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 الشكر كالتقدير 

اليداع ليفكر قبل اف ربظ  باغبركؼ ليجمعها يف كلمات ... تبعثر االحرؼ كعبثا يف مثل ىذه اغبظات يتوقف 
اف وباكؿ ذبمعها يف سطور سطورا  كثَتة سبر يف اػبياؿ كال يبقى لنا يف هناية اؼبطاؼ اال قليال من الذكريات 

 كصورة ذبمعنا  برفاؽ كانوا اىل جانبنا ... 

تنا االكىل يف غمار اغبياة كلبص باعبزيل الشكر كالعرفاف اىل  فواجب علينا شكرىم ككداعهم ككبن لبطو خطو 
كل من أشعل مشعة يف دركب عملنا كاىل من كقف على اؼبنابر كاعطى من حصيلة فكرة لينَت دربنا اىل االساتذة 

 . الكراـ يف كلية القانوف كالعلـو السياسية كنتوجو بالشكر اعبزيل اىل االستاذ

 

 ـ.ـ.رعد علي عبيد
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 لمقدمة ا

تعرضت ليبيا شأهنا شأف العديد من الدكؿ العربية كدكؿ مشاؿ افريقيا لتسونامي التغيَت الذم احدث ربوال كبَتا يف تاريخ ليبيا 
عاما سطت خالؽبا القبيلة على مفاصل العملية  37السياسي كاليت كانت خاضعة غبكم العقيد معمر القذايف ؼبا يقارب 

ت اجملتمع من اؼبشاركة يف عملية صنع القرار السياسي فضال عن انفراد العقيد معمر السياسية بالشكل الذم حـر اغلب فئا
القذايف كافراد قبيلتو يف ادارة دفة اغبكم اىل جانب حصر صبيع االمتيازات بشخصو كافراد اسرتو االمر الذم ادل اىل تدىور 

ك من خالؿ اطالقو اشارات العودة اىل النظاـ االكضاع السياسية يف البالد رغم ؿباكلتو ادخاؿ اصالحات اقتصادية كذل
غبقوؽ االنساف اذ اف تلك االصالحات مل منح الليبيُت حقوقهم اؼبدنية كالسياسية فبا االقتصادم كاعتماده الوثيقة اػبضراء 

كفضال  عن  كلد شعورا بعدـ بالرضا بطبيعة االصالحات االقتصادية اليت كعد هبا القذايف كاليت ؿ ذبد اؼبناسبة لتنفيذىا
ذلكفقد كانت ىناؾ ؿبفزات سياسية كدكافع اجتماعية كاقتصادية داخل اجملتمع اللييب دفعت الشعب اىل اعالف ثورتو كاؼبتمثلة 
بالكبت السياسي كالتمايز اؼبناطقي كاغبرماف االقتصادم الذم زاد من حدة الصراع بُت مناطق شرؽ ليبيا كغرهبا كلعل ىذا ما 

ثورة يف اؼبناطق الشرقية للبالد كيف الواقع كاف لالخطاء اليت كقع فيها القذايف اثرىا يف تصعيد الرأم العاـ يفسر سر انطالؽ ال
الشعيب كقول اؼبعارضة ضده يف ضوء ازمة التصعيد اليت شهدهتا االنظمة السياسية يف اؼبنطقة العربية كدكؿ مشاؿ افريقيا كال 

شباط كاليت اثارت ردكد فعل القول الدكلية كاالقليمية يف  87الليبية يف ثورة سيما مصر كتونس كاليت ادت اىل انطالؽ ال
 مقدمتها الدكؿ االفريقية كذلك ػبصوصية العالقة اليت تربطها بالعقيد معمر القذايف .
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 اىم نظريات العالقات الدكلية السائدة          تكمن انبية اؼبوضوع يف ارتكازه على االسس النظرية اليت توفرىا البحث:اهمية 

 اؼبهتمة بالًتكيج لالمن االنساين كؿباكلة صبها كفحصها الثر التهديدات كالرىانات االمنية اليت ربملها                   

  التحوالت االقليمية الراىنة دبا ىبدـ زبصص الدراسات اؼبغاربية فبا هبعل اؼبوضوع مفيدا ليس فقط يف 

 دراسة االمن االنساين يف منطقة اؼبغرب العريب كامبا كذلك الًتكيز على اؼبقاربات النظرية ربط اؼبمارسة                    

 بالتنظَت .                   

 

 يف  اؼبسانبة يف فهم كاستيعاب طبيعة التحوالت االقليمية الراىنة ككيفية تأثَتىا على االمن االنساين اهداف البحث: 

 اؼبنطقة اؼبغرب العريب على ضوء اغبالة الليبية كالتواكب مع متغَتات الواقع االقليمي الراىن بأعتباره معيارا                      

 زبترب حيالو اؼبقاربات النظرية كاؼبمارسات كذبو الدراسة الهباد اليات كفيلة لتعزيز االمن االنساين يف                    

 اؼبغرب العريب                     

 

 متناىية يف فهم كاستيعاب الرىاناتيعاجل اؼبوضوع ؿبل الدراسة اشكالية تتمحور حوؿ عالقة ذات انبية  :اشكالية البحث

 ؼبغرب كالتهديدات اليت تفرضها التحوالت االقليمية الراىنة كانعكاسها على االمن االنساين يف منطقة ا                      

 العريب بتسليط الضوء على اغبالة الليبية اؼبتأصلة يف ما اذا كانت التحوالت االقليمية الراىنة تفرض    

 كتنطوم على هتديدات امنية مربكة من حيث مصادرىا كطبيعتها فأف ادراكها يشكل بوادر استباقية   

 لوضع االمن االنساين يف سلم اكلويات سياسات منطقة اؼبغرب العريب كلما اذبو االعتماد على تدخل   

 اؼبؤسسات الدكلية يف ليبيا كلما ساعد يف ارساء  اليات كبناء اسًتاتيجيات لتحقيق االمن االنساين يف ليبيا     
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 يقتضي منا موضوع الدراسة االعتماد على اؼبنهج التارىبي يف جذكر مفهـو االمن االنساين ككذا لتبياف  : منهجية البحث

 االبعاد التارىبية اليت كانت كستضل ؿبددا لالمن االنساين يف منطقة اؼبغرب العريب كربديد اػبلفية التارىبية                     

 دؼ االحاطة بضمنيات الظاىرة موضوع البحث . لبعض التهديدات هب                    
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 المبحث االول

 التحدي االمني 

 

كاجو ليبيا بعد اربع سنوات من االطاحة بنظاـ القذايف نتيجة ربديات امنية كسياسية كازمات اقتصادية جعلتها قبلة ؼبا         
يعرؼ بتنظيم الدكلة االسالمية حيث اصبحت القضية الليبية مثار جدؿ يف احملافل الدكلية . كتعثر اؼبساعي االفبية من اهباد 

اليت تعصف بالبالد حىت اللحظة ال سيما بعد رفض ؾبلس النواب كالصراعات العسكرية  حل هنائي الزمة االنقساـ السياسي
اللييب اؼبنحل تشكيلو حكومة الوفاؽ الوطٍت اؼبنبثقة عن اتفاؽ الصخَتات برعاية االمم اؼبتحدة كانقساـ اؼبؤسبر الوطٍت العاـ يف 

  طرابلس بشأف ذلك االتفاؽ .
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 المطلب االول

 تحدي االرهاب 

 

كجد تنظيم ما يعرؼ بالدكلة االسالمية  يف البيئة الليبية ارضا خصبة للنمو كالتمدد االمر الذم اثار فزع الغرب كال سيما      
الدكؿ االكربية اليت باتت على بعد ثالشبائة كيلو مًت فقط من معقل تنظيم الدكلة على الشواطىء الليبية حيث تفاقم القلق 

د اؽبجمات اؼبتكررة اليت شنها التنظيم على حقوؿ كمواىنء النفط يف ؿباكلة للسيطرة على منطقة اؽبالؿ النفطي اليت الغريب بع
دبا فيها ميناء السدرة اكرب اؼبوانئ الليبية كتزكد تلك اؼبوانئ الدكؿ الغربية صاحبة العقود الدائمة تضم اربعة موانئ رئيسية 

 .(8)الواليات اؼبتحدة االمريكية كايطاليا كاؼبانيا كاسبانيا كاؼبملكة اؼبتحدةالستخراج كتسويق النفط اللييب ك

باتت نية التحالف الدكيل للتدخل عسكريا يف ليبيا ربت شعار "ؿباربة االرىاب" معلنة خاصة بعد تصريح كزيرة الدفاع 
ف التحالف سيمضي قدما يف ؿباربة تنظيم ا 7186االيطالية "ركبرتا بينويت" يف الثامن كالعشرين من يناير /كانوف الثاين 

يف ليبيا رغم تأخر تشكيل حكومة الوفاؽ الوطٍت الليبية ، مع السعي الف يكوف التدخل بناء على طلب من السلطات الدكلة 
الليبية لكي ال يبدك غزكا غربيا كما يسوؽ لذلك التنظيم حسب قوؿ بينويت اليت اكدت اف ايطاليا ارسلت مؤخرا طائرات 

 ربية اىل قاعدة تراباين اعبوية"يف جزيرة سيسيليا االيطالية ، اضافة اىل كجود قوات حبرية ايطالية منتشرة يف البحر اؼبتوسط ح

 

بالنظر اىل تصروبات مسؤكلُت اكربيُت كامريكيُت خالؿ االسابيع القليلة اؼباضية  مقدمات التدخل في ليبيا تلوح في االفق:
يوجدتوجو لتهيئة الرأم العاـ الغريب لصراع كشيك حيث نقل موقع كزارة الدفاع االمريكية عن رئيس االركاف اؼبشًتكة للجيش 

أف حاسم حملاربة تنظيم الدكلة يف ليبيا ، كىو االمريكي اعبنراؿ " جوزيف دنفورد" اف اغباجة اصبحت ملحة الزباذ قرار بش
 . كاعترب دنفورد اف ىناؾ  7186تصريح جاء عقب لقائو مع نظَته الفرنسي يف الثاين كالعشرين من يناير/ كانوف الثاين 

                                                           

 http://corriere.it/esteri/16 ، 7186يناير/كانوف الثاين  78( جريدة كورير ديال سورير االيطالية بتاريخ: 8)
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 .(8)خشية اف تصبح ليبيا منطلقا لقياـ تنظيم الدكلة بأنشطة اخرل يف افريقيا

 4511من افراد قواهتا ليضحوا اىل  451التحالف الدكيل يف اغبرب على تنظيم الدكلة نشر كتعتـز فرنسا العضو الفعاؿ يف 
 .(7)اخرين منتشرين يف منطقة الصحراء الكربل بشماؿ افريقيا فضال عن قواعدىا العسكرية ىناؾ كطائراهتا بدكف طيار 

اليت يستخدمها االرباد االكريب عبمع معلومات كخالؿ العامُت اؼباضيُت مل يكد يتوقف صوت الطائرات بدكف طيار 
استخباراتية عن عمليات ارىابية عن عمليات التهريب كاستطالع اؼبواقع العسكرية على طوؿ الساحل اللييب بل استهدفت 

زعيم التنظيم غارات جوية امريكية قيادات التنظيم يف ليبيا اكثر من مرة ككانت اخرىا الغارة اليت قتل فيها ابو نبيل االنبارم 
، حسبما صرحت بو كزارة الدفاع  7183من سنة الدكلة يف مدينة درنة بشر يف ليبيا يف الثالث كالعشرين من تشرين الثاين 

