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ذي أنار لنا درب العلم و المعرفة  ه اّل الحمد لّل
  .وّفقنا في إنجاز هذا العملعلى أداء هذا الواجب و و 

 نتقّدم بجزیل الّشكر واالمتنان إلى كّل من ساعدنا من قریب أو من بعید
  على إنجاز هذا العمل 

  قساس یونس،  و نخّص بالّذكر األستاذ المشرف
مة بخل علینا بتوجیهاته ولم ی الذي   نصائحه القیّ

  .الذي كان عونا لنا في إتمام هذا البحث
ولجنة المناقشة على قبولها مناقشة هذه المذكرة وال یفوتنا أن 

  نشكر كّل أساتذة، طلبة 
في كلیة العلوم السیاسیة و و    العالقات الدولیةموّظ

  .جامعة مولود معمري، تیزي وزوب



 الفھرس 
 

 

  

  

  

  

  

 

  إلى أمي وأبي أطال اهللا في عمرهما، 

  .ربیاني على حب العلم والمثابرة والفضیلة وأسمى القیم

  .»حنافي –لیدیا  –فهیمة  –تیدیة « : إلى إخوتي وأخواتي

  كل عائلة أوطالب كبیرها وصغیرها إلى 

لى كل األصدقاء والزمالء   .وإ

  .، جامعة مولود معمري، تیزي وزوالعالقات الدولیةو وم السیاسیة لكما أهدیه إلى أسرة قسم الع

  

  ﴿ خالف ﴾                        

   

.  
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 :ي هذادأهدي ثمرة جه

ي  إلى أبي، وأمّ

إلى إخوتي، وأخواتي 

و كل عائلة بن سي سعید  

  2016وكل طلبة دفعة ماستر إلى أعز األصدقاء، 

لى كل   .هلم تبخل علینا بتوجیهات من وإ

 .، جامعة مولود معمري، تیزي وزوالعالقات الدولیة وم السیاسیة ولالعكما أهدیه إلى أسرة قسم 

  *حسین أیت أحمد*إلى روح المجاهد والزعیم التاریخي للجزائر المعاصرة 

 ﴿ عبد الغاني ﴾ 

 خطة الدراسة 



 مقدمة 

  .التمهیدي الفصل

نبذة تاریخیة عن لیبیا و عالقاتها الخارجیة في عهد القدافي : الفصل األول   

لیبیا القدافي و عالقتها الخارجیة :  المبحث األول  

موقف القدافي تجاه إتحاد و دمج الجمهوریة العربیة اإلسالمیة :  المطلب األول  

إتحاد الجمهوریة العربیة :  الفرع األول   

.دمج لیبیا في إطار الجمهوریة العربیة اإلسالمیة :  الفرع الثاني   

موقفه من القضیة الفلسطنیة و نزاع الصحراء الغربیة : الثاني  المطلب  

القضیة الفلسطنیة :  الفرع األول  

نزاع الصحراء الغربیة:  الفرع الثاني  

عالقة القدافي بدولة السودان و ملف دارفور : المطلب الثالث   

العالقات اللیبیة السودانیة : الفرع األول  

ملف دارفور : الفرع الثاني   

دور لیبیا في القارة اإلفریقیة:    المبحث الثاني   

القدافي و اإلتحاد اإلفریقي:  المطلب األول  
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عالقة لیبیا بدولة التشاد:   المطلب الثاني  

القدافي و الطوارق:   المطلب الثالث  

عالقة لیبیا بالقوى الغربیة في عهد القدافي:  المبحث الثالث  

عالقة القدافي باإلتحاد السوفیاتي: المطلب األول   

و بریطانیا عالقة القدافي بالوالیات المتحدة األمریكیة: المطلب الثاني   

الوالیات المتحدة األمریكیة :الفرع األول  

بریطانیا :الفرع الثاني  

ا عن أسلحة الدمار الشاملتنازل لیبی: المطلب الثالث   

نظام القدافي و دوره في ضبط الساحة الداخلیة :الفصل الثاني  

عالقة القدافي بالتیار اإلسالمي:  المبحث األول  

حقوق اإلنسان و اإلخوان المسلمین في لیبیا في عهد القدافي :المطلب األول   

حقوق اإلنسان في عهد القدافي:  الفرع األول   . 

اإلخوان المسلمین في لیبیا:  الثانيالفرع   . 

الجماعة اإلسالمیة اللیبیة المقاتلة و عالقتها بتنظیم القاعدة:  المطلب الثاني  

رد القدافي على التیارات اإلسالمي المسلح:  المطلب الثالث  



 

 
 

إنظالق الثورة و رد الفعل المحلیة و الدولیة:  المبحث الثاني   

الثورة على القدافيعوامل قیام : المطلب األول    

قیام الثورة و رد فعل القدافي :المطلب الثاني    

ردود فعل القوى اإلقلیمیة و الدولیة  :المطلب الثالث    

القوى اإلقلیمیة:  ولالفرع األ    

القوى الدولیة:  الفرع الثاني   

نتائج الثورة اللیبیة على الوضع الداخلي:  المبحث الثالث   

تعدد المیلیشیات و أزمة الشرعیة:  المطلب األول   

2011خریطة القوى السیاسیة في لیبیا بعد :  الفرع األول   

طبیعة الجماعات المسلحة و تأثیرها في المشهد األمني:  الفرع الثاني   

تزاید خطر اإلرهاب و الهجرة غیر الشرعیة :المطلب الثاني    

المغرب اإلسالمي األزمة اللیبیة و خطر القاعدة في:  الفرع األول   

الطوارق و العالقة مع تنظیم القاعدة:  الفرع الثاني   

الهجرة غیر الشرعیة والجریمة المنظمة:  الفرع الثالث   

تمدد تنظیم داعش:  الفرع الرابع  
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على المستوي الخارجي االستقرارنتائج عدم : الفصل الثالث   

التقسیمالتنافس الدولي على لیبیا و مخاطر : المبحث األول   

التنافس الدولي : المطلب األول   

مخاطر التقسیم: المطلب الثاني   

الحوار السیاسي في لیبیا: المطلب الثالث   

األمني و السیاسي في لیبیا على الدول الجوار االستقرارعدم  انعكاسات: المبحث الثاني   

تداعیات األزمة اللیبیة على دول الجوار: المطلب األول  

المحتملة في لیبیا بعد سقوط نظام القدافي تالسیناریوها:  الثانيالمطلب   

.الخاتمة   
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   مقدمة 
 

 

  

   : مقدمة  

بالرغم من االختالفات الثقافیة و اللغویة و الدینیة بین دول الجوار یبدو أن هناك نوع من 

االستقرار السیاسي باستثناء ثورات الطوارق المتتالیة التي أربكت الجو األمني ، إذ بقیت مسألة نزاع 

الحكم األربعین  داخلي أو أقلیة تطالب بحقوقها خاصة في ظل استقطاب معمر القدافي لهم أثناء سنوات

  سنة 

تعرضت لیبیا شأنها شأن العدید من البلدان العربیة ودول شمال إفریقیا لتسونامي التغییر الذي أحدث 

تحوال كبیرا في تاریخ لیبیا السیاسي حیث بعد سقوط نظام القدافي تغیر الوضع جذریا، إذ بدأت التوترات 

لطوارق مع العرب في منطقة الساحل اإلفریقي، إال أن األهم والنزاعات العرقیة واإلثنیة بین التبو والعرب، ا

و هو ما فتح الباب أمام بروز العدید من التنظیمات  2012من ذلك هو انهیار الدولة اللیبیة تماما سنة 

المسلحة المتعددة االتجاهات، وتصاعد عمل الجماعات اإلسالمیة المسلحة مثل تنظیم الجماعة اللیبیة 

انضمت في وقت سابق إلى تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ، وانتقال الشرارة إلى المقاتلة التي 

كال من دولة النیجر و مالي أین وجدت هذه التنظیمات مجاال و فضاء ا واسعا للتحرك ، مما أثر على 

 استقرار دول الجوار مثل الجزائر ، تونس ، مصر على المستوى األمني و العسكري واالقتصادي

 . واإلقلیمي

و لقد امتد التأثیر إلى أكثر من ذلك في دول شمال المتوسط التي راحت تتدخل بسبب نشاطات شبكات 

الهجرة غیر الشرعیة والتنظیمات الجهادیة و الجریمة ، وهذا لم یتوقف عند دول الجوار أو الدول الغربیة، 

  .اضح في لیبیا إلى جانب قوات حفتربل وصل إلى تدخل دول الخلیج مثل اإلمارات التي جاء دورها و 
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 مقدمة 

:  أهمیة الدراسة

الدافعة إلى انفجار األزمة و في أثر  الداخلیة والخارجیةسة في معرفة األسباب تكتسي أهمیة الدرا

عدم االستقرار السیاسي في لیبیا الذي له أهمیة بالغة خاصة في الوقت الراهن و تنبع هذه األهمیة من 

. أزمة اللیبیة التي تمثل مصدر تهدید لدول الجوار

إنما  حدثت والتي تحدث في لیبیا لیست فقط خاصة بلیبیا و تشملها هي فقط، أن األحداث التي -

 .تمس كل دول الجوار

ـنظرا أن النظام القدافي حكم لیبیا بقبضة من حدید منذ االنقالب على إدریس السنوسي سنة  -

 .، و األحداث اإلقلیمیة التي أحاطت بلیبیا مثل االنتفاضة التونسیة و المصریة 1969

سیاسي و سقوط كون النظام السیاسي في لیبیا اتجه إلى الخطاب العسكري بدال من الخطاب ال -

 لیبیا في الفوضى العارمة و التدخل األجنبي 

 أسباب اختیار الموضوع

: األسباب الذاتیة   - أ 

هناك مجموعة من الدوافع الذاتیة التي دافعتنا النتقاء هذا الموضوع ، فالدافع األساسي یكمن في 

نا و تشكیلها لمشكلة حقیقیة في التهدیدات التي تشكلها األزمة اللیبیة ، باعتبار األحداث ال تزال إلى یوم

عالقتها اإلقلیمیة خاصة مع دول الجوار ، كما عرفت تغطیة إعالمیة واسعة وأصبحت ذریعة لتدخل 

. القوى الكبرى على الرغم من المخاطر الكبیرة لهذا اإلجراء

 األسباب الموضوعیة  -ب 



 مقدمة 

للیبیة حدیثة نقص الدراسة في هذا المیدان ما عدا بعض المقاالت، باعتبار األزمة ا -

 .العهد

 .كون هذه المرحلة عرفت عودة اإلرهاب بقوة إلى الساحة الدولیة -

 الخروج بنتائج علمیة مفیدة للدراسة  -

:أهداف الدراسة 

.محاولة إبراز وتبیان عالقة لیبیا بدول اإلقلیمیة والدول الكبرى خالل نظام حكم القدافي -

 .یة وردود أفعاله تجاه هذه التیاراتـ الكشف عن عالقة القدافي بالتیارات اإلسالم -

ـ دراسة وتحلیل أهم األسباب المؤدیة إلي اندالع الثورة في لیبیا ومحاولة معرفة ردود األفعال   -

 . اإلقلیمیة والدولیة تجاه هذه االنتفاضة

محاولة إبراز االنعكاسات هذه األزمة على دول الجوار، والوصول إلي وضع السیناریوهات  -

 .لیبیا في ظل األوضاع السائدة حالیا المحتملة في

 :إشكالیة الدراسة

شكل االنهیار التام للدولة اللیبیة أثر بالغا في منظوم االستقرار السیاسي و األمني   على المستوى 

اإلقلیمي ، مما أدت إلى نتائج عكسیة على دول الجوار التي رأت فیها خطرا علیها لذلك تعمل على 

 :و بناءا على ذلك سنطرح اإلشكالیة التالیة . التیارالوقوف في وجه هذا 

؟  هل حقیقتا لیبیا تعیش اإلستقرار السیاسي  

 التساؤالت الفرعیة



 مقدمة 

: ومن خالل هذه اإلشكالیة سنحاول تفكیكها إلى مجموعة من التساؤالت الفرعیة وهي كاآلتي

 ما هي التنظیمات و الجهات المؤثرة في ذلك ؟  -

 نتائج االنهیار التام في لیبیا ؟ ما هي  -

 كیف تعاملت دول الجوار مع هذا الخطر الدائم ؟ -

: فرضیات الدراسة  

:انطالقا من اإلشكالیة التي سبق طرحها ، قمنا بصیاغة الفرضیات التالیة 

. على أمن المنطقةذلك كلما أثر یؤثر عدم االستقرار في لیبیا كلما  -

.دورا كبیرا في ذلك كلما لعبت  المیلیشیات كلمازاد عدد  -

 .تلعب الجماعات اإلسالمیة الدور األكبر في المنطقة -

: المقاربة المنهجیة -

:اعتمدنا في  هذه الدراسة على أربعة مناهج و المتمثلة في 

أهم  لقد استخدمنا هذا المنهج إلتباع الخطوات التي مر بها النظام السیاسي في لیبیا و:  المنهج التاریخي

و باعتبار هذا  2015المحطات التاریخیة التي مرت بها لیبیا منذ وصول القدافي إلى السلطة إلى غایة 

  . المنهج الطریقة العلمیة المتبینة للحقائق التاریخیة 

معتمدین في هذه الدراسة على األخبار التي تبثها القنوات اإلخباریة أو المواقع : المنهج االستطالعي

     .والصحف والمجاالت باإلضافة إلي العدید من التصریحات و الوثائق اإللكترونیة



 مقدمة 

فترة ( إذ تقوم المنهجیة المقارنة بالتمییز بین خصائص و ظروف فترة عن أخرى لفترة : المنهج المقارن 

   الذي یوصف اإلختالف بین الفترتین) القدافي و الفترة التي تلت بعد سقوط نظام القدافي 

على هذا المنهج لدراسة الحاالت التطوریة و المیدانیة في لیبیا ، و  اعتمدناو : التحلیلي  المنهج الوصفي

  . تحلیل األحداث التي مرت بها لیبیا أثناء حكم القدافي وبعد سقوط النظام

ألموند  كما قمنا االعتماد على المقاربات منها مقترب النظم السیاسي لكل من دافید إیستون وغبلایر -

 . السویل  حیث اعتمدت هذه المقاربة على المدخالت و المخرجاتو هارود 

: النظریات المستعملة في الدراسة

 اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على نظریتین و المتمثلة فیما یلي

 رغم ثراء میدان العالقات الدولیة بالعدید من النظریات والمقاربات إال أن الواقعیة حازت: النظریة الواقعیة

على النصیب األوفر من اهتمام الباحثین والدارسین في العالقات الدولیة ، وتعتمد على المقاربة األمنیة 

 . في التعامل مع القضایا

تعرف أیضا بالواقعیة البنیویة أو الواقعیة العصریة ، و تعتبر ذاتها امتدادا : الواقعیة الجدیدة 

الجدیدة هي رؤیة نسقیة  للسیاسات الدولیة و هي عكس للواقعیة التقلیدیة ، و تعتبر الواقعیة 

التقلیدیة ، فإنها تربط الصراع بالطبیعة الفوضویة للنظام  الدولي الذي یعیق تشكل عالقات 

  . تعاونیة

  : صعوبة الدراسة



 مقدمة 

فیما یتعلق بالصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذا البحث هو قلة المصادر  المتخصصة 

 .األكادیمیة والحیادیة والمراجع

  :أدبیات الدراسة

 :الموضوع الذي تناولنه من المواضیع الحدیثة، ولذلك نجد بعض الدراسات السابقة والمتمثلة في 

مذكرة مقدمة لنیل " الوضع األمني في لیبیا و إنعكاساته على دول الجوار" صویلح عبد اهللا  -1

 .2015، جوان  03معة الجزائر شهادة الماستر في العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة، جا

مذكرة مكملة لنیل  " التدخل األجنبي و دوره في إسقاط نظام القدافي" عالء الدین زردومي  -2

-2012شهادة الماجستر في العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

2013. 

مركز البحوث  الوطن العربي ، نیفین عبد المنعم مسعد، األقلیات و االستقرار السیاسي في  -3

  .1988الدراسات السیاسیة، القاهرة، و 

  : مجاالت الدراسة 

معالمها بعد نهایة االستعمار اإلیطالي وكجماهریة لیبیا كدولة شكلت حدودها و : المجال المكاني -

 ، وعالقتها مع دول الجوار سنة 42ارتبطت بنظام سیاسي بقیادة القدافي لمدة 

غایة إلى  1969وصل فیها القدافي إلى الحكم سنة و یتمثل في الفترة التي : المجال الزماني  -

 .بإعتبارها الفترة الحاسمة التي تساعدنا على التعایش مع الحدث  2015

ت تفسیر مختلف األحداث والتفاعالوالذي ینصرف إلى دراسة وتحلیل و المجال الموضوعي   -

  .عالقتها بالقوى اإلقلیمیة و الدولیةالتي مرت بها لیبیا القدافي وما بعده و 
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 مقدمة 

تقسیم الدراسة

: شملت دراستنا ثالثة فصول رئیسیة

هو نبذة تاریخیة عن لیبیا و عالقتها الخارجیة في عهد القدافي، وفیه قسمنا  فالفصل األول

الدراسة إلى ثالث مباحث أین تناول المبحث األول لیبیا القدافي وعالقتها الخارجیة و ذلك من خالل إبراز 

القارة اإلفریقیة  مواقف القدافي المختلفة تجاه القضایا العربیة ، ثم تناولنا في المبحث الثاني دور لیبیا في

من خالل التطرق إلي توضیح عالقة لیبیا بدولة التشاد و عالقته بالطوارق وموقفه من اإلتحاد اإلفریقي، 

أما المبحث الثالث قمنا بدراسة عالقة القدافي بالدول الكبرى وفیه درسنا عالقته باإلتحاد السوفیاتي و 

 ا أیضا إلي تنازل لیبیا عن أسلحة الدمار الشاملالوالیات المتحدة األمریكیة و بریطانیا و تطرقن

وهو بعنوان نظام القدافي ودوره في ضبط الساحة الداخلیة أین قمنا بتقسیم الدراسة إلى الفصل الثاني  أما

عالقته مع اإلخوان و ثالث مباحث حیث تطرقنا في المبحث األول إلى عالقة القدافي بالتیارات اإلسالمیة 

دثنا عن الجماعة اإلسالمیة اللیبیة المقاتلة وقمنا بتوضیح عالقتها مع الجماعة السلفیة المسلمین وأیضا تح

تناولنا رد فعل القدافي على كما  في بالد المغرب اإلسالمي وتنظیم القاعدة الجزائریة للدعوى والقتال

أما المبحث الثاني تطرقنا فیه إلى انطالق الثورة وردود الفعل اإلقلیمیة . التیارات اإلسالمیة المسلحة

عوامل قیام  الثورة وردود فعل القدافي تجاه الثورة إعالمیا، سیاسیا وعسكریا، ورد فعل بوالدولیة وقسمنا هذا 

، وفي المبحث الثالث فدرسنا فیه نتائج الناجمة عن الثورة  اللیبیة هذه الثورة تجاه القوى اإلقلیمیة والدولیة

الملیشیات المسلحة و ظهور أزمة الشرعیة و تزاید خطر اإلرهاب و ، و هذا بإنتشار على الوضع الداخلي

  الهجرة غیر الشرعیة



 مقدمة 

الخارجي، وتم تقسیم  تمت عنونته بنتائج عدم االستقرار في لیبیا على المستوى الفصل الثالث أما

ر المبحث خالدراسة إلى مبحثین  فالمبحث األول تناولنا فیه التنافس الدولي ومخاطر التقسیم ، وفي أ

. األول تطرقنا فیه إلى أهم الحوارات السیاسیة لحل األزمة اللیبیة

جوار في أما المبحث الثاني یتناول عدم االستقرار السیاسي في لیبیا و انعكاساتها على دول ال

المحتملة  تالسیناریوهاالمجال األمني والسیاسي واالقتصادي، وفي خاتمة هذا المبحث حاولنا تقدیم بعض 

.األزمةلمستقبل لیبیا في ظل هذه 





 الفصل التمھیدي  اإلطار المفاھیمي للدراسة 

  مفهوم النزاع

. المصطلحات التي تصف الحاالت النزاعیة في العالقات الدولیةیزخر حقل النزاعات الدولیة بالعدید من 

لوصف ظاهرة نزاعیة معینة، في حین یصف " النزاع"لذا نجد بعض الباحثین یستعملون مثال مصطلح 

وذلك دونما أي انتباه لمدلول هذه . البعض اآلخر الظاهرة نفسها باألزمة أو الحرب أو التوتر

 .إلى االلتباسالمصطلحات، مما یؤدي أحیانا 

فیعرف عندئذ على أنه .  یعبر النزاع عن حالة التعارض الموجودة بین األطراف في األهداف والمصالح

سواء قبیلة أو مجموعة عرقیة أو لغویة أو دینیة أو  - وضع تكون فیه مجموعة معینة من األفراد 

مع مجموعة أو مجموعات  تنخرط في تعارض واعٍ  -اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة أو أي شيء آخر

   1.أخرى معینة ألن كل هذه المجموعات تسعى لتحقیق أهداف متناقضة فعال أو تبدو أنها كذلك

النزاع على أنه نتیجة تنازع بین شخصین أو جماعتین أو ریمون أرون وعلى هذا األساس یعرف 

 2.جانسةوحدتین سیاسیتین للسیطرة على نفس الهدف أو للسعي لتحقیق أهداف غیر مت

اعتبر أن النزاع وضع یحاول  -أحد كبار المختصین في مجال السلم والصراع– بیتر فالنستاین فالسویدي

وتكون هذه . فیه طرفان على األقل وفي الوقت نفسه الحصول على نفس الموارد المادیة أو غیر المادیة

 3.الموارد غیر كافیة إلرضاء هذه األطراف بشكل متزامن

1كاظمة للنشر والترجمة:الكویت. 1داورتي جیمس، بالتسغراف روبرت، النظریات المتضاربة في العالقات الدولیة، ترجمة ولید عبد الحي، ط  

. 140 ص. 1985والتوزیع، دیسمبر . 

 9ص. السابق ، نفس المرجع 2.

 /14:30http://omu. edu. lyعلي الساعة  2016أكتوبر  -07بتاریخ "     أنماط الصراعات البیئیة"غالي، الحدیثي عباس   3
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نادرة   أن النزاع هو صراع على منفعة معینة أو على سلطة أو على موارد  Coserكما یعتبر 

أو ادعاءات على حالة معینة، بحیث أن أهداف األطراف المتنازعة لیست فقط الحصول على المنفعة 

1 .الموجودة بل تتعداها إلى تحیید األضرار أو التخلص من المنافس اآلخر

فلقد اعتبر مارسیل . لنزاع من خالل منظور أو زاویة معینةولقد عمل كل مفكر على تصنیف ا

 :میرل أن النزاعات أو األزمات تصنف إلى ثالثة أنماط، تبعا لطبیعة موضوع الصراع

ویدخل في هذا التصنیف حروب تصفیة االستعمار والحروب : محاولة الحصول على االستقالل -1

 ...).بیافرا-بنجالدیش(االنفصالیة

( تعدیل الحدود أو التوسع اإلقلیمي على حساب الدول المجاورة ( الرغبة في السیطرة على الحیز  -2

...).إثیوبیا والصومال- الجزائر والمغرب

محاولة فریق أو عصبة االستیالء على السلطة لیتمكنوا بواسطتها من فرض إرادتهم على   -3

النقالبات، وهي ما یسمیها مارسیل وتدخل في هذا اإلطار معظم الحروب األهلیة وا. خصومهم

2.میرل باألزمات اإلیدیولوجیة

، ص  1998الدار الوطنیة للدراسات والنشر والتوزیع، : لبنان. 1، ط )دراسة قانونیة دولیة في علم النزاعات(حماد كمال، النزاعات الدولیة   1
11. 

