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ملخص البحث

تقدم التجربة الليبية منوذج الدولة الفاشلة بعد ما مسي "بثورات الربيع العريب" فالغياب
الكامل للمؤسسات الدولة يف ظل نظام القذايف ،والنتقاهلا السريعة إىل التعددية لكن بشكلها
غري الصحي ،مبعىن كانت التعددية انعكاسا للتعدد القبلي واملناطقي والديين وااليديولوجي،
وبسبب التقاطع احلاد بني تلك القوى أوجد حالة من الصراع الداخلي الذي حتول يف أحيان
كثرية إىل اقتتال داخلي بني األطراف املتنازعة ،والذي تضافر مع تدخل إقليمي ودويل جعل من
القضية الليبية مشكلة أكثر تعقيدا.

املقدمـــــة

مع اسقاط نظام القذايف يف العام ،2011على أثر اندالع حركة االحتجاجات يف
/17شباط ،2011/تغيري الواقع السياسي واالجتماعي يف ليبيا ،وبرزت قوى وتيارات سياسية
واجتماعية جديدة ،أثرت يف امليزان االجتماعي والسياسي؛ واصبحت ظاهرة عدم االستقرار
السياسي السمة املميزة يف املشهد اللييب األمر الذي جعلها ضمن إطار الدول الفاشلة ،بسبب

عجز احلكومات املتعاقبة عن القيام مبهامها يف ظل انتشار املليشيات املسلحة ،والصراع
السياسي احلاد بني القوى السياسية ،وحتديدا بني التيار املدين واإلسالمي .ونتيجة لكون اجملتمع
اللييب جمتمع قبلي جهوية تسيطر عليه املؤسسات التقليدية ،فقط دخلت القبائل كمتغري فاعل
على خط الصراع السياسي؛ األمر الذي ابت يهدد الكيان السياسي اللييب ابلتفكك ،السيما
مع إعالن بعض القبائل عن رغبتها إبقامة إقليم ،ومعىن اإلقليم يف بلدان عامل اجلنوب يكون
متهيدا لالستقالل عن البلد.
ومن مث فأن املشهد اللييب انتقل من حالة االستقرار (الذي اتسم ابجلمود) أابن حكم
القذايف ،إىل حالة عدم االستقرار السياسي والفوضى الشاملة ،والذي يطرح اشكالية عميقة
تكمن يف حدة الصراع الداخلي وتعدد مراكزه ،يتزامن مع تدخل دويل وإقليمي لكال منهما
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اجندة خاصة يف ليبيا ،وهلا قوى يف الداخل اللييب تدين ابلوالء لقوى خارجية متباينة يف أحيان
كثرية حول مستقبل ليبيا ،وهذه اإلشكالية اليت تعيق االستقرار السياسي يف ليبيا على املدى
املنظور.
يف ضوء تلك االشكالية فأن فرضية البحث تنطلق من "استمرار التدخل اخلارجي
وحتالفه مع القوى السياسية الليبية املتباينة سيفضي الستمرار عدم االستقرار ،والعكس صحيح.
واستمرار صراع املصاحل والنفوذ بني القوى السياسية الليبية وعجزها عن التوافق سيفضي
الستمرار ضعف احلكومات املتتالية وايضا الستمرار ظاهرة عدم االستقرار السياسي يف ليبيا".
ويف مسعى إلثبات تلك الفرضية فقد مت تقسيم البحث إىل مدخل متهيدي يتناول مرحلة
االحتجاجات ،واملطلب األول حبث يف أسباب عدم االستقرار السياسي ،واملطلب الثاين حبث
يف أتثري العامل الداخلي واخلارجي على استمرار عدم االستقرار السياسي ،وخامتة للبحث.
مدخل متهيدي :مرحلة االحتجاجات

كانت احلركات االحتجاجية اليت اجتاحت ليبيا جزء من موجة أطلق عليها "الربيع

العريب" اليت اجتاحت أكثر من بلد عريب ،طالب فيها الليبيون ابلتغري واإلصالح يف البدء ،على
الرغم من الصرامة والتفرد الذي امتاز هبما النظام احلاكم يف ليبيا يف حينه ،واليت قادت مسرية
األحداث الالحقة لتوضح لنا انعكاس هذا التفرد والصرامة على اآللية اليت تعامل معها القذايف
ضد املتظاهرين واالوصاف اليت نعتهم هبا ،وبعض األسباب اليت يعزى إليها غياب االستقرار
السياسي يف ليبيا؛ والذي ينذر بغياب االستقرار اجملتمعي كذلك إذا استمر على ذات الوترية
احلالية.

كانت مسرية االحتجاجات مشاهبة مع مثيالهتا يف البلدان العربية اجملاورة ،انطلقت مع

خروج حمتجني غري منتظمني يف شوارع بنغازي يف يوم 16شباط/فرباير ،وتالها يف يوم 17شباط/
فرباير خروج حركات احتجاجية أكثر تنظيما وإعدادا ،واليت قوبلت ابستخدام العنف ضد
احملتجني من قبل االجهزة األمنية ليسجل عدد من الضحااي ،األمر الذي حفز عددا أكرب من
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املواطنني على االستجابة لنداء االحتجاجات املخطط هلا يف اليوم التايل .وبدأت التظاهرات
سلمية وموجهة حنو املطالبة حبقوق اإلنسان واحلرية السياسية واإلصالحات السياسية
والدستورية ،ومكافحة الفساد .إال أن رد فعل النظام ارتكزت على جتاهل هذه املطالب
املشروعة ،ووصف احملتجني أبسوأ الصفات ،مثل( :جرذان ،أو عمالء ،أو انفصاليني) عرب
استخدام القذايف اآللة اإلعالمية واهتام املتظاهرين ابهتامات سيئة ،وحماولة الصاقهم ابلقاعدة
لتربير استخدام القوة ضدهم .وهو ما أرسل إدراك سريع لدى املتظاهرين مفاده رفض النظام
ألي حوار وعدم استعداده الختاذ أي خطوات حقيقة يف اجتاه اإلصالح أو التغيري .وهلذا رفع
احملتجني من سقف مطالبهم والدعوة إىل اإلطاحة بنظام القذايف ،حيث احرق احملتجني مراكز
الشرطة ومباين اللجان األمنية والثورية .وقد أدى حرق هذه املباين ،اليت كانت تشكل رمز لقوة
النظام ،داللة كبرية استفزت القذايف وجعلته أكثر إصرارا على رفض التنازل ملطالب اجلماهري،
وقطع أي وسيلة للتواصل مع احملتجني ،غري مدرك للتغريات اليت بدأت جتتاح املنطقة العربية
لتغري من مستقبلها(.)1

وأمام هذا االنقطاع وعدم التواصل واإلصرار بعدم االذعان ملطالب احملتجني يف اإلصالح
واحرتام احلرايت وصيانة حقوق االنسان ،رفع املتظاهرين من سقف مطالبهم ببيان مت اإلعالن
عنه عن طريق شبكة االنرتنيت ،أنشاؤها ليبيو املهجر ذكر فيه(:حىت وإن مت تفريقنا ،فعلينا أن
نعيد الكرة كل يوم ،علينا أن نصر على البقاء يف الشارع ،علينا أن حنافظ على بالدان ،فال
خنرب وال ندمر ،علينا أن حنافظ على شعلة الثورة مستمرة حىت النصر ،ولنا يف ثورة تونس
ومصر خري مثال) .أن علينا أن جنعل األايم اليت تلي  17كلها  .17االستمرار مهم جدا ،حيث

إننا لن حنقق النصر من أول يوم رمبا يف أسبوع أو اثنني أو أكثر) وحد البيان مطالبه يف االيت(:)2
 .1إسقاط النظام.
 .2احلرية والكرامة.