 .(4)االمريكية انذاؾ

ة اعلن البنتاغوف مقتل ـبتار بلمختار يف غارة نفذهتا طائرة امريكية بدكف طيار يف مدينة اجدابيا الساحلي 7185كيف حزيراف 
بوسط ليبيا كرغم اف حكومة عبداهلل الثٍت اؼبنبثقة عن برؼباف طربت اؼبنحل بشرقي ليبيا اكدت اػبرب يف بياف ؽبا اال اف مواقع 

ينفي فيو مقتل بلمختار كيف جهادية نشرت بيانا قالت فيو انو منسوب ؼبا يعرؼ بتنظيم القاعدة يف بالد اؼبغرب االسالمي 
ر موقع كزارة الدفاع االمريكية اىل كجود مفرزة من القوات االمريكية على االرض يف ليبيا بغرض سياؽ االعداد العسكرية اشا

( يف سعي امريكي لالحاطة خبريطة القول العسكرية على 3التواصل مع قوات ليبية كااللبراط معها يف استعدادات عسكرية)
كيلومًت جنوب غرب العاصمة طرابلس كيسيطر   8711االرض كقد شوىد افراد اؼبارينز االمريكيُت يف قاعدة الوطبة اعبوية ) 

                                                           

،  7186يناير/كانوف الثاين  77موقع كزارة الدفاع االمريكية بتاريخ (8)
http://www.defense.gov/news/news.transcripts 

(
2

،  7186يناير / كانوف الثاين  77 بتاريخموقع كزارة الدفاع االمريكية (
view/article-article-http://www.defense.gov/news/news.transcripts-644243/dunford  

discusses 

  http://www.washingtonpost،  7185نوفمرب/ تشرين الثاين  73( صحيفة كاشنطن بوست بتاريخ 3)
.com/world/national security 

(
4

 http://www.defense.gov،  7186يناير/كانوف الثاين  77موقع كزارة الدفاع االمريكية بتاريخ (

http://www.defense.gov/news/news.transcripts-article-view/article
http://www.defense.gov/news/news.transcripts-article-view/article
http://www.washington/
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ؽ . كما م على القاعدة قوات من غرب ليبيا تعرؼ بأسم جيش القبائل كىي موالية جمللس النواب اؼبنحل اؼبنعقد يف طرب 
 .(8)ارساؿ عناصر كوماندكز امريكية كبريطانية )قوات خاصة( اىل ليبيا لغرض اؼبراقبة كصبع اؼبعلومات االستخباراتية 

يقـو تنظيم الدكلة يف ليبيا بعمليات عديدة ربفز التدخل اػبارجي لوقف سبدده حيث استهدؼ يـو السابع من كانوف الثاين 
عبهاز كيلومًت شرقي العاصمة طرابلس( معسكر تدريب للشرطة اثناء ذبمع مدربُت تابعُت  851يف مدينة زلتُت ) 7186

خفر السواحل باالضافة اىل البوابة الشرقية لبلدة راس النوؼ دبنطقة اؽبالؿ النفطي عقب اؽبجـو الذم شنو التنظيم يف الرابع 
نشأت النفطية ادت اؼبواجهات اؼبسلحة بُت الطرفُت اىل من كانوف الثاين ، مطلع العاـ على مينائي السدرة كراس النوؼ اؼب

اشعاؿ النَتاف يف خزانات النفط بعد اف سيطر التنظيم على بلدة ابن جواد الواقعة غريب ميناء السدرة بثالثُت كيلومًت كخبمسة 
صورا الربعة من منفذم  كثالثُت كيلومًت شرقي بلدة النوفلة اؼبعقل الثاين للتنظيم بعد مدينة سرت كنشر التنظيم انذاؾ

االقتحاـ االكؿ ؼبيناء السدرة ، ثالثة منهم من ذكم البشرة السمراء كىذا يدؿ على صلة التنظيم كتواصلو مع اعبماعات 
شن التنظيم ىجمات  7185كبداية  7183مل يكن اؽبجـو على منشأت نفطية جبديد ففي هناية عاـ  اؼبسلحة يف افريقيا .
نب ابرزىا اؽبجـو على حقوؿ النفط كحقل الواحة كاؼبربكؾ كالباىي بوسط ليبيا ، كخالؿ الفًتة ذاهتا قتل فيها ليبيوف كاجا

 ىاجم عدد من البوابات االمنية الواقعة بُت مدينيت سرت كمصراتة كطرابلس كجنوبا على الطريق اؼبؤدم اىل مدينة سبها .

 

، ككانت اخر اؼبدف اليت حررىا الثوار  من قبضة   7188عاـ سرت، مسقط راس معمر القذايف كفيها قتل على يد الثوار  
كتائب القذايف انذاؾ ، كمنذ ذلك اغبُت كحىت االف مل تبسط ام من اغبكومات االنتقالية اؼبتعاقبة سيطرهتا على اؼبدينة اليت 

ركز يف معسكرات حوؿ كاكتفت رئاسة االركاف بارساؿ كتائب مسلحة للتم كيلومًت   351تبعد عن العاصمة طرابلس حوايل 
اؼبدينة كسكاف سرت خليط من قبائل الفرجاف كالقذانفة كاؼبوداف كرفلة كالعمامرة كقبائل من مصراتو ، ككاف كثَت منهم مؤيدين 

لنظاـ القذايف كمستفيدين منو ، خاصة يف الوضائف كاػبدمات اليت حضيت هبا اؼبدينة ، كقد اصبحت جاذبة كحاضنة 
من كل حدب كصوب مستغلُت الفوضى كاالنقالب االمٍت يف البالد بعد تفاقم الصراعات اؼبسلحة اليت  لعناصر تنظيم الدكلة

اصبحت سرت  7183كيف هناية عاـ  7183اعقبت انطالؽ عملية الكرامة العسكرية بقيادة اللواء اؼبتقاعد خليفة حفًت عاـ 
 .بة اىم معاقل التنظيم ليس يف ليبيا فحسب بل يف مشاؿ افريقيا قاط

                                                           

 http://awsat.com، 87العدد  7185ديسمرب / كانوف الثاين  8( صحيفة الشرؽ االكسط بتاريخ 8)
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استقول التنظيم ىناؾ بابناء اؼبدينة العائدين اليها مؤخرا كالذين كانوا ضمن كتائب القذايف كفركا منها حيث دخلها الثوار عاـ 
7188. 

اشتد عود التنظيم بعد انظماـ اؼبهاجرين )اؼبقاتلُت االجانب كاغلبهم من تونس كاعبزائر كاؼبغرب كالعراؽ كاليمن كمصر 
كالسوداف كدكؿ افريقية اخرل( حيث كجهت قيادة التنظيم يف ليبيا دعوة التباعو االجانب للتوجو اىل ليبيا ربت شعار "باقية 

ى اغبدكد كعمليات هتريب البشر عرب الصحراء كالشواطئ الليبية ، كيتضح ذلك جليا من كتتمدد" مستغلُت الفراغ االمٍت عل
خالؿ تصروبات مصورة كتصريح ام ؿبمد االنصارم كىو من قيادات التنظيم يف ليبيا الذم يدعو من يصفهم "باجملاىدين" 

حسبما  4111اىل  7111التنظيم يف ليبيا بُت االسالمية كيًتاكح عدد افراد باؽبجرة اىل ليبيا كاالنظماـ اىل صفوؼ الدكلة 
 .(8)ذكر تقرير امٍت صادر عن ؾبلس االمن باالمم اؼبتحدة يف التاسع عشر من نوفمرب /تشرين الثاين اؼباضي

بعد انضماـ مئات اؼبقاتلُت االجانب الذين ثبتوا اقدامهم يف ليبيا خاصة بعد تكثيف التحالف الدكيل كبريطانيا كفرنسا كركسيا 
 ضرباهتم اعبوية ضد معاقلو يف مدينة الرقة كمناطق اخرل داخل سوريا .

تابعت ااؼبنظمات الغربية التطورات اػباصة بتمدد التنظيم كبثت كسائل عرب كسائل االعالـ الغربية تفيد بأف التنظيم من معقلو 
كيلومًت من شواطئها كمن بُت تلك الرسائل   دبدينة سرت يوجو الساحلية يوجو انظاره على اكربا بعد اف بات على بعد ثالشبائة

نشر معلومات تؤكد اقداـ تنظيم الدكلة يف سرت منذ تشرين االكؿ اؼباضي على تدريب عناصره على قيادة الطائرات اؼبدنية 
ظيم (. كىو ما يطرح التساؤؿ حوؿ كيفية حصوؿ التن7من خالؿ غرفة مالحة جوية رباكي قمرة القيادة يف الطائرات اؼبدنية)

على ىذه التقنية . فالتنظيم يسيطر على قاعدة القر ضابية اعبوية بالكامل يف سرت منذ يونيو /حزيراف اؼباضي بعد انسحاب 
اؼبؤسبر الوطٍت العاـ بأستعادة السيطرة على مؤسسات الدكلة اليت سقطت يف قبضة اركاف اليت ركلفتها رئاسة  866لكتيبة ا

 التنظيم ىناؾ .

                                                           

 http://www.global،  7185/تشرين الثاين 89( تقرير امٍت صادر عن ؾبلس االمن باالمم اؼبتحدة بتاريخ 8)
security.org/security/library/report/20  

 7185ديسمرب/كانوف الثاين  5( موقع ؿبطة فوكس نيوز بتاريخ 7)
،.http://www.foxnews.com/world/2015/12/04/isis-takes 

http://www.global/


13 
 

الكتيبة االنسحاب لنقص الدعم اؼبقدـ ؽبا فضال عن سقوط كثَت من افرادىا خالؿ اؼبواجهات مع التنظيم ، بل كارجع قادة 
اف غالبيتهم قتلوا جراء عمليات التنظيم النوعية اليت اصطادهتم تباعا من خالؿ اؼبباغتة كاقتحاـ معسكراهتم ليال كزرع االلغاـ 

 ة .كتنفيذ اؽبجمات االنتحارية بسيارات ملغم

مؤسسة كويلياـ لالحباث اصبحت اكربا ضمن ىذا الوضع اؼبيداين يف نطاؽ االىداؼ احملتملة للتنظيم طبقا لتقييم امٍت اعدتو 
، حيث يسيطر التنظيم حاليا على طائرات كمنظومات طَتاف خلفها نظاـ القذايف يف القاعدة اعبوية كما اف ربصنو بُت 

. بل اف التنظيم خالؿ االشهر القليلة اؼباضية اكتيب مزيدا من االرض (8)افو منفردا االحياء السكنية صعب ؿباكالت استهد
ككماؿ فريواف ، امر فرؽ تأمُت  866كاؼبواقع شرؽ سرت كغرهبا كجنوهبا كىو ما صرح بو كل من ؿبمد اغبصاف امر الكتيبة 

 . حواجز التفتيش بُت سرت كمصراتو كاكده شهود عياف على االرض يف مدينة سرت

كيبدك كاضحا طموح التنظيم يف التمدد انطالقا من موقع ليبيا االسًتاتيجي كطبيعتها اعبغرافية ، فليبيا ىي الدكلة الوحيدة بعد 
سوريا الكالعراؽ اليت يسيطر فيها التنظيم على مناطق بأكملها كىي تلك اؼبناطق اؼبمتدة من منطقة اؽبيشة ،حوايل مئة مًت 

ل مركرا ببلديت مركرة خاصة تلك الواقعة جنويب ابن جواد كالسدرة كراس النوؼ كحقوؿ الواحة غرب سرت مث سرت بالكام
كاؼبربكؾ كالباىي كال يبكن اغبديث عن النفط اللييب دكف ذكر انبيتو القصول بالنسبة للدكؿ اؼبستفيدة منو كعلى رأسها ايطاليا 

 اؼبتحدة االمريكية اضافة اىل الصُت.  كاؼبانيا كاسبانيا كاؼبملكة اؼبتحدة كاليوناف كالواليات

توجو اىل سرت ايضا عناصر من التنظيم الفاركف من مدينة درنة بشرقي ليبيا بعد  7185خالؿ اشهر النصف الثاين من عاـ 
من اخراجهم من درنة ، اف خسركا معركتهم ىناؾ يف يوليو /سبوز اؼباضي ، عندما سبكن مقاتلو ؾبلس شورل ؾباىدم درنة 

منهم من فر اىل سرت  كبقي منهم يف مدينة الفتاح اعببلية على بعد حوايل ثالثُت كيلومًت جنوب شرؽ درنة كتعترب ففر 
الفتايح منطقة اشتباكات بُت الطرفُت ، اما يف بنغازم فيقاتل عناصر التنظيم ضد عناصر حفًت خاصة يف احياء رئيسية  

مسوغا غبفًت لرفع شعار "ؿباربة االرىاب" رغم اف قواتو منخرطة يف قتاؿ كالليثي كالصابرم ، كقد اعطى كجودىم يف بنغازم 
ضد فصائل اخرل كمجلس شورل ثوار بنغازم ، كما اف عملية الكرامة نفسها اعطت مربرا لتنظيم الدكلة للنمو كجذب 

 مزيد من اؼبقاتلُت اىل صفوفو .