 .507 –506ص .  1986المستقبل العربي، : القاھرة. 1میرل مارسیل، سوسیولوجیا العالقات الدولیة، ترجمة حسن نافعة، ط   2
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 :التوتر

هو مارسیل میرل والتوتر حسب . یعود التوتر إلى مجموعة من المواقف والمیول نتیجة الشك وعدم الثقة

، إنما یعود إلى میل " مواقف صراعیة ال تؤدي مرحلیا على األقل إلى اللجوء إلى القوات المسلحة"

 . راف الستخدام أو إظهار سلوك الصراعاألط

فالتوتر إذن لیس كالنزاع، ألن هذا األخیر یشیر إلى تعارض فعلي وصریح وجهود متبادلة بین 

في حین ال یعدو التوتر أن یكون حالة عداء وتخوف وشكوك . األطراف للتأثیر على بعضهم البعض

قة على النزاع وكثیرا ما ترتبط أسبابه ارتباطا وتصور بتباین المصالح، وعلى هذا یعد التوتر مرحلة ساب

  1.وثیقا بأسباب النزاع

 االستقرار السیاسي 

یعتبر االستقرار السیاسي أحد القضایا التي استحوذت على تفكیر العدید من المفكرین والمحللین 

لسیاسیة تعقیدًا السیاسیین منذ البدایة الحقیقیة للفكر السیاسي، ویعد هذا المفهوم من أكثر المفاهیم ا

، وهو مفهوم معیاري فما قد یتسبب في استقرار دولة ما، قد یتسبب في الوقت ذاته في عدم  وغموضًا

 :استقرار دولة أخرى، و من بین أهم التعاریف المقدمة لهذا المصطلح نجد 

یا قوم إنما "یعرفه لسان العرب بأنه القرار في المكان، أي القرار والثبات، فیقول المولى عّز وجّل 

  2".هذه الحیاة الدنیا متاع و إن اآلخرة هي دار القرار

                                                             
  مكتبة: القاھرة). لبعض مشكالت الشرق األوسطمع دراسة مقارنة (مھنا محمد نصر، معروف خلدون ناجي، تسویة المنازعات الدولیة- 1 

 .8 غریب ص
  39 اآلیةقرأن الكریم ، سورة غافر ،   2
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اآلیة ویقول أیضًا في نفس السورة، . بمعنى أن اآلخرة هي محل اإلقامة ومنزل السكون واالستقرار   

، أي أن األرض 1...."اهللا الذي جعل لكم األرض قرارا والسماء بناء"، بعد بسم اهللا الرحمان الرحیم64

ساكنة مهیأة لكل مصالح البشر، یستقرون فیها ویتمكنون من حرثها وغرسها، و البناء فوقها واإلقامة قارة 

  .فیها

إن هذا المعنى الذي یفید السكون و الثبات و القرار، في القرآن الكریم أو عند المفكرین العرب،ال 

ي وردت في شأن مفهوم یختلف عن المعنى الذي تفسره مختلف القوامیس األجنبیة أو التعاریف الت

یرى أن صفة االستقرار تعني بقاء الحالة أو الوضعیة على حالها  الروس فالقاموس الفرنسياالستقرار، 

  ". ، بمعنى وجود حالة من التوازن  المستمر2أي على ما هي علیه 

   الوضع الذي یبقى فیه النظام السیاسي محافظاً "أما الموسوعة البریطانیة فتعرفه بأنه 

  3".ى نفسه خالل األزمات ، و بدون صراع داخليعل

إذ عرفه آالن بال في قوله بأنه حالة من " ارتبط االستقرار السیاسي بمفهوم الشرعیة السیاسیة،

االتفاق العام في الرأي بین النخبة و الجماهیر حول القواعد التي یعمل بها النظام السیاسي وارتباطه 

ظاهرة متغیرة نسبیًا تؤشر إلى قدرة النظام على إدارة "یعرف على أنه كما ". بمفهوم الشرعیة السیاسیة

مؤسساته إلجراء ما یلزم من متغیرات لمقاومة توقعات الجماهیر و احتواء ما قد ینشأ من صراعات بصورة 

 4.تحول دون اللجوء إلى العنف السیاسي إال في مجاالت معینة و ذلك للحفاظ على الشرعیة

                                                             
   .64 اآلیةقرأن الكریم،  سورة غافر،  1

   .50قاموس الفرنسي الروس ، ص   2
3 -BENTON HELEN,1999.ENCYCLOPEDIA BRITANICA,LONDON,P727  

 2005رسالة ماجستیر ، جامعة الیرموك، . أحمد الرجوب سالمة رضوان ،االستثمار األجنبي المباشر و االستقرار السیاسي في البلدان العربیة 4
 .75،ص 
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األول  وجود ثالثة اتجاهات في تعریف مفهوم االستقرار السیاسي، إلى هیقوتویشیر ریتشارد 

یتعلق بالتغییر في األنظمة السیاسیة، فالنظام السیاسي الذي ال یتغیر یمكن اعتباره نظام مستقر،أما 

الثاني فیعني غیاب التغییر المتكرر في الحكومة ، بمعنى أن النظام الذي یشهد تغیرات متكررة في 

بینما ینظر االتجاه الثالث لالستقرار من زاویة غیاب العنف بكافة . كومة یعتبر نظام غیر مستقرالح

وكتعلیق على هذه االتجاهات الثالثة یمكن القول أن االستقرار السیاسي ال یرتبط . أشكاله و مستویاته

أن الكثیر من أنواع بالضرورة بغیاب التغییر السیاسي ، بل یرتبط بمضمون هذا التغییر و وجهته، إذ 

أما عن كون االستقرار السیاسي ال یقترن بالضرورة . التغییر تؤدي إلى زیادة شرعیة النظام و فاعلیته

بغیاب العنف السیاسي فإن كثرة اللجوء إلى العنف السیاسي تصور إفالسًا في وسائل التغییر أو قناعة 

قدرة مؤسسات "ل بأن االستقرار السیاسي هووعلیه فإن ریتشارد هیقوت یخلص إلى القو . بعدم جدواها

النظام على تسییر األزمات التي تواجهه بنجاح وحل الصراعات القائمة داخل الدولة بصورة یستطیع معها 

 1".أن یحافظ علیها في منطقة تمكنه من إنهاء األزمات و الحد من العنف السیاسي و تزاید شرعیة النظام

االستقرار السیاسي ال یعني الجمود أو عدم التغییر،بل یتمثل في كونه "أنترى كارولینا كورفال 

میزة للنظام المؤسسي القادر على معالجة المشاكل و النزاعات بطرق سلمیة مع قوة الردع ضد من ینتهك 

  .النظام العام و یخل به

ستمرار والعمل ویعني أیضًا قدرة المؤسسات السیاسیة على االكتفاء الذاتي ، بحیث تستطیع اال

و هذا معناه أن االستقرار السیاسي مرتبط بطبیعة وبشكل النظام ". بشكل طبیعي في أقسى الظروف

                                                             
 جامعة القاھرة ، كلیة االقتصاد و العلوم. أطروحة دكتوراه".ظاھرة االستقرار السیاسي في مصر"،)إكرام(عبد القادر بدر الدین 1
  36ص . 1981لسیاسیة،قسم العلوم السیاسیة، ا. 
  

25



   الفصل التمھیدي                                                       اإلطار المفاھیمي للدراسة 
 

 

السیاسي ، فكلما كان للنظام الدرایة الكاملة بطریقة التعامل مع األزمات، حیث یستغل القوة ویستعمل 

 1.اخل الدولة مستقرالحل السلمي في الوقت المناسب ، أمكننا القول أن النظام العام د

االستقرار السیاسي و االجتماعي یعني ، وجود نظام مقبول "أما حسین موسى الصفار فیرى أن 

من العالقات بین قوى األمة و أطرافها، ویقابل ذلك حالة االضطراب حین تختل عالقة األطراف مع 

یعني أنه تم التركیز في هذا  وهذا" بعضها البعض فیقع بینها العداء و النزاع و تندلع بالتالي الحرب

التعریف على مفهوم جد مهم یجب توفره لیتحقق االستقرار السیاسي هو مفهوم الشرعیة ، فحینما یستمد 

النظام السیاسي سلطته من الشعب یتحقق االستقرار و حینما تختل هذه العالقة یحدث االستقرار أو 

ین أفراد األمة أو الشعب الواحد وهناك من یرى االضطراب، والتي تؤدي حتمًا إلى مواجهات و صدام ب

بأن االستقرار السیاسي یعني غیاب التغییر الجذري و الكامل للنظام السیاسي من خالل عدم تعرضه 

غیاب التغییر المتكرر والجذري في الحكومة فالنظام "و فریق آخر یرى بأنه.للتغییر الكامل بصورة مستمرة

سواء على مستوى رئیس "(ام الذي یشهد تغییرات وزاریة متعددة و متكررةغیر المستقر سیاسیًا هو النظ

كل سنة ،بالرغم من عدم تغییر النظام السیاسي ) الحكومة ، أو على مستوى أعضاء مجلس الوزراء

و هذا یعني أن االستقرار السیاسي هو ظاهرة تتمیز بالمرونة و النسبیة ، وتشیر إلى قدرة النظام " برمته

ف مؤسسات إلجراء ما یلزم من تغییرات لمواجهة توقعات الجماهیر، واحتواء ما قد ینشأ من على توظی

  2.صراعات دون استخدام العنف السیاسي إال في أضیق نطاق دعمًا لشرعیته و فعالیته

 هذا وقد عرف هیروتز االستقرار السیاسي من خالل تعریف شامل یحتوي على مضامین 

                                                             
). ألردن،السعودیة،مصر،تونس دراسة حالة(أثر الفقر على االستقرار السیاسي في الدول العربیة ، عبد الرحمان موسى النھار مھیدات -   1 

  27ص   2007، 2006 رسالة ماجستیر ،جامعة الیرموك
  
  .28 ص ، ابقس مرجع ،عبد الرحمان موسى النھار مھیدات 2
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ت و االنقالبات الفجائیة التي تطیح بالنظام السیاسي، و بنیته األساسیة، مما تتمثل في تجنب االنهیارا

 1.یحتم إعادة تشكل المؤسسات و هیاكل الحكم

   تعریف الحرب األهلیة

من   الحرب األهلیة هي حرب بین المجموعات التي تنظم داخل الدولة القومیة نفسها، والهدف    

للمنطقة، أو لتغییر  و المنطقة، من أجل تحقیق االستقاللجانب واحد قد یكون للسیطرة على البلد أ

على القوات المسلحة النظامیة ، وهذا هو  ومن شدة الصراع عالیة، وكثیرا ما تنطوي. السیاسات الحكومیة

قد تسفر عن أعداد كبیرة من الضحایا واستهالك موارد  الحروب األهلیة. مستمر ومنظم وعلى نطاق واسع

 .كبیرة

وأن " حرباً "یكون   ، وأن"أهلیاً "أن یكون العنف : ساسیة لتعریف الحرب األهلیة بسیطةالصیغة األ

یعني أن الصراع " األهلي"الجانب   .یكون الهدف منها هو ممارسة السلطة الوطنیة أو االستیالء علیها

یتضمن  كبیر بین األهالي في تلك األراضي، وأن یجب أن یحدث داخل األراضي التابعة للدولة، إلى حد

صراع عدائي "حسب التعریف الوارد في القاموس  -تكون حرباً   والحرب األهلیة یجب أن. مشاركة شعبیة

بالنسبة للصومال المعیار هو أن یكون هناك حد أدنى من التنظیم، والشكل،  "تستخدم فیه قوات مسلحة

 عن ماذا یقاتلون من أجله كذلك تتطلب الحرب األهلیة قادة یتحدثون. األطراف المتحاربة  والتعرف على

 .2وشعب یفهم كل ما یدور االنقسامات، الناس، واألهداف

                                                             
  مركز البحوث و الدراسات: القاھرة . نیفین عبد المنعم مسعد، األقلیات و االستقرار السیاسي في الوطن العربي  - 1 

     . 5ص. 1988السیاسیة، 
  
   التالي الرابط عن نقال   وكیفیة الخروج منھا... تاریخ الحرب االھلیة 2 

                     21.html-12-16-22-01-2011-29/1793-49-18-04-01-http://www.somaliatodaynews.com/port/2010    
 15:16 الساعة على 2016 ـ10 ـ 07 بتاریخ
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   تعریف اإلرهاب

حتى اآلن لم یوضع تعریف عام وشامل  لجمیع أنواع اإلرهاب، لكن على الرغم من ذلك نجد  
  : تعاریف بعض األكادیمیین

أعمال  على تخویف الناس بمساهمةیقوم ( اإلرهاب عامــة بأنه Lemkin 1فقد عرف الفقیه لیمكین  -
  )العنف

هو االستخدام غیر المشروع للعنف بواسطة فرد أو مجموعة (ویرى الدكتور نبیل حلمي أن اإلرهاب  -
أو دولة ضد فرد أو جماعة أو دولة ینتج عنه رعبا یعرض للخطر أرواحا بشریة أو یهدد حریات 

.2() الدولة لكي تغیر سلوكها اتجاه موضوع  ماأساسیة ویكون الغرض منه الضغط على الجماعة أو 
    

  :الهجرة غیر الشرعیة 

یعتبر بعض الباحثین الهجرة غیر الشرعیة جریمة ، بینما یعتبرها آخرون انتهاكًا للقانون بدون 

ضعف سیطرة الدولة على تلك الشرعیة أمر  3ضحایا ، ومن وجهة نظر أخرى تعكس الهجرة غیر الشرعیة

ینبع من القانون الدولي إلضفاء صفة التجریم على شریحة معینة مثل العمال الیدویین، وطالبي حق 

اللجوء ، بینما تفضل أسواق العمل الدولیة ذوي المهارات العالیة ، وفي هذا الصدد ینظر أصحاب السلطة 

لوافدة باعتبارها تهدیدًا محتمًال للسیادة ، والهویة القومیة ، ولذا تسعى السیاسیة و االقتصادیة إلى الهجرة ا

  .الحكومات إلى الحد منها ، وتقییدها

                                                             
، ، دار الفكر الجامعي، شركة جالل للطباعة العامریة ، حقوق اإلنسان بین مطرقة اإلرھاب وسندان الغربسنین المحمدي، بوادي ح 1

 .57-54ص ص. 2004اإلسكندریة، 
  .21ص  ،القاھرة ،دار النھضة العربیة ،اإلرھاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العامنبیل حلمي،  1

دراسة میدانیة على قریتي خزام و العیایشا بمحافظة قنا ، رسالة ثارھا على البناء الطبقي ، آ، الھجرة الخارجیة و محمد حسین صادق حسن  3
  1998ماجستیر ، قسم علم االجتماع ، كلیة اآلداب جامعة جنوب الوادي ، العام 

   8ص 
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وهناك من یرى أن الهجرة الدولیة هي إحدى نتائج المد الرأسمالي، وباألخص تدویل األسواق ، 

ظم لضبط عملیة التراكم حیث یحتاج رأس المال إلى استغالل قوة عمل رخیصة، والبد من انتقال من

  .الرأسمالي، فعندما یحدث تباطؤ في دورة رأس المال توصم هجرة العمالة بأنها هجرة غیر شرعیة 

  :وتلقي التعریفات التالیة للهجرة غیر الشرعیة الضوء على صور مهاجریها 

دون الوثائق ، فهناك من یعرفهم بأنهم هم أولئك الذین یدخلون دولة ما للبحث عن عمل عادة ، وذلك ب

دولة بدون أوراق رسمیة خاصة  1والتصاریح الالزمة ، وهناك من یعرفهم بأنهم أولئك الذین یدخلون أي

بالهجرة الوافدة ، وكذلك هؤالء الذین یدخلون بدون تصریح، وكذلك هؤالء الذین یدخلون بوثائق مزورة، أو 

آخرون بأنهم أولئك الناس الذین یدخلون قطرًا  كما یعرفهم. بتصاریح دخول مؤقتة ، ولكنهم تجاوزوا مدتها

معینًا غیر شرعیة، أو الذین انتحلوا صفات معینة كسیاح، ویشار إلیهم بالعمال غیر الموثقین، أو الغرباء 

 غیر الشرعیین

 التعریف الجریمة المنظمة

 إن غالبیة الفقهاء یؤكدون ویتفقون على صعوبة إیجاد تعریف موحد جامع ومانع

  .المنظمة سواء في الفقه الغربي أو العربي لجریمة

                                                             
  9 ص ، سابق مرجع ،محمد حسین صادق حسن 1 
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بأنها الجریمة التي تأخذ طابع التعقید واالحتراف القائم على : "یعرف الدكتور ماروك نصر الدین

التخطیط المحكم والتنفیذ الدقیق، والمدعم بإمكانیات تمكنه من تحقیق أهدافها مستخدمة في ذلك كل 

  1".ن المجرمین والمحترفینالوسائل والسبل ومستندة إلى قاعدة م

بأنه مشروع إجرامي قائم على أشخاص : "كما ذهب جانب من الفقه إلى تعریف الجریمة المنظمة

یوحدون صفوفهم من أجل القیام بأنشطة إجرامیة، على أساس دائم ومستمر، من خالل كیان أو تنظیم 

 مستویات قیادیة ووسطى ومتخصصة -، ذي بناء هرمييعصابت

ویحكم هذا الكیان نظم ولوائح داخلیة صارمة، تضبط إیقاع العمل داخلو، ویستخدم في سبیل  -وتنفیذیة

تحقیق أغراض العنف والتهدید واالبتزاز والرشوة، إلفساد مسئولي القانون وأجهزة العادلة الجنائیة بوجود 

امي، سواء بوسائل مشروعة عام، وفرض سطوتهم علیهم لتحقیق أقصى استفادة من القیام بالنشاط اإلجر 

  2."أو غیر مشروعة

أنها تلك الجریمة التي ترتكب من تنظیم إجرامي هیكلي : "وعرفها األستاذ جهاد محمد بریزات على

یتكون من شخصین فأكثر، تحكم قواعد معینة من أهمها قاعدة الصمت ویعمل هذا التنظیم بشكل مستمر 

ل، ویستخدم العنف واإلفساد واالبتزاز والرشوة في تحقیق أهدافین لفترة غیر محددة، ویعبر نشاط حدود الدو 

 ".ویسعى للحصول على الربح المادي ویلجأ لعملیة غسیل األموال إلضفاء الشرعیة على عوائد الجریمة

                                                             
،  2000سبتمبر ، 3العدد ة كمیة أصول الدین، الصراط، السنة الثانیة، لالمنظمة بین النظریة والتطبیق، مجماروك نصر الدین، الجریمة   1

  13ص
  
 ئع لنشر والتوزیع والتصدیر، بدون طبعة، القاىرة،اب والجریمة المنظمة، دار الطالھیمان، اإلرلیم مصطفى سھأحمد إبرا  2
  111-110، ص  2006 -
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 مقدمة

لیبیا شأنها شأن دول المغرب العربي من مرارة االستعمار لسنوات طویلة، حیث سلمتها تعرضت         

، ورافق هذه الفترة 1932إلى إیطالیا، واستمر احتالل هذه األخیرة إلى عام  1912الدولة العثمانیة عام 

ن كل من بریطانیا ثورة مقاومة من قبل اللیبیین، وبعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة تمّ تقسیم لیبیا بی

ینص على استقالل لیبیا في مدة أقصاه سنتین  1949وفرنسا، وبعد صدور قرار من األمم المتحدة عام 

 دیسمبر 24في " محمد إدریس السنوسي"تحصلت لیبیا على استقاللها كمملكة اتحادیة،وتسلم الحكم 

ل من1951 حركة "ریخ لیبیا عندما قامت بمثابة بدایة جدیدة في تا 1969عام  سبتمبر ، فیعّد األوّ

على السلطة بعد االنقالب  یبي بقیادة معمر القذافي باالستیالءلال في الجیش" الضباط الوحدویین األحرار

ا في العالقات لیبیا الخارجیة، ومن خالل هذا الفصل العسكري واإلطاحة بالنظام الملكي وتغییرً  ا جذریً

 .في على المستوى العربي واإلفریقي وبالقوى الكبرىسنحاول إبراز مواقف وعالقات معمر القذا

  )القضایا العربیة(لیبیا القذافي وعالقاتها الخارجیة : المبحث األّول

 موقف القذافي اتجاه اتخاذ ودمج الجمهوریة العربیة اإلسالمیة: المطلب األّول

 اتجاه الجمهوریة العربیة: أّوًال 

رئیس جمهوریة مصر العربیة، والرئیس معمر القذافى وقع كل من الرئیس محمد أنور السادات 

رئیس مجلس قیادة الثورة ورئیس مجلس وزراء الجمهوریة العربیة اللیبیة، والرئیس حافظ األسد رئیس 

بتاریخ   بنغازي  في  اتحاد الجمهوریات العربیة الجمهوریة العربیة السوریة على اتفاقیة ودستور دولة

وقد . 1971علیه استفتاء شعبي في األقطار الثالثة في أول سبتمبر سنة  ، وقد أجري1971 أفریل18

كان هذا االتحاد یعد تحوًال في مفهوم القومیة العربیة وبناء نظام دیمقراطي واشتراكي یحمى حقوق 
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ا والسبب األساسي   .المواطن ویصون حریاته األساسیة، ویدعم سیادة القانون واالتفاق لم یتم تطبیقه عملیً

  1.دم نجاحه هو اختالف الدول الثالثة على بنود االتفاقیةلع

ا  دمج لیبیا في إطار الجمهوریة العربیة اإلسالمیة: ثانیً

وجاء هذا  .1974 في عام الدول رئیس تونس آنذاك لدمج  حبیب بورقیبة وقع القذافي اتفاقا مع

ه نّ أوبعد أسابیع من االتفاق، قال . االتفاق بمثابة مفاجأة ألن بورقیبة قد رفض عرضًا مماثًال من قبل

لم تكن فكرة دمج الدول تحظى بشعبیة كبیرة في تونس، ولذلك فقد الكثیر من . یجب تأجیل االستفتاء

یكون بورقیبة رئیسًا في حین ینصب القذافي وزیرًا  أْن االتفاق على  وجاء في. االحترام من جانب شعبه

2.للدفاع ولكن االتفاق لم یتم ذلك

 موقف لقذافي من القضیة الفلسطینیة ونزاع الصحراء الغربیة: المطلب الثاني

 القضیة الفلسطینیة: أّوال 

وكان هذا جزءًا من خدمته في أولى سنوات حكمه صب القذافي القضیة الفلسطینیة األولویة 

للقومیة وبرزت تنظیمات فلسطینیة مثل الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین والجبهة الدیمقراطیة والقیادة 

كان هناك إحساس لدى دول عربیة، من بینها لیبیا القذافي، أن هذه التنظیمات یمكن أن تشكل . العامة

ذافي بتسلیح هذه التنظیمات ودعمها في لبنان في موازاة وهكذا قامت لیبیا برئاسة الق. بدیًال عن حركة فتح