 .3إنشاء دولة الدستور.
 .4حماسبة اجملرمون الذين سفكوا دماء شعبنا.
145

املجلد السادس – العدد األول 2017/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

شكل هذا البيان نقلة حنو استمرار االحتجاج واتساع نطاقها ،اليت انطلقت من شرق
البالد ،لتتسع إىل أجزاء واسعة من ليبيا .وأمام اتساعها عجزت األجهزة األمنية يف قمعها على
الرغم من استخدام قوة اآللة العسكرية ،وعلى ذات اخلطى كانت اآللة اإلعالمية تعمل على
إعطاء تلك احلركة صبغة انفصالية؛ مستغال بذلك حالة االنقسام التقليدي يف ليبيا بني الشرق
والغرب ،وحماولة حشد الغرب اللييب ضد الشرق .وقد استطاع النظام اإلفادة –ولو ملدة معينة-
من هذه االنقسام بعد أتخر انضمام املدينة اجلبلية الغربية ((الزنتان)) واملدن الساحلية مثل

مصراته والزاوية إىل االحتجاجات ،ما أكد األساس املنطقي الدعاءات النظام(.)3

قاد رفض اعرتاف نظام القذايف حبقيقة الثورة ضده ،وحتديدها ضمن نطاق جغرايف
معادي له؛ أدى إىل حتول احلركات االحتجاجية السلمية إىل حركات مسلحة بسبب استخدام
القذايف القوة العسكرية وبشكل مفرط ضدهم .ودخلت ليبيا منعطف آخر ،مع عسكرت
احلركات االحتجاجية ،وحتول اغلب احملتجني ،إىل مقاتلني دخلوا حبرب كر وفر مع كتائب

القذايف داخل املدن واملناطق اآلهلة ابلسكان ،دخل الطرفان حبرب استنزاف ،أطلق عليها بعض
احملللني أبهنا حرب قبلية ومناطقية ،وذلك انطالقا من انقسام القبائل بني مؤيد للثوار وبني مؤيد
لنظام القذايف .وجاء هذا ابلتزامن مع سياسة القذايف اليت شجع عليها خالل العقود األربعة اليت
مضت ،ركز خالهلا على االنقسامات القبلية والعشائرية من أجل أضعاف الشعور الوطين مبا

يسهل له السيطرة املطلقة على أوجه احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية( .)4وأستطاع
القذايف يف آذار  2011من استعادة املبادرة اهلجومية ضد الثوار مستفيدا من تفوق كتائبه على
املستويني التنظيمي والتسليحي ضد قوات الثوار القليلة التسليح والتنظيم واملشتتة بسبب
انتفاء وجود سلطة مركزية قادرة على إدارة العمليات .وكانت بنغازي مهددة ابلسقوط ،وخطر
تعرضها إلابدة بشرية؛ دفعت تلك املخاطر اجمللس املؤقت يف بنغازي إىل طلب فرض حظر
جوي فوق ليبيا من جملس األمن ،واستجاب جملس األمن هلذا الطلب ابختاذه القرار 1973

بتاريخ /17آذار .2011/فتح هذا القرار لتدخل دويل ،حتت مظلة حلف الناتو عسكراي،
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مبشاركة قواهتا اجلوية وبعض قواهتا اخلاصة ملساعدة الكتائب املسلحة ،والبدء بعملية تدمري

منظم لكتائب القذايف(.)5

أدى التدخل الدويل إىل انعطافه مفصلية يف احلركة االحتجاجية الليبية متثل يف وضع
الثوار إمام خياران :األول يتمثل يف قبول اهلزمية ابنتصار قوات القذايف ،وهذا اخليار لو مت
القبول فيه كان سيرتك أاثرا جسيمة ومدمرة على الشعب اللييب ،السيما يف املناطق الثائرة،
والتأثريات النفسية واملعنوية اليت كانت سترتكها عملية القبول ابهلزمية على التيار الثوري ،ليس يف
ليبيا فحسب ،بل يف اغلب البلدان العربية .واخليار الثاين القبول أبي حل –مهما كان الثمن–
للخروج من األزمة واالنتصار على قوات القذايف وحتمل كافة اخليارات املرتتبة عن التغيري ،بكل

ما حيمله هذا التغيري من تداعيات على بنية اجملتمع اللييب ومستقبل الدولة( ،)6وهذا ما حدث
ابلفعل.

ساعدت الظروف الداخلية والدفع اخلارجي (اخلفي) إىل اللجوء للخيار الثاين السيما يف

ظل استمرار حماوالت القذايف إحكام قبضته على األمن وزمام املبادرة ،حىت وأن كان الثمن
جمازر متكررة ،والتمادي يف استخدام املرتزقة واالستعانة هبم لقتل الليبيني؛ وهو ما أدى إىل
اتساع دائرة االحتجاج ضده .وانقسام يف الرؤى بني الليبيني ،فبعض القبائل عارضت االستعانة
ابألجنيب ملواجهة أبناء جلدهتم ،حىت يف ظل االستخدام املفرط للقوة العسكرية من قبل القذايف.
يف حني دفعت تلك السياسة إىل انشقاق العديد من املسئولني الليبيني يف الداخل واخلارج
وإدانة سياسة النظام ،واالندفاع حنو دعم املتظاهرين .وكان يف مقدمة املنشقني وزير العدل
مصطفى عبد اجلليل وكذلك وزير اخلارجية األسبق عبد الرمحن شلقم وامحد قذاف الدم قريب
القذايف وممثله الشخصي يف مصر ،واللواء عبد الفتاح يونس وزير األمن ،وموسى كوسه وزير
اخلارجية وعبد السالم الرتيكي ممثل ليبيا يف مقر األمم املتحدة يف جنيف ،وعبد السالم جلود

الرجل الثاين يف النظام اللييب ،وغريهم()7؛ وهذه االنشقاقات تعطي مؤشر على التدخل اخلارجي

املبكر يف األزمة الليبية.
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وفرت تلك االنشقاقات من قبل السياسيني والدبلوماسيني اإلفادة من خرباهتم إذا كانوا
مؤهلني إىل حد ما للتعامل مع األزمة يف تلك املرحلة ،واستطاعوا بذلك التفاهم واالتفاق مع
القوى الدولية للحصول على دعم اخلارجي إلسقاط نظام القذايف .السيما وأهنم أدركوا استحالة
إسقاط نظام القذايف دون احلصول على الدعم اخلارجي .وعلى اجلانب األخر بدأ احملتجني
وقيادهتم إبنشاء مؤسسات من شأهنا التعبري عن مصاحل احملتجني ،وبلغت ذروة التنسيق اإلعالن
عن أتسيس اجمللس الوطين االنتقايل ( )NTCيف 5/آذار 2011/يف الوقت الذي كانت
تتشكل فيه اجملالس احمللية يف املناطق اليت مت حتريرها .أسندت للمجالس احمللية مهام تصعيد
الثورة ومحاية منجزاهتا وإلدارة الشؤون احمللية ومتثيل هذه املناطق يف اجمللس الوطين .وتشكيل
اجمللس االنتقايل أعطى طابعا مؤسسيا على عملية التغيري يف ليبيا يف املرحلة االنتقالية ،إذ

تشكلت احلكومة االنتقالية قبل سقوط النظام( .)8وهذا يشري إىل نقطة حمورية وهي االتفاق /أو
التنسيق بني القوى الدولية واحلكومة االنتقالية إلسقاط نظام القذايف ،بسبب عدم إدراك القذايف

حلقيقة املرحلة اليت متر هبا املنطقة العربية ،األمر الذي دفع ابجمللس االنتقايل إىل اصدار إعالنه
الدستوري يف 3أب  ،2011وهو شكل سابقه يف احلركات االحتجاجية اليت شهدهتا املنطقة
العربية ،فقد أضفى اجمللس االنتقايل سياسية األمر الواقع .احتوى اإلعالن الدستوري املؤقت
على  37مادة توزعت على مخسة ابواب تناول الباب األول التعريف والقيم اليت تستند إليها،
كما حدد املبادئ العامة للعملية السياسية ،وتناول الباب الثاين احلقوق واحلرايت العامة ،يف
حني تناول الباب الثالث نظام احلكم خالل املرحلة االنتقالية ،بينما تناول الباب الرابع
الضماانت القضائية ،واحتوى الباب اخلامس على أحكام انتقالية .ويبدو أن اجمللس االنتقايل
استند إىل شرعية الثورة ،وعد أن ما يقوم به ينطلق من استجابة لرغبات الشعب اللييب وتطلعاته
يف حتقيق الدميقراطية وإرساء مبادئ التعددية السياسية ودولة املؤسسات ،والتطلع إىل جمتمع

ينعم ابالستقرار والعدالة ،وحيقق الرفاهية والرعاية الصحية(.)9
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املطلب األول

