأخبره  مرات  عدة  زاره  متري  أن  من  بالرغم  متري،  بمبادرة  علم  أي 
محســومة  أصبحت  قد  االنتخابات  أن  الحملة،  قاد  الذي  التحالف،  ظن  هكــذا، 
المؤتمر  من  للتخلص  فرصة  يمثِّل  االحتقان  هذا  أن  ورأوا  يمثله،  الــذي  التيار  لصالــح 
التي  اإلقليمية  الظروف  باســتغالل  فبراير،  تيار  ومن  اإلســالميين،  ومن  العام  الوطني 
ألجأ  وقد  الشــارع.  في  المظاهرات  فاشــتدت  العربي،  الربيع  نتائج  ضد  الحراك  تؤيد 
االنتخابات  بفكرة  القبول  إلى  العام،  الوطني  المؤتمر  األحداث  مســار  في  التطور  هذا 
وتفادي  المشهد،  من  للخروج  طريقة  عن  للبحث  فبراير،  لجنة  بتشــكيل  وقام  المبكرة، 

الشديد. الضغط 

ثانيًا: المشهد العسكري

وتاريخه  الليبي  الجيش  عــن  للحديث  تطرقنا  الكتاب  هذا  من  ســابق  فصل  فــي 
سيطرة  ومناطق  العسكري،  المشهد  مالمح  برسم  هنا  سنكتفي  ولذلك  تأسيسه،  ومراحل 
على  طبيعي  كردِّ  ليبيا  فجر  عملية  وإعالن  الكرامة  عملية  تمرد  انطالق  غداة  فريق،  كل 

التمرد.  هذا 
الكتائب  كثرة  بفعل  الوالءات  ممزقة  عسكرية  حالة  الوليدة  الثورة  دولة  ورثت  لقد 

التالي: النحو  على  البداية  وكانت  القتال،  فها  خلَّ التي 
السابع  ثورة  انتصار  بيان  بداية عمله على  في  يستند  االنتقالي  الوطني  المجلس  كان 
ونظامه  المؤقت،  االنتقالي  الوطني  المجلس  تأسيس  وإعالن  فبراير/شــباط،  من  عشــر 

متري، مرجع سابق، ص 294.  (1(

نص شهادة صوان الصوتية، انظر ملحق رقم )6(.  (2(

متري، مرجع سابق، ص 295.  (3(
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في  لت  تشكَّ التي  العسكرية  والمجالس  العسكري  العمل  على  اإلشراف  في  األساســي 
على  االنتقالي  المجلس  اســتند  الحًقا  ثم  القذافي)1)،  نظام  من  لتحريرها  الوطن  ربــوع 
األعلى  القائد  المؤقت(  االنتقالــي  الوطني  المجلس  )أي  بصفته  الدســتوري  اإلعــالن 
ا  عســكريًّ مجلًســا  ل  تشــكِّ أن  منطقة  لكل  المســموح  من  صار  لذلك،  الليبي.  للجيش 
ليصبح  الدفاع،  وزارة  عند  كتائبها  وتسجل  المدينة،  في  المقاتلة  الكتائب  تحته  تنضوي 
منتم  أو  للجيش،  منتسب  بين  عسكرية؛  صفات  ذوي  الكتائب  لتلك  لون  المشكِّ األفراد 
من  محدود  غير  عدد  تسجيل  أمام  الباب  العسكرية  المجالس  فتحت  وقد  الثوار.  لكتائب 
لوحده  مصراتة  في  العسكري  المجلس  لدى  المسجلة  الكتائب  عدد  بلغ  حتى  الكتائب، 
أكتوبر/ في  للقذافي  الموالية  القوات  مع  المسلح  الصراع  نهاية  منذ  ثوار)2)،  كتيبة   217

مقاتل  ألف   )27( حوالي  المقاتلين  عدد  وبلغ   ،2014 مطلع  وحتى   ،2011 األول  تشرين 
بالمدينة)3).  العسكري  المجلس  بكشوفات  المثبتة  لإلحصائيات  وفًقا 

ومخازن  المعسكرات  على  اســتولت  التي  المجالس،  هذه  عبر  الســالح  انتشــر 
المبعوث  ر  قدَّ وقد  االســتبداد.  من  البالد  تحرير  في  للمشــاركة  والذخائر،  األســلحة 
بحوزة  الموجودة  السالح  قطع  عدد  مؤخًرا  سالمة)4)،  غســان  الدكتور  الســابق،  األممي 
مما  سالح؛  قطعة  مليون  الـ23  تجاوزت  قد  بأنها  ليبيا  في  المنتشــرة  المســلحة  الكتائب 

ضبطها)5). أو  جمعها  البالد  تستطيع  ال 
أن  دون  الليبية،  للدولة  بالــوالء  العادية  الظروف  في  الكتائب  هذه  أغلــب  تديــن 
بالدولة  الوعي  يتجاوز  ال  وغالًبا  المقاتلين،  أذهان  في  واضحة  الدولة  تلك  صورة  تكون 
للجهة،  المنتمية  الكتائب  مع  بالتضامن  اإلحساس  من  شيًئا  أو  الكتيبة،  آمر  طاعة  حدود 

المدينة. أو 
وإن  عسكرية،  سلطة  أهم  طرابلس،  بالعاصمة،  العامة  األركان  رئاســة  ظلَّت  وقد 

العرادي، عبد الرزاق، الثورة الليبية...مفاصل وتداعيات، )ب. ن، بيروت، 2019(، ص 252-251.  (1(

"أبرز الكتائب المسلحة في ليبيا"، الجزيرة نت، 22 فبراير/شباط 2014، )تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/  (2(

https://bit.ly/2J6kVlD :)2020 أيلول
العرادي، الثورة الليبية...مفاصل وتداعيات، ص 95.  (3(

وزير  منصب  د  تقلَّ الفرنسية،  السوربون  بجامعة  سياسية  علوم  وأستاذ  لبناني  سياسي  سالمة،  غسان   (4(

الثقافة اللبناني. شغل منصب رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا من 2017 إلى 2020.
"سالمة: 23 مليون قطعة سالح منتشرة في ليبيا"، بوابة الوسط، 4 ديسمبر/كانون األول 2017، )تاريخ   (5(

https://bit.ly/364p95K :)2020 الدخول: 17 سبتمبر/أيلول
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خريطة  رسم  ويمكن  الليبية.  الخريطة  تتوزع  التي  القوة  مراكز  في  األقوى  هي  تكن  لم 
التالي: النحو  على  القوى  هذه  لتوزع  تقريبية 

رئاسة األركان العامة في العاصمة طرابلس

العام  الوطني  للمؤتمر  التابع  الليبي  الجيش  أركان  لرئاســة  التابعة  القوات  تتكون 
بقيادة  الوســطى  ليبيا  درع  قوات  من  العبيدي،  اللــه  جاد  الســالم  عبد  اللواء  برئاســة 
وصبراتة.  والزاوية  وطرابلس  مصراتة  مدن  من  وكتائب  موســى،  إبراهيم  محمد  العقيد 
الكتائب:  هذه  قادت  التي  الشــخصيات  أبرز  من  فإن  الجيش،  ضباط  إلــى  وباإلضافــة 
من  باشــاغا  وفتحي  المازق  ومصطفى  النعيرية  وحمودة  الزوفري  وســالم  بادي  صالح 
ومحمد  طرابلس،  من  الككلي  الغني  وعبد  الرقيعي  وصالح  البركي  وصالح  مصراتــة، 
المختار  وعمر  الزاوية،  من  رجب  بن  ومحمود  هدية  وشعبان  الرماح  وصهيب  الكيالني 

الشخصيات)1). من  وغيرهم  صبراتة،  من  المدهوني 
سيطرتها  تبسط  الوقت  ذلك  في  العامة،  األركان  لرئاسة  التابعة  القوات  كانت  وقد 
التحتية  البنية  من  بالمئة  تسعين  من  وأكثر  الليبي  التراب  من  بالمئة  ثمانين  من  أكثر  على 
الجيش  أركان  قائد  تقدير  بحسب  ومقرات،  عسكرية،  وقواعد  مطارات،  من  العسكرية، 
بهذا  ح  صرَّ إنه  للمؤلف  شهادته  في  وقال  المنقوش،  يوسف  ركن  اللواء  األسبق،  الليبي 

الفضائية)2). الرائد  قناة  على  له  لقاء  في 

الكتائب في الشرق الليبي

هي:  الليبي،  بالشــرق  مدن  أربع  في  للثوار  تنتســب  التي  الكتائب  أهــم  تتمركــز 
التي  هي  تدريًبا  الكتائب  هذه  أفضل  كانت  وقد  وإجدابيــا،  والبيضاء،  ودرنة،  بنغــازي، 
مدينة  وأكبر  سكاًنا  ليبيا  مدن  أكثر  ثاني  بنغازي،  وفي  لها.  ا  مقرًّ بنغازي  مدينة  من  تتخذ 
السياسية. التوجهات  الحًقا  قتها  فرَّ كتيبة  من  أكثر  على  المسلح  المشهد  توزع  برقة،  في 

وكتيبة  فبراير   17 وكتيبة  الســحاتي  الله  راف  كتيبة  نذكر  الكتائب  هذه  أبرز  ومن 
بنغازي  في  الثوار  أغلب  صفوفها  في  الثالثة  الكتائب  هذه  وتضم  الحرة.  ليبيا  شــهداء 

يونيو/حزيران   11 البوصلة،  والفواعل("،  للواقع  )تشريح  الليبي  المشهد  "تفكيك  يوسف،  لطفي،   (1(

https://bit.ly/3fv6lQm .2020

شهادة مكتوبة من اللواء ركن يوسف المنقوش. انظر ملحق رقم )1(.  (2(
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ليبيا.  دروع  باسم  جميعها  اآلن  وُتعرف  القذافي،  نظام  ضد  الجبهات  في  قاتلوا  ممن 
في  تأسيســه  عند  بنغازي،  ثوار  شــورى  مجلس  تحت  الكتائب  هذه  انضوت  وقد 
انضمت  التي  الكتائب  إحدى  وهــي  الزنتان،  شــهداء  كتيبة  الكتائب  أبرز  ومــن   .2014

بنغازي  من  تتخذ  كانت  التي  الكتائب  بين  ومن   ."319 "اللواء  اسم  تحت  األركان  لرئاسة 
الشريعة")1). أنصار  "كتيبة  لها  ا  مقرًّ

مبكرة  سيطرة  المدينة  عرفت  فقد  واضح؛  غير  العسكري  المشهد  كان  درنة،  وفي 
تأسيس  عن  أعلنوا  الذين  المدينة  ثوار  وبين  بينه  المفاصلة  وقعت  أن  إلى  الدولة  لتنظيم 

درنة")2).   مجاهدي  شورى  "مجلس 
لم  ولكنها  حفتر،  خليفة  حول  تجمعت  التي  القوات  جميًعا  الكتائب  هذه  قاتلــت 
بينها  من  كان  فقد  واحدة؛  رؤية  حول  دة  موحَّ وال  الدولة،  مــن  الموقف  واضحة  تكــن 
من  وكانت  وجهها،  في  السالح  حمل  ويرفضون  الدولة،  بشرعية  التزامهم  يعلنون  ثوار 
بعضها  حمل  وقد  والقاعدة،  الدولة  تنظيم  فكر  إلى  أقرب  وقيادات  أخرى  كتائب  بينها 
المنحازة  الكتائب  ضمن  حسابها  يصعب  ولذلك،  شعاراتهما.  ورفعوا  التنظيمين  أعالم 
من  الموقف  في  معهما  تشــترك  كانت  وإن  ليبيا،  لفجر  الموالية  أو  المؤتمر،  لشــرعية 
الجبهة  بدعم  االرتباط  جعل  مما  الدوافع؛  اختالف  عن  النظر  بغضِّ  ومشــروعه  حفتر 
لكن  سيرتهم،  في  المثلبة  هذه  عن  بأنفسهم  النأي  البعض  فآثر  سياســية؛  مثلبة  الشــرقية 
االســتمرار  من  والمفتي  اإلفتاء  دار  وتيار  والحكومة  المؤتمر  من  أعضاء  يمنع  لم  هذا 
مع  والتقارب  الدولة  يخص  فيما  الضبابية  من  بالرغم  الثوار)3)،  لهوالء  الدعم  توجيه  في 

إرهابية)4).  كتنظيمات  المصنفة  المجموعات 

 13 الدخول:  )تاريخ   ،2015 مايو/أيار   29 بوست،  ن  ليبيا"،  في  المسلحة  الكتائب  انتشار  "خارطة   (1(

https://bit.ly/2Ja8ntx :)2020 سبتمبر/أيلول
 ،2014 األول  ديسمبر/كانون   13 نت،  الجزيرة  قوات حفتر"،  لمواجهة  يشكلون مجلًسا  درنة  "ثوار   (2(

https://bit.ly/2V1R6oy :)2020 تاريخ الدخول: 13 سبتمبر/أيلول(
يونيو/حزيران   11 البوصلة،  والفواعل("،  للواقع  )تشريح  الليبي  المشهد  "تفكيك  يوسف،  لطفي،   (3(

https://bit.ly/3fv6lQm :)2020 2020، )تاريخ الدخول: 13 سبتمبر/أيلول

ع بمدينة الصخيرات، ثالثة تنظيمات باالسم،  حددت المادة )35( من االتفاق السياسي الليبي الموقَّ  (4(

هي: )داعش/أنصار الشريعة/القاعدة( مصنَّفة كمنظمات إرهابية وفًقا لقرارات مجلس األمن ذات 
الصلة. انظر: االتفاق السياسي الليبي، موقع بعثة األمم المتحدة لللدعم في ليبيا، 17 ديسمبر/ كانون 

https://bit.ly/3pYFMYK :2015 األول
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الكتائب والقوى العسكرية الموالية لحفتر
هي  الكرامة،  لعملية  إعالنه  في  حفتر  عليها  اعتمــد  التي  األولى  النواة  كانــت 
)فتات،  لفيف  من  الكتيبــة  ل  وتتشــكَّ الوطني".  "الجيش  اســم:  تحمل  التي  كتيبتــه 
قوائم  لها  ُتعرف  وال  والجنود،  الضبــاط  من  البرعصي(  فرج  العقيد  تعبيــر  حســب 
علم  بغير  أو  بعلم  جون  يروِّ الليبى"  الوطنى  "الجيش  اسم  يرددون  والذين  واضحة. 
من  غه  وفرَّ الجيش  ر  دمَّ قــد  كان  القذافي  أن  هو  جوهرى  لســبب  كبرى،  ألكذوبــة 
تشــتيتها  جرى  التى  الوحدات  بعض  ســوى  حملته  من  تنج  لم  بحيث  مضمونه)1)، 

والجنوب)2). الغرب  فى  أرباعها  وثالثة  الشــرق  فى  موجود  فقط  ربعهــا  اآلن، 
يكن  ولم  وأصلها.  التســمية،  لهذه  بحفتر  الســابق  التعريف  في  تعرضنا  وقد 
خريطة  تكن  لم  كما  يعتمد،  قوة  أية  على  الكرامة  عملية  حفتر  إعالن  غداة  واضًحا 
الكتائب  من  لفيًفا  لديه  أن  اتضح  اإلعالن  بمجرد  ولكن  بعد.  اتضحت  قد  تحالفاته 
تنتمي  عسكرية  مجموعات  أو  ثوار  كتائب  ومنها  للجيش،  تابع  هو  ما  منها  يدعمه، 

كالتالي: تناولها  ويمكن  ليبيــا،  من  مختلفة  مناطق  في  اجتماعيــة  لمجموعــات 
القليلة  الجيش  كتائب  إحــدى  الكتيبة  هذه  تعتبر  الخاصة–الصاعقة:  القــوات 
انشــقت  حتى  يونس  الفتاح  عبد  اللواء  يقودها  ظل  وقد  القذافي،  عليها  أبقى  التي 
ا  مقرًّ بنغازي  مدينــة  من  الكتيبة  تتخــذ   .2011 في  الليبية  الثــورة  قيام  غــداة  معــه 
أفراد  عدد  عن  دقيقة  إحصــاءات  نملك  وال  معســكراتها،  أهم  وبها  لهــا،  ا  رئيســيًّ
بوخمادة،  ونيس  الكتيبة،  قائــد  أعلن  وقد  بالمئات.  ُيعدون  أنهم  إال  الكتيبــة  هــذه 
إلى  ظهر  وقد  الكرامة.  بعمليــة  ُعرف  الذي  التمرد  بدء  ُبعيد  حفتــر  إلى  انضمامــه 
وأصبح  المدخلية)3)،  بآرائه  ُعرف  الذي  الورفلي  محمود  الضابــط  بوخمادة  جانــب 

كان القذافي يقوم باستمرار بإنشاء أجسام ومسميات مختلفة، ضمن سياسة عدم االستقرار والفوضى   (1(

األسبق،  األركان  رئيس  انظر شهادة  العسكري.  المجال  ضمنها  ومن  المجاالت،  كل  في  المستمرة 
اللواء ركن يوسف المنقوش، ملحق رقم )1(.

 ،2016 يونيو/حزيران   25 المستقبل،  ليبيا  الليبي"،  المشهد  عـبثية  في  مثير  "فصل  فهمي،  هويدي،   (2(

https://bit.ly/2KwnNsg :)2020 تاريخ الدخول: 13 سبتمبر/أيلول(
تيار ديني نشأ في الجامعات السعودية، وُينسب إلى ربيع بن هادي المدخلي، وهو أستاذ سوري كان   (3(

يعمل بالسعودية. ُيعرف عن هذا التيار تطرفه في النظر إلى طاعة الحكام واعتبارها أهم أصول الدين. 
المعاصرة  اإلسالمية  الحركات  الصحوة..  زمن  ستيفان،  الكروا،  انظر:  المدخلي،  التيار  عن  لمزيد 
األولى،  ط  والنشر،  لألبحاث  العربية  الشبكة  الزموري،  الحق  عبد  بإشراف  الترجمة  السعودية،  في 
بيروت 2012، ص 282-296. وقد نشط هذا التيار في ليبيا في عهد القذافي على يد ابنه، الساعدي، 
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الشــوارع)1). في  إعدامات  ينفذ  ظهوره  بعد  الدولية  للجنائية  مطلوًبــا 
وقاعدته  انضمامه  ربه،  عبد  إبراهيم  العقيد  الليبية،  الجوية  طبرق  قاعدة  آمر  وأعلن 
الشرق  في  الجيش  بقايا  أغلب  يكون  وبذلك،  حفتر.  للواء  التابع  الوطني"  "الجيش  إلى 
الكرامة  عملية  تمــرد  إلى  الحًقا  انضمت  كما  حفتــر)2).  قوات  إلى  انضمَّ  قــد  الليبــي 
عنه  انشق  الذي  البرغثي،  المهدي  مثل  الليبي،  الشرق  في  معروفة  عسكرية  شــخصيات 

بنينا.  مطار  على  تسيطر  كانت  قوة  يقود  وهو  الوكواك،  الدين  وعز  الحًقا، 
والشــرطة  الصواعق  وكتيبة  القعقاع  لواء  حفتر  مع  تحالف  الغربية،  المنطقة  وفي 
الزنتان،  مدينة  على  محســوبة  مجموعات  وهي  فرنانة،  مختار  العقيد  بقيادة  العســكرية 
القبائل"  "جيش  عليه  يطلق  وما  ورشفانة،  منطقة  داخل  المســلحة  المجموعات  وبعض 
ســلب  بعمليات  الحًقا  اشــُتهرت  نظامية  غير  قوة  وهو  تنتوش)3)،  عمر  العقيــد  بقيــادة 
في  عسكرية  مقار  في  تتمركز  الغربية  المنطقة  في  لحفتر  الموالية  القوات  وكانت  ونهب. 
باإلضافة  اليرموك،  ومعسكر  اإلسالمية  الدعوة  جمعية  ومقر  طرابلس،  الليبية،  العاصمة 

العالمي[)4).  طرابلس  ]مطار  والمطار  والنقلية  أبريل  من  السابع  لمعسكر 

ثم عاود النشاط بعد سقوط نظام القذافي بدعم من السعودية، وكانت رموزه في الشرق الليبي مؤيدة 
ا، إال أن المحسوبين على التيار في طرابلس رفضوا حفتر باعتبار حكومة  لحفتر باعتباره ولي أمر شرعيًّ

ا هي ولي األمر الشرعي. الوفاق المعترف بها دوليًّ
حفتر  قوات  صفوف  في  انخرط  الليبي.  بالجيش  الصاعقة  كتيبة  في  رائد   )1978( الورفلي  محمود   (1(

بارتكاب  إياه  متهمة  اعتقال،  التي أصدرت في حقه مذكرة  الدولية  الجنائية  المحكمة  ومطلوب من 
مناطق  في  شخًصا   33 من  أكثر  خاللها  ُقتل  محاكمة،  بدون  إعدام  عمليات  ست  في  حرب  جرائم 
مختلفة من مدينة بنغازي. كما أن الشرطة الدولية )اإلنتربول( أدرجته ضمن قائمة المطلوبين لنفس 
التهمة، وكذلك فعلت وزارة الخزانة األميركية، في 2019، التي أدرجته على قوائم العقوبات الرتكابه 
أمر  أو  الورفلي  ذ  نفَّ  ،2016 "منذ  أنه  الوزارة األميركية،  انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان. وأشارت 
هذه  القتل  عمليات  من  العديد  تصوير  تم  منفصلة.  حوادث  ثماني  في  مسلح  غير  محتجًزا   43 بقتل 
محمود  حفتر"  "سفاح  انظر:  المعلومات،  من  لمزيد  االجتماعي".  التواصل  وسائل  على  ونشرها 
الورفلي.. ماذا يريد من بني وليد؟ )تحليل("، وكالة األناضول، 11 مايو/أيار 2020، )تاريخ الدخول: 

https://bit.ly/3632Cq7 :)2020 16 سبتمبر/أيلول

"القوات الخاصة الليبية تعلن انضمامها إلى اللواء المتقاعد حفتر"، الجزيرة نت، 19 مايو/أيار 2014،   (2(

https://bit.ly/378W60b :)2020 تاريخ الدخول: 13 سبتمبر/أيلول(
قامت كتائب من الزنتان على خلفية التصادم بإطالق سراح العقيد عمر تنتوش وكان موقوًفا على ذمة   (3(

قضايا متعلقة بأحداث ثورة فبراير/شباط.
 11 نت،  الجزيرة  والدولي"،  اإلقليمي  والموقف  العسكرية  التطورات  "ليبيا:  السنوسي،  البسيكري،   (4(
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المواقف الدولية واإلقليمية غداة عملية الكرامة

مســرًحا  تكون  الصغيرة،  أو  الضعيفة،  الدول  أنَّ  الدولية  العالقات  فــي  القاعــدة 
تأسيس  يشــبه  الثورات  بعد  السياســية  األنظمة  قيام  أن  وبما  منها.  األكبر  الدول  للعب 
الدخول  بمحاولة  والدولية  اإلقليمية  والقوى  الجوار  دول  يغري  فإنه  جديد  من  الدولــة 
في  بمصالح  للمقايضة  أو  جديدة،  مصالح  لخلق  أو  قائمة،  مصالح  لرعاية  الساحة  إلى 
الحرب  منذ  فهي  القاعدة؛  هذه  عــن  الليبية  التجربة  تشــذ  وال  أخرى.  وملفات  مناطــق 
الجيوستراتيجي. موقعها  لطبيعة  المنطقة  في  الصراع  محطات  من  محطة  الثانية  العالمية 

المناطق  أكثر  من  واحدة  تجعلها  طبيعية  وثــروات  جغرافية  ميزات  ليبيا  وتمتلــك 
العادة  في  تقود  والتي  الطاقة،  مجال  في  تستثمر  التي  الكبرى  الشركات  لعاب  ُتسيل  التي 
الفرنسية  و"توتال"  اإليطالية،  "إيني"  مثل:  لبلدانها،  الخارجية  السياسة  من  ا  رئيسيًّ جزًءا 
الضفة  على  كلم  ألفي  من  أكثر  تمتلك  كما  وغيرها.  البريطانيــة..  بيتروليوم"  و"بريتــش 
أهم  أحد  وهي  والغاز)1)،  النفط  من  هائلة  ومخزونات  المتوسط،  األبيض  للبحر  الجنوبية 
الليبية  الشواطئ  من  يعبرون  الذين  المهاجرين  عدد  ر  ُيقدَّ إذ  النظامية؛  غير  الهجرة  معابر 
متصلة  الليبية  األراضي  وتعتبر  مهاجــر)2).  مليون  نصف  يقارب  بما  ا  ســنويًّ أوروبا  إلى 
رئيسي  معبر  وهي  الكبرى،  الصحراء  في  المسلحة  المجموعات  وجود  بمناطق  ا  جغرافيًّ

وشرقيهما. وإفريقيا  العربي  العالم  غربي  بين 
المصالح  ذات  الدول  قائمة  إلى  انضافت  القذافي،  نظام  وسقوط  الثورة  قيام  ومع 
في  الحق  لها  أن  تعتقد  وباتت  الثورة  دعم  في  استثمرت  أخرى  دول  ليبيا  في  التقليدية 
هو  الكتاب  هذا  في  يهمنا  وما  الثورة.  بعد  ما  مرحلة  صياغة  في  ا،  رمزيًّ ولو  المشاركة، 
وبخاصة  الليبي  المشهد  في  مباشر  بشكل  مواقفها  أثَّرت  التي  الدول  على  الضوء  تسليط 

https://bit.ly/3l3YR83 :)2020 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، )تاريخ الدخول: 13 سبتمبر/أيلول
ا باحتياطي يبلغ  تفيد بيانات منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" أن ليبيا تحتل المرتبة الخامسة عربيًّ  (1(

حوالي 48.36 مليار برميل، فيما يبلغ ما تمتلكه من احتياطي الغاز حوالي 54.6 تريليون قدم مكعبة، 
ا من احتياطيات الغاز. لمزيد من المعلومات، انظر: "ما ال تعلمه عن  وهذا يضعها في المرتبة 21 عالميًّ
 ،2019 30 ديسمبر/كانون األول  الجزيرة نت،  الليبي؟"،  النفط  يتحكم في  ليبيا األسود.. من  ذهب 

https://bit.ly/3q75gTZ :)2020 تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول(
الواقع والتحديات، )منشورات   – فبراير   17 الليبية بعد ثورة  الخارجية  السياسة  نزار أحمد،  كعوان،   (2(

آرتك للحلول التقنية واإلعالمية، طرابلس ليبيا، 2017(، ص 43.
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الالحقة. السنوات  في  وليس  تاله  وما   2014 العام  في  أي  ليبيا،  فجر  بعملية  يتعلق  فيما 

الدول المستثمرة في حفتر ودوافعها

الذي  المدى  وصل  قد  الفرز  يكن  لم   ،2014 عام  في  ليبيا،  فجر  عملية  إطالق  عند 
الذي  بالشــكل  اتضحت  قد  الدولية  األطراف  مواقف  كانت  وال   ،)2020( اليوم  وصله 
بكثير  مدعوم  استنتاج  إلى  يقودنا  الالحقة  األحداث  استقراء  ولكن  اآلن.  عليه  أصبحت 
وقيام  المواقف  هذه  انكشاف  هو  الساحة،  على  طرأ  الذي  األبرز  المتغير  بأن  القرائن؛  من 
ولكن  المتحدة،  األمم  هيئات  مثل  مســتقلة،  جهات  من  وتأكيدها  عليها،  المادية  األدلة 
تقريًبا.  الليبية  األطراف  لكل  ومعروفة  التاريخ،  ذلك  في  متبلورة  كانــت  المواقف  هــذه 

اآلن. عليه  هي  ا  عمَّ اختالف  كبير  تختلف  ال  وهي 
المتقاعد،  للواء  الداعمة  للــدول  دقيق  تصنيف  إعطاء  الصعب  من  يكــون  ال  قــد 
تحديد  الصعب  من  ليس  فإنه  وكذلك،  األصح.  على  فيه  تستثمر  التي  أو  حفتر،  خليفة 
مضطرة،  ودول  اختياًرا،  حفتر  في  مستثمرة  دول  إلى  تقسيمها  ويمكن  الدول.  هذه  دوافع 
خليفة  المتقاعد،  اللواء  دعم  في  تســتثمر  التي  الدول  إن  القول:  فيمكن  مترددة.  ودول 
هذه  وروسيا.  والســعودية،  ومصر  واإلمارات  فرنســا،  هي:  لذلك،  مختارة  وهي  حفتر، 
أغلبها  في  أو  المنطلقات  بعض  في  تلتقي  لكنها  كبيًرا،  اختالًفا  دوافعها  تختلف  الــدول 

األصح. على 

الدول العربية

العربي،  الربيع  ثورات  مقاومة  عاتقها  علــى  والســعودية  ومصر  اإلمارات  حملت 
الديمقراطية،  التجارب  إسقاط  ترتيب  في  لمصر  تالية  ليبيا  تكون  أن  الطبيعي  من  وكان 
في  إطالة  غير  ومن  السياســي.  والعمل  اإلعالم  عن  الحديث  حين  بيانه  ســبق  ما  وهو 
الدول  هذه  موقف  إن  القول:  يمكن  فإنه  اليوم،  العربية  السياسة  في  معلوًما  بات  ما  شرح 

لآلخر: تابع  أحدهما  رئيسيين،  لسببين  ا  مبدئيًّ يرفضها  موقف  هو  الثورات،  من 
الحريات  على  قائم  نموذج  الثورات،  تنتجه  الذي  الحكم  نموذج  أن  األول:  السبب 
ال  نموذج  وهو  والبرلمانات،  للحكومات  الديمقراطي  االنتخاب  وعلى  والفردية،  العامة 

إليها. تأثيره  يصل  أن  من  خوًفا  العربي  العالم  في  تمدده  في  الدول  هذه  ترغب 
جاءت  العربي  الربيــع  بعد  مت  ُنظِّ التي  االنتخابــات  أغلب  أن  الثانــي:  الســبب 
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ا  رئيسيًّ شريًكا  جعلتها  أو  السلطة،  إلى  اإلسالمية  المرجعية  ذات  واألحزاب  بالحركات 
وإذا  أساســها.  من  الديمقراطية  لرفض  الدول  هذه  لدى  وحده  كاف  ســبب  وهذا  فيها، 
النســبية  الصدارة  وأعطت  لإلســالميين،  الصدارة  تعط  لم  ليبيا  في  االنتخابات  كانــت 
بالتحالفات  النهائية  حصيلتها  فإن  معها)1)،  المتحالفة  أو  اإلمارات،  من  المدعومة  للقوى 
السلطة،  في  ا  رئيســيًّ شــريًكا  المحافظة  إلى  األقرب  الوطني  التيار  جعلت  والمخرجات 

يوم.  أول  من  المضادة  الثورة  مشروع  ودعم  لتمويل  الدول  لهذه  كافًيا  كان  ما  وهو 
ففي  ليبيا؛  في  والمصالح  المطامع  بحجم  والســعودية  اإلمارات  عن  مصر  وتمتاز 
طويلة  برية  حدوًدا  مصر  وتمتلك  بالخارج)2)،  المصرية  الجاليات  أكبر  من  واحدة  ليبيــا 
ليبيا. بين سكان غرب مصر وشرق  والتداخل  االجتماعي  التواصل  وتاريًخا من  ليبيا،  مع 
باب  من  القول،  يجب  كان  وإن  مبكًرا،  يتكشف  لحفتر  الدول  هذه  دعم  بدأ  وقد 
القصف  بعد  وبالذات  ليبيا  فجــر  عملية  انقضاء  بعد  تكشــفت  األدلة  أغلب  إن  الدقــة: 
في  الحًقا  عنه  ســنتحدث  والذي   ،2014 ســنة  ليبيا،  فجر  لقوات  اإلماراتي/المصري 
دعم  عن   ،2015 ســنة  في  كشــفت،  المتحدة  لألمم  مبكرة  تقارير  أن  كما  الكتاب،  هذا 

حفتر)3). خليفة  لقوات  والخبرة  بالسالح  إماراتي/مصري 
التيار  وجود  ضد  حربها  اســتراتيجية  في  والنفوذ  المال  اإلمارات  دولة  حشــدت 
حتى  ذلك  تجاوزت  بل  العربي،  الربيع  بلدان  في  األشــكال  من  شكل  بأي  اإلســالمي 
ثقلها  الغنية  اإلمارات  وضعت  والمغرب.  كاألردن  التيار  هذا  مع  المتعايشة  الدول  إلى 
للضابط  المتلفز  االنقالب  وَرَعْت  دعمت  ليبيا  وفي  المضادة)4)،  الثــورات  وراء  المالــي 
بالمال  الكرامة  عملية  ودعمت  منصب،  أي  يحمل  ال  والذي  حفتــر،  خليفة  المتقاعــد، 

مثل تحالف القوى الوطنية. كما َمرَّ في أماكن سابقة من هذا الكتاب.  (1(

يقدر مركز البيت العربي للبحوث والدرسات، عدد العمالة المصرية قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني   (2(

2011 بأكثر من مليون ونصف المليون عامل. انظر: "مليون عامل مصري في ليبيا يدفعون ثمن غارات 

https:// :)2020 السيسي"، عربي21، 17 فبراير/شباط 2020، )تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/أيلول
bit.ly/3fyLbRf

الخبراء  فريق  المتحدة من من  العام لألمم  األمين  إلى  المقدم   )128/S/2015( النهائي رقم التقرير   (3(

https://bit.ly/39f1sK0 .2015 بتاريخ 23 فبراير/شباط
لحرب  ضخمة  ميزانيات  اإلمارات  تنفق  لماذا  العداء..  "جذور  نت-ميدان،  الجزيرة  عبيدة،  عامر،   (4(

https://bit. :)2020 اإلسالميين؟"، 16 يونيو/حزيران 2017، )تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
ly/2UXBXoa
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ليبيا والحًقا ضد قوات حكومة  والسالح والجند وقادت عملية عسكرية ضد قوات فجر 
بشع. بشكل  الوفاق 

المجهود  تمويــل  خالل  من  االنقالب  هــذا  في  بدورها  الســعودية  شــاركت 
والذي  الســعودية  للمخابرات  التابع  المدخلي)1)  التيار  تمدد  دعم  وفي  العســكري، 
تجارية،  مشــاريع  وله  منظم  مشــروع  وهو  المخابرات")2).  "ســلفية  أيًضــا  يســمى 
اإلضافية  المناهج  وفي  اللبس  في  تتميز  بأبنائه،  خاصــة  ومدراس  إعالميــة،  وأدوات 
المنابر  من  كثير  على  أيًضا  سيطر  الذي  المدخلي،  الفكر  هذا  على  روادها  تربية  في 
في  التيار  هذا  مشــايخ  من  المســتوردة  الفتاوي  خالل  من  ثم  ليبيا،  في  والمســاجد 

السعودية. 
مع  وتعامل  الســالح،  حمل  حين  خطير  انحراف  في  المدخلي  التيار  هذا  دخل 
وقتلوه"،  قتلهم  لمن  و"طوبى  خارجي"،  فهو  فكرنا  على  ليس  "من  بمنطــق  مخالفيــه 
مهما  السعودية)3)،  في  مرجعيُتهم  تحدده  الذي  األمر،  ولي  الحاكم،  طاعة  يرون  وهم 
كل  في  له  والخضوع  بطاعته  الناس  وُيلَزم  والقهر،  الظلم  له  غ  وُيســوَّ أفعاله،  كانت 
كما  مباشرة،  الهواء  على  زنى  وإن  بظلم،  ظهرك"  وَجَلَد  ماَلَك  َأَخَذ  "وإْن  األحوال؛ 

شيوخهم)4).  أحد  قال 
في  مشايخهم  من  بفتاوى  االنقالبية،  محطاته  كل  في  حفتر  إلى  انحازوا  هؤالء 
المذهب  أتباع  روا  كفَّ كما  لألمــر،  ا  وليًّ تنصيبه  أجل  من  مخالفيه  فقتلــوا  الســعودية، 

أمان  محمد  "الشيخ  إلى  نسبة   " الجامية  "السلفية  أو  التقليدية  أو  الدعوية  السلفية  عليهم  يطلقون   (1(

الجامي" ولكن اشُتهر مؤخًرا باسم "السلفية المدخلية " نسبة إلى الشيخ "ربيع بن هادي المدخلي".
"سلفية المخابرات.. كيف يستخدم الجامية والمدخلية االغتيال النفسي لتدمير خصومهم؟"، الجزيرة   (2(

https://bit.  :)2020 سبتمبر/أيلول   16 الدخول:  )تاريخ   ،2019 فبراير/شباط   14 نت–ميدان، 
ly/2KDzduu