كانت طریقة معمر القذافي المفاجئة . تسلیح ودعم تنظیمات لبنانیة كانت تسمى القوى الوطنیة اللبنانیة

الذي كان یرغب في الحصول على المساعدة من الدول العربیة  یاسر عرفات والمباشرة مختلفة عن أسلوب
،  1995ـ  1994مذكرة ماجستر ، جامعة الجزائر ، معھد العلوم السیاسیة " السیاسة الخارجیة اللیبیة في المنطقة العربیة" ،جمعة عمار إنبیة   1

  . 93ص 

.نفس المرجع، نفس المكان   2
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د أنه ال یجب أبدا وأكّ    .من دون أن یتیح لها اإلمساك بالقرار الفلسطیني أو التأثیر في البرنامج الفلسطیني

االعتراف بالكیان الصهیوني حتى تحل قضیة الشعب الفلسطیني وعودة جمیع الالجئین الفلسطینیین إلى 

دیارهم وقیام دولة واحدة دیمقراطیة، وأضاف أن كل الدول العربیة التي لها عالقات مع إسرائیل هي أنظمة 

 . جبانة

القذافي دعم الفلسطینیین في الصراع . لوالیات المتحدة بسبب دعمها إلسرائیلوكان القذافي ینتقد ا

، احتالل استعماري غربي وقسري في العالم 1948الفلسطیني، وكان یعتبر إنشاء إسرائیل عام -اإلسرائیلي

بادر ل صندوق الجهاد  1970ضد إسرائیل، في عام " حرب مستمرة"دعوة الدول العربیة إلى شن . العربي

أنشئ القذافي المركز الناصري للمتطوعین  1972 جوانوفي . لتمویل المسلحین المناهضین إلسرائیل

  1 .لتدریب المقاتلین المناهضین إلسرائیل

ا   نزاع الصحراء الغربیة: ثانیً

الشعبیة  ولم یكن على أساس دعم جبهة. دعم القذافي البولیساریو في البدایات األولى للنزاع 

 –المملكة المغربیة  الحمراء ووادي الذهب كحركة انفصالیة تهدف إلى االستقالل عن لتحریر الساقیة

نما  –حسب األطروحة المغربیة  االستعمار االسباني ، وكان القذافي یعتبر  في مواجهة" كحركة تحریر "وإ

صدى دعمها بالسالح الذي جعل منها قوة حیة تت نفسه المؤسس المنشئ للبولیساریو ، وأنه هو الذي

للوجود االسباني في الصحراء ، وهو ما یبدو واضح من خالل خطابه بمناسبة ثورة الفاتح من سبتمبر 

أستطیع أن أتكلم عن قضیة الصحراء أكثر من أي طرف آخر ألن البولیساریو : "... بقوله 1987عام 

 ، ونحن الذین 1972الشعبیة لتحریر الساقیة الحمراء ووادي الذهب، نحن الذین أسسناها عام  الجبهة

                                                             
 .94ص السابق، المرجع نفس  1
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إلقامة دولة،  دربناها وسلَّحناها لتطرد االستعمار اإلسباني من الساقیة الحمراء ووادي الذهب، ولم نسلحها

دربناها وسلحناها لتحریر .. . انضموا إلى موریتانیا أو الجزائر أو المغرب أو ال تنضموا،: ولم نقل لهم

 ". األراضي العربیة من االستعمار اإلسباني

الموقف  وبعد انسحاب اسبانیا من الصحراء لم یتحمس القذافي لقیام دولة في الصحراء وقد عزز

دیسمبر  29و  28في  اللیبي الداعم لجبهة البولیساریو بعد التقارب مع الجزائر في لقاءات حاسي مسعود

ح اللیبي بإنشاء ولد داده االقترا بین القذافي وبومدین، وبعد رفض الرئیس الموریتاني المختار 1985

 – 1976وبعد نشوب الحرب بین موریتانیا والبولیساریو عامي . فدرالیة بین موریتانیا والصحراء الغربیة 

  1.التوازن بین حلفائه حتى وقف إطالق النار بین موریتانیا والبولیساریوحاول القذافي  1978

مه لجبهة البولیساریو بل وقام وبعد االنقالب على المختار ولد داده ، عادة القذافي لینشط دع

سعت لیبیا إلى تعزیز عالقاتها مع . وتفادیا للعزلة ومضعفاتها، 1980باالعتراف بالجبهة في أفریل 

ودعا الملك الحسن الثاني، الذي اشترط  1982استضافة القمة األفریقیة سنة  المغرب حیث حرصت على

ثر الزیارة التي قام بعها الوزیر األول. ت مع لیبیاعن القضیة الصحراویة لتطبیع العالقا رفع ید لیبیا  وإ

المغربیة من  ،توترت العالقات اللیبیة 1986جویلیة  21اإلسرائیلي شمعون بریس للملكة المغربیة بتاریخ 

  2.اریو یتقلب بتقلبات مزاج القائدجدید ، وبقي الدعم اللیبي للبولیس

 

 

                                                             
عتبة  مقاربة للنزاع من النشأة إلى: والتاریخيتطورھا السیاسي واالجتماعي :أزمة الصحراء الغربیة "محمود سالم الصوفي،   1

  .66، ص) 2008الناشر المركز الموریتاني الدولي للدراسات واإلعالم : طنواكشو(، "التسویة
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  السودان و ملف دارفورعالقة القدافي بدولة : المطلب الثالث

  العالقات السودانیة اللیبیة: أوال

العالقات السودانیة اللیبیة بمتالزمة متأرجحة بین الصعود واالنحدار، فخالل األعوام  تمر 

خط یدعم الخرطوم ویفتتح المنشآت االستثماریة : األربعین الماضیة ظهر خطان لهذه العالقة المزدوجة

تقدیم مثل برج الفاتح على شارع النیل بالخرطوم، وخط آخر یستقطب معارضي النظام، من المساندة و 

 .1الدعم إلى االحتواء

لم یكن الغموض الذي شاب عالقة لیبیا بملف دارفور بأقل من غموض القذافي نفسه الذي 

عاصر ثالث حكومات سودانیة، منها حكومتان عسكریتان تتوسطهما دیمقراطیة قصیرة، تأرجح موقفه فیها 

ن عمر   ثم الرئیس الحالي  نمیريجعفر محمد   فقد شهدت العالقة توترا مع نظام الرئیس األسبق. بشكل بیّ

  ، أكثر مما شهدته في فترة الدیمقراطیة الثالثةالبشیر

لعام وصل المالزم حینها معمر القذافي إلى السلطة في لیبیا إثر انقالب عسكري، في نفس ا 

 .1969الذي وصل فیه نمیري إلى السلطة في السودان، وكان ذلك عام 

بالثورة، فكانت ثورة مایو في السودان وثورة الفاتح  -في مجافاة واضحة للحقیقة -سمیا انقالبیهما 

بمصر، وتزامنا مع ثوریة   1967نكسة   ولما جاء هذان النظامان الثوریان في أعقاب. من سبتمبر في لیبیا

 .فكرة الوحدة بینها) لسودان ولیبیامصر وا(، خرجت من تكامل األنظمة الثالثة جمال عبد الناصر  الزعیم

كانت الفكرة أن یكون هناك تكامل قومي یقوم على أساس االندماج االقتصادي والعالقات األخویة 

 .التي ترفع شعارات ناصر القومیة لتطبیقها في هذه الدول وفي الوطن العربي الكبیر
                                                             

  ..2011 أكتوبر 26 ، موقع الجزیرة نت ،"مزاجیة التفكیر والممارسة.. العالقات السودانیة اللیبیة"منى عبد الفتاح،  1
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وداني بشكل مباشر، فقد اعتقل وباعتبار هذه الوحدة، أخذ الزعیم القذافي یتصرف في الشأن الس

مجموعة انقالبیة كانت تعتزم االنقالب على الرئیس نمیري، أجبرتهم السلطات اللیبیة على الهبوط في لیبیا 

من على متن طائرة الخطوط الجویة البریطانیة لیتم تسلیمهم إلى نمیري، وقد أعدمهم األخیر مع عدد من 

 .1ن في االنقالبقادة الحزب الشیوعي السوداني المشاركی

وألّن أخالق المنقلبین على الدیمقراطیة تضیق أحیانا، فإن فترة التعاون والتطبیع في العالقات بین 

الرئیسین اللیبي والسوداني لم تدم طویال، وكانت القشة التي قصمت ظهر ذاك الوئام توقیع السودان على 

مجاورة، ووفقا لذلك أمر النمیري بإنزال مجموعة اتفاقیة تلزمه بعدم التدخل في شؤون الدول األفریقیة ال

التي كانت على وشك الدخول   أوغندا  طائرات عسكریة لیبیة كانت تعبر األجواء السودانیة في طریقها إلى

 .وأمر بإعادتها إلى لیبیا مما اعتبره القذافي خیانة  تنزانیا،  في حرب مع

تلك الحادثة جعلت القذافي یحتضن القیادات المعارضة لنظام النمیري المسماة حینها قوى الجبهة 

، فمدها بالسالح واإلخوان المسلمین والحزب االتحادي الدیمقراطي  والمكونة من حزب األمة الوطنیة

غزوة قوات "، وهي ما تم التعارف علیها باسم 1976غزو الخرطوم عام   والتمویل مما مّكنها من

 ".المرتزقة

، فرد القذافي بعدها عسكریا الجبهة الوطنیة إلنقاذ لیبیا تواترت األحداث لیتبنى النمیري مساعدة

ثم احتوت . بطائرة لیبیة العتقاده أن الجبهة تبث إرسالها من هناك 1984بقصف اإلذاعة السودانیة عام 

وجاء بعدها إعالن القذافي عن . لیبیا كثیرا من المعارضین والالجئین السیاسیین الفارین من قمع نمیري

 .1984عام   قرنقجون   دعمه للحركة الشعبیة لتحریر السودان بقیادة
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وفي هذا المفترق كان القذافي على الصعید العربي یساند القضیة الفلسطینیة كرد فعل لقطیعته مع 

ل الوالیات المتحدة وسیاستها الداعمة إلسرائیل، بینما كان نظام النمیري متقاربا مع واشنطن حین رّح 

 .1الیهود الفالشا إلى إسرائیل، فكانت سببا في زیادة سوء العالقات بین النظامین

ا الفترة التي شهدت هدوءا نسبیا في عالقات البلدین فكانت فترة الدیمقراطیة الثالثة بین عامي  أمّ

م، ، ألن زعماء المعارضة والذین كانوا على خالف مع نمیري استجاروا بلیبیا فاحتوته1989و 1986

سقاط نظام نمیري، عملوا على تمتین العالقات مع لیبیا عرفانًا لما  1985 افریل ولما رجعوا بعد ثورة وإ

 .قدمته لهم

، شهدت العالقة بین البلدین تقاربا 1989في حین فترة اإلنقاذ وبعد انقالب عمر البشیر عام 

شعارات اإلسالمیة، واستشهد بحركات ملموسا لم تظهر فیه أي خالفات إال عندما رفع النظام السوداني ال

إسالمیة مماثلة بشمال أفریقیا في الجزائر وتونس، ودعوته قیادات حركات إسالمیة إلى الخرطوم في 

 .فعالیات مختلفة

ورغم عدم تأثیر الجماعات اإلسالمیة في لیبیا مقارنة بدول شمال أفریقیا فإن القذافي توجس خیفة 

  .میة المحیطة به مع الجماعة التي استولت على الحكم في السودانمن تحالف هذه التیارات اإلسال

  

 القذافي وملف دارفور: ثانیا 

ظلت العالقات الدبلوماسیة اللیبیة مع السودان في حالة من االرتباك، كشأنها مع كثیر من الدول 

 .1مصر وتشاد وتونساألفریقیة التي لدیها امتدادات قبلیة جذورها في لیبیا وفروعها تعبر الحدود إلى 
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وبنفس روح الزعامة التي تشربها القذافي من الزعیم الراحل جمال عبد الناصر، أراد أن یجعل للیبیا دورا 

فاعال حتى لو كلفه ذلك التدخل في شؤون البالد المجاورة، فحاول من منطلق تبنیه قضیة القومیة العربیة 

ن-  .صر، ثم اتحاد لیبیا وتونساالتحاد مع سوریا وم -في استماتة وفشل واضحیْ

وطبقا لروحه الثوریة وطموحه في التوسع عسكریا، وبناء على حسابات وأوهام تصدیر الثورة، فقد 

قذافي في تأمین حدوده وعلى إثر هذه المواجهات فكر ال. إلى لیبیا  اوزوقطاع   لضم 1987عام  تشاد  غزا

 .الجنوبیة بخلق وجود معین في دارفور

هذا الوجود غذاه أبناء دارفور بهجرتهم إلى لیبیا عبر الحدود البریة المفتوحة على السودان، في 

وفي لیبیا انضموا إلى الجهاز السیاسي المسمى . أزهى عصور لیبیا حیث بئر النفط المسال القریب منهم

 .ثوریة، ومنها ظهرت الحركات المسلحة في دارفور عند نشوب الحرب هناكاللجان الشعبیة ال

وبدال من انهیار العالقات بین البلدین، احتوت الدبلوماسیة السودانیة تقلب مزاج القذافي، واحترم 

على خلفیة  1992السودان حاجته للعب دور إقلیمي بعد الحصار الغربي المفروض علیه منذ العام 

 .لوكریيقضیة 

كما أن السودان كان یعیش ظروفا مشابهة على خلفیة العقوبات االقتصادیة المفروضة علیه 

 .2ووضعه في قائمة الدول الراعیة لإلرهاب، فكان التعاون بغرض كسر الحصار بین البلدین

كحركة العدل والمساواة وجیش - ، شكلت الحركات المسلحة 2003وعندما اشتعلت الحرب في دارفور عام 

 .جبهات للمعارضة والمطالبة باستقالل اإلقلیم الذي یعاني تهمیشا كلیا -السودان وفصائل أخرى تحریر
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أدت المواجهات بین هذه الحركات والحكومة إلى التصعید الدولي لقضیة دارفور، فعقد القذافي 

ا دورا وقد لعبت تشاد ولیبی. على أول أیام الحرب، ضم الحركات المسلحة 2004ملتقى في لیبیا عام 

 .حیویا في إذكاء نار الصراع بتقویة الحركات واحتوائها واستضافتها

مؤخرا مفاوضاتها مع الحكومة السودانیة في الدوحة بحجة   ةحركة العدل والمساوا وبعدما جمدت

في  غزو أم درمان مخالفة الحكومة لالتفاقیة، أمرت الحكومة بالقبض على خلیل إبراهیم بتهمة تورطه في

 .2008ماي

ولكن التحركات الدبلوماسیة أثرت على وجوده في مصر فغادرها إلى تشاد لیتركها هي األخرى 

، عبد اهللا بن عبد العزیز بعد تطبیع العالقات بین السودان وتشاد في اتفاق الطائف برعایة الملك السعودي

إلى لیبیا التي رحبت به ترحیبا كامال كرد فعل على ما اعتبره القذافي سحبا   یل إبراهیمخل  لیعود بعدها

  .1لملف دارفور من الرعایة اللیبیة

ذلك الملف بطرفیه السوداني والتشادي حققت منه لیبیا استثمارا سیاسیا واسعا في لقاءات كثیرة 

 .وغیرها 2007 افریلرت الثانیة في ، وس2006 ماي ، وطرابلس في2004قمة سرت في أكتوبر : منها

قل ملف  وبینما لم یؤید القذافي خروج الملف من بین یدیه، احتفظ بتأییده المبطن بالرفض عندما نُ

 .دارفور إلى الدوحة عبر تكلیف من القمة العربیة

لم تثِن العقید القذافي عن استضافته خلیل إبراهیم كلُّ الوساطات الدبلوماسیة التي أرسلها الرئیس السوداني 

 .الشخصي عبر الهاتف عمر البشیر إلى لیبیا، كما لم یلب طلبه 
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احتواء لیبیا للحركات الدارفوریة وتواجد زعیم حركة العدل والمساواة هناك بعد طرده من تشاد، 

والتي أعادت بدورها غزو ذات المدینة  2008 ماي األذهان غزوة الحركة لمدینة أم درمان في أعاد إلى

كل ذلك أدى . 1976المكونة من أحزاب المعارضة والتي دعمها القذافي عام " قوات المرتزقة"بواسطة 

غالق وزارة الداخلیة السودانیة في یولیو الماضي جمیع الحدود والم مرات بین لیبیا إلى توتر العالقات وإ

  1.والسودان

  دور القدافي في القارة اإلفریقیة: المبحث الثاني

  القدافي واالتحاد اإلفریقي: المطلب األّول

مع نهایة القرن العشرین، رفض القذافي فكرة القومیة العربیة، بسبب اإلحباط وشعوره بالفشل مثله 

إلى  1997من . األفریقیة، مؤكدًا هویة لیبیا األفریقیةمثل عموم العرب، بدًال من ذلك التفت إلى الوحدة 

 1999دول إفریقیة، وفي عام  10، شرعت لیبیا عدة اتفاقات أو ترتیبات المعونة الثنائیة مع 2000

، زار القذافي نیلسون ماندیال في جنوب 1999جوانوفي . تجمع دول الساحل والصحراء انضمت إلى

أفریقیا، وحضر في الشهر التالي قمة منظمة الوحدة األفریقیة في الجزائر، داعیًا إلى التكامل السیاسي 

، االتحاد األفریقي وأصبح واحدًا من مؤسسي  الوالیات المتحدة األفریقیة عوة إلى تأسیسواالقتصادي، والد

في . أعلن أن الدول األفریقیة یجب أن نرفض المساعدات المشروطة من العالم المتقدم 2002 جویلیة في

، دعا القذافي لمستوى أعلى في 2005 جویلیةقمة االتحاد اإلفریقي الثالثة، التي عقدت في لیبیا في 

وعملة واحدة،  التكامل السیاسي، والدعوة إلى جواز سفر واحد لدول االتحاد األفریقي، نظام دفاع مشترك

، انضمت لیبیا للسوق 2005 جوان  وفي". الوالیات المتحدة األفریقیة هو األمل: "وذلك باستخدام شعار

للقذافي من قبل " لملوكملك ا"أعلن لقب  2008 اوت ، في)الكومیسا(المشتركة ل شرق وجنوب أفریقیا 
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أدیس  ، عقد له حفل تتویج رسمي في2009 فیفري 1 وفي . لجنة جمعت القادة األفارقة التقلیدیین

ثیوبیا، وبالتزامن مع انتخاب القذافي رئی  أبابا    1.سًا لالتحاد األفریقي لمدة عاموإ

 

  عالقة لیبیا بدولة التشاد: المطلب الثاني

القذافي مقالید الحكم في عام  أصبحت لیبیا بمثابة أهم دولة مجاورة لتشاد عندما تولي معمر

بالعدائیة والتدخالت العسكریة خالل الفترة الرئاسیة لحسین حبري،  اتسمت العالقة بین البلدین. 1969

التوسعیة في البالد لتتحول إلى وسیط  ولكن منذ أن تولى إدریس دیبي السلطة ، تخلت لیبیا عن مطالبها

ا فاعًال في القدرة  فالنظام اللیبي یملك. ومعارضیه أنجمینامفاوضات السالم بین نظام  إقلیمي یلعب دورً

إلى طاولة المفاوضات ولكنه لم یبذل بالجلوس  المالیة والسلطة اإلقلیمیة التي تمكنه من إقناع المتنازعین

بعض النجاحات  استطاعت الدبلوماسیة اللیبیة تحقیق. لضمان تنفیذ تلك االتفاقیات الجهد المطلوب

الستقطاب المتمردین، ولكنها فشلت في إحراز  لنجمینا قصیرة األجل وذلك عبر التسهیالت التي قدمتها

  . طویل األجل لتحقیق االستقرار والسالم الدائم في تشاد أي تقدم

تمارسها طرابلس للحصول  التناقضات في عملیة الوساطة اللیبیة، بین الضغوط القویة التي إّن 

نفوذه  لتنفیذها، تكشف وبكل الوضوح رغبات القذافي الجامحة لبسط على توقیع االتفاقیات ثم إهمالها التام

ا است  .2لیست في مقدمة أولویاته قرار ورفاهیة الشعب التشادي فهيفي المنطقة، أمّ

                                                             
  . 104ص  عمار إنبیة ، مرجع سابق ، 1
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اإلستراتیجیة اللیبیة القائمة في ذلك  فقد أدت. التدخل اللیبي في تشاد له تاریخ متناقض ومؤلم

كبیرة من البالد باإلضافة إلى تقدیم الدعم لمعارضي النظام، إلى  الوقت على احتالل وضم أجزاء

  . بمساعدة مستعمرتها السابقة  فرنسا الثمانینات وقد استطاعت تشاد صدها مواجهات عسكریة عدة خالل

دیبي  تلك الفترة التي تلت سقوط نظام حسین حبري، وسبقت صعود لم تتمكن لیبیا من استغالل

عقوبات مجلس األمن الدولي ضد طرابلس  إلى السلطة لصالحها ، حیث تزامنت تلك األحداث مع فرض

ضعاف الجماهیریة اللیبیة لىوالتي أدت بدورها إ الرضوخ لذلك التغییر  لم یكن أمام طرابلس إال. عزلة وإ

 من هذه الناحیة لم یكن. تكییف سیاستها تجاه جارتها الجنوبیة الجیوسیاسي واستطاعت على ضوء ذلك

أساسي استطاعت أن تفرض وجودها الالعب  باستطاعة لیبیا تغییر مسار األحداث تغییرًا جذریًا ، ولكنها

في جمیع المفاوضات  فقد شارك القذافي، بطریقة أو أخرى،. دیبي والمعارضة المسلحة في الصراع بین

  . التشادیة الداخلیة وأبرزها مفاوضات سرت

تشاد والسودان  لألزمة السیاسیة الداخلیة في تشاد، وتدهور العالقات بین ، نتیجة 2007في عام 

من تعزیز مكانتها بین المتصارعین على السلطة في  2003منذ عام وظهور أزمة دارفور، تمكنت لیبیا 

على جانبي الحدود التشادیة  فاستخدمت طرابلس عالقاتها مع المعارضة المسلحة الموجودة .تشاد

 فصائل المتمردین، آما لعبت دورا على عودة االتصاالت بین السودانیة لتصبح الوسیط الرئیسي بین

النظامین وما قد تحمله من عواقب  قد ساعد في منع نشوب حرب مباشرة بینوالخرطوم، مما  أنجمینا

 .إقلیمیة وخیمة

  :1ذلك لعدة أسباب نذكر منها نجاحات الدبلوماسیة اللیبیة في تشاد لم تدم طویًال ، ویرجع 
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طویلة األجل في تشاد، ورفضها لكل المساهمات  عدم تركیز لیبیا على اإلصالحات -

 .یة من أجل استقرار تشاد لكي ال تفقد هیمنتها على دول الجوارالدول اإلقلیمیة أو

إهمال الجانب التنفیذي للمعاهدات، من النادر أن تستخدم طرابلس نفوذها إلجبار   -

األطراف المتناحرة على االلتزام باالتفاقیات، في المقابل، فالمعنیون بهذه االتفاقیات ال 