ظاهرة عدم االستقرار السياسي يف ليبيا

مثلت احلالة الليبية منوذجا خمتلفا عن النماذج األخرى اليت اجتاحتها موجة احلركات
االحتجاجية ،فكل دولة شهدت التغيري السياسي قدمت حالة من التغيري وفقا خلصوصية وبيئة
كل بلد ،وطبيعة التدخالت اخلارجية (اإلقليمية والدولية) .ومن مث كانت احلالة الليبية انعكاسا
للظروف السياسية واجملتمعية ،وطبيعة املطامع اخلارجية يف ليبيا ،وإنطالقا من هذه التصور يتضح
لنا أن غياب االستقرار السياسي يف ليبيا يقف خلفه العديد من العوامل املعقدة واملتشابكة معا
بني تعقيدات الداخل ،وصراع املصاحل اخلارجية.
فالشعب اللييب خرج من ثورته ضد القذايف من أجل استعادة حريته وكرامته املسلوبة،
ومن أجل إعادة بناء الدولة الليبية وفق األسس الصحيحة ،لكن ونتيجة لعوامل عدة من أمهها
اهليكلية املرتبطة بطبيعة نظام القذايف الذي أفقر البالد من الطابع املؤسسي والنظامي ،وجعلها
مرتبطة بشخصه .كان البد أن يرتك كل ذلك تداعياته الواضحة عند حماولة أتسيس لنظام

سياسي لييب أو إعادة بناء ليبيا وفقا ملقومات الدولة احلديثة ،ابلشكل الذي جيعل عملية البناء
أمال بعيد املنال  /أو صعب حتقيقه يف الظرف الراهن يف ظل خالفات وصراعات قائمة بني
أطراف العمل السياسي اللييب واليت تصدرها املشهد اللييب القبلي ،والصراع بني اإلسالميني

والعسكر ،واستخدام لغة السالح يف أحيان كثرية بدل لغة احلوار يف العملية السياسية( ،)10ما

أوجد حماولة "تواؤمه اضطرارية" بني قوة السالح املنتشرة على مساحة جغرافية واسعة وبني
الفواعل املليشياويه ،والسياسية والقبلية والدينية ،يف واقع جديد يسري لبناء دولة مؤسسات(.)11

أدت هذه التوأمة إىل بروز مشهد عدم االستقرار السياسي.
وميكن تلمس ظاهرة عدم االستقرار السياسي يف ليبيا بعد انتهاء املعارك يف مدينة سرت
وبين وليد حيث توجد قبائل القذاذفة ورفلة املرتبطة ابلنظام املنهار .وإلقاء القبض على القذايف
ومقتله يف 20تشرين الثاين ،2011الذي طوى مرحلة مريرة وقاسية يف نفوس الشعب اللييب،
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وآاثر تلك املرحلة كان هلا البد أن ترتك إسقاطاهتا على سيكولوجية املواطن اللييب وسلوكيته،
فالليبيون حيتاجون إىل مدة طويلة ملعاجلة سلبيات تلك املرحلة .لقد دمر القذايف فكرة الدولة
واملؤسسات ،وحارب اجملتمع وتنظيماته السياسية واملدنية .فلم يكن األسوأ يف مرحلة القذايف
القتل والقمع ،أو تبديد الثروة الوطنية بقدر ما كانت خلخلة نظام القيم يف اجملتمع اللييب،
وإرابك مكوانت الثقافة السياسية واالجتماعية( .)12لذا فأن ليبيا تعد من احلاالت اليت مهيأ
لظهور اإلشكاليات السياسية واجملتمعية حبكم الغياب الطويل للدميقراطية عن املشهد اللييب،
إابن االستبداد املطلق اليت مرت هبا ليبيا من عام  1969حىت عام 2011؛ حيث صار الوالء
مبنيا على أساس الشخصنة مدفوعا ابملصلحة الشخصية على حساب املصلحة العامة ،والوالء
للقبيلة على حساب الوالء للوطن ،والوالء لألشخاص ال لألفكار( .)13ومن مث فأن بناء عملية

سياسية تستند على أسس صحيحة حيتاج إىل مؤسسات سياسية ،وهذا ما ال متلكه ليبيا ،فعملية
اختاذ القرار السياسي مل يكن عرب مؤسسات وقنوات خاصة ختضع لتأثريات مجاعات الضغط
ومتطلبات البيئة الداخلية .لذا فأن عملية زج ليبيا يف جتربة جديدة البد أن مير بعقبات ،ونذر

هذا االحتمال بدت سريعا على الساحة الليبية .فولوج أول حكومة ليبية يف صراع على السلطة
ومغامنها ،السيما يف ظل االختالف الفكري واملناطقي والقبلي بني القوى السياسية الذي بدا
واضحا يف املشهد السياسي اللييب ،وخصوصا بني التيار اإلسالمي والتيار العلماين ،حيث
اتضحت معامله يف مقتل اللواء عبد الفتاح يونس قائد قوات اجمللس االنتقايل على يد إسالميني
يف هناية متوز ،2011/وتالها استقالة حكومة حممود جربيل األوىل على أثر انشقاقات
وصراعات داخلية بني التيار الليربايل والتيار اإلسالمي الذي اهتم كثري من الليرباليني؛ من أهنم
مأجورون للخارج ويسعون إىل ربط ليبيا أبجندة غربية .على الرغم من حماولة رئيس اجمللس
االنتقايل مصطفى عبد اجلليل حسم أمر اخلالف بني التيارين والتأكيد على أن التغيري يف ليبيا
لكل الليبيني ،وأن ليبيا لن تكون شرقية وال غربية وإمنا عربية مسلمة تنتهج اإلسالم

الوسطي(.)14
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بيد أن الصراع على السلطة والتنافس بني القوى السياسية كان اقوى من تغليب
املصلحة العليا لليبيا ،بدت شواهدها العملية يف العديد من األحداث الدموية بني القوى
السياسية .فقد اندلعت االشتباكات الدموية اليت انفجرت يف مدينة طرابلس يف مطلع شهر
كانون الثاين  ،2012بني عناصر اتبعة للمجلس العسكري يف طرابلس بقيادة عبد احلكيم
بلحاج ،واليت أدت إىل وقوع عدد من الضحااي .وهذا ما يعيد حالة فوضى السالح وامليليشيات
اليت مل تستطيع احلكومة الليبية املؤقتة حلها واليت أصبحت السمة البارزة للعاصمة طرابلس
وبعض املدن ،وانقسمت اجلماعات املسلحة إىل أربع جماميع رئيسة :األوىل كتائب الزنتان اليت
تسيطر على مطار طرابلس وبعض إحيائها ،وكتائب اجمللس العسكري اليت يتزعمها عبد احلكيم

بلحاج ،وكتائب مصراته وأخريا قوات اجليش الوطين(.)15

فضال عن ذلك ،هناك تشكيالت مسلحة أخرى هلا توجهات ختتلف عن تلك اجلماعات
املسلحة ،خباصة عند مناطق احلدود مع دولة مايل والنيجر واجلزائر الرتباطها ابنتماءات أثنية،

مثل التبو ،والطوارق .الذين عربوا عن تطلعاهتم لكياانت مستقلة ،أو ترتيبات تقرير املصري.
ومتلك هذه التشكيالت املسلحة أسلحة متطورة ،وهلا أيضا امتدادات وأتثريات يف الدول
اجملاورة ،وتتقاطع هذه اجلماعات مع وجود تنظيم القاعدة يف الصحراء .أما يف اجلبل الغريب
واملناطق احلدودية مع تونس ،وخباصة يف نقاط التماس بني مدن زوارة ،الرببرية ،وغريها من املدن
العربية اجملاورة ،مثل اجلميل وراقدالني ،اليت تسيطر عليها اجلماعات املسلحة يف ظل ضعف
النظام اللييب عن بسط سيطرته على كافة األرض الليبية .فضال عن انتشار العصاابت املسلحة
يف املناطق احلدودية ،حيث متارس هتريب اخلمور واملخدرات والوقود وغريها .إال أن درجة
هتديدها ال تقارن مبا متثله اجلماعات املسلحة ذات الطابع املناطقي أو االثين .لكن ميكن أن

توظف يف حال اشتداد حدت االنقسام داخل اجملتمع اللييب على أسس قبلية أو أثنية(.)16

السيما يف ظل عودة املواليني لنظام القذايف يف ممارسة العمل املسلح ضد النظام اجلديد،