 

                                                           

  http://www.quilliam foundation.org،  7185شباط/7( تقرير امٍت من اعداد مؤسسة كويلياـ لالحباث بتاريخ :8)

http://www.quilliam/
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، ال تستبعد  7118سبتمرب/ايلوؿ 88ينظر الغرب اىل مبو تنظيم الدكلة حبذر شديد ، فالعقلية االمنية الغربية بعد ىجمات 
على من يفجركف انفسهم  يف سيارات ملغمة اف يفجركا انفسهم يف طائرات ، طاؼبا اف ذلك يتفق مع قناعاهتم كسعيهم 

كلكن عن طائرات مدنية اك ذبارية  48اك ميغ  86نا ليس عن طائرة اؼ باعدائهم . كاغبديث ىالغباؽ اكرب قدر فبكن 
ايضا ، فلو اقلع انتحارم بطائرة من سرت ليفجرىا يف الفاتيكاف على سبيل اؼبثاؿ ، فلن يستغرؽ االمر سول ساعة كنصف 

 لعبور البحر اؼبتوسط.

ين ينطلقوف عرب البحر اؼبتوسط من نفس الشواطئ اليت لقد تفاقم التخوؼ الغريب من تفاقم ازمة اؼبهاجرين غَت الشرعيُت الذ
يف ثالث مدف ساحلية رئيسية يف ليبيا كىي سرت كبنغازم كدرنة حيث اشارت تقارير امنية اكربية يسيطر التنظيم على بعضها 

اىل اف عشرات االالؼ من اؼبهاجرين السريُت سبكنوا من الوصوؿ اىل شواطئ اكربا عرب  البحر اؼبتوسط خالؿ االعواـ القليلة 
بُت اربا كافريقيا كالشرؽ االكسط ، كمل يقتصر التخوؼ على الرىبة اؼباضية حيث سبثل ليبيا دبوقعها اعبغرايف نقطة عبور مهمة 

من عقيدة التمدد اليت ينتجها التنظيم فحسب كاليت ال تستثٍت اكربا كما صرحت قيادات ؿبسوبة على التنظيم يف اكثر من 
ايتهم ركما مشَتا تسجيل مصور كاؼبتحدث يف مقطع ذبح االقباط على شواطئ سرت الذم يقوؿ يف هناية تسجيلهم اف غ

بل اف مسألة استقطاب مقاتلُت لاللتحاؽ يف التنظيم يف معقلو اعبديد ايضا تؤرؽ اليها بسكُت موجو صوب البحر اؼبتوسط 
الدكؿ االكربية خاصة الدكؿ اليت هبا مواطنوف مسلموف كثر كفرنسا كبلجيكا كىولندا كايطاليا كال سيما بعد تفجَتات باريس 

يقات اليت تلت انتقاؿ من يعتقد انو العقل اؼبدبر ؽبا عبداغبميد ابا عود بُت بلجيكا كمغقل التنظيم يف اليت ثبت يف التحق
 سوريا عدة مرات .

كتشَت تقارير امنية تتبادؽبا مؤسسات االرباد االكريب اىل اف مسؤكلُت غربيُت وبثوف دكؿ التحالف االكريب على ضركرة التصرؼ 
ار االمٍت كالسياسي الذم تعاين منو ليبيا كمواجهة خطر سبدد تنظيم الدكلة خاصة بعد تعثر حياؿ التصاعد العنف كاالهني

كلعل مؤسبر ركما الدكيل بشأف ليبيا يف  (.8)اؼبساعي الدكلية القناع كافة فرقاء االزمة الليبية بالقبوؿ حبكومة الوفاؽ الوطٍت 
ثيال الكثر من اربعُت دكلة اضافة لالرباد االكريب كاالرباد الثالث عشر من ديسمرب/كانوف االكؿ اؼباضي ، الذم شهد سب

االفريقي كاعبامعة العربية كالواليات اؼبتحدة االمريكية دليل مباشر، حيث خلص اىل قرار بدعم حكومة الوفاؽ الوطٍت اؼبنبثقة 

                                                           

(
1

  http://www.washingtonpost،  6718 كانوف الثاين/ يناير 77فة كاشنطن بوست بتاريخ صحي(
.com/world/national security 

http://www.washington/
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السلحة عند طلب حكومة عن اتفاؽ الصخَتات كالتلويح بفرض عقوبات على من يعارضوف تنفيذه كااللتزاـ برفع حظر ا
الوفاؽ الوطٍت كتقدًن اؼبساعدات العاجلة ؼبؤسسات الدكلة كخاصة اؼبساعدات االنسانية كاؼبساعدات يف ؿباربة تنظيم الدكلة 

 باالضافة اىل ؾبلس االمن الدكيل يف الثالث كالعشركف من ديسمرب/كانوف االكؿ. 
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 المطلب الثاني

 لحة تحدي الجماعات المس

 

  طبيعة جماعات العنف وتأثيرها في المشهد السياسي واالمني الليبي ثانيا:

سانبت الضركؼ االمنية اؼبًتدية بشكل كبَت يف مرحلة ما بعد سقوط نظاـ القذايف يف ظهور صباعات العنف اؼبسلحة        
، كاف كانت تلك اؼبرحلة قد كفرت ؿبفزات عدة ؽبذه اعبماعات كتنامي دكرىا يف اؼبشهد السياسي كاالمٍت اللييب ، سول انو 

عاما ؼبواجهة التيار االسالمي ادت دكرا كبَتا يف ربولو  37 عبأ اليها نظاـ القذايف طواؿ يبكن القوؿ اف السياسات االمنية اليت
كخاصة يف دكلة هتم يف بيئتها القبلية كطبيعة اقتصادىا الريعي النفطي يف اضعاؼ جاذبية االسالميُت كبديل اىل العنف 

 .(8)سياسي

لقد اصبحت ليبيا البيئة اغباضنة الستقطاب اعبماعات اؼبتشددة ينتمي اغلبها اىل تنظيم القاعدة اك لالخواف اؼبسلمُت ، 
ما مكنها منتكوين ميليشيات مسلحة كفرض ارادهتا على  كتلقت ىذه اعبماعات دعما من دكؿ عديدة مثل قطر كتركيا 

عثر اؼبسار الديبقراطي يف ليبيا مثل ميليشيا فجر ليبيا يف طرابلس كانصار االرض بقوة السالح ، سانبت بشكل اك باخر يف ت
 (.7)الشريعة يف بنغازم اليت بايعت تنظيم داعش

اؼبعلـو اف ميليشيا فجر ليبيا منحازة اىل التنظيمات اعبهادية اؼبتشددة كتسعى اىل فرض سيطرهتا على مؤسسات الدكلة كعلى 
وات االمنية ىجوما مباغتا شنتو نيليشيا فجر ليبيا لالستيالء على ما يعرؼ دبنطقة اؽبالؿ اؼبنشأت اغبيوية ، حيث صدت الق

النفطي اغٌت مناطق البالد بالنفط ، حبسب ما افاد مسؤكلوف عسكريوف ناىيك عن مشاركتها العبثية ضد اعبيش الوطٍت اللييب 
(4). 

                                                           

 817،ص7183االكؿ/اكتوبر ،تشرين 898خالد حنفي علي " صباعات العنف الليبية ك"الًتانزيت"" اعبهادم ، السياسة الدكلية ، العدد:( 8)
، 8/87/7183( الفرقاء يف ليبيا يضعوف شركطا تعجيزية للمشاركة يف حوار "غداس" ، العرب 7)

http://www.alarab.com/?id=39922> 
، (7183 كانوف االكؿ /ديسمرب  84( القوات اغبكومية تصد ىجوما ؼبليشيا "فجر ليبيا" على اؼبنطقة النفطية شرؽ البالد ، سويس انفو )4)

http://www.swissinfo.ch/ara/afp/> 
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عات مسلحة عديدة يف توجهاهتا االيدلوجية كمواقفها الفكرية تتوزع القول اؼبتنافسة يف ليبيا بُت تنظيمات سياسية كؾبمو 
كقدراهتا العسكرية كتعد الكتائب كاؼبليشيات اؼبسلحة ىي اليت سبتلك القوة العسكرية كالسياسية يف البالد كتضم العديد من 

فع شعارات تطبيق الشريعة، كرغم التنظيمات انبها اعبماعات اؼبسلحة اعبهادية  اليت ترفض اؼبنظور الوطٍت للدكلة الليبية كتر 
اف اعبماعات اعبهادية ادت دكرا ملموسا يف القتاؿ ضد نظاـ القذايف ، بأهنا مثلت يف مرحلة ما بعد سقوطو عائقا اماـ 

السياسي كاحد . تعد اعبماعات الليبية اؼبقاتلة احد ابرز اعبماعات اعبهادية اؼبنخرطة يف العمل (8)عملية بناء الدكلة
. بالرغم اف عبد الكرًن بلحاج كىو اكثر الشخصيات النافذة من (7)ات اؼبسلحة اليت ربمل فكر السلفية اعبهاديةالتنظيم

اعبماعة قاؿ انو م حلها كليس ؽبا كجود على االرض على اساس اف اعضائها انضموا ربت لواء اغبركة االسالمية للتغيَت ، 
. اما اعبماعات اعبهادية اؼبسلحة الرافضة لاللبراط يف العمل السياسي برغم اهنا شاركت يف (4)كانو يؤيد دكلة مدنية ديبقراطية

القتاؿ ضد نظاـ القذايف  ، كىي صباعات ترفض اؼبنظور الوطٍت للدكلة الليبية كتسعى اىل تطبيق الشريعة بقوة  السالح ، 
 سيما مصر كتونس ناىيك عن ضعف الدكلة الليبية كعدـ مستفيدة من بيئة اقليمية تصاعد فيها دكر التيارات اعبهادية ، ال

كرفض بعض الثوار اؼبسلحُت قدرهتا على نزع اسلحة اؼبيليشيات . بسبب التأخر يف بناء اؼبؤسستُت االمنية كالعسكرية 
ا فكر تنظيم االنضماـ اليها خوفا من هتميشهم يف معادلة الثوار كالسلطة اؼبتنازع عليها . ربمل تلك اعبماعات يف مضموهن

القاعدة كخاصة على صعيد التقارب االيدلوجي كمن ابرزىا صباعة انصار الشريعة ، ككتيبة شهداء بو سليم ، كالوية الشهيد 
عمر عبد الرضبن كصباعات التوحيد كاعبهاد كقد سعت تلك اعبماعات اىل فرض الشريعة بالقوة يف بعض اؼبناطق كدرنة 

 خصوصا .