 .للدبلوماسیة اللیبیةافع الخفیة یخفون تشككهم حول الدو 

في نفس الوقت، تستخدم الحكومة التشادیة اللجنة اللیبیة للمساعي الحمیدة الستمالة  -

المعارضین المسلحین التشادیین، الذین بدورهم یرنون للحصول على أكبر قدر من 

وأخیرًا ، فإن افتقار التنسیق بین المبادرات . المكاسب الشخصیة من وراء تلك المعاهدات

یبیة ومبادرات السالم األخرى قد أدى إلى تصعید الصراع على النفوذ بین المعارضین الل

 .و تألیب الوسطاء بعضها على البعض

جهود الرئیس القذافي لتحقیق السالم في تشاد لم تساعده إال جزئیًا في تحسین صورته  -

 بانعلى الصعید الدولي، بل على العكس، فقد عززت سیاساته من الرأي القائل 

فالرئیس القذافي یوفر الدعم المالي . السیاسات الخارجیة اللیبیة ال تزال متناقضة

والسیاسي إستراتیجیة الرئیس دیبي المبنیة على شراء خصومه بالمناصب والمال، 

وبالتالي تعیق تلك اإلستراتیجیة أي إصالحات داخلیة جادة قد تؤدي في نهایة المطاف 

  . 1اسیة المزمنةلخروج تشاد من أزمتها السی

 القذافي والطوارڤ: المطلب الثالث
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، لم تقم بأي فرنسا عن  مالي استقالل دولةعقودا من التهمیش، فمنذ  أزواد  في الطوارق عاش

ت احتجاجا على مشروعات تنمویة في مناطق الطوارق شمال البالد، بل قامعتهم عندما قاموا بثورا

، قامت الدولة المالیة بقمع ثورتهم، وأبادت م 1962 كیدالبثورة   أوضاعهم المأساویة، فعندما قام الطوارق

، ارتكبت ضدهم القوات المالیة أبشع م 1990بثورة   مواشیهم وسممت آبارهم وبطشت بهم، وعندما قاموا

  جرائمال

یتوزع الطوارق أساسا بین الجزائر ومالي والنیجر ولیبیا وبوركینافاسو ویقدر عددهم بنحو ملیون 

 .ونصف نسمة وهم بربر بدو

وفي شمال مالي وفي النیجر عانى الطوارق بشدة من آثار جفاف قاحل اجتاح المنطقة عام 

 .فأهلك الماشیة وتسبب في مجاعة غیر مسبوقة 1973

ثیر من أسر الطوارق إلى النزوح إلى لیبیا التي وفرت في مرحلة أولى المأمن وقد اضطر الك

 .1والملجأ للجمیع

وفي ثمانینیات القرن الماضي تلقى بعض الطوارق تكوینا عسكریا في لیبیا إلعدادهم لخوض 

لإلسهام حروب في تشاد ولبنان وفلسطین بشكل خاص، وعاد بعضهم إلى بلدانهم األصلیة كمالي والنیجر 

 .في حركات الطوارق المتمردة هناك

وبعد هذه التمردات لجأت إلى لیبیا موجة جدیدة من الطوارق الفارین من الصراعات المحتدمة في 

وأصبح بعضهم ضباطا في الجیش اللیبي مثل سیدي األمین وهو طوارقي مالي حارب . مواطنهم األصلیة

". الجیش الثوري لتحریر أزواد: "ة المالیة المعروفة باسمفي التسعینیات في صفوف حركة التمرد الطارقی
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وتتكون الفرقة الثانیة والثالثون من الجیش اللیبي وهي الوحدة الخاصة التي كان یقودها خمیس نجل 

 .القذافي من عدة مئات من الطوارق

أركان  كان القذافي شدید االرتیاب من اللیبیین ولم یكن یثق في أي منهم ولذلك اختار لتقویة

وقد عین جنراال لیبیا كلفه برعایة الجنود . حكمه االعتماد على الجنود الطوارق في حراسته الشخصیة

 ".الوصي على الطوارق"وهكذا لعب الجنرال علي كانا دور . الطوارق الذین تم تجنیدهم في الجیش اللیبي

د اللیبیین في المدینة لم بالشمال رغم أن عد كیدالفتح القذافي قنصلیة في مدینة  2006في عام 

وأثار األمر حفیظة الجزائریین الذین لدیهم حدود مشتركة مع تلك . یكن یتجاوز أصابع الید الواحدة

 .1وبعد ذلك بقلیل انفجر تمرد طارقي جدید فسارعت القنصلیة اللیبیة إلى إغالق أبوابها. المنطقة

) عندما یجد في األمر مصلحة(س أحیانا ومع أن القذافي اشتهر بإثارة االضطرابات فقد كان یلب

وهكذا احتضنت بالده جوالت من المفاوضات بین حركات التمرد الطارقیة ". صانع السالم"عباءة 

 .والجیشین النظامیین المالي والنیجري

. عندما بدأت االنتفاضة ضد نظامه استغاث القذافي بطوارقه 2011 عام ي منتصف فیفريف

 .دفتر العناوین ودفتر الصكوك: أغلى دفترین بحوزتهولتحقیق مآربه استخدم 

واستغل الفرصة وسطاء نهمون فمهدوا الطریق إلى لیبیا لمحاربین مأجورین باتوا یعرفون 

 ".المرتزقة"بـ

كان الطوارق والشباب المالیون اآلخرون الذین یجندون للقتال في لیبیا ینطلقون من منطقة 

" الفیلق"في النیجر المجاور لبالدهم حیث ینتظرهم " تینیري"و" أییر"بـفي شمال مالي لیمروا ) تامسنة(
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في المنطقة ذاتها قبل " سبها"جنوب لیبیا ثم یمرون بمدینة " الغات"ثم ینطلق الجمیع إلى مدینة . النیجري

أن ینتهي بهم المطاف إلى جبهات القتال حسبما یؤكده مصدر نیجري أنجز تحقیقا حول الموضوع لصالح 

 .1دهبال

 

  عالقة لیبیا بالقوى الفاعلة : المبحث الثالث

  االتحاد السوفیتي: المطلب األّول

بدأت عالقات روسیا تتزاید، وقام القذافي  1969بعد وصول معمر القذافي إلى السلطة في عام 

وقف القذافي بجانب االتحاد . 2008و 1985و 1981و 1976بزیارات رسمیة إلى موسكو أعوام 

، واستعار بعض األفكار االشتراكیة في حكم بالده، لكنه لم یعتمد اعتمادًا الحرب الباردة خاللالسوفیتي 

، رفض مغادرة موسكو  أنه خالل زیارة واحدة إلى حكایة واحدة تاریخیة تقول. كلیًا على حكومة الكرملین

حتى اقتاده المضیفون لیشهد جنازة إسالمیة دلیًال على عدم التمییز ضد المسلمین  بریجنیفطائرته وزیارة 

 . في االتحاد السوفیاتي

اد السوفیتي، الفوائد المحتملة من النظام المنشأ حدیثًا في طرابلس، واعترفت توقعت حكومة االتح

على الرغم من قمع مجلس قیادة الثورة الشیوعیة، ونظر السوفییت . بهم بعد ثالثة أیام من االنقالب

ادها بعدها اضطرت الحكومة السوفیتیة إلى سحب أفر . بارتیاح إلى النظام تدریجیًا لتوجههم المعادي للغرب
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وعندما توقفت القوى الغربیة بیع األسلحة . ، زاد اهتمامها في لیبیا إلى حد كبیر1972من مصر في عام 

 . 1، تم أول بیع لألسلحة السوفیتیة إلى القذافي في دیسمبر من ذلك العام1974إلى لیبیا في عام 

 

 

    الوالیات المتحّدة األمریكیة وبریطانیا: المطلب الثاني

 المتحدة الوالیات: أّوًال 

 وصول منذ األمریكیة المتحدة الوالیات مع والسیما بالتوتر الغربیة بالقوى لیبیا عالقة اتسمت

 من عدة أمور في لیبیا مع الغربیة التوجهات تعارضت فقد ، 19692عام  الحكم إلى القذافي معمر

 في والصهیونیة االستعمار ،ومناهضة العربیة للوحدة الدعوة واإلصرار على یدیولوجياإل االختالف

 ید األوبك، ومد في إنتاج سقف تحدید خالل من النفط أسعار على للسیطرة لیبیا بمساعي مرورا فلسطین

  .الوطنیة التحرر لحركات والمساعدة العون

 مع التوتر تصعید إلى تلك لیبیا سیاسة أدت العسكریة، فقد والقواعد األحالف لسیاسة لیبیا برفض وانتهاء

 بین الدبلوماسي التمثیل مستوى رفع األمریكیة المتحدة الوالیات رفضت إذْ . األمریكیة المتحدة الوالیات

 للخطوات تأییدها هما شرطین على لیبیا وافقت إذا إّال  -لیبي مطلب وهو -السفراء  درجة إلى البلدین

 .ووقف اإلرهاب األوسط الشرق في السلمیة

                                                             
1 George joffè . Emmanuel paolehi, « libya’s foreing policy and adjectives united state » mediterranean papers 

,2010, p 19.  
  .06،ص2011 ،51العدد بغداد، جامعة ، الدولیة الدراسات مركز ،"لیبیا في السیاسي النظام تغییر أبعاد"عبید، حسین منى. د  2
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 ریغان رونالد األمریكي الرئیس عهد في والمقاطعة الجفاء نحو اللیبیة األمریكیة العالقات اتجهت

 خفض إلى ذلك وأدى ، 1980 ماي في اللیبیة العاصمة في األمریكیة السفارة غلق حد إلى وصلت تىح

 .البلدین بین الدبلوماسیة العالقات مستوى

 إلى كارتر برئاسة جیمي الدیمقراطیین حكم بانإ تعرضت األمریكیة السفارة أّن  بالذكر والجدیر

  . لیبیین متظاهرین قبل من 1979 دیسمبر في الحرق

 أعضاء من ستة وطردت طرابلس من دبلوماسیها جمیع المتحدة الوالیات سحبت ذلك، ى إثروعل

 الحكومة لقتغحیث أ الضغوطات تشدید سیاسة ریغان إدارة واتبعت واشنطن في اللیبي الشعبي المكتب

 عقوبات ریغان إدارة وفرضت اإلرهاب یدعم أّن النظام اللیبي بدعوى واشنطن في اللیبیة السفارة األمریكیة

 إلى المنتجات األمریكیة تصدیر بقرار وألحقته اللیبي النفط استیراد فیه حظرت لیبیا على اقتصادیة

   .1اللیبیة الجماهیریة

 دیسمبر في وفینا روما مطاري في وقعا اللذین ومینجمن اله األمریكیة المتحدة الوالیات واتخذت

 عقوبات لفرض أخرى ذریعة أمریكیین سبعة بینهم من شخصا 20مقتل  عن أسفر والذي ،1985عام 

 . األمریكیة المصارف في اللیبیة الموجودات تجمید تم أثرها فعلى لیبیا على اقتصادیة

 1986 أفریل 15 في قامت حیث العسكریة القوة استعمال إلى األمریكیة دارةاإل تعمد كما

رد  هبأنّ  ذلك الهجوم أمریكا وبررت اللیبیة، المنشآت وبعض القذافي معمر منزل بقصف أمریكیة طیارات

  .على عملیة إرهابیة اتهمت فیها لیبیا بارتكابها

االتهام  ازدادت حّدة الضغوط األمریكیة على لیبیا عندما وجهت الوالیات المتحدة األمریكیة أصابع

 لوكربي بلدة فوق شخصا )270(وسبعین مائتین مقتل إلى أدت والتي أزمة لوكربي، بخصوص لیبیا إلى
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 علي الباسط عبد(المتهمین  اللیبیین تسلیم ألقذافي الدولي نظام  المجتمع طالب إثرها على و ،االسكتلندیة

 األمر تسلیمهما، البدایة في رفض اللیبي لكن النظام التفجیر، عملیة في) أفحمیة خلیفة واألمین  المقرحي

 13المرقم بتاریخ  الدولي القرار األمن مجلس اصدر حیث لیبیا، على عقوبات فرض إلى أدى الذي

 لیبیا، تخفیض والى من المدني الطیران حظر ینص على، والذي  )748(المرقم  القرار 1993مارس

 إلى العسكریة والمعدات األسلحة تصدیر وحظر، الخارج في اللیبیة الدبلوماسیة البعثات عدد مستوى

  .1لیبیا

 

 بموجبه المزید من فرض ، والذي1993 نوفمبر 11بتاریخ ) 883/93(المرقم  القرار اصدر كما

 اللیبیة،إلى األرصدة تجمید عن فضال بالنفط، المتعلقة المعدات بعض تصدیر ومنها على لیبیا العقوبات

  .معها العالقات كافة وقطع الخارج في اللیبیة العربیة الجویة الخطوط مكاتب قفل جانب

 المقرحي علي الباسط عبد من كل 1999 أفریل 5 في ألقذافي سلطات سلمت لذلك ونتیجة

 المتحدة األمم قرار كان بعدما وسط كحل هولندا في محاكمتهما إجراء واألمین خلیفة افحیمة إلنهاء

المحكمة  نتیجة وكانت  اإلنجلیزي، القضاء إلى تسلیمهما على ینص 1993 نوفمبر 11 بتاریخ الصادر

  . افحیمة األمین برأت المقرحي الباسط عبد 2001جانفي  31 في أدانت أْن 

 تعویض دفع على ووافق بالمسؤولیة، 2003عام  القذافي نظام اعترف فقد ذلك، جانب لىإ

 كل افتتحت حیث بالتحسن العالقات وأخذت ملیون دوالر،) 700(ملیار و ) 2( الضحایا قیمتها لعائالت

 اتّسمت تم كما البلدین عاصمتي في المصالح لرعایة مكاتب 2004عام  ولیبیا المتحدة الوالیات من
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 مستوى رفع عن ، فضال2004جوان  3 في وذلك في وذلك المتحدة الوالیات إلى اللیبیة النفط صادرات

  .اتصال مكاتب مستوى إلى البلدین بین التمثیل

 الدول قائمة من لیبیا اسم رفع األمریكان أهمیة المسؤولین بعض رأى 2006ماي  15 وفي

عادة لإلرهاب الراعیة  عن تخلى القذافي معمر بأن الرأي هذا أصحاب ویرى .معها الدبلوماسیة العالقات وإ

 اعتراف نبجا إلىعلى اإلرهاب، أسلحة الدمار الشامل وتعون مع الوالیات المتحدة األمریكیة في حربها 

  .1باسكتلندا فوق لوكربي انفجرت التي "أمیركان بان"ال الطائرة مأساة عن الكاملة بالمسؤولیة نظامه

 اللیبي النظام عن األمریكیة العقوبات بعض بإسقاط المتحدة الوالیات قامت ذلك، وعلى إثر

األمریكیة،  المتحدة الوالیات إلى الشامل الدمار بأسلحة الخاصة البرامج بتسلیم القذافي قیام بعد السیما

 .2لیبیا إلى بالتوافد ،األمریكیة النفط شركات بعض أخذت بحیث التحسن من العالقات وبلغت

ا   :بریطانیا: ثانیً

كان العداء الشدید هو السمة الغالبة للعالقات بین لندن وطرابلس في ثمانینیات وتسعینیات القرن  

ایفون فلیتشر حتفها بإطالق نار أمام السفارة اللیبیة في لندن  ، لقیت الشرطیة1984ففي عام . المنصرم

  .أثناء احتجاج نظمه معارضون للقذافي أمام المبنى

وأفادت تحقیقات الشرطة البریطانیة أن موظفا في السفارة هو الذي أطلق النار من نافذة بالطابق 

  األول

                                                             
  .08ص السابق، المرجع نفس  1
  .08ص السابق، المرجع نفس  2

51



 الفصل األّول                  نبذة تاریخیة عن لیبیا وعالقاتھا الخارجیة في عھد القذافي
 

 

شنته الوالیات المتحدة على لیبیا بعد الهجوم الجوي الذي  1986وزاد تدهور العالقات عام 

مستخدمة قواعد بریطانیة ردا على سلسلة هجمات ضد المصالح األمیركیة ألقت واشنطن مسؤولیتها على 

  القذافي

، والتي 1988ثم جاءت حادثة تفجیر طائرة ركاب أمریكیة فوق بلدة لوكیربي في اسكتلندا عام 

 .1شخصا 280قتل فیها 

والوالیات المتحدة األمریكیة القذافي بإصدار األوامر لموظفین لیبیین یعمالن في اتهمت بریطانیا 

 .مكتب للخطوط الجویة اللیبیة بتمریر متفجرات إلى الطائرة

شن الجیش الجمهوري األیرلندي هجوما بقذائف الهاون على مكتب رئیس  1991وفي عام 

مداده باألسلحة الوزراء أنذاك جون میجور، وحینها اتهمت بریطانیا نظا م القذافي بتمویل عملیات الجیش وإ

    والمتفجرات في صراعه الستقالل أیرلندا الشمالیة عن التاج البریطاني

بعد أن وافق القذافي على تسلیم لیبیین اتهما  1999واستؤنفت العالقات البریطانیة اللیبیة عام 

  .ة البریطانیةبالتورط في تفجیر لوكربي وعلى دفع تعویض عن مقتل الشرطی

انعقدت في هولندا عبد الباسط المقرحي بتهمة التورط  اسكتلندیةأدانت محكمة  2001 جانفي وفي

. وبرأت المحكمة ساحة المتهم الثاني األمین فحیمة. في حادث لوكربي وحكمت علیه بالسجن مدى الحیاة

وي وحظر على األسلحة وبعض وعلقت األمم المتحدة العقوبات المفروضة على لیبیا ومنها الحظر الج

المعدات النفطیة بعد تسلیم المشتبه بهما في قضیة لوكربي ثم بدأت دول أوروبیة في تعزیز عالقاتها مع 

  طرابلس

                                                             
  .2015 أكتوبر 08 بتاریخ ،" العربیة سي بي بي"  قناة عن نقال 1

52



 الفصل األّول                  نبذة تاریخیة عن لیبیا وعالقاتھا الخارجیة في عھد القذافي
 

 

نقطة التحول  2004وكانت زیارة رئیس الوزراء البریطاني األسبق توني بلیر إلى لیبیا عام 

  .1الحقیقیة في العالقات البریطانیة اللیبیة

ءت الزیارة بعد قرار القذافي التخلي عن برنامج بالده النووي، وساعدت بشكل كبیر في كسر جا

 .العزلة السیاسیة الدولیة التي فرضت على القدافي

 عن أسلحة الدمار الشامل القذافيتنازل : المطلب الثالث

أسلحة الدمار بأنها قررت التخلي عن برامج  2003دیسمبر  19شكل اإلعالن العلني للیبیا في 

إال أنه اتضح مع تكشف تفاصیل القصة أن . الشامل وبرامج الصواریخ بعیدة المدى مفاجأة كبیرة للكثیرین

إعالن لیبیا التاریخي جاء نتیجة للضغط الدولي واألمیركي طویل األمد، بما في ذلك العقوبات االقتصادیة 

لمتحدة وبریطانیا المثبتة على جمع المعلومات والقیود المفروضة على السفر، مقترنا بقدرة الوالیات ا

 .االستخباراتیة المفصلة حول برامج أسلحة الدمار الشامل والصواریخ اللیبیة، واتخاذ اإلجراءات بشأنها

، عندما كانت الوالیات المتحدة وحلفاؤها یثبتون التزامهم بتقلیص تهدیدات 2003ففي شهر مارس 

، أوعزت لیبیا برغبتها بحث قضایا أسلحة الدمار الشامل، وبدأت أسلحة الدمار الشامل حول العالم

اعترضت  2003وفي شهر أكتوبر . بریطانیین وأمیركیین بهذا الشأن مسئولینمباحثات هادئة مع 

الوالیات المتحدة وحلفاؤها شحنة سریة من المعدات النوویة كانت في طریقها إلى لیبیا ومنعت وصولها 

  إلیه

لمتحدة قد أعربت علنا عن هواجسها بشأن برامج أسلحة الدمار الشامل اللیبیة كانت الوالیات ا

األمیركیون لیبیا بسبب برنامج أسلحتها الكیماویة في فترة  المسئولونفقد انتقد . 1على مدى سنوات عدیدة

                                                             
  نفس المكان،  السابق المرجع نفس  1

53



 الفصل األّول                  نبذة تاریخیة عن لیبیا وعالقاتھا الخارجیة في عھد القذافي
 

 

، على األقل منذ العام  ن لیبیا ، من أ1993الثمانینات من القرن الماضي، وحذرت الوالیات المتحدة علنًا

قد تكون عاكفة على محاولة وضع األساس لمجهود أكثر جدیة "ترغب في الحصول على أسلحة نوویة و

بعد إلحاق قوات التحالف الهزیمة بنظام حكم صدام حسین في العراق،  2003وفي العام ". إلنتاجها

رجیة لشؤون ضبط التسلح وكما صرح وكیل وزارة الخا. واصلت الوالیات المتحدة تحذیراتها المتعلقة بلیبیا

واألمن الدولي، جون بولتون، أثناء اإلدالء بشهادته أمام لجنة العالقات الدولیة التابعة لمجلس النواب في 

لقد كان یساورنا القلق منذ فترة طویلة بشأن جهود لیبیا طویلة األمد للحصول على " 2003جوان  4

 ".الستیةأسلحة نوویة وكیماویة وبیولوجیة، وعلى صواریخ ب

یجب على لیبیا أن "وحدد بولتون في نفس تلك الشهادة سبیًال لخروج لیبیا من المأزق قائًال إنه 

". تدرك أن تحسین العالقات مع الوالیات المتحدة یعني التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل والصواریخ

إمكانیة السیر على مثل  2003العام والواقع هو أن الوالیات المتحدة وبریطانیا عرضتا على لیبیا خالل 

، أعلن الرئیس بوش سیاسة الوالیات المتحدة بوضوح مشیرا إلى أن 2003دیسمبر  19وفي . هذا الطریق

الزعماء الذین یتخلون عن السعي للحصول على األسلحة الكیماویة والبیولوجیة والنوویة، وعن وسائل "

". ن العالقات مع الوالیات المتحدة وغیرها من الدول الحرةإطالقها، سیجدون طریقا مفتوحا أمامهم لتحسی

وكان إعالن لیبیا التاریخي في وقت سابق من ذلك الیوم قد أوضح أن لیبیا قد قررت أن تسلك هذا 

 .2السبیل

وكان من بین أسباب القرار التاریخي الذي اتخذته لیبیا إدراكها بأن السعي للحصول على أسلحة 

وكما قال العقید معمر القذافي نفسه في . م اإلرهاب ال یعود باألمن بل بعدم األمنالدمار الشامل ودع
                                                                                                                                                                                              

  :نقال عن الرابط التالي " لیبیا تتخلى عن أسلحة الدمار الشامل"دیستر . بوال أ  1
-ublication/2008/11/20081107115431snmassabla8.831203ehttp://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/p

03.html#axzz4MdJQLx7g  00:26على الساعة  2016أكتوبر  03بتاریخ  .  
  ، نفس المكان السابق المرجع نفس  2
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، اختارت لیبیا أن تعلن عن برنامج أسلحتها الخاص 2004مقابلة مع وسائل اإلعالم في شهر فبرایر

ألن ذلك "بالدمار الشامل للوالیات المتحدة وبریطانیا وأن تسعى للحصول على مساعدتهما في تفكیكه 

  "یخدم مصلحتنا وأمننا

وكان التعاون اللیبي جیدا للغایة وأجاب المسؤولون اللیبیون عن األسئلة بصراحة وتطوعوا بتقدیم 