أفتى ربيع المدخلي عدة مرات بأن حفتر هو ولي األمر الشرعي في ليبيا. انظر: "فتوى الشيخ العالمة   (3(

 5 السنة،  مكتبة  الله"،  حفظهم  حفتر  خليفة  المشير  راية  تحت  باالنضمام  للسلفيين  المدخلي  ربيع 
 https://bit.ly/3nStrn0 :)2020 أبريل/نيسان 2019، تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/أيلول

" الجامي عبدالعزيز الريس: لو خرج )ولي األمر( يزني ويشرب الخمر على الهواء مباشرة في التلفاز   (4(

سبتمبر/أيلول   17 الدخول:  )تاريخ   ،2018 أغسطس/آب   3 الحميضة،  عبدالخالق  موقع  ا"،  يوميًّ
https://bit.ly/3pYxfF0 :)2020
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على  وأشــرفوا  المشــايخ)1)،  بعض  قتل  في  وتورطوا  اآلثــار،  وهدمــوا  اإلباضــي، 
وقتلوه.  قتلهم  لمن  طوبى  بذريعة  ذلــك  كل  الميدانية)2)،  اإلعدامــات 

فرنسا

للحركات  مناهضتها  في  الذكر  ســابقة  العربية  الدول  مع  تشــترك  فرنســا  أن  ومع 
شارك  الذي  ليفي،  هنري  برنار  الفرنسي،  والمفكر  الصحفي  ذلك  يؤكد  كما  اإلسالمية، 
العملية  تعطيل  ل  "يفضِّ إنــه  بقوله   ،2011 في  القذافي  ضد  بالتدخــل  فرنســا  إقناع  فــي 
ليبيا  في  الفرنســية  المطامع  فإن  للحكم")3)؛  إســالمية  جماعة  وصول  على  االنتخابيــة 
على  والحصول  الليبي،  النفط  على  االستحواذ  في  رغبتها  في  وتتمثل  ذلك،  من  أوسع 
امتداًدا  باعتباره  الجنوب  على  التاريخية  الهيمنة  محاولة  إلى  إضافة  اإلعمار،  بإعادة  عقود 
وسياسي  وأمني  اقتصادي  نفوذ  مراكز  زالت  ما  والتي  إفريقيا  في  الســابقة  لمســتعمراتها 

اليوم)4).  إلى  لها  مهم 
للمعارك  حسمه  في  أسهمت  فرنسا  من  حفتر  تلقاها  التي  المساعدات  أن  شك  ال 
مرات  فشلها  في  أسهم  مما  الليبي؛  الغرب  في  كافية  تكن  لم  لكنها  الليبي،  الشرق  في 
في معرض  قوات حفتر  باسم  الناطق  أكده  ما  ليبيا، وهذا  فجر  أهمها محطة  لعل  متكررة، 
مالحقة  في  مصلحة  لفرنسا  إن  بقوله:  حفتر؛  لقوات  فرنســا  دعم  أســباب  على  تعليقه 
وهذا  والنيجر)5).  ومالي  كتشاد  المحاذية؛  البلدان  في  لوجودها  المعارضة  المجموعات 

نوفمبر/  21 أكاكوس،  قناة  العمراني"،  نادر  الشيخ  وقتل  لخطف  التخطيط  قصة  كاماًل:  "االعتراف   (1(

https://bit.ly/3nYI3kD :)2020 تشرين الثاني 2016، )تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
 ،2019 الثاني  يناير/كانون   6 نت،  الجزيرة  المستور"،  الورفلي.. كشف  اإلعدامات محمود  "ضابط   (2(

https://bit.ly/3pZkxG7 :)2020 تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول(
طا لالنقالب على مرسي"، حركة شباب تاسع مارس، 7 يوليو/تموز 2013،  "خطير: ليفني وليفي خطَّ  (3(

https://bit.ly/3nVwyKV :)2020 تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول(
أنفسهم مجموعة  الفرنسيين يسمون  الدبلوماسيين  2007، اجتمع مجموعة من  23 فبراير/شباط  في   (4(

ماري )نسبة لمقهى اجتمعوا فيه بباريس(، ونشروا تقريًرا في صحيفة اللوموند الفرنسية يتحدثون فيه 
عن فقدان فرنسا ألهميتها الجيوستراتيجية، وأهمية ليبيا من أجل استعادة هذه النفوذ. انظر: "ماذا تريد 
فرنسا من ليبيا؟..السياقات الجيوسياسية لدعم حفتر"، صحيفة االستقالل، 10 أبريل/نيسان 2020، 

https://bit.ly/39fBaHU :)2020 تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول(
والتليفزيون  اإلذاعة  لهيئة  التابع  إنفو"  "سويس  ليبيا"،  في  الوضع  د  ُيعقِّ اإليطالي  الفرنسي  "التنافس   (5(
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عملية  "إن  قال:  حيث  الفرنسية؛  الدفاع  بوزارة  عمل  سابق  مستشاٌر  أيًضا  به  اعترف  ما 
تتمثل  العملية،  لهذه  حدٍّ  لوضع  الوحيدة  الوسيلة  فإن  لذلك  ا،  جدًّ كثيًرا  فنا  ُتكلِّ "بركان")1) 
التنفيذية  الســلطة  اختارت  هذا،  أجل  ومن  ليبيا،  في  االســتقرار  إعادة  إلى  الوصول  في 

حفتر")2). دعم(  الفرنسية  الحكومة  )أي 
ا بالموقع الجيوسياسي الليبي وما يمثله من فرص استراتيجية  فرنسا أيًضا مهتمة جدًّ
الجنوب  على  السيطرة  لها  بالنسبة  يعني  فالشرق  واقتصادية،  سياسية  مكاســب  لتحقيق 
المتعلقة  الدولية  المعادلة  قلب  يعني  مــا  لحفتر)3)؛  دعمها  عبر  الليبي  الغرب  ثــم  ومــن 
تهديًدا  ل  يشــكِّ ما  وهو  الدول،  من  للعديد  اهتمام  مثار  كانت  والتي  الليبية)4)  بالجغرافيا 

ليبيا. تجاه  وسياستها  رؤيتها  تخبطت  التي  اإليطالية  للمصالح 

روسيا

إجمااًل،  العربي  الربيع  من  الموقف  في  الذكر  ســابقة  الدول  مع  روســيا  تشــترك 
نظام  وَحَمْت  المباشر  العســكري  تدخلها  خالل  من  الســورية  الثورة  َوَأَدت  التي  وهي 

https://bit. :)2020 السويسرية، 19 يناير/كانون الثاني 2019، )تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/أيلول
ly/378zNYC

أجل  من  الساحل  منطقة  في  سنوات  منذ  فرنسا  بها  قامت  عسكري  انتشار  عملية  هي  بركان  عملية   (1(

التصدي للمجموعات التي تصفها باإلرهابية. لمزيد من التفاصيل حول هذه العملية ومراميها، انظر: 
""بركان" الفرنسية في مواجهة "جهاديين جدد""، مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجية، 9 

https://bit.ly/3l3ELLh :)2020 مارس/آذار 2016، )تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/أيلول
"سويس إنفو" مرجع سابق.  (2(

لها  أو  ا  داخليًّ تمتد  ليبيا  في  الشرقية  فالمنطقة  الليبية؛  السياسية  "بالجغرافيا  يتعلق  لحفتر  فرنسا  دعم   (3(

قوة دفع مركزي نحو الجنوب الليبي، لذا من يسيطر على الشرق الليبي يسيطر على الجنوب، بينما 
الدولية  المعادلة  قلب  في  يكون  أوروبا  نحو  خارجي  دفع  قوة  تملك  التي  طرابلس  يسيطر على  من 
المتعلقة بالجغرافيا الليبية، وبما أن فرنسا ال تريد ليبيا لذاتها إنما لغيرها )وهي إفريقيا( فإن حفتر يمثل 
التاريخي إضافة  الليبي وإفريقيا، واستمرار نفوذها  فرصة استراتيجية لضمان مصالحها في الجنوب 
إلى السيطرة على ليبيا، بوابة إفريقيا، ومد خالياها لدولة بحجم ليبيا وموقعها االستراتيجي". لمزيد 
صحيفة  حفتر"،  لدعم  الجيوسياسية  السياقات  ليبيا؟..  من  فرنسا  تريد  "ماذا  انظر:  المعلومات،  من 
https://bit.  :)2020 سبتمبر/أيلول   16 الدخول:  )تاريخ   ،2020 أبريل/نيسان   10 االستقالل، 

ly/39fBaHU

المرجع السابق.  (4(
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أن  تعتقد  فهي  أخرى؛  بدوافع  مدفوع  ليبيا  في  موقفها  ولكن  السقوط،  من  األسد  بشار 
اقتسام  بصدد  وكانت  القذافي،  حليفها،  وأسقطت  خدعتها  الناتو(  )حلف  الغربية  الدول 
إقامة  )بعد  إضافية  قدم  موطئ  عن  بحًثا  أيًضا  بليبيا  روســيا  وتهتم  غيابها.  في  الكعكة 
الدافئة  المياه  في  المتوسط(  شرق  على  ة  المطلَّ سوريا  في  وبحرية  برية  عسكرية  قواعد 

لها. التاريخية  االستراتيجية  األهداف  من  واحد  وهو 
بتوفير  تقضي   ،2008 في  القذافي،  نظام  مع  ُأبرمت  سالح  بصفقات  روسيا  ارتبطت 
أو  الليبية،  الموانئ  استخدام  روسيا  على  القذافي  اقترح  كذلك،  الليبي.  للجيش  أسلحة 
حربية  ُســـفن  ألربع  بالفعل  ليبيا  سمحت  وقد  بنغازي،  مدينة  في  عسكرية  قاعدة  إقامة 
طرابلس.  ميناء  في  بالتوقف  األكبر"،  "بيار  النووي  الدفع  ذات  البارجة  بقيادة  روســية، 
روسيا  وجدت  وقد  االتفاقيات)1).  هذه  تنفيذ  دون  حال  فبراير/شــباط  ثورة  قيام  أن  إال 
تحقيق  على  وقادر  عندها،  تدرب  عســكري  ضابط  دعم  في  تاريخية  فرصة  أمام  نفســها 
في  األميركية  القواعد  من  مقربة  وعلى  الناتو،  حدود  على  العسكري  الوجود  في  رغبتها 

المتوسط.  البحر  حوض 

دول مترددة

هو  ليبيا  فــي  اإليطالي  الموقف  إن  التحفــظ:  مــن  قليل  مع  القــول،  يمكــن 
الليبي.  الملف  فــي  الفاعلة  الدول  مواقف  كل  بيــن  من  تردًدا  واألكثــر  األضعــف، 
جيدة  عالقات  على  وحافظت  الناتو،  حلف  ضمن  الثورة  جانب  إلى  إيطاليــا  وقفــت 
وظهر  الليبي،  المشــهد  انقســم  حين  ولكنها  ليبيا،  على  ت  مرَّ التي  الحكومات  مــع 
القول  يمكن  حدٍّ  إلــى  شــديد،  ارتباك  من  عانت  العلن،  إلى  حفتر  خليفــة  مشــروع 
لمنطق  ارتهانها  نتيجة  وذلــك  الطريقة.  بنفس  الطرفين  مع  تتعامل  كانت  إنهــا  معــه: 
قطع  تريد  ال  الوقت  نفس  وفي  الليبي،  الغرب  ترك  تريد  ال  فهي  المباشرة؛  المصالح 
اســتمرار  وضمان  مصالحها  على  الحفاظ  هو  همها  فكل  حفتر؛  مع  التواصل  شــعرة 
"اإلرهابيين"  ولربما  المهاجريــن  تدفق  وقف  الوقت  ذات  وفي  إليهــا،  الغاز  تدفــق 
مباشــرة  وتفاوضت   ،2014 العام  منذ  ســفارتها  فتح  عاودت  ولذلك،  أراضيها.  إلى 

والتليفزيون  اإلذاعة  لهيئة  التابع  إنفو"  "سويس  الروس"،  مع  ويتقارب  األوراق  ُيعيد خلط  "القذافي   (1(

https:// :)2020 16 سبتمبر/أيلول  الدخول:  )تاريخ   ،2008 األول  1 ديسمبر/كانون  السويسرية، 
bit.ly/3l4qyNW
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خفض  أجل  من  المهاجرين  قوارب  تســيير  عمليات  عن  المسؤولة  الميليشــيات  مع 
أعدادهم)1).

الواليات المتحدة

كثيرة  بعوامل  مدفوعــة  الليبية  الســاحة  في  مبكًرا  المتحدة  الواليــات  انخرطــت 
ولعالقاتها  اإلفريقية،  بالقــارة  المتصاعد  وباهتمامهــا  المتوســط،  في  بحلفائها  تتعلــق 
لقنصلية  زيارته  أثناء  ليبيا  في  ســفيرها  اغتيال  بعد   – ولكنها  الليبية.  بالســاحة  التاريخية 
المجال  وأفســحت  لمصيرها،  ليبيا  ترك  من  اقتربت   –  2011 العام  نهاية  ببنغازي  بالده 

المشهد. في  للعبث  اإلقليميين  لالعبين 
ولم  الليبي،  الملف  على  التعليق  عن  تماًما  تتخلَّ  لم  المتحدة  الواليــات  أن  ومــع 
في  الساعي  بدل  لألزمة،  المراقب  بسلوك  أشبه  كان  سلوكها  فإن  معنية،  غير  أنها  تعلن 
الواليات  موقف  وعرة"؛  "مسالك  كتابه  في  متري  طارق  الدكتور  وصفه  كما  أو  حلها، 
المصادر  وتأمين  اإلرهــاب،  ا  ملفَّ وكان  ُيقــَرأ")2).  ال  حرف  "مثل  األميركيــة  المتحــدة 
من  موقفها  على  انعكس  ما  وهــو  ليبيا.  في  األميركي  للتفكير  محرَكْين  أهــم  النفطيــة، 

ومشروعه)3).  حفتر  خليفة 

دولتان دعمتا المؤتمر الوطني

العام  الوطني  المؤتمر  تدعم  دولة  هناك  تكن  لم  ليبيا  فجر  عملية  انطــالق  لحظــة 
ا،  رســميًّ داعم  غير  ا،  إيجابيًّ موقًفا  منه  تقف  تركيا  وكانت  قطر،  دولة  إال  صريح  بشــكل 

الوطني)4).  الوفاق  حكومة  مع  اليوم  هي  كما 

والتليفزيون  اإلذاعة  لهيئة  التابع  إنفو"  "سويس  ليبيا"،  في  الوضع  د  ُيعقِّ اإليطالي  الفرنسي  "التنافس   (1(

https://bit. :)2020 السويسرية، 19 يناير/كانون الثاني 2019، )تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
ly/378zNYC

متري، مرجع سابق، ص 284.  (2(

إن  ُيعلق"، سي  والبنتاغون  ليبيا  الُمعلن حول  أميركا  يهاتف حفتر ويخالف موقف خارجية  "ترامب   (3(

https://cnn.  :)2020 سبتمبر/أيلول   16 الدخول:  )تاريخ   ،2019 أبريل/نيسان   20 عربية،  إن 
it/2Kww7bu

ظل الموقف الرسمي لتركيا هو ما عبَّر عنه أمر الله إشلر المبعوث الشخصي للرئيس أردغاون إلى   (4(

ليبيا. انظر: "المبعوث التركي إلى ليبيا: نقف على مسافة متساوية من جميع األطراف ونسعى للحل"، 
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الموقف القطري

اإلقليمية  مكانتها  تعزيز  في  قطر  اعتمدتها  التي  الخارجية  السياســة  ركائز  إحدى 
قطر  ت  وأمدَّ فيه،  األساســي  الركن  الجزيرة  مثَّلت  الذي  الحر،  اإلعالم  هــي  والدوليــة 
بذلك  وهي  وخياراتها،  الشعوب  جانب  إلى  الوقوف  خاللها  من  استطاعت  ناعمة  بقوة 
مع  قطر  وقفت  كما  ليبيا.  ضمنها  من  التــي  الدول  هذه  بكســب  الوطني،  أمنها  عــززت 
قطر  واستمرت  ذلك،  في  األبرز  الدور  الجزيرة  قناة  ولعبت  بداياتها،  منذ  الليبية  الثورة 
المضادة،  للثورة  تصديها  في  وبالذات  المختلفة،  محطاتهــا  في  الليبية  الثورة  دعم  فــي 

لها. الرئيسي  العنوان  اإلمارات  مثَّلت  التي 
وانحيازها  العربي،  الربيع  بثورات  ترحيبها  األولى  اللحظة  منذ  قطر  دولة  ُتخف  لم 
أنها،  إال  منتخب  نظام  يحكمها  ال  قطر  دولة  أن  ومع  التغيير.  في  الشعوب  مطامح  إلى 
الحكم  في  نموذجها  بفرض  معنية  نفســها  تجد  لم  األخرى،  العربية  الدول  عكس  على 
بعد  المعنوي  الرصيد  من  كثيًرا  ُتراكم  أن  للثورات،  بدعمها  واستطاعت،  اآلخرين.  على 

الثورات. هذه  نجاح 
خليجي  إجماع  هناك  كان  فقد  الثورة؛  دعم  في  مبكًرا  قطر  انخرطت  ليبيــا،  وفــي 
القذافي  تعادي  كانت  الخليجيــة  الدول  بعض  أن  ورغم  القذافي،  نظــام  إســقاط  على 
من  ما  بعدوٍّ  أشــبه  بالقذافي  عالقتها  وكانت  كذلك  قطــر  تكن  فلم  خاصــة؛  ألســباب 
موقفها  أن  إال  الثورة،  دعم  في  الخليجية  الدول  مع  قطر  وقفت  لذلك،   .(1( ُبــدٌّ صداَقتِــه 
ليبيا،  في  المضادة  الثورة  اندالع  وحين  وضوًحا.  أكثر  للثوار  دعمها  وكان  متميًزا،  بقي 
الوطني  المؤتمر  في  المتمثلة  للشــرعية  بدعمها  الليبي  الشــعب  جانب  إلى  قطر  وقفت 
النصر  أســباب  من  وكانت  دعمه  أجل  من  والسياســية  المادية  التكاليف  وتحملت  العام 
في  القائمة  الشــرعية  ودعم  االنحياز  في  الثابت  موقفها  واســتمر  محطة)2)،  من  أكثر  في 

القذافي. إسقاط  منذ  البالد 

https://bit.  :)2020 سبتمبر/أيلول   16 الدخول:  )تاريخ   ،2020 فبراير/شباط   17 صباح،  ديلي 
ly/37aMu5a

"بالفيديو.. حمد بن جاسم يكشف ألول مرة تفاصيل مؤامرة القذافي ضد السعودية وسر التسجيالت   (1(

سبتمبر/أيلول   16 الدخول:  )تاريخ   ،2017 األول  أكتوبر/تشرين   25 الشرق،  صحيفة  المسربة"، 
https://bit.ly/2HziQOp :)2020

العرادي، عبد الرزاق، خمس شداد من أجل الحرية ولها، )ب. ن، بيروت، 2016(، ص 65.   (2(
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تركيا

حينها  ــر  ُفسِّ موقف  في   ،2011 عام  ليبيا  في  الناتو  حلف  تدخل  تركيــا  عارضــت 
الوطني  بالمجلس  اعترفت  أن  منذ  ولكنها  ليبيا.  في  االقتصادية  مصالحها  بســبب  بأنه 
ح  تصرِّ لم  البالد.  في  الشــرعية  جانب  إلى  تقف  وهي   ،2011 مايو/أيار  في  االنتقالي، 
ذلك،  بمقتضى  عملت  لكنها  ليبيا،  فجر  عملية  إبَّان  العام  الوطني  للمؤتمر  بدعمها  تركيا 
كما  لالنقالبات.  المناهضة  التركية  الخارجية  السياسة  ثوابت  إطار  في  ُيفهم  موقف  وهو 
السياسة  محددات  من  أيًضا  واحًدا  كان  العربي  للربيع  المضادة  الثورة  من  الموقف  أن 
ســنة  مرســي،  محمد  المنتخب،  المصري  الرئيس  على  االنقالب  منذ  التركية  الخارجية 

.2014

من  كبير  عدد  بها  ويوجد  عاطفية  عالقة  بليبيا  تربطهم  األتراك  فإن  قديمة،  لروابط 
تدخلت  أن  إلى  علًنا  منحاز  غير  التركي  الموقف  ظل  ولذلك  تركية،  أصول  من  الليبيين 
حفتر  عدوان  بعد  إال  طــرف)1)  ضد  طرف  مع  تقف  ولم   ،2020 مطلــع  فــي  ا  عســكريًّ
توقيع  وبعد  واعتقالهم)2)،  األتراك  وللمواطنين  التركية  للمصالح  وتهديده  طرابلس  على 
المتوسط)3). شرق  في  البحرية  الحدود  لترسيم  والثانية  األمني  للتعاون  األولى  اتفاقيتين؛ 

العرادي، عبد الرزاق، ليبيا...صراع الحرية واالستبداد، )ب. ن، بيروت، 2019(، ص 330.  (1(

"بعد تهديدات حفتر لتركيا.. أردوغان يرد وحكومة الوفاق تندد بالتحريض"، الجزيرة نت، 30 يونيو/  (2(

https://bit.ly/39eaC9N :)2020 حزيران 2019، )تاريخ الدخول: 15 سبتمبر/أيلول
ع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، في 27 نوفمبر/ وقَّ  (3(

الدعم  وتقديم  والعسكري  األمني  التعاون  حول  األولى:  تفاهم؛  مذكرتي   ،2019 الثاني  تشرين 
ه حفتر، والثانية: حول تحديد حدود الجرف القاري ومناطق  لحكومة الوفاق لصد العدوان الذي يشنُّ
من  لمزيد  المتوسط.  األبيض  البحر  شرقي  في  وتركيا،  ليبيا  البلدين؛  بين  ما  االقتصادية  الصالحية 
المعلومات، انظر: "االتفاقية التركية الليبية.. مكسب هام لسياسات أنقرة في شرقي المتوسط"، وكالة 
https://bit. :)2020 األناضول، 3 ديسمبر/ كانون األول 2019، )تاريخ الدخول: 15 سبتمبر/أيلول

ly/3m3Z24P
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تعطيل املسار الدستوري وبداية عملية فجر ليبيا

عملية الكرامة

وهو  مصور)1)  تســجيل  في   ،2014 مايو/أيار   16 الجمعة  يوم  حفتر،  خليفة  ظهر 
الديني".  و"التطرف  "اإلرهاب"  لمحاربــة  الليبي"  الجيش  كرامة  "عملية  إطالق  يعلــن 
ركز  الذي  األخير،  إعالنه  في  جوهري  لتعديل  تعرض  قد  حفتر  خطاب  أن  واضًحا  وكان 
االســتيالء  بدل  اإلرهاب  مكافحة  شــعار  رفع  واختار  بنغازي،  مدينة  في  األوضاع  على 
اعتبرها  الكرامة"،  "عملية  إلعالن  الداعمة  التظاهرات  بعض  وخرجت  الســلطة)2).  على 
ونحن  َضنا،  فوَّ الشارع  األمر...  وُقِضي  األمر،  صدر  "لقد  فقال:  له؛  ا  شعبيًّ تفويًضا  حفتر 
في  وتدميرهم")3).  اإلرهابين  بسحق  وسنقوم  شعبنا،  نخذل  ولن  النداء  سنلبِّي  الله  بإذن 
يوليو/تموز  من  الثالث  في  السيســي،  الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس  به  قام  لمــا  تقليــد 
إرادة  عن  ًرا  معبِّ نعتبره  أن  يمكن  الذي  بالعدد  تكن  لم  التظاهرات  أن  من  بالرغم   ،2013

حقيقية. شعبية 
إلى  للوصول  ســعيه  في  جديًدا  مســاًرا  حفتر  دخل  الكرامة،  عملية  إعالن  وبعد 
السلطة  على  االستيالء  على  قائمة  االستراتيجية  كانت  أن  فبعد  القوة؛  باستخدام  السلطة 
والعمل  األهلية،  الحرب  بوابة  يطرق  أن  حفتر  اختار  التقليدي،  العسكري  االنقالب  عبر 
فهي  ا؛  عفويًّ الجريحة  بنغازي  مدينة  اختيار  يكن  ولم  ا.  تدريجيًّ السيطرة  هذه  تنفيذ  على 

المسلحة"،  للقوات  األعلي  العسكري  المجلس  بيان  يتلو  الكرامة  عملية  قائد  حفتر  خليفة  "اللواء   (1(

https://bit.  :)2020 سبتمبر/أيلول   16 الدخول:  )تاريخ   ،2020 مايو/أيار   21 ليبيا،  الخير  صباح 
ly/2UX8NWf

 19 الجديد،  العربي  الخارجي"،  الدور  ابحث عن  انقالبات حفتر:  "ليبيا ومسلسل  الشلوي، هشام،   (2(

https://bit.ly/3pWJdyZ :)2020 مايو/أيار 2014، )تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
متري، "مسالك وعرة"، ص 283.  (3(
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تحت  الليبية  الدولة  توحد  قبــل  المملكة  عاصمة  كانت  إذ  تاريخي؛  ثقــل  ذات  مدينــة 
أول  في  طرابلس  جانب  إلى  ليبيا  عاصمة  وكانت  السنوســي،  إدريس  الملك،  ســلطة 
الســابع  ثورة  انطلقت  ومنها  ليبي،  برلمان  أول  مقر  كانت  كما  الليبية،  للمملكة  دســتور 
التي  والخطف  االغتيال  عمليات  من  تنزف  جراحها  كانت  وقد  فبراير/شباط.  من  عشر 
وقد  أغلبها.  يكن  لم  إن  آنًفا،  ا  نَّ بيَّ كما  بعضها،  عن  حفتر  مســؤولية  إلى  الوقائع  تشــير 
تهم  بإلصاق  ُمغرًيا  بنغازي  في  الموجودة  الكتائب  قيادات  ألغلب  اإلسالمي  الطابع  كان 
مع  التماهي  من  وقياداتها  الكتائب  هذه  عناصر  بعض  تبرئة  يمكن  ال  كما  بها،  اإلرهاب 
يصدر  فلم  اإلسالم،  شعار  ترفع  وهي  اإلرهاب  تمارس  التي  الجماعات  بعض  شعارات 
هذه  أعمال  تدين  بيانات  وجلي  واضح  وبشكل  الغالب  في  الذكر(  سابقة  )الكتائب  عنها 

الجماعات.
حنين  لديهم  ناصروه  الذين  فالضباط  االغتياالت؛  هذه  اســتغل  حفتر  أن  شــك  ال 
على  األولى  في  مضاعف؛  تهميش  من  عانى  الذي  الليبي،  الجيش  صفوف  تنظيم  بإعادة 
من  تحد  سياسية  إرادة  وجود  وعدم  الثوار،  كتائب  نفوذ  سبَّبها  والثانية  القذافي،  نظام  يد 
أن  من  خشيتهم  أبدوا  الليبي  الجيش  في  الضباط  كبار  من  مجموعة  أن  إال  النفوذ)1)،  هذا 
الجيش  إضعاف  من  المزيد  إلى  أي  تتوخاه؛  ما  عكس  إلى  الكرامة  عملية  تمــرد  يــؤدي 

صفوفه)2). تنظيم  إعادة  عن  عوًضا 
من  وغيرها  بنغازي  في  المســلحة  المجموعات  وواقع  حفتر،  شــعار  يكن  ومهما 
يمتلك  ال  شــخص  من  جاءت  ألنها  القانونية،  الشــرعية  افتقدت  العملية  فإن  ليبيا،  مدن 
باسم  الرسمي  الناطق  حدد  وقد  باسمها.  تحدث  التي  العسكرية  المؤسسة  في  صفة  أية 
الدقيق  التوصيف  ســريع  بشكل  الشــيخي،  علي  العقيد  الليبي،  الجيش  أركان  رئاســة 
إلى  ودعا  شــرعية"  غير  حفتر  "قوات  اعتبر  حين  معها،  التعامل  وكيفية  حفتر  لتحركات 

لها)3).  التصدي 
 ،2014 مايو/أيار   18 ففي  الدولة؛  مؤسســات  إرباك  محاولة  عن  حفتر  يتوقف  لم 
االجتماعات  قاعة  له  تابعة  عناصر  اقتحمت  الكرامة،  عملية  إطالق  من  يومين  بعــد  أي 

متري، "مسالك وعرة"، ص 286.  (1(

المرجع السابق، ص 201.  (2(

 18 باشتباكات في طرابلس"، بي بي سي عربي،  الليبي وقتلى  الوطني  المؤتمر  تقتحم  "قوات حفتر   (3(

https://bbc.in/3nZcaIZ :)2020 مايو/أيار 2014، )تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول



85

وهي  منها،  تنســحب  أن  قبل  النار  فيها  وأشــعلت  بطرابلس،  العام  الوطنــي  بالمؤتمــر 
حفتر)1). قوات  باسم  المتحدث  تبنَّاها  التي  العملية 

يسمى  ما  إلى  انضمامها  أعلنت  قد  األمنية  واألجهزة  الكتائب  من  مجموعة  وكانت 
وكتيبة  القعقاع  لواء  الكتائب:  هذه  بين  ومن  حفتــر،  لقوات  التابع  الوطني"  بـ"الجيــش 
الذي  اليوم  في  العســكرية،  الشــرطة  قائد  فرنانة،  مختار  العقيد  أعلن  كما  الصواعق)2). 
تجميد  الوطني؛  الجيش  باسم  له  بيان  فى  العام،  الوطني  المؤتمر  مقر  على  الهجوم  تال 
إلى  األعمال  تســيير  لمواصلة  الطوارئ  حكومة  وتكليف  العام  الوطنى  المؤتمر  عمــل 
مهًدا  بالده  تكون  أن  يقبل  لن  الليبى  الشعب  "إن  فرنانة:  وقال  االنتخابات.  إجراء  حين 
ووصف  األمانة"،  في  ط  فرَّ من  يد  من  الســلطة  اســتعادوا  وإنهم  والمتطرفين،  لإلرهاب 
إلرادة  "انحياز  بأنه  البالد،  في  ســلطة  أعلى  العام،  الوطني  المؤتمر  مقر  على  الهجــوم 

المؤتمر")3). سلطة  على  انقالًبا  وليس  الشعب 
وعرة"  "مســالك  كتابه  في  متري،  طارق  الدكتور  الخاص،  المبعوث  وتحــدث 
بعد  للمؤتمر،  عامة  جلسة  انفضاض  بعد  العام  الوطني  المؤتمر  مقر  على  الهجوم  عن 
اقتحموا  وحلفاءهم  الزنتان  كتائب  من  مســلحين  إن  قائاًل:   ،2014 مايو/أيار   19 ظهر 
الهجوم  ذلك  إثر  على  وتم  العاصمة.  وسط  في  أحياء  صوب  الهجوم  وتوســع  المقر، 
القوى  تحالف  في  الثاني  الرجل  مليقطة،  المجيد  عبد  يملكها  التي  "الدولية"  قناة  على 

الوطنية)4).
للجيش  األعلى  القائد  أصدر  العام،  الوطني  المؤتمر  مقر  على  الهجوم  هذا  بعد 
ليبيا  درع  قوات  إلى  أوامره  بوســهمين،  نوري  العام،  الوطني  المؤتمر  رئيس  الليبــي، 
ووصف  لتأمينها.  العاصمة  بدخول  الليبي،  الجيش  أركان  لرئاسة  التابعة  الوســطى)5)، 
العاصمة،  لحماية  جاء  بأنه  القرار  عتيقة،  جمعة  المؤتمر،  لرئيس  السابق  األول  النائب 

"مسلحون يقتحمون البرلمان الليبي ويداهمون مكاتب األعضاء"، فرانس 24، 18 مايو/أيار 2014،   (1(

https://bitly.is/3pWQfUt :)2020 تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول(
)تاريخ   ،2014 مايو/أيار   20 العربية،  مصر  حفتر"،  مع  والقعقاع  للصواعق  تنضم  طبرق  "قاعدة   (2(

https://bit.ly/3nVzwz3  :)2020 الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
 ،2014 مايو/أيار   19 النيل،  "حفتر""،  لجيش  االنضمام  تعلنان  الليبية  الخاصة  والقوات  "الصاعقة   (3(

https://bit.ly/362XHFG :)2020 تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول(
متري، "مسالك وعرة"، ص 282.  (4(

صدر بتأسيسه قرار من وزير الدفاع استناًدا على قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم )47( لسنة 2012.  (5(
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شــغب  أو  عنف  أعمال  اندالع  حال  في  فيها  الحيوية  المواقع  بعض  وتأمين  طرابلس، 
ليبيا)1). بها  تمر  التي  الراهنة  الظروف  بســبب 

تضييق الخناق على البعثة األممية

طرابلس،  على  السيطرة  طريق  في  عائًقا  متري  طارق  الدكتور  بقيادة  البعثة  أصبحت 
العاصمة  على  والسيطرة  القائمة  السلطة  على  االنقالب  قرر  الذي  حفتر  لخليفة  بالنسبة 
لضمان  تسعى  أنها  واضًحا  كان  التي  حواراتها،  إجهاض  من  البد  فكان  الســالح،  بقوة 
تيار  هؤالء  بين  ومن  إقصاء،  أو  اســتثناء  دون  الحوار  هذا  طاولة  على  الجميــع  تمثيــل 
البعثة  أعضاء  اعتقال  إلى  تجاوزه  بل  الحد،  هذا  عند  األمر  يقف  ولم  السياسي،  اإلسالم 
إلى  وصوله  قبل  الوفد  وكان  البيضاء.  مدينة  من  عودتهم  بعد  العالمي،  طرابلس  مطار  في 
بالزي  شــخًصا  ســمعوا  حيث  "األبرق"؛  مطار  في  للمضايقة  تعرض  قد  طرابلس  مطار 
البعثة:  أعضاء  إلى  كالمه  ًها  وموجِّ القذافي،  زمن  مادًحا  مسموع  بصوت  يقول  العسكري 

الوجوه")2).  هذه  مثل  وجوًها  أيامه  في  نرى  نكن  لم   ..."
المطار،  على  المســيطرة  الكتائب،  َوَضَعت  طرابلس،  مطار  إلى  وصولهم  وعنــد 
األغالَل في أيديهم وعاملوهم بخشونة بالغة، وتجاهلوا الحصانة التي يتمتع بها العاملون 
وتساءل  الليبية.  والحكومة  البعثة  بين  المعقودة  المقر  اتفاقية  حسب  المتحدة،  األمم  في 
في  يذكرها.  أن  دون  الحادثين  بين  السببية  العالقة  عن  وعرة"،  "مسالك  كتابه  في  متري 
على  التهديدات  من  سيل  بعد  بالبعثة،  المحدقة  األخطار  متري  استشعر  المطاف،  نهاية 
ســيارات  وســرقة  بالبعثة،  يعمل  ليبي  موظف  وخطف  االجتماعي،  التواصل  صفحات 
ســحب  طرابلس،  ضواحي  إلى  المعارك  وامتداد  الوضــع،  تدهور  بعد  وقــرر  لهــا)3)، 

مؤقتة)4). بصفة  ليبيا  ومغادرة  بالبعثة  العاملين 

)تاريخ   ،2014 مايو/أيار   22 نت،  الجزيرة  طرابلس"،  تأمين  تتولى  الليبية  الوسطى"  "درع  "قوات   (1(

https://bit.ly/3fuZiHx :)2020 الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
متري، "مسالك وعرة"، ص 292.  (2(

متري، مرجع سابق، ص 293-292.  (3(

متري، مرجع سابق، ص 305.  (4(
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الشعب انتخب مجلس النواب، والمحكمة العليا أبطلت انتخابه  

الليبي،  الشارع  حراك  مع  التعاطي  العام  الوطني  المؤتمر  قرر  فقد  سابًقا؛  أشرنا  كما 
قد  الدستوري  التعديل  وكان  ألوانها.  سابقة  انتخابات  بإجراء  فبراير،  لجنة  مقترح  وأقرَّ 
في  النواب  مجلس  انُتخب  وقــد  الجديد.  النواب  لمجلس  كمقر  بنغازي  مدينــة  د  حــدَّ
للبرلمان  دعوة  العام  الوطني  المؤتمــر  ه  وجَّ انتخابه،  وبعــد   ،2014 يونيو/حزيــران   25