                                                           

 ، 7183مارس  87( علي عبد اللطيف اضبيدة ، غياب اغبوار الوطٍت يف ليبيا : ربديات كعوائق ليبيا اؼبستقبل ، 8)
cked/463957mostakbal.org/newscli-al-http://www.libya  

ابراىيم منشاكم ) الصراع وبتدـ: مأزؽ اعبماعات اؼبسلحة يف ليبيا( اؼبركز ( للمزيد من التفاصيل حوؿ نشاة اعبماعة الليبية اؼبقاتلة كنطورىا : 7)
 http://www.acrseg.org/2390( :  7185كانوف الثاين /يناير   8العريب للبحوث كالدراسات )

فرباير يف ليبيا ، شؤكف عربية))االمانة العامة عبامعة  87الشيخ ، مسار اؼبصاغبة الوطنية كالسلم االجتماعي بعد ثورة ( ؿبمد عبد اغبفيظ 4)
  73( ،ص7183)شتاء  861القاىرة(( ، العدد  -الدكؿ العربية

http://www.libya-al-mostakbal.org/newsclicked/463957
http://www.libya-al-mostakbal.org/newsclicked/463957
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وع يف اغتياؿ رموز نظاـ القذايف كاؽبجـو على اؼبصاحل الغربية ، خاصة اؽبجـو على القنصلية االمريكية كما اهنا متهمة بالضل
يف بنغازم ، كتدريب اؼبتطوعُت الذاىبُت اىل سورية ، كالتنسيق مع بعض اعبماعات اعبهادية يف االقليم ، كال سيما تنظيم 

 .(8)القاعدة يف بالد اؼبفرب العريب

اكم ، كىو احد ابرز عناصر صباعات العنف الليبية ، مسؤكال عن تنظيم انصار الشريعة يف بنغازم كتنامي كيعد ؿبمد الزى
دكره يف الساحة الليبية خالؿ ثورة السابع عشر من شباط /فرباير كبعدىا ، كبدا ذلك جليا عندما ىدد الزىاكم باستدعاء 

شرؽ ليبيا ، خصوصا بعد اف اطلق ما ظباه ))عملية الكرامة(( يف  من ظباىم اىل التوحيد من كل اكباء االرض ؼبواجهة حفًت
، ؼبواجهة التطرؼ كاالرىاب ، كيضم انصار الشريعة يف صفوفو . جبانب الليبيُت ، مقاتلُت من  7183يف ايار/ مايو 

 جنسيات عربية اخرل خصوصا تونس كاعبزائر . 

سياسيا ، يرفض الزىاكم الديبقراطية ، كيقطع بأهنا زبالف الشريعة االسالمية كينظر اىل اؼبشاركُت يف االنتخابات ،على اهنم 
، كخباصة الليربالية اليت يساكيها بالعلمانية اليت  معادكف لالسالـ ، ناىيك باؽبجـو على التيارات السياسية غَت  االسالمية 

كبالتايل يرل اف اؼبسار السياسي بعد الثورة الليبية ؾبرد صنيعة غربية البعاد البالد عن االسالـ جدير  ىي مرادفة للكفر لديو ،
بالذكر اف الزىاكم دعا اىل افامة دكلة اسالمية يف شرؽ ليبيا ، حيث يرل اف مسألة ربكيم شرع اهلل منطلقا اساسيا عبماعة 

السالمية لكفر كااليباف ، كبالتايل يربط بُت تطبيق الدكلة الليبية  للشريعة ااؼبسلمُت كاف تطبيقها يعد حدا فاصال بُت دارم ا
 .(7)كزبلي تنظيمو عن السالح

اف قباح اؼبسار الديبقراطي يف ليبيا يتوقف على نبذ اعبماعات اؼبتشددة للعنف كاالرىاب كالقاء السالح كااللبراط يف العمل 
ف من منطلق اهنم ليبيوف يبكن اف تتحوؿ طاقاهتم اىل عمل نافع يف تعزيز امن السياسي كاؼبسانبة يف اغبفاظ على امن اؼبد

        البال كتطورىا.

 

 

 

                                                           

  85-87( ، ص 7183)نيسات/ 55( خالد حنفي )) خصوصية التيار االسالمي يف ليبيا(( الديبقراطية ، ؾبلة االىراـ ، العدد 8)
 814( علي،))ضباعات العنف الليبية كالًتانزيت اعبهادم(( ، ص7)
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 عوامل تعثر اؼبسار الديبقراطي يف ليبيا. ثالثا:

ترافقت العوامل الداخلية كبصفة خاصة االعتمادات القليلة كاؼبناطقية كما ترتب عليها من نشوء تشكيالت عبماعات       
تنتهج العنف ترصبة مضاؼبها مع بعض العوامل اػبارجية اؼبتمثلو بتقدًن الدعم للقول اػبارجية يف الصراع بُت قول سياسية 

اىل مزيد من تصاعد اعماؿ العنف كتفاقم االزمة السياسية يف ليبيا صبلة تلك العوامل  كليبية ؼبصلحة طرؼ دكف اخر ، مؤدية 
 كاف ؽبا اثر مباشر يف تعثر اؼبسار الديبقراطي.

 

عوامل داخلية بينت مرحلة ما بعد سقوط النظاـ  كضعية ليبيا على انو بلد عَت مستقر كتسوده التنافسات  -
 كـباطر الفوضى. السياسية كبدخوؿ الالد ما بُت اجملهوؿ
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 المبحث الثاني

 التحدي السياسي 

 

ىناؾ توافقات يف االدبيات ذات الصلة بعلم السياسة كبالتنمية السياسية ربديدا ، بأف االختالؼ كالتنوع نبا جوىر 
انتفاضتها ضد العنف كاالستبداد كاالستئثار  اؼبطلب االساس للشعوب اؼبقموعة عندالديبقراطية ، كذلك لكوهنا )الديبقراطية( 

بالسلطة كمقدرات الدكؿ من قبل فرد اك صباعة اك فئة  اك منطقة كلكن قد تنحرؼ االنتفاضات عن مساراهتا عند التطبيقات 
العلمية) بقصد اك بسبب القصور اؼبعريف اك بسبب ما يبكن تصنيفو بعدـ النضج السياسي(  حيث يتحوؿ االختالؼ اىل 

خالؼ ) قد قد وبتد مداه اىل درجة االقتتاؿ كالتدمَت الشامل لكافة مقدرات الدكلة ( كيتحوؿ التنوع اىل اقصاء )دكف بذؿ 
جهود للمصاغبة كجرب الضرر كتطبيق عدالة انتقالية فعالة( كذلك ربت ذرائع عديدة لعل ابرزىا التشبث بسلوكيات ثقافة 

ذ على الثورة كمقاليد اغبكم . ىذا بأحتصار شديد ما حصل للمشهد السياسي كاالمٍت اؼبنتصر/احملرر كازاحة االخر لالستحوا
شهور عسل يف اؼبسار الديبقراطي حُت . البعض يرل اف ليبيا شهدت ما يبكن كصفو (8)اللييب عند التحرير كحىت كقتنا اغبايل

اهنا مل تدـ طويال  نتيجة لتجاذبات ذبلى ذلك يف اجراء انتخابات حرة كنزيهة كتوافقات يف تشكيل حكومة . اال 
كاستقطابات كصراعات سياسية حادت عن سياؽ التداكؿ السلمي للسلطة . كما اف معايَت اختيار السلطة التنفيذية 
استندت على احملاصصة كليس الكفاءات كما العدد الضخم للحقائب الوزارية كتضمُت كزارات ال داعي ؽبا يف اؼبرحلة 

ة السياحة( مثال كيف ضركؼ امنية كاقتصادية عصيبة اال مؤشرا لالنصياع كبو مراضاة اطراؼ على حساب االنتقالية )كوزار 
 اؼبصاحل العامة للدكلة.

 

 

 

                                                           

مركز الدراسات اؼبتوسطة كالدكلية ، مؤسسة كوانراد  ( اضبد علي االطرش" جدلية العالقة بُت الدكلة االنتقالية كاؼبصاغبة الوطنية يف ليبيا" ،8)
 ( اؼبانيا.khorad adenenauer stifung –kasاديناكر ، )
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يف نقديرم كقد نوىت اىل ذلك يف حينو كعرب دة سبل بأف ما حصل كخاصة فيما يتعلق بأجراء االنتخابات التشريعية االكىل 
عن حالة مؤقتة كضرفية ؼبزاج عاـ ال يبكن تفسَته بسلوؾ انتخايب كما اف اقباؿ صبهور الناخبُت  )اؼبؤسبر الوطٍت العاـ ( يعرب

ازعم انو يف ؾبملو على صناديق االقًتاع يف تلك االكنة رغم ؿبدكديتو النسبية كىذا ما وبدث عادة يف مراحل ما بعد النزاعات 
ورة الداء كاجب كطٍت كليس لضماف حق يكفلو القانوف كربتمو يعكس حالة انفعالية ادت اىل االندفاع كالتعاطف مع الث

العملية الديبقراطية . اف تدافع عديد الناخبُت يف الطوابَت لالدالء بأصواهتم يف مراكز االقًتاع دكف معرفة ؼبن سيصوتوف ىو 
ركة يف االنتخابات اليت تلتها اشارة كاضحة ؼبثل ىذه التصرفات ، باؼبقابل اف ما شهدتو ليبيا من عزكؼ حاد يف نسبة اؼبشا

)عبنة الستُت كؾبلس النواب كاالنتخابات البلدية( ىو دليل قاطع على تنامي النضج السياسي كالشعور بالندـ كخيبة االمل 
 اذباه فبارسات من صوتوا ؽبم سلفا .

حرب التحرير اال اف االداء اؽبزيل مع مراعاة صعوبة كتعقيدات اؼبرحلة االنتقالية الناصبة عن ارث كركاسب اؼباضي كتداعيات 
كالتعنت غَت اؼبربر  كعدـ القدرة على ربمل اؼبسؤكلية الوطنية التارىبية من قبل بعض اعضاء اؼبؤسبر الوطٍت اؼبنتخبُت 

كاغبكومات اؼبنبثقة عن السلطة التشريعية من تشكلها )ساىم اىل حد كبَت يف تردم االكضاع السياسية كاالقتصادية 
 .(8)عية يف ليبيا اىل حد كصل اىل مقربة تصنيفها بالدكلة الفاشلةكاالجتما

كلتجاكز تفاصيل ما حصل من اسباب ادت اىل اشتباكات مسلحة كدمار كانقالب امٍت كاهنيار اقتصادم شرخ اجملتمع 
من سلطتُت كانتهاؾ للسيادة كانقسامات قبم عنها حالة مريبة كغَت مسبوقة من ازدكاجية السلطات )ام دكلة كاحدة 

تشريعيتُت كقضائيتُت كحكومتُت( اجـز اذ اف االغلبية استشعرت خطر ككلفة كاضرار اؼبضي قدما يف ىذا االذباه  فبا استدعى 
تدرهبيا زحزحة اؼبواقف اؼبتصلبة )بفعل الضركؼ اؼبصاحبة كالضغوطات كاؼبؤثرات احمللة كالدكلية ( كبو التسوية السلمية 

اءة متخصصة جملريات اؼبفاكضات )غَت اؼبباشرة( اغباصلة برعاية االمم اؼبتحدة كمدم كتناغم للخالفات كىذا يتطلب قر 
 كسباىي الوساطات كاؼبصاغبات احمللية معها .