مة عن شبكة االنتشار العالمیة  –وخالل هذا المشروع التعاوني اللیبي. معلومات وفرت معرفة ثاقبة قیّ

صدق االلتزام الذي قطعوه على أنفسهم في البریطاني للتخلص من األسلحة أظهر اللیبیون  -األمیركي

وقد جعلوا من أنفسهم نموذجا للعودة التعاونیة لدولة معزولة إلى المجتمع الدولي . 2003شهر دیسمبر 

الواسع عن طریق التخلص الذي یمكن التثبت منه من برامج أسلحة الدمار الشامل والصواریخ بعیدة 

یبیا االستراتیجي الواضح بإتباع نهج جدید أهمیة التعاون الواضح كما أظهر التزام ل. المدى غیر المشروعة

 .والنیة الحسنة البالغة لعملیة التثبت من الوفاء بمثل هذه الوعود

لقد أوفدت الوالیات المتحدة وبریطانیا أطباء وخبراء في قضایا السالمة البیولوجیة واألمن 

عادة تنظیم صناعاتهم في المجاالت العلمیة وفي  البیولوجي لمساعدة اللیبیین في جهودهم لتحدیث وإ

بیة من أسلحة كما أننا نواصل المساعدة في إعادة توجیه الجهود العلمیة اللی. مجاالت الرعایة الصحیة

وبمساعدة إیطالیة، وبفضل مجهود . الدمار الشامل نحو نشاطات مثمرة بدعم كامل من المجتمع الدولي

دبلوماسي دولي بقیادة الوالیات المتحدة لسن قانون إلحداث تغییر فني في ملحق التثبت التفاقیة األسلحة 

معة، تحت إشراف دولي، من مصنع الكیماویة، یعكف اللیبیون على تحویل مصنع الربطة السیئ الس
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وضد مرض نقص  االمالریضد  1لألسلحة الكیماویة إلى مصنع للمستحضرات الصیدلیة إلنتاج عقاقیر

  .للدول اإلفریقیة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى) اإلیدز(المناعة المكتسبة 

التي قام المجتمع الدولي إن التزام لیبیا االستراتیجي نموذج، ویشكل خریطة طریق، للدول المارقة 

ویظهر النموذج اللیبي سبیًال . بعزلها بالشكل المالئم بسبب سعیها للحصول على أسلحة الدمار الشامل

للخروج من هذه العزلة یمكن تحقیقه عن طریق التزام حقیقي بالتخلص من مثل هذه األسلحة الخطرة 

 .2بطریقة یمكن التثبت منها

 خالصة

ن أّن عالقات لیبیا أثناء حكم الرئیس معمر القذافي، كانت  من خالل دراسة الفصل ل یتبیّ األوّ

ن ذلك في عدم تحقیق الوحدة العربیة واإلسالمیة مز عالقته استثنائیة ومتقلبة واتّسمت بال اجیة، حیث تبیّ

وبأزمات مختلفة ومتعّددة مع دول الجوار، حیث اختلفت حّدتها من السیاسة العسكریة  ودعم الحركات 

تجاه الدول الغربیة خاصة  مت بالعداء والتّوتر الشدیدكما اتّس. المسلحة على الصعید اإلقلیمي والّدولي

الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا ، ورغبة القذافي على الحصول على أسلحة الّدمار الشامل، وقصف 

  .الوالیات المتحدة األمریكیة للیبیا وأزمة لوكربي

ا، وذلك بعد سقوط نظام صدام  مع مطلع األلفیة، ا ملحوًظ شهدت العالقات اللیبیة الخارجیة تحّسنً

 . حسین، وتنازل القذافي عن أسلحة الدمار الشامل
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  :مقدمة الفصل 

یعّد وصول معمر القذافي إلى سادة الحكم في لیبیا ، عرف المجتمع اللیبي نوًعا جدیًدا من  من الحكم من 
ح به القذافي، ففي حقیقة األمر یعتبر هذا النظام  النظام الملكي إلى النظام الجماهیري حسب ما صرّ

 دیكتاتوري شمولي، وذلك لما عرفته  لیبیا من تقیید لحریة اإلعالم وتجریم حق تكوین األحزاب، و

لحقوق اإلنسان ضد ما وصفه القذافي بأعداء الثورة وحركة اإلخوان المسلمین الصراع المسلح  إنتهاكات
مع الجماعة اإلسالمیة اللیبیة المقاتلة وصوًال إلى مجزرة سجن أبو سلیم التي اعتبرت الشرارة األولى لقیام 

  .االنتفاضة وسقوط لیبیا في مشاكل وأزمات داخلیة مستمرة إلى یومنا هذا

  عالقة القذافي بالتیار اإلسالمي: المبحث األّول

  حقوق اإلنسان و اإلخوان المسلمین في لیبیا في عهد القدافي: المطلب األّول

 حقوق اإلنسان في عهد القدافي: أوال 

في نهایة السبعینات وبدایة الثمانینات عرفت جامعة الفاتح اللیبیة اإلعدام العلني في الحرم 
لمعارضین، وذلك بعد إحضار اآلالف من الطالب لمشاهدة عملیة اإلعدام، لقد كان الجامعي لطلبتها ا

. ال نرید مزیدًا من الكالم، فقط اقتلوا عدو الثورة:   منفذو تلك العملیة یبتهجون بذلك ویصرخون قائلین
طالبیة التي شهدت االعتراضات ال 1976وتنفذ عملیات إعدام علنیة أخرى إحیاء لذكرى السابع من أبریل 

تبث على وكانت  1988و 1978هناك، لقد استمر تنفیذ اإلعدامات العلنیة في تلك الجامعة، بین عامي 
   . لنشر الذعر في نفوس اللیبیین المباشر

 إّال في فترة الثمانینات كانت اللجان الثوریة لها مطلق الحریة في التصرف في البالد فعلى اللیبیین 

سنة  ماينفذت إعدامات علنیة في . 1یعتقدوا ویعتنقوا إّال ما یعتقد ویعتنق القذافي وال یؤمنوا إال بما یراه

وكانت تنفذ على مرأى ومسمع الناس لتثبیت مبدأ وجود السلطة وهیمنتها بما في ذلك السجون  1984

  .وكل من شنقوا أو تمت تصفیتهم كان ذنبهم الوحید أنهم ضد النظام
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للعلن مع سقوط النظام مقابالت مع سجناء ومعتقلین سابقین أغلبهم من اإلسالمیین سلمتهم  ظهر

االستخبارات األمیركیة في عهد الرئیس األسبق جورج بوش، لنظام القذافي، فتعرضوا للتعذیب بعد عودتهم 

عة اإلسالمیة كشفت تقاریر أن معظم السجناء الذین تعرضوا للتعذیب كانوا أعضاَء في الجما. للیبیا

وكان السجناء عرضة لكثیر من االنتهاكات والضرب، . المقاتلة خالل فترة الثمانینات من القرن الماضي

واستهدف القذافي بشكل أساسي . وتعرض بعضهم لصدمات كهربائیة ومحاكمات سریعة، وحبس انفرادي

.حكمهاإلسالمیین المعارضین له، وكان كثیرٌ من هؤالء فروا من لیبیا أثناء 

وشهدت لیبیا في التسعینیات ظهور مجموعات إسالمیة مسلحة وخاصة في مدن كدرنة وبنغازي 
وقعت إثرها أعمال قمع وتعذیب من قبل األجهزة األمنیة والمسؤولین في الدولة، وصلت إلى حد ارتكاب 

.1كما أن حریة التعبیر كانت مقیدة إلى حد كبیر .مجزرة ضد معارضین

ا اإلخوان المسلمین في لیبیا : ثانیً

یعرف تنظیم اإلخوان المسلمین بأنه احدي الحركات اإلسالمیة المعاصرة التي نادت بالرجوع إلي 
اإلسالم، و الي تطبیق الشریعة اإلسالمیة في واقع الحیاة، و قد وقفت متصدیة لسیاسة فصل الدین عن 

العربیة و العالم اإلسالمي، وحرص اإلخوان منذ نشأة  الدولة و رفض موجة المد العلماني في المنطقة
تكون حركتهم حركة عالمیة یضمن لها االستمرار بحكم تعدد أْن  لجماعة علي توسیع دائرة عملهم منا

. المراكز

تعّد لیبیا من أول البالد العربیة التي انطلقت إلیها جماعة اإلخوان المسلمین بعد فلسطین 
رن الماضي، فالتنظیم تمتد جذوره منذ بدایات نشأته األولى في مصر على ید والسودان في منتصف الق

حسن البنا، عندما عاصره عدد من المهاجرین والطلبة اللیبیین بین جنبات األزهر الشریف وفي أروقته 
.2وعلى صفحات اإلصدارات الدینیة

  نفس المكان،  السابق المرجع نفس  1
 .70 ص ،2010مدبولي، مكتبة ، القاھرة" لیبیا في المقاتلة اإلسالمیة الجماعات مراجعات" ،العودة فھد بن سلیمان  2
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س في ظل مرحلة الحكم ، تأس1964ـ1963سنة  إليتعود نشأة تنظیم اإلخوان المسلمین في لیبیا 
و بني هذا التنظیم علي شاكلة  فرع تابع لتنظیم اشمل أال و هو تنظیم اإلخوان ) 1969ـ1951(الملكي 

 . المسلمین في مصر

  :ویمكن إرجاع بدایة حركة اإلخوان المسلمین في لیبیا إلى

سون في مصر مهد الدعوة -   .عن طریق الطلبة اللیبیین الذین كانوا یدرُ
أعضاء هیئة التدریس المصریین من جماعة اإلخوان المسلمین، والذین كانوا یدرِّسون  عن طریق -

  .في لیبیا

ومن بین األسماء المعروفة التي أدت دورا أساسیا أو ثانوي في تأسیس تنظیم اإلخوان المسلمین 
عبد اللطیف : في لیبیا رغم أن أغلبها غادر العمل الدعوي منذ بدایة السبعینات من القرن العشرین 

براهیم غویل   .الشویرف ، وعلي شویطر، ومحمد البشتي  ، وإ

 :وتبني عقیدة تنظیم اإلخوان المسلمین الذي نشأ في لیبیا علي ثالثة مرتكزات  رئیسیة

 . االعتقاد في القیادة الروحیة لحسن البنا وااللتزام بها -
 خوان المسلمین في مصر اعتماد نفس البنیة التنظیمیة و المؤسساتیة التي یعتمدها اإل -
 .1مع اللیبي من خالل النشاط الدعويالعمل علي تطبیق الشریعة اإلسالمیة في المجت -
 عوامل انتشار اإلخوان في لیبیا -1

  :شكلت عدة عوامل دافعا رئیسا إلى انتشار اإلخوان في لیبیا یأتي على رأسها

لیبیا لم یلق صعوبة لدى سكان أن الخطاب السیاسي الدیني لجماعة اإلخوان المسلمین في  -
 .لیبیا نظرا لطبیعته الوعظیة الدینیة

 .2من سكان لیبیا مسلمون ویتبعون مذهب اإلمام مالك% 98إن أكثر من  -
ي    - إن جماعة اإلخوان لم تكن من أهدافهم آنذاك بناء تنظیم سیاسي، له برنامجه السرّ

  .لإلطاحة بالنظام الملكي في لیبیا

                                                             
  .70السابق،ص المرجع نفس  1
  .2011متوسطیة و الدولیة ، سبتمبر ، مركز الدراسات ال"بعد القدافيتطور الوضع في لیبیا ما " محمد مالكي ،   2
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لتي اتصفت بها الشخصیات االجتماعیة والرموز الوطنیة المعروفة الذین الطبیعة الدعویة ا -
ُوصفون بالصفوة الصالحة   .انضموا إلى جماعة اإلخوان المسلمین هناك، وكانوا ی

 :في لیبیا أهداف جماعة اإلخوان  -2

تتمثل أهداف جماعة اإلخوان المسلمین عي لیبیا في اعتماد الشریعة اإلسالمیة إلصالح المجتمع 
سیاسیا واجتماعیا و ثقافیا واقتصادیا، وتسعي الجماعة في سبیل تحقیق اإلصالح إلى إعادة بناء شخصیة 
لي بناء دولة  الفرد وألسرة والمجتمع بما یجعل اإلسالم  شامال لكل مجاالت الحیاة في مرحلة أولي، وإ

. علي المستوي االجتماعيإسالمیة، في مرحلة ثانیة، بعد أن تكون قد تهیأت لها األرضیة العقائدیة 
اهللا غایتنا و الرسول قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد سبیلنا والموت في سبیل اهللا : "وتتبني الجماعة شعار 

   ".أقصي أمانینا

 رد فعل القدافي تجاه حركة اإلخوان المسلمین في لیبیا   -3

عالن الجمهوریة ، وخلع الملك إدریس 1969عام  سبتمبر منعقب قیام ثورة الفاتح  السنوسي، وإ
ا من  وقلب لهم تخطیطاتهم رأًسا على " اإلخوان"اللیبیة، تولى معمر القذافي الحكم، واتخذ موقفًا عدائیً

، ولكن في العام 1973عقب، على الرغم من مشاركتهم في الوزارات المختلفة التي ُشكلت حتى العام 
  .لیفزیونیا وأعلنوا عن حل الجماعةنفسه، قبض على قادة اإلخوان وسرعان ما ظهروا ت

تعامل القدافي مع تنظیم اإلخوان بكل قسوة إذ منع نشاطه و حاصر أعضاءه ، ونكل بهم 
 1شل نشاطه كل أنشطة التنظیم بعد أن تفكك و  وصادر وثائقهم، وفرض حصارا شامال على

القمع خالل ثمانینات استمرت معاناة جماعة اإلخوان المسلمین نتیجة حملة وحشیة ومستمرة من 
 1995(وتسعینات القرن الماضي، وال سیما خالل التمرد المسلح للجماعة اإلسالمیة المقاتلة بلیبیا 

عضوا من جماعة اإلخوان  في العامین الذین أعقبا  التمرد ، من  150وتم اعتقال أكثر من ). 1998ـ
  2.بینهم رئیس الجماعة و نائبه

 

                                                             
  نفس المكان،  السابق المرجع نفس  1
  نفس المكان،  السابق المرجع نفس   2
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 إلسالمیة اللیبیة المقاتلة الجماعة ا: المطلب الثاني

بین صفوف اللیبیین األفغان، أثناء الحرب  1990تأسست الجماعة المقاتلة في لیبیا عام 

األفغانیة، وبعد االنتهاء من إجالء االتحاد السوفیتي كجزء من صحوة الثقة التي تولدت لدى العدید من 

الروس، وقد نشأت نشأة سریة في البدایة، الجماعات الجهادیة في الوطن العربي بعد انتصارهم على 

وبدأت بعض مجموعاتها في العودة للیبیا، والتخطیط للقیام ببعض العملیات، ولكن عجل بإعالنها 

من قبل األمن اللیبي، بعدما داهمت القوات األمنیة  1995انكشاف بعض هذه العناصر في منتصف عام 

أعضاء الجماعة اللیبیة المقاتلة، وتبع ذلك حملة قمع مزرعة في ضواحي بنغازي كانت تؤوي العدید من 

وحشیة، وقادت الجماعة اإلسالمیة المقاتلة بلیبیا تمرد منخفض المستوى لمدة ثالث سنوات تركَّز أساًسا 

  . 1ثالث مناسبات وقد حاولت هذه الجماعة اغتیال القذافي في. في شرق لیبیا

ا لتقدیرات النظام، قُتل  المنتمین أساًسا إلى  –ولین والضباط والجنود اللیبیین من المسؤ  165وفقً

ا،  177خالل المواجهات، وخسرت الجماعة اإلسالمیة المقاتلة بلیبیا  –المخابرات واألجهزة األمنیة  عضوً

قرر  1998من بینهم قائدها األعلى في لیبیا وأربعة من أعضاء مجلس شورى الجماعة ، ومع حلول عام 

فرض وقف إطالق النار لمدة ثالث سنوات، على أن یتم إعادة النظر فیه عام مجلس شورى الجماعة 

 .سبتمبر هذه الحسابات 11ومع ذلك، فقد غیرت أحداث .  2001

ومن أهم المنطلقات الفكریة عند الجماعة المقاتلة یمكن إجمال المنطلقات الفكریة، عند الجماعة    

  :اإلسالمیة المقاتلة، في اآلتي

 

                                                             
  .83 ص ،186 العدد ، 46 المجلد ، الدولیة السیاسة ،"  القدافي بعد لیبیا یحكم من:  الجماھریة سقوط ، علي حنفي خالد  1
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  :ید الحاكمیةتوح: أّوًال 

أهل السنة «ینتمي منتسبو الجماعة اإلسالمیة المقاتلة، كما جاء في بیان اإلعالن عنها، إلى 

والجماعة، وما كان علیه السلف الصالح، من الصحابة، والتابعین، وتابعي التابعین بإحسان، من إتِّباع ما 

وجل، والعمل على إقامة دینه، والتمكین له  دل علیه الدلیل، اعتقادًا أو عمًال، كما تعتبر مرضاة اهللا عز

ِم الواقع، وتطبیق أحكام اهللا علیه، هي الغایة النهائیة للجماعة في ْ  .»هذه الرضا؛ عبر فَه

مبدًأ رئیسیًا في فكر  ألحاكميوشأن سائر جماعات السلفیة الجهادیة، یتمركز مفهوم التوحید 

ووفق هذا المفهوم . »عبر قتال الطواغیت سنة ال تتبدلتحقیق التوحید، «الجماعة؛ فهدفها كما ذكرت هو 

للتوحید، یحضر مفهوم الطاغوت، الذي یقصد به نظم الحكم المعاصرة في العالم اإلسالمي، وفي لیبیا، 

المرتبة الثانیة بعد اإلیمان باهللا  يتحدیدًا فیما یخص الجماعة، ما جعلها تضع محاربة الطواغیت، ف

اعتبار أنها ستؤدي إلى التخلص من الظلم، واالستبداد القائم على المسلمین في على 1سبحانه وتعالى، 

 .لیبیا، وغیر لیبیا، وستؤدي كذلك إلى التمكین لشرع اهللا؛ ما یضمن حیاة كریمة للیبیا واللیبیین

ا  :الخروج: ثانیً

، »المقاتلةالجماعة اإلسالمیة «وبناء على المبدأ األول التوحید یتحقق الخروج، من هنا توجب 

مصطلح شرعي، یعني مقاومة النظام » الخروج«الخروج على النظام،ألنها ترى أنه نظام طاغوتي مرتد، و

: ، وجوب إعداد الجماعة عسكریًا، انطالقا من قاعدة»الخروج«أو إسقاطه بقوة السالح، وترتب على قرار 

  .»ما ال یتم الواجب إال به؛ فهو واجب«

 
                                                             

 على ،2016 أكتوبر 01: تاریخ المسلم، موقع ،"للقاعدة واالنضمام االنشطار بین اللیبیة المقاتلة اإلسالمیة الجماعة" علوش، مصطفى  1
  . 00:47الساعة
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ا  :ریبجهاد العدو الق: ثالًث

كما لم تنحصر نشاطات الجماعة المقاتلة على الجهاد المسلح فقط، بل دعت اللیبیین إلى 

االستقامة على منهج اهللا سبحانه وتعالى، وااللتزام بأحكامه، ومفاصلة النظام المرتد، الذي تعتبره نظامًا «

، وترى »هم من قیم ومبادئمرق من دین اهللا، واستعبد الناس، وأكل حقوقهم، وأراد أن یدمر كلَّ ما لدی

  1.»أن إسقاط النظام، یعني سقوط أحد الطواغیت فقط، وال یعني نهایة المطاف«الجماعة المقاتلة 

ا     :أسلوب العمل: رابعً

ویقصد به إعداد األفراد أعدادًا شامًال ـ االستفادة من مبدأ السریة في العمل وفق ما تملیه 

الجهاد وتحریض المؤمنین على القتال، الوقوف موقف النصرة  المصلحة الشرعیة و نشر الوعي وبث روح

ولكنها تؤكد في البیان نفسه على نزاهتها “ والمواالة من كافة الطوائف المجاهدة في أي بقعة من البقاع

الركون “ وأنها ترفض أن تكون یدا ألي جهة خارجیة تتلقى منها التمویل، فتذكر في هذا البیان أنها ترفض

 . 2“اتیة في تمویل المسیرة الجهادیةة طاغوتیة واالعتماد بعد اهللا تعالى على الموارد الذإلى أي جه

 القتال الجزائریة قتها بالجماعة السلفیة للدعوة و عال

بعد انقالب العسكر على نتائج االنتخابات التشریعیة في الجزائر التي اكتسحتها الجبهة اإلسالمیة 

ن اإلسالمیین والسلطة في الجزائر ،كان للجماعة اللیبیة المقاتلة حضور لالتقاد،وبدئ الصراع المسلح بی

في هذا الصراع إلى جانب الجماعة اإلسالمیة المسلحة بقیادة أبو عبد الرحمان أمین،لكن هذا التعاون لم 

نحراف یدم طویال ، إذ سرعان ما تبرأت الجماعة اللیبیة المقاتلة من الجماعة اإلسالمیة الجزائریة ،بعد اال

                                                             
   نفس المكان،  السابق المرجع نفس   1
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مروعة بحقهم،ولم  الكبیر الذي طرأ علیها ،وانتهى بها إلى استهداف األبریاء والمدنیین، وارتكاب جرائم

تسلم عناصر الجماعة اللیبیة من القتل واالستهداف الذي مارسته الجماعة اإلسالمیة المسلحة بحق كل 

 1.معارضیها، بدعوى أنهم لیسو على العقیدة السلفیة الصافیة

 ها بتنظیم القاعدة عالقت

لقد حاول تنظیم القاعدة من وقت مبكر استمالة الجماعة اللیبیة المقاتلة إلى صفوفه، لكن لم یفلح 

في ذلك ویعتبر عبد الحكیم بلحاج من أبرز المعارضین لهذه الخطوة، وقد اعترف كبیر مفكري القاعدة 

إلى ضم الجماعة اللیبیة إلى الجبهة التي أبو مصعب السوري بأن أسامة بن الدن فشل في جهوده الرامیة 

أسسها بمعیة الدكتور أیمن الظواهري أواخر التسعینیات ،غیر أن التطورات التي لحقت الجماعة المقاتلة 

إبان وجودها في أفغانستان وبعد التدخل األمریكي ومالحقة العناصر العربیة بشبهة االنتماء إلى تنظیم 

في صفوف الجماعة إذ خرج بعض القادة والعناصر من أفغانستان وتفرقوا  القاعدة،كل هذا أحدث انشقاقا

في المنافي والشتات، اعتقل بعضهم وبقي بعضهم متخفیا، فیما بقي عدد آخر من قادة وأفراد الجماعة 

على التراب األفغاني لمنازلة قوات التحالف الدولي، والدفاع عن نظام طالبان هذه المجموعة المتبقیة في 

أعلنت والءها لتنظیم القاعدة في نوفمبر "أبو اللیث اللیبي"انستان، والتي كان یقودها عمار الرقیعي أفغ

  .الوالء الذي باركه أیمن الظواهري واعتبره خطوة على الطریق الصحیح. 2007

لكن هذا الدعم لم یستمر طویال من طرف هذه الجماعة للقاعدة، فقد أعلنت الجماعة اإلسالمیة 