واستخدامهم أكثر من وسيلة لزعزعة االستقرار واألمن يف ليبيا.
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وأصبح املشهد السياسي يف ليبيا يوصف بصراع بني املليشيات ،حيث أن العديد من
زعماء الكتائب املسلحة ميارسون أدوارا تتصل ابلسالح واملال والسياسة .ويتنافس قادة
امليليشيات يف السيطرة على مصادر الثروة املالية ومقدرات الدولة ،ويف االنتماء إىل قوى
سياسية أو دعمها ،عالوة على تشكيليهم أحزاب وحركات سياسية .فقادة الكتائب دخلوا
العمل السياسي واحلزيب داعمني أو مدعومني بقوة املسلحني املوالني هلم ،أو لتيارهم السياسي أو
املناطق .وازدادت قوة اجلماعات املسلحة ،وازداد معها جتاوزاهتا مبا يف ذلك اختطاف واعتقال
أعضاء يف اجمللس االنتقايل ،واالعتداء على رئيس احلكومة وكبار موظفيه ومهامجة مقر اجمللس
االنتقايل يف أثناء وجود رئيسه فيه ،ومنع رئيس احلكومة من صعود طائرته ،إىل حماصرة واقتحام

املؤمتر الوطين يف أثناء انعقاده( .)17لذا فأن التحدي األهم أمام أي احلكومة الليبية يتمثل يف
بسط األمن لتتمكن من بعدها حتقيق االستقرار السياسي ،وهذا لن يتم دون إقامة سلطة مركزية
قوية ،وهذا يتطلب فك وإعادة دمج؛ مبعىن فك بعض املليشيات وإدماج األخر منها ضمن
مؤسسة اجليش ،والقصد من الدمج احتواء أكرب عدد من الشباب اللييب حتت مظلة النظام

اللييب( .)18وهذا يتطلب إعادة هيكلة املؤسسات األمنية.

لكن سرعة املطالب ابلتغيري وسرعة وترية األحداث ،وقلة خربة السياسيني وافتقادهم
ألرضية يستندون عليها؛ لغياب مؤسسات سياسية أابن حكم القذايف ،جاء إصدار اإلعالن
الدستوري يف  ،2011/8/3بوقت تزدحم به األحداث وتفتقد لرؤية واضحة وتتسع به املصاحل
الشخصية واليت بدت مع املطالبة ابلفدرالية عشيت اإلعالن الدستوري .يف ظل انشغال القادة
السياسيني ابلسياسة احلزبية واإلقليمية والقبلية ،ولعل هذا ما يربر حالة عدم االستقرار السياسي

اليت تعاين منه ليبيا( .)19إال أن اإلعالن الدستوري ضرورة يف ظل حاجة الليبيني ملظاهر
الدميقراطية ،الذي حدد مرحلتني لتطوير قانون انتخايب متكامل ،بدأت املرحلة األوىل مع إصدار
قانون خاص ابنتخاب املؤمتر الوطين العام يف  ،2012/2/7واملرحلة الثانية بدأت مع إصدار

املؤمتر الوطين لقانون االنتخاب العام يف  ،2012/10/7شهدت تلك االنتخاابت مشاركة
سياسية عالية من قبل الليبيني ،وعدها بعض احملللني الليبيني مبثابة عرس وطين ،على الرغم من
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غياب الثقافة االنتخابية وروح احلوار الدميقراطي ،وهذا يعزى إىل غياب املشاركة السياسية عن

احلياة السياسية يف ليبيا( .)20واستطاع علي زيدان من تشكيل احلكومة يف تشرين
الثاين ،2012/كان يعتقد أهنا ستفوز بدعم وثقة املؤمتر الوطين العام ،وستشهد ليبيا استقرارا
سياسي ،لكن النظام السياسي ظل متزعزعا .فالقطيعة بني احلكومة والشعب كانت كبرية،
واجهزة الدولة ظلت تعمل بشكل رديء ،فهي ابلكاد قادرة على صنع القرارات اإلدارية
وتنفيذها .يف ظل عدم االتفاق واضح على تقاسم املسؤولية السياسية بني احلكومة واملؤمتر
الوطين العام ،فقد بدا املؤمتر الوطين يف بعض األحيان يتجاوز سلطاته املقررة له ،فعلى سبيل

املثال التفويض بعمل عسكر ضد بلدة بين وليد يف أيلول.)21(2012/

واستطاع املؤمتر الوطين العام من تشكيل جلنة صياغة الدستور بعد صعوابت واجهته مل
يتمكن من تقرير آلية التشكيل إال يف شباط ،2013/عرب التوجه إىل انتخاابت مباشرة لثلثي
املقاعد ،وتعيني الثلث االخر من قبل املناطق الليبية الثالث ،بعد تصويت اجمللس الوطين

االنتقايل املوقت يف عام  ،2012إال أن احملكمة العليا يف ليبيا أعلنت بطالن هذا التصويت،
وشهد املؤمتر الوطين العام عددا من املناورات السياسية واحلزبية ،ارتكزت على الوالءات
الشخصية واملنافسة بدال من الركون إىل متطلبات املرحلة يف ليبيا ،والذي يعكس بدوره ضعف
اجملتمع اللييب .وجاء االنعطاف املهم مع بدء اجمللس الوطين االنتقايل مبناقشة قانون "العزل
السياسي" اليت مينع مبوجبها  36فئة من املواطنني الذين كانت هلم صلة وعالقات سياسية أو
اقتصادية أو إدارية أو اجتماعية ،ابلنظام السابق ومبوجب مسودة ذلك املشروع يتم اقصاء
رئيس الوزراء "يف حينه" علي زيدان ،ورئيس املؤمتر الوطين حممد املقريف وحممد جربيل ،ويقضي
مشروع القانون بتسريح فوري لعدد كبري من العاملني يف إدارة الدولة والقضاء ،والذي يعد
معرقل إضايف لعمل احلكومة .وبدال من تعديل مسودة املشروع أصبحت حمورا حلملة مشحونة
من قبل مؤيديه ،الذي تصدر حزب العدالة والبناء اإلسالمي بقوة أتييد القانون( .)22ومع مترير

مشروع قانون العزل السياسي ،حتت ضغط املليشيات املسلحة املوالية ملصراته ،اتضحت سيطرة
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اإلسالميني على املؤسسات يف احلكومة االنتقالية ،السيما املؤسسات األمنية ،إذا استطاعت
تلك اجلماعات اخرتاق املؤسسات األمنية(.)23

أييت هذا االخرتاق األمين يف ظل تعاظم قوة ونفوذ القبائل الليبية عسكراي وسياسيا داخل
اجملتمع اللييب ،األمر الذي جيعل صعوبة أتسيس نظام إداري جديد ميكن من خالله إهناء حالة
الصراع على املوارد االقتصادية ،فالعديد من الباحثني يرون أن القبائل ستظل تتنافس وتتنازع
على توزيع االنفاق احلكومي املمول من قبل عوائد النفط .أييت تعاظم نفوذ القبيلة يف ظل فراغ
أمىن ساد يف ليبيا بعد اسقاط نظام القذايف ،وعدم قدرة الدولة على توفري احلماية (للمواطنني،
أو السياسيني ،أو الدبلوماسيني) ،وقد مثلت بنغازي مركز الصراع املسلح على النفوذ يف القطاع
األمين ،فقد شهدت حماولة اغتيال اللواء خليفة حفرت تعرض هلا يف بنغازي منتصف العام

 ،2014تالها اهلجوم على القنصلية األمريكية يف /11أيلول .)24(2012/واليت أدت إىل

مقتل السفري األمريكي؛ واندفاع الوالايت املتحدة األمريكية للتدخل مباشرة واعتقال املشتبه

هبم هبذه العملية.