أغلب  يســتجب  ولم  طرابلس  مدينة  في  المؤتمر  مقر  في  الســلطة  الســتالم  المنتخب 
وإعالنه  حفتر  تمرد  بعد  يتسع  أخذ  قد  كان  الذي  لالنقسام  نتيجة  الدعوة،  لهذه  األعضاء 
الجديد  البرلمان  أعضاء  أغلبية  عقــدت   ،2014 أغســطس/آب   4 وفي  الكرامة.  عملية 

طبرق)1). مدينة  في  جلسة 
أعضاء  فعله  بما  العــام  الوطني  المؤتمر  قبول  إلــى  يتجه  األحداث  مجــرى  بــدأ 
أمر  والتســليم)2)  االســتالم  جلســة  عن  التغيب  أن  البعض  واعتبار  النــواب،  مجلــس 
يدخل  ال  الدســتوري  لإلعالن  صريحة  مخالفة  كان  وإن  المقر  تغيير  أن  كما  شــكلي. 
البرلمان  شــرعية  في  للنزاع  مدخاًل  يكون  أن  يمكن  وال  المؤتمر،  اختصاصات  ضمن 
عنها  غفل  ربما  جهة  من  تهب  كانت  أخرى  رياًحا  لكن  ديمقراطية)3).  بطريقة  المنتخب 
في  منتخب  نائٌب  م  قدَّ جلســاته،  أولى  وعقد  النواب  مجلس  انتخاب  بين  فما  الجميع؛ 
النائب  العام،  الوطني  المؤتمر  في  وعضٌو  المناعي،  الرؤوف  عبد  النائب  النواب،  مجلس 
من   )11( الفقرة  دستورية  ضد  العليا  بالمحكمة  الدستورية  للدائرة  طعًنا  المشري،  خالد 

 19 والدبلوماسية،  االستراتيجية  الدراسات  مركز  السياسي"،  الحل  وآفاق  المسلح  الصراع  "ليبيا:   (1(

https://bit.ly/3pVIHRZ :)2020 يناير/كانون الثاني 2015، )تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
دعا رئيس المؤتمر، نوري بو سهمين، النواب الجدد لعقد جلسة في طرابلس ألداء مراسم التسليم   (2(

الجدد،  النواب  الذي عارضه  األمر  الجديد؛  النواب  العام ومجلس  الوطني  المؤتمر  بين  واالستالم 
رين األمر بوجود "دواع أمنية"، انظر: "مجلس نواب ليبيا يحذر  وعقدوا جلسة طارئة بمدينة طبرق، مبرِّ
من االعتراف بـ"المؤتمر الوطني""، عربي21، 8 سبتمبر/أيلول 2014، )تاريخ الدخول: 11 سبتمبر/

https://bit.ly/2UWdcch :)2020 أيلول
بأنه بدأ في ترتيب  الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام، الدكتور صالح المخزوم،  النائب  ) )حدثني   (3(

التدريس بجامعة مصراتة،  وضعه الوظيفي لما بعد حل المؤتمر المتوقع، وتقدم لوظيفة عضو هيئة 
وقد جاءه القبول من الجامعة. وبدأ أعضاء آخرون بترتيب أوضاعهم لمرحلة ما بعد المؤتمر الوطني 

العام.
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خالف  العام  الوطني  المؤتمر  رئيس  ألن  وذلك  الدستوري)1)،  لإلعالن  الســابع  التعديل 
بعد  بالتصويت  أعضاء  لثالثة  بالسماح  وذلك  للمؤتمر،  الداخلي  النظام  من   )73( المادة 
النظام  من   )73( المادة  تنص  حيث  بالجلسة.  والتحقوا  التصويت  حضور  عن  فوا  تخلَّ أن 
ُيعتبر  فإنه  وإال  التصويت،  في  الشروع  عند  الجلسَة  العضو  حضور  ضرورة  على  الداخلي 
العليا  بالمحكمة  الدســتورية  الدائرة  حكمت  وبذلك،  التصويت.  عن  الممتنع  حكم  في 

فبراير. مقترح  دستورية  بعدم 
بحكم  أخذ  اإلمارات)2)،  دولة  فــي  القضاء  أن  الســياق  هذا  في  المفارقات  ومــن 
من  المعروف  اإلمارات  موقــف  رغم  الليبية،  العليا  المحكمة  فــي  الدســتورية  الدائرة 
أكدت  فقد  الليبي؛  للشــعب  وحيًدا  ا  شــرعيًّ ممثاًل  بالبرلمان  واعترافها  ليبيا،  في  النزاع 
منفصلة،  أحكام  ثالثة  في  العليا(  االتحادية  )المحكمة  اإلمارات  في  قضائية  سلطة  أعلى 
وهو  الشرعي  الجسم  على  االنقالب  تحاول  متمردة  "كتائب  هناك  أن  على   ،2016 سنة 

العام")3).  الوطني  المؤتمر 
وهي  العليا،  المحكمة  قضاة  عن  غاب  قد  اإلمارات  موقف  إن  القــول:  يمكــن  ال 
وال  مرة،  من  أكثر  الســنة  في  البرلمان،  رئيس  صالح،  وعقيلة  حفتر  تســتقبل  كانت  التي 
خاصة  للدولة  السياسية  بالمواقف  يتأثر  ال  اإلمارات  في  القضاء  إن  القول:  كذلك  يمكن 
االتحادية  المحكمة  قضاة  أن  الواضح  ولكن  الخارجية،  بالعالقات  صلة  ذات  قضايا  في 
مخالًفا  حكًما  عليه  يبنوا  أن  يمكن  قانوني  مســتند  أي  يجدوا  لم  اإلمارات،  فــي  العليــا 

الليبية. العليا  بالمحكمة  الدستورية  الدائرة  لحكم 
الفقرة  دستورية  بعدم  قاطًعا  كان  العليا  بالمحكمة  الدستورية  الدائرة  حكم  أن  ومع 
اللوائح،  بمخالفة  إقرارها  أصل  حيث  من  الدستوري،  لإلعالن  السابع  التعديل  من   )11(
كل  وكذلك  المعدوم  حكم  وفي  باطلة،  بها  ت  أقرَّ التي  التصويت  عملية  فإن  وبالتالي، 

"قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة )11( من المادة )30( من االعالن الدستوري بموجب   (1(

الثاني  نوفمبر/تشرين   6 )ديكاف(،  األمن  قطاع  لحوكمة  جنيف  مركز  السابع"،  الدستوري  التعديل 
https://bit.ly/3fvqIwI :)2020 2014، )تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول

في القضية المشهورة باإلخفاء القسري لرجال األعمال الليبيين، في عام 2014، عندما تم إخفاؤهم   (2(

ا من قبل جهاز أمن الدولة اإلماراتي، قبل أن يحالوا إلى القضاء بعد حملة إعالمية ضخمة أدارتها  قسريًّ
أسر الضحايا والرابطة الليبية لضحايا التعذيب واإلخفاء القسري بدولة اإلمارات. للمزيد عن الحملة 

https://bit.ly/33wVpgz :اإلعالمية
العرادي، عبد الرزاق، الثورة الليبية...مفاصل وتداعيات )ب. ن، بيروت، 2019(، ص 248.  (3(
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مجلس  عن  صدر  ما  حول  تساؤالت  هناك  أن  قانونيون  وجد  فقد  عليها،  المترتبة  اآلثار 
جديد،  من  لالنعقاد  العام  الوطني  المؤتمر  معاودة  عن  وكذلك  تشــريعات،  من  النواب 
التي  التســاؤالت  ذلك،  ومن  بعدها،  وما  النواب  لمجلس  األولى  الجلســة  بطالن  بعد 
في  شــريحة،  رمضان  والبوديري  الحضيري،  حمزة  المهدي  ناصر  المحاميان:  طرحها 
 :2016  ،)7( رقم  الليبية  العليا  للمحكمة  العمومية  الجمعية  قرار  على  تعليــقهما  معرض 
على  تنص  التي  الدستوري  اإلعالن  من   )30( المادة  أن  في  القانونية  الجدلية  "تتأتي  هل 
التشريعية  الســلطة  وُتْدَعى  ويعلنها،  النتائج  على  العام  الوطني  المؤتمر  يصادق   ...( أن 
الوطني  المؤتمر  حل  يتم  لها  جلسة  أول  وفي  يوًما.  ثالثين  على  تزيد  ال  مدة  في  لالنعقاد 
عند  التوقف  معه  يستوجب  الذي  األمر  مهامها...(؛  بأداء  التشريعية  السلطة  وتقوم  العام 
في  عليها  المنصوص  الجلســة  هذه  النعقاد  الدعوة  تمت  ما  إذا  وإعمالــه  النص  هــذا 
ا،  دستوريًّ تتوافر  لم  ه  حلِّ اشتراطات  أن  أو  انحلَّ  قد  المؤتمر  هل  فالسؤال:  المادة.  هذه 
لعدم  أم  اآلجال،  اكتمال  اســتمراريته...َألعدم  بدســتورية  القائل  حجة  هي  ما  وبالتالي، 
البوديري  األستاذ  مع  تواَصْلُت  وقد  دستوريًّا؟")1).  عليها  المنصوص  االشتراطات  تحقق 
المحكمة  أن  النقاش  خالصة  وكانت  طوياًل،  وتناقشنا  التعليق،  هذا  كتَّاب  أحد  شريحة، 
ُحْكَمْيها  وأصدرت  الليبي  القانون  إطار  في  الدعوى  في صحيفة  المحددة  بالطلبات  تلتزم 
فيها،  وفصلت  القضية  في  نظرت  قد  المحكمة  وأن  اإلطار.  هذا  في  و61/16ق   17 رقم 
القضية  في  المحكمة  نظرت  فقد  األحكام.  هذه  يخص  فيما  تفسير  أي  منها  ُيطلب  ولم 
فبراير(،  السابع )مقترح  التعديل  11 من  الفقرة  ببطالن  أواًل، وفيها حكمت  61/17ق  رقم 
نظرت  وبعدها  النواب.  مجلس  انتخابات  قانون  صدر  أساســها  على  التي  الفقرة  وهي 
وما  النواب  لمجلس  األولى  الجلســة  ببطالن  المتعلقة  وهي  61/16ق  رقم  القضية  في 
الذي  القانون  دستورية  عدم  بسبب  النواب  مجلس  بانعدام  حكمت  إنها  وحيث  بعدها. 

النزاع.   محل  النعدام  منتهية"،  "الخصومة  أن  اعتبرت  فإنها  أساسه،  على  انُتخب 
بطالن  على  وبنصها  61/17ق،  رقم  القضية  في  الحكم،  بإصدارها  المحكمــة  إن 
"والحال  الحكم)2)،  منطوق  في  السابع  التعديل  من   11 الفقرة  على  المترتبة  اآلثار  كافة 

العمومية  الجمعية  قرار  على  "تعليق  حمزة،  المهدى  ناصر  الحضيري،  رمضان؛  البوديري  شريحة،   (1(

للمحكمة العليا الليبية رقم )7( 2016م"، وكالة الصحافة الليبية، 28 مايو/أيار 2020، )تاريخ الدخول: 
https://bit.ly/39e17rh :)2020 25 نوفمبر/تشرين الثاني

)القانون  النواب  انتخاب مجلس  قانون  بأن  ولها":  الحرية  أجل  "خمس شداد من  كتابي  في  ذكرت   (2(
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الكلمة  هذه  تحمل  بما  معدوًما،  النواب  مجلس  اعتبار  الحكم  هذا  أثر  من  يكون  هكذا، 
وَلَك  فنائه،  بعد  وجود  له  ليس  المعدوم  الميت  الجسم  يكون  البديهي  ومن  معنى،  من 
وال  البطالن  المعدوم:  الجسم  عن  يصدر  ما  ومشروعية  قانونية  مدى  هذا  على  تبني  أن 
التعاقدات  وكافة  أصدرها،  التي  التشــريعات  كافة  تكون  وبذلك  البطالن")1).  إال  شــئ 
والدته  إعادة  وحتى  له،  جلسة  أول  تاريخ  من  عنه  صدرت  التي  والتكليفات  والتصرفات 

سواء. والعدم  هي  السياسي،  االتفاق  بموجب   2015 األول  ديسمبر/كانون   17 في 
مصادقة  كذلك؛  ُأبطلت  التي  اآلثار  مــن  إن  القول:  يمكن  المنوال،  نفس  وعلــى 
إلى  والدعوة  أعلنتها،  التي  والنتائج  االنتخابات  على  لالنتخابات  العليــا  الوطنية  الهيئــة 
وكما  ُوِجدت(،  )إْن  النتائج  على  العام  الوطني  المؤتمر  ومصادقة  النواب،  مجلس  انعقاد 

جلساته.  وكافة  النواب  مجلس  وجود  أبطلت  ذكرنا، 
أنه  إما  خيارات:  ثالثة  من  واحًدا  وضعه  يكــون  العام  الوطني  المؤتمر  فإن  لــذا، 
وفًقا  أصاًل،  تنعقد  لم   – المنتخــب  النواب  لمجلس   – األولى  الجلســة  ألن  ُيَحلَّ  لــم 
له  وانعقدت  ُحلَّ  أنه  أو  الدستوري.  لإلعالن  بالمخالفة  انعقدت  إنها  يقول  الذي  للرأي 
اآلثار  من  ألنها  بعدها  وما  األولى  والجلســة  النواب  مجلس  بانعدام  جديد  من  الوالية 
مهامه  واستالم  النواب  مجلس  انتخابات  نتائج  بصدور  أنه  أو   .)11( الفقرة  على  المترتبة 
الدائرة  قضت  حتى  النواب،  مجلس  إلى  قانوًنا  انتقلت  قد  التشريعية  الوالية  تكون  الفعلية 
من  وقع  ا  عمَّ النظر  بغضِّ  معدوًما،  النواب  مجلس  وأضحى  به،  قضت  بما  الدســتورية 
السلطة  في  الفراغ  عن  النظر  وبغضِّ  بنغازي،  أو  طرابلس  في  الرسمي  باالستالم  خالف 

القضائية. األحكام  هذه  بموجب  نشأ  الذي 
إن  فيها:  قال  التي  شــهادته  في  الصادق،  معز  القضائية،  الهيئة  عضو  يراه  ما  وهذا 
و17   2014 أغسطس/آب   4 بين  ما  الفترة  في  وتنفيذي  تشريعي  فراغ  في  دخلت  البالد 

لإلعالن  السابع  التعديل  من   11 الفقرة  ببطالن  الحكم  بصدور  باطاًل  وقع  قد   )2014 لسنة   10 رقم 
م االنتخابات التي ُأجريت وانتهى مفعوله، وال يمكن االستناد  الدستوري، والصحيح أن القانون نظَّ
وجب  لذا  له،  ا  دستوريًّ سند  ال  ألنه  استخدامه  إعادة  يمكن  وال  النواب  مجلس  مشروعية  في  إليه 

التوضيح.
"مستشار سابق ذي صفة في الموضوع"، تحفظ على ذكر اسمه، ورأيه هنا لالستئناس به في  شهادة   (1(

انظر:  الشهادة،  لهذه  الكامل  النص  الديمقراطية.  التجربة  هذه  في  البالد  به  ت  مرَّ ما  لتوثيق  التحليل 
ملحق رقم )7(.
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آلية استالم  بعيًدا عن أي قدح حول  قانوًنا  الصائب  "الرأي   :2015 ديسمبر/ كانون األول 
دون  تحول  ال  إجرائية  تنظيمية  مســألة  فهذه  العام؛  الوطني  المؤتمر  من  النواب  مجلس 
عنه  ينبثق  وما  المؤتمر  معه  يصير  مما  ومنتًجا؛  قائًما  أصبح  وبالتالي  صحيًحــا،  انعقــاده 
كان  ولما  النواب.  لمجلس  الشعب  انتخاب  بمجرد  ا  حيًّ ُيبعث  وال  الماضي،  من  جزًءا 
وسط  مرحلة  وفي  لذلك  الحًقا  الدســتورية(  )الدائرة  العليا  للمحكمة  القضائي  الحكم 
مجلس  انعدام  إلى  وأفضى  النــواب(  ومجلس  )المؤتمر  القانونيين  المركزيــن  لهذيــن 
النواب  مجلس  يلتحق  فهنــا،  تنفيذية.  أجســام  من  عنه  ينتج  وما  آثاره  وزوال  النــواب 
الفترة  هذه  في  والتنفيذي  التشريعي  والفراغ  ُيبعث  ال  والميت  المقبرة،  ذات  في  بالمؤتمر 
تلكم  استمرار  منه  ينال  أو  ينفيه  وال  فيه،  لبس  ال  صريح  واضح  وهو  الموقف  سيد  هو 

القانون")1). لصحيح  بالمخالفة  مواقعها  في  وتمترسها  األجسام 

دستورية التشريعات الصادرة ما بين 4 أغسطس/آب 2014 إلى 17 ديسمبر/
كانون األول 2015

كل  فإن  العام،  الوطني  المؤتمر  وضــع  بشــأن  المذكورة  الثالث  للخيارات  طبًقــا 
والعدم  هي  الفترة،  هذه  خــالل  النواب  مجلس  عن  الصادرة  والتشــريعات  التصرفــات 
بين  ما  الفترة  فــي  لصفاتهم،  النواب  مجلس  وأعضــاء  رئيس  اســتخدام  ويعد  ســواء. 
باتفاق  جديد  من  والدته  إعادة  حيــن  وإلى  الدســتورية  الدائرة  قبل  من  بالحكم  النطــق 

الليبي)2). القانون  عليها  يعاقب  التي  الصفة  انتحال  باب  من  الصخيرات، 
األولى  للخيارين  بالنسبة  العام  الوطني  المؤتمر  قبل  من  الصادرة  التشــريعات  أما 
فيما  آنًفا  ذكرناه  ما  عليها  ينطبق  الثالث  الخيار  في  ولكنها  نافذة،  تشريعات  فإنها  والثاني 

النواب.  مجلس  يخص 

الوضعية  الكاتب عن  مع  فيه  َتَناَقَش  هيئة قضائية،  الصادق، عضو  معز  )9(، شهادة  انظر ملحق رقم   (1(

الدستورية لكل من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب وشرط انعقاد أول جلسة للمجلس األعلى 
للدولة.

تنص المادة 355 من قانون العقوبات الليبي على أن "انتحال الشخصية ُيعاَقب بالحبس مدة ال تتجاوز   (2(

ل الغير بانتحال شخصية أخرى لتحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو إللحاق ضرر بآخرين،  سنة ُكلُّ من ضلَّ
أو انتحل لنفسه أو لغيره، اسًما مزوًرا أو صفة كاذبة، أو انتحل صفة تترتب عليها آثار قانونية، كل هذا 

ما لم يكن الفعل جريمة أشد ضد الثقة العامة".
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من  أنه  إال  أصيــاًل،  ا  قانونيًّ اختصاًصا  ُيعــد  المســألة  هذه  في  الحســم  أن  ومــع 
البرلمان  وأن  خاصة  دســتوري،  فراغ  حالة  في  البالد  ُتترك  أال  يجب  السياســية؛  الناحية 
العام  الوطني  المؤتمر  كان  ســواء  البالد،  في  ســلطة  أعلى  ُيعد  االنتقالية  المرحلة  في 
الليبي  للجيش  األعلى  والقائد  البالد  رئيــس  اختصاصات  ويجمع  النواب،  مجلــس  أو 
بأن  األول؛  الخيار  ترجيح  باتجاه  يدفع  السياسي  المنطق  أن  شك  ال  التشــريع.  وســلطة 
"اشتراطات  ألن  وذلك  ُيحل،  ولم  الحين،  ذلك  في  قائًما،  يزال  ال  العام  الوطني  المؤتمر 
لكن  أعاله.  المذكور  بحثهما  في  وشريحة  الحضيري  ذكر  كما  ا"،  دستوريًّ تتوافر  لم  حله 
في  واحًدا  قواًل  دخلت  قد  البالد  إن  بالقول:  يقطع  الصادق،  معز  القضائية،  الهيئة  عضو 
لمجلس  جلسة  أول  انعقاد  نتيجة  العام،  الوطني  المؤتمر  بحل  وتنفيذي،  تشريعي  فراغ 
العليا.  بالمحكمة  الدســتورية  الدائرة  أحكام  بصدور  النواب،  مجلس  وانعدام  النواب، 
واحدة  كل  تدير  سلط  بين  مقســمة  الواقع  األمر  ســلطة  تحت  البالد  أصبحت  وبذلك، 

ذلك.  إلى  اإلشارة  سبقت  كما  عليه،  تسيطر  الذي  الجغرافي  الحيز  منها 
ليبيا  فجر  عملية 

 13 في  انطلقت،  تبيانه،  سبق  الذي  والدستوري  والقانوني  السياسي  السياق  هذا  في 
خليفة  قاده  الذي  الكرامة"  "عملية  تمرد  على  ا  ردًّ ليبيا"،  فجر  "عملية   ،2014 يوليو/تموز 
دون  العام  الوطني  للمؤتمر  منعقدة  زالت  ما  والوالية  ليبيا  فجر  عملية  انطلقــت  حفتــر. 
األركان  رئيس  وبقيادة  بوسهمين،  نوري  الليبي،  للجيش  األعلى  القائد  من  وبأمر  منازع، 
المنتخب،  النواب  مجلس  عقد  قبل  أي  العبيدي.  الله  جاد  الســالم  عبد  اللواء  العامة، 
شرعية،  غير  أو  شرعية  الجلسة  كانت  سواء   ،2014 أغسطس/آب   4 في  جلســاته  أولى 

شرعي. غير  أم  ا  شرعيًّ نفسه  النواب  مجلس  كان  وسواء 
التالية:  النقاط  في  النطالقها  المباشرة  األسباب  تلخيص  ويمكن 

المؤتمر  واقتحامات  ســاعات"،  "الخمس  وبيان  لحفتر،  المتلفز  االنقــالب  بعــد 
طرابلس،  العاصمة،  في  العسكري  التحشيد  استمر  أعضائه،  واســتهداف  العام،  الوطني 

لحفتر. الموالية  الكتائب  طرف  من  السلطة  على  لالستيالء  والتحضير 
والقيادات  العام  الوطني  المؤتمر  دفع  مما  طرابلس،  العاصمة،  في  االحتقان  استمر 
المسلحة  الكتائب  إخراج  بغية  مفاوضات  في  الدخول  إلى  الغربية  المنطقة  في  العسكرية 

عرقلته. تتم  لذلك  مهلة  على  االتفاق  يتم  مرة  كل  وفي  العاصمة،  خارج 
طرابلس  مطار  في  حفتر  كتائب  لصالح  باألسلحة  المحملة  الطائرات  هبوط  استمر 

الذكر. سالفة  الكتائب  عليه  تسيطر  الذي  العالمي، 
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الوقائع العسكرية لعملية فجر ليبيا 

كمعارك  متشــابكة  وأحداث  بمعارك  اإلحاطة  كهذا  حيز  في  الصعب  من  يبدو  قد 
بالمعنى  األحداث  رواية  ليس  الكتاب  من  الهدف  أن  ومع  ليبيا،  فجر  عمليــة  وأحــداث 
العمليات  عن  قصيــرة  ولو  لمحة  من  خلوه  المفهــوم  غير  من  يكون  فقــد  التقليــدي، 
عرًضا  ستكون  وإنما  المعارك،  لكل  مستوعبة  اللمحة  هذه  تكون  لن  ولذلك،  العسكرية. 

العسكرية. للعمليات  مختصًرا 
وإن  الزمني،  بتسلسلها  لألحداث  حقيقي  توثيق  أي  على  الحصول  من  نتمكن  لم 
درجٍة  إلى  َيِشــْع  لم  ولكنه  لألحداث،  التوثيق  من  نوع  وقع  يكون  قد  أنه  ننفــي  ال  كنَّــا 
عملية  في  العســكرية  المعارك  توثيق  عن  البحث  إن  الباحثين.  أيدي  بين  معهــا  يكــون 
نتصور  نكن  لم  ولكن  ا،  جزئيًّ بها  وعي  على  كنَّا  قد  صادمة،  نتيجة  إلى  قادنا  ليبيا  فجر 
الحديثة  وليبيا  الليبية،  الثورة  منها  تعاني  كبيرة  ثغرة  هناك  أن  وهي  الفداحة،  بهــذه  أنهــا 
التحرر  أجل  من  الليبيين  لنضــال  متكاملة  ســردية  أية  توجد  ال  أنه  وهي  عام،  بشــكل 
كاماًل  وعًيا  وال  واضًحا،  تصوًرا  نملك  ال  أننا  لألســف  يعني  ما  وهو  االســتبداد،  من 
أمرها،  زمام  امتالك  أجل  من  الحية  الليبي  الشعب  قوى  تخوضها  التي  المعارك  بحقيقة 
التليفزيونية  التقارير  تتبع  في  مضن  جهد  وبعد  أنه  غير  التنمية.  سكة  على  بلدنا  ووضع 
ليبيا،  فجر  بعملية  المتعلقة  العسكرية  لألحداث  تقريبي  مسار  وضع  استطعنا  والصحفية 

التالي: النحو  على  إيرادها  يمكن 
الثوار، معارك طاحنة تحت  بكتائب من  الليبي، مدعومة  الجيش  لقد خاضت قوات 
من  حفتر،  خليفة  المتمرد،  للضابــط  التابعة  القوات  إلخراج  ليبيا"  فجــر  "عملية  اســم 
العاصمة، طرابلس، ضد  القوات معارك أخرى خارج  العاصمة، طرابلس، وخاضت هذه 
بالمواجهات  األولى،  بالدرجة  نهتم،  هنا  ونحن  ليبيا".  فجر  "قوات  اســم  تحت  حفتر 

الوقائع: هذه  أهم  ومن  ليبيا،  فجر  عملية  ضمن  وقعت  التي 

معركة طرابلس: بداية الفجر

رمضان  من   16 )الموافق   2014 يوليو/تموز  شهر  من  عشر  الثالث  األحد،  صبيحة 
كانت  الفضائية؛  النبأ  قناة  ته  بثَّ ونصف،  دقيقة  من  مقطع  على  الليبيون  اســتيقظ   ،)1435

المصور  وكأن  متحركة،  مشــاهد  تصور  وهي  الهاتف  كاميرا  اهتزاز  مع  تعلو  التكبيرات 
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تظهره  حديدي  سياج  جانب  إلى  المسرعين  المتحدثين  خطوات  مالحقة  بسرعة  يحاول 
رباعية  دفع  سيارتا  تتحرك  الصورة،  يسار  على  بعيد  غير  مكان  في  ا.  نسبيًّ طوياًل  اللقطات 
األشخاص  أمام  الصورة  وسط  وفي  ثقيل.  مدفع  أنه  يبدو  ما  إحداهما  متن  على  بيضاوان 
ظهر  المشاة،  من  الصورة  اقتربت  وعندما  ثالثة.  ســيارة  تظهر  بســرعة،  يتحركون  الذين 
في  يتحدث  الرجل  كان  ســوداء.  مربعات  عليها  بيضاء  بكوفية  رأســه  على  يعتجر  رجل 
المطار،  طريق  على  اآلن  نحن  صالح؛  "معكم  تكبيراته:  ويقطع  سلكي،  ال  اتصال  جهاز 
العقيد  أن  علمت  قد  جميعها  ليبيــا  كانت  المقطع  انتشــار  ومع  الله..")1).  على  توكلنــا 
عملية  بإطالق  مؤِذًنا  الرمزي  الشــريط  قطع  قد  بادي)2)  صالح  الليبي،  بالجيش  الســابق 

ليبيا. فجر 
بشــأن   – والمدني  الصواعق  وكتيبتي  القعقاع  لواء  مع  المفاوضات  وصــول  بعــد 
طرابلس  مدينة  من  والخروج  األركان،  رئاسة  إلى  عليها  تســيطر  التي  المقرات  تســليم 
إلى  التحول  وقرروا  أمرهم  لحفتر  المناوئة  الكتائب  قادة  حســم  مســدود،  طريق  إلى   –

المسلحة)3). المواجهة  خيار 
طرابلس  مطار  هي:  محاور،  ســتة  من  المتزامن  الهجوم  على  الكتائب  قادة  اتفق 
الحكومية  المكاتب  أهم  يضــم  مبنى  )وهو  اإلســالمية  الدعوة  جميعة  ومقر  العالمــي، 
)وزارة  الحديد  وكوبري  األركان،  ورئاســة  الدفاع..(،  ووزارة  الوزراء  رئاســة  بينها  من 

النقلية.  ومعسكر  أبريل،   7 ومعسكر  الداخلية(، 
لصالح  القوة  بميزان  يميل  التســليحي  التفوق  أن  وظهر  ا،  وفرًّ ا  كرًّ المعارك  بدأت 
من  مؤلَّفة  المقابلة  الكتائب  كانت  البداية  في  القعقاع.  ولواء  والمدني  الصواعق  كتيبتي 
مدينة  من  الكتائب  وبعض  وغريان،  والزاويــة،  طرابلس،  منها:  مدن،  عدة  مــن  كتائــب 
بدا  قد  كان  وإن  ُتذكر.  مواقــع  حفتر  كتائب  تخســر  لم  األولى،  األيام  وفــي  مصراتــة. 

)تاريخ   ،2014 يوليو/تموز   13 الليبية،  األصداء  طرابلس"،  مطار  على  الهجوم  يقود  بادي  "صالح   (1(

https://bit.ly/373RsRn :)2020 الدخول: 21 سبتمبر/أيلول
ُعِرف عن العقيد، صالح بادي، الشجاعة المفرطة، حتى وصفه أحد الصحفيين بأنه "ال يقود جنوده   (2(

من الخلف". ظهر بادي في معارك مصراتة إبان الثورة، وانُتخب عضًوا بالمؤتمر الوطني العام. ورغم 
الدولة  ولمؤسسات  فبراير/شباط  لثورة  ا  وفيًّ بقي  أنه  إال  متشددة  أحياًنا  تبدو  التي  السياسية،  مواقفه 

الليبية.
"لقاء خاص مع عبد الحفيظ قواسم، قيادي في عملية فجر ليبيا"، "سوبر سورم ويف"، 18 نوفمبر/  (3(

 https://bit.ly/33iOnvI :)2020 تشرين الثاني 2014، )تاريخ الدخول: 21 سبتمبر/أيلول
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التي  المحدودة  المناوشــات  من  بكثير  أوســع  المعارك  أن  األولى  اللحظة  من  واضًحا 
الماضية. السنوات  خالل  تحدث  كانت 

"قسورة"،  اسم  العملية  خاللها  حملت  المعارك،  بداية  من  تقريًبا  أيام  خمسة  بعد 
متغير  طرأ  تقريًبا،  طرابلس  مدينة  في  الليبي  الشارع  على  مقتصًرا  اإلعالمي  زخمها  وكان 
يوم  مصراتة،  مدينة  من  قيادات  خرجت  فقد  المعارك؛  اتجاه  سيغيِّر  أنه  ظهر  الميدان  على 
يعني  ما  ليبيا)1)؛  فجر  لعملية  تأييدها  فيه  معلنة  المدينة  باسم  بياًنا  لتقرأ  يوليو/تموز،   16

الجمعة،  فجر  خيوط  ومع  المعارك.  إلى  ستدخل  المدينة  على  المحســوبة  الكتائب  أن 
العاصمة،  إلى  تدخل  الحلبوص)2)  لواء  طالئع  كانت   ،2014 يوليو/تموز  من  عشر  الثامن 
"قسورة"  تسمية  اختفت  اليوم،  هذا  من  وابتداء  للمعارك.  جديًدا  اتجاًها  راسمة  طرابلس، 

جديًدا. زخًما  العملية  وأخذت  ليبيا"،  "فجر  محلها  لتحل 
الكتائب  عت  ادَّ إذ  ساعات؛  إال  ر  ُيعمَّ لم  النار  إلطالق  وقف  ُأعلن  األثناء،  هذه  في 
ليبيا:  فجر  قادة  قال  بينما  النار،  إلطالق  شامل  َوْقٌف  أنه  الزنتان  مدينة  على  المحســوبة 

المطار)3). محيط  في  باالشتباكات  خاص  إنه 
طرابلس؛  خــارج  صداها  تأخذ  العملية  بــدأت  أغســطس/آب،  شــهر  بداية  مع 
الغرب  مدن  كبريات  من  واحدة  وهي  للعملية،  تأييًدا  الزاوية  في  المظاهرات  فانطلقــت 
كتائب  تحالف  على  المحسوبة  ورشفانة  منطقة  طرابلس،  العاصمة،  عن  وتفصلها  الليبي، 

الزنتان)4). 
العاصمة،  في  الرئيسية  المقرات  بدأت  أغسطس/آب،  شهر  من  الثاني  النصف  وفي 
شهر  بعد  أي  أغسطس/آب،   16 ففي  ليبيا؛  فجر  قوات  أيدي  في  تباًعا  تسقط  طرابلس، 

"بيان قيادات مدينة مصراتة بشأن عملية "فجر ليبيا" وما يحدث في مطار طرابلس"، "أمازيغن ليبيا"،   (1(

https://bit.ly/3nW1r1W :)2020 17 يوليو/تموز 2014، )تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/أيلول

"انطالق عملية فجر ليبيا المباركة: وصول كتيبة الحلبوص إلى طرابلس"، "أمازيغن ليبيا"، 18 يوليو/  (2(

 https://bit.ly/3fDRFhV :)2020 تموز 2014، )تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/أيلول
"معارك جنوب طرابلس بعد وقف إطالق نار هش في ليبيا"، الحرة، 18 يوليو/تموز 2014، )تاريخ   (3(

https://bitly.is/2J5s4SS :)2020 الدخول: 22 سبتمبر/أيلول
المسلمون  اإلخوان  ليبيا"،  فجر  عملية  لدعم  الجمعة  مظاهرة  في  الزاوية  مدينة  شباب  ألحد  "كلمة   (4(

https://bit.  :)2020 سبتمبر/أيلول   22 الدخول:  )تاريخ   ،2014 يوليو/تموز   18 الزاوية، 
 ly/3l4wuXe
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تسيطر  كانت  الذي  األركان)1)،  قيادة  مقر  على  السيطرة  تمت  العملية،  انطالق  من  فقط، 
على  السيطرة  تمت  الشهر(  نفس  من   21( أيام  خمسة  وبعد  لحفتر،  التابعة  القوات  عليه 
التاليين  اليومين  وفي  ليبيا.  فجر  مقاتلي  طرف  من  والزهور  والكوافي)2)،  األكواخ،  أحياء: 
لسيطرة  يخضع  كان  الذي  العســكرية  الشــرطة  مقر  على  الســيطرة  ُأعلنت  و23(   ،22(

النقلية)3). فمعسكر  الداخلية،  وزارة  على  ثم  فرنانة،  مختار 
والمصري  اإلماراتي  الطيران  وتدخل  حفتر  قــوات  تقهقرت  ضروس  حرب  بعــد 
العامة  األركان  لرئاسة  التابعة  ليبيا،  فجر  قوات  فيه  ترابط  الذي  النقلية،  معسكر  وضرب 
ليبيا)4).  فجر  قوات  من  عنصًرا  ثالثين  من  أكثر  القصف  هذا  ضحية  وراح  تحريره،  بعد 
ســحب  من  والمدني  الصواعق  وكتيبتي  القعقاع  لواء  لتمكين  القصف  هــذا  جاء  وقــد 

جابهتها. التي  المقاومة  بعد  جنوًبا  أسلحتها 
قوات  تكبدت  أغسطس/آب،  شــهر  من  والعشــرين  الرابع  يوم  القصف،  هذا  بعد 
الســيطرة  بفقدان  طرابلس،  العاصمة،  في  األكبر  الخســارة  والمدني  والقعقاع  الصواعق 
االستراتيجي  والموقع  طرابلس،  العاصمة،  بقلب  اإلســالمية)5)  الدعوة  جمعية  مقر  على 

العالمي)6). طرابلس  مطار  وهو  جنوبها،  األهم 

16 أغسطس/آب  "ليبيان جوست"،  ليبيا" على مقر رئاسة األركان وتحريره"،  "فجر  "سيطرة قوات   (1(

https://bit.ly/2JemHRd :)2020 2014، )تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/أيلول

 ،2014 أغسطس/آب   21 ليبيا"،  "أمازيغن  األكواخ"،  حي  داخل  ليبيا  فجر  ثوار  ليبيا:  فجر  "عملية   (2(

https://bit.ly/3l4Q8Tg :)2020 تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/أيلول(
"عملية فجر ليبيا: جولة داخل معسكر النقلية االستراتيجية بالقرب من مطار طرابلس"، "أمازيغن ليبيا"،   (3(

https://bit.ly/3l7WfpI :)2020 23 أغسطس/آب 2014، )تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/أيلول