، وتقدیم مبادرة لنبذ العنف للحكومة 2009المقاتلة جناح القاعدة في لیبیا خروجها عن بن الدن عام 

                                                             
  "األنصار إلى بیت الصمودالجماعة اللیبیة المقاتلة من بیت "عبد الغني مزوز،   1

http://www.islamrevo.com/2012/02/blog-post_9751.html   12:14على الساعة  2016سبتمبر  29بتاریخ . 
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التي دفعتهم  ومن مبررات،  1والشعب اللیبي، بعدما أجرى قادتها مراجعات تصحیحیة لنهج عمل الجماعة

، یؤكد  شیوخ الجماعة بأن كتابة - وبالتالي الخروج عن طوع القاعدة - للتراجع عن العمل المسلح 

نما واجب دیني یوجب علیه الرجوع إلى الصواب  المراجعات في حقهم لم یكن مجرد موقف سیاسي، وإ

واجهة السلطات اللیبیة، وطریق الحق بعدما بدا لهم خطأ تجربتهم المسلحة التي خاضتها الجماعة في م

نشعر باألسى العمیق عندما نتذكر المواجهات التي حصلت في بالدنا و ذهب ( یقول شیوخ الجماعة 

  .).2..ضحیتها أبناء هذا البلد

  رد فعل القدافي علي التیار اإلسالمي المسلح  : المطلب الثالث 

اإلسالمیة المقاتلة ـ حركة الشهداء یذكر أن التیار الجهادي اللیبي، یشمل ـ إلى جوار الجماعة 

ومجامیع أخرى، ال تنضوي تحت أي تنظیم، وقد بدأ الصدام العلني بین التیار الجهادي والنظام فى لیبیا، 

، وكان یعتبر 1986باغتیال أحد أعضاء اللجان الثوریة، یدعى أحمد مصباح الورفلي، وذلك في أغسطس

  ساعد النظام األیمن فى مدینة بنغازي

، بعدد من العملیات، كان أشهرها 1989 جانفيقب هذه العملیة قیام التیار الجهادي، بدایة من أع

صدام بین قوات النظام وأعضاء الجماعة في أحد مساجد طرابلس، وكذلك اقتحام قوات مدرعة، تابعة 

یتدارسون،  ، كانوا)1989 جانفي 19 – 4(» أجدابیا«للنظام، مخیمًا خاصًا للشباب اإلسالمي في مدینة 

: في ذلك المخیم، مختلف الشؤون اإلسالمیة، وهي الصدامات التي امتدت، في ما بعد، إلى مدن أخرى

وقد انتهت هذه التصادمات بقتل عدد كبیر من الجهادیین، الذین . بنغازي، والرجمة، ومصراتة، وبنینة

                                                             
، نقال عن "القاعدة وتقدم وثیقة لنبذ العنفالجماعة اإلسالمیة المقاتلة في لیبیا تخرج على "أیمن حسن ،   1

http://www.muslm.net   14:26على الساعة  2016سبتمبر  29بتاریخ  
  
  نفس المكان ، السابق المرجع نفس  2

66



               الداخلیة الساحة ضبط دوره و القدافي نظامالفصل الثاني                            
                                

 

 

ر من أعضاء التیار الجهادي، ، ثم أتبعتها السلطة باعتقال عدد كبی1استخدمت السلطة المدرعات ضدهم

، یصل إلى أكثر من خمسة آالف من شباب الحركات اإلسالمیة، في أكبر حملة 1989في أكتوبر 

 .اعتقاالت شهدتها لیبیا، منذ ذلك التاریخ

، وقع صدام جدید، بین النظام 1995 جویلیةوبعد أقل من ست سنوات من تلك الحملة، وتحدیدًا فى 

  كانت وراءه الجماعة اإلسالمیة المقاتلة. 1998 جویلیة رًا بقوة حتىواإلسالمیین، ظل مستم

واجه النظام اللیبي الجماعة اإلسالمیة المقاتلة بكل قوة، منذ إعالن تنظیمیها الذي اضطرت إلیه، 

“ أبو سلیم”فقام بعدد من عملیات التصفیة الجماعیة ضد أعضائها، مثل العملیة التي تعرف بمذبحة سجن 

في سوریا، التي كشف فیها عن خمسمائة جمجمة “ تدمر”، والتي تشابه مذبحة سجن )م 1996 جوان(

، باإلضافة إلى التمثیل البشع بجثث الشهداء، ومداهمة 2005بشریة من معارضي نظام األسد سنة 

ن المساجد، واعتقال المصلین، وتقسیم المدن والمناطق إلى مربعات أمنیة، وانتشار رجال األمن في كل رك

من أركان المدن والقرى، والتضییق على المواطنین، وحشد كتائب القوات المسلحة واألمن وكتائب الخدمة 

    .المدنیة واللجان الثوریة واالستخبارات العسكریة

وكانت القوات المسلحة اللیبیة، تمارس أعمال العنف السابقة، تحت مختلف األسماء والمسمیات، 

“ القوات المسلحة اللیبیة”متعددة ال أول لها وال آخر، كما نظمت “ أقسام“و “لجان“و“ فرق“و“ كتائب”من 

الجبال والكهوف والودیان،  2مناورات عسكریة، وأجرت تدریبات على حروب المدن والعصابات في

استعدادًا لمواجهة المجاهدین، كما شاركت طائرات ودبابات وأسلحة متنوعة عدیدة في الحرب ضد التیار 

 .الجهادي

                                                             
  .23:42 الساعة على 2016 سبتمبر 30 ، دبي ، البحوث و للدراسات المسبار مركز ،"القذافي عھد في لیبیا في الجھادیون"، فاروق عرابي 1
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بجور الحرب األمنیة السابقة أدار النظام اللیبي حربا إعالمیا ضد التنظیم نجح فیها في تعریة 

صورته وفض الناس من حوله، وتحیید تعاطفهم تجاه التنظیم اإلسالمي في ظل نظام أحادي قمعي بها، 

ى إفساد المجتمع حیث اتهمت السلطات اللیبیة أعضاء المقاتلة بأنهم یمثلون شبكات للمخدرات، وتسعى إل

اللیبي ویجب تطهیر المجتمع منهم، ووصف النظام منتسبي المقاتلة بنعوت وأوصاف سلبیة عدیدة، كالـ 

الذین یكسرون أسنانهم ویحملون “ أصحاب البدع“و“ أعداء الوطن“و“ الزنادقة“و“ الخوارج“و“ عمالء”

یكون الكعب في صف الصالة مالصقًا  أكیاسًا من الرمل یهرولون بها هنا وهناك، ویتقاتلون من اجل ان

للكعب، ویستمتعون بقتل المسلمین األبریاء، وغیر ذلك من مفردات الحملة اإلعالمیة التي قادها النظام 

    .اللیبي ضد الجماعة المقاتلة

وقد واجهت السلطات اللیبیة الجماعة المقاتلة إعالمیا بنجاح كبیر، فقد عزلت إعالمیا، بعض 

سكان المدن المعزولة برامج خاصة،  إلىالتي یتحصن بها التنظیم، عن بقیة البالد، ووجه المدن والقرى 

بث  ُ المدن المنكوبة بالجماعة وعناصرها  إلىفي نفس الوقت الذي تتلقى فیه باقي المدن، بثًا مختلفًا عما ی

حیث تعرضتا ، “بنغازي“و“ درنة”والعملیات المضادة لها، وهو ما حدث على سبیل المثال لمدینتي 

، 1لحصار إعالمي وبث تهدیدي خاص، بعد تكثیف الجماعة المقاتلة من عملیاتها الجهادیة فیهما تحدیدا

والتي مثلت معقل المقاتلة الرئیس، وكان جزءا من المجابهة التركیز في وسائل اإلعالم المسموعة والمرئیة 

دینیة متنوعة، مع فتح األبواب على  والمكتوبة على اإلسالم الالسیاسي والالعنفي، عبر بث برامج

وتشجیعه ودعمه ومساندته حتى یمكن القول بأنه الفكر الغالب على “ لصوفيا”مصراعیها أمام الفكر 

 .الشارع اللیبي حتى اللحظة الحاضرة
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كما أحسن النظام اللیبي استغالل ما ما سبق أن حدث في الجزائر من مجازر ومذابح ضد 

رات اإلسالمیة العنیفة، وراح ضحیته آالف األطفال والنساء والرجال من المدنیین األبریاء على ید التیا

 1.العزل، وهو ما نفر جموع المتعاطفین مع التیار الجهادي في لیبیا والجماعة اللیبیة المقاتلة تحدیدا منها

  اإلقلیمیة والدولیة القوى انطالق الثورة ورد فعل: المبحث الثاني

 عوامل قیام الثورة علي القدافي : المطلب األول 

 : من بین أهم العوامل التي أدت إلى قیام الثورة ضد القدافي 

 :انسداد سیاسي هیكلي -1

بل , إذ أن المؤتمرات واللجان الشعبیة لم تعمق المشاركة المجتمعیة في السیاسة كما كانت تبتغي 

حتى أن المؤتمرات ,توجهات الدولة 2ظلت أضعف من القذافي نفسه كما أن دورها كان محدودا في تحدید

نه یعرف الشعب أكثر الشعبیة اتخذت ذات مرة قرارا برفع الضرائب، فخطب بعدها قائال إنه یلغي القرار أل

 . منها

لقد أزاح القذافي كل معارضیه في مجلس قیادة الثورة الذین قادوا االنقالب العسكري معه، وأبرزهم 

، كما تم اغتیال بشیر الهوادي وعوض حمزة في "المقارحة"الرائد عبد السالم جلود الذي لجأ إلى قبیلته 

كما انشق علیه عبد المنعم الهوني، منذ . 1984ولقي المصیر نفسه عمر المحیشي عام , 1975عام 

 . 2011ویتصالح مع القذافي، ثم یستقیل مع ثورة فبرایر , ربع قرن، قبل أن یعود

                                                             
    : رابط الموضوع ،الجزء األول –! مسار من العشوائیة والتصحیح –الجماعة اإلسالمیة اللیبیة المقاتلة   1

http://www.assakina.com/center/files/7471.html#ixzz4LmDdjXkO  19:58 الساعة على 2016 سبتمبر 12 بتاریخ. 
  
  .2011إبریل  11، )باللغة العربیة(صحیفة الشعب الیومیة الصینیة , المستقبل واالحتماالت والتداعیات.. األزمة فى لیبیا, رشدي لي 2
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 توریث السیاسة واألمن -2

عبر سیطرتهم على , ان ألبنائه في أن یحلوا محل مجلس قیادة الثورةحیث أّن الزعیم اللیبي أطلق العن 

وكأنه یقیم هیكال غیر رسمي بموازاة المؤسسات الرسمیة بما أضعفها، فسیف , الملفات الرئیسیة في البلد

اإلسالم الذي نظر له على أنه وجه إصالحي، هیمن على ملف السیاسة واإلصالح في مؤسسات الدولة، 

 . معتصم وخمیس والساعدى على الملفات االقتصادیة واألمنیةبینما سیطر 

في محاولة تحسین صورة النظام اللیبي  2003بروز ابنه سیف اإلسالم منذ عام  استغل القذافي

وانتخابات وفتح , إذ اقترح سیف اإلسالم مشروعا إصالحیا, وتخفیف وطأة الضغوط الدولیة, أمام الغرب

قامة مجتمٍع مدن ي، إال أن اقتراحاته ذهبت أدراج الریاح بعد ثماني سنوات، حیث وأد المشروع الحریات وإ

 . 1على ید اللجان الثوریة وبعض القوى القبلیة المستفیدة من الشرعیة الثوریة للقذافي

تحول إلى نسخة أكثر حدة وعنفا من أبیه , الالفت أن سیف اإلسالم ذي النظرة اإلصالحیة

إذ خیر الثوار ما بین بدء حوار لعمل إصالح أو الحرب , تجاجات في بنغازيعندما بدأت االح, القذافي

 . وتدمیر لیبیا

  استثمار القبلیة في إضعاف الدولة -3

ضعاف  استطاع القذافي ابن قبیلة القذاذفة في سرت استثمار التحالفات القبلیة في دعم نظامه وإ

ائل لعبت دورا في قمع االعتراضات الطالبیة في وتحیید الحركة السیاسیة داخل المجتمع، ولعل القب, الدولة

الحتواء , 1993في العام " اإلدارة الشعبیة االجتماعیة"السبعینیات، كما شكل الزعیم اللیبي ما یسمى بـ

في حربه مع الثوار  ولعّل القذافي. شیوخ القبائل عبر إیالء أدوار سیاسیة ومجتمعیة لهم في إدارة الدولة
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وهي المسیطرة على طرابلس كورقة تؤمن موقفه، رغم أن هناك قبائل , مع المقارحةظل محتفظا بتحالفه 

 . الزویة والورفلة والطوارق والتوبو  خرجت علیه مثل

  فشل اقتصادي -4

رغم أن لیبیا دولة نفطیة على غرار دول الخلیج إال أن ثمة فارقا شائعا في مؤشرات التنمیة    

 14ألف دوالر، ال یزید في لیبیا عن  73سط دخل الفرد في قطر لـفبینما یصل متو , االقتصادیة والبشریة

ملیون نسمة، كما  6.5ألف دوالر وهو رقم الفت قیاسا بثروات البالد ومحدودیة السكان إذ ال یزیدون عن 

 . 1في مجتمع غالبیته من الشباب% 30تعاني لیبیا من نسبة بطالة تصل لـ

رغم الحجم , ین البنى التحتیة في لیبیا ودول الخلیجوبجانب هذه المؤشرات فثمة فوارق جمة ب

والتي  - 2010ملیار دوالر في تقریر للبنك الدولي في العام  66تجاوزت الـ - الهائل من العوائد النفطیة

ال تتمتع لیبیا بترتیب إیجابي على مؤشر . غالبا ما توزع على أجنحة النظام والقبائل المؤیدة للقذافي

دولة في تقریر  178من بین  146لتابع لمنظمة الشفافیة الدولیة، فقد حلت بالمرتبة رقم مدركات الفساد ا

  . وهو ما یعد مؤشرا على تغلغل الفساد المالي في أبنیة الدولة, 2010مدركات الفساد لعام 

  إضعاف المؤسسة العسكریة -5

ن تكون أداة عمد القذافي على مدار عقود حكمه على إضعاف المؤسسة العسكریة، خوفا من أ

التغییر السیاسي في المجتمع بعد هیمنته على القوى القبلیة والمدنیة، لذا بدا الفارق واضحا بین المؤسسة 

وبین المؤسسة , ینایر 25العسكریة المصریة ذات الطابع الوطني التي لعبت دورا في حمایة ثورة 
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یة قیاداتها من المقربین للقذافي، لذا انقسمت العسكریة اللیبیة التي تتشكل من والءات عشائریة وقبلیة وغالب

 . فبرایر من بنغازي 17على نفسها مع إطالق ثورة 

لم یتورع القذافي عن جعله المؤسسة العسكریة اللیبیة أشبه بحالة الملیشیات الشعبیة ألنه یؤمن 

عد هزیمته في لذا فلیس غریبا أن یتم حل الجیش اللیبي ب, بأن السالح یجب أن یكون في أیدي الشعب

ن كان البعض قد 1تشاد ثم یعید تشكیله على أسس والئیة مرتبطة به ، تحت مبررات جماهیریة السالح، وإ

رجح القرار آنذاك لخوف القذافي من االستیاء داخل صفوف المؤسسة العسكریة وأن ثمة مؤشرات على 

  . االنقالب ضده

یدعى الكتائب األمنیة یقودها أبناؤه وهي  لجأ القذافي أیضا إلى إنشاء هیكل عسكري داخل الجیش

ولعل هذا اإلضعاف للجیش دفع إلى وقوع . وتقود الحرب ضد الثوار, أفضل تسلیحا من الجیش نفسه

 . 2انشقاق في القوات المسلحة خاصة أبو بكر یونس وزیر الدفاع الذي انضم إلى قوات الثوار

  :مجزرة سجن بوسلیم  -6

الغرب من  إلى اسم منطقة بوسلیم التي یوجد بها، وهي تقع إلى بوسلیمسجن  تعود تسمیة

م كمعسكر للشرطة العسكریة على مساحة تقدر  1984  وقد افتتح السجن عام ،طرابلس  العاصمة اللیبیة

أعداد السجناء السیاسیین أصبح یستخدم كمعتقل أیضا لسجناء الرأي هكتارا، لكن مع ازدیاد  30بـ

 .والسیاسة
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معمر  عملیة قتل جماعیة، واعتبرت كأكبر انتهاك ارتكبه نظام العقید 1996 جوان 29وقعت في 

وتعد إحدى أبرز . معتقل معظمهم من سجناء الرأي 1269، حیث راح ضحیتها نحو لیبیا في  القذافي

  .م  2011 التي انطلقت منتصف فبرایر  الثورة اللیبیة القضایا التي ألهبت مشاعر

، وأطلقت النار على السجناء   1996  جوان  29  ووقعت المجزرة عندما داهمت قوات خاصة یوم

ثم قامت تلك القوات بدفن  1.لیبیا بدعوى تمردهم داخل السجن الذي یعد األكثر تحصینا وحراسة في

  .طرابلس  جماعیة متفرقة في ضواحيالجثث في باحة السجن وفي مقابر 

وینتمي أغلب السجناء القتلى إلى جماعات إسالمیة متعددة المشارب واالتجاهات، ورغم أن 

   .غالبیتهم لیبیون فإن من بینهم فلسطینیین وعربا آخرین

لي الضحایا ومنظمات حقوق اإلنسان طیلة سنوات بالكشف عن مصیر السجناء، إال طالب أها

بقي یتكتم على الجریمة وینكر حدوثها ویمنع أي حدیث عنها، حتى   القذافيمعمر   أن نظام

  .م عندما بدأ بإبالغ أهالي القتلى نبأ وفاة أبنائهم  2009  العام

م صّعد أهالي الضحایا والمفقودین من تحركاتهم ووقفاتهم  2010و  2009  وخالل عامي

االحتجاجیة للمطالبة بمعرفة مصیر جمیع المعتقلین، والكشف عن أسباب الوفاة عبر تشریح الجثث، وفتح 

 .ولیاتتحقیق یحدد المسؤ 

                                                             
 120 ص ص ،2013 سبتمبر ، العربیة الوحدة دراسات مركز ، لبنان" الدولة بناء تحدیات و الثورة لیبیا" ، الصعواني جمعة محمد یوسف. د 1 
 . 122 ـ
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ألف دینار  120في مواجهة الضغوط عرض النظام اللیبي منح أهالي الضحایا تعویضات تقدر بـ

للمتزوج، مقابل عدم مقاضاة ) آالف دوالر 106(ألف دینار  130لألعزب، و) ألف دوالر 98(لیبي 

 . أجهزة الدولة في الداخل والخارج

ن وأماكن دفن القتلى ومعاقبة لكن األهالي تمسكوا بحقهم في معرفة ما جرى في السج

  .1المسؤولین

 قیام الثورة و رد فعل القدافي : المطلب الثاني 

 انطالق الثورة : أوًال 

فبرایر  15فبرایر، إذ خرجت مظاهرة في مدینة بنغازي یوم  17اندلعت الثورة قبل الیوم المحدد 

وأغلبیة المتظاهرین كانوا من أهالي شهداء أبو سلیم الذین كانوا على موعد كل یوم سبت لوقفة احتجاجیة 

حامي هذه العائالت فبرایر أعتقل م 15والمطالبة بمكان الجثث ومحاكمة المسؤول عن القضیة وفي یوم 

فتحرك الشباب للخروج في مظاهرة مبكرة قبل الیوم المتفق علیه في شبكة اإلنترنت وكان المحامي فتحي 

خرَج اآلالف  .وبعَد اعتقال الناشطین فتحي تربل وفرج الشراني. تربل هو الفتیل الذي بدأت به شرارة الثورة

وُسرعان ما جاَءت مجموعة  .بنغازي  أمام مدیریة األمن بمدینة  فبرایر 15للتظاهر في مساء یوم الثالثاء 

ظاهرة إلى  البلطجیة من حتجین، فتطوَّرت المُ هتفون تأییدًا للعقید معمر القذافي وهاجمت المُ الذین كانوا یَ

تظاهرون خالله الحجارة هاجمین  والزجاجات الحارقة اشتباك عنیف استَخدم المُ وقد انتهت الوقفة . إلبعاد المُ

لتفریق  المیاه  االحتجاجیة عندما وصلت مجموعات من الشرطة النظامیة واستخدمت الهراوات وخراطیم

تظاهرین، ظاهرة،  . جریحاً  38وكانت حصیلة االشتباكات في آخر األمر سقوط   المُ   وبالتزامن معَ هذه المُ

                                                             
  .123 ص السابق، المرجع نفس  1
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  خرجت في المقابل مسیرات مؤیدة القذافي في مدن أخرى بأنحاء لیبیا 

مضي  .والعاصمة طرابلس وسبها وسرت نفسها بنغازي منها وبعَد انطالق هذا الحراك الشعبي المفاجئ لم یَ

وقت طویل حتى ُأعلَن اإلفراج عن فتحي تربل في وقت متأخر من مساء الثالثاء، كما وعدت السلطات 

 سجن أبو سلیم  من معتقلي  1سجناء آخرین 110اإلفراج یومَ األربعاء عن اللیبیة ب

وهي األولى من  فبرایر 16 یوم  البیضاء كما انطلقت مظاهرات تطالب بإسقاط النظام في مدینة

فبرایر، وأخیرًا انطلقت  17إحدى شرارات ثورة وتعد من  قتلى 3نوعها في لیبیا وسقط بالمدینة حوالي 

، ووصلت إلى سبع "یوم الغضب اللیبي"  تحَت شعار  فبرایر 17 االحتجاجات في أنحاء لیبیا یومَ الخمیس

جدابیا ونالوت والزاویة ویفرن، فتطوَّرت بسرعة إلى مواجهات مدن هي بنغازي والبیضاء وكبرق ودرنة وأ

تظاهرون بإحراق العدید من المباني الحكومیة في مدن مختلفة، وفي النهایة   َعنیفة بین الطرفین، وقامَ المُ

ظاهرات إلطالق النار والفض ، وتراوحت إحصاءات أعداد القتلى بالرَّصاص الحي تعرَّضت العدید من المُ

وذلك على الرغم من أن بعض   .قتیًال موزعین بین مدن بنغازي والبیضاء وأجدابیا ودرنة 49إلى  11من 

حتجین وامتنعوا عن إطالق النار علیهم، فیما كان ردُّ الفعل الحكومي   رجا ل األمن قد انضموا إلى المُ

لكن من جهة أخرى فإن السلطات بدأت حملة اعتقاالت   .وَ إقالة مسؤول أمنيٍّ في مدینة البیضاءاألول ه

شابهة  14في طرابلس ألقي القبض خاللها على  ناشطًا على األقل، وربَّما كان ذلك تحسبًا الحتجاجات مُ

  .مثل ما حدث في مدن أخرى

مسیرة بمدینة بنغازي لتشییع قتلى الیومین السابقین، فأطلقت  فبرایر 17الخمیس  رجت في یوم

حتجین بكثافة وقصفتهم باألسلحة الثقیلة  المغاویر مجموعات من ، مما الطائرات ومضادات النار على المُ