حالة الضعف األمين يف ليبيا تعود وحبسب فريدريك ويرى إىل "النظام األمين اهلجني"
وذلك بسبب عدم امتالك السلطة االنتقالية القدرة على نزع سالح املليشيات ،بل ودمج جزء
منها يف اجليش اللييب على الرغم من قرار حلها يف سبتمرب ،2012/والذي جعل املؤسسات

املدنية عرضة لالبتزاز من قبل املليشيات املسلحة بني احلني واألخر(.)25

وعلى اجلانب السياسي ،تعرض املؤمتر الوطين العام النتقادات من قبل القوى املدنية
والقبلية واملسلحني ،بسبب متديد عمله حىت كانون األول ،2014/واليت كان من املقرر هلا أن
تنتهي يف شباط .2014/وسرعان ما مت حل األزمة عرب اجراء االنتخاابت الربملانية يف
حزيران ،2014/شهدت تلك االنتخاابت تراجع التيار اإلسالمي لصاحل التيار املدين .لكن
تلك االنتخاابت مل تنهي الصراع يف ليبيا ،بل برز الصراع بوجه أكثر وضوحا يف ظل موجود

معسكرين متصارعني ميلكان مشاريع سياسية متباينة ،األول يلتف حول عملية الكرامة ،والثاين

حول فجر ليبيا (واليت سنأيت على ايضاحها الحقا) واللذان يعكسان يف احلقيقة إشكالية الصراع
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اجليوسياسي التارخيي على من يقود ليبيا :برقة أم طرابلس( .)26ومن مث فأن معضلة فرض األمن
وإعادة هيكلة املؤسسات األمنية ،تصطدم بعدة إشكاليات جوهرية(:)27

( )1تعقد عملية نزع سالح الثوار :وذلك لوجود ما يقدر 125ألف شخص حيملون السالح،
فضال عن وجود أكثر من مئة ميليشيا مسلحة ثورة مقسمة على أساس مناطقي ،تسيطر على
مناطق ليبيا املختلفة ومتارس مهام األمن الداخلي .يف حني عجز اجمللس االنتقايل ومن مث
احلكومة على أقناع هذه امليليشيات بتسليم السالح ،األمر الذي يفسر ما أل إليه احلال
ابنقسام حكومي وانقسام مسلح بني الفصائل املسلحة.
( )2اخلالف حول إدماج بقااي نظام القذايف :يوجد خالف حاد داخل ليبيا ما بني رافض
للمصاحلة مع عناصر نظام القذايف ،وبني رؤاي أخرى ترى ضرورة اإلفادة من العناصر اليت مل
تتورط يف قتل الليبيني ،ويزداد األمر سوء إذا ما مت االستمرار ابلعمل بقانون العزل السياسي.
( )3تعقيدات أتسيس جيش وطين حمرتف :هناك صعوبة كبرية تواجه عملية إعادة أتسيس جيش
لييب حمرتف ،بعيد عن االنتماءات السياسية أو القبلية ،السيما يف ظل مطالب بتمثيل كافة
مناطق ليبيا .وابلرغم من وجود نواة جليش وطين ،إال أنه مل يكتسب الشرعية الكافية ،يف ظل
سيطرة امليليشيات على منافذ الدولة وبعض املطارات ،فضال عن افتقاره للتدريب والسالح
املتطور ،ويزامن مع هذا التعقيد الصراع بني التيار اإلسالمي واملدين والقبلي ،وانضواء كال منهم
حتت جناح مسلح.
( )4الفجوة بني املنطقة الشرقية واملنطقة الغربية :مثة فجوة أمنية وسياسية بني الشرق الذي بدأ
الثورة ضد النظام ،وبني الغرب الذي حسمها .فثوار املنطقة الشرقية بدو وكأهنم قوة عسكرية
شرقية أكثر منها وطنية ،بينما ثوار الغرب يغلب عليهم الطابع املدين الذي تعسكر بعد تغيري
النظام ،وبدأ حريصا على املشاركة يف السلطة ،يف ظل استمرار شكوكهم من الشرق .وميكن
اجلزم أن هذه الفجوة إحدى تركات نظام القذايف الذي سعى إىل تركيزها.
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املطلب الثاني

عوامل عدم االستقرار يف ليبيا
ا

أوال :العوامل الداخلية:

ميكن ارجاع السبب يف عدم االستقرار السياسي يف ليبيا ،إىل عدة عوامل فعلى اجلانب

السياسي خرجت ليبيا من مركزية القوة اليت كرسها نظام القذايف إىل ال مركزية الضعف ،وتفكك
السلطة ال الدولة .أما اجلانب األمين ،فانتشار املليشيات املسلحة هي السمة البارزة .أما على
اجلانب املناطقي فأن النزعة حنو الفيدرالية واالنفصال الزالت هتدد املشهد اللييب وتتخندق
خلفها العديد من القبائل .وتنظيمات متشددة تتخندق تتخذ من السالح وسيلة لفرض سلطتها

على املشهد اللييب ،وهذا مبجمله جيعل السلطة متفككة تتشابك وتتعقد هبا املصاحل(.)28
فالتحوالت اليت شهدهتا ليبيا بعد العام  ،2011اتسمت ابلصراع على أكثر من مستوى،

والسيما اجلانب السياسي واالجتماعي بسبب انتشار السالح .الذي تزامن مع انتشار القوى

املتصارعة الراغبة ابلقوة والسلطة والنفوذ ،ومع عجز احلكومات االنتقالية أو املنتخبة يف تقويض
سلطة املليشيات ،وتقويض سلطة اجملتمع األهلي (القبلي والديين واحمللي) ،فإن التحدايت يف
إرساء االستقرار السياسي ستكون صعبة ،بل أن ليبيا وعلى مدى السنوات القليلة اليت تلت
اسقاط نظام القذايف ابتت توصف أبهنا "دولة فاشلة".
هذا التفسري يستند إىل جمموعة ركائز ومعطيات ،أوهلا أن الدولة –إن صح أن نطلق
عليها دولة -والنظام السياسي تعرض لتجريف مؤسسي خالل حقبة حكم القذايف ،وابتت
عملية البناء تتطلب التفاوض واالتفاق بني القوى الرئيسية يف اجملتمع .تالها تدخل حلف الناتو
لدعم التغيري يف ليبيا يف العام  ،2011الذي مل يسعى لتأسيس مؤسسة امنية وطنية .ومن مث
توغلت املليشيات املسلحة داخل اجملتمع ،بعد سيطرهتا على خمازن األسلحة وابت من الصعب
تفكيكها ،السيما وأهنا تطورت وتشعبت واخذت أوجه سياسية واجتماعية مبرور الوقت .وحىت
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عندما تسلم اجمللس الوطين االنتقايل إدارة البالد مل يستطع السيطرة عليها بسبب االرابك الذي
احمليط أبي عملية تغيري سياسي ،كذلك غياب املؤسسات ،وما وجد مت القضاء عليه الرتباطه
حبقبة حكم القذايف .وجاء بروز مجاعات إسالمية متشددة ،والسيما يف شرق ليبيا ،لتزيد من
األمر تعقيدا لكون هلا أهداف وأجندة تتقاطع من اهداف الطبقة السياسية الرامية لبناء ليبيا
وفق املنظور الوطين ،يف الوقت الذي تنامت النزعة االنفصالية والصراعات القبلية يف مناطق

الشرق واجلنوب اللييب(.)29

برزت حالة أخرى يف املشهد اللييب وهي توازن الضعف يف التعامل مع قضااي بناء النظام
السياسي والدولة بدأت مع أتسيس السلطة االنتقالية ،وتوالت مع احلكومات األخرى ،وابرزها
"النظام األمين اهلجني" لعدم امتالك السلطة االنتقالية القدرة على نزع سالح املليشيات
واضطرارها لدجمها يف اجليش ،وعلى الرغم من صدور قرار حبلها يف أيلول ،2012/إال أن
السلطة كثريا ما كانت تلجأ لتلك املليشيات يف محاية السفارات أو فض النزاعات القبلية وكما
حدث عندما جلأت احلكومة إىل مليشيا درع ليبيا ألهناء اشتباكات الكفرة ،وهبذا فأن القرار
احلل مل يكن فاعال على ارض الواقع .وتعرض اجمللس االنتقايل لضغوط عند تشكيل جلنة الستني
لسن الدستور ،فقرر أن يكون ابالنتخاب بدل التعيني جتنبا ملقاطعة اإلقليم الشرقي ،وبعد
انتخاب املؤمتر الوطين العام يف متوز 2012/دفعت املليشيات اإلسالمية واملوالية ملصراته
إلصدار قانون العزل السياسي ،والذي جاء لتحجيم حتالف القوى الوطنية بعد فوزها ابملرتبة

األوىل( .)30ومع تقلص التيار اإلسالمي لصاحل حتالف القوى الوطنية الذي احرز  39مقعد من

جمموع  80مقعد ،إال أن املعامل الشخصية اليت يتمتع هبا قادة األحزاب ونواب حتالف القوى
الوطنية كانت السبب خلف جناحهم وعلى راسهم حممود جربيل وعبد اجمليد مليقطة ،أحد أهم

تلك الشخصيات(.)31

لكن نتائج تلك االنتخاابت مل يشر إىل تغيري يف ميزان القوى احمللية يف ليبيا ،بل على