تايمز وواشنطن بوست وغيرها من الصحف خبر هذا  نيويورك  أجنبية، منها:  تناولت وسائل إعالم   (4(

القصف؛ فذكرت صحيفة الغارديان أن مسؤولين أميركيين قالوا: "إن اإلمارات العربية المتحدة ومصر 
ذتا سلسلة من الغارات الجوية في العاصمة الليبية، طرابلس. انظر: جيرن، آني، "مصر واإلمارات  نفَّ
تضربان الميليشيات اإلسالمية في ليبيا"، صحيفة واشنطن بوست األميركية، 25 أغسطس/آب 2014، 

https://wapo.st/3nYQnkn :)2020 تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول(
24 أغسطس/آب  ليبيا"،  "أمازيغن  ليبيا": تم تحرير مقر الدعوة اإلسالمية بطرابلس"،  "فجر  "عملية   (5(

https://bit.ly/3mb6cnW :)2020 2014، )تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/أيلول

 ،2014 أغسطس/آب   31 الجزيرة،  قناة  مطار طرابلس"،  بمحيط  األلغام  بنزع  تبدأ  ليبيا  فجر  "قوات   (6(

https://bit.ly/3l0725f :)2020 تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/أيلول(
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تسيطر  كانت  التي  الكتائب  نيران  من  مأمن  في  أصبحوا  بأنهم  طرابلس  أهالي  شعر 
شهد  كما  الشهر)1)،  نفس  من   30 يوم  للعملية  مؤيدة  مظاهرات  في  فخرجوا  المدينة  على 

غريان)2). مدينة  في  للعملية  داعمة  تظاهرة  قبله  الذي  اليوم 
إلى  يوليو/تموز   13 )من  معدودة  أســابيع  من  أكثر  تســتمر  لم  ليبيا  فجر  عملية 
من  حفتر  لخليفة  الموالية  القــوات  إخراج  على  واقتصــرت   )2014 أغســطس/آب   23

ومحيطها.  طرابلس،  العاصمة، 
بالكامل،  طرابلس،  العاصمــة،  على  العامة)3)  األركان  رئاســة  ســيطرت  وبذلك، 
أبريل/نيســان  في  المبين"،  "الفتح  أســماها  بعملية  أخرى  مرة  ة  الَكرَّ حفتر  يعيد  أن  قبل 
البالد  غرب  غدامس  مدينة  في  ســينعقد  الوطني  الملتقى  كان  الذي  الوقت  في   ،2019

وقد  طرابلس،  العاصمة،  على  العدوان  إعالنه  من  أيام  عشرة  بعد  المتحدة،  األمم  برعاية 
انطالقها)4). من  وشهرين  سنة  بعد  العملية  هذه  شوكة  انكسرت 

انطالقها،  وقت  ليبيا  فجر  عملية  عارض  من  بعض  أن  على  التأكيد؛  هنا  المهم  من 
األنسب)5)،  هو  حفتر  وأن  البالد  شؤون  إدارة  عن  عاجز  العام  الوطني  المؤتمر  أن  يرون 
مبدأ  من  انطلقوا  ولكنهم  بمشــروعه،  أو  بحفتر  القناعة  دافعهم  يكن  لم  اآلخر  والبعض 
في  ة  الكرَّ أعاد  حين  حفتر  لمحاربة  عادوا  أنهم  غير  االجتماعي)6)،  النسيج  على  الحفاظ 
ضمن  كانوا  عسكرية  ديكتاتورية  بناء  على  يقوم  مشروعه  أن  أيقنوا  أن  وبعد   ،2019 العام 

.2011 عام  عليها  ثار  من 

"آالف الليبيين يتظاهرون دعًما لـ"فجر ليبيا""، فرانس 24، 30 أغسطس/آب 2014، )تاريخ الدخول:   (1(

https://bit.ly/3pYFeSH :)2020 22 سبتمبر/أيلول

"مظاهرة مدينة غريان اليوم لدعم عملية فجر ليبيا"، "أمازيغن ليبيا"، 29 أغسطس/آب 2014، )تاريخ   (2(

https://bit.ly/33irKrf :)2020 الدخول: 22 سبتمبر/أيلول
ى حفتر قائًدا للجيش التابع له، وبالتالي  في هذه اللحظة، لم يكن البرلمان المنعقد في طبرق قد َسمَّ  (3(

كانت هناك رئاسة أركان واحدة هي التابعة للمؤتمر الوطني العام.
انسحبت قوات حفتر من تخوم طرابلس، يوم 19 مايو/أيار 2020، على وقع الضربات التي تلقتها بعد   (4(

حصول حكومة الوفاق على دعم عسكري تركي.
)تاريخ   ،2014 مايو/أيار   22 الوسط،  بوابة  "الكرامة""،  عملية  يؤيد  األمين  الحبيب  الثقافة  "وزير   (5(

https://bit.ly/33xw0Dt :)2020 الدخول: 30 سبتمبر/أيلول
أسامة  اللواء  االجتماعي،  النسيج  على  تداعياتها  من  تخوًفا  ليبيا  فجر  عملية  عارض  من  أبرز  كان   (6(

ت لتمرد حفتر وعدوانه  جويلي. اللواء جويلي قاد الحًقا غرفة عمليات قوات بركان الغضب التي تصدَّ
على العاصمة، طرابلس، وهزمته في صيف 2020 بعد قتال استمر 14 شهًرا.
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أغلب  انســحبت  الحيوية  ومراكزها  طرابلس  مدينــة  على  الســيطرة  إحكام  بعــد 
الغرب  في  مختلفة  وجهات  باتجاه  طرابلس  العاصمة  في  متمركزة  كانت  التي  القــوات 
القوات  تمركز  بحكم  ًدا  مهدَّ ظل  طرابلس،  للعاصمة،  االســتراتيجي  الخط  لكن  الليبي؛ 

وورشفانة.  العزيزية  منطقتي  في 

التمدد غربًا وجنوبًا 

مدينة  على  والمحســوبة  الكرامة  عملية  تمرد  مع  المتحالفة  القوات  تقهقر  اســتمر 
ورشفانة  منطقة  وكانت  طرابلس.  العاصمة،  محيط  في  مواقعها  سريًعا  ففقدت  الزنتان؛ 
الهدف  هي  ا  مقرًّ القبائــل)1)"  "جيش  مقاتلو  منها  يتخــذ  التي  الســكانية،  الكثافــة  ذات 
 .2014 سبتمبر/أيلول  شهر  من  والعشرين  الثالث  في  ســقطت)2)  ما  وســرعان  الموالي. 
طرابلس،  لمدينة  الغربية  الخاصرة  فهي  خاصة؛  استراتيجية  أهمية  ورشفانة  منطقة  تمثل 
طرابلس  يربط  الذي  الساحلي  الطريق  على  تقع  كما  جنزور.  حي  مثل  منها  أحياء  وتتاخم 
ا  بشريًّ حاجًزا  ورشفانة  منطقة  وتعد  التونســية.  الحدود  إلى  وصواًل  الليبي  الغرب  بمدن 
لسير  ا  بينهما ضروريًّ االتصال  يعتبر  اللتين  والزاوية  مدينتي طرابلس  بين  وجغرافيًّا ضخًما 
الزاوية ألي حصار. مدينة  تعرض  اإلمداد، في حال  واتصال خطوط  العسكرية  العمليات 
ورشفانة،  منطقة  على  الســيطرة  عن  أهمية  يقل  ال  الذي  العســكري  الحدث  لكن 
مدينة  من  قوات  أعلنت  حين   ،)2014 سبتمبر/أيلول   8( بأســبوعين  ســقوطها  قبل  وقع 
عن  تعبير  وهو   ،(3("T" بالحرف  ا  محليًّ المعــروف  الطريق  تقاطع  على  الســيطرة  غريان 
الطريق  وهو  الغربي.  والجبل  بغريان  طرابلس  يربط  الذي  الرئيس  الطريق  تفرع  شــكل 

جيش القبائل قوة عسكرية أعلن عن تشكيلها في مؤتمر قبلي بمدينة العزيزية جنوب طرابلس، 2014،   (1(

الورشفاني،  تنتوش  عمر  سابًقا،  القذافي  بكتائب  القيادي  ويقوده  ورشفانة،  منطقة  من  مقاتليه  عماد 
تقارب مع حفتر بداية إطالق عملية الكرامة. انظر: "جيش القبائل "في ليبيا""، قناة الجزيرة، 5 مايو/

https://bit.ly/3fzTUmA :)2020 أيار 2015، )تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/أيلول
 ،2014 سبتمبر/أيلول   23 ليبيا"،  "أمازيغن  ورشفانة"،  تحرير  معركة  في  الثوار  انتصار  ليبيا:  "فجر   (2(

https://bit.ly/3nW3O4C :)2020 تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/أيلول(
"فجر ليبيا تعلن سيطرتها على مفترق حرف T"، أجواء، 21 مارس/آذار 2015، )تاريخ الدخول: 21   (3(

https://bit.ly/3q2MHzZ :)2020 سبتمبر/أيلول
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الزاوية)2)،  ومدينة  طرابلس،  العاصمة،  في  المحاور  بباقي  الغنم)1)  بئر  محور  يربط  الذي 
المهم)3). التقاطع  هذا  على  السيطرة  في  ثوارها  شارك  التي 

المقاتلين  عن  اإلمداد  قطــع  إلى  االســتراتيجي  الموقع  هذا  على  الســيطرة  أدت 
فتحت  كما  آنًفا.  معنا  مرَّ  الذي  بسقوطها  ل  عجَّ ما  وهو  ورشفانة،  منطقة  في  المتمركزين 
العمليات  جميع  منها  تدار  التي  االستراتيجية)4)  الوطية  قاعدة  باتجاه  التقدم  لبداية  الطريق 
محاور  انكشاف  تعطيلها،  أو  عليها،  السيطرة  وتعني  الليبي.  الغرب  مدن  في  العســكرية 

كثيرة.    إمداد  خطوط  وقطع  القتال 
والمدني  والصواعق  القعقاع  قوات  انســحبت  ورشــفانة،  في  المعارك  انتهاء  بعد 
وبوشيبة  والكسارات  الغنم  بئر  منطقة  من  لتتخذ  الغربي،  الجنوب  باتجاه  القبائل  وجيش 
أكتوبر/تشرين  شــهري  في  المعارك  تركزت  المحاور،  هذه  وفي  لمعســكراتها.  مواقع 
باءت  لكنها  ا،  سلميًّ المواقع  لتسليم  محاوالت  وجرت  الثاني،  ونوفمبر/تشرين  األول، 
فجر  قوات  استطاعت  متزامن،  هجوم  وفي  األولى.  سيرته  إلى  القتال  أعاد  ما  بالفشل، 
فانسحبت  األول؛  أكتوبر/تشرين   13 في  وبوشيبة)6)،  الكسارات)5)  على  تســيطر  أن  ليبيا 

)تاريخ   ،2015 مارس/آذار   25 أجواء،  بالكامل"،  ورشفانة  منطقة  على  سيطرتها  تعلن  ليبيا"  ""فجر   (1(

https://bit.ly/3nTPGc5 :)2020 الدخول: 21 سبتمبر/أيلول
"ثوار فجر ليبيا يقطعون خط إمداد قوات ورشفانة على محور أبوشيبة والحرف T"، "أمازيغن ليبيا"،   (2(

https://bit.ly/2J79OsF   :)2020 8 سبتمبر/أيلول 2014، )تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/أيلول
"فجر ليبيا: انتصار الثوار في معركة حرف الـT بئر الغنم، أبطال الزاوية"، "أمازيغن ليبيا"، 5 نوفمبر/  (3(

https://bit.ly/2UXwIVG :)2020 تشرين الثاني 2014، )تاريخ الدخول: 30 سبتمبر/أيلول
قاعدة الوطية هي قاعدة عقبة بن نافع، تقع في الغرب الليبي جنوب مدينة العجيالت، وتغطي القاعدة   (4(

العسكرية  الطائرات  التي تقتصر على  ليبيا  الوحيدة في  العسكرية  القاعدة  الغربية وهي  المنطقة  كافة 
عمليات  قاعدة  وكانت  عسكري،  آالف   7 وإيواء  استيعاب  الجوية  القاعدة  وتستطيع  المدنية  دون 
أسطول مقاتالت الميراج، انظر: "تحول استراتيجي...ماذا تعني سيطرة "الوفاق" على قاعدة "الوطية 
 :)2020 سبتمبر/أيلول   22 الدخول:  )تاريخ   ،2020 مايو/أيار   18 سبوتنك،  ليبيا؟"،  في  العسكرية" 

https://bit.ly/3l68tz6

"حوش الستين""، وكالة األنباء  "قوات فجر ليبيا تسيطر على محور الكسارات وتتقدم باتجاه موقع   (5(

https://bit.  :)2020 سبتمبر/أيلول   21 الدخول:  )تاريخ   ،2015 مارس/آذار   21 )وال(،  الليبية 
ly/3nZQRHf

)تاريخ   ،2014 األول  أكتوبر/تشرين   18 ليبيا،  عين  أبوشيبة"،  محور  على  تسيطر  ليبيا  فجر  "قوات   (6(

https://bit.ly/2J865Ld :)2020 الدخول: 21 سبتمبر/أيلول
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باتجاه  طريقه  بعضها  واصل  فيمــا  الغنم،  بئر  إلى  الزنتان  على  المحســوبة  القــوات 
"الرابطة"  منطقة  علــى  الســيطرة  المرة  هذه  محاواًل  ة  الَكرَّ ليعيد  الزنتان)1)؛  مدينــة 

ككلة)2). مدينة  عن  اإلمداد  ولقطع  جهــة،  من  وغريان  طرابلس  بين  للحيلولــة 
وفكَّ  الرابطة،  منطقة  علــى  للهجوم  تتصدى  أن  ليبيا  فجر  قــوات  اســتطاعت 
الثاني.  نوفمبر/تشــرين  من  الثامن  في  إليها  والدخول  ككلة،  مدينــة  عن  الحصــار 
التقدم  فرص  وإنهاء  نهائي،  بشــكل  الغنم  بئر  محور  على  أســبوع  بعد  والســيطرة 

أخرى)3). مرة  الزنتان  باتجاه  التراجع  علــى  ُأجبرت  التي  األخرى  القوات  علــى 
ُيعتبر  الذي  االســتراتيجي  العزيزية)4)  طريق  تأمين  أيًضا  الفتــرة  هذه  شــهدت 

لطرابلس.   الجنوبية  البوابة 
منأى  في  أصبحت  قد  طرابلــس،  العاصمة،  كانت   ،2015 العام  مطلــع  ومــع 
جنوًبا  الرئيســية  مداخلها  أصبحت  بحيث  حفتر،  مع  المتحالفة  الكتائب  تهديد  عن 
القبائل. وجيش  والمدني  والقعقاع  الصواعق  قوات  نيران  مرمــى  عن  بعيدة  وغرًبــا 

كانت   ،2015 العــام  من  واألولى   2014 العام  مــن  األخيرة  األشــهر  خــالل 
قاعدة  باتجاه  متقدمــة  الغرب  في  المعــارك  تخوض  ليبيا  لفجــر  التابعــة  القــوات 
في  سقطت  التي  الشاطئ  براك  وقاعدة  ســبها  مدينة  باتجاه  الجنوب  وفي  الوطية)5)، 
اشتباكات  تكن  لم  أنها  إال   .2014 األول  ديسمبر/كانون  من  عشر  التاسع  في  يدها 

الجبهات. إحدى  على  مواجهات  مــن  أســبوع  يخُل  لم  وإن  متواصلة، 
على  غرًبا  ليبيــا  فجر  قــوات  ســيطرت  أيًضا،  األول  ديســمبر/كانون  وفــي 
زوارة،  لمدينة  اإلدارية  الحــدود  عند  الواقع  مليتة،  مجمــع  من  الممتــدة  المنطقــة 
اســتهدفت  أن  بعد  وذلك  الليبية-التونســية؛  الحدود  على  إجدير  رأس  معبر  وحتى 

الزنتان"،  إلى  اتجهت  المنسحبة  القوات  العسكرية،  العمليات  وتفاصيل  الثوار  تقدم  ليبيا:  "فجر   (1(

 :)2020 سبتمبر/أيلول   22 الدخول:  )تاريخ   ،2014 األول  أكتوبر/تشرين   15 ليبيا"،  "أمازيغن 
https://bit.ly/363vkXM

المرجع السابق.  (2(

المرجع السابق.  (3(

ن طريق العزيزية"، مكتب اإلعالم غريان، 1 أكتوبر/تشرين األول 2014،  "قــوات فجر ليبيا غريان تؤمِّ  (4(

 https://bit.ly/3nTqSB9  :)2020 تاريخ الدخول: 22 سبتمبر/أيلول(
 ،2015 26 أبريل/نيسان  "الوطية" وفجر ليبيا تستعد لمهاجمتها"، الجزيرة نت،  "معارك قرب قاعدة   (5(

https://bit.ly/2JbC4Kt :)2020 تاريخ الدخول: 21 سبتمبر/أيلول(
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مدنية)1). مواقع  طالت  جوية  غارات  بســبع  الغربية  المنطقة  حفتر  قــوات 
مدن  تساقُط  العســكرية،  الوطية  قاعدة  محيط  في  المعارك  اســتمرار  صاحب  وقد 
من  والعشرين  الحادي  ففي  ليبيا؛  فجر  قوات  أيدي  في  تباًعا  العسكرية  ومراكزه  الغرب 
يكد  ولم  شويشة)2).  أم  معسكر  على  الفجر  قوات  ســيطرت   ،2015 عام  فبراير/شــباط 
وقاعدة  الليبي)3)،  الغرب  مدن  كل  كانــت  حتى  ينتهي   2015 العام  مــن  األول  النصــف 
تحظى  باتت  التي  ليبيا،  فجر  قوات  ســيطرة  تحت  الليبي)4)  الجنوب  في  الشــاطي  براك 
بين  المواجهة  دخلت  وبذلك،  البالد)5).  من  األكبر  والجزء  سبها،  مدينة  في  بوجود  أيًضا 

التدريجي.  االنطفاء  مرحلة  لحفتر  الموالية  والقوات  ليبيا،  فجر  قوات 
أبرزها: من  ليبيا،  فجر  عملية  حليف  االنتصار  جعلت  األسباب  من  جملة  وثمة 

رئاسة  في  المتمثلة  الشــرعية  إمرة  تحت  قاتلت  التي  الثوار  مجموعات  أن  األول: 
التي  الحرب  شــهور  خالل  به  وتمرســت  المدن،  في  القتال  خبرت  قد  كانت  األركان 
العمليات  بمناطق  تامــة  دراية  على  بالتالي  وهــي   ،2011 ســنة  الثورة  اندالع  أعقبــت 

للمدن. السكانية  والتركيبة  العسكرية، 
فجر  عملية  في  وجد  القذافي  على  للثورة  قبل  من  هتف  الذي  الشعب  أن  الثاني: 
القذافي.  كتائب  مواجهة  في  ســقطوا  الذين  للشــهداء  وحماية  الثورة  لدماء  تجديًدا  ليبيا 
تتقدم   – مصر  في  نجاحها  بعد  خاصة   – األخرى  البلدان  في  المضادة  الثورة  كانت  وقد 
الوقوف  إلى  للثورة  المؤيدين  السيطرة على كل شيء؛ وهو ما دفع  بشكل مطرد الستعادة 
ليبيا  فجر  قوات  عليها  تسيطر  مدينة  كل  وكانت  ليبيا.  فجر  عملية  خلف  ســريع  بشــكل 

لها. المؤيدة  المظاهرات  فيها  تخرج 

"جمعة: سيطرة "فجر ليبيا" تمتد من مليتة إلى رأس إجدير"، بوابة الوسط، 10 ديسمبر/كانون األول   (1(

https://bit.ly/3nZuYYj :)2020 2014، )تاريخ الدخول: 21 سبتمبر/أيلول

 11 أجواء،  الزنتان"،  في  ذخيرة  مخزني  وتقصف  شويشة  أم  معسكر  على  تسيطر  ليبيا  فجر  "قوات   (2(

https://bit.ly/2HDOjz0 :)2020 مارس/آذار 2015، )تاريخ الدخول: 21 سبتمبر/أيلول
"بيان المجالس البلدية لمدن الغرب الليبي"، موقع "ملفات سرية وحقائق خفية عن أزالم القدافي"،   (3(

https://bit.ly/3m5BIUc :)2020 20 يونيو/حزيران 2020، )تاريخ الدخول: 21 سبتمبر/أيلول

19 ديسمبر/كانون األول  الجزيرة نت،  الجوية"،  الشاطئ  براك  ليبيا تسيطر على قاعدة  "قوات فجر   (4(

https://bit.ly/3m08Exj :)2020 2014، )تاريخ الدخول: 21 سبتمبر/أيلول

 21 الدخول:  )تاريخ   ،2014 األول  ديسمبر/كانون   13 الغد،  ليبيا"،  في  الرئيسية  المسلحة  "القوى   (5(

https://bit.ly/2KGqlEr :)2020 سبتمبر/أيلول
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سلطة  طرف  من  بإطالقها  ليبيا  فجر  لقوات  توافر  الذي  الشرعية  غطاء  أن  الثالث: 
وأشــعرهم  الليبية،  الدولة  راية  تحت  يقاتلون  بأنهم  يشــعرون  المقاتلين  جعل  منتخبة 

القتال. ميدان  في  الجندي  يحتاجه  الذي  باألمان 
 – مقاتلوه  فال  اآلخر؛  الطرف  فــي  معكوســة  كانت  العوامل  هذه  كل  أن  الرابــع: 
هو  وال  عنها)1)،  يدافعون  ثورة  أصحاب   – إليه  انضمــوا  الذين  القذافي  كتائب  عناصــر 
يجد  لم  أنه  كما  القتالية.  لألعمال  واالجتماعية  القانونية  الشرعية  تمنح  دولة  راية  تحت 
تجد  لم  التي  طرابلس  في  ا  جليًّ بدا  ما  وهو  الشعبية"،  "الشرعية  له  ر  توفِّ شعبية  حاضنة 
كانت  التي  المعسكرات  فقدها  بعد  إليه  تلجأ  مأوى  أي  حفتر  مع  المتحافلة  القوات  فيها 

السهولة. منتهى  في  مسألة  المدينة  من  إخراجها  وكان  عليها،  تسيطر 

الجدل بشأن عملية فجر ليبيا

الناحية  من  وشرعيتها  ليبيا،  فجر  لعملية  القانونية  ة  الُحجَّ تقدم  فيما  أثبتنا  قد  ا  كنَّ إذا 
من  فإنه  والسياسية،  العسكرية  الناحية  من  الواقعية  مبرراتها  وجاهة  وكذلك  الدستورية، 
اإلعالم  وسائل  في  والسيما  بشأنها  دار  الذي  الجدل  بعض  على  الضوء  تسليط  المناسب 

المضادة.  الثورة  لخط  التابعة 
االنتخابات  في  انهزمت  إسالمية  قوى  بها  قامت  إنما  ليبيا  فجر  عملية  أن  ُأثير  فقد 
يمكن  منطق  إلى  تستند  ال  دعوى  هذه  أن  والحقيقة  عليها.  االنقالب  فقررت  البرلمانية 
البرلمانية  االنتخابات  جرت  أساســه  على  الذي  القانون  أن  فالمعروف  إليه.  االحتــكام 
مجلس  انتخاب  قانون  من   )18( المادة  ت  نصَّ فقد  األفراد؛  في  الترشــح  حق  حصر  قد 
النواب،  مجلس  أعضاء  انتخاب  في  الفردي  االنتخابي  النظام  "ُيعتمد  أن  على  النــواب، 
للكتل  يســمح  ال  القانون  أن  يعني  مما  المتحول")2)؛  غير  الواحد  الصوت  لنظــام  وفًقــا 

نظام معمر  الحرب ضد  إبان  الثوار  كانوا ضمن صفوف  الكتائب ومقاتليها  قادة هذه  أن بعض  رغم   (1(

القذافي، إال أن تحالفهم مع عنوان الثورة المضادة الذي يمثله وقتها حفتر، وانضمام عناصر من كتائب 
القذافي من أمثال الكتيبة 32 معزز وكتيبة محمد المقريف، هو ما جعلنا نقول: إنهم ليسوا "أصحاب 

ثورة" لحظة عملية فجر ليبيا.
االنتقالية"، مركز جنيف  المرحلة  النواب في  انتخاب مجلس  بشأن  2014م،  لسنة  "قانون رقم )10(   (2(

لحوكمة قطاع األمن )DCAF(، 31 مارس/آذار 2014، )تاريخ الدخول: 17 سبتمبر/أيلول 2020(: 
https://bit.ly/372I2FE
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قانون  في  ا  جزئيًّ به  معمواًل  كان  الذي  القائمة  نظام  وفق  المقاعد،  هذه  علــى  بالتنافــس 
أو  االنتخابات،  خســرت  ما  كتلًة  إن  القول:  يمكن  فال  العام.  الوطني  المؤتمر  انتخاب 
ألنه  الكتل،  بين  بالتنافس  يســمح  ال  القانون،  في  االنتخابي  والنظام  بها.  فازت  أخرى 
وفي  االنتقالي  الوطني  المجلس  في  الحال  واقع  أن  كما  فردي.  انتخابي  نظام  ببســاطة 
لم  فيهم  المؤثرين  األعضاء  نســبة  أن  يؤكد  النواب  مجلس  وفي  العام  الوطني  المؤتمر 
انحاز،  فقد  تتغير؛  لم  السياسية  المعركة  أن  أكد  النواب  مجلس  وواقع  مآالت  وأن  تتغير، 
تمثلها  التي  الديقراطية  المدنية  الدولة  جانب  إلى  النواب  مجلس  أعضاء  من  كبير  عدد 
وتبين  ْبس  اللَّ زال  أن  بعد  طرابلس،  الليبية،  العاصمة  في  استقرت  التي  السياسية  القوى 

الديمقراطية. المدنية  الدولة  مع  ومن  الفرد،  وحكم  االنقالب  مع  من  الحال،  واقع 
تحارب  قوات  ضــد  كانت  إنها  ليبيا:  فجــر  عملية  ناهضوا  الذيــن  قــال  كذلــك 
دليل  إلى  يســتند  ال  قول  وهذا  حفتر،  خليفة  قوات  بذلك  يقصــدون  وهم  اإلرهــاب، 
الموصوفة  والمجموعات  اإلرهاب،  قتال  بين  الَفْرق  الالحقة  الوقائع  أثبتت  وقد  مادي، 
وراء  من  التنظيم  مع  ويتصافح  دعايــًة  األمر  يســتثمر  من  وبين  الدولة،  تنظيم  مثل  بــه، 
ألفراد  آمنة  ممرات  بفتح  حفتر  قام  فقد  والسياسيين.  الثوار  من  خصومه  ويقاتل  الستار 
وفتح  متر)1)،  كيلو   600 يقارب  ما  مسافتها  رحلة  في  سرت،  إلى  بنغازي  لمغادرة  التنظيم 
 800 إلى  مســافتها  تصل  رحلة  في  ســرت  إلى  درنة  من  التنظيم  لقوات  أيًضا  آمًنا  ا  ممرًّ
لم  حفتر  إنَّ  بخصومه.  البطش  من  نهم  ليمكِّ حفتر)2)  عليها  يســيطر  أراض  في  متر  كيلو 
التابعة  الليبي  الجيش  قوات  هم  عليه  وقضوا  حاربوه  الذين  وإنما  الدولة،  تنظيم  يحارب 
األميركي  المبعوث  وبشــهادة  المرصوص"  "البنيان  عملية  في  الوطني  الوفاق  لحكومة 

واينر)3).  جوناثان  ليبيا،  إلى 
قواُت  والمعنيُّ  الوطني"،  "الجيش  ضــد  كانت  ليبيا  فجر  عملية  إن  قيل:  كذلــك 
خارج  ســابق  ضابط  مجرد  حفتر  كان  ليبيا  فجر  عملية  إعالن  وقت  أنه  والحق  حفتر، 

 ،2017 يونيو/حزيران   7 نت،  الجزيرة  بنغازي"،  من  الدولة  تنظيم  عناصر  بتهريب  تحقيق  )("طلب   (1(

https://bit.ly/2KBj74p :)2020 تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول(
2019، )تاريخ  1 مايو/أيار  الليبي"، ذا هيل،  "خليفة حفتر لم يعد جزًءا من الحل  توبيريتش، ساشا،   (2(

https://bit.ly/2JcgV2V :)2020 الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
نوفمبر/  25 الدخول:  )تاريخ   ،2020 أبريل/نيسان   TV218، 21 واينر"،  | جوناثان   USL برنامج   "  (3(

https://bit.ly/399Hy37 :)2020 تشرين الثاني
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القائد  صفة  وانتحال  الحكم،  نظام  لقلب  التآمر  بتهم  للعدالة  مطلوب  )متقاعد(،  الخدمة 
ر  تجذُّ بعد  إال   – القضاء  ألحــكام  بالمخالفة   – االعتبار  إليه  يعد  ولم  للجيــش،  العــام 
حكم  بمخالفة  جلساته  عقد  في  الصفة،  انتحال  في  طبرق  برلمان  واستمرار  االنقســام، 
قيادة  إليه  وُأسندت  فريق  رتبة  إلى  حفتر  ُرقِّي  حين  العليا،  بالمحكمة  الدستورية  الدائرة 
بأحكام  منعدم  برلمان  من  شرعية  عليه  ُأضفيت  األصح  على  أو  للبرلمان،  التابع  الجيش 

القضاء.
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عملية فجر ليبيا من منظور األمن الوطني الليبي
وتركز   ،2003 عام  بعد  إال  الليبي  الوطني  لألمن  اهتماٍم  كبيَر  القذافي  نظام  يوِل  لم 
أو  داخلي  تهديد  أي  من  حكمه  ونظام  نفسه  القذافي  معمر  حماية  حول  االهتمام  ذلك 
وكان  مدنيون،  يقودها  أمنية  كتائب  ذلك  عن  عوًضا  س  وأسَّ الجيش  وتجاهل  خارجي. 
كانت  له.  معارضة  أية  وكشف  العقيد  شخص  حماية  على  ا  منصبًّ األجهزة  تلك  اهتمام 
االقتصاد  وكان  بالمعصم،  الســوار  إحاطة  القذافي  بنظام  تحيط  الخارجيــة  التهديــدات 
الذي  العام  القطاع  على  أساسي  بشــكل  ويعتمد  الشــلل  من  يعاني  ا  ريعيًّ اقتصاًدا  الليبي 
ومن  والتنقل)1)  السفر  من  الحرمان  يعاني  والمواطن  معطلة  التنمية  أن  كما  الفساد،  ينخره 
متهالكة  عموًما  المدنية  الدولة  مؤسســات  وكانت  الشــخصي.  االقتصادي  نموه  تحقيق 

الفساد. وينخرها 
مجلس  بإنشاء  فقام  الوضع،  هذا  لتدارك  سقوطه،  قبل  النظام،  محاوالت  وجاءت 
وحاول  والعســكري،  واألمني  المدني  بين  التكامل  لتحقيق  الليبي)2)؛  الوطنــي  لألمــن 
وتحقيق  الحريات  مســتوى  على  تغييًرا  ُيحدث  أن  الغد)3)،  ليبيا  مؤسســة  عبر  النظام، 

كان ذلك قبل ما ُيسمى بـ"أصبح الصبح" في عام 1988.  (1(

بموجبه  ُأنشئ  والذي   ،2007 الثاني  يناير/كانون  في   ،)4( رقم  القانون  العام  الشعب  مؤتمر  أصدر   (2(

القطاعات العسكرية واألمنية والمدنية إلعداد السياسة  مجلس األمن الوطني، كمؤسسة تلتقي فيها 
مستشاًرا  المعتصم،  العقيد،  ابن  رأسه  على  َوُوِضع  البالد،  في  الوطني  األمن  علي  للحفاظ  العامة 
للمجلس. انظر: "القانون رقم )4( في يناير/كانون الثاني 2007 بشأن إنشاء مجلس األمن الوطني"، 
مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن )ديكاف(، 8 مارس/آذار 2007، )تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول 

https://bit.ly/373InIa :)2020

كان  ما  المتحدة، وهو  الواليات  إلى  والنووية  الكيميائية  األسلحة  القذافي مشروع  م  2003، سلَّ عام   (3(

بداية لخروج النظام من عزلته في 2003 بعد اتهامه بالعديد من العمليات اإلرهابية؛ لوكيربي والطائرة 
النيجر وغيرها من األعمال األخرى، احتاج نظام القذافي لوجه جديد، فخرج  الفرنسية )أوتا( فوق 
س  وأسَّ للبالد  دستور  استحداث  إلى  فيه  دعا  إصالحي  مشروع  إنه  قال  بما  القذافي  اإلسالم  سيف 
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ذهبت  المحاوالت  هذه  كل  لكن  للبالد،  ودستور  اســتراتيجية  ووضع  التنمية،  من  قدر 
إلى  الوضع  هذا  واستمر  الثورية،  اللجان  ونفوذ  األبناء  بين  الصراع  بسبب  الرياح  أدراج 
رت  وحرَّ القذافي  نظام  أسقطت  التي   2011 فبراير/شباط  من  عشر  السابع  ثورة  قامت  أن 

النحو. هذا  على  الليبي  الوطني  األمن  وضع  وكان  استبداده،  من  العاصمة 
ومن  للثورة،  انضم  من  بين  أفراده  وتبعثر  الجيش،  مؤسسة  من  بقي  ما  ر  تبخُّ بعد 
التي  وهي  بالكامل،  األمنية  المؤسســات  انهارت  بيته؛  في  اعتزل  ومن  البالد،  مــن  َفــرَّ 
أن  كما  معه،  ســقطت  ســقط  ولما  القذافي،  حماية  حول  متمحوًرا  الرئيس  دورها  كان 
كل  وتوقفت  الجديدة،  مع  القديمة  المعاناة  عليها  تراكمت  األخرى  الدولة  مؤسســات 

الليبي.  الوطني  األمن  فانكشف  التنموية،  المشاريع 
فبراير/شباط   17 ثورة  بعد  السياسي  تحولها  مرحلة  في  الليبية  الدولة  عانت  وقد 
بعضها  يعود  ألسباب  متعثًرا  كان  فالتحول  متعددة.  أمنية  ومهددات  مختلفة  أزمات  من 
واألمنية،  السياسية  المؤسسات  ذكرنا  كما  رأسها  وعلى  القديمة،  المؤسسات  طبيعة  إلى 
السابق  النظام  اختار  أن  بعد  العنيف،  السياسي  التغيير  طبيعة  إلى  اآلخر  بعضها  ويرجع 
الماليين  وتوزيع  المعسكرات،  وفتح  المســلح،  بالعنف  الســلمية  المظاهرات  مواجهة 
على  السياسية  األزمة  جذور  انعكســت  كما  الليبية.  القضية  وتدويل  الســالح،  قطع  من 
القرار  صانع  فأربكت  األمن؛  هذا  مهددات  وتعقدت  وتشــابكت  الليبي  الوطني  األمن 
لمختلف  وُعرضة  ة  هشَّ البالد  وأصبحت  السياسي،  االنتقال  مراحل  دت  وعقَّ السياسي، 
اإلســراع  عبء  الجديدة  الســلطة  على  وأصبح  والخارجية،  الداخلية  التهديدات  أنواع 
وضع  في  والبدء  واألمنية،  العســكرية  منها  وبالذات  الدولة  مؤسســات  بناء  إعادة  في 
هو  فاالستقرار  ممكن.  وقت  أســرع  في  االستقرار  لتحقيق  شــاملة  وطنية  اســتراتيجية 
التهديدات  كافة  من  الوطني  أمنها  حماية  الدولة  تســتطيع  أساســها  على  التي  القاعدة 
التأثير  في  والرغبة  والخارجي  الداخلــي  الطمع  لكن  والخارجية.  الداخلية  واألخطــار 
وأدخلت  والخارجية  الداخليــة  المهددات  راكمت  االنتقال  مرحلة  مجريــات  وتوجيــه 