 

 

 

                                                           

 .86))ربديات تطبيق العدالة االنتقالية يف مصر(( ص( ماجد 8)
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اذا ما استحضرنا التاريخ فال قبد نزاع )داخلي اك بيٍت اك دكيل( حسم هنائيا بلغة االستقواء بالسالح ، كاف حصل ذلك 
لصاحل طرؼ فأنو عامل متغَت الف التعامل م مع النتائج كليس مع اؼبسببات كبالتايل يكوف مآلو التهدئة اؼبؤقتة كليس اغبسم 

مع البيئة احمليطة كمع الضركؼ اؼبصاحبة لو كما اف التسوية نزاع لو ىيكل اك بنية تفاعلية عرب التواصل اىل حل النهائي . فال
 (.8)الدبلوماسية ربديدا( تقتضي توافر صبلة من العناصر اعبوىرية لتحقيق االىداؼ اؼبرجوة للنجاح)

 دائرة ينبغي التنبيو اىل ما يلي:بالنسبة غبالة ليبيا كقبل تسليط الضوء على اىم معوقات التسوية السلمية للنزاعات ال

 بأف ليبيا يف مرحلة كصلت اىل حد التقاتل فبا يستدعي التفاكض اؼبباشر كليس اغبوار  -8
اف تعدد جهود التسوية كاؼببادرات كالوساطات دكف تنسيق فيما بينها يف اطار موحد يشكل خطرا ؿبدقا على  -7

ق ام تقدـ ملموس كبو تسوية جذرية كهنائية للقضايا امن كاستقرار ليبيا ، النو يطيل من امد الصراع كيعي
اػبالفية العائقة .اف ىذه اعبهود هبب اف تكوف مكملة كداعمة للهيكل التفاكضي الرئيسي ال منفصلة عنو 

 كذلك لتفادم الوقوع يف مطب ىذه اؼبعضلة .

للييب هبب اف تضع يف اغبسابات صبلة من يف ىذه اؼبرحلة اغباظبة من تاريخ ليبيا ارل اف جهود الوساطة لتسوية النزاع ا
 االعتبارات يبكن حصوؽبا كبلورهتا كفق السياؽ التايل:

من اىم عناصر اػبالفية يف ادبيات علم تسوية النزاعات ىو التوقيت اؼبناسب لتدخل الطرؼ الثالث )الوسيط( البعض 
مو بسهولة كتفادم تفاقمو كالبعض االخر كذلك لكي يتسٌت عب يرل ضركرة التدخل يف مرحلة مبكرة من عمر النزاع.

يعتقد عكس ذلك . ام اف التدخل هبب اف يكوف يف مراحل تصعيدية متأخرة تكوف فيها االطراؼ منهكة كغَت قادرة 
على االستمرار يف الصراع كمنصاعة للجلوس حوؿ طاكلة اؼبفاكضات كقابلة لتقدًن تنازالت لتقليل اػبسائر احملتملة كيف 

اؿ الفكرم كامتدادا لو طرحت اؼبدرسة الواقعية يف حقل ربليل كتسوية التزاعات فكرة )غبظة النضوج(. ام خضم ىذا اجمل
التوقيت الذم يكوف فيو النزاع على درجة عالية من اعبهوزية من حيث االضرار اؼبتبادلة كالناصبة عن استمرارية القتاؿ . 

 .(7)ريةكىذا يتطلب ثالث مشًتطات جوىلتدخل الطرؼ الثالث 

                                                           

اؼبركز العريب لالحباث كدراسة  ( كماؿ عبد اللطيف: العملية االنتقالية كالتحوؿ السياسي يف اؼبغرب ، ذبربة ىيئة االنصاؼ كاؼبصاغبة ،8)
 .73ص 7184السياسات 

نوفمرب/ تشرين الثاين ( كضحا  7183( خالد ؿبمود ، يف اكؿ لقاء بينهما : السيسي يؤكد للثٍت دعم مصر للشرعية يف مواجهة اؼبتطرفُت ،)7)
 73غبظة بُت اػبرب:
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اف تكوف كافة االطراؼ اؼبتنازعة متورطة كمتضررة كمتلهفة ؼبخرج مشرؼ حىت لو استجوب االمر التدخل  -8
)اؼبباشر اك غَت اؼبباشر( لدعم الطرؼ االضعف كلتحقيق توازف قول سواء على الصعيد اؼبيداين اك الدبلوماسي 

 كذلك لغرض اغباؽ اذل متبادؿ كلتليُت اؼبواقف اؼبتصلبة .
اف يكوف لكل طرؼ يف النزاع فبثل شرعي كفعاؿ يف اؼبفاكضات دبعٌت اف اشًتاؾ عناصر نعوزىا الفعالية اك  -7

الشرعية سيخلق اشكالية تعثر العملية التفاكضية بسبب اغباجة اؼبتكررة للتوقف كالرجوع اىل "ىـر السلطة" اك 
 ي ما تنعت بعلم التفاكض. كىمن كلفهم هبذه اؼبهمة دكف منحهم نعويض كامل يف حسم اؼبواقف 

اف يطرح الوسيط صيغة توافقية للحلوؿ اؼبمكنة . كىنا يكمن الفارؽ بُت الوسيط اك اؼبسهل اك اؼبيسر الذم  -4
 .(8)يقـو دبهمة التواصل كهتيئة اؼبناخ التفاكضي كبناء الثقة ، دكف طرح افكار اك مقًتحات للحلوؿ 

اف اؼببادرات الوساطية االجنبية اعبارية ، كعلى رأسها كساطة االمم رغم توفر الشرط االكؿ )بوعي اك دكنو( اال  -3
اؼبتحدة تفتقد للعنصرين االخَتين كىذا يقودنا اىل تسليط الضوء على ابرز مفاصلها لتأكيد مدل انبيتها يف 

 خصم اغبالة الليبية .

منذ اف حلت بعثة االمم اؼبتحدة  للدعم يف ليبيا بثقلها اؼبمثل يف عدد من اؼبوظفُت كاػبرباء الدكللُت على الًتاب اللييب  
عنصرا( ، كرغم التنبيهات اؼبتكررة كاؼبتواصلة للخلل اؼبتصل  بعناصر توليفو كمهاـ كادارة "البعثة" اال  451)ما يناىز عن 

تماـ دبسائل تعد يف غاية االنبية لعل يف مقدمتها عدـ الًتكيز على التفاصيل الدقيقة كاغبقيقة اهنا )ام البعثة( مل توؿ اى
كالسياسي مع غض النظر عن االثار السلبية اؽبدامة  -لًتكيبة النسيج اجملتمعي اللييب ، كخاصة البعد االجتماعي

ال سيما كاف ليبيا دكلة فتية سكانيا حيث  –لييب لًتاكمات ثقافة االستبداد اؼبطلق على اؼبخياؿ كالسلوؾ االجتماعي ال
 .(7)تصل نسبة الشباب ثلثي السكاف

كانباؿ شبو تاـ للخربات الليبية احمللية اؼبستقلة يف كضع تصورات ؾبدية للخركج من اؼبأزؽ كتسريع كتَتة التحوؿ من 
 الالدكلة اىل دكلة .

                                                           
(

1
 155، ص 2111الثقافة والدولة ، دار ئاراس ن اربيل ( عبد الحسين شعبان ، فقه التسامح في الفكر العربي االسالمي : 

(( ، دراسات شرؽ اكسطية )مركز دراسات الشرؽ 7188( ؿبمد عبداغبفيظ الشيخ )) اشكالية تعثر االنتقاؿ الديبقراطي يف ليبيا بعد 7)
 54، ص 7183 68عماف( ، العدد -االكسط
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الذين استعانت هبم البعثة يف حينها )كال زالت( اما كفق معايَت  ىذا ال يعٍت البتة التشكيك يف قدرات اػبرباء االجانب
 . اك التخصص يف حقل معريف معُت  مهنية اك بناء على عالقات نفعية كلكن الواقع يقوؿ اف اػبربة يف حاالت فباثلة

ثلُت الشرعيُت كالفاعلُت ال ترقى للمستول اؼبراد عند التعامل مع اغبالة الليبية كلبص بالذكر يف ىذا السياؽ ربديد اؼبم 
اغبقيقيُت لالطراؼ اؼبتنازعة كما تزايد كتَت اؼببادرات الوطنية كاؼبساعي اغبثيثة الواعدة اليت يبذؽبا زعماء كحكماء كاعياف 

القبائل كاؼبناطق كاؼبدف كمكونات اجملالس الليبية يف اؼبرحلة الراىنة ، اال مؤشرا كاضحا ؼبدل انبيتها ، لذا فأف مسألة 
اؼبأسي كالغنب خصوصيات اغبالة الليبية ال يبكن فهمها دكف التعويل على اؼبشاركة الفاعلة للعنصر اللييب احمللي اؼبتخصص 

 .(8)الذم غبق هبم لعدة عقود كاؼبتابع لتطورات االحداث عن كثب "فأىل مكة ادرل بشعاهبا"

ام خفية . كىذا ينطلي ايضا على القضايا ؿبل  كفق االدبيات كالوقائع ىناؾ ضرباف من النزاعات : معلنة كمستًتة
اػبالؼ لكوهنا تشكل بنية النزاع . على الوسيط اذف اف ينتبو ؽبذه اغبقيقة قبل اػبوض يف غمار البحث عن حلوؿ فبكنة 

. اف الوسيط الدكيل مل انبية ؽبذا العنصر ، بل اكتفى بالتعامل مع اؼبعلن دكف بذؿ جهود يف حلحلة اػبفايا عرب 
جراءات احًتازية تدخل مضمار مقاربة " منع النزاعات " كما اف ىذا الوسيط انغمس يف تناكؿ كافة القضايا اػبالفية ا

اؼبعلنة كحزمة متكاملة كليس كفق ترتيبات تراعي فيها االكليات من حيث درجة اػبطورة كاالنبية )كأنتشار االسلحة 
 مثال(.

غاية يف االنبية اال كىو اف الطرؼ الثالث قد فوت اك قفز على فرص شبينة  كمن اعبدير بالذكر االشارة اىل عنصر اخر
لتسخَت "كساطة القوة" كاليت تعوؿ على سياسة " اعبزرة كالعصا " يف مرحلة كانت ساخنة لذلك قبل كقبل تفاقم الضرر  

التوجو كذلك من خالؿ التلويح  كالرسائل اليت تعرب عن ىذاكلكن يبدك اننا بدأنا نشهد يف ىذه اؼبرحلة بعض التلميحات 
بفرض عقوبات دكلية حياؿ من يعرقل اؼبسار السلمي اك يؤجج الصراعات لغرض الضغط على االطراؼ اؼبتنازعة لكي 

 .(7)تتزحزح عن مواقفها اؼبتصلبة كلتقدًن التنازالت لتمهيد الطريق للخركج من النفق اؼبضلم

اجئ للدارم كاؼبتابع للشأف السياسي اللييب كىو اؼبتعلق بنمط التحالفات يف مرحلة ما يسمى بالتحرير كقع ربوؿ غَت مف
. ال االقليمية كالدكلية فحسب بل احمللية ايضا كىذا لو مسوغ كحيد مبٍت على اؼبصلحة ليس اال كىو امر متوقع كطبيعي 

همنا يف ىذا الطرح ربوؿ اغبلفاء يف علم السياسة ) اك ما ينعت بفن اؼبمكن ( فعلى الصعيد االقليمي كالدكيل كىذا ما ي
                                                           