العكس أدت إىل تغري خريطة الصراع اللييب على مستوى األطراف أو الدوافع الكامنة ،وازدايد
حالة التشظي ،ابلشكل الذي جعل البالد منقسمة على املستوى السياسي والعسكري بعد
157

املجلد السادس – العدد األول 2017/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

النصف الثاين من العام  ،2014وإن كانت تلك التغريات ليست ببعيدة عن االبعاد القبلية يف
اجلنوب الذي ميثل النزاع القبلي بني قبائل التبو والزاوية والطوارق السمة الغالبة ،مع وجود
أسباب مهمة متعلقة بقضااي النزاع على األرض ،والتهريب والتهميش .وهذه متثل اهداف غري
مباشرة ،لكن األهداف املباشرة خلف ما حدث يف منتصف العام  2014يف ليبيا يعود حالة
التشظي واالنقسام يف القوى املتنازعة يف ليبيا واالصطفافات اليت تدور حوهلا اليت برزت يف

عملية الكرامة وفجر ليبيا ،واليت تعود إىل األسباب التالية(: )32

 -1معسكر عملية الكرامة بقيادة اللواء املتقاعد خليفة حفرت يف مايو ،2014/أسست ملواجهة
اجلماعات املتشددة يف شرق ليبيا ،حظيت تلك العملية بدعم العديد من القبائل الرافضني
حلكم اإلسالميني املتشددين أمثال قبائل الزنتان ،غرمية مصراته والكتائب املسلحة التابعة هلا
(الصواعق والقعقاع ،واملدين) ،كذلك أتييد القوى الفيدرالية جبناحها املسلح يف برقة .أضف
إىل ذلك القوات النظامية يف طربق ،وقوات الصاعقة يف بنغازي .وقد امتلكت العملية دعما

سياسيا هو حتالف القوى الوطنية بزعامة حممود جربيل عالوة على بعض االحزاب الصغرية،
ذات اإلجتاه القومي والفيدرايل وامللكي وبقااي نظام القذايف .كما حظيت العملية دعما الحقا
من قبل جملس النواب وحكومة الثين اليت عدت العملية ضمن نطاق اجليش اللييب .وكانت
أوىل أهدافها تطهري ليبيا من اجلماعات اإلسالمية املتشددة اليت تصاعدت هتديداهتا يف شرق
ليبيا ،مث اتسعت سقف املطالب من خالل املطالبة بتجميد املؤمتر الوطين العام الذي يهيمن
عليه اإلسالميني يف مصراته .واستطاع اجلناح السياسي ملعسكر الكرامة احلصول على الغلبة
يف االنتخاابت يف االنتخاابت الربملانية اليت جرت يف /25حزيران ،2014/ما شجعه على
تويع اهداف عمليته العسكرية لتشمل الدفاع عن شرعية جملس النواب الذي انتقل إىل
طربق ،وحكومة الثين يف البيضاء .وعلى الرغم من اخلالف بينهم إال أن ما جيمعهم :العداء
للتيار االسالم بشقيه املسيس واملسلح ،ومساعي قوى النظام السابق السياسية أو القبيلة

يف احلفاظ على مصاحلها املهددة بعد اصدار قانون العزل السياسي .كذلك الرغبة يف
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التقليل من مركزية طرابلس يف السياسة الليبية السيما من قبل القوى املتواجدين يف شرق
البالد.
 -2معسكر "فجر ليبيا" املكون من حتالف مسلح بني جمموعة من املليشيات اإلسالمية والقبلية
اليت تنتمي إىل عدة مدن يف غرب ليبيا ،وهي مدينة مصرته وطرابلس والزاوية وزلينت
وغراين .واطلق هذا االسم على احلملة العسكرية اليت قامت هبا اجملموعة يف متوز،2014/
وكانت هتدف من محلتها العسكرية دعم شرعية املؤمتر الوطين اللييب ،الذي سيطر عليه
اإلسالميون ،بعد حتالف حزب العدالة والبناء -الذراع السياسية جلماعة اإلخوان -وكتلة
الوفاء للشهداء ذا التوجه اإلسالمي .كذلك احلد من املكاسب امليدانية والسياسية لعملية
"الكرامة" يف شرق ليبيا ،بعد تراجع اإلسالميني يف جملس النواب ،ومن سيطرة مليشيات
الزنتان على مطار طرابلس ،ومن مث تعزيز نفوذ التحالف االسالمي-املصرايت على العاصمة
طرابلس ،السيما منطقة اجلبل الغريب اليت متثل جبهة الصراع القتصادي ملن ملك التجارة

احلدودية مع تونس واجلزائر .أما عسكراي فقد ضمت قوات فجر ليبيا جمموعة من
املليشيات الرئيسية ذات االنتماءات اإلسالمية والقبلية ،منها مليشيا درع ليبيا وتعد القوة
شبه الرمسية للنظام االنتقايل ،فضال عن غرفة عمليات الثوار اليت يرتبط تكوهنا مبدنية
مصراته ،وترتبط تكوين القوة مبجموعة وحدات اتبعة لوزارة الدفاع والداخلية .واستقطبت
الحقا مليشيا فجر ليبيا جمموعات شبابية عرقية من جبل نفوسة ،وبعض املناطق االمازيغية،
مثل القلعة والكفرة .وحتالف معاها يف املنطقة الشرقية ما مسي "جملس شورى بنغازي" اليت
وقفت ابلضد من عملية الكرامة ،فضال عن كتيبة أنصار الشريعة ،وكتبة 17فرباير .وعلى
اجلانب السياسي ،فأهنا أيضا متلك جناحا سياسيا على املستوى السياسي واحلزيب واحلكومي
والتشريعي ،من أبرزها :االحزاب اإلسالمية بشقيها السلفي واإلخواين ،السيما حزب
العدالة والبناء -الذراع السياسية جلماعة االخوان املسلمني -إىل جانب حزيب االمة والوطن
ذات التوجه السلفي ،وكتلة الوفاء للشهداء اإلسالمية املشاركة يف املؤمتر الوطين العام،

وحكومة عمر احلاسي ،ورائسة أركان اجليش.
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هذا الصراع بني املعسكرين أدى إىل انقسام حكومي بني حكومة معرتف هبا دوليا بقيادة
عبد هللا الثين ومدعومة من قبل معسكر عملية الكرامة ،وبني حكومة غري معرتف هبا دوليا
برائسة خليفة الغويل مدعومة من قبل معسكر فجر ليبيا ،وتدير العاصمة طرابلس واملناطق
الغربية من ليبيا ،وحىت االتفاق الذي ابرم بني الفرقاء السياسيني يف  17ديسمرب 2015برعاية
األمم املتحدة يف املغرب مبدينة الصخريات ،جنح يف تسوية مؤقتة للصراع ،ومل يقدم حل جذري
خيفف من حدهتا أو إدارة الصراع للمشكلة .فاالتفاق مبجمله استهدف توحيد السلطة
ومؤسسات الدولة اليت انفرط عقدها بعد تنازع برملاين وحكوميت الشرق والغرب على

الشرعية( .)33واستمرت ليبيا على هذا الوضع حلني التوصل التفاق على حكومة الوفاق الوطين
يف نيسان ،2016/بعد ختلي خليفة الغويل عن السلطة حقنا للدماء ،ويبقى املستقبل القريب
يشري إىل استمرار مؤشرات الصراع حىت وإن مت االتفاق السياسي بني الفرقاء السياسيني.
واستمرار الصراع يعود الستمرار أسبابه ،اليت تؤدي إىل بقاء مصادر عدم االستقرار السياسي

الظاهرة األبرز يف ليبيا ،واليت امجاهلا ابآليت(:)34

( )1مرياث القذايف والشكل الغريب للنظام السياسي يف ليبيا ،والنمط الغريب واملختلف عن
ابقي الدول.
( )2انتشار السالح وعدم قدرة الدولة على السيطرة عليه ،وازداد األمر تعقيدا مع سيطرة
بعض القبائل على السالح والذي رات فيه مصدرا لقوهتا ،يف جمتمع ميتاز هبيمنة القبيلة فيه.
( )3أسباب أخرى متعلقة بغياب املصاحلة الوطنية ،واإلصرار على إقصاء األخر ،فضال عن
انعدام الثقة بني الشعب والسلطتني التشريعية والتنفيذية ،السيما يف الصراع السياسي احلاد
الذي اندلع منتصف العام  ،2014وأييت هذا يف ظل غياب ثقافة الدميقراطية عن اجملتمع
اللييب ،مقابل علو الثقافات التقليدية اليت من شأهنا تذكي التعصب واالقصار بدل لغة احلوار
والتسامح.