االستقرار. نحو  التحول  على  القدرة  أفقدها  عسكري  صراع  في  البالد 

دستور،  مشروع  لصياغة  لجنة  تشكيل  منها:  المناشط؛  من  بالعديد  قامت  التي  الغد  ليبيا  مؤسسة 
ووضع خطة اقتصادية واعدة، وأنشأ مؤسستين إعالميتين ُمنِحتا هامًشا من الحرية، وأسهم في إطالق 
المعتقلين من جماعة اإلخوان وأشرف على حوار مع الجماعة اإلسالمية المقاتلة وأفرج عنهم. إال أن 
المتشددين من قيادات اللجان الثورية أجهضوا هذا المشروع وأسهموا بشكل غير مباشر في سقوط 

النظام نتيجة تعطل هذه اإلصالحات.
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وذلك  الليبي،  الوطني  األمــن  على  األكبر  الخطر  الداخليــة  دات  المهدِّ لت  شــكَّ
فاألمن  الخارجية،  دات  للمهدِّ التصدي  على  الدولة  قدرة  أضعفت  المهددات  هــذه  ألن 
ومن  الوطني.   األمن  استراتيجية  عليها  ُتبنى  التي  الركائز  أهم  من  يعد  الداخلي  الوطني 

الليبي: الوطني  لألمن  كبيًرا  اختراًقا  لت  شكَّ التي  الداخلية  المهددات  تلك 
بناء  ل  عطَّ الذي  األكبــر  الخطر  يمثل  العســكري  التمرد  كان  العســكري:  التمرد 
الدفع  محاوالت  وأعاق  الدولة  مقدرات  وضيَّع  واألمنية  العسكرية  ومؤسســاتها  الدولة 
النسيج  فمزق  االنقالبية؛  حفتر  مغامرات  أتون  في  الَقَبلي  ن  بالمكوِّ وزجَّ  التنمية،  بعجلة 
الهش،  الوطني  األمن  في جدار  أمنية  وفتح فجوات  الوطنية،  الوحدة  االجتماعي وضرب 

سرت. مدينة  إلى  فتمدد  الدولة،  تنظيم  استغلها 
ليبيا،  منها  تعاني  التي  األمنية  الســيولة  اإلرهابية؛  التنظيمات  اســتغلت  اإلرهاب: 
على  خطيًرا  تهديًدا  لت  وشــكَّ البالد  إلى  فتســربت  الداخلي،  العســكري  التمرد  وحالة 
ســرت.  بمدينة  إفريقيا  شــمال  في  الدولة  لتنظيم  قاعدة  أكبر  إقامة  من  وتمكنت  أمنها، 
من  عدد  فتســرب  مســؤول  بشــكل  األمني  بدورها  تقم  لم  الجوار  دول  بعض  أن  كما 

ليبيا)1). إلى  مواطنيها  من  اإلرهابيين 
بالشيء  ليس  والعسكرية  األمنية  المؤسسات  بناء  إعادة  األمنية:  المؤسسات  هشاشة 
من  الناشئة  للدولة  يتوافر  لم  وهذا  وسيادة،  وإرادة  وجهد  وقت  إلى  يحتاج  فهو  اليسير، 

الوطني.  باألمن  ت  أضرَّ وهشاشة  ضعف  من  المؤسسات  هذه  فعانت  جديد؛ 
الكتائب  علــى  لالعتماد  المتعاقبة  الحكومــات  اضطــرت  المســلحة:  الكتائب 
واجهت  التي  المحطات  كل  في  رئيســي  بشكل  الثورة،  بعد  تأسســت  التي  المســلحة، 
الكتائب في مؤسسة  لدمج هذه  المحاوالت  تهديدات، وفشلت كل  الحكومات  فيها هذه 
وجود  وعدم  المحاوالت  هذه  قصور  بسبب  المدنية،  أو  األمنية،  المؤسسات  أو  الجيش، 
هذه  مخاوف  من  األدنى  الحد  وتعالج  بالمصداقية  تتســم  شــاملة،  وطنية  اســتراتيجية 

أفرادها. حاجات  وتلبي  الكتائب 
المحاوالت  وتعثر  الرؤية  غياب  الليبي  االقتصاد  على  اجتمع  االقتصادي:  التحدي 

رمضاني، نسرين، "تونس تتسلم من ليبيا أبناء الدواعش من دون إعداد استراتيجية مالئمة"، العرب، 29   (1(

https://bit.ly/379TzmI :)2020 يناير/كانون الثاني 2020، )تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
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الريعي،  الدخل  على  االقتصاد  واعتماد  الشــخصي  االقتصادي  النمو  على  قيود  وفرض 
وضع  عن  المتعاقبة  السلط  وعجز  بعدها  التحديات  واســتمرار  الثورة  قبل  تنوعه  وعدم 
ال  التي  والدول  الوطني،  لألمن  الفقري  العمود  هي  التي  التنمية  تحقق  اقتصاديــة  رؤيــة 
ناي"؛  و"جي  كروز"  "لورنس  ف  وُيعرِّ األمن)1)،  يغيب  التنمية  فبغياب  آمنة،  تظل  لن  تنمو 

االقتصادية")2). الرفاهية  من  الشديد  بالحرمان  التهديد  "غياب  بأنه  االقتصادي  األمن 
األمن  على  خطًرا  المدروس  غير  الديمغرافي  التحدي  ل  يشكِّ الديمغرافي:  التحدي 
مراقبة)3)،  منظومة  وجود  وعدم  الحدود  حماية  على  القدرة  غياب  نتيجة  وذلك  الوطني 
من  الحدود  اختراق  منع  على  الليبية  الدولة  إعانة  في  بدورها  الجوار  دول  قيــام  وعــدم 
حساب  على  أمنها  لتعزيز  ليبيا،  بها  تمر  التي  األزمة  استغلت  الدول  هذه  إن  بل  جانبها، 
وتغييًرا  ا  أمنيًّ تحدًيا  أيًضا  هو  ل  شكَّ الحدود  على  القبائل  تداخل  أن  كما  الليبية.  الدولة 

خطيًرا.  ديمغرافيًّا 
الوطني  األمن  على  كبيًرا  خطًرا  النظامية  غير  الهجرة  لت  شكَّ النظامية:  غير  الهجرة 
وشكلت  للبشر  التهريب  تجارة  وراجت  الشمالي،  الجوار  وبالذات  الجوار،  ودول  الليبي 
ا)4)؛  يوميًّ شــخص   1000 إلى  الهجرة  معدل  وصل  وقد  أنواعها.  بجميع  للجريمة  بؤرة 
الجماعات  ودخول  والتزوير،  واالحتيال  والنصب  الجريمة  انتشار  في  تسبب  الذي  األمر 
التسول  وظاهرة  المخدرات  وانتشار  النظاميين،  غير  المهاجرين  صفوف  داخل  اإلرهابية 
الكهربائية)5)  المحطات  تخريب  علــى  البشــر  تهريب  عصابات  تعمل  أن  إلى  أدى  كما 

المال.  على  للحصول  األسالك  وسرقة 

أن  فيرى  التنمية  خالل  من  القومي  األمن  ماكنمارا،  روبرت  األسبق،  األميركي  الدفاع  وزير  ف  يعرِّ  (1(

الواقع، ال يمكن  تنمو في  التي ال  أمن، والدول  أن يوجد  تنمية ال يمكن  التنمية، وبدون  "األمن هو 
ببساطة أن تظل آمنة". انظر: محمد، جاسم، "ركائز األمن القومي في زمن العولمة"، المركز األوروبي 
17 سبتمبر/ الدخول:  )تاريخ   ،2019 28 مارس/آذار  لدراسات مكافحة اإلرهاب واالستخبارات، 

https://bit.ly/3l5Xl5t :)2020 أيلول
منصر، جمال، "تحوالت في مفهوم األمن من أمن الوسائل إلى أمن األهداف"، الموسوعة الجزائرية   (2(

للدراسات السياسية واالستراتيجية، 3 يوليو/تموز 2019، )تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول 2020(: 
https://bit.ly/39dLK1N

كعوان، السياسة الخارجية الليبية بعد ثورة 17 فبراير، ص 43.  (3(

كعوان، السياسة الخارجية الليبية بعد ثورة 17 فبراير، ص 45.  (4(

أبوزيد، محمد إمحمد، الهجرة غير الشرعية وأثرها على األمن القومي الليبي )2011-2017(، )رسالة   (5(

https://bit.ly/36381O0 .2 ماجستير(، جامعة الشرق األوسط، يناير/كانون الثاني 2019، ص
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ليبيا؛  في  األحداث  مســار  على  التأثير  في  الطامعة  الدول  تســتغل  أن  غريًبا  ليس 
الليبي.  الوطني  األمن  حساب  على  القومي  أمنها  تحقيق  أجل  من  الليبية  الدولة  هشاشة 
الخارج،  في  نفوذها  توســيع  أجل  من  للعمل  الدولة  ســعي  بأنه:  ف  ُيعرَّ األمن  كان  فإذا 
تسعى  أن  إذن  المفهوم  فمن  تغييره)1)،  أو  األخرى  الدول  سلوك  على  التأثير  محاولة  أو 
على  التأثير  أو  نفوذها،  توسيع  أجل  من  الداخلية،  ليبيا  شؤون  في  للتدخل  الدول  هذه 

ليبيا. أمن  حساب  على  كان  ولو  حتى  أمنها  لتحقق  الوليدة،  الليبية  الدولة  سلوك 
نعمان  شقائق  إلى  وتحويله  العربي  الربيع  زهرة  تدمير  المضادة  الثورات  استطاعت 
للدول  وتهديًدا  زلزااًل  الربيع  ثورات  مثَّلت  فقد  ومصر.  وليبيا  واليمن  سوريا  في  دامية 
بين  فاصاًل  ا  خطًّ ووضعت  العربية،  للمنطقة  جديدة  سياسية  خريطة  ورســمت  القديمة، 
الربيع  لثورات  تنظر  وَأْمَسِت األخيرة  المتخلفة والمترهلة،  الديمقراطية واألنظمة  األنظمة 
وسياسية  أمنية  نظرية  بلورت  ولذلك  وأفولها،  بزوالها  تهدد  السياسي،  خريفها  أنها  على 
والمخابرات  السالح  واستخدمت  الدول،  هذه  في  العسكرية  المشاريع  دعم  على  قائمة 

لوأدها)2). إمكانياتها  رت  وسخَّ لطمسها  واإلعالم،  والدبلوماسية 
في  وباريس  ان  وَعمَّ والرياض  والقاهرة  أبوظبي  تدخلت  فقد  النظرية،  لهذه  ووفًقا 
القعقاع  وميليشيات  الشرق،  في  حفتر  قوات  خالل  من  العسكري  التمرد  ودعمت  ليبيا، 
وإسقاط  ليبيا،  في  الديمقراطي  المسار  لتطويق  محاولة  في  الليبي،  الغرب  في  والصواعق 
نجح  الذي  المصري  النموذج  وتصدير  البالد،  في  ســلطة  أعلى  العام،  الوطني  المؤتمر 

فيها.  الديمقراطية  مسيرة  وعرقلة  المصري  الشعب  ثورة  وأد  في  مؤقًتا 

فجر ليبيا: أول عملية للدفاع عن األمن الوطني

سلطة  ألعلى  تابعة  شــرعية  حكومة  من  عســكرية  عملية  هي  ليبيا  فجر  عملية  إن 
القيم  لحماية  المناســبة  الظروف  خلق  تســتهدف  العام،  الوطني  المؤتمر  هي  البالد  في 

https://bit. .منصر، "تحوالت في مفهوم األمن من أمن الوسائل إلى أمن األهداف"، مرجع سابق  (1(

ly/39dLK1N

حبال، أمين، "ست سنوات من الدماء والخراب.. أوراق الثورة المضادة في مهب العاصفة"، الجزيرة   (2(

https://bit.  :)2020 سبتمبر/أيلول   16 الدخول:  )تاريخ   ،2018 األول  ديسمبر/كانون   18 نت، 
ly/3q0XfzL
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الذي  العسكري  التمرد  لتحدي  وعسكرية  أمنية  استجابة  وهي  الليبي،  للمجتمع  الحيوية 
إلى  ويسعى  إقليمية،  أطراف  من  المدعوم  المتقاعد  الضابط  حفتر،  بلقاسم  خليفة  يقوده 
عملية  أول  وهي  الدولة.  رات  مقدَّ على  والســيطرة  الديمقراطي  المســار  على  االنقالب 
عن  تدافع  وهي  فبراير/شــباط،   17 ثورة  بعد  الوليدة  الدولة  تقودهــا  وأمنية  عســكرية 
المهددات  وكذلك  الموروثــة،  دات  المهدِّ لمواجهة  الجديــدة،  وقيمها  الوطني  أمنهــا 
والميليشيات  السابق،  النظام  وجيوب  والعسكرية  األمنية  المؤسسات  بهشاشــة  المرتبطة 
تضرب  كانت  التي  الســلطة  على  االنقالب  ومحاوالت  للحدود،  العابرة  والمهــددات 
أضحت  التي  اإلقليمية  ارتباطاتها  عن  اإلفصاح  دون  المتصدع،  الدولة  كيان  الخفاء  في 

الحًقا.  واضحة 
الوطني  األمن  تهديد  فــي  تمثَّل  نوعي  تحول  هناك  كان  ليبيا،  فجر  محطــة  ففــي 
تمرده  ا،  ودوليًّ ا  إقليميًّ المدعــوم  حفتر،  خليفة  المتقاعد،  الضابط  إعــالن  في  المتمثــل 
بصراع  مشحون  سياســي  ظرف  في  وذلك  الكرامة")1)،  "عملية  عنوان  تحت  العســكري 
على  تهديد  من  يمثله  وما  مصر  في  الديمقراطي  المشروع  على  االنقالب  وبعد  إقليمي، 
عسكري،  تمرد  من  يجري  ما  العام  الوطني  المؤتمر  اعتبر  لذلك،  بأسرها.  المنطقة  أمن 
التصدي  ر  البالد، وقرَّ الوحيدة في  المنتخبة  السلطة  ا متكامل األركان، ضد  انقالًبا عسكريًّ
أول  ليبيا  فجر  عملية  تمثل  الزاوية،  هذه  من  ليبيا")2).  فجر  "عملية  انطالق  عن  بإعالنه  له 
ا  ا واستخباراتيًّ استجابة من نوعها للتهديد الصارخ لألمن الوطني الليبي، المدعوم عسكريًّ
اإلمارات  فيه  واستخدمت  وفرنسا،  واألردن  والسعودية  ومصر  اإلمارات  من  ا  وسياســيًّ
الشرعية  للســلطة  التابعة  العامة  األركان  رئاســة  قوات  ضد   )16 الـ)إف  طائرات  ومصر 

ا)3).  جنديًّ  30 من  أكثر  وقتلت  البالد  في  الوحيدة 
الذي  لإلرهاب  بالتصدي  الليبي  الوطني  لألمــن  تعزيز  ليبيا  فجر  عملية  عن  نتــج 

"حفتر يعلن االنقالب عبر "العربية" والجيش الليبي ينفي"، عربي21، 14 فبراير/شباط 2014، )تاريخ   (1(

https://bit.ly/2UTwsaa :)2020 الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
 :)2020 سبتمبر/أيلول   16 الدخول:  )تاريخ   ،2015 أبريل/نيسان   16 نت،  الجزيرة  ليبيا"،  "فجر   (2(

https://bit.ly/33jRIdP

كيركباتريك، ديفيد د.،  شميت، وإريك، "دول عربية تضرب ليبيا وتفاجئ الواليات المتحدة"، صحيفة   (3(

https://nyti. :)2020 نيويورك تايمز، 25 أغسطس/آب 2014، )تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
ms/39hip6K
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إلضعاف  ودرنة)2)،  بنغازي)1)  من  آمنة،  ممرات  له  وفر  الذي  التمرد  ظالل  تحت  تسرب 
العاصمة  في  األمن  عززت  أن  بعد  القــوات،  هذه  فقامت  به،  والبطش  الليبــي  الجيــش 
ســرت،  مدينة  في  الدولة  تنظيم  بمقارعة  الالزمة،  والقوة  األرضيــة  للدولة  وتوافــرت 
لمدينة  الضاربة  القوة  رأسها  وعلى  ليبيا،  فجر  عملية  في  شاركت  التي  القوات  وتمكنت 
العملية  في  عليه  والقضاء  الدولة  تنظيم  دحر  من  الدولي،  التحالف  مع  بالتعاون  مصراتة، 
الغضب"  "بركان  عملية  وعبر  والحًقا  المرصــوص")3)،  البنيان  "عملية  باســم  المعروفة 
لحفتر  األخيرة  االنقالبية  المحاولة  دحــر  تم  ليبيا  فجر  لعملية  تفاصيلها  فــي  المشــابهة 
كما  طرابلس،  العاصمة،  على  السيطرة  تستهدف  كانت  التي  المبين"،  "الفتح  والمسماة 

آنًفا. ا  نَّ بيَّ

"طلب تحقيق بتهريب عناصر تنظيم الدولة من بنغازي"، الجزيرة نت، 7 يونيو/حزيران 2017، )تاريخ   (1(

https://bit.ly/2KBj74p :)2020 الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
2019، )تاريخ  1 مايو/أيار  الليبي"، ذا هيل،  "خليفة حفتر لم يعد جزًءا من الحل  توبيريتش، ساشا،   (2(

https://bit.ly/2JcgV2V :)2020 الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
"البنيان المرصوص تنهي معارك سرت وتطرد تنظيم الدولة"، الجزيرة نت، 6 ديسمبر/كانون األول   (3(

https://bit.ly/39ewnX5 :)2020 2016، )تاريخ الدخول: 16 سبتمبر/أيلول
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خاتمة

وطموحه  حفتر،  بلقاسم  خليفة  المتقاعد،  اللواء  مسار  تتبع  إلى  الكتاب  هذا  سعى 
فرصة  كل  في  عليها  لالنقضاض  المتكررة  ومحاوالته  السلطة،  إلى  الوصول  في  المبكر 
مقعًدا  له  ستضمن   1969 انقالب  في  القذافي  مع  مشاركته  أن  اعتقد  فقد  سانحة؛  ظنها 
التحق  القذافي  خدمة  من  ســنوات  وبعد  ظنه.  خاب  ولكن  القيادة  قمرة  في  جانبه  إلى 
بســبب  وبينهم  بينه  العالقة  ســاءت  الذين  ليبيا،  إلنقاذ  الوطنية  الجبهة  في  بمعارضيــه 
جديد  من  الود  خيوط  ا  مادًّ عليها،  فانقلب  القيــادة،  إلى  للوصول  المســتعجل  الطموح 
بالمنافسة  انشغل   ،2011 فبراير/شباط  من  عشر  السابع  بثورة  التحق  وحين  القذافي.  مع 
زالت  وما  العسكري،  انقالبه  ترتيب  محاوالت  ســريًعا  وبدأ  الجيش،  قائد  منصب  على 
مدينتي  في  والعسكرية  االجتماعية  القيادات  ببعض  اتصاالته  فكانت  تنزف؛  الشهداء  دماء 
الثورة.  عن  المنبثقة  األجهزة  حيوية  بسبب  فشلت،  المحاولة  لكن  وليد،  وبني  ترهونة 

 ،2013 العام  في  المتحدة،  الواليات  من  الثانية  عودته  بعد  مساعيه  حفتر  واصل  ثم 
وكتيبة  القعقاع  لواء  مع  لتحالف  فيها  وصل  التي  طرابلس،  العاصمة،  على  عينه  وكانت 
المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  من  بدعم  ذلك  وكان  بالعاصمة،  كانت  التي  الصواعق 
دعمهم  على  الحصول  محاواًل  واإلعالميين  والضباط  الساســة  مع  يتواصل  حفتر  وبدأ 
التي  المساعي  وهي  السلطة.  على  واالستيالء  العام،  الوطني  المؤتمر  بإسقاط  لمشروعه 
لكن  صريًحا،  فيه  االنقالب  وكان   ،2014 فبراير/شــباط   14 في  المتلفز،  ببيانه  َجت  ُتوِّ
الخالف  بســبب  األرض  على  أثر  له  يكن  ولم  المتلفز  البيان  مجرد  تتجاوز  لم  نتائجه 

الدراسة. متن  في  أوضحنا  كما  إليهما،  اإلشارة  السابق  الكتيبيتين  مع 
منطلقات  تغيير  اختار  طرابلس،  العاصمة،  في  بالفشــل  حفتر  انقالب  ُمني  وحين 
وكانت  بدياًل.  بنغازي  لتكون  ســاحته  وتغيير  اإلرهاب،  على  الحرب  لتكون  الخطاب 
التي  واالختطافات  االغتياالت  بسبب  احتقان  هناك  بنغازي  ففي  واضحة؛  التغيير  خلفية 
كتائب  من  قيادات  بشهادات  ذلك  أثبتنا  كما  منها،  جزء  عن  مسؤولة  حفتر  قوات  كانت 
تلك  بنار  المكتوين  بعــض  لعواطف  دغدغة  اإلرهاب  خطــاب محاربــة  وكان  حفتــر. 
جهة  أية  مع  للتعاطي  مستعدة  خارجية  جهات  لدعم  واستدراًرا  السكان،  من  العمليات 

حقيقي. محتوى  دون  من  كانت  ولو  حتى  الشعارات،  تلك  تردد 
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طرابلس؛  العاصمة،  من  حيوية  مناطق  في  تتمركز  إليها  أشرنا  التي  الكتائب  كانت 
رئيس  مكتب  فيها  بما  الحكومية،  المكاتب  أهم  وبه  اإلسالمية،  الدعوة  جمعية  مقر  منها 
هذه  أعادت  وقد  طرابلس.  العاصمة،  مطار  في  وكذلك  الــوزارات،  وبعض  الحكومــة، 

مختلفة. بطرق  القذافي  كتائب  عناصر  من  كثيًرا  الخدمة  إلى  الكتائب 
ليبيا  ربوع  في  الثوار  وباقي  القائمة،  السلطة  بممارســاتها،  الكتائب  هذه  اســتفزت 
األركان  رئاســة  فقررت  عدة،  مرات  العام  الوطني  المؤتمر  علــى  هجماتها  وتكــررت 
الكرامة"،  "عملية  لتمرد  والءها  أعلنت  التي  الكتائب  هذه  وقمع  التمرد  لهــذا  التصــدي 
من  لحفتر  الموالية  الكتائب  إخراج  على  اقتصرت  التي  ليبيا"  فجر  "عملية  كانــت  وهنــا 
بالعاصمة  الحيوية  المراكز  وتأمين  محيطهــا،  في  العســكري  وجودها  وإنهاء  العاصمة، 
في  المتمثل  لإلرهاب  للتصــدي  الطريق  مهدت  التي  األولى  اللبنة  وكانــت  طرابلــس، 
الذي  األمني  الخلل  مستغالًّ  ســرت،  مدينة  إلى  تسرب  الذي  اإلســالمية  الدولة  تنظيم 
أجل  من  للتنظيم  حفتر  فتحها  التي  اآلمنة  الممرات  إلى  باإلضافة  الكرامة،  عملية  بته  سبَّ

ودرنة.  بنغازي  مدينتي  من  سرت  مدينة  إلى  الوصول 
الدولة،  تنظيم  قبضة  من  سرت  مدينة  لتحرير  المرصوص  البنيان  عملية  جاءت  ثم 
مع  بالمشــاركة  جديدة  صفحة  وفتح  الفرصة،  هذه  باقتناص  حفتر  يقوم  أن  مــن  وبــداًل 
لمحاربته،  الكرامة  عملية  أعلن  أنه  يدعي  الذي  اإلرهاب  محاربة  في  طرابلس  في  السلطة 
سرت  إلى  وبنغازي  درنة  من  وعتاده  بعناصره  لالنتقال  التنظيم  هذا  أمام  آمًنا  الطريق  فتح 
أن حفتر  األمر سوى  لهذا  تفسير  يوجد  إسالمية، وال  إمارة  وأعلنها  له  مركًزا  اتخذها  التي 
لقمة  وجعلهم  إنهاكهم،  أجل  من  الليبي،  الغرب  في  خصومه  على  التنظيم  تسليط  يريد 

لهم. يتفرغ  عندما  له  سائغة 
الليبيون  كان  الذي  الوقت  في  طرابلس،  العاصمة،  على  بالهجوم  ة  الَكرَّ حفتر  عاود 
فشنَّ  غدامس،  مدينة  في  المتحدة  األمم  برعاية  الجامع،  الوطني  الملتقى  لعقد  يستعدون 
الطرفين،  من  اآلالف  فقتل  الملتقى،  هذا  انعقاد  من  أيام  عشرة  قبل  العاصمة  على  عدوانه 
والجنجويد  الروس  بالمرتزقة  واســتعان  جراد،  وصواريخ  بالطيران  العاصمة  وقصــف 
المدارس  فدمروا  الليبي،  الجنوب  في  تنتشر  التي  التشادية  المعارضة  وقوات  السودانيين 
المستشفيات  اإليواء، وقصفوا  مراكز  في  والمهاجرين  العسكرية،  الكلية  في  الطلبة  وقتلوا 

المساكن.  حرمات  واستباحوا  الناس  أرزاق  ونهبوا  والموانئ،  والمطارات  والمساكن 
له،  المســاندة  والقوات  الليبي  الجيش  عليه  ردَّ  حفتــر  من  األخير  الهجــوم  هــذا 
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بعدما  ليبيا،  فجر  عملية  ضد  كانوا  أو  الســابق  في  حفتر  دعموا  من  بعض  أيًضا  وقاومه 
الليبية،  الدولة  لبناء  الساعون  عليها  يلتقي  أن  يمكن  أرضية  إيجاد  يصعب  أنه  لهم  تبين 

السلطوية. وطموحاته  الرجل  هذا  مع 
ليبيا  فجر  عملية  أن  الكتاب  هــذا  في  الواردة  والشــهادات  الوقائع  هذه  كل  تبيــن 
االنقالب  حاول  فقد  العسكري؛  حفتر  خليفة  لمشروع  التصدي  حلقات  من  حلقة  كانت 
على  انقلب  العســكرية؛  المؤسســة  دخوله  منذ  ليبيا،  على  ت  مرَّ التي  الســلط  كل  على 
الجبهة  على  انقلب  ثم  الجبهة،  مع  القذافي  على  االنقالب  وحاول  القذافي،  مع  الملكية 
المجلس  أيام  أواخر  السلطة  على  االستيالء  وحاول  القذافي،  مع  االتصال  وأعاد  نفسها 
العام  الوطني  المؤتمر  يد  السلطة من  السطو على  يعود محاواًل  أن  قبل  االنتقالي،  الوطني 

عدة.   مرات  و2015   2014 في 
ديسمبر/كانون  في  المغربية،  الصخيرات  مدينة  في  السياسي  االتفاق  توقيع  وبعد 
السياسي  االتفاق  على  انقلب  حفتر،  لخليفة  داعمون   فيه  شــارك  والذي   ،2015 األول 
هزيمته  وبعد   .2019 طرابلس،  العاصمة،  بغزو  الوفاق  حكومة  على  االنقالب  وحــاول 
السلطة  تولي  فأعلن  المتلفزة،  االنقالبات  فكرة  إلى  عاد  ومحيطها،  العاصمة  في  األخيرة 
ا  عمليًّ يتراجع  أن  قبل  عنه،  المنبثقة  والمؤسسات  السياسي،  االتفاق  وإســقاط  ليبيا،  في 
البرلمان،  برئاسة  متمسًكا  صالح،  عقيلة  حليفه،  بقاء  أدق  بشكل  أو  البرلمان،  ببقاء  ويقبل 
مشــروع  رافضة  طرابلس،  العاصمة،  في  مدة  منذ  جلســاتها  أعضائه  أغلبية  تعقد  الذي 

وحلفائه. حفتر 
الطبيعي،  ســياقها  في  ليبيا  فجر  عملية  يجعل  ال  حفتر،  خليفة  بمســار  التذكير  هذا 
متكاملة  صورة  يرســم  كذلك  ولكنه  فحســب،  القانونية  الناحية  من  شــرعيتها  ويوضح 
العملية  جوهر  أن  هي  وواضحة،  محددة  زاوية  من  ليبيا  في  القائم  للصراع  دقيق  وبشكل 
ُتبنى  دولة  يريد  من  بين  هو  ليبيا  في  القائم  الصراع  وأن  الليبي؛  الوطني  األمن  صيانة  هو 
إدارة  وحسن  والحريات،  العدل  من  مقبواًل  ا  حدًّ وتحقق  السلطات،  توازن  أساس  على 
وتستأثر  للمســاءلة،  تخضع  ال  عســكرية  ديكتاتورية  يريد  من  وبين  والثروات،  الموارد 

اإلنسان. لقيمة  وزًنا  تقيم  وال  بالثروات، 
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المصادر

الكتب

	ɒ.القرآن الكريم، سورة البقرة

	ɒ.القرآن الكريم، سورة احلج

	ɒ الزروق، حممد خليل، أيام املؤمتر الثورة يف ليبيا يوًما بيوم )أروقة للدراسات
ن، 5102(. والنرش، عمَّ

	ɒ ،الشلوي، عبد الفتاح بورواق، أرسار حتت قبة الربملان )دار ومكتبة الشعب
مرصاتة، 5102(.

	ɒ ،العرادي، عبد الرزاق، الثورة الليبية...مفاصل وتداعيات )ب. ن، بريوت
.)9102

	ɒ ،العرادي، عبد الرزاق، مخس شداد من أجل احلرية وهلا )ب. ن، بريوت
.)6102

	ɒ ،العرادي، عبد الرزاق، ليبيا...رصاع احلرية واالستبداد )ب. ن، بريوت
.)9102

	ɒ "6102-2102  كعوان، نزار أمحد، "التجربة السياسية يف ليبيا بعد الثورة
)خمطوط كتاب(.

	ɒ كعوان، نزار أمحد، السياسة اخلارجية الليبية بعد ثورة 71 فرباير – الواقع
والتحديات )منشورات آرتك للحلول التقنية واإلعالمية، طرابلس ليبيا، 

.)7102

	ɒ ،الكروا، ستيفان، زمن الصحوة.. احلركات اإلسالمية املعارصة يف السعودية
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الرتمجة بإرشاف عبد احلق الزموري، الشبكة العربية لألبحاث والنرش، ط 
األوىل، بريوت 2102، ص 692-282.  

	ɒ ،لوبون، غوستاف، الثورة الفرنسية وروح الثورات )دار التنوير، بريوت
.)3102

	ɒ.)5102 ،مرتي، طارق، مسالك وعرة )رياض الريس للكتب والنرش، بريوت

الرسائل الجامعية

	ɒ أبو زيد، حممد احممد، اهلجرة غري الرشعية وأثرها عىل األمن القومي الليبي
)1102-7102(، )رسالة ماجستري(، جامعة الرشق األوسط – األردن، يناير/

0O18363/yl.tib//:sptth :2 كانون الثاين 9102، ص

مصادر إلكترونية 

	ɒ 812، 12 أبريل/نيسان 0202، )تاريخVT ،"جوناثان واينر | LSU برنامج "
73yH993/yl.tib//:sptth :)0202 الدخول: 52 نوفمرب/ترشين الثاين

	ɒ/فجر ليبيا" تعلن سيطرهتا عىل منطقة ورشفانة بالكامل"، أجواء، 52 مارس""
.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   12 الدخول:  )تاريخ   ،5102 آذار 

5cGPTn3/yl

	ɒ للبحوث الروابط  مركز  جدد""،  "جهاديني  مواجهة  يف  الفرنسية  ""بركان" 
 71 الدخول:  )تاريخ   ،6102 مارس/آذار   9 االسرتاتيجية،  والدراسات 

hLLE3l3/yl.tib//:sptth :)0202 سبتمرب/أيلول

	ɒ/مارس  1 اجلديد،  العريب  د""،  "مترُّ لت  موَّ اإلمارات  ترسيبات:  دقيقة   07"
.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   7 الدخول:  )تاريخ   ،5102 آذار 
فرباير/  22 نت،  اجلزيرة  ليبيا"،  يف  املسلحة  الكتائب  3yyY3q3/yl"أبرز 

.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   71 الدخول:  )تاريخ   ،4102 شباط 
نصف  مسرية  األوسط"(  لـ)"الرشق  يروي  الدم  قذاف  DlVk6J2/yl"أمحد 
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)تاريخ   ،4102 سبتمرب/أيلول   32 األوسط،  الرشق  القذايف"،  معمر  مع  قرن 
vmQnCK2/yl.tib//:sptth"إعالن   :)0202 سبتمرب/أيلول   7 الدخول: 
 41 اإلخبارية،  الرصيفة  ليبيا"،  يف  حفرت  خليفة  بقيادة  العسكري  االنقالب 
//:sptth :)0202 فرباير/شباط 4102، )تاريخ الدخول: 01 سبتمرب/أيلول
ocuf933/yl.tib"اقتحام املؤمتر الوطني العام وإصابة عدد من أعضائه"، ليبيا 
املستقبل، 2 مارس/آذار 4102، )تاريخ الدخول: 61 سبتمرب/أيلول 0202(: 
تندد"،  وأمريكا  بليبيا  وزارة  ثالث  cD7D773/yl.tib//:sptth"اقتحام 

سبتمرب/أيلول   61 الدخول:  )تاريخ   ،3102 أبريل/نيسان   03 نت،  اجلزيرة 
الثورة يف  قيادة  قائمة جملس  17MADf3/yl.tib//:sptth"اكتشف   :)0202

)تاريخ   ،9102 أغسطس/آب   91 اإلخبارية،  إفريقيا  بوابة   ،"9691 عام  ليبيا 
cSbUYl3/yl.tib//:sptth"االتفاقية   :)0202 سبتمرب/أيلول   7 الدخول: 
وكالة  املتوسط"،  رشقي  يف  أنقرة  لسياسات  هام  مكسب  الليبية..  الرتكية 
سبتمرب/  51 الدخول:  )تاريخ   ،9102 األول  كانون  ديسمرب/   3 األناضول، 

P42Z3m3/yl.tib//:sptth :)0202 أيلول

	ɒ/82 أغسطس  ،" اإلمارات  بدولة  الليبيني  القرسي لرجال األعمل  "اإلخفاء 
zgpVw33/yl.tib//:sptth :أب 4102، للمزيد عن احلملة اإلعالمية

	ɒ قناة العمراين"،  نادر  الشيخ  وقتل  خلطف  التخطيط  قصة  كاماًل:  "االعرتاف 
سبتمرب/  61 الدخول:  )تاريخ   ،6102 الثاين  نوفمرب/ترشين   12 أكاكوس، 

Dk3IYn3/yl.tib//:sptth :)0202 أيلول

	ɒ/أغسطس  03  ،42 فرانس  ليبيا""،  لـ"فجر  دعًم  يتظاهرون  الليبيني  "آالف 
.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   22 الدخول:  )تاريخ   ،4102 آب 

HSeFYp3/yl

	ɒ 6 ،البنيان املرصوص تنهي معارك رست وتطرد تنظيم الدولة"، اجلزيرة نت"
 :)0202 سبتمرب/أيلول   61 الدخول:  )تاريخ   ،6102 األول  ديسمرب/كانون 

5Xnwe93/yl.tib//:sptth

	ɒ املتحدة العام لألمم  املقدم إىل األمني   )821/5102/S( النهائي رقم "التقرير 
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من من فريق اخلرباء"، 32 فرباير/شباط 5102، )تاريخ الدخول: 61 سبتمرب/
0Ks1f93/yl.tib//:sptth :)0202 أيلول

	ɒ التابع إنفو"  "سويس  ليبيا"،  يف  الوضع  د  ُيعقِّ اإليطايل  الفرنيس  "التنافس 
)تاريخ   ،9102 الثاين  يناير/كانون   91 السويرسية،  والتليفزيون  اإلذاعة  هليئة 

CYNz873/yl.tib//:sptth :)0202 الدخول: 61 سبتمرب/أيلول

	ɒ النفط من بمعرفه وزير  العدادات  تعطيل  بعد  ليبيا  نفط  "التوايت: هتريب/بيع 
حزب العداله والبناء اإلخوان"، صباح اخلري ليبيا، 72 يوليو/متوز 3102، )تاريخ 
rQb14q3/yl.tib//:sptth" اجلامي   :)0202 سبتمرب/أيلول   01 الدخول: 
عبدالعزيز الريس: لو خرج )ويل األمر( يزين ويرشب اخلمر عىل اهلواء مبارشة 
ا"، موقع عبداخلالق احلميضة، 3 أغسطس/آب 8102، )تاريخ  يف التلفاز يوميًّ