 ( خالد ؿبمود ، مصدر سبق ذكره .8)
 .54العدالة كاؼبصاغبة الوطنية: ضركرة دينية كانسانية ، ص( الصاليب ، 7)
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تسعى كل منها جاىدة ػبلق ربالفات ضيقة مع اطراؼ كقواعد ليبية ؿبلية ضد اخرل )علنا اك ضد الطغياف اىل تفرعات 
سرا( كذلك ربت مربرات كقناعات ـبتلفة فمنها ما يعمل على االستثمار بزماـ السلطة كفرض سياسة اؽبيمنة كالنفوذ 

نها من يسعى اىل تصعيد التوتر اك على االقل اغبفاظ على حالة االستقرار يف ليبيا كاؼبنطقة بشكل لتحقيق مأربو ، كم
عاـ كمنها من وباكؿ ترسيخ ركح الندـ كالًتحم على اؼباضي اؼبشُت كمنها من يرتعب كال يدخر جهدا يف تشويو صورة 

 .(8)"الربيع العريب" لكوهنا شكلت بعبعا لالنظمة الشمولية

نتيجة الًتابط الوثيق بُت الشقُت السياسي كاالمٍت كدرجة التداخل كاالعتمادية بينهما يصعب على الباحث اك اؼبمارس 
للسياسة التوصل اىل نتائج موضوعية حُت التعرض لكل عنصر دبعزؿ عن االخر كلكن مسانبتنا رباكؿ فرز العناصر 

سبق كقبل اػبوض يف طرح االفكار اؼبتعلقة بأستشراؼ اؼبستقبل ينبغي اللصيقة بركائز االستقرار االمٍت . تأسيسا على ما 
 .(7)التطرؽ اىل االسباب اليت ادت اىل انتكاسة االكضاع االمنية بشكل مفاجئ كلكن متوقع 

للغة التهديد كالسالح كاالقتتاؿ)بدؿ اغبوار( يعزم اىل تعاظم  قد يتصور البعض اف تردم االكضاع االمنية كاالستكانة
االنقسامات بُت القول السياسية كاؼبتمثلة فيما تنعت بالتيار الليربايل كاالسالمي يف تقديرم اف مسألة االلبراط يف دائرة 

حقق يف توافر طبس عناصر اك ما السلطة كالنفوذ كالتأثَت يف حركة دكاليب الدكلة الليبية ال ينحصر يف تيار بعينو بل يت
يطلق عليها طباسية القوة )سواء بشكل مستقل اك عرب  ربالفات ظرفية مصلحية( كاليت تتألف من السالح كاؼباؿ كالتوجو 

 )مهما كانت ركائزه كغاياتو كاىدافو( كاالعالـ كالدعم اك التبعية لالجنيب.

اؾ قول خفية اخرل تتكوف من صباعات متطرفة كظباسرة حركب كفق اؼبعطيات على االرض كخفايا اؼبشهد العاـ اف ىن
، تعمل على اسًتاتيجية كشبكات للجريبة اؼبنظمة متورطُت يف جرائم كمتضررين من الثورة كعالكة انصار النظاـ السابق 

طَت يف ىذا االستقرار كتكريس ركح الًتحم على اؼباضي كتسهم  يف تزايد ىشاشة الدكلة كاالكبدار يف ىذا اؼبنعرج اػب
الضدد يعد انتشار االسلحة كاؼبركؽ )اػبركج من شرعية الدكلة( نبا عامالف مؤججاف لالزمات كالصراعات ، كلكن ىذا 

ال ينفي اف ىناؾ بعض اؼبعطيات اليت ال هبب ذباىلها عند تشخيص كمعاعبة اغبالة لكوهنا تشكل حزمة من العناصر 
 .(4)ب االمن كاالستقرار كمساعي بناء الدكلة كالتداكؿ السلمي على السلطة كمن انبهااحملفزة ؽبذا اؼبنحٍت كاؼبعيقة الستتبا

                                                           

 ( الصاليب ، مصدر سبق ذكره .8)
 7183( علي عبد اللطيف اضبيدة ،))غياب اغبوار الوطٍت يف ليبيا(( ، ربديات كعوائق ليبيا اؼبستقبل ، مارس/ اذار 7)
 ( عبد اغبسُت شعباف ، مصدر سبق ذكره.4)
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اشكالية انتشار االسلحة كالتشكيالت اؼبسلحة دبختلف توجهاهتا مل تكن كليدة مرحلة ما بعد التحرير بل كانت  اوال:
من مقتضيات حرب التحرير كبدعم كمؤازرة كتسهيالت خارجية علنية ، ناىيك عن استباحة اؼبخزكف اؽبائل من االسلحة 

من ضعاؼ النفوس مع اطالؽ سراح اؼبساجُت احملكـو عليهم كالذخائر من قبل منظومة اغبكم السابقة لالتباع كغَتىم 
يف قضايا جنائية فبا افسح اجملاؿ امامهم المتالؾ السالح حبجة الدفاع عن النظاـ السابق يف اؼبرحلة االكىل من التحرير ، 

ص لتحقيق كتشكيل ؾبموعات مسلحة ربت مسمى "ثوار" يف اؼبرحلة الثانية ) ما بعد التحرير ( منتهزين بذلك فر 
مكاسب عرب كافة السبل لقطع الطرؽ اماـ قياـ دكلة اؼبؤسسات كالقانوف كذلك لالفالت من العقاب كتفاديا للقبض 

 من جديد.عليهم كايداعهم يف السجوف 

عهد مل رغم التنبيهات اؼبتكررة كاعبهود اجملتمعية اؼبعنية بالشأف العاـ كمنها بعض مؤسسات اجملتمع اؼبدين اغبديثة ال ثانيا:
تقم اعبهات الرظبية اؼبنتخبة كال فرؽ الدعم االفبية كاالكربية بالقياـ بعمليات احًتازية ؼبنع اك تقليل من تصاعد حدة 

 (.8االنقالب االمٍت اك ما يبكن كصفها باؼبعاعبة الوقائية غَت مقاربة االنذار اؼببكر )

لقد ادل فرض اصدار قانوف العزؿ السياسي كاالدارم كتبنيو كبديل للمصاغبة كتطبيق "قانوف العدالة االنتقائية"  ثالثا:
ادل اىل انتكاسة حادة يف اؼبسار الديبقراطي ػبوؼ بعض االطراؼ من كقوعهم ربت طائلة القانوف يف جرائم ارتكبت 

دات ؾبانية اضافية ، كفسح اجملاؿ لسجاؿ خطَت يف الشارع اللييب اثناء كبعد التحرير كما اف ىذا القانوف افرز استعدا
كشرخ ؾبتمعي عميق يف مكوناتو النو مشل الوضائف كاؼبناصب كليس السلوكيات كذلك غبجم الشروبة اجملتمعية الواسعة 

االنتقاـ قبم عنو اليت مشلها كما اف انفاذ ىذا القانوف كالتأخر يف اجراء مصاغبات حقيقية مع تفشي ثقافة التخويف ك 
  .(7)تفاقم اعداد النازحُت كاؼبهجرين كاؼبعادين

 

 

 

 
                                                           

 مصدر سبق ذكره.عبد اغبسُت شعباف ، ( 8)
 89( ص 7181( االنج غانيوف ،دفاعا فاضل : تعريب ريتا عبد الفورج )منشورات اعبامعة االنطونية، 7)
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مل تكن يف ليبيا مؤسسة عسكرية ذات عقيدة كرسالة كطنية اباف نظاـ اغبكم السابق ، بل كاف التمويل منصب  رابعا:
يف مرحلة ما بعد  –على كتائب امنية مقربة كذات كالءات لو كلرموزه كليس للوطن ، لقد انعكس ىذا الوضع سلبا 

التحرير على تأسيس جيش قادر على ربمل اؼبسؤكلية كىذا ينطلي ايضا على باقي اؼبؤسسات االمنية ، دبا فيها قطاع 
 الشرطة الذم كاف كال يزاؿ يعاين من تبعات االنباؿ كالتهميش كالفساد.
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 المبحث الثالث

 التحدي االجتماعي 

 المطلب االول 

 النزعة االنفصالية 

 

اتسعت دائرة اؼبطالبات بتقسيم ليبيا اىل ثالث فيدراليات ىي طرابلس كبرقة كخزاف على غرار االرث الدستورم التارىبي 
ـ اباف حكم اؼبلك الراحل باؼبوزارة مع ذلك شهدت مدف الشرؽ تأسيس تكتالت 8958الذم انطلق من استقالؽبا عاـ 

بنغازم باالضافة اىل تكتل فيدرايل امازيٍت ىو االكؿ من نوعو يف الغرب اللييب كخرجت يومي فيدرالية يف طربؽ كايينها ك 
االثنُت كالثالثاء منتصف االسبوع مظاىرات يف اؼبدف السابقة تدعم النظاـ االربادم كتفكيك اؼبركزية كدافع القيادم يف 

و النظاـ الذم يضمن ليبيا موحدة معربا عن خشيتو تكتل طربؽ ؿبمد صاحل عن ىذا التوجو كقاؿ اف النظاـ الفيدرايل ى
من انقساـ البالد اىل عدة اجزاء كليس اىل فيدراليات تارىبية اذا استمر هتميش اؼبدف كقاؿ صاحل للجزيرة نت اف 

متهما االعالـ اؼبوجو الفيدرالية دبفهومها االربادم ىي بقاء ليبيا كاحدة ربت علم كرئيس كجواز سفر كعملة كاحدة 
بالوقوؼ كراء تشويو صورة الفيدرالية خالؿ الفًتة السابقة كاكد انو اثناء حكم اؼبلك ادريس السنوسي صنفت ىليبيا من 

اكائل الدكؿ النامية اداريا اباف الستينات كبعد حقبة العقيد الراحل معمر القذايف حيث كاف اغبكم مركزيا صنفت من 
ضو تكتل البيضاء خالد عبد اعبواد فرج الذم قاؿ اف اؼبواطن العادم اكثر رالدكؿ الفاسدة كيؤيد تصروبات صاحل ع

اكتشف اغبقيقة حيث مل يتغَت شيء بعد الثورة مشَتا اىل كجود اياد سوداء ال تزاؿ تلعب دبصَت الدكلة اعبديدة كقاؿ يف 
اؼ بوجود مشاكل ديبوغرافية بُت تصريح للجزيرة نت انو ال حل اال بالفيدرالية داعيا الليبيُت اىل ؾباهبة اغبقيقة كاالعًت 

سكاف الفشرؽ كالغرب كاعبنوب كقاؿ الناشط السياسي ؿبمد بونصَت كىو فيدرايل بأف اغبراؾ االخَت تطور طبيعهي 
 .(8)مؤكدا اف الفيدرالية ىي النظاـ الوحيد الذم يكفل الوحدة الوطنية كالعدالة بُت االطراؼ

                                                           

 71تاريخ الوصوؿ  – 7184يناير  8فرنسا ، تاريخ النشر  –( اعبماىَتية العربية الليبية الشعبية االشًتاكية "اصبحت رظبيا " دكلة ليبيا 8)
 .  7183ديسمرب 
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ظهر اػبميس بارجاع مقرات النفط كاػبطوط اعبوية اىل مقرىا ة الفيدراليُت للدكلة كفق تعبَت يف اشلرة اىل قرب انتهاء مهل
الرئيسي يف بنغازم قبل نقلها اىل طرابلس اباف السبعينيات من القرف اؼباضي كعزا ابراىيم بو شريعة مؤسس مؤسبر فزاف 

دية مؤكدا اهنا  اسباب تنامي النزعة الفيدرالية السباب سياسية كادارية كاقتصا 7188كانوف االكؿ   87الذم انعقد يف 
كانت مرفوضة اىل كقت قريب كقاؿ ابو شريعة كىو اكاديبي ايضا للجزيرة نت اف الفيدرالية يف اغبقيقة مل تكن جديدة 
على فزاف فقد كانت من ضمن االقاليم قبل الغاء النظاـ الفيدرايل اىل اكاخر العهد اؼبلكي ككاضح اف ـباطر الفيدرالية 