                                                             
 السیاسیة العلوم في الماستر شھادة لنیل مقدمة مذكرة ، الجزائري الوطني األمن على المستقبلیة إنعكاساتھا و اللیبیة األزمة ، الھدى نور تبقة بن  1
 . 18-17 ص ص ،2011 ، 03 الجزائر جامعة ، الدولیة العالقات و
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لكن مع ذلك فقد قال   قتیًال على األقل حسَب منظمات حقوق اإلنسان الدولیة، 15أدى إلى ُسقوط 

في حین  ،1قتیل في بنغازي وحدها منذ بدایة االحتجاجات 200أن العدد قد یَصل إلى  تربلحي فت الناشط

وجد في  ُ جثة لقتلى من  300ي بالمدینة حوال" مستشفى الجالء"أفادت مصادر طبیَّة یوم األحد التالي أنه ی

جود قرابة  عني أن عدد ضحایا المجزرة أضخم  1000االحتجاجات فضًال عن وُ مكن أن یَ ُ جریح فیه، مما ی

خالل تفریق   مصراتةقتیل، وسقط قتیل آخر في  150كما سقط في مدینة البیضاء وحدها ما یقارب   بكثیر

ظاهرة تظاهرین   فبرایر 20  وفي یوم األحد  مُ استمرَّت االضطرابات في بنغازي، وخرَج عشرات آالف المُ

سلحون وتسبَّبوا بُسقوط  وبعَد هذه االشتباكات أعلنت قوَّات من األمن  ،قتیالً  50إلى الشوارع فهاجمهم مُ

وبعَد انضمام  .والجیش انضمامها إلى المحتجین، وسلمتهم مبنى مدیریة األمن بالمدینة فنهبوه وأحرقوه

األمن والجیش هذا اضطرَّ أنصار القذافي والموالون له إلى االنسحاب من المدینة، فأصبحت تحَت سیطرة 

  ".تحریر المدینة"ألخرى مثل البیضاء والزنتان فیما أطلقوا علیه المحتجین بالكامل هيَ ا

ظاهرات باآلالف في منطقتي سوق الجمعة والدهان شرقي  العاصمة طرابلس  وفي خرجت مُ

تظاهرین فانسحَب أنصار القذافي، وأعلنت قوَّات الجیش  لتحقة بالمُ المدینة، وانشقت قوَّات األمن والشرطة مُ

حتجین،   الجویة معیتیقةقاعدة  في ، فوقعَت المنطقة بأكملها بذلك في قبضة المُ جاورة انشقاقها أیضًا المُ

وا التوجه نحوَ  وسَط العاصمة حیُث بدؤوا اعتصامًا   الساحة الخضراء  الذین حاصروا مقرَّ اإلذاعة وقرُّ

ظاهرة . مفتوحاً  عتصمین، ثمَّ انطلقت مُ لكن ُسرعان ما جاَء مرتزقة أجانب لیبدؤوا بإطالق النار على المُ

َ المناهض كما قطعت خدمات اإلنترنت بالكامل عن لیبیا   .ین لهمناصرة للقذافي في الساحة واصطدمت مع

  .2في مساء األحد

                                                             
  .17 ص السابق، المرجع نفس  1
  .18 ص السابق، المرجع نفس  2
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في خطاب على التلفاز للمرَّة األولى منذ   القذافيسیف اإلسالم   وبعَد أحداث العاصمة هذه، ظهرَ  

منبهًا إلى   طبیعتها القبلیة في لیبیا بسبب  حرب أهلیة اندالع االحتجاجات، حذر خالله من إمكانیة اندالع

وبعَد   ، كما وعَد بسن قوانین إصالحیة وتعدیل الدستور إلرضاء المحتجین"مصر  أو تونس لیست"أنها 

خ ناطق مُ ظاهرات وخرجت في مَ تلفة من العاصمة، من ضمنها شارع عمر هذا الخطاب تأججت المُ

  .1المختار، وقامت الحشود الغاضبة بإحراق العدید من المباني الحكومیة في المدینة

 بدء الصراع المسلَّح 

عارك المسلحة الحقیقیة للمرَّة األولى بلیبیا في یوم األربعاء عندما اجتاحت  مارس 2  اندلعت المَ

التي انتهت بعد  األولى البریقةمعركة  ، فبدأت بذلكالبریقة آلیة عسكریة من كتائب القذافي مدینة 500

قتیًال واستخدمَ الثوار خاللها  18كن الثوار من صدِّ الكتائب في اشتباكات أدت إلى ُسقوط عدة ساعات بتم

قاتلین  األسلحة الناریة الخفیفة وبعَد هذه المعركة توجه آالف الثوار من أجدابیا إلى البریقة لمساندة المُ

   .في یوم الخمیسوقد قصفت كتائب القذافي مدینتي أجدابیا والبریقة بعَد هذه األحداث  .هناك

رأس  وزحفوا منهما إلى مدینة  وغرامید العقیلة سیطرَ الثوار على بلدتي  مارس 4 في یوم الجمعة

عنیفة في  معركة وسیطروا علیها بعد نتیجة لسماعهم عن انشقاقات في صفوف الكتائب بها،  النوف

ستمرة في مدینة الزاویة قتیًال على األقل ضحیَّة 50بینما راَح  ،المدینة دارت في یوم   .االشتباكات المُ

 النوفلیة  بینما أعلن أهالي قریة  رات القتلى،السَّبت معارك ضاریة بمدینة الزاویة أسفرت عن ُسقوط عش

بعَد أن بلغها الثوار   بن جواد  في بلدة  اندلعت معارك عنیفة وفي یوم األحد  .2انضمامهم إلى االحتجاجات

  خالل زحفهم نحوَ الغرب، لكنها انتهت بانتصارهم وسیطرتهم علیها

                                                             
  .18 ص السابق، المرجع نفس  1
ً  تفتح الدولیة والجنائیة البریقة تستعید المعارضة: لیبیا 2   .14:28 الساعة على 2016 أكتوبر 02 بتاریخ العربیة، سي بي البي. تحقیقا
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دة أسبوع  عارك العنیفة في مدن الزاویة ویفرن ونالوت ومصراته غربًا وبن جواد شرقًا لمُ استمرَّت المَ

نهاءوفي آخر األمر استطاعت قوَّات القذافي السیطرة على مدینة ال  كامل بعد ذلك معركة الزاویة   زاویة وإ

فیما تمكنت شرقًا من االنتصار   ،مارس 10  لصالحها بعَد قمع انتفاضة المدینة في یوم الخمیس  األولى

 11 بالسَّیطرة على البلدة ودحر الثوار بها وبرأس النوف في یوم الجمعة  األولى معركة بن جواد في

طواَل   هذه المعارك الطویلة  أما مدینتي مصراتة ویفرن فقد بقیت تحَت سیطرة الثوار بعدَ  مارس

َ استعادة ثوار الزاو  العقیلة انسحَب الثوار من مدینة .األسبوع یة بالغرب سیطرتهم بالشرق یوم السبت مع

بعَد   مارس 13 یوم األحد البریقةاشتباكات شدیدة في  بینما اندلعت  وسط المدینة،" میدان الشهداء"على 

راع  صول ادعاءات عدیدة من كال طرفي الصِّ أن بلغتها كتائب القذافي، وانتهت بنتیجة غیر واضحة بعَد وُ

كانت البریقة تحَت سیطرة الثوار   مارس 14  لكن بحلول یوم اإلثنین .عن سیطرتهم على المدینة

جاورة لها لقصف جوّي، ]تمامًا، معركة   صرت الكتائب على الثوار فيفیما انت وبالمقابل تعرَّضت أجدابیا المُ

  .1لبالد وتمكنت من قمع انتفاضة المدینة كلیاً بغرب ا زوارة

قتیل ما  100نشبت معارك شدیدة في مصراتة انتهت بُسقوط زهاء  مارس 16  في یوم األربعاء

تسببة بسقوط بین ثوار ومرتزقة ومدنیین رت یوم الجمعة مُ  -وفي فترة أیام الثالثاء   .قتیًال آخرین 25 وتكرَّ

، األولى أجدابیامعركة   الخمیس انسحَب الثوار أخیرًا من مدینة البریقة، فتقدَّمت الكتائب شرقًا لكي تبدأ

واندلعت فیها طوال هذه األیام الثالثة اشتباكات عنیفة جدًا حاصرت الكنائب خاللها المدینة وقصفتها 

للمرَّة األولى وأغرقوا   الطیران الحربي  فیما استخدمَ الثوار بدورهم بالمدفعیة برًا والسفن بحرًا والطائرات جواً 

                                                             
  15:17 الساعة على 2016 أكتوبر 02 الولوج تاریخ. نت الجزیرة". جواد بن" فقرة: النوف راس على كثیفة جویة غارات  1
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وانتهت المعركة بُسقوط أكثر من  ن اآللیات العسكریة،باستخدامه ثالث سفن فضًال عن تفجیر العدید م

 1 قتیًال بین الطرفي 50

ا   رد فعل القدافي تجاه الثورة : ثانیً

 : إعالمیا -1

منذ اندالع االحتجاجات الشعبیة ، ألقى معمر القدافي كلمة امام مجموعة من المؤیدین له في 

لست رئیسا ألتنحى ، و إنما قائد الثورة "ن مؤكدا أ 2011فیفري  22العاصمة طرابلس مساء الثالثاء  

 "إلى األبد

لن أترك األراضي اللیبیة وسأموت شهیدا وسأقاتل حتى أخر قطرة من دمي في دمي :" كما أّكد أنه

عصابات وجرذان ومرتزقة ال یمثلون الشعب اللیبي و أنهم شبان مخدرون "و وصف المحتجین بأنهم 

لست "، ودعا مؤیدیه إلى الخروج في مسیرات مؤیدة له و مؤكدا أنه "یهاجمون مقرات  الشرطة و الجیش 

التى "و دعاهم للزحف على درنة " خائفا، أنتم تواجهون صخرة صماء تحطمت علیه أساطیر أمریكا

 .2یریدون تحویل لیبیا  إلى دولة إسالمیة "منهما المحتجین " یحكمها أتباع بن الدن

، وأّن القتلى من الشرطة  والجنود و "لما جرى في مصر وتونستقلید "اعتبر أن االحتجاجات هي 

 .یدات خارجیة نالشبان ولیس المحرضین  الذین قال أنهم مأجورون یتحركون بأح

فى إشارة إلى المتمردین الذین " الضباط األحرار للقضاء على الجرذان"أعلن أنه أعطى أوامر إلى 

ن نستخدم القوة بعد ، إذا وصلت األمور إلى حد استخدام القوة ل"تابع . سیطروا على عدد من المدن اللیبیة

                                                             
  .16:56 الساعة على 2016 أكتوبر 02 بتاریخ. نت الجزیرة. اللیبي الشرق في تحتدم المعارك  1
أكتوبر  02بتاریخ  /watch ?v=wwwtgnilz42o  www.youtube.com: التالي الرابط عن منقوال إعالمیا الثورة تجاه القدافي فعل رد  2
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وفق القانون الدولي والقانون اللیبي و استعرض قانون العقوبات اللیبي ، ذكرا حكم اإلعدام بحق من یرفع 

 . السالح ضد الدولة

لمطارات، منها النفط ،  ا" لجان الدفاع عن المكتسبات الثوریة"كما دعا جمیع اللیبیین إلى تشكیل 

 1.الموانئ و الجسور

 عسكریا سیاسیا و  -2

لقد رفض القذافي أن یدخل في مفاوضات حول اإلصالح السیاسي في بالده، خوفا من حلقة 

مفرغة من التنازالت السیاسیة تقوده إلى سیناریو تنحي مبارك أو بن علي، وعلى ذلك قرر اللجوء إلى 

  الخیار العسكري لمواجهة الثورة،

ساعة علي بدء  24فبعد مرور أقل من . 2فعل أجهزة األمن اللیبیة بالعنف المفرطاتسم رد 

وبعد مرور عدة . 35وعدد المصابین  10 ىاالحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام القذافي، كان عدد القتل

أسابیع، تضخم هذا العدد لیقترب من ستة آالف قتیل وخمسة آالف جریح، وفق أرقام منظمة هیومان 

  .ووتش، وهو ما نفته الحكومة اللیبیة رایتس

و كان رد الفعل العسكري هو اإلضافة التي أدخلها معمر القذافي علي النموذج في لیبیا، من 

خالل كتائبه األمنیة، خاصة بعد فشل قوات األمن في السیطرة علي المتظاهرین، ووقوع المنطقة الشرقیة 

  .وزیر الداخلیة عن معمر القذافي ونظامه تحت سیطرة الثوار، وانشقاق عبد الفتاح یونس،

                                                             
    نفس المكان،  السابق المرجع نفس  1
  3، ص 2011فیفري  26، !"إلي أین تتجھ األزمة لللیبیة؟"جریدة الشرق األوسط ،   2
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، ف أیضا في طبیعة التعامل السیاسيومثلما اختلف القذافي في شكل التعامل األمني، اختل

فانتهج علي لسان نجله خطابا تهدیدیا شدید اللهجة، حاول فیه تهدید العالم أجمع، وأبرز فیه تداعیات 

. ، وعلي دول الجوار ثانیا، ثم علي المجتمع الدولي ككل ثالثاانهیار نظامه السلبیة علي الشعب اللیبي أوال

ولم یغیر القذافي من لهجته، عندما وقف أمام عدسات التلیفزیون مخاطبا شعبه، ولم یبد أي استعداد لتفهم 

مطالب المتظاهرین، بل لم یعترف بهم كمواطنین لهم الحق في التعبیر، هو فقط وجه لهم االتهامات 

  .والوعید

رك أنه إذا ما قام بتقدیم تنازالت لن یتوقف، وسیلقي بنفسه في دائرة مفرغة لن یخرج منها سوي أد  

وهذا التصرف أشبه بشخصیة القذافي الذي كثیرا ما انحاز لنفسه قبل انحیازه . معزوال من حكم لیبیا

  1.العام لشعبه، وكثیرا ما عظم من شأن مصالحه الشخصیة ورغباته علي حساب صالح الشعب اللیبي

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 نفس المكان .السابق المرجع نفس  1
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   ردود فعل القوى اإلقلیمیة و الدولیة تجاه الثورة اللیبیة: المطلب الثالث 

 ردود فعل القوى اإلقلیمیة : أّوًال 

 المواقف اإلقلیمیة -1

توقع الكثیرون من األفارقة ومنظماتهم اإلقلیمیة و علي رأسها اإلتحاد اإلفریقي سیكون لهم الدور 

 .االستقرار للیبیا ، والوصول إلى حلول توافقیة تنهي حالة الحرب الرئیس في استعادة 

فقد كان الموقف اإلفریقي منذ بدایة االنتفاضة اللیبیة متحفظا و رافضا ألي تدخل عسكري 

كما لم  خارجي في لیبیا  حتى أن اإلتحاد اإلفریقي أمتنع في البدایة عن توجیه أي إدانة مباشرة للقدافي،

  . بیا في اجتماعاته الرسمیةیعلق مشاركة لی

ما وصفه بأسلوب القمع العنیف ضد المتظاهرین ، معربا عن  0اكتفي اإلتحاد اإلفریقي بإدانة

  . المفرط و العشوائي  للقوة و األسلحة ضد المتظاهرین استنكاره لالستخدام

فالمعروف أن االتحاد اإلفریقي وفي محاولة منه لوضع حد لذلك الوضع المتدهور قام بطرح  

، والتي جاءت بعد تشكیل االتحاد إّال فریقي لجنة ) خارطة الطریق اإلفریقیة(مبادرته التي عرفت ب

، حیث )دا، والكونغو، و أوغنوماليموریتانیا،جنوب إفریقیا، (خماسیة مؤلفة من خمس دول افریقیة هي 

تمكنت تلك اللجنة من صیاغة مبادرة شددت فیها على ضرورة الوقف الفوري لكل األعمال العدائیة وفتح 

حوار بین أطراف اللیبیة وضمان إدارة جامعة لمرحلة انتقالیة تقود لتبني إصالحات سیاسیة تستجیب 

لعدالة والسالم واألمن والتنمیة لتطلعات الشعب اللیبي المشروعة إلى الدیمقراطیة واإلصالح السیاسي وا
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 العدید من الدول اإلفریقیة ومنهاحظیت مبادرة االتحاد اإلفریقي بالتأیید من قبل و  1االجتماعیة واالقتصادیة

تها إلى صوت االتحاد اإلفریقي  للدعوة إلى وقف وصضم "الجزائریة "الجزائر، حیث أكدت وزارة الخارجیة 

طالق حوار جامع بین األطراف اللیبیة من أجل االتفاق حول أطر تسویة فوري لكل األعمال العدائیة وإ 

  2.األزمة ،وشددت الجزائر على ضرورة وضع آلیة للمراقبة والتحقق من وقف إطالق النار

كما وجهت موریتانیا رسالة عبرت فیها عن الجهود المبذولة من قبل االتحاد اإلفریقي تجاه تلك 

 :األزمة والتي تضمنت اآلتي

 .اعتزازها وتثمینها لموقف مجلس السلم واألمن اإلفریقي من هذه األزمة التي تواجهها لیبیا -

 .مطالبتها لالتحاد اإلفریقي بمختلف هیئاته، مواصلة التحرك السریع لوقف هذه الحرب -

تندیدها و شجبها المطلق للمحاوالت التي تقوم بها القوى الغربیة للضغط علي بعض الدول بما   -

دول اإلفریقیة من أجل االعتراف بالمتمردین، الذین یقودون حربا ضد بلدهم و یرفعون فیها ال

 3أعالما غیر علم بالدهم 

ا مصر، فعلى الر إل م من عدم وضوح موقفها من خریطة الطریق التي طرحها االتحاد اغأمّ

ا و وحدتها و سالمة ان استقرار لیبی"على) هاني خالف(فریقي، إال أنها أكدت ومن خالل مبعوثها السفیر 

   1".أراضیها أمر وثیق الصلة باألمن القومي المصري و تعده خطا أحمر ال تقبل المساس به

                                                             
1 Michel  lontumbie, le partenariat afrique-eu l’preuve de la crise libyenne ,groupe de recherche et 

d’informaion sur paix et la sécurité , bruxelle, p 10. 
   

  الجزائر تعرب عن قلقها من القاعدة وتوزیع السالح في لیبیا،نقال عن شبكة االنترنت-   2
   http://www.moheet.com p.1  09:32 الساعة على 2016 أكتوبر 01 بتاریخ                     

  نقال عن شبكة األنترنیت 2011أفریل  19، 5501المبادرة الموریتانیة لمواجهة العدوان على لیبیا،الشمس،العدد  3
    ,http://www.moheet.com p.1    10:19 الساعة على 2016 أكتوبر 01 بتاریخ          
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 موقف جامعة الدول العربیة  -2

دعت مجلس األمن الدولي إلى فرض منطقة حظر جوي في لیبیا وذلك من اجل حمایة الشعب 

وقد حدث حینها جدل حول مسألة فرض حظر اللیبي والتأكید في نفس الوقت على رفض التدخل األجنبي 

جوي على لیبیا حیث تزعمت دول مجلس التعاون الخلیجي الموافقة على الحظر الجوي في حین أن 

الجزائر وسوریا والسودان والیمن رفضت ومن ناحیة أخرى أشار وزیر خارجیة سلطنة عمان یوسف بن 

لى لیبیا وأنها رفضت في الوقت نفسه أي شكل علوي أن الدول العربیة وافقت على فرض الحظر الجوي ع

  .من أشكال التدخل العسكري وأكد بن علوي بأن هذا الحظر سوف ینتهي مع انتهاء األزمة في لیبیا

وفي بیان صدر في ختام االجتماع الطارئ دعا وزراء الخارجیة العرب مجلس األمن الدولي إلى 

وذلك لمنع الطیران العسكري اللیبي من ضرب الشعب  تحمل المسئولیة بفرض منطقة حظر جوي في لیبیا

اللیبي وقتله هذا وقد قرر الوزراء تقدیم المساعدات العاجلة للشعب اللیبي وذلك من اجل مساعدته على 

  2.الصمود في وجه ما یتعرض له من اعتداءات من جانب قوات معمر القذافي

 الموقف الخلیجي  -3

 - كأول دولة عربیة وخلیجیة - یبیة من خالل اعتراف قطر دعمت دول مجلس التعاون الثورة الل

بالمجلس الوطني االنتقالي اللیبي كممثل شرعي وحید للشعب اللیبي، وهو ما اعتبر  2011مارس  28في 

، دفعت دوًال خلیجیة أخرى إلى االقتداء بها، من خالل اعتراف الكویت "القذافي"خطوة في طریق إلزاحة  

، ودعوتهم إلى "القذافي"عدم شرعیة نظام  2011مارس  11رجیة دول المجلس في خا وزراءبه، وتأكید 

                                                                                                                                                                                              
  2011ماي  04، 11845صحیفة الشرق األوسط،العراق،العدد   1

 العلوم في الماستر شھادة لنیل مقدمة مذكرة ،" اللیبیة األزمة تجاه قطر سیاسة نموذج ، الصغرى للدول الخارجیة السیاسة" ھاجر، لعرج بن   2
 .77 ص ، 2012 ، 03 الجزائر جامعة دولیة، أمنیة دراسات تخصص ، السیاسیة
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ا باستقبال الكویت رئیس المجلس الوطني  إجراء اتصاالت مع المجلس الوطني االنتقالي ترجم عملیً

  مرتین" عبد الجلیل"مصطفى "االنتقالي اللیبي 

ت الدولیة الخاصة بمعالجة األزمة كما أبدت الدول الخلیجیة حرصها على المشاركة في االجتماعا

ما امتد  نّ اللیبیة، ولم یقتصر الدور الخلیجي في مساندة ودعم الثورة اللیبیة على الدور السیاسي فحسب، وإ

 :أیًضا لیشمل الدور العسكري، وهو ما تجلى في الخطوات التالیة

ا من في الدوریات ) 2000میراج ( مشاركة أربع مقاتالت قطریة من طرا ز - المسلحة، انطالقً

 .جزیرة كریت بالبحر المتوسط في إطار التحالف الدولي ضد لیبیا

، وست طائرات من " 16 –إف "مساهمة دولة اإلمارات العربیة المتحدة بست طائرات من طراز  -

وطواقمها " شینوك"و" آباتشي"، لتنفیذ منطقة حظر الطیران، فضًال عن طائرات "میراج"طراز 

 .1قاذللبحث واإلن

  . ، وأخرى للتزود بالوقود"أواكس"إرسال السعودیة طائرة مراقبة من طراز  -

    موقف تركیا -4

لقد كانت الثورة اللیبیة كاشفة لطبیعة المواقف التركیة المتناقضة، فتسارع وتیرة األحداث في لیبیا        

تركیا عن االلتزام بمبادئ  وارتفاع حدة المواجهات بین الثوار والنظام اللیبي السابق، كشف عن تراجع

االنحیاز لإلرادة الشعبیة في مواجهة األنظمة السلطویة، وقد بررت الحكومة التركیة ذلك بأن ارتفاع حدة 

وكانت . أعمال العنف في لیبیا قد دفعتها للدعوة ألن تكون المقاربة السلمیة هي طریق إنهاء األزمة اللیبیة

  :لتجاوز األزمة اللیبیة من خالل عدد من النقاط تركیا قد طرحت ما أسمته خریطة طریق
                                                             

 الدوافع واألدوار، مركز الجزیرة للدراسات، متاح على الرابط التالي،: عمر الحسن،دول مجلس التعاون والثورة اللیبیة 1
http://studies.aljazeera.net/reports/2011/2011721105812625389.htm   22:23 الساعة على 2016سبتمبر 08 بتاریخ 
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وقف إطالق النار بین قوات القذافي وقوات المعارضة، على أن یراقب ذلك هذا الموقف من  -