0FfxYp3/yl.tib//:sptth :)0202 الدخول: 71 سبتمرب/أيلول

	ɒ ،"اجليش الليبي يقرر جتريد 004 ضابط من رتبهم وإحالة 0001 إىل التقاعد" 
 01 الدخول:  )تاريخ   ،3102 الثاين  نوفمرب/ترشين   11 اليوم،  رأي  صحيفة 
السياسيون  HOCqbJ2/yl.tib//:sptth"السجناء   :)0202 سبتمرب/أيلول 
 61 الدخول:  )تاريخ   ،5102 6 مارس/آذار  راتس واتش،  هيومن  يف مرص"، 
القيادي  مع  u5rMXp3/yl.tib//:sptth"الشاهد   :)0202 سبتمرب/أيلول 
ليبيا  قناة   ،"3 حجازي-احللقة  حممد  الرائد  الكرامة،  عملية  مترد  عن  املنشق 
 :)0202 71 سبتمرب/أيلول  الدخول:  )تاريخ   ،9102 يوليو/متوز   4 األحرار، 
تعلنان  الليبية  اخلاصة  والقوات  Cy7rQp3/yl.tib//:sptth"الصاعقة 

 61 الدخول:  )تاريخ   ،4102 مايو/أيار   91 النيل،  "حفرت""،  جليش  االنضمم 
GFHX263/yl.tib//:sptth :)0202 سبتمرب/أيلول

	ɒ/مارس  02 نت،   اجلزيرة  اخلذالن"،  يشكون  بمرص  امللتحون  "الضباط 
.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   01 الدخول:  )تاريخ   ،3102 آذار 

إنشاء  بشأن   7002 الثاين  يناير/كانون  يف   )4( رقم  poBE3m3/yl"القانون 

 8 )ديكاف(،  األمن  قطاع  حلوكمة  جنيف  مركز  الوطني"،  األمن  جملس 
//:sptth  :)0202 61 سبتمرب/أيلول  الدخول:  )تاريخ   ،7002 مارس/آذار 

aInI373/yl.tib
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	ɒ التابع إنفو"  "سويس  الروس"،  مع  ويتقارب  األوراق  خلط  ُيعيد  "القذايف 
هليئة اإلذاعة والتليفزيون السويرسية، 1 ديسمرب/كانون األول 8002، )تاريخ 

WNyq4l3/yl.tib//:sptth :)0202 الدخول: 61 سبتمرب/أيلول

	ɒ ،القوات اخلاصة الليبية تعلن انضممها إىل اللواء املتقاعد حفرت"، اجلزيرة نت"
//:sptth :)0202 91 مايو/أيار 4102، )تاريخ الدخول: 31 سبتمرب/أيلول

ديسمرب/  31 الغد،  ليبيا"،  يف  الرئيسية  املسلحة  b06W873/yl.tib"القوى 
//:sptth :)0202 كانون األول 4102، )تاريخ الدخول: 12 سبتمرب/أيلول

rElqGK2/yl.tib

	ɒ األعيل العسكري  املجلس  بيان  يتلو  الكرامة  قائد عملية  خليفة حفرت  "اللواء 
الدخول:  0202، )تاريخ  12 مايو/أيار  ليبيا،  صباح اخلري  املسلحة"،  للقوات 

fWN8XU2/yl.tib//:sptth :)0202 61 سبتمرب/أيلول

	ɒ املبعوث الرتكي إىل ليبيا: نقف عىل مسافة متساوية من مجيع األطراف ونسعى"
للحل"، دييل صباح، 71 فرباير/شباط 0202، )تاريخ الدخول: 61 سبتمرب/

a5uMa73/yl.tib//:sptth :)0202 أيلول

	ɒ بوابة انقالًبا"،  ويعتربه  والصواعق  القعقاع  بيان  يرفض  الوطني  "املؤمتر 
سبتمرب/أيلول   01 الدخول:  )تاريخ   ،4102 فرباير/شباط   81 الوسط، 
UZRr163/yl.tib//:sptth :)0202"الناطق باسم املجلس البلدي للزنتان، 

أغسطس/  41 ليبية،  أصداء  العاصمة"،  قناة  عيل  لقاء  يف  احتيوش،  حممد 
.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   7 الدخول:  )تاريخ   ،4102 آب 
قناة  املـــآذن"،  إغتيـــال   ... بنغـــازي   – Ui07Nn3/yl"الــوثائــــقي 

سبتمرب   71 الدخول:  )تاريخ   ،6102 سبتمرب/أيلول   71 الفضائية،  الرائد 
 5 ليبيا؟"،  يف  الوضع  يتجه  أين  Eda8Qn3/yl.tib//:sptth"إىل   :)0202

أغسطس/آب 4102، فرانس 42، )تاريخ الدخول: 9 سبتمرب/أيلول 0202(: 
Ma0i7m3/yl.tib//:sptth"انطالق عملية فجر ليبيا املباركة: وصول كتيبة 

)تاريخ   ،4102 يوليو/متوز   81 ليبيا"،  "أمازيغن  طرابلس"،  إىل  احللبوص 
 VhFRDf3/yl.tib//:sptth :)0202 الدخول: 22 سبتمرب/أيلول
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	ɒ ضد القذايف  مؤامرة  تفاصيل  مرة  ألول  يكشف  جاسم  بن  محد  "بالفيديو.. 
أكتوبر/ترشين   52 الرشق،  صحيفة  املرسبة"،  التسجيالت  ورس  السعودية 
.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   61 الدخول:  )تاريخ   ،7102 األول 

pOQizH2/yl

	ɒ ،"بعد هتديدات حفرت لرتكيا.. أردوغان يرد وحكومة الوفاق تندد بالتحريض"
سبتمرب/أيلول   51 الدخول:  )تاريخ   ،9102 يونيو/حزيران   03 نت،  اجلزيرة 

N9Cae93/yl.tib//:sptth :)0202

	ɒ بيان املجالس البلدية ملدن الغرب الليبي"، موقع "ملفات رسية وحقائق خفية"
عن أزالم القدايف"، 02 يونيو/حزيران 0202، )تاريخ الدخول: 12 سبتمرب/

cUIB5m3/yl.tib//:sptth :)0202 أيلول

	ɒ مطار يف  حيدث  وما  ليبيا"  "فجر  عملية  بشأن  مرصاتة  مدينة  قيادات  "بيان 
 22 الدخول:  )تاريخ   ،4102 يوليو/متوز   71 ليبيا"،  "أمازيغن  طرابلس"، 

W1r1Wn3/yl.tib//:sptth :)0202 سبتمرب/أيلول

	ɒ ،"الليبي الوطني  املؤمتر  يف  مشاركته  ا  جزئيًّ يعلِّق  الوطنية  القوى  "حتالف 
فرانس 42، 4 يوليو/متوز 3102، )تاريخ الدخول: 9 سبتمرب/أيلول 0202(: 
VbfB933/yl.tib//:sptth"حتول اسرتاتيجي...ماذا تعني سيطرة "الوفاق" 

 ،0202 مايو/أيار   81 سبوتنك،  ليبيا؟"،  يف  العسكرية"  "الوطية  قاعدة  عىل 
6zt86l3/yl.tib//:sptth :)0202 تاريخ الدخول: 22 سبتمرب/أيلول(

	ɒ ليبيا حول  امُلعلن  أمريكا  خارجية  موقف  وخيالف  حفرت  هياتف  "ترامب 
والبنتاغون ُيعلق"، يس إن إن عربية، 02 أبريل/نيسان 9102، )تاريخ الدخول: 

ub7wwK2/ti.nnc//:sptth :)0202 61 سبتمرب/أيلول

	ɒ/سبتمرب  41 الوسط،  بوابة  مشري"،  رتبة  إىل  حفرت  خليفة  الفريق  "ترقية 
.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   7 الدخول:  )تاريخ   ،6102 أيلول 

حتى  احلكم  يف  البقاء  للسييس  تتيح  مقرتحة  NV5Zqf3/yl"تعديالت 

61 سبتمرب/ 9102، )تاريخ الدخول:  4 فرباير/شباط  دويتشه فيله،   ،"4302
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املقريف  حممد  إخباري:  RHyHt33/yl.tib//:sptth"تقرير   :)0202 أيلول 
اليومية  صحيفة الشعب  74 عاًما"،  يفوز برئاسة أول برملان ليبي منتخب منذ 
سبتمرب/أيلول   61 الدخول:  )تاريخ   ،2102 أغسطس/آب   21 أونالين، 
اجلزيرة  موسوعة  الدولة"،  gDwu063/yl.tib//:sptth"تنظيم   :)0202

 :)0202 سبتمرب/أيلول   71 الدخول:  )تاريخ   ،5102 مارس/آذار   91 نت، 
قوات  ملواجهة  جملًسا  يشكلون  درنة  OMNtf33/yl.tib//:sptth"ثوار 

 31 الدخول:  4102، )تاريخ  31 ديسمرب/كانون األول  اجلزيرة نت،  حفرت"، 
yo6R1V2/yl.tib//:sptth :)0202 سبتمرب/أيلول

	ɒ ثوار فجر ليبيا يقطعون خط إمداد قوات ورشفانة عىل حمور أبوشيبة واحلرف"
T"، "أمازيغن ليبيا"، 8 سبتمرب/أيلول 4102، )تاريخ الدخول: 22 سبتمرب/

FsO97J2/yl.tib//:sptth   :)0202 أيلول

	ɒ 01 ،مجعة: سيطرة "فجر ليبيا" متتد من مليتة إىل رأس إجدير"، بوابة الوسط"
 :)0202 سبتمرب/أيلول   12 الدخول:  )تاريخ   ،4102 األول  ديسمرب/كانون 

jYYuZn3/yl.tib//:sptth

	ɒ اإلسالمية الدولة  تنظيم  حماربة  يف  دور  أي  حلفرت  يكن  مل  واينر:  "جوناثان 
7 سبتمرب/ 0202، )تاريخ الدخول:  12 أبريل/نيسان   ،812 قناة  )داعش("، 
قناة  ليبيا""،  "يف  القبائل  73yH993/yl.tib//:sptth"جيش   :)0202 أيلول 
 :)0202 سبتمرب/أيلول   22 الدخول:  )تاريخ   ،5102 مايو/أيار   5 اجلزيرة، 

AmUTzf3/yl.tib//:sptth

	ɒ تاريخ(  ،2102 فرباير/شباط   01 نت،  اجلزيرة  والبناء"،  العدالة  "حزب 
x5qgX53/yl.tib//:sptth"حزب   :)0202 سبتمرب/أيلول   71 الدخول: 
تاريخ   ،4102 فرباير/شباط   01 نت،  اجلزيرة  موسوعة  والبناء"،  العدالة 
x5qgX53/yl.tib//:sptth"حزب   :)0202 سبتمرب/أيلول   71 الدخول: 
 71 الدخول:  )تاريخ   ،2102 يوليو/متوز   4 نت،  اجلزيرة  الليبي"،  الوطن 
الوطن"،  6kBKUn3/yl.tib//:sptth"حزب   :)0202 سبتمرب/أيلول 
موسوعة اجلزيرة نت، 01 فرباير/شباط 2102، )تاريخ الدخول: 71 سبتمرب/
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عرب  االنقالب  يعلن  luJUWp3/yl.tib//:sptth"حفرت   :)0202 أيلول 
)تاريخ   ،4102 فرباير/شباط   41 عريب12،  ينفي"،  الليبي  واجليش  "العربية" 

aaswTU2/yl.tib//:sptth :)0202 الدخول: 61 سبتمرب/أيلول

	ɒ 2 ،حفرت هيدد باعتقال زيدان وأبو سهمني ويدعو للعصيان"، صحيفة اخلليج"
//:sptth  :)0202 01 سبتمرب/أيلول  الدخول:  )تاريخ   ،4102 مارس/آذار 
nm2w773/yl.tib"حكومة زيدان رهن املساومات السياسية بليبيا"، اجلزيرة 
سبتمرب/أيلول   61 الدخول:  )تاريخ   ،3102 األول  أكتوبر/ترشين   92 نت، 
يف  املسلحة  الكتائب  انتشار  DxRb4J2/yl.tib//:sptth"خارطة   :)0202

31 سبتمرب/أيلول  الدخول:  )تاريخ   ،5102 مايو/أيار   92 ن بوست،  ليبيا"، 
لالنقالب  طا  خطَّ وليفي  ليفني  xtn8aJ2/yl.tib//:sptth"خطري:   :)0202

عىل مريس"، حركة شباب تاسع مارس، 7 يوليو/متوز 3102، )تاريخ الدخول: 
VKywVn3/yl.tib//:sptth :)0202 61 سبتمرب/أيلول

	ɒ/أبريل  6 عريب،  يس  يب  يب  ليبيا"،  يف  القوي  العسكري  القائد  حفرت:  "خليفة 
.cbb//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   7 الدخول:  )تاريخ   ،9102 نيسان 
العبيدي،  اهلل  جاد  السالم  عبد  الليبي،  اجليش  ركان  Np3oCK2/ni"رئيس 

 62 فريدوم،  ليبيا  فور  القذايف"،  الطاغية  كتائب  هي  القعقاع  كتيبة  أن  يعلن 
.tib//:sptth :)0202 مايو/أيار 4102، )تاريخ الدخول: 01 سبتمرب/أيلول
jyD8e33/yl"رئيس وزراء ليبيا املؤقت يؤيد حركة الكرامة"، صحيفة اخلرب، 

//:sptth :)0202 42 مايو/أيار 4102، )تاريخ الدخول: 01 سبتمرب/أيلول

املؤمتر  أمام  الليبية  احلكومة  تشكيلة  يعرض  Nm8rd33/yl.tib"زيدان 
الدخول:  )تاريخ   ،2102 األول  أكتوبر/ترشين   92 احلرة،  االثنني"،  الوطني 
ينفي  l5NwbJ2/sw.enbra//:sptth"زيدان   :)0202 سبتمرب/أيلول   61

وقوع انقالب عسكري بليبيا"، اجلزيرة نت، 41 فرباير/شباط 4102، )تاريخ 
TF4jwH2/yl.tib//:sptth"سفاح   :)0202 سبتمرب/أيلول   61 الدخول: 
حفرت" حممود الورفيل.. ماذا يريد من بني وليد؟ )حتليل("، وكالة األناضول، 
//:sptth :)0202 11 مايو/أيار 0202، )تاريخ الدخول: 61 سبتمرب/أيلول

بوابة  ليبيا"،  يف  منترشة  سالح  قطعة  مليون   32 7qC2363/yl.tib"سالمة: 
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الوسط، 4 ديسمرب/كانون األول 7102، )تاريخ الدخول: 71 سبتمرب/أيلول 
يستخدم  كيف  املخابرات..  K59p463/yl.tib//:sptth"سلفية   :)0202

اجلزيرة نت–ميدان،  لتدمري خصومهم؟"،  النفيس  االغتيال  واملدخلية  اجلامية 
 :)0202 سبتمرب/أيلول   61 الدخول:  )تاريخ   ،9102 فرباير/شباط   41

uudzDK2/yl.tib//:sptth

	ɒ ليبيان" وحتريره"،  األركان  رئاسة  مقر  عىل  ليبيا"  "فجر  قوات  "سيطرة 
سبتمرب/أيلول   22 الدخول:  )تاريخ   ،4102 أغسطس/آب   61 جوست"، 

dRHmeJ2/yl.tib//:sptth :)0202

	ɒ يف باملسامهة  الكرامة  يف  قياديني  تتهم  املسمري  عبدالسالم  املحامي  "شقيقة 
اغتياله صيف 3102"، ليبيا أوبزرفر، 3 أغسطس/آب 0202، )تاريخ الدخول: 
جملس  يدعو  ujJ0Vk3/yl.tib//:sptth"شلقم   :)0202 سبتمرب/أيلول   71

األمن إلنقاذ ليبيا"، اجلزيرة نت، 52 فرباير/شباط 0202، )تاريخ الدخول: 61 
mQqcd93/yl.tib//:sptth :)0202 سبتمرب/أيلول

	ɒ/يناير  51 املستقبل،  ليبيا  الوطني"،  املؤمتر  من  استقالته  يقدم  بادي  "صالح 
//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   9 الدخول:   )تاريخ   ،4102 الثاين  كانون 

األصداء  يقود اهلجوم عىل مطار طرابلس"،  بادي  owPi063/yl.tib"صالح 
 :)0202 سبتمرب/أيلول   12 الدخول:  )تاريخ   ،4102 يوليو/متوز   31 الليبية، 

nRsR373/yl.tib//:sptth

	ɒ/يناير  6 نت،  اجلزيرة  املستور"،  كشف  الورفيل..  حممود  اإلعدامات  "ضابط 
//:sptth  :)0202 61 سبتمرب/أيلول  الدخول:  )تاريخ   ،9102 الثاين  كانون 

7GxkZp3/yl.tib

	ɒ/فرباير  31 الوسط،  بوابة  االنقالب"،  شائعة  ينفون  الليبي  باجليش  "ضباط 
.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   01 الدخول:  )تاريخ   ،4102 شباط 

 kyMZqf3/yl

	ɒ/طلب حتقيق بتهريب عنارص تنظيم الدولة من بنغازي"، اجلزيرة نت، 7 يونيو"
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.tib//:sptth  :)0202 61 سبتمرب/أيلول  الدخول:  )تاريخ   ،7102 حزيران 
p47jBK2/yl

	ɒ/مايو  2 احلوار،  قناة  حفرت"،  خليفة  مع  قصتي  هذه  الشامس:  "عاشور 
.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   01 الدخول:  )تاريخ   ،9102 أيار 
gTJo2m3/yl"عيل زيدان يعود إىل ليبيا ويعلن تأييده حلفرت"، دويتشه فيله، 81 

//:sptth :)0202 يونيو/حزيران 4102، )تاريخ الدخول: 01 سبتمرب/أيلول
اإلسالمية  الدعوة  مقر  حترير  تم  ليبيا":  "فجر  ZA78vf3/yl.tib"عملية 
 22 الدخول:  4102، )تاريخ  42 أغسطس/آب  ليبيا"،  "أمازيغن  بطرابلس"، 

Wnc6bm3/yl.tib//:sptth :)0202 سبتمرب/أيلول

	ɒ 12 ليبيا"،  "أمازيغن  ليبيا داخل حي األكواخ"،  ليبيا: ثوار فجر  "عملية فجر 
//:sptth :)0202 أغسطس/آب 4102، )تاريخ الدخول: 22 سبتمرب/أيلول

gT8Q4l3/yl.tib

	ɒ عملية فجر ليبيا: جولة داخل معسكر النقلية االسرتاتيجية بالقرب من مطار"
 22 الدخول:  )تاريخ   ،4102 أغسطس/آب   32 ليبيا"،  "أمازيغن  طرابلس"، 

IpfW7l3/yl.tib//:sptth :)0202 سبتمرب/أيلول

	ɒ/فتح موانئ النفط الليبية وسط انقسامات سياسية"، اجلزيرة نت، 1 أغسطس"
.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   9 الدخول:  )تاريخ   ،6102 آب 

f1EZsf3/yl"فتوى الشيخ العالمة ربيع املدخيل للسلفيني باالنضمم حتت راية 

9102، تاريخ  5 أبريل/نيسان  املشري خليفة حفرت حفظهم اهلل"، مكتبة السنة، 
 0nrtSn3/yl.tib//:sptth :)0202 الدخول: 71 سبتمرب/أيلول

	ɒ ،5102 أجواء، 12 مارس/آذار ،"T فجر ليبيا تعلن سيطرهتا عىل مفرتق حرف"
ZzHM2q3/yl.tib//:sptth :)0202 تاريخ الدخول: 12 سبتمرب/أيلول(

	ɒ 61 الدخول:  )تاريخ   ،5102 أبريل/نيسان   61 نت،  اجلزيرة  ليبيا"،  "فجر 
PdIRj33/yl.tib//:sptth :)0202 سبتمرب/أيلول

	ɒ 32 ليبيا"،  "أمازيغن  ورشفانة"،  حترير  معركة  يف  الثوار  انتصار  ليبيا:  "فجر 
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//:sptth :)0202 سبتمرب/أيلول 4102، )تاريخ الدخول: 22 سبتمرب/أيلول
C4O3Wn3/yl.tib

	ɒ ،"الزاوية أبطال  الغنم،  بئر   Tالـ حرف  معركة  يف  الثوار  انتصار  ليبيا:  "فجر 
"أمازيغن ليبيا"، 5 نوفمرب/ترشين الثاين 4102، )تاريخ الدخول: 03 سبتمرب/

GVIwXU2/yl.tib//:sptth :)0202 أيلول

	ɒ املنسحبة القوات  العسكرية،  العمليات  وتفاصيل  الثوار  تقدم  ليبيا:  "فجر 
اجتهت إىل الزنتان"، "أمازيغن ليبيا"، 51 أكتوبر/ترشين األول 4102، )تاريخ 

MXkv363/yl.tib//:sptth :)0202 الدخول: 22 سبتمرب/أيلول

	ɒ/02 مايو مرص العربية،  "قاعدة طربق تنضم للصواعق والقعقاع مع حفرت"، 
.tib//:sptth   :)0202 سبتمرب/أيلول   61 الدخول:  )تاريخ   ،4102 أيار 

3zwzVn3/yl

	ɒ املرحلة يف  النواب  جملس  انتخاب  بشأن  4102م،  لسنة   )01( رقم  "قانون 
مارس/  13  ،)FACD( األمن  قطاع  حلوكمة  جنيف  مركز  االنتقالية"، 
.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   71 الدخول:  )تاريخ   ،4102 آذار 

EF2I273/yl

	ɒ مارس/آذار  9 نت،  اجلزيرة  جيش"،  فتات  نحن  حفرت:  بقوات  بارز  "قائد 
NVyDtZ2/yl.tib :)0202 5102، )تاريخ الدخول: 6 سبتمرب/أيلول

	ɒ من  )03( املادة  من   )11( الفقرة  دستورية  بعدم  الدستورية  املحكمة  "قرار 
جنيف  مركز  السابع"،  الدستوري  التعديل  بموجب  الدستوري  االعالن 
)تاريخ   ،4102 الثاين  نوفمرب/ترشين   6 )ديكاف(،  األمن  قطاع  حلوكمة 

IwIqvf3/yl.tib//:sptth :)0202 الدخول: 61 سبتمرب/أيلول

	ɒ/22 مايو اجلزيرة نت،  "قوات "درع الوسطى" الليبية تتوىل تأمني طرابلس"، 
.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   61 الدخول:  )تاريخ   ،4102 أيار 

xHiZuf3/yl
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	ɒ قوات حفرت تقتحم املؤمتر الوطني الليبي وقتىل باشتباكات يف طرابلس"، يب يب"
يس عريب، 81 مايو/أيار 4102، )تاريخ الدخول: 61 سبتمرب/أيلول 0202(: 

ZIacZn3/ni.cbb//:sptth

	ɒ 13 اجلزيرة،  ليبيا تبدأ بنزع األلغام بمحيط مطار طرابلس"، قناة  "قوات فجر 
//:sptth :)0202 أغسطس/آب 4102، )تاريخ الدخول: 22 سبتمرب/أيلول

f5270l3/yl.tib

	ɒ 91 نت،  اجلزيرة  اجلوية"،  الشاطئ  براك  قاعدة  عىل  تسيطر  ليبيا  فجر  "قوات 
 :)0202 سبتمرب/أيلول   12 الدخول:  )تاريخ   ،4102 األول  ديسمرب/كانون 

jxE80m3/yl.tib//:sptth

	ɒ أكتوبر/ترشين  81 ليبيا،  عني  أبوشيبة"،  حمور  عىل  تسيطر  ليبيا  فجر  "قوات 
.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   12 الدخول:  )تاريخ   ،4102 األول 

dL568J2/yl

	ɒ حوش" موقع  باجتاه  وتتقدم  الكسارات  حمور  عىل  تسيطر  ليبيا  فجر  "قوات 
الستني""، وكالة األنباء الليبية )وال(، 12 مارس/آذار 5102، )تاريخ الدخول: 

fHRQZn3/yl.tib//:sptth :)0202 12 سبتمرب/أيلول

	ɒ يف ذخرية  خمزين  وتقصف  شويشة  أم  معسكر  عىل  تسيطر  ليبيا  فجر  "قوات 
الزنتان"، أجواء، 11 مارس/آذار 5102، )تاريخ الدخول: 12 سبتمرب/أيلول 

0zjODH2/yl.tib//:sptth :)0202

	ɒ 1 غريان،  اإلعالم  مكتب  العزيزية"،  طريق  ن  تؤمِّ غريان  ليبيا  فجر  "قــوات 
  :)0202 سبتمرب/أيلول   22 الدخول:  )تاريخ   ،4102 األول  أكتوبر/ترشين 

 9BSqTn3/yl.tib//:sptth

	ɒ/يونيو  91 الليبي"،  للجيش  العامة  األركان  رئاسة  إىل  التابعة  ليبيا  درع  "قوة 
.tib//:sptth  :)0202 01 سبتمرب/أيلول  الدخول:  )تاريخ   ،2102 حزيران 
eAh9d93/yl"كتيبتا "القعقاع" و"الصواعق": الدخول عىل خط املواجهة مع 

املؤمتر الوطني الليبي"، بوابة إفريقيا األخبارية، 81 فرباير/شباط 4102، )تاريخ 
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samNBH2/yl.tib//:sptth"كلمة   :)0202 سبتمرب/أيلول   01 الدخول: 
ألحد شباب مدينة الزاوية يف مظاهرة اجلمعة لدعم عملية فجر ليبيا"، اإلخوان 
املسلمون الزاوية، 81 يوليو/متوز 4102، )تاريخ الدخول: 22 سبتمرب/أيلول 

 eXuw4l3/yl.tib//:sptth :)0202

	ɒ 91 نت،  اجلزيرة  والرئاسة"،  االنتقالية  املراحل  وجدل  بليبيا..  للتمديد"  "ال 
//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   9 الدخول:  )تاريخ   ،4102 فرباير/شباط 
n7r6Tn3/yl.tib"لقاء خاص مع عبد احلفيظ قواسم، قيادي يف عملية فجر 
ليبيا"، "سوبر سورم ويف"، 81 نوفمرب/ترشين الثاين 4102، )تاريخ الدخول: 

 IvnOi33/yl.tib//:sptth :)0202 12 سبتمرب/أيلول

	ɒ االسرتاتيجية الدراسات  مركز  السيايس"،  احلل  وآفاق  املسلح  الرصاع  "ليبيا: 
سبتمرب/  61 الدخول:  )تاريخ   ،5102 الثاين  يناير/كانون   91 والدبلوماسية، 

ZRHIVp3/yl.tib//:sptth :)0202 أيلول

	ɒ/أبريل  11 بوست،  ن  املضادة"،  والثورة  الثورة  بني  الرصاع  خارطة  "ليبيا: 
.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   61 الدخول:  )تاريخ   ،5102 نيسان 
النفط  يف  يتحكم  من  األسود..  ليبيا  ذهب  عن  تعلمه  ال  iwpq7J2/yl"ما 

الليبي؟"، اجلزيرة نت، 03 ديسمرب/كانون األول 9102، )تاريخ الدخول: 61 
ZTg57q3/yl.tib//:sptth :)0202 سبتمرب/أيلول

	ɒ صحيفة حفرت"،  لدعم  اجليوسياسية  السياقات  ليبيا؟..  من  فرنسا  تريد  "ماذا 
سبتمرب/أيلول   61 الدخول:  )تاريخ   ،0202 أبريل/نيسان   01 االستقالل، 

UHaBf93/yl.tib//:sptth :)0202

	ɒ/يوليو  72 فيله،  دويتشه  ليبيا"،  يف  إسالمي  حزب  مقر  خيربون  "متظاهرون   

.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   9 الدخول:  )تاريخ   ،3102 متوز 
الوطني""،  بـ"املؤمتر  االعرتاف  من  حيذر  ليبيا  نواب  DM9N4o3/yl"جملس 

سبتمرب/أيلول   11 الدخول:  )تاريخ   ،4102 سبتمرب/أيلول   8 عريب12، 
hccdWU2/yl.tib//:sptth :)0202



130

	ɒ ضد انقالب  وإفشال  الليبية  للمعارضة  حفرت  خيانة  يكشف  املقريف  "حممد 
 7 الدخول:   )تاريخ   ،0202 فرباير/شباط   71 األوسط،  الرشق  القذايف"، 
اجلوييل  أسامة  86pRpf3/yl.tib//:sptth"مداخلة   :)0202 سبتمرب/أيلول 
لكل  ليبيا  قناة  طرابلس"،  بمدينة  والصواعق  القعقاع  لقوات  واستعراض 
سبتمرب/أيلول   01 الدخول:  )تاريخ   ،4102 فرباير/شباط   81 األحرار، 
dIYEFK2/yl.tib//:sptth"مداخلة منى مكرم عبيد عىل اجلزيرة   :)0202

الدخول:  )تاريخ   ،3102 يوليو/متوز   13 اجلزيرة مبارش مرص،  مبارش مرص"، 
  axE4Zl3/yl.tib//:sptth :)0202 61 سبتمرب/أيلول

	ɒ ،42 مسلحون يقتحمون الربملان الليبي ويدامهون مكاتب األعضاء"، فرانس"
//:sptth :)0202 81 مايو/أيار 4102، )تاريخ الدخول: 61 سبتمرب/أيلول

tUfQWp3/si.yltib

	ɒ أبريل/نيسان  03 نت،  اجلزيرة  بليبيا"،  العدل  وزارة  يقتحمون  "مسلحون 
.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   61 الدخول:  )تاريخ   ،3102

الثورة"،  عىل  لالنقالب  يعد  حفرت  "عريب12":  لـ  "مصادر   ERsH0q3/yl

سبتمرب/  01 الدخول:  )تاريخ   ،3102 األول  ديسمرب/كانون   72 عريب12، 
أيلول drejQn3/yl.tib//:sptth :)0202"مظاهرة مدينة غريان اليوم لدعم 
عملية فجر ليبيا"، "أمازيغن ليبيا"، 92 أغسطس/آب 4102، )تاريخ الدخول: 

frKri33/yl.tib//:sptth :)0202 22 سبتمرب/أيلول

	ɒ/معارك جنوب طرابلس بعد وقف إطالق نار هش يف ليبيا"، احلرة، 81 يوليو"
.yltib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   22 الدخول:  )تاريخ   ،4102 متوز 

SS4s5J2/si

	ɒ 62 ليبيا تستعد ملهامجتها"، اجلزيرة نت،  "الوطية" وفجر  "معارك قرب قاعدة 
//:sptth :)0202 أبريل/نيسان 5102، )تاريخ الدخول: 12 سبتمرب/أيلول

tK4CbJ2/yl.tib

	ɒ 71 عريب12،  السييس"،  غارات  ثمن  يدفعون  ليبيا  يف  مرصي  عامل  "مليون 
//:sptth :)0202 فرباير/شباط 0202، )تاريخ الدخول: 71 سبتمرب/أيلول

fRbLyf3/yl.tib
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	ɒ 3 الرشوق،  االنتقالية""  "املرحلة  طريق  خلارطة  املسلحة  القوات  بيان  "نص 
//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   7 الدخول:  )تاريخ   ،3102 يوليو/متوز 
الوطني  للمؤمتر  جديًدا  رئيًسا  سهمني  أبو  MCGiZU2/yl.tib"نوري 
 61 الدخول:  )تاريخ   ،3102 يونيو/حزيران   62 فيله،  دويتشه  الليبي"،  العام 
سبتمرب/أيلول 6fDSZU2/yl.tib//:sptth :)0202"هيئة النزاهة تقرر عدم 
انطباق معايريها بحق عضوين باملؤمتر الوطني الليبي"، صحيفة الشعب اليومية 
أونالين، 02 مارس/آذار 3102، )تاريخ الدخول: 61 سبتمرب/أيلول 0202(: 
عملية  يؤيد  األمني  احلبيب  الثقافة  uohWNn3/yl.tib//:sptth"وزير 

"الكرامة""، بوابة الوسط، 22 مايو/أيار 4102، )تاريخ الدخول: 03 سبتمرب/
tD0wx33/yl.tib//:sptth :)0202 أيلول

	ɒ بالتعامل لتفويضه  للشوارع  النزول  الشعب  الدفاع املرصي يطلب من  "وزير 
 61 الدخول:  )تاريخ   ،3102 متوز  يوليو/   42 عريب،  يس  يب  يب  العنف"،  مع 
أنس  أبو  PmX7Yk3/ni.cbb//:sptth"وفاة   :)0202 سبتمرب/أيلول 
كانون  يناير/   3 عريب،  يس  يب  يب  نيويورك"،  يف  حماكمته  من  أيام  قبل  الليبي 
.cbb//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   71 الدخول:  )تاريخ   ،5102 الثاين 
A06o0V2/ni"يداك أوكتا وفوك نفخ"، عني ليبيا، 82 فرباير/شباط 8102، 

BxzMZk3/yl.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   61 الدخول:  )تاريخ 
الغائبة يف شهادة حممد املقريف"،  "احلقائق واإلجابات  الشيخ،  إبراهيم، عمر 
سبتمرب/أيلول   61 الدخول:  )تاريخ   ،0202 أبريل/نيسان   1 اجلديد،  العريب 
بعثة  موقع  الليبي،  السيايس  av9U1q3/yl.tib//:sptthاالتفاق   :)0202

//:sptth  :5102 األول  كانون  ديسمرب/   71 ليبيا،  لللدعم يف  املتحدة  األمم 
KYMFYp3/yl.tibاإلعالن الدستوري الليبي، املادة )03( الفقرة السادسة، 
 :)0202 سبتمرب/أيلول   9 الدخول:  )تاريخ   ،1102 أغسطس/آب   3
باملخابرات  سابق  "عميل  إي،  جوليان  0447vf3/yl.tib//:sptthبارنس، 

صحيفة  بالتعذيب"،  هتًم  يواجه  القوي،  ليبيا  رجل  اآلن  األمريكية،  املركزية 
سبتمرب/أيلول   7 الدخول:  0202،)تاريخ  فرباير/شباط   81 تايمز،  نيويورك 
تستهدف  مل  "ملاذا  العزيز،  عبد  PIsoCK2/sm.ityn//:sptthباشا،   :)0202

 ،6102 أبريل/نيسان   62 اجلزيرة.نت،  بدرنة؟"،  الدولة  تنظيم  حفرت  قوات 
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LdOmhm3/yl.tib//:sptth :)0202 تاريخ الدخول: 71 سبتمرب/أيلول(
اإلقليمي  واملوقف  العسكرية  التطورات  "ليبيا:  السنويس،  البسيكري، 
والدويل"، اجلزيرة نت، 11 نوفمرب/ترشين الثاين 4102، )تاريخ الدخول: 31 

38RY3l3/yl.tib//:sptth :)0202 سبتمرب/أيلول

	ɒ ،"املضادة والثورة  الشعب  ضد  والشارع  الثورة  ضد  "الثورة  عزمي،  بشارة، 
//:sptth .3102 املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، أغسطس/آب
zXC3tf3/yl.tibبلعمري، أمني، "ليبيا أمام حتديات بناء الدولة"، جزايرس، 
//:sptth :)0202 82 مايو/أيار 3102، )تاريخ الدخول: 71 سبتمرب/أيلول

احلل  من  جزًءا  يعد  مل  حفرت  "خليفة  ساشا،  azpS3m3/yl.tibتوبرييتش، 
سبتمرب/أيلول   61 الدخول:  )تاريخ   ،9102 مايو/أيار   1 هيل،  ذا  الليبي"، 

V2VgcJ2/yl.tib//:sptth :)0202

	ɒ جربيل، حممود، مقابلة مع قناة العربية احلدث، 01 مايو/أيار 3102، قناة أسامة 
//:sptth :)0202 حممود عىل اليوتيوب، )تاريخ الدخول: 61 سبتمرب/أيلول

أجل  من  يكون  مل  الغد  ليبيا  "مرشوع  خالد،  U66RXI2/yl.tibاجلربوعي، 
الدخول:  )تاريخ   ،7102 يونيو/حزيران   61 املستقبل،  ليبيا  والليبيني"،  ليبيا 
"مرص  آين،  Jf3J673/yl.tib//:sptthجرين،   :)0202 سبتمرب/أيلول   01

صحيفة واشنطن بوست  ليبيا"،  امليليشيات اإلسالمية يف  واإلمارات ترضبان 
سبتمرب/أيلول   61 الدخول:  )تاريخ   ،4102 أغسطس/آب   52 األمريكية، 

nknQYn3/ts.opaw//:sptth :)0202

	ɒ حبال، أمني، "ست سنوات من الدماء واخلراب.. أوراق الثورة املضادة يف مهب
العاصفة"، اجلزيرة نت، 81 ديسمرب/كانون األول 8102، )تاريخ الدخول: 61 