ف تكمن يف عدـ مقدرهتم على ضباية فيدراليتهم عسكريا كامنيا كما ليس دبقدكرىم ضباية اليت ال يتقبلها اىايل فزا
الؤسسات الفيدرالية كمصفاة النفط اك ؿبطات الطاقة اك اؼبنشأت اغبيوية.  كربدث االكاديبي ابو شريعة اللييب عن 

بدك كاغبضر كاالمازيغ الطوارؽ كالتبو كىي عدـ كجود كطنية حقيقية بُت  قبائل كاىايل اعبنوب فهناؾ المعضلة اخَتة 
 . (8)كاؼبستوطنوف منذ عقود بال ىوية

كقاؿ ابو شريعة اذا ما انسجم اىل اعبنوب كتصاغبوا فيما بينهم على قلب رجل كاحد فلن يوجد نظاـ يؤمن ؽبم 
يُت بالنظاـ االربادم حقوقهم كالنظاـ الفيدرايل مؤكدا يف ختاـ حديثو بأهنا ستكوف اقول فيدرالية بشرط قبوؿ الليب

 .(7)بدستورىم اؼبرتقب

قاؿ امُت عاـ حزب العدالة كالبناء كليد ماضي للجزيرة نت انو من حق الفيدراليُت تبٍت ىذا الطرح مشددا على ضركرة 
كنيس  الدخوؿ يف حوار كطٍت كاسع ؼبعاعبة القضايا الدستورية كالتوافق على اجندة مشًتكة اكد القيادم بأرباد ثوار ليبيا 

الغسي انو من الطبيعي اتساع دائرة االقتناع بالفيدرالية ككأهنا عصى موسى اليت ستنجيهم من ازماهتم ككذلك قاؿ امُت 
عاـ حزب العدالة للجزيرة نت اف الدعوة كجدت بيئة مناسبة يف دكلة ىشة بسبب ضركؼ اغبرب كالثورة كعلى ىذا 

الناشط السياسي الليربايل معيو بقوة النظاـ الفيدرايل كقاؿ من جهتو يؤيد االساس استبدلت اػبطاب التعبوم ضد اؼبركزية 
 .(4)للجزيرة نت اهنا ربوؿ دكف اية مغامرة انقالبية قد يفكر هبا بعض العسكر كاؼبتعسكرين اعبدد من اشباه الثوار

 

 
                                                           

 اعبماىَتية العربية الليبية، مصدر سبق ذكره( 8)
  7183اغسطس عاـ  3تاريخ النشر  –يب يب سي –( ؾبلس النواب اللييب يعقد اكىل جلساتو يف طربؽ 7)
 ( ؾبلس النواب اللييب يعقد اكىل جلساتو ، مصدر سبق ذكره.4)
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 المطلب الثاني

 التوجهات القبلية 

 

ـ ال يفتأ النظاـ اعبماىَتم يف ليبيا يتكئ على القبيلة كلكنو اتكاء ال 8969منذ قياـ االنقالب العسكرم عاـ        
ىبلو من اضطراب دائم كفوضى معهودة يف استخداـ اؼبفاىيم كاعتماد اؼبقاربات . فبُت اؼبغازلة كاؼبهاصبة ، كبُت التوضيف 

اـ ىذا ما يالحظو كل متعمق يف الشأف السياسي اللييب اغبديث كىذا ما تؤكده كالتضييق تظهر تناقضات شىت ؽبذا النظ
ترسانة النصوص كالقوانُت اليت ضلت ربـو حوؿ النص اؼبقدس "الكتاب االخضر" الذم بادرت الثورة منذ بدايتها يف 

يضا قبل ذلك صبلة االجراءات كىذا ما تؤكده ابنغازم اىل ازاحتو يف رمزية تذكر دبشاىدة ربطيم سباثيل يف اقطار اخرل 
التعبوية غبشد دعم القبائل "القائد" يف اؼبناطق اليت زارىا كتقدًن ىدايا كتنظيم مهرجانات اللعاب الفركسية ، سخرت ؽبا 

يف سنوات الشدة موارد طائلة مثلما خصصت ؽبا مسلسالت يومية مطولة يف كسائل االعالـ كيف مقابل ذلك مل 
ي عن استعماؿ منهج الغقوبة اعبماعية تارة بسجن ابناء القبائل غَت اؼبنصاعة كتارة اخرل بنفي يستنكف النظاـ السياس

زعمائها كمعاقبتهم  كمالحقة اسرىم اك بالدفع بشباب ىذه اجملموعات اىل اتوف اغبرب مع تشاد يف الثمانينات من القرف 
كبو تبٍت مرتكزات اخرل للهوية فوؽ كطنية كاالسالـ اؼباضي كسبايز يف خلط االكراؽ ، اذباه النظاـ تصروبا كتلميحا 

كالعركبة كاالفريقانية كالعاؼبية كىكذا فأف اللجوء اىل القبيلة يف اػبطاب العقيد معمر القذايف كربركاتو مل زبل من توظيف 
الثورية ال ىبلو  صارخ كصريح ؽبذه البٌت االجتماعية يف ظل عملية منع صارمة الم تنظيم مدين اخر كحىت تنظيمو لللجاف

 بالرجوع اىل االرث القبلي .اىرة الولع الشديد ظايضا من عملية ارتكازاسس االنتماء اؼبناطقي القبلي ، كىذا ما يفسر 
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اف استعماؿ النظاـ اللييب للقبائل كاف دبثابة اؼبلجأ الذم يبكنو يف ضل ربالفاتو اػبارجية اؼبراىنة على العالقات اغبميمية 
الداخلية كانبها العالقات القبلية ، فالقبيلة ضلت اؽبيكل االجتماعي االقدر على احتضاف االفراد كالتحكم يف مساراهتم 

دنية اخرل لالنتماء كاالحزاب كالنقابات كاعبمعيات كتقضي اؼبتابعة ؼبسَتة البناء السياسية يف ضل غياب مكونات م
السياسي للدكلة الليبية )اعبماىَتية( اىل تأكيد حضور القبيلة يف خطط النظاـ كسعيو الدائب اىل توضيفها كذبنيدىا 

رغم الطابع الغَت رظبي ر الشعيب فالنفوذ القبلي مل ىبتف عن اؼبشهد السياسي منذ بدء عمليات التصعيد كاالختيا
لالعالف عن ىذه التوجهات كقد ادل ذلك كما ىو معلـو اىل االعًتاؼ بالتنظيمات السياسية االساسية يف ليبيا ضلت 

تتمحور حوؿ امانة اؼبؤسبر الشعيب من جهة كاللجنة الشعبية من جهة اخرل . لكن ذلك اردؼ تنظيمات اىلية ذات 
ـ تشكيل ما 8977شباف القبائل" اليت تتمركز مقراهتا يف العاصمة طرابلس كقد م يف عاـ ا طابع قبلي مثل " ركابط

يسمى بالنوادم القبلية ، هبدؼ ؿباربة اؼبطالب اؼبنطقية الضيقة اليت يًتاكمها ، يبكن اف تتحوؿ اىل حركات 
. ككانت ىذه النوادم هتدؼ اىل مراقبة حركات الشباف يف اؼبناطق القبلية كاكتشاؼ بؤر التوتر اؼبمكنة . (8)احتجاجية

كىي نفس االىداؼ اليت كضعت لتنظيمات "القيادات الشعبية كاالجتماعية" اجملسدة للنماذج اؼبثالية كىي ىياكل قبلية 
ركابط الشباب م انشاء تنظيم "اغبرس الشعيب" الذم يضم   تتمثل كظيفتها يف مراقبة اؼبعارضات كمواحهتها يف مقابل

غبمل السالح كالدفاع عن النظاـ كما يسمى دبكتسبات الثورة كيبنح اؼبتطوعوف كبار السن من القبائل الذين يتطوعوف 
ات بل انو للعمل يف ىذه التنظيمات امتيازات رمزية كمادية رسخت العالقات الزبونية كمل يكتفي القذايف هبذه السياس

اردؼ تلك التنظيمات بنشاط شخصي دؤكب من خالؿ تنظيم سلسلة من الزيارات اىل اؼبناطق كاعبهات كذلك بالقياـ 
بدراسة مسبقة لكل زيارة كتعرؼ خصائص اعبماعة القبلية كتارىبها كتقصي كل زيارة اىل توقيع كثيقة عهد كمبايعة من 

ساسي من الزيارة حشد التأييد كالعمل على ضماف عملية ادراج طرؼ كل ؾبموعة قبلية يزكرىا كىو كاؽبدؼ اال
 . (7)اجملموعات القبلية يف النظاـ بشكل صباعي وبوؿ دكف امكانية سبرد االفراد

 

 
 

                                                           

 .88( ، ص7111مطبعة الوفاء، تونس ، ، )تونس:  8( اؼبنصف كناس ، السلطة كاجملتمع كاعبمعيات يف ليبيا ، ط8)
  ( اؼبنصف كناس ، مصدر سبق ذكره7)
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فرباير استمر االستقطاب السياسي للمعطى القبلي عنصرا فاعال يف 87ـ كحىت اندالع ثورة 8969منذ االستقالؿ كانقالب 
اجملتمع اللييب فبقدر هنضة اؼبشاعر الوطنية كتوحد اؼبطالب الشعبية يف خضم ثورة متأثرة دبحيطها االقليمي بقدر عالقة الدكلة ب

ما نلمس مالمح ىذا اؼبعطى كتدخالتو السياسية . كىو حضور نلمسو ؼ طرؼ النظاـ اكثر فبا نلمسو يف طرؼ خصومو 
الجتماعية التقليدية ضلت مالزمة لطبيعة سياسات النظاـ خالؿ كىذا امر طبيعي الف خاصية التوظيف السياسي للبنيات ا

مرحلة حكمو فالتوظيف اغباليهو استمرار الشكاؿ التوظيف كاالستنهاض اؼباضية اليت كانت ترتبط دبراحل تأـز النظاـ كظهور 
اخالقيا كعسكريا يد القبلي اؼبعارضات يف ىذا السياؽ تندرج ؿباكالت النظاـ ربريك اؼبدف كاؼبناطق من خالؿ استنفاره للرص

كسياسيا كينطوم خطاب االعالف الرظبي خالؿ الثورة على دعوة صروبة اىل ىذا االذباه معتمدا على اثارة النعرات كاعتبار 
 .(8)الثائرين على النظاـ ؾبموعات ارىابية متواطئة هتدد استقرار ليبيا كما تندرج يف ىذا االذباه عملية عقد اؼبؤسبرات القبلية 

اليت كانت تعقد دكريا كتصدر بيانات اؼبواالة كاشارات  التأييد كرفض االصطفاؼ خلف الثوار ربت سياقات متعددة انبها 
 رفض التدخل الغريب "الصلييب" .