( )4التجاذابت املناطقية بني الشرق والغرب ،والتجاذابت األيديولوجية والسياسية بني التيارات
اإلسالمية والتيارات املدنية ،وبني العسكر واملليشيات املسلحة.
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ا

أوال :العوامل اخلارجية :

عدت ليبيا التجربة االوىل اليت شهدت تدخال خارجيا عسكراي مباشرا حتت مظلة حلف

الناتو ضمن بلدان ما مسي "ابلربيع العريب" ،وابلطبع أن هلذا التدخل أسبابه املرتبطة بطبيعة
التحالفات واملصاحل االسرتاتيجية الدولية ،وما الدافع اإلنساين ومحاية املدنيني سواء ذريعة ختفي

ورائها صراع املصاحل الدولية على ليبيا.
يبقى السؤال ملا ليبيا؟ ،فمن الطبيعي أن هلذا التدخل أسبابه االسرتاتيجية البعيدة املدى،
اذ أن ليبيا تقع يف موقع اسرتاتيجي مهم للغاية ،ونقطة التقاء بني أوراب والوطن العريب وأفريقيا،
وكان التنافس الدويل على ليبيا عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية هو الدافع حنو استقالهلا
للحيلولة دون استئثار قوة ما للسيطرة عليها .كما بينت سياسات القذايف الفريدة أن من يسيطر
على ليبيا ميكن أن يهدد أمن هذه األقاليم جمتمعة واستقرارها .يضاف إىل ذلك أن ليبيا تعد من
البلدان املنتجة للنفط وتقدر حصتها احلالية من انتاج النفط حوايل  %2من اإلنتاج العاملي،
وحتتل ليبيا املركز اخلامس عامليا يف احتياطات النفط الصخري بعد روسيا وأمريكا والصني
واألرجنتني .فضال عن ذلك توافر يف ليبيا مصادر الطاقة البديلة عرب استغالل الطاقة الشمسية
أو طاقة الرايح واحلرارة الكامنة ابلصحراء الليبية اليت مصدر مثايل للطاقة البديلة ميكن لبدان
القارة االوربية االعتماد عليها ،السيما يف ظل اتساع أسباب التلوث يف بلدان أوراب ،كما أن

وزارة الطاقة األمريكية ترى يف املناخ اللييب مكاان مناسبا لتطوير تقنية الطاقة البديلة( ،)35وهبذا
تعد ليبيا أحد أهم مصدر الطاقة املتعددة يف املستقبل املنظور.
هذه األمهية االسرتاتيجية اليت متتاز هبا ليبيا تربر السبب وراء التدخل العسكري املباشر
من قبل الناتو والذي كان يسري ضمن اسرتاتيجية الوالايت املتحدة األمريكية وحلفائها يف دعم
نظرية الفوضى اخلالقة يف املنطقة العربية إلعادة هيكلة الشرق األوسط ،وكان يقف ورائها عقلية
صانع القرار الفرنسي والربيطاين الذي رفض االذعان للقيام مبساع دبلوماسية جادة يف ليبيا،
واالصرار على التدخل لكن بشرطني األول مظلة الناتو ،والثاين مشاركة احلليف االكرب وهي

الوالايت املتحدة األمريكية( .)36ومع حصول احللف على موافقة جملس األمن الدويل وفقا لقرار
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املرقم  ،1973الذي أكسبه الشرعية للتدخل والستمرار التدخل أيضا بعد انتهاء العمليات
العسكرية ،اذ نص على(:)37

 .1ختويل الدول األعضاء اختاذ كافة التدابري الضرورية حلماية املدنيني واملناطق اليت يقطنها
املدنيون املهددون ابهلجمات.
 .2استبعاد استخدام قوات االحتالل األراضي الليبية.
 .3تشديد احلظر على تصدير االسلحة إىل ليبيا بدعوة مجيع الدول األعضاء إىل تفتيش كافة
السفن والطائرات القادمة من ليبيا والذاهبة إليها
 .4توسيع جتميد االرصدة الليبية مبا فيها سلطة االستثمار الليبية والبنك املركزي اللييب ،وشركة
النفط الوطنية الليبية.
وعلى الرغم من أن هذا التدخل كان له الدور املباشر يف اسقاط القذايف ،غري أن هذا
التدخل كان أحد األسباب املباشرة يف تفجر الساحة الليبية ،فثمة تيارات ترى أن وجود بعض

القواعد العسكرية للناتو مبثابة إعالن احتالل ،وحىت مع رفض كل القوى السياسية للنفوذ

اخلارجي ،إال أن أغلب الدالئل تشري إىل رغبة الشركات الغربية يف املسامهة يف إعادة اعمار ليبيا
للفوز أبكرب حصة من عقود االعمار واستثمار( .)38ومن مث كان اإلصرار على التدخل سواء

بسبب الرغبة للتخلص من القذايف أو اهليمنة على مصادر الطاقة أو الفوز بعقود اعمار ،جلب
أتثريات كارثية على ليبيا .فاإلصرار األمريكي وحلفاؤها على التدخل العسكري رغم اإلدراك
املسبق أن اسقاط القذايف سيفضي إىل فوضى تتعدد هبا الشخوص والقيادات واملصاحل
واألهداف والتوجهات ،واملختلفة كذلك ابملستوايت تتوزع بني القبلي والديين واجلهوي
والعسكري ،األمر الذي دفع وزير الدفاع الفرنسي للقول أن جنوب ليبيا حتولت إىل وكر
لألفاعي ،وبعض احملللني الغربني كانوا قد حذروا من أن التدخل العسكري سيفضي إىل أوضاع
مشاهبة لتلك اليت عرفتها الصومال من انتشار مفرط للسالح وتعدد املليشيات املتنافسة

واملتصارعة( ،)39وعليه كان التدخل أحد املدخالت املهمة يف استمرار حالة عدم االستقرار
السياسي .وعلى الرغم من اجلهود اليت بذلت من قبل األمم املتحدة يف التوفيق بني الفرقاء
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السياسيني السيما بعد ازمة  ،)40(2014إال أن تلك السياسة جاءت حلل املشاكل وليس
لتجنب حدوثها ،وإن كان هذا ال يلغي كون تلك اجلهود احلثيثة والضغط املستمر على الفرقاء
السياسيني مكن األمم املتحدة من التوصل التفاق بينهم يستند على التوصل لتشكيل حكومة
وفاق وطين بعد عدد من اجلوالت واللقاءات وتلكؤ العديد منها ،حلني جناحها يف
نيسان ،2016/ابلتوصل على تشكيل حكومة معرتف هبا دوليا وعربيا ،حظيت مبوافقة وترحيب
حملي بعد صراع على السلطة بني حكومتني.
أما على صعيد الدور العريب ،فأنه غالبا ما أييت متأخرا أو ال أييت .لكن فيما يتعلق
ابألزمة الليبية فقد كان هنالك اعرتاض سياسي لسياسة القذايف ،إزاء احملتجني ،كما كان هنالك
شبه أتييد غري معلن لعملية اسقاطه .لكن مع اسقاط القذايف والتداعيات اليت ترافقت بعد
 ،2011حاولت اجلامعة العربية (وضمن امكانيتها) التدخل لرأب الصدع بني القوى السياسية
الليبية ،ومع انقسام احلكومة الليبية منتصف العام  ،2014قامت اجلامعة العربية أبجراء

املشاورات مع خمتلف األطراف املعنية ابألزمة الليبية هبدف حماولة وضع احللول وحتقيق املصاحلة
الوطنية الليبية وبناء مؤسسات جديدة للدولة الليبية( .)41وان كانت شدة الصراع اقوى من لغة

احلوار.
أما دول اجلوار اإلقليمية املعنية بشكل مباشر بتطور مسار األزمة الليبية ألسباب عدة
أتيت يف مقدمتها التنافس بني تلك القوى والرغبة يف اهليمنة على ليبيا بوسائل خمتلفة ،ومن شأن
هذا التنافس أن يزيد من حدة الصراع يف املشهد اللييب للتقاطع يف الرؤى واألفكار واملصاحل.
وميكن تصنيف تلك القوى إىل حمورين ،أوهلما مصري اماريت جزائري يدعم معسكر الكرامة،
والثاين قطري تركي سوداين يدعم معسكر فجر ليبيا .لكن هذه احملاور ليست متجانسة ابلرؤى
واألفكار بقدر ما هي تتقارب يف وجهات النظر ،وذلك ألن لكل طرف مصاحله اخلاصة.
ففيما يتعلق ابحملور املصري-اجلزائري-اإلمارايت :يتهم معسكر فجر ليبيا كل من مصر