LzfX0q3/yl.tib//:sptth :)0202 سبتمرب/أيلول

	ɒ ،اجلديد العريب  مثااًل"،  ومرص  تونس  املضادة..  الثورة  "آليات  سمري،  محدي، 
//:sptth  :)0202 7 سبتمرب/أيلول  الدخول:  )تاريخ   ،4102 مايو/أيار   21

gVWqSU2/yl.tibاخلمييس، أمحد، "مورنينغ غلوري".. ناقلة نفط أطاحت 
برئيس وزراء ليبيا، العريب اجلديد، 51 سبتمرب/أيلول 5102، )تاريخ الدخول: 
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41 سبتمرب/أيلول 4wJZ5J2/yl.tib//:sptth :)0202اخلوجة، حممد قدري، 

"العـقيد خليفة حفرت كم يراه املقريف")2(،  ليبيا وطننا، 22 يوليو/متوز 0102، 
tcYMEK2/yl.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   7 الدخول:  )تاريخ 
ليبيا"،  السالم يف  االنقسامات االجتمعية والسياسية وعملية   " خريي، عمر، 
سبتمرب/  9 الدخول:  )تاريخ   ،5102 الثاين  نوفمرب/ترشين   9 اجلديد،  العريب 

سابق  "عميل  مييس،  KPyN4J2/yl.tib//:sptthراين،   .)0202 أيلول 
لوكالة املخابرات املركزية األمريكية أصبح صداًعا يف ليبيا"، صحيفة واشنطن 
بوست، 71 أغسطس/آب 6102، )تاريخ الدخول: 7 سبتمرب/أيلول 0202(: 
ليبيا  من  تتسلم  "تونس  نرسين،  aXT9073/ts.opaw//:sptthرمضاين، 

أبناء الدواعش من دون إعداد اسرتاتيجية مالئمة"، العرب، 92 يناير/كانون 
.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   61 الدخول:  )تاريخ   ،0202 الثاين 

ImzT973/yl

	ɒ ،3102 زيلني، هارون، التيار اإلسالمي يف ليبيا، معهد واشنطن، أبريل/نيسان
 RUYwWU2/yl.tib//:sptth :)0202 تاريخ الدخول: 71 سبتمرب/أيلول(

	ɒ قرار عىل  "تعليق  محزة،  املهدى  نارص  احلضريي،  رمضان؛  البوديري  رشحية، 
الصحافة  وكالة  6102م"،  الليبية رقم )7(  العليا  العمومية للمحكمة  اجلمعية 
الثاين  نوفمرب/ترشين   52 الدخول:  )تاريخ   ،0202 مايو/أيار   82 الليبية، 

hr71e93/yl.tib//:sptth :)0202

	ɒ الرشيف، عبداهلل، "اجلمعات اإلسالمية يف ليبيا... اجلذور واملمرسات، العريب
الثاين  نوفمرب/ترشين   42 الدخول:  )تاريخ   ،6102 يوليو/متوز   62 اجلديد، 

5Ur9WU2/yl.tib//:sptth :)0202

	ɒ 42 ،الشلوي، هشام، "ليبيا .. إعالم الفوىض وحتكم املسلحني"، العريب اجلديد
//:sptth :)0202 يونيو/حزيران 4102، )تاريخ الدخول: 9 سبتمرب/أيلول
ابحث  حفرت:  انقالبات  ومسلسل  "ليبيا  هشام،  bnWla93/yl.tibالشلوي، 
4102، )تاريخ الدخول:  91 مايو/أيار  العريب اجلديد،  عن الدور اخلارجي"، 

ZydJWp3/yl.tib//:sptth :)0202 61 سبتمرب/أيلول
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	ɒ اجلزيرة للحارض"،  املايض  عربة  املضادة..  "الثورة  املختار،  حممد  الشنقيطي، 
 :)0202 سبتمرب/أيلول   7 الدخول:  )تاريخ   ،6102 يونيو/حزيران   82 نت، 
 )2( الربيع  "أوراق  املختار،  حممد  Uje8tH2/yl.tib//:sptthالشنقيطي، 

الثورة ليست ُأنثى الثور!"، مدونات اجلزيرة، 03 أغسطس/آب 6102، )تاريخ 
TMhcc93/yl.tib//:sptthعامر،    :)0202 سبتمرب/أيلول   7 الدخول: 
ميزانيات  اإلمارات  تنفق  ملاذا  العداء..  "جذور  نت-ميدان،  اجلزيرة  عبيدة، 
ضخمة حلرب اإلسالميني؟"، 61 يونيو/حزيران 7102، )تاريخ الدخول: 61 

aoXBXU2/yl.tib//:sptth :)0202 سبتمرب/أيلول

	ɒ عبد احلميد، رساج الدين، "فرج قعيم.. ما الذي خيشاه حفرت من النقيب الشاب
 02 الدخول:  )تاريخ   ،7102 الثاين  نوفمرب/ترشين   41 عريب12،  ليبيا؟"،  يف 
LDFRBK2/yl.tib//:sptthعيل، رسكوت   :)0202 الثاين  نوفمرب/ترشين 
كمل، "التاريخ األسود حلفرت"، صوت العراق، 03 أبريل/نيسان 9102، )تاريخ 
2hzLXp3/yl.tib//:sptthالغرياين،   :)0202 سبتمرب/أيلول   7 الدخول: 
ليبيا،  منرب  السلطة")1(،  وهوس  الليبي"  الوطني  "اجليش  "أسطورة  نعيم، 
//:sptth  :)0202 7 سبتمرب/أيلول  الدخول:  )تاريخ   ،9102 مايو/أيار   02

ليبيا  الكارثة"،  الكارثة  تشاد..  "حرب  فتحي،  naGvQn3/yl.tibالفاضيل، 
 :)0202 7 سبتمرب/أيلول  7002، )تاريخ الدخول:  13 يوليو/متوز  املستقبل، 
"دول  وإريك،  شميت،  ديفيد،   باتريك،  swbE6l3/yl.tib//:sptthكريك 

 52 تايمز،  نيويورك  صحيفة  املتحدة"،  الواليات  وتفاجئ  ليبيا  ترضب  عربية 
//:sptth :)0202 أغسطس/آب 4102، )تاريخ الدخول: 61 سبتمرب/أيلول

K6pih93/sm.ityn

	ɒ نيويورك صحيفة  القوي"،  والرجل  األبيض  "البيت  ديفيد،  باتريك،  كريك 
 :)0202 سبتمرب/أيلول   7 الدخول:  )تاريخ   ،8102 يوليو/متوز   72 تايمز، 
تنظيم  انتهى  "هل  اهلل،  عبد  حممد  aXpRX63/sm.ityn//:sptthحلبيب، 

)تاريخ   ،5102 الثاين  نوفمرب/ترشين   12 اجلزيرة.نت،  ليبيا؟"،  يف  الدولة 
zlATIf3/yl.tib//:sptth  :)0202 الدخول: 71 سبتمرب/أيلول

	ɒ ،لطفي، يوسف، "تفكيك املشهد الليبي )ترشيح للواقع والفواعل("، البوصلة
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 :)0202 سبتمرب/أيلول   61 الدخول:  )تاريخ   ،0202 يونيو/حزيران   11

الليبي"،  والبناء  العدالة  "حزب  أمني،  mQl6vf3/yl.tib//:sptthحممد، 

سبتمرب/أيلول   71 الدخول:  )تاريخ   ،2102 يوليو/متوز   4 اجلزيرة.نت، 
EYZsd33/yl.tib//:sptth :)0202حممد، جاسم، "ركائز األمن القومي يف 

زمن العوملة"، املركز األورويب لدراسات مكافحة اإلرهاب واالستخبارات، 82 
//:sptth  :)0202 71 سبتمرب/أيلول  الدخول:  )تاريخ   ،9102 مارس/آذار 

t5lX5l3/yl.tib

	ɒ صديق اجلرضان..  إبراهيم  ليبيا  يف  الرصاع  مؤججي  "أحد  حممد،  املشتاوي، 
)تاريخ   ،6102 سبتمرب/أيلول   22 العربية،  مرص  اجلريح"،  وعدوه  حفرت 
IYJdTn3/yl.tib//:sptthمقابلة   :)0202 سبتمرب/أيلول   9 الدخول: 
مجال،  Cy7rQp3/yl.tib//:sptthمنرص،  األحرار:  ليبيا  قناة  عىل  حجازي 
املوسوعة  األهداف"،  أمن  إىل  الوسائل  أمن  من  األمن  مفهوم  يف  "حتوالت 
)تاريخ   ،9102 يوليو/متوز   3 واالسرتاتيجية،  السياسية  للدراسات  اجلزائرية 

N1KLd93/yl.tib//:sptth :)0202 الدخول: 61 سبتمرب/أيلول

	ɒ ومساراته ليبيا  يف  املسلح  الرصاع  أسباب  يف  "قراءة  عاشور،  حممد  مهدي، 
)د.ت(،  املرصية،  للحكومة  التابعة  لالستعالمات  العامة  اهليئة  املحتملة"، 
wnJfTU2/yl.tib//:sptth   :)0202 01 سبتمرب/أيلول  الدخول:  )تاريخ 
نوفمرب/  81 اجلزيرة.نت،  بالداخل"،  ليبيا  "أول مؤمتر إلخوان  املهري، خالد، 
//:sptth  :)0202 71 سبتمرب/أيلول  1102، )تاريخ الدخول:  ترشين الثاين 
العزل"،  قانون  حول  بليبيا  اجلدل  "جتدد  خالد،  Gwwld93/yl.tibاملهري، 
سبتمرب/أيلول   61 الدخول:  )تاريخ   ،3102 فرباير/شباط   02 نت،  اجلزيرة 
وطني  ميثاق  "مرشوع  خالد،  FueoVn3/yl.tib//:sptthاملهري،   :)0202

سبتمرب/  61 الدخول:  )تاريخ   ،1102 أغسطس/آب   9 نت،  اجلزيرة  ليبي"، 
أيلول jX5oWl3/yl.tib//:sptth :)0202املوسوي، سامل روضان، "مفهوم 
املحكمة  قرارات  ضوء  يف  عنها  املرتتبة  واآلثار  العراقي  الدستور  يف  املدد 
أغسطس/  81 العراقية،  العليا  االحتادية  املحكمة  موقع  العليا"،  االحتادية 
.tib//:sptth  :)0202 سبتمرب/أيلول   9 الدخول:  )تاريخ   ،8102 آب 
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ليبيا  الليبي"،  املشهد  عـبثية  يف  مثري  "فصل  فهمي،  22CEvf3/ylهويدي، 

سبتمرب/أيلول   31 الدخول:  )تاريخ   ،6102 يونيو/حزيران   52 املستقبل، 
من  الكثري  اجلزيرة  شبكة  gsNnwK2/yl.tib//:sptthوثقت   :)0202

6FkaeJ2/yl.tib//:sptth :الشهادات عن املذبحة والسجن يف فيلم وثائقي

المقابالت

يوليو/  31 آب"،  "واتس  عبر  تواُصل  الموضوع"،  في  صفة  ذو  ســابق  "مستشــار 
ليبيا.  ،2020 تموز 

الهاتف  عبر  المؤلف  مع  مقابلة  العام،  الوطني  المؤتمر  عضو  منصور،  الحصادي، 
ليبيا.  ،2020 يوليو/تموز   10 آب"،  و"واتس 

مقابلة  المحاربين،  شؤون  هيئة  ورئيس  فبراير   17 كتيبة  آمر  مصطفى،  الســاقولي، 
تركيا.  ،2020 يونيو/حزيران   14 آب"،  و"واتس  الهاتف  عبر  المؤلف  مع 

أكتوبر/تشــرين   4 آب"،  "واتس  عبر  تواصل  قضائية،  هيئة  عضو  معز،  الصــادق، 
تونس.  ،2020 األول 

يوليو/  19 صوتي،  تســجيل  والبناء،  العدالة  حزب  رئيس  حســن،  محمد  صوان، 
ليبيا.  ،2020 تموز 

المؤتمر  وعضو  والبناء  العدالة  بحزب  السياسية  الدائرة  رئيس  أحمد،  نزار  كعوان، 
تركيا.  ،2020 يوليو/تموز   30-15 الباحث،  مع  مقابلة  العام،  الوطني 

عبر  المؤلف  مع  مقابلة  الوطني،  المؤتمر  لرئيس  الثاني  النائب  صالح،  المخزوم، 
2020، بولندا. 17 يونيو/حزيران31- يوليو/تموز  الهاتف وشهادة صوتية و"واتس آب"، 

عبر  تواصل  األســبق،  الليبي  للجيش  العامة  األركان  رئيس  يوســف،  المنقوش، 
تركيا.   ،2020 سبتمبر/أيلول  يوليو/تموز18-   3 آب"،  "واتس 

يونيو/  19 آب"،  "واتس  عبر  تواصل  نوفمبر"،   9" حراك  رئيس  هشــام،  الوندي، 
ألمانيا.  ،2020 حزيران 



137

المالحق

بعض  للمؤلف  بها  أدلى  التي  الشهادات  الكتاب  من  القسم  هذا  في  القارئ  يجد 
محطات  في  الفاعلين  والسياســيين  العســكريين  من  مجموعة  إلى  باإلضافة  القانونيين 
الكتاب  في  ذكرها  ورد  التي  األحداث  في  بارز  دور  لهم  كان  من  وبخاصة  الليبي  الصراع 
والقانونية  السياســية  جوانبها  في  ليبيا  فجر  عملية  من  مباشــر  بشــكل  قريبين  كانوا  أو 
كمصدر  بها  واالستعانة  مكتوبة  شهاداتهم  توثيق  على  المؤلف  حرص  وقد  والعسكرية، 
والعسكري  والقانوني  السياسي  سياقها  في  العملية  تلك  لوضع  المعلومات  مصادر  من 

الدقيق.

 ملحق رقم )1(
شهادة رئيس األركان األسبق، اللواء ركن يوسف المنقوش

الجيش  تفكيك  في  القذافي  بدأ  هل  المنقوش،  يوسف  ركن  اللواء  سيادة  ســؤال: 
الدوم؟ وادي  في  الهزيمة  بعد 

بعد   1975 عام  منذ  فعليًّــا  الليبي  الجيش  تفكيك  فــي  بدأ  القذافــي  ال،  جــواب: 
طائشــة  مغامرات  في  به  جِّ  الزَّ من  بعدها  للجيش  حدث  وما  المحيشــي  انقالب  محاولة 

الدوم.  وادي  في  حدث  ما  فيها  بما  السياسة  لهذه  استمرار  هو 
بأن   – ليبيا  فجر  عملية  بعد  أظن  فيما   – الرائد  لقناة  حت  صرَّ وأن  ســبق  ســؤال: 
التراب  من  بالمئة  ثمانين  من  أكثر  على  ســيطرتها  تبســط  العام  الوطني  المؤتمر  قوات 
وقواعد  مطارات،  من  العســكرية،  التحتية  البنية  من  بالمئة  تســعين  من  وأكثر  الليبــي، 
متى  تذكر  هل  أو  رابط  لديك  فهــل  الفيديو  هذا  أجد  لم  لكنني  ومقــرات..  عســكرية، 

التصريح؟  هذا  منك  صدر 
الفترة  في  التاريخ  تقريب  يمكن  ولكــن  الرابط  لديَّ  يوجد  ال  "لألســف  جواب: 

بالتحديد". التاريخ  أتذكر  وال  إسطنبول  من  الرائد  قناة  انتقال  سبقت  التي 
تصحيح  أو  عليها  مالحظات  أي  لديكم  كان  وإن  أدناه  الفقرة  مراجعة  أرجو  سؤال: 

حذف؟ أو 
عالم  في  ليبيا  دخلــت  وبذلك  مدنييــن،  بقيادة  ثورية  جحافــل  القذافــي  "أنشــأ 
بوشوشي،  فتحي  بإمرة  زوارة  جحفل  فكان  مدنيون؛  يقودها  التي  المسلحة  الميليشيات 
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وجحفل  المعرفي،  جمعة  بإمرة  ترهونة  وجحفــل  بشــير،  رمضان  بإمرة  زليتن  وجحفل 
المنطقة  وأما  سنان.  الصغير  بإمرة  سبها  وجحفل  جبران،  حسين  جبران  بإمرة  وليد  بني 
الخاصة- القوات  كتيبة  على  القذافي  أبقى  حيث  مختلف؛  ترتيب  هناك  فكان  الشــرقية 
وفي  بشــحات.  المتمركزة  الجويفي  حســين  وكتيبة  يونس،  الفتاح  عبد  بإمرة  الصاعقة 
اللواء  وهي  خميس  ابنه  تتبع  خاصة  قــوة  بتشــكيل  القذافي  اكتفى  طرابلس،  العاصمة، 

معزز."  32

ضمن  مختلفة،  ومسميات  أجسام  بإنشــاء  باســتمرار  يقوم  القذافي  "كان  جواب: 
المجال  ضمنها  ومن  المجاالت،  كل  في  المســتمرة  والفوضى  االستقرار  عدم  سياســة 
الدفاع  يسمى  ما  لُينشئ  ها  حلَّ ثم  الشعبية،  المقاومة  البداية  في  أنشــأ  حيث  العســكري؛ 
الشعب  يسمى  ما  إطار  ضمن  المسلحة،  الشعبية  المناوبة  لينشئ  بحله  قام  ثم  الشــعبي، 

المسلح.
بقيادة  مسلحة  ميليشيات  الحقيقة  في  هي  تشكيالت  بإنشاء  قام  الوقت،  نفس  وفي 

منه.  مقربين  مدنيين 
الحرس  الحًقا  به  اســُتبدل  الذي  الشــعبي  الحرس  يســمى  ما  أنشــأ  البداية،  في 
من  في  وُيشــترط  الثوري  الحرس  ضمن  الثورية،  الجحافل  تشــكيل  تم  حيث  الثوري؛ 

. الثورية  اللجان  حركة  في  منخرًطا  يكون  أن  إليها  ينتسب 
هناك  ذكرتموه  ما  إلى  فباإلضافــة  المناطق؛  جميع  علي  الجحافل  هــذه  توزعــت 

الزوبيك،  ناصر  بقيادة  بنغازي  في  ثوري  جحفل 
للدفاع  المؤقتة  العامة  للجنة  تابعة  وحــدة  فكانت  الخاصة-الصاعقة  القوات  أمــا 

يونس(. بوبكر  )جيش 
وعلى  مباشرة،  للقذافي  تابعة  وهي  الفضيل  كتيبة  توجد  كانت  بنغازي،  مدينة  في 
 ،2011 فبراير/شباط   20  ،19  ،18  ،17 أيام  الشــهداء  معظم  سقط  المدينة  هذه  أســوار 
المنطقة  كل  تحررت  وبسقوطها  فبراير/شــباط   20 يوم  اقتحامها  من  الثوار  تمكن  حتى 

الشرقية".
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 ملحق رقم )2(
شهادة رئيس حراك 9 نوفمبر، هشام الوندي

مقبل  أنك  وخصوًصا  عايشته،  أمر  عن  سؤالي  على  حضرتك  أشكر  البداية،  "في 
ا. جدًّ مهني  أمر  وهو  األحداث،  تلك  عن  بحث  كتابة  على 

على  لك  وشــكًرا  التقييم  في  الحق  ولك  تقوله  ما  لديك  ككاتب  أنت  تأكيد  بكل 
أحداث  من  عايشته  ما  على  بشهادتي  أدلي  أن  في  ا(  شخصيًّ األقل  )على  الحق  إعطائي 
الشهادة  صدق  على  به  يحكم  الذي  وميزانه  نظره  وجهة  كذلك  وللقارئ  المدة،  تلك  في 

كذبها. أو 
أم  مشبوه  حراك  أنه  أم  مستقل  وطني  حراك  للتمديد"  "ال  حراك  هل  هو:  وسؤالك 
إلى  ومجموعتي  أنا  تعرضت  ما  وكثيًرا  ا  جدًّ مهم  سؤال  وتجييره؟  اختراقه  تم  حراك  هو 
المتنوعة  اإلعالمية  القنوات  على  الفترة  تلك  في  المستمر  توضيحي  رغم  الســؤال  هذا 

الحراك. ذلك  لطبيعة  الفيسبوك  في  الشخصية  صفحتي  على  أو 
تسأل  ال  الناس  معظم  أن  الحظت  فقد  لي،  أرســلته  الذي  الســؤال  بخصوص  أما 
الكثير  والمتابع  القارئ  على  ل  يسهِّ السؤال  وهذا  السؤال،  هذا  مثل  ومهمة  دقيقة  أسئلة 

األمور. من 
تســمية  من  مختلفة  مجموعات  بها  قامت  التي  المظاهرات  على  إطالقــه  تم  مــا 
مجموعة  أو  حراًكا  تقود  لكي  تعلم  كما  وألنك  مختصر،  أمر  هو  للتمديــد"  "ال  بحــراك 
ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيــس  فمثاًل  حراك  ألي  رمًزا  أو  شــعاًرا  تخلق  أن  يجــب 
بارك  وقبله  أخرى(،  مرة  قوية  أميركا  make America great again)لنجعل  هو   شعاره 
األربعة" لإلخوان في مصر  "األصابع  نستطيع(، وكذلك حركة  )نعم    yes we can أوباما 

العدوية...إلخ. رابعة  ميدان  في  للتنكيل  تعرضهم  بعد 
بطرابلس،  نوفمبر"   9" مجموعة  من  ُأطلق  شعاًرا  كان  للتجديد"  نعم  للتمديد،  "ال 
ومصراتة  بنغازي  في  فروع  له  كانت  الذي  نوفمبر   9 حراك  في  عضًوا   15 من  عضو  وأنا 
الوطني  المؤتمر  أن  يرون  وأعضاؤه  مؤسسوه  وكان  والزاوية،  وغريان  وسبها  وطرابلس 
معها  تستحيل   legislative blockage التشــريعي"  "االنســداد  من  إلى حالة  وصل  العام 
وفي  زيدان.  حكومة  فشــل  مع  الحراك  هذا  نشــاط  تزامن  كما  التشــريعية،  اإلنتاجيــة 
إلى  الناس  يلجأ  واإلنتاجية  التقــدم  في  البرلمان  يفشــل  عندما  الديمقراطية  الــدول  كل 

الجميع.   يرتضيه  كحل  المبكرة  االنتخابات 
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مؤثِّر  حراك  وهو  نوفمبر":   9 هم:"حراك  المظاهرات،  تلك  في  المشــاركين  وأبرز 
األول  أكتوبر/تشرين  في  تأسيسه  تم  المظاهرات،  تلك  في  المشاركين  أقوى  من  وكان 
المؤتمر  أن  فكرة  ضد  وكان  شــرعي  كجســم  بالمؤتمر  يعترف  الحراك  هذا  كان   .2013

فبراير/شــباط   9 يوم  المؤتمر  مقر  إلى  ذهبنا  وقد  فبراير/شــباط،   7 يوم  مأموريته  تنتهي 
معترفون  أننا  إال  له  معارضتنا  ورغم  وأننا  الطرح  هذا  نعارض  كحراك  أننا  على  للتأكيد 
معتمدة  الجديدة  التشريعية  االنتخابات  هي  طريقنا  خارطة  وأن  للبالد  تشريعي  كجسم  به 
طريق  عن  ذلك  بعد  حدث  ما  وهو  نفسه  المؤتمر  ينتجها  وقوانين  تشريعات  على  أساًسا 
المؤتمر  قام  أساسه  وعلى  المقترح  بتســليم  قامت  التي  االستشــارية  فبراير  لجنة  تعيين 
وَسنَّ   ،)2014 الثاني  نوفمبر/تشــرين  في  المحكمة  أبطلتها  )التي  الدســتورية  بتعديالته 
ليبيا. فجر  عملية  قبل  أي  يونيو/حزيران،  شهر  في  االنتخابات  وتمت  االنتخاب  قانون 
بعد  فيما  نفسها  ت  ســمَّ مجموعة  أيًضا  المظاهرات  تلك  في  المشــاركين  من  كان 
"ال  حراك  أن  الوندي،   هشــام  نوفمبر"،   9 "حراك  رئيس  )يعتقد  للتمديد"،  ال  "حراك 
وكان  للتجديد"(،  نعم  للتمديد،  "ال  اللفظي  نوفمبر"   9 "حراك  شعار  من  سرق  للتمديد" 
الدولية  ليبيا  قناة  على  دائم  ظهور  له  وكان  الوحيشي  الدين  عز  اســمه  شــخص  يقودها 
الذي  للطرح  داعم  وهو  العام(،  الوطني  المؤتمر  على  محمومة  حملة  تشن  كانت  )التي 
أن  إال  معه،  نختلف  جعلنا  مما  فبراير/شــباط،   7 يوم  تنتهي  المؤتمر  مأمورية  أن  يرى 
الرؤية،  نفس  في  يتشاركان  وال  مختلفان  الِحراكْين  أن  يعلمون  كانوا  للحراك  المتابعين 
األقل  على  أو  للحل،  واضحة  رؤية  لديه  ليست  للتمديد(  ال  )حراك  الحراك  هذا  أن  كما 

واضحة. مبادرة  يطرح  لم 
من  ليست  ولكن  لنا  قريبة  أخرى  مجموعة  بانون،  معز  ا،  قسريًّ للمغيَّب،  كان  كما 
فبراير/شــباط،   7 حتى  لمأموريته  المؤتمر  إكمال  فكرة  ضد  وكانوا  نوفمبــر،   9 حــراك 
المقترح. لهذا  رافضين  ا  وكنَّ القضاء  لمجلس  السلطة  تسليم  لفكرة  أقرب  كانوا  ولكنهم 

الذي  نوفمبر،   9 مثل  رة  مؤطَّ تكن  لم  ولكن  أخرى  مجموعات  هناك  كانت  طبًعا، 
تم  ما  صفحته  على  يعلن  وكان  وبياناته،  الفيســبوك  على  الرســمية  صفحته  لديه  كانت 
يستقبل  الذي  مقره  له  كان  كما  دينار،  آالف   10 ُتكلِّف  لم  التي  الحملة  أموال  من  صرفه 
والزاوية  مصراتة  من  مســلحة  بمجموعات  التقى  وقد  ومخالفين،  مؤيدين  الناس؛  فيــه 
ضمنها:  من  كاألحزاب،  سياسية  ومجموعات  ليبيا،  ثوار  وغرفة  والزاوية  الجمعة  وسوق 
الدكتور  مثل  أخرى  وشخصيات  السويحلي  الرحمن  عبد  والسيد  صوان  محمد  الســيد 
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عديدة  وشخصيات  الغرياني،  الصادق  الدكتور  الوقت،  ذلك  في  والمفتي  الصالبي  علي 
الحل. ومقترحات  البلد  في  السياسية  األزمة  معها  ناقش 

رئيًسا  كنت  وباعتباري  شخصي  منظور  من  عليه  سأجيب  هنا  وأنا  لسؤالك،  وعودة 
الالوطني  أو  بالوطني  األشخاص  وصف  أتجنَّب  ما  دائًما  أنا  نوفمبر:أواًل:   9 لمجموعة 
لها  كلمة  فالوطن  زاويته  من  الوطنية  يرى  شخص  وكل  دقيق  غير  مفهومها  الوطنية  ألن 
نوفمبر   9 الذي يحمله، ولكن هل كان حراك  الشخص والفكر  أبعادها وحدودها بحسب 
والبراهين  تام  وبشكل  بالمئة  مئة  مســتقالًّ  كان  نوفمبر   9 حراك  أن  لك  أؤكد  ؟  مســتقالًّ

منها: وأذكر  كثيرة،  ذلك  على 
من  وخوًفا  بنغازي  تعيشــه  كانت  الذي  للوضع  وذلك  بنغازي  في  الحراك  إلغــاء 
من  مخاوف  لدينا  وكانت  ا  جدًّ متدهوًرا  كان  بنغازي  في  األمني  الوضع  ألن  اســتغالله 

عسكريًّا. استغالله 
اللجان  بممثلي  واللقاء  فبراير/شــباط،   7 يوم  بعد  العام،  الوطني  المؤتمر  زيــارة 
االنتخابات  بتنفيذ  بااللتزام  المطالبة  المؤتمر وكذلك  لتأكيد شرعية  المعينة  الحوار  ولجنة 

وقت.  أسرع  في  المبكرة 
نددت  وقد  فبراير/شباط،   14 يوم  حفتر  به  قام  الذي  التليفزيوني  باالنقالب  التنديد 

األحرار. ليبيا  قناة  على  اليوم  نفس  في  االنقالب  بهذا  ا  شخصيًّ
مداخلة  في  والصواعق  القعقــاع  كتيبتا  به  قامت  الذي  بالتهديد  ا  شــخصيًّ نــددُت 
رئيس  مع  لقاء  ورفضت  التهديد،  هذا  من  ســاعة  نصف  بعد  جويلي  أســامة  الســيد  مع 

سياسيًّا. ذلك  استغالل  يتم  ال  حتى  أعضائها  وأغلب  زيدان،  علي  الحكومة، 
الحق  لدي  وليس  طرابلس،  في  أمثِّلها  كنت  التي  مجموعتي  عن  أتحدث  هنا  أنــا 
مســتقلون  إنهم  القول:  أو  وطنيون،  أو  عمالء  إنهم  والقول:  اآلخرين  عن  الحديث  في 
هذه  ف  وظَّ البعض  أن  يخفى  فال  ذلــك،  دولة.ومع  أو  شــخصية  أو  لحزب  يتبعــون  أو 
الحروب  كل  وفي  حــراك  كل  في  يحدث  أمر  وهــذا  الخاصة،  ألهدافــه  المظاهــرات 
 17 ثورة  في  حدث  كمــا  األمور،  هذه  الســتغالل  يســعى  من  دائًما  يوجد  والثــورات، 

الغضب. بركان  وفي  ليبيا  فجر  وفي  فبراير 
أول  أنشطته:  مشروعية  وحول  الحراك  هذا  مشروعية  حول  األسئلة  بعض  هنا  وترد 

بحراك؟ القيام  في  الحق  لدينا  هل  هو:  األسئلة  هذه 
قام  الذي  الدستوري  اإلعالن  مواد  بحسب  ذلك،  في  الحق  لدينا  نعم  والجواب: 
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بذلك. العارفين  سيد  وأنت  االنتقالي  الوطني  المجلس  أعضاء  بصياغته 
 2012 لسنة   65 قانون  بحسب  بالتظاهر  اإلذن  بأخذ  قمنا  هل  هو:  الثاني  والسؤال 

التظاهر؟ حق  بشأن 
مظاهرة  كل  في  الداخلية  وزارة  من  التظاهر  إذن  بأخذ  قمنا  نعم،  عليه:  والجواب 
أو  غرغور  مظاهرة  مثل  عنها  نعلن  لم  التي  المظاهرات  بجميع  لنا  عالقة  وال  بهــا  قمنــا 

المؤتمر. مبنى  اقتحمت  التي  المظاهرة 
لألزمة  األمثل  الحل  هو  المبكرة  االنتخابات  خيار  هل  هو:  األهم،  السؤال  ويظل 
وانطوائها  والمعتدلة  والمنفتحة  الجيدة  الشــخصيات  عزلة  ظل  في  ليبيا  في  السياســية 
المال  ووجود  المضللة،  اإلعالمية  الدعاية  بسبب  الليبي  الناخب  وتشــنج  نفســها،  على 
وجودها  على  جداًل  اتفقنا  ما  )إذا  الدولة  سلطة  نطاق  عن  الخارج  والســالح  السياســي 
الحل  هي  االنتخابات  تكون  أن  الظروف  هذه  ظل  في  يمكن  هل  المحايد(؟  بشــكلها 
الذي  األمثل  الحل  هو  ما  وهو:  أهم،  آخر  سؤال  إلى  السؤال  هذا  ويقودنا  لليبيا؟  األمثل 

وموحدة؟". مدنية  ليبية  دولة  إلى  يقود 

 ملحق رقم )3(
شهادة الدكتور صالح مخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام

للتقاعد  ضابط   1400 إحالة  حول  أواًل: 
علي  الحكومة،  رئيس  هو  به  طالب  الذي  حقيقًة  الضباط،  تقاعد  لقرار  "بالنســبة 
وحقيقًة  عامة،  بصفة  والمؤتمر  بوسهمين  ونوري  الثني،  الله  عبد  دفاعه،  ووزير  زيدان، 
كبيرة،  أعدادهم  أن  الفكرة ألنه الحظ  األمر رفض  هذا  عليه  ُعرض  عندما  المؤتمر  رئيس 
ما  وسألهم:  مناسًبا،  ليس  الوقت  وأن  العسكرية،  المؤسسة  في  فراًغا  سيسبِّب  هذا  وأن 
)المقصود  مقلوب  الهرم  أن  ومنها  مبرراتهما  والثني  زيدان  وذكر  األمر؟  هــذا  مبــررات 
بوسهمين  ولكن  السن،  في  كبار  الضباط  هؤالء  وأن  الجنود(،  من  أكثر  الضباط  عدد  أن 
العسكرية.  المؤسسة  بناء  بسرعة  طالبهم  وقد  اإلجراء،  هذا  من  متخوف  ألنه  يوافق  لم 
للتقاعد  الضباط  من  الكبير  العدد  هذا  إحالة  على  معترًضا  كان   – والتاريخ  لألمانة   – لكنه 

الوقت.  هذا  في 
الدفاع  لجنة  فإن  وحقيقًة،  الضبــاط.  بقائمة  رجعا  ثم  أياًما  والثني[  ]زيــدان  غابــا 
بوزير  بالخصوص  اتصلت  ولربما  أكثر،  تفاصيــل  لديها  ولربما  تعمل  كانت  بالمؤتمــر 
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المؤتمر،  برئيس  مباشــرة  اتصال  والثني  زيدان  ولكن  الثني،  الله  عبد  حينهــا،  الدفــاع، 
كارثة"،  ستكون  هذه  "إن  بالقول:  بوسهمين  ردُّ  وكان  الفكرة،  هذه  وعرضا  بوســهمين، 
أن  بالفعل  بوســهمين  والحظ  ذكرت،  كما  بالقائمة  جاءا  ثم  أياًما  غابا  ذكــرُت،  وكمــا 
الضغط  في  ا  استمرَّ ولكنهما  للتقاعد(،  العدد  هذا  )إحالة  مصيبة  هذه  وأن  كبيرة،  القائمة 
مكتب  )مدير  لمديره  ]بوســهمين[  وقال  القائمة  تجزئة  إلى  توصلوا  أن  إلى  والمناقشــة 
يعمل  كان  والذي  اللقاء(،  في  معنا  )وكان  درز  محمد  الضابط  للجيش(،  األعلى  القائد 
القرار  يصدر  الدفاع؛  وزارة  وكذلك  ت  أصرَّ الحكومة  دامــت  ما  القرار:  إلعداد  معهــم 
كان  ما  الله!  سبحان  ولألمانة،  واحدة.  دفعة  وليس  دفعات،  على  التقاعد  إلى  بإحالتهم 
لالنقالب  ة  ُحجَّ وجدت  للتقاعد  إحالتها  تم  التي  فالمجموعة  حصل،  بوسهمين  يتوقعه 

حفتر")1). االنقالبي  إلى  واالنضمام  الشرعية  على 
إليه  لالنضمام  مستعد  بأنه  وإعالمه  بادي  صالح  بالعقيد  حفتر  اتصال  حول  ثانًيا: 
الوزارات،  بعض  المســلحة  الكتائب  بعض  حاصرت  حينما   ،2013 مايو/أيار  في 
معي  بادي)2)، وكان  العقيد صالح  ثنا  السياسي، حدَّ العزل  قانون  إصدار  أجل  من  للضغط 
لالنضمام  استعداده  مبدًيا  به،  اتصل  حفتر  أن  بوسهمين،  نوري  األستاذ  المؤتمر،  رئيس 
بادي  أن  إال  الحراك،  هذا  قيادات  أحد  بادي  صالح  وكان  العاصمة،  على  للسيطرة  إليه 
وتطهير  السياسي،  العزل  قانون  لتبني  المؤتمر  على  الضغط  هو  الحراك  هدف  أن  له  بيَّن 
العام. الوطني  المؤتمر  إسقاط  بغرض  وليس  السابق،  النظام  أتباع  من  الدولة  مؤسسات 