كلعل يف ىذا التوجو ما يدفع اىل ربليل اسًتاتيجيات اغبشد السياسي يف دعم الدكلة باالستناد اىل البعد الديٍت  الذم يشكل  
كما ىو معركؼ خطا اضبر لدل الشعب اللييب كوباكؿ النظاـ من خاللو احراج خصومو كجَتانو كما ينحسب التوضيف 
السياسي للقبيلة على عالقات النظاـ السياسي باػبارج كخاصة مع احمليط االفريقي حيث ادت عمليات التجنيد الواسع 

ئم على ما يبكن تسميتو بػ سوؽ اؼبواقف السياسية اليت اصبحت كحشد مواقف الدىم كربريك الرصيد العالئقي للنظاـ القا
  .(7)تتوازل عسكريا مع عمليات حشد اؼبقاتلُت اؼبرتزقة

اما اػبطاب قادة اجمللس الوطٍت االنتقايل كفرغم مايبدك فيو من رباشي ذكر اؼبعطى القبلي فاف بعض ركد الفعل كانت تقتضي 
كسائل االعالـ الرظبية باغبديث احيانا  عن بعض الدعم كاكالء الذم تقدمو القبائل ؾباهبة اػبطاب القبلي الذم استخدمة 

                                                           

يف االمارات مث  7188ايار/ مايو يف عاـ  88ك81( يف رد على اؼبؤسبر الذم عقدتو اجملالس احمللية لدعم اجمللس الوطٍت االنتقايل خالؿ يومي 8)
قبيلة ايار/ مايو يف طرابلس ما ظباه مؤسبر الوطٍت لشيوخ قبائل ليبيا كرجح االعالـ الرظبي اف كبو الفي  88يف قطر ، نظم النظاـ اللييب يـو 

عقد لقاء يف  7188حزيراف /يونيو عاـ  7شاركت يف ىذا اؼبؤسبر لدعم القذايف ، متجاكزا معقولية كحقيقة حجم كخارطة القبائل يف ليبيا ، كيف 
 طرابلس ، اقامو اػبويلدم اغبميدم ، اطلقت عليو تسمية "اؼبؤسبر الوطٍت للقبائل الليبية" 

خرب مفاده اف "الرابطة الشعبية االجتماعية لقبائل الصحراء الكربل للمجموعة الربؼبانية  7188ر/ مايو ايا88( اكرد التلفزيوف اللييب يـو 7)
 االفريقية" قد ارسلت برقية تعزية كتضامن اىل العقيد القذايف بعد كفاة احد ابنائو كعدد من احفاده يف قصف النيتو لطرابلس.
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اليبية للثورة لقد سبييز ىذا اػبطاب يف ىذا اؼبستول بنوع من الذكاء كبكثَت من اؼبوضوعية السياسية مقارنة باػبطاب الرظبي 
عن  7188مايو عاـ \النتقايل يف بدايات شهر اياراؼبتهافت  بسبب شعبويتو اؼبعركفة كمع ذلك فقد اعلن اؼبلس الوطٍت ا

  (8)يتلقى الدعم من كبو الفي قبيلة تلقية دعما من خالؿ بياف شُت قبيلة ليبية مقابل تركيج النظاـ لفكرة مفادىا انو

مايو \االثنُت ايار كما  اعلن اعالـ اؼبعارضة عن بيانات من بعض اؼبناطق كمنها بياف مساندة قبائل اعبعاف باعببل الغزم يـو 
كيبكن تفسَت نزكع ادة الثورة اىل التهمش النيب لقبيلة بطيعة  الثورة اليت تطرح نظاما ديبقراطي بديال يعد بانو  7188عاـ 

سيعطي للمؤسسات اؼبنية االكلوية يف تشكيل ىوية اجملتمع اعبديد كتبُت طبيعة االنتماءات القبلية العضاء اجمللس الوطٍت 
 (.7،كقيادات الثوار اف الثورة سبثل يف صفوفها اغلب اجملمعات القبلية الليبية )االنتقايل 

اما ما يبدك من اؼبواقف اؼبتفردة اليت تعلن عنها بعض كسائل االعالـ احيانا كبطرؽ يشوهبا الييب  كتضعف فيها الرباءة 
كاىم مثاؿ على ذلك اعالف قبلية العبيدات  االعالمية فهي تندرج يف غابيتها يف سياؽ ردات الفعل على االحداث الرامية

كىي قبيلة ابو بكر يونس " الذم م اغتيالو اثناء الثورة اهنا ستول بنفسها التحقيق يف حادثة االغتياؿ كازباذ اؼبوقف اؼبالئم 
تعرضها اجهزة االعالـ (اف من اؼبوافقة اليت هبب اف نتبو اليها اف مانيسب من   اؼبوقف اؼبئالت فا لالفتات كالشعارات اليت 4)

 كخاصة الرظبية منها ال تعرب بالضركرة عن مواقف متبلورة بالعفل لقبائل اك ؾبموعات ؿبمددة اف تبٌت عليها ربليالت دقيقة .

تقودنا اؼبالحظة السوسيولوجية للحرؾ السياسي اىل اف حركات االحتجاج كالتمرد على النظاـ يف ليبيا ازبذت منذ نشأهتا 
لتسعينات من القرف اؼباضي شكال صباعيا مناطقيا كما تلونت بالواف سياسة كاطياؼ قبلية كابعاد دينية ىذا امر كخاصة يف ا

معركؼ كمفهـو الف دكلة اعبماىَتية منعت مشولتها اجملتمع اللييب على مدل كبو نصف قرف من كجود ام تنظيمات مدنية 
سياقاهتا اعبهوية كالقرابية كالقبلية تتحرؾ داخل احشاء اجملتمع كيف  كلذلك ظلت العالقات اغبميمية كاالركابط االكلية يف

صميم بنياتو متحدية صخب الشعارات كاؼبتفاعلة بذكاء مع سياسات متذبذبة كمتلونة داخليا كخارجيا كسرعاف ما ربولت 
ماعيا كسياسيا اىل تنظيمات ىذه العالقات اليت كانت سبثل ملجأ االفراد الذم وبميهم من خيابية اؼبستقبل اقتصاديا كجت

                                                           

 بصورة للحاضرين بثها التلفزيوف اللييب ال يتعدل بعضهم بعض العشرات من الوجوه احملشودة يصبح اؼبشهد كاريككاتوريا حينما يقًتف اػبرب(8)
 7188ايار عاـ  4/5ضمن اللجاف الثورية يف 

 امُت عاشور ، مصدر سبق ذكره( 7)

كالقومية كىو ما يعد تقديرا ؼبا  (لقد فوجئ العامل خالؿ الفًتة الخَتة يف ليبيا كفاءات عالية كلببا كاعدة كشبابا متأجج اؼبشاعر الوطنية4)
 اتسمت بو ىذه الفئات ) اعالمية كسياسية كجامعية كدينية كعسكرية ( من قدرة على التنظيم كاغبركة كالتحليل.من مقاؿ امُت عاشور ، ؾبلة

   .7188، عاـ 53العرب 
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اىلية عسكرية مقاكمة معلنة اصطفافها اىل جانب الثورة اعبديدة بعد اف كانت تنتظر فرصة تفجَتىا كىي كامنة داخل اجهزة 
اعقد نظاـ احملاصصة القبيلة اليت  8969النظاـ العسكرية كالسياسية كخارجها اف تقيم السلطة يف النظاـ اللييب بعد عاـ 

انية حصوؿ تطور مدين منظم يف ليبا )فبا اربك الثورة اغبالية كعطل شارعها كافقدىا فرصة االستناد اىل تنظيمات عطلت امك
اجملتمع اؼبدين كما ىو الشأف لدل جاريتها التونسية كاؼبصرية (فاف ذلك مل يبنع استنهاض كؼبلمة الرصيد التارىبي للحركات 

 (.88عماهتا كخاصة فبن نشطو يف اػبارج مع كل التبعات كالتضيقات )االجتماعية كاليبية كبقايا تنظيماهتا كز 

قبيلة متفاكتة االحجاـ كتنقسم بدكرىا اىل فركع قبلية ةلكن ىذا العدد يتضاءؿ بسبب  851كيقدر عدد القبائل الليبية بنحو 
ارتفاع معدالت التحضر من جهة كالتاخل يف تسمية اؼبدف كاجملموعات القبلية من جهة ثانية كقد اػبارطة بعد ثورة الفاتح 

ا بالنظاـ السياسي من جهة كيف عالقاهتا ببعضها البعض يف ؾباالت نفوذىا من جهة ربالفات كنقسامات ىامة يف عالقاهت
 .ثانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

من زعمائها  91 لكنها تعهدت بعد ذلك اثر اجتماع ضم اعلنت قبيلة العبيدات خالؿ تشييع اعبنازة عن كالئها للمجلس الوطٍت االنتقايل (8)
 7188سبوز  41اهنا ستتوىل بنفسها القصاص من مغتايل ابنها عبد الفتاح يونس ، جريدة اغبياة 
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 خاتمة ال

كارثة االكضاع االمنية اليت سبر هبا لبيا يف ظل غياب اؼبؤسة العسكرية الفاعلة اؼببينة على اسس كطنية تركت الساحة اليبية 
اؼبسلحة اؼبتناصرة على اختالفات مسمياهتا بابعادىا السياسية كاؼبناطقية كفق مرتعا لفوضى صباعات العنف كاؼبليشيات 

حسابات ضيقة االفق ماساىم يف تعثر اؼبسار الديبقراطي كجعل الساحة االمنية اكثر انكشافا على ذباذبات اقليمية كدكلية 
اسس كطنية لتجنيب البالد كيالت استمرار رباكؿ تسجيل كقائع ترجح كفة توجهاهتا اؼبصاغبية يف ضوء اغبراؾ الشعيوم كفق 

العنف حيث اف اكرب هتديد يف الواقع يتصل بالفشل  يف عدـ اتواصل اىل توافقات حوؿ التوجهات كاؼبسائل الرئيسية اؼبتصلة 
تف اؼبتشددة باالنتقاؿ الديبقراطي الذم يبدك مهددا باستمرا االنتهازية السياسية الطراؼ اللعبة الداخلية متمثلة جبماعات الع

الواقعة ربت تاثَت العامل اػبارجي احداىم ؿبمددات النجاح يتعلق بالثبة اىل االنكشاؼ االمٍت كالسياسي الناتج من صراع 
بُت قول ثورية كقول انقالبية تسعى اىل العودة اىل السلطة مستفيدة من التدخل اػبارجي الكبَت لتثبيت اركاف قوهتا يف 

مر االكثر انبية فيتعلق حبدكد قدرة النظاـ السياسي يف ليبا على بناء بيئة ديبقراطية قلص اللجوء اىل الساحة الليبية اما اال
فرباير ةالتغلب على حالة االسقطاب اغبالية سيكوف فارقا  87العنف اف قباح ليبا يف اسباـ عملية ديبقراطية حقيقية بعد ثورة 

قدر كبَت من مستقبل الديبقراطي على ـبرجات حالة االستقطاب كالتجاذبات  يف اعادة تعريف  السيناريو الديبقراطي كيعتمد 
الراىنة بُت بعض تيارات االسالـ السياسي كالتيارات اعلمانية كاليت سبثل اختيارا حقيقيا ؼبدل قدرة النظاـ السياسي يف ليبا 

ماج التعددم اساسا من اغبكمة اف يتمسك على دمج صباعات العنف يف العملية السياسية فضال عن قابليةىذا التيار لالند
اعبميع بالديبقراطي ربالية للحكم كاغبوار كنبذ العنف مع احًتاـ حق التعبَت كاالختالؼ قبال الديبقرطية لن تستطيع بناء" 

مستقبلها دبا الدكلة النموذج " كليبا اليـو ربتاج اىل بناء اتفاؽ كطٍت عاـ على من ربكمها كربديد  العامل اػبارجي يف صياغة 
هبذب كال ءات اؼبواطنيُت من ـبتلف اؼبناطق كالقبائل كيكوس الدكلة القانوف مع ضركرة اف يًتفع اعبميع عن اؼبصاحل اػباصة 
كيغلب اؼبصاحل الوطنية العليا للبالد كالتكاثف حوؿ خريطة طريق كاضحة النقاذ البالد من الدمار كاليسر كبو مستقبل افضل 

 لشعبها .
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