  .جانب األمم المتحدة

 .توفیر االحتیاجات األساسیة في المدن التي تعصف بها االضطرابات، تحت رعایة األمم المتحدة -

رحلة ما بعد القذافي، من خالل خمس أشخاص أثنین منهم من طرابلس إنشاء لجنة لإلعداد لم  -

یناالن قبول المعارضة والعكس، ویتوافق األربع األشخاص على شخص خامس، ویناط بالجنة 

 .1اإلعداد للنظام السیاسي الجدید والدستور اللیبي

  .مة الدولة واستقرارهاإنهاء أیة إجراءات من شأنها إثارة أعمال انتقامیة لما لذلك من تهدید لسال -

لقد أدى رفض المعارضة اللیبیة لهذه المبادرة ومعارضة أیة تدخالت من تركیا في الشأن اللیبي، 

بقائه في السلطة، " االزدواجیة التركیة"والتندید بـ التي تستهدف منع تسلیح الثوار، وتعویم نظام القذافي وإ

القذافي، وتحقیق الثوار اللیبیین نجاحات ملموسة، أدي وكذلك تشدد الموقف العربي والدولي حیال نظام 

عادة النظر في طبیعة المحددات األمنیة  كل ذلك إلى تغییر المقاربة التركیة حیال الوضع اللیبي وإ

 2.واالقتصادیة التي وقفت وراء الموقف التركي المتردد والمضطرب حیال األزمة اللیبیة

 

 

 

                                                             
  واإلستراتیجیة  مركز األهرام للدراسات السیاسیة محمد عبد القادر، تركیا وثورات الربیع العربي،  1
 http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=86 19:41 الساعة على 2016سبتمبر 17 بتاریخ    

 نفس المكان،  السابق المرجع نفس  2
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ا  ردود فعل القوى الدولیة : ثانیً

  :الوالیات المتحدة األمریكیة -1

اقتصر موقفها في بادئ األمر على بعض التصریحات التي أدانت النظام اللیبي، وذلك بسب 

ضب النظام  غالتي أثارت )ویكلیكس(عالقتها المتوترة مع ذلك النظام والتي حدثت على خلفیة تسریبات

  اللیبي بسب وصفها للقذافي وتحلیل وضعه الصحي والنفسي 

ولعل ما دفع الوالیات المتحدة إلى عدم اتخاذ موقف حاسم من النظام اللیبي خشیتها على رعایاها 

ادر هؤالء حتى اتخذت الوالیات المتحدة موقفها من خالل دفع غأْن  ااألمریكان  الموجودین في لیبیا ، فم

یفرض عقوبات على  والذي.  2011فیفري  22في )  1970( األمم المتحدة إلى إصدار قرارها المرقم

نظام العقید معمر القذافي وعائلته ویتضمن تجمید األرصدة المالیة،وحظر بیع األسلحة،ومنع السفر 

،فضال عن دعوة المحكمة الجنائیة الدولیة بالتحقیق في الجرائم وحملة القمع الدمویة التي ارتكبتها 

   1.الحكومة اللیبیة ضد أبناء الشعب اللیبي

  اإلتحاد األوربي -2

فرض االتحاد األوروبي حزمة عقوبات ضد معمر القذافي وحكومته وقد شملت العقوبات حظرا على 

وما إْن تمّ صدور ذلك القرار حتى بدأت الدول  الدول األعضاء باالتحاد األوروبي ، إلىاألسلحة والسفر 

حیث عمل البنك  ،2األوربیة بتجمید أرصدة معمر القذافي وأفراد عائلته ومسؤولین في النظام اللیبي

المركزي النمساوي على تجمید أرصدة أشخاص معنیین بالعقوبات التي فرضها االتحاد األوربي،كما قامت 
                                                             

الدولیة،جامعة ،مركز الدراسات  17منى حسین عبید، لیبیا والمبادرة اإلفریقیة وأبعادها اإلقلیمیة والدولیة،المرصد الدولي ،العدد  -  1
 .126بغداد ، ص 

 
  .3، ص  2011دیسمبر  02، 3564،الحوار المتمدن، العدد "موقف االتحاد االوربي من الثورات العربیة"خلیل سامي ایوب،   2

87



               الداخلیة الساحة ضبط دوره و القدافي نظامالفصل الثاني                            
                                

 

 

فضال عن قیام بریطانیا تجمید أرصدة   .وزارة االقتصاد األلمانیة بتجمید أموال احد أبناء معمر القذافي

  .القذافي وعائلته

دانت فرنسا القمع المتصاعد للجیش اللیبي ضد المتظاهرین وفیما یتعلق بالموقف الفرنسي فقد أ

فبرایر بأن فرنسا  21وتصدرت فرنسا المواقف الدولیة، فقد صرح الرئیس الفرنسي نیكوال ساركوزي في 

یر المقبول للقوة ضد المتظاهرین في لیبیا وطالب بالوقف الفوري ألعمال العنف، غاالستخدام " تدین 

، ومن ثم توالت الردود الفرنسیة " بي توق الشعب اللیبي إلى الدیمقراطیة والحریةودعا إلى حل سیاسي یل

السید القذافي یجب أن یرحل وأضاف فیما یتعلق بتدخل عسكري " فبرایر قائال  25فصرح ساركوزي في 

 1".ستنظر فرنسا في أي مبادرة من هذا النوع

  :حلف الناتو -3

د حلف الناتو القرار الدولي رقم   2011الصادر من مجلس األمن الدولي في مارس  1973أیّ

، حیث بدأت عملیات الناتو  2011أفریل  28بفرض حظر جوي علي لیبیا و شرع في تنفیذ القرار في 

خفیفة ثم طور عملیاته الى هجمات مكثفة على القواعد الجویة والمنشآت الحیویة والقوات البریة لمعمر 

، ومن ثم تم استبدالها إلى )فجر اودیسا( على كتائب القذافي  القذافي، وقد سمى حلف الناتو حملته

  2).الحامي الموحد(

  :موقف روسیا  -4

                                                             
   نفس المكان ، السابق المرجع نفس   1

2Philippo gros , de odyssey down a unified protector , foundation pour la resarch strategique , note n 4 ,2011, p 
05 
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أیدت روسیا خارطة الطریق اإلفریقیة، وطالبت القیادة اللیبیة بضرورة اتخاذ خطوات معینة في هذا المجال 

حدة من أجل إیصال منها سحب الوحدات العسكریة من المدن، كما دعت إلى التعاون مع األمم المت

، علي أن یتم ذلك ن تطبیق مبادرة اإلتحاد اإلفریقيالمساعدات اإلنسانیة في جمیع أنحاء البالد ، وضما

  .بإشراف طاقم من المراقبین الدولیین یتفق علیه من قبل جمیع أطراف النزاع في البالد

التنسیق مع الجامعة نتیجة للقبول الذي حظیت به مبادرة االتحاد اإلفریقي فقد عمد إلى 

العربیة،وكذلك مع اللجنة السیاسیة واألمنیة التابعة لإلتحاد األوربي بهدف إیجاد الوسائل الممكنة للتوصل 

إلى حل سیاسي لألزمة اللیبیة قائم على أساس خریطة الطریق التي أقترحها اإلتحاد اإلفریقي و أكدت  

كاء الدولیین، والجهات المعنیة لبدء مفاوضات لوقف روسیا بأن هناك إیصاالت مستمرة مع عدد من الشر 

إطالق النار، وتطبیق العناصر األخرى في خریطة الطریق، ومنها إقامة فترة انتقالیة شاملة تتوج 

   1.بانتخابات دیمقراطیة تمكن الشعب اللیبي من اختیار قادته بحریة 

 نتائج الثورة اللیبیة على الوضع الداخلي: المبحث الثالث

 تعدد الملیشیات و أزمة الشرعیة : المطلب األول 

 2011خریطة القوى السیاسیة في لیبیا بعد : أوالً  

بطریقة  إثر سقوط نظام القذافي، أدت الثورة اللیبیة إلى إعادة تشكیل الخریطة السیاسیة اللیبیة

السیاسیة اللیبیة  المعادلةجذریة لمصلحة القوى غیر الحكومیة، التي أصبحت الالعب والعامل الرئیس في 

حیث استطاعت . المسلحة الجدیدة، وتتمثل هذه القوى بالمجالس المحلیة والتجمعات القبلیة والمیلیشیات

                                                             
  . 2011أفریل  12،  15632صحیفة الریاض،العدد  1
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القیادات السیاسیة التي كانت تشكل  هذه القوى المحلیة أن تسیطر على الحیاة السیاسیة في لیبیا، وتهمِّش

المتعاقبة، وتمكنت من زیادة نفوذها، والتأثیر في  مات االنتقالیةالمجلس الوطني االنتقالي السابق، والحكو 

بناء مؤسسات على المستوى الوطني، وخصوصًا في  المشهد السیاسي واألمني اللیبي، على حساب

  .قطاعي األمن والجیش

 بعد انتهاء العملیات العسكریة مباشرة، بدأ الصراع على السلطة بین القوى المحلیة والنخبة   

في ) المنتخب البرلمان(اسیة في المجلس الوطني االنتقالي في مرحلة أولى، ثم المؤتمر الوطني العام السی

المعادلة السیاسیة بسبب  مرحلة ثانیة، ما دفع بعدد كبیر من القیادات السیاسیة البارزة إلى الخروج من

لحال بالنسبة إلى حكومتي كما هي ا ضغوط القوى المحلیة، إما عن طریق االنتخابات أو الضغط الشعبي

   .1محمود جبریل وعبد الرحیم الكیب السابقتین

 120مقعد، قُّسمت إلى   200أقر المجلس الوطني االنتقالي تكوین المؤتمر الوطني العام من

زع إجمالي مقاعد المؤتمر الوطني العام على أساس   80مقعدًا للنظام الفردي، و مقعدًا لنظام القوائم، وُ

، والمنطقة  60مقعد، والمنطقة الشرقیة على  100استحوذت المنطقة الغربیة على جهوي، إذ  مقعدًا

  . مقعداً  40الجنوبیة على 

وبخالف ما حصل في بلدان الربیع العربي األخرى، جاءت نتیجة التصویت على القوائم الحزبیة لمصلحة 

، وجاءت  39أول رئیس حكومة بعد الثورة بواقع  جبریل  محمودالتیار الموصوف باللیبرالي بزعامة  مقعدًا

دون التوقعات، حیث لم  محمد المقریفنتائج الجبهة الوطنیة المنسوبة إلى الجبهة الوطنیة لإلنقاذ بزعامة 

یحصل إال على ثالثة مقاعد فقط، لكنها نجحت في الحصول على رئاسة المؤتمر الوطني العام، وكذلك 

                                                             
المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات ـ (، سیاسیات عربیة " التحدیات والمآالت: ثالث سنوات على الثورة اللیبیة"زھیر الحامدي ،   1

  90، ص  2014، مارس  7، العدد )الدوحة
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في المقابل، حصل حزب العدالة والبناء المنبثق  عد تحالفها مع حزب العدالة والبناءعلى رئاسة الحكومة ب

مقعدًا، وحصل تیاران إسالمیان آخران هما حزب األمة الوسط بزعامة  17من اإلخوان المسلمین على 

وحصل حزب . على مقعدین لكل منهما علي الترهوني، والوطني الوسطي بزعامة سامي الساعدي

المنتمي إلى مصراته على مقعدین، في حین توزعت  عبداهللا السویحلين أجل الوطن بزعامة االتحاد م

  . 1بقیة المقاعد على عدة أحزاب صغیرة بمعدل مقعد لكل منها

بید أّن مسار الحیاة السیاسیة لم یبَق محكومًا بالمؤشرات التي أظهرتها االنتخابات األولى، بل 

المنتخبین على القوائم الفردیة، والذین  120الأت غیر المعلنة للنواب التحكمت به عوامل أخرى أبرزها الو 

برزت أهمیتهم عقب تزاید االستقطابات بین األحزاب والتیارات المتنافسة والفشل المستمر للحكومة، هذا 

 .إلى جانب قوة المیلیشیات على األرض وسعیها إلى فرض جداول أعمالها القبلیة والجهویة والفئویة

عن هیمنة تحالف اإلسالمیین  2012أسفرت انتخابات المؤتمر الوطني العام في یولیو  لقد

المكون من حزب العدالة والبناء ء اإلخوان المسلمین، والجماعة اللیبیة المقاتلة انخرطت في العمل 

ونجحت  السابقة وقوى مؤسسات الدولة االنتقالیة،» جهادیة « السیاسي وتحالفات قبلیة ومیلیشیات، على 

ولم یمِض وقت . في تقلیص المساحة السیاسیة التي حازها تحالف القوى الوطنیة ذو التوجه اللیبرالي

طویل بعد تشكیل الحكومة اللیبیة األولى حتى بدأت شخصیات في الساحة السیاسیة تدفع باتجاه إدخال 

ناصب في الحكومة وفي قانون من شأنه استبعاد كل من تورطوا مع النظام السابق وحرمانهم تولي م

بناء علیه، » قانون العزل السیاسي « ، تحت  2012، الذي تم إقراره في دیسمبر 2النطاق األوسع لإلدارة

جاء ضغط المیلیشیات المسلحة التي قامت بمحاصرة وزارتي العدل والخارجیة، والهادف إلى حرمان 
                                                             

  91ص  .السابق المرجع نفس  1
، نوفمبر 11، العدد )المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات ـ الدوحة(، سیاسات عربیة "األصالء والدخالء في لیبیا الجدیدة"ألیسون بارغیتر،   2
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شتعل الخالف بعد أن قام النواب بتجدید والیة وقد ا. أعضاء النظام السابق المشاركة في الحیاة السیاسیة

 2014.1من فبرایر  المؤتمر الوطني العام قبل فترة قصیرة من انقضاء فترة والیته األصلیة في السابع

هذا القانون كان له األثر الكبیر على الحیاة السیاسیة في لیبیا واستقرارها، ومع تصاعد األزمة 

عن  2014 ماي 16آنذاك بالجیش اللیبي، خلیفة حفتر في بنغازي في السیاسیة أعلن اللواء المتقاعد 

» الزنتان« ، لمحاربة اإلرهابیین والتكفیریین، وتبع ذلك هجوم لقوات، »عملیة الكرامة « إطالق ما أسماها،

فجر « في المقابل هاجمت قوات. على المؤتمر الوطني العام في محاولة العتقال ممثلیه وحله بالقوة

ي مطار طرابلس الدولي وانتزعته منهما، المتمركزتین منذ سنوات ف» القعقاع والصواعق « كتیبتي»  لیبیا

فقبل تلك العملیة كان یسود البالد صراع سیاسي بین أحزاب لیبرالیة وأخرى . لتبدأ مرحلة التغییرات الكبیرة

 .إسالمیة داخل ردهات المؤتمر الوطني العام والحكومات المتعاقبة

الوطني ثم قضت المحكمة حل محل المؤتمر ( 2014 جویلیةلكن بعد انتخاب مجلس النواب في 

، أبدى المجلس، الذي یعقد جلساته في مدینة طبرق، دعمًا لعملیة حفتر )الدستوریة العلیا بعدم دستوریته

إلى عملیات بما یسمیه » عملیة الكرامة « ثم ضم المجلس»  جیشًا نظامیًا « بلغ حد اعتبار قواته،

ث أضحى هناك حكومة وبرلمان في طرابلس ،وقرر إعادة حفتر إلى الخدمة العسكریة،بحی» الجیش«

  .2»الجیش « وحكومة وبرلمان في طبرق،  فضًال عن قوة عسكریة هنا وأخرى هناك یسمیها كل فریق

قوات فجر «، »تنظیم أنصار الشریعة« : كیانًا مسلحًا، أهمها  11فمع حكومة طرابلس یصطف 

، » مجاهدي درنة تنظیم مجلس شورى«  ،»مجلس شورى ثوار بنغازي«و ،»لیبیا تنظیم شباب «وأخیرًا

                                                             
ان(،دراسات شرق أوسطیة "2011إشكالیة تعثر االنتقال الدیمقراطي في لیبیا بعد "محمد عبد الحفیظ الشیخ ،  1 ) مركز دراسات الشرق األوسط ـ عمّ
  09، ص )2012صیف (
  
  نفس المكان،  السابق المرجع نفس 2
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كتائب «كیانًا عسكریًا، أهمها  12على الجهة األخرى، مع حكومة طبرق، یصطف » شورى اإلسالم

 1.»قوات رئاسة أركان الجیش« ،»قوات حرس المنشآت النفطیة«، و»الزنتان

، "عملیة الكرامة"دة كما أسهم الدعم اإلقلیمي لكال المعسكرین تدعم مصر واإلمارات العربیة المتح

  .تعمیق هذه االنقسامات في" الفجرعملیة "في حین تدعم قطر وتركیا والسودان 

 طبیعة الجماعات المسلحة وتأثیرها في المشهد السیاسي واألمني اللیبي: ثانیاً   

ساهمت الظروف األمنیة المتردیة بشكل كبیر في مرحلة ما بعد سقوط نظام القذافي في ظهور 

ْن كانت تلك المرحلة قد وّفرت محفزات عدة لهذه الملیشیات ،وتنامي دورها في  الملیشیات المسلحة، وإ

المشهد السیاسي واألمني اللیبي، سوى أنه یمكن القول إن السیاسات األمنیة التي لجأ إلیها نظام القذافي 

إلى العنف، خاصة في ظل دولة  عاما، لمواجهة التیار اإلسالمي، أّدت دورًا كبیرًا في تحوله 42طوال 

 2.تسهم في بنیتها القبلیة، وطبیعة اقتصادها الریعي النفطي في إضعاف جاذبیة اإلسالمیین كبدیل سیاسي

لقد أصبحت لیبیا البیئة الحاضنة الستقطاب الجماعات المتشددة ، وتلقت هذه الجماعات دعمًا 

یلیشیات مسلحة وفرض إرادتها على األرض بقوة من دول عدیدة مثل قطر وتركیا ما مّكنها من تكوین م

السالح، ساهمت بشكل أو بآخر في تعثر المسار الدیمقراطي في لیبیا، مثل میلیشیا فجر لیبیا في طرابلس 

 .وأنصار الشریعة في بنغازي

                                                             
  نفس المكان ، .السابق المرجع نفس  1

   . 106 ، ص2014،أكتوبر  198، السیاسة الدولیة ،العدد "الجهادي » الترانزیت « و" جماعات العنف اللیبیة"خالد حنفي علي ،   2
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إن میلیشیا فجر لیبیا تسعى إلى فرض سیطرتها على مؤسسات الدولة،وعلى عدد من المنشآت 

صّدت القوات الموالیة لحكومة طبرق هجومًا مباغتًا شنته میلیشیا فجر لیبیا لالستیالء على الحیویة، حیث 

 1.ما یعرف بمنطقة الهالل النفطي أغنى مناطق البالد بالنفط، بحسب ما أفاد مسؤولون عسكریون

تتوزع القوى المتنافسة في لیبیا بین تنظیمات سیاسیة ومجموعات مسلحة عدیدة تتفاوت في 

وتعد الكتائب والمیلیشیات المسلحة هي التي . اتها األیدیولوجیة، ومواقفها الفكریة، وقدراتها العسكریةتوجه

تملك القوة العسكریة والسیاسیة في البالد ،وتضم العدید من التنظیمات أهمها الجماعات الجهادیة المسلحة 

لشریعة، ورغم أن الجماعات الجهادیة ترفض المنظور الوطني للدولة اللیبیة، وترفع شعارات تطبیق ا التي

ت في مرحلة ما بعد سقوطه عائقًا أمام عملیة  أّدت دورًا ملموسًا في القتال ضد نظام القذافي، فإنها مثّل

 2.بناء الدولة

أحد أبرز الجماعات الجهادیة المنخرطة في العمل السیاسي، » الجماعة اللیبیة المقاتلة «تعّد 

بالرغم أن عبد الحكیم بلحاج وهو أكثر . التي تحمل فكر السلفیة الجهادیةوأحد التنظیمات المسلحة 

الشخصیات النافذة من الجماعة قال إنه تم حلها،ولیس لها وجود على األرض،على أساس أن أعضاءها 

  3.وأنه یؤید دولة مدنیة دیمقراطیة» الحركة اإلسالمیة للتغییر « انضووا تحت لواء

                                                             
                      ، "على المنطقة النفطیة شرق البالد »فجر لیبیا « القوات الحكومیة تصّد هجومًا لملیشیا"   1

<http://www.swissinfo.ch/ara/afp/>.  21:17 الساعة على2016 سبتمبر 13بتاریخ.     
         

 2016  سبتمبر 12 بتاریخ     ،، لیبیا المستقبل ، " تحدیات وعوائق: غیاب الحوار الوطني في لیبیا"علي عبد اللطیف أحمیدة ،   2
             . <http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/46395>. 13:52 الساعة على 

،شؤون عربیة األمانة العامة لجامعة الدول "فبرایر في لیبیا  17والسلم االجتماعي بعد ثورة مسار المصالحة الوطنیة "محمد عبد الحفیظ الشیخ ،   3
  . 74، ص  2014، مارس  160العربیة ـ القاهرة، العدد 
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ا الجماعات الجهادیة المسلحة الرافضة لالنخراط في العمل السیاسي برغم أنها شاركت في  أمّ

القتال ضد قوات القذافي، وهي جماعات ترفض المنظور الوطني للدولة اللیبیة،وتكفِّر المجتمع، وتسعى 

إلى تطبیق الشریعة بقوة السالح، ناهیك بضعف الدولة اللیبیة وعدم قدرتها على نزع أسلحة المیلیشیات، 

لتأخر في بناء المؤسستین األمنیة والعسكریة، ورفض بعض الثوار المسلحین االنضمام إلیها خوفًا بسبب ا

تحمل تلك الجماعات في مضمونها فكر تنظیم . من تهمیشهم في معادلة الثورة والسلطة المتنازع علیها

 .د والجهادالقاعدة، ومن أبرزها جماعة أنصار الشریعة، وكتیبة شهداء بوسلیم، وجماعات التوحی

لقد سعت تلك الجماعات إلى فرض الشریعة بالقوة في بعض المناطق كدرنة خصوصًا ،كما أنها 

متهمة بالهجوم على المصالح الغربیة، خاصة الهجوم على القنصلیة األمریكیة في بنغازي ، وتدریب 

، وال سیَّما تنظیم المتطوعین الذاهبین إلى سوریا، والتنسیق مع بعض الجماعات الجهادیة في اإلقلیم

 1.القاعدة في بالد المغرب العربي

 تزاید خطر اإلرهاب و الهجرة غیر الشرعیة : المطلب الثاني

 األزمة اللیبیة وخطر القاعدة في المغرب اإلسالمي: أوًال 

زما من شك إذن أن األزمة اللیبیة جعلت الوضع األمني في المنطقة ی فنفاذیة : بالهشاشة تمیّ

الحدود وتردي فاعلیة األجهزة األمنیة، جمیعها عوامل شجعت التنظیمات اإلرهابیة على تفعیل مخططاتها 

في هذا الفضاء الجغرافي حیث التحق عدد من أعضاء تنظیم القاعدة في