 ملحق رقم )4(
شهادة عضو المؤتمر الوطني العام، نزار أحمد كعوان

رئيس  مع  االجتماع  عن  كعوان،  نزار  العام،  الوطني  المؤتمر  عضو  المؤلف  سأل 
السياسية؛  العملية  دعم  في  يسهم  إعالمي  خطاب  ببلورة  ق  المتعلِّ زيدان،  علي  الوزراء، 

ه: ردُّ فكان 
الوطني  األمن  دات  لمهــدِّ العام  الوطني  المؤتمر  في  كنائب  متابعتــي  إطار  "فــي 

القائد  مكتب  مدير  درز،  محمد  الضابط،  ومعه  اللقاء  لهذا  حاضًرا  المخزوم،  صالح  الدكتور،  كان   (1(

األعلى للجيش، والذي يمثل نوري بوسهمين بتفويض مؤقت من المؤتمر الوطني العام.
قادة  العام، وأحد  الوطني  بالمؤتمر  الليبي، وكان عضًوا  الجيش  بادي عقيد سابق في  العقيد صالح   (2(

الثوار المعروفين من مدينة مصراتة. 
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بالســيد  باالتصال  بادرت  الصراع،  ج  تؤجِّ التــي  اإلعالمي  االنفالت  وحالــة  الليبــي، 
اإلعالم،  بخصوص  وأمني  سياســي  موقف  تقدير  لتقديم  زيدان،  علي  الوزراء،  رئيــس 
لبلورة  اإلعالمية  القنــوات  مديري  اســتدعاء  عليه  واقترحــت  اإلعالميــة،  والقنــوات 
مفردات  عن  وينأى  انهيارها،  ويمنع  السياســية  العملية  دعم  في  يســهم  إعالمي  خطاب 
المجتمعون  تطرق  االجتماع  وفي  المعنيين.  اســتدعى  وبالفعل،  والكراهية.  التحريض 
المنظم  القانوني  واإلطار  وخطورتها  المرحلة  وحساســية  اإلعالمي  الخطاب  لســمات 

والتمويل..". 
على  تتحصل  العاصمة  "قناة  إن  قائــاًل:  التمويل،  عن  األســطى  جمعة  و"تحدث 
أعمال  رجال  يوجد  "ال  قائاًل:  شــمام،  محمود  عليه  فرد  األعمال".  رجال  من  تمويلها 
دوالر  ماليين  عشرة  عن  يقل  ال  ما  تحتاج  قناة  كل  القنوات.  هذه  تمويل  على  قادرون 
دون  مالية  خســائر  ويتحملون  القنوات،  هذه  يدعمون  أعمال  رجال  يوجد  وال  ا،  ســنويًّ
جمعة  فســكت  الســطر.  أول  ومن  نقطة  الخارج.  من  يأتي  القنوات  هذه  تمويل  طائل، 

ب". يعقِّ ولم  األسطى 
حسن  محمد  والبناء،  العدالة  حزب  رئيس  الســيد  اجتماع  كعوان عن  كما ســألُت 
بشــأن  بطرابلس  اإلســالمية  الدعوة  جمعية  في  جبريل،  محمود  الراحل،  مع  صــوان، 

جوابه: فكان  السياسي؛  العزل  قانون  مشروع 
جبريل،  محمود  الدكتور  إلى  القانون  مقترح  صوان،  محمد  الحزب،  رئيس  م  "قدَّ
الذي  اإلسالمية  الدعوة  جمعية  مقر  في  جمعهما  اجتماع  في  ا  شخصيًّ التحالف،  رئيس 
للقانون  ت  وصوَّ المقترح  هذا  مع  يتعاط  لم  التحالف  ولكن  للتحالف،  ا  مقرًّ يمثِّل  كان 

العام". الوطني  المؤتمر  من  صدر  الذي 
الكهرباء  وزير  محريق،  علي  الدكتور  زيارة  كواليس  كعوان  مع  تناولت  وكذلــك، 
زار  بالفعل  محريق  علي  "الدكتور  فأجاب:   ،2013 األول  ديســمبر/كانون  في  األســبق، 
بأنه  الحزب  رئيس  وأخبــر   ،2013 األول  ديســمبر/كانون  في  والبناء،  العدالة  حــزب 
الحزب  لكون  الحزب،  ليخبر  جاء  األدبيــة،  الناحية  من  وأنه  الحكومة،  من  سيســتقيل 
في  محريق  ذكر  كذاك،  بالحزب.  عضًوا  ليس  أنه  مع  المنصب،  لهذا  رشــحه  الذي  هو 
يسعى  بأنه  وأخبره  الفرجان(  )قبيلة  القبيلة  نفس  به  تجمعه  الذي  حفتر،  التقى  أنه  زيارته 
زيدان". حكومة  من  االستقالة  أو  إليه  االنضمام  بين  وخيَّره  الحكم  مقاليد  على  للسيطرة 
الذي  الطعن  إبَّان  وكانت  محريق  بالدكتور  جمعته  أخرى  حادثة  أن  كعوان  ذكر  كما 
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معيتيق،  أحمد  انتخاب  شرعية  في  العليا  المحكمة  أمام  المؤتمر  أعضاء  من  عدد  به  تقدم 
أحمد  المنتخب،  الوزراء  رئيس  كعوان  بصحبة  وكان  محريــق  إقامة  بمقر  اللقــاء  وكان 
عبد  المؤقتة،  الحكومة  رئيس  إلقناع  محريق  علي  الدكتور  حثِّ  ألجل  وذلك  معيتيــق، 
لواء  قوة  من  محريق  ر  وحذَّ االجتماع  ينجح  لم  معيتيق.  ألحمد  التسليم  على  الثني،  الله 
السالح  بأن  معيتيق  ورد  كبيرة،  أسلحة  ترسانة  يملكون  وأنهم  الصواعق  وكتيبة  القعقاع 

بها.  يستهان  ال  مصراتة  قوة  فإن  الحالة  هذه  في  وأنه  حالًّ  ليس 

 الملحق رقم )5(
شهادة مقدمة من عضو المؤتمر الوطني العام، منصور إبريك الحصادي

مبكرة؟ انتخابات  بإجراء  العام  الوطني  المؤتمر  قبول  مبررات  هي  ما  سؤال: 
وبعض  بوســهمين،  نوري  العام،  الوطني  المؤتمــر  رئيس  أن  الحقيقــة  جــواب: 
في  المكانس  ]ُرفعت  وللمكانس  للتمديــد"،  "ال  المزيف  للضغط  اســتجابوا  األعضاء 
بعد  وخاصة  المؤتمر[  كنــس  ضرورة  إلى  إشــارة  في  للتمديد"  "ال  مظاهــرات  بعــض 
انتهاء  بحجة  استقالتهم  موا  قدَّ األعضاء  وبعض  بوسهمين.  للسيد  وقعت  التى  المشــكلة 

الضغط. يتحملوا  لم  األعضاء  وبعض  المؤتمر،  عمل  مدة 
لوحده  وتركه  الثوار،  بعض  قبل  مــن  المؤتمر  خذالن  هو  كله  ذلك  من  واألهــم 

المؤتمر[. ]من  بادي  صالح  استقالة  المثال:  سبيل  على  المؤامرة،  يواجه 

 ملحق رقم )6(
شهادة رئيس حزب العدالة والبناء، محمد حسن صوان، بشأن حوارات طارق متري

لألمين  األسبق  الخاص  )الممثل  متري  طارق  الدكتور  قادها  التي  الحوارات  كانت 
في  السياسية  األزمة  لحلحلة   )2014 وحتى   2012 عام  من  ليبيا  في  المتحدة  لألمم  العام 
واالنقالب  للتمديد"،  "ال  حراك  مع  ومتزامنة  الكرامة  عملية  انطالق  قبل  جميعها  ليبيــا 
بســحب  التحالف  جماعة  وقيام  القعقاع،  لواء  وســيطرة  العربية  على  حفتر  أعلنه  الذي 
البد  الوطني  المؤتمر  أو  البرلمان  أن  بحجة  مصر  في  وقع  الذي  االنقالب  بعد  كتلتهم 
األحداث  هذه  سبقت  الحوارات  تلك  أن  مع  اإلسالميون.  عليه  يسيطر  ألنه  إسقاطه  من 
بعد  فيما  عنه  نتج  الذي  السياسي  االحتقان  استيعاب  هو  منها  الهدف  وكان  بقليل،  كلها 

االقتتال. 
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ممثلون  حضرها  وقد  الــودان،  فندق  في  الحوارات  هذه  جلســات  جميع  كانــت 
عن  وممثلون  الجبهــة،  عن  وممثلون  والبنــاء،  العدالة  عن  وممثلون  التحالــف،  عــن 
من  حضرها  كما  أخرى..  وأحزاب  الوطن،  حزب  عن  وممثلون  العام،  الوطني  المؤتمر 
مصطفى  والدكتور  جبريل،  نعيمة  والدكتورة  غوقه،  الحفيظ  عبد  المعروفة:  الشخصيات 
تقريًبا. شخصية   35 إلى  يصل  الحضور  عدد  وكان  الحضور،  بين  من  وكنت  شاقور،  أبو 
أهمها: من  الخالصات،  بعض  إلى  توصلنا  القضايا  لمختلف  موسع  نقاش  وبعد 

مجرد  وهذا  الدستوري،  اإلعالن  في  عليها  منصوص  غير  الوطني  المؤتمر  مدة  أن 
القانوني. التفسير  هو  وليس  المتحدة  األمم  اصطالح  حسب  رائج"،  "تفسير 

انتهاء  قبل  فيه  الطعن  باب  وإغالق  الســنة،  نهاية  حتى  الوطني  للمؤتمر  التمديــد 
المدة. هذه 

في  يبدأ  أن  شهور  ثمانية  تصل  التي  هذه  التمديد  مهلة  خالل  الوطني  المؤتمر  على 
مشروع  إكمال  أجل  من  أشهر  أربعة  إلى  ثالثة  من  مهلة  ومنحها  الدستور،  لجنة  تشكيل 

معه. استفتاء  قانون  ووضع  الدستور 
جديدة. حكومة  وتشكيل  زيدان،  علي  حكومة  تغيير 

األحداث  ولكن  الثلثين،  من  بأكثر  المقترح  هذا  على  المؤتمر  أعضاء  ت  صوَّ وقد 
اإلطارات  وحرق  واالقتحامات  المظاهرات  كانت  فقد  األمر؛  هذا  تجاوزت  قد  كانــت 
قد  القعقاع  ولواء  الصواعق  كتيبــة  من  المســلح  والتهديد  الكهرباء،  وقطع  الطرق  فــي 
بأنه  جبريل  محمود  ح  صرَّ فقد  ســلبية؛  السياســيين  تصريحات  وكانت  الذروة،  بلغت 
وأصبح  أيًضا،  ســلبي  بشــكل  متري  طارق  عليه  ق  وعلَّ للحوار،  فرصة  هناك  تعــد  لــم 
الوطني  المؤتمر  من  للتخلص  فرصــة  االحتقان  هذا  يعتبرون  الشــخصيات  من  العديد 
ضد  الحراك  تؤيد  التي  اإلقليمية  الظروف  باستغالل  فبراير،  تيار  ومن  اإلسالميين،  ومن 
مسار  في  التطور  هذا  ألجأ  وقد  الشارع..  في  المظاهرات  فاشتدت  العربي،  الربيع  نتائج 
للخروج  طريقة  عن  والبحث  فبراير،  لجنة  بفكرة  القبول  إلى  الوطني  المؤتمر  األحداث 

الشديد. الضغط  وتفادي  المشهد،  من 
الفكرة،  لهذه  انتخابات مبكرة، وكان بوسهمين متحمًسا  إلى  الحزب  وقد دعونا في 
واعتبرناه  الشرط،  بهذا  وقبلنا  االنتخابات،  هذه  في  األحزاب  تشارك  أال  علينا  واشترطوا 
ليبيا  إدخال  على  الفرصة  تفويت  أجل  ومن  الوطن،  ولصالح  االســتقرار  لصالح  تنازاًل 
نعتقد  وكنا  حزبنا،  تاريخ  في  ل  ُتسجَّ إيجابية  نقطة  التنازل  هذا  نعتبر  ونحن  فوضى.  في 
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حفتر  قصف  وقع  على  أحزاب  بدون  االنتخابات  إجراء  وتم  عقالء.  شــركاء  هناك  أن 
من  بنغازي  في  الناس  يتمكن  حتى  أيام  ثالثة  مدة  القصف  توقيف  منه  وطلبوا  لبنغازي، 

بأصواتهم.  اإلدالء 
الجدد  النواب  المخزوم  وصالــح  بوســهمين  أ  هنَّ االنتخابات،  نتائج  خروج  بعــد 
حفاًل  وأقاموا  طرابلــس،  ومجموعة  باشــاغا  ومنهم  االنتخابات،  هذه  فــي  الناجحيــن 
هذا  يحضروا  ولم  طبرق  إلى  توجهوا  النواب  أغلب  ولكن  الجدد،  للبرلمانيين  للتسليم 

الحفل. 
وتحولت  أبعيرة،  بكر  أبو  الدكتور  ترأســها  طبرق  في  تشــاورية  جلســة  وُعِقدت 
كل  ونقل  الشرعية  سحب  أجل  من  البرلمان  بهذا  يعملون  وبدؤوا  رســمية،  جلســة  إلى 
يعمل  والدمار  الخراب  إال  لليبيا  يقدم  لم  الذي  الجســم  هذا  وبدأ  العاصمة،  من  شــيء 
اتضحت  عندما  ليبيا  فجر  عملية  ذلك  بعد  انطلقت  المصرية.  المخابرات  أحضــان  فــي 
على  لاللتفاف  وســيلة  إال  تكن  لم  طبرق  في  التشــاورية  الجلســة  أن  وتبين  المؤامرة، 

السياسي. القرار  في  والتحكم  برمتها  السياسية  العملية 

 ملحق رقم )7(
َردُّ مستشار ذو صفة في موضوع الطعنين رقم 16 و17 لسنة 61 قضائية

بشأن  أدناه  الثالثة  االستشــكاالت  تطرحه  لما  المناســب  القانوني  التخريج  هو  ما 
فيما يخص  أمامها  اللتين ُطرحتا  القضيتين  العليا بشأن  بالمحكمة  الدستورية  الدائرة  حكم 

النواب؟ مجلس  انتخاب  من  عليه  ترتب  وما  الدستوري،  لإلعالن  السابع  التعديل 
 61 لسنة  و17   16 رقمي  الطعنين  في  العليا  بالمحكمة  الدستورية  الدائرة  أن  أواًل: 
ُطلب  ما  غير  آخر  تفسير  فيها  ُيطَلب  ولم  الموضوع  في  وليس  اإلجراءات  في  نظرت  ق 

الدعوى. في  منها 
بذلك  فإنها   16 القضية  قبــل   17 رقم  القضية  في  نظرت  عندما  المحكمــة  ثانًيــا: 
وبالتالي  النواب؛  لمجلس  وجــود  ال  بأنه  حكمها  عليه  وبنت  األخير  للحكــم  أسســت 

منتهية. الخصومة  فإن 
قد  يكون  فبراير  مقترح  الســابع  التعديل  من   11 الفقرة  أبطل  الذي  الحكم  ثالًثــا: 
التي  التشــريعات  وكافة  ذاته  النواب  ومجلس  النــواب  مجلس  انتخاب  قانــون  أبطــل 
الصبغة  نيله  حتى  جلسة  أول  من  والتكليفات  والتصرفات  والتعاقدات  المجلس  أصدرها 



148

السياسي. االتفاق  بموجب   2015 األول  ديسمبر/كانون   17 في  القانونية 
المستشار)1): ردُّ 

نقول: التساؤالت  هذه  "لمناقشة 
في  قضت   ،2014.  11  .6 وبجلســة  الدســتورية  وبدائرتها  العليا  المحكمة  أواًل: 
الحكم  هو   16 رقم  الطعن  في  الطاعن  طلب  كان  حيث  ق   61 لســنة  و17   16 الطعنين 
الطعن  في  الطاعنين  طلب  أما  طبرق.  في  المنعقدة  النواب  مجلس  جلسة  دستورية  بعدم 
المعدلة  الدستوري  اإلعالن  من   30 المادة  من   11 الفقرة  دستورية  بعدم  الحكم  فهو   17

في  ورد  وما  الُحكمان  به  قضى  ما  إلى  وبالنظر  الســابع،  الدســتوري  التعديل  بموجب 
المحكمة  قضاء  أن  ذلك  مطلًقا؛  يستقيم  ال  األول  االستفسار  تضمنه  ما  أن  نجد  أسبابهما 
فضاًل  للخصوم،  موضوعية  طلبات  في  فصل  وهو  ا،  موضوعيًّ قضاء  كان   17 الطعن  في 
الطعن  في  به  قضى  ما  أن  كما  حيثياته.  في  تفصياًل  أوردها  شكلية  دفوع  في  فصله  عن 
في  ا  نهائيًّ َحْسًما  وإنما  الخصومة،  إجراءات  في  انحصر  أو  الشكل  في  قضاء  يكن  لم   16

والقضاء  الليبية  العليا  المحكمة  قضاء  عليها  استقر  قانونية  قواعد  على  ًسا  مؤسَّ خصومة 
الدول. أغلب  في  المقارن 

 11 الفقرة  دســتورية  بعدم   17 الطعن  في  الدســتورية  الدائرة  قضاء  أن  ذلك  وبيان 
مطعون  تشريعي  نص  إلى  فيها  الخصومة  توجه  عينية،  دعوى  في  قضاء  هو  الطعن  محل 
الصادر  للحكم  يكون  دســتورية  دعوى  في  قضاء  فهو  ثم  ومن  الدســتورية.  بعدم  عليه 
وإنما  فيها،  صدرت  التي  الدعوى  في  الخصوم  على  أثرها  يقتصر  ال  مطلقة،  حجية  فيها 
المادة  نص  لمقتضى  وفًقا  الدولة  في  الســلطات  جميع  به  وتلتزم  الكافة،  إلى  ينصرف 
رقم  بالقانون  المعدل  العليا  المحكمة  تنظيم  بإعادة   1982 لســنة   6 رقم  القانون  من   31

 .1994 لسنة   17

الخصومة  باعتبار  قضى  الذي  61/16ق  الطعن  في  الحكم  حيثيات  إلى  وبالرجوع 
بناء  تم  انعقادها  دســتورية  بعدم  المطعون  الجلســة  انعقاد  أن  إلى  ذهب  أنه  نجد  منتهية 
الطعن  في  الصادر  بالحكم  دستوريته  بعدم  ُقِضي  الذي  السابع،  الدستوري  التعديل  على 
ُحسمت  وبه  أعاله،  أوردنا  كما  المطلقة،  حجيته  له  قضاء  وهو  61/17ق  رقم  الدستوري 

ت به  طلب المستشار عدم نشر آرائه باسمه ورأيه هنا فقط هو لالستئناس به في التحليل لتوثيق ما مرَّ  (1(

البالد في هذه التجربة الديمقراطية.
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في  الخصومة  أن  ذلك  على  يترتب  وعليه،  61/16ق.  الطعن  في  الدســتورية  الخصومة 
باعتبارها  فيها  الحكم  هكذا  والحال  يتعيــن  بما  موضوع،  ذات  غير  تكون  الطعن  هــذا 
كان  وإنما  اإلجرائية   األحكام  مشموالت  من  وال  الشكل  في  ُحكًما  ليس  وهذا  منتهية، 

. حاسمة  موضوعية  قواعد  على  ًسا  مؤسَّ
إليه  انتهينا  فيما  عليه  مجاب  واالستفسار  الرأي  في  ورد  ما  فإن  لـ"ثانًيا":  وبالنسبة 

أعاله. أبديناه  ما  مع  تماًما  ويتفق  أواًل  في 
لغة  المتميزة،  العربية  لغتنا  مفردات  وبتفسير  الحال،  بطبيعة  لـ"ثالًثا":  بالنســبة  أما 
بعدم  61/17ق  الدســتوري  الطعن  في  الصادر  الحكم  نصَّ  عندما  فإنه  الكريم،  القرآن 
التعديل  بموجب  المعدلة  الدستوري  اإلعالن  من   )30( المادة  من   )11( الفقرة  دستورية 
َلِحَق عدم الدستورية التي قضى بها بعدم دستورية كافة اآلثار المترتبة  الدستوري السابع، 
عن  انبثق  تشريعي  جسم  وهو  النواب  مجلس  كان  لما  واضحة:  صريحة  وبعبارة  عليه، 
السابع،  الدســتوري  التعديل  بموجب  الدســتوري  اإلعالن  من   30 المادة  من   11 الفقرة 
آثار  من  يكون  هكذا  والحال  فإنه  الفقرة،  تلك  دستورية  بعدم  الدستورية  الدائرة  وقضت 
معنى.  من  الكلمة  هذه  تحمل  بما  معدوًما،  التشــريعي  الجســم  هذا  اعتبار  الحكم  هذا 
تبني  أن  وَلَك  فنائه،  بعد  وجود  له  ليس  المعدوم  الميت  الجســم  يكون  البديهي،  ومن 
وال  البطالن  هو  المعدوم  الجسم  عن  يصدر  ما  ومشروعية  قانونية  قصارى  أن  هذا  على 

البطالن. إال  شيء 
لنحرج  الدستورية  الدائرة  حكم  بعد  النواب  مجلس  قرارات  في  الطعن  نتوقع  وكنا 
الشديد،  لألسف  ولكن  بها،  دنا  عوَّ التي  وللعدالة  للتاريخ  حرية  بكل  كلمته  ليقول  قضاءنا 
بوقف  نسمع  الجالس،  القضاء  في  عاًما   40 على  يزيد  ما  أمضيت  وأنا  بحرقة،  وأقولها 
ج  ُيتحجَّ التي  كورونا  جائحة  وقبل  العمومية  الجمعية  من  بقرار  الدستورية  الدائرة  عمل 
في  والفصل  توقف  أال  ينبغــي  والعدالة  المحاكم.  عمــل  بوقف  العدالة  لتجميــد  بهــا 

. األزمات  كانت  مهما  د  يجمَّ أال  يجب  الخصومات 
واقع  يســنده  ال  القول  فهذا  لالنتخابات،  مة  المنظِّ التشــريعات  ببطالن  القول  أما 
أوضحنا،  كما  السابع،  الدستوري  التعديل  على  كان  الدستورية  عدم  أن  ذلك  قانون؛  وال 
من  يصدر  لم  فإنه  االنتخاب  قانون  أما  معدوًما.  الحكم  بعد  النواب  مجلــس  وأضحــى 
كافة  على  مواده  احتوت  ما  هو  وإنما  ببطالنه،  نقول  حتى  انتخابه  بعد  النــواب  مجلــس 

المجلس.  هذا  النتخاب  الضامنة  والقانونية  اإلدارية  والترتيبات  اإلجرائية  القواعد 
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محل  الدســتوري  الحكم  صدور  بعد  العام  الوطني  المؤتمر  بدوام  يتعلق  ما  أمــا 
اآلن  ونحن  الرأي،  هذا  إلى  يميل  من  صحيح  غير  إنه  تقديري  في  فأقول:  االستفسارات، 
فبمجرد  البالد،  في  السياســي  والواقع  الحال  يســتوجبه  عما  بعيدين  كقانونيين  نتحدث 
ا  عمَّ النظر  بغضِّ  الفعلية  مهامه  البرلمان  واســتالم  البرلمانية،  االنتخابات  نتائج  صدور 
التشريعية  الوالية  فإن  إلخ  بنغازي  أو  طرابلس  في  الرسمي،  باالستالم  خالف  من  وقع 
وأضحى  به،  قضت  بما  الدستورية  الدائرة  قضت  حتى  الجديد  الجسم  إلى  قانوًنا  انتقلت 

معدوًما.
ح  أرجِّ فإنني  الصخيرات  باتفــاق  وح  الرُّ اليه  عادت  النواب  مجلس  بــأن  والقــول 
إزاء  ثم  ومن  ا.  سياســيًّ بل  ا،  قانونيًّ يعد  لم  بالدنا  في  الحل  أن  على  تأسيًســا  الرأي،  هذا 
واستبشــرت  المتحدة  األمم  ترعاه  اتفاق  على  المختلفة  السياســية  بقواها  البالد  إجماع 
ممن  المعارضين  أصوات  َعَلت  مهما  إليه،  واالنحياز  بــه  األخذ  وجب  خيًرا  البالد  بــه 

فيه". نشك  ما  وهو  نواياهم،  َسِلَمت  إن  الفاضلة  للمدينة  يتطلعون  أو  ضيقة  نظرتهم 

 ملحق رقم )8(
شهادة المهندس مصطفى الساقزلي بشأن عمليات االغتيال بمدينة بنغازي

قوات  باسم  السابق  الناطق  ذكره  ا  عمَّ الساقزلي)1)،  مصطفى  المهندس  مع  تحدثت 
مالبسات  بشأن  األحرار،  ليبيا  قناة  على  شهادته  في  حجازي،  محمد  الرائد  حفتر،  خليفة 
هذه  في  حجازي  قول  أقصد  وكنت  المسماري،  السالم  عبد  الحقوقي،  الناشــط  اغتيال 
وضح  وفي  القلب  في  مباشر  إطالق  بحت...  مخابراتي  عمل  االغتياالت  "إن  الشهادة: 
أن  ودرسنا  الســابق  في  ودرســناها  المخابرات  أعمال  على  تعرفنا  هدوء.  وبكل  النهار، 
إلثارة  معينة  شــخصيات  اختيار  يتم  العام...  الرأي  لتأجيج  مخابراتية  اغتيــاالت  هنــاك 
والتخلص  تشويههم  أجل  من  للثوار  األعمال  هذه  وُتنسب  العام،  الرأي  وتأجيج  الشارع 

الخفاء".  في  مشروع  عندنا  ونحن  منهم، 
بنغازي تحركنا مع األجهزة  ازدادت عمليات االغتيال في  "لما  كتابة:  الساقزلي  فردَّ 
طالت  التي  االغتياالت  أن  الفًتا  فكان  االغتياالت،  تتبع  إلى  العسكري  واالدعاء  األمنية 

المهندس مصطفى الساقزلي، الذي كان آمر كتيبة 17 فبراير إبان الثورة، وهو أحد أبناء مدينة بنغازي   (1(

المعروفين، وأشرف على واحد من أهم وأنجح برامج دمج الثوار في الحياة العامة بعد انتهاء الثورة، 
ولكن السلطات المتعاقبة تخلَّت عن هذا البرامج.
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بها  قام  التي  االغتياالت  بينمــا  آثاًرا  وراءها  تترك  ال  احترافية،  بطريقــة  تمت  الضبــاط 
عليهم". دالَّة  آثار  لوجود  إليهم  نسبتها  يسهل  متطرفون 

 ملحق رقم )9(
شهادة معز الصادق، عضو هيئة قضائية، ممثل العالقات الخارجية للجمعية الليبية ألعضاء 

الهيئات القضائية

المؤتمر  بأن  يقول  قانوني  رأي  هنــاك  حضرتكم،  مع  دار  الذي  بالنقــاش  إلحاًقــا 
بحكم  منعدًما  صار  النواب  مجلس  وأن  النواب،  مجلس  انعقاد  بمجرد  ُحلَّ  قد  الوطني 
"تشــريعي  ســلطة  فراغ  في  ليبيا  دخلت  وبالتالي،  العليا.  بالمحكمة  الدســتورية  الدائرة 
أعضائهما  بكامل  النواب،  مجلس  والحًقا  العام  الوطني  المؤتمر  أن  )بحكم  وتنفيــذي" 

الليبي(.  للجيش  األعلى  والقائد  التشريعي  والجسم  الرئيس  هما 
وتنفيذي(  )تشريعي  سلطة  فراغ  في  دخلت  ليبيا  إن  القائل:  الرأي  تؤيد  هل  سؤال: 

2015؟ األول  ديسمبر/كانون   17 وحتى   2014 أغسطس/آب   4 بين  ما  الفترة  في 
مجلس  اســتالم  آلية  حول  قدح  أي  عن  بعيًدا  قانوًنا  الصائب  الرأي  هو  جواب: 
انعقاده  دون  تحول  ال  إجرائية  تنظيمية  مســألة  فهذه  العام؛  الوطني  المؤتمر  من  النواب 
من  جزًءا  عنه  ينبثق  وما  المؤتمر  معه  يصير  مما  ومنتًجا؛  قائًما  أصبح  وبالتالي  صحيًحا، 

النواب. لمجلس  الشعب  انتخاب  بمجرد  ا  حيًّ ُيبعث  وال  الماضي، 
وفي  لذلك  الحًقا  الدستورية(  )الدائرة  العليا  للمحكمة  القضائي  الحكم  كان  ولما 
انعدام  إلى  وأفضى  النواب(  ومجلس  )المؤتمر  القانونيين  المركزين  لهذين  وسط  مرحلة 

تنفيذية؛  أجسام  من  عنه  ينتج  وما  آثاره  وزوال  النواب  مجلس 
والفراغ  ُيبعث  ال  والميت  المقبرة،  ذات  في  بالمؤتمر  النواب  مجلس  يلتحق  فهنا 
وال  فيه،  لبس  ال  صريح  واضح  الموقف  ســيد  هو  الفترة  هذه  في  والتنفيذي  التشــريعي 
لصحيح  بالمخالفة  مواقعها  في  وتمترســها  االجســام  تلكم  اســتمرار  منه  ينال  أو  ينفيه 

القانون.
اإلعالن  في  السياسي  االتفاق  تضمين  في  واضًحا  يكن  لم  النواب  مجلس  سؤال: 
المجلس  عقد  حكم  فما  هو..  كما  نه  ُيضمِّ ولم  بذلك  القيام  عن  تقاعس  بل  الدستوري، 

جلساته؟ ألولى  للدولة  األعلى 
سواء  السياسي،  االتفاق  تضمين  عن  وتقاعسه  النواب  بمجلس  يتعلق  فيما  جواب: 
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األمر  الحالتين  ففي  أساسه،  من  االتفاق  رفض  بتعمد  أو  قانوني،  نصاب  وجود  بعدم  كان 
وتوقيًعا.  حضوًرا  األشكال(  من  شــكل  )بأي  االتفاق  في  طرًفا  كان  طالما  عليه،  مردود 
والمجلس  الدولة  ومجلس  الحكم.  تاريخ  من  ومنعدًما  َمْيًتا  كونه  عن  طبًعا  بعيــًدا  هــذا 
السياسي  باالتفاق  ميالده  شهادة  اكتســب  الجميع  النواب  مجلس  وبالضرورة  الرئاســي 

عليه. التوقيع  بعد 
النعقاد  األيام  عشــرة  ومهلة  االتفاق  لتضمين  النــواب  مجلس  انعقــاد  بالتالــي، 
هذا  مأخذ،  أي  من  النــواب،  مجلس  بســالمة  كثيًرا  تمســكنا  لو  حتى  الدولة،  مجلس 
ضاحية  في  نشأ  الدولة  مجلس  إن  أي  منشًئا،  وليس  كاشف  إجراء  هو  ونتيجته  االنعقاد 
ال  بالتالي،  طبرق.  مدينة  في  )المنشأ(  الجســم  هذا  عن  ُيكشــف  أن  وُطلب  الصخيرات 
أكثر  يعطيه  ال  صارم،  تنظيمي  إطار  في  إال  الدولة  مجلس  بميالد  النواب  لمجلس  عالقة 
االتفاق. في  النص  هذا  بصياغة  قام  ممن  النصوص  في  ًدا  تزيُّ أراه  كنت  وإن  ذلك  من 

مناص  ال  فهنا  ذلك،  عن  النواب  مجلس  عزوف  حالة  عن  سكت  االتفاق  أن  وبما 
الميزة؛  لهذه  الترك  أسباب  كانت  ا  أيًّ له،  ُأعطيت  التي  الُمكنة  هذه  عن  متخلًيا  اعتباره  من 
اســتدعاء  من  هنا  ضير  ال  الخاطئ.  التوقيت  في  سياســية  مماحكة  أو  منقوص،  نصاب 
ى  تخلَّ النواب  مجلس  بيان(.  بيان  إلى  الحاجة  معرض  في  )الســكوت  الفقهية  القاعدة 
فلما  الدســتوري،  اإلعالن  في  االتفاق  ن  لُيضمِّ صحيًحا(  )انعقاًدا  ينعقد  بأن  مهامه  عن 

مقصوده. نقيض  يلقى  أن  فالبد  تقاعس  أو  سكت 
الدستوري(  اإلعالن  في  السياسي  االتفاق  )لتضمين  النواب  مجلس  جلســة  إذن، 
وهو  االتفاق  وضع  من  إرادة  لــه  انصرفت  تنظيمي  بروتوكولي  عمل  إال  هي  مــا  تلــك 

له.  مبرر  ال  تزيد 
فعدم  بعًضا،  بعضها  ر  يفسِّ عادة  التشريع  لذات  القانونية  النصوص  أن  قاعدة  وعلى 
ينعقد  لم  إذا  ما،  صفًة  منه  ينــزع  أو  الدولة  مجلس  على  ما  وضًعا  يرتب  نــص  وجــود 
هذا  واضع  إرادة  أن  المخالفة  بمفهــوم  يتضح  هنا،  االتفاق.  لتضمين  النــواب  مجلــس 
ما  قلت  كما  بل  الشــرط،  ذلك  على  الدولة  مجلس  قيام  تقييد  إلى  تنصرف  لــم  النــص 
هو  وهذا  وقائي.  بنص  وعالجها  االنعقاد  هذا  تعذر  إمكانية  الستدرك  وإال  تزيد،  إال  هو 

المجرد. القانوني  المنطق 
فإن  فيه؛  القانون  حكم  توضيح  لزاًما  نــرى  تفاصيل،  من  ماســبق  كل  عن  وبعيًدا 
أو  عليه  بالمصادقة  ليست  السياســي  االتفاق  قوة  أن  هي  البالغة  والحجة  الفصل  القول 
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أساسها  تجد  قوته  بل  أصاًل،  العدم  من  االتفاق  هذا  أخرجها  محلية،  أجسام  من  تضمينه 
صفة  اكتسب  بالتالي  الدولي،  األمن  مجلس  قرارات  مفردات  ضمن  إدراجه  خالل  من 
وهذا  المعاهدات.  لقانون  فيينا  واتفاقية  الدولــي  للقانون  وفًقا  الملزمة  الدولية  الوثيقــة 
تلك  من  واليتها  تستمد  السياســي  االتفاق  اســتحدثها  التي  الكيانات  تلك  كل  جعل  ما 

الدولية. المصادقة 
والمؤتمر  النواب  مجلس  على  نطلق  أن  يمكن  هل  أعاله،  ذكرَت  لما  طبًقا  سؤال: 
التشريعي والتنفيذي المذكورة أعاله؟  الفراغ  الواقع، في فترة  العام سلطات األمر  الوطني 

الليبي؟ القانون  في  الواقع  األمر  سلطة  أحكام  هي  وما 
منه  وتستمد  الواقع  من  أساسها  تجد  واقعية  حالة  هي  الواقع  األمر  سلطة  جواب: 
تمسكها  بقدر  الشرعية  بأهداب  تتمسك  مسألة ال  بالتالي هي  القانون،  من  ال  صالحياتها، 
أو  القانوني  النص  على  التمرد  أحوال  من  العام  إطارها  تكتســب  إذ  وإكراهاته؛  بالواقع 

األحوال. أحسن  في  عنه  البصر  غضِّ  أو  إغفاله 
دوام  ولعل  والعامة  الخاصة  والجهات  والشركات  المؤسسات  في  كثيرة  وأمثلتها 
فالخالصة  دولي؛  مستوى  على  نجدها  أحياًنا  بل  لذلك،  قريب  مثال  االستثمار  مؤسسة 
وجودها  مع  ُيزَعم  وال  البالد.  إلدارة  التسييرية  باألمور  تتعلق  واقع  أمر  سلطات  أن  هي 
ومتكامل  طبيعي  وتتفيذي(  )تشريعي  سياسي  وضع  أمام  أننا  أعاله(  المذكورة  الفترة  )في 
لكن  القانونية(  الناحية  من  والتنفيذية  التشــريعية  الســلطة  )في  الفراغ  لهذا  تأكيد  هي  بل 

يفرضها. ما  هما  الظرف  وخصوصية  الضرورة 
 ،1967 سنة  المحتلة،  األراضي  على  اإلسرائيلي  الكيان  وضع  السياق:  خارج  مثال 
ا  شرعيًّ ســند  فال  األراضي  تلك  حدود  على  واقع  أمر  ســلطة  الدولي  للقانون  وفًقا  هو 

لذلك. ا  قانونيًّ أو 
أعلم والله  هذا، 
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