واالمارات ابملشاركة يف دعم عملية الكرامة ،من خالل القصف اجلوي ملناطق شرق ليبيا ،على
الرغم من نفي البلدين ابلتدخل العسكري املباشر يف ليبيا .أما اجلزائر فأهنا حتاول لعب دور
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الوسط بني كل الفرقاء السياسيني ،على الرغم من معارضتها للتيار اإلسالمي النافذ يف ليبيا
خشية امتداده إىل اجلزائر ،والذي يتعارض مع طبيعة احلكم يف اجلزائر ،إال أن السياسة اجلزائرية
حتاول عدم استفزاز أي من األطراف ،وتدعم طرف سياسي يقرتب من وجهة نظرها ويلتقي مع
مصاحلها ،كما تستهدف اجلزائر قطع أي خطوط اتصال لدعم املسلحني املتشددين ونظرائهم يف
الداخل اجلزائري أو يف حميطها من جانب مشال دولة مايل .يف حني يزداد الوضع تعقيدا يف مصر
اليت مرت بثورتني ،فقد اسقطت النخبة احلاكمة يف مصر حكم االخوان يف مصر منتصف العام
 ،2013وهي ابلتايل تعارض أي تيار أو مجاعة مسلحة افكارها تقرتب من مجاعة اإلخوان
املسلمني ،فضال عن كوهنا تسعى لتأمني شرق ليبيا من هتديدات تسريب السالح ،واملقاتلني،
واحلفاظ على العمالة املصرية يف ليبيا .وتعد تلك القضااي أحد األسس املهمة للحفاظ على
األمن القومي املصري ،مبا يتطلب دورا مباشرا وفعاال يف الساحة الليبية لتأمني حدودها وأمنها
الداخلي .أما االمارات اليت دخلت على خط األزمة الليبية ضمن التغري يف سياستها العربية بعد
الثورات العربية ،وحتالفها مع مصر بعد  /30يونيو 2013/ملواجهة التيارات اإلسالمية ،فضال

عن الصراع اخلليجي-اخلليجي على مساحة النفوذ يف املنطقة العربية بعد العام .)42(2011

أما احملور القطري الرتكي السوداين :فقد اهتمت بشكل مباشر حكومة الثين بدعم قطر
والسودان مليشيا فجر ليبيا ابألسلحة ،أما فقد أرسلت مبعواث خاصا إىل طرابلس التقى فيه
عمر االسي رئيس وزراء احلكومة الداعمة مليليشيا فجر ليبيا ،إال أن تركيا تؤكد على دعمها
جلهود األمم املتحدة يف احلوار بني اطراف النزاع .ويرتبط الدعم الرتكي والقطري ابلتمويل من
خالل دعم الثوار ضد القذايف ،ومن مث االعرتاف املبكر ابجمللس الوطين االنتقايل ،وتقدمي تركيا
العديد من القروض للمساعدة يف اعمار ليبيا .أما املوقف السوداين ،فهنالك تقارب أيديولوجي
بني النظام احلاكم يف السودان واملعسكر املصرايت يف غرب ليبيا ،كذلك من مصلحة السودان

اتمني احلدود اجلنوبية الليبية من أي هتديد قد ميتد للسودان( .)43وعليه فأن األطراف اإلقليمية

كال له مصاحله يف التدخل ومحاية أمنه القومي ،ابلشكل الذي يعزز الصراعات الداخلية ويزيد
من حدهتا وصعوبة إجياد حل جذري هلا .على الرغم من حدة تلك االنقسامات والتقاطعات قد
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تراجعت مع هناية العام  ،2015بسبب خشية اغلب دول اإلقليم من امتداد تلك التأثريات
إليها ،وبدا أن هنالك تواجه عام حنو تسوية الصراع اللييب من قبل مصر واجلزائر وتونس وتركيا
وقطر واالمارات من خالل دعم خمرجات احلوار اللييب ،وحكومة الوفاق ،مع اإلقرار بتباين

املصاحل واحلساابت(.)44
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اخلامتـــــــة

مل تقدم الثورات واحلركات االحتجاجية النتائج املرجوة للبلدان اليت خرجت من أجل
التغري واالصالح والبحث حنو حياة كرمية يصان هبا كرامة وهيبة املواطن العريب ،وتباينت حدة
التغري من بلد إىل أخر ،فالبعض شهد تغري جزئي والبعض يف انتظار التغري ،والبعض سار حنو
الفوضى والفشل .وقد كانت ليبيا أحد أكثر الدول اليت تعرضت لدمار نتيجة إلسقاط نظام
القذايف .على الرغم من أهنا كانت من بني الدول االكثر حاجة للتغري اجلذري الشامل يف بنية
الدولة الليبية ،هذا أن صح أن نطلق عليه دولة وفقا للمنهج املؤسسايت .وذلك آلن نظام
القذايف مل يسعى لبناء مؤسسات سياسية واجتماعية واقتصادية ،بل عمل على تكريس
مؤسسات خاصة ترتبط به ،وتسعى حلمايته .وعلى اجلانب االجتماعي كان يدعم القذايف اجملتمع
االهلي ويسعى يف تكريسه.
ومن مث كان اسقاط النظام اسقاط ألركان الدولة يف ليبيا بسبب حالة الفراغ اليت تركها

غياب هرم السلطة ،وهذا األمر جعل احلكومات املتعاقبة تصطدم مبصاعب اجياد ارضية مناسبة
للبناء ،تضافرت تلك املصاعب مع انتشار السالح بشكل مفرط بني العديد من القوى
الصاعدة يف ليبيا بعد القذايف ،واليت وجدت يف التدخل اخلارجي ،وحتديدا حلف الناتو املربر يف
استخدام القوة ،وهذا الرأي تبناه القوى اإلسالمية املتشددة اليت هلا اهداف اممية عابرة للدولة
الوطنية ،وتتقاطع بشكل جذري مع القوى السياسية الرامية لتأسيس دولة ليبية مدنية .وازداد
األمر تعقيدا مع ولوج تلك القوى عرب املسار السياسي اللييب ،واختاذها ممثلني يف احلكومة
والربملان ،فضال عن االبقاء على اجلناح العسكري مسيطرا على الساحة الداخلية الليبية.
هذا مبجمله أوجد صراع حاد وتنافس بني القوى الليبية واألجنحة العسكرية واملليشيات
املسلحة ،للحد الذي أدى إىل نشوء حكومتني مع منتصف العام  ،2014أحدها معرتف به
دوليا واألخر غري معرتف هبا دوليا لكنها حتظى ابملشروعية من قبل شرحية من الشعب اللييب،
واستمرت تلك االشكالية قرابة العامني بذلت االمم املتحدة دورا يف تقريب وجهات .وكان هلذا
االنقسام احلكومي ومن قبله ضعف اجمللس االنتقايل املؤقت والربملان املنتخب يف العام ،2012
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دورا يف فتح الباب للتدخالت اإلقليمية والدولية ،وبعض القوى اإلقليمية حتاول التدخل يف ليبيا
لضبط مسار الصراع وعدم خروجه عن نطاق سيطرهتا ،بسبب خشية أتثري ذلك الصراع على
تلك البلدان وعلى أمنها القومي ،واكثر البلدان حساسية ازاء عدم االستقرار يف ليبيا مصر
والسودان واجلزائر.
وفق تلك الرؤى والتقاطع ابملصاحل بني الداخل واخلارج ،ينذر ببقاء حالة عدم االستقرار
السياسي يف ليبيا ،بل أن ليبيا من ضمن الدولة املرشحة للتقسيم أو التجزئة.
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Abstract
Libya presents the experience of the failed state model after the
so-called "revolutions of the Arab Spring". The full absence of
institutions under the Gaddafi regime, and the quick moving into
pluralism, but in its unhealthy form. Such pluralism was a reflection
of the multi-tribal and territorial, religious, ideological plurality.
Kind of internal conflict was arisen, because of the sharp intersection
among those forces, turning most often into internal fighting between
the conflicting parties which was supported by regional and
international intervention making the Libyan issue more complicated
problem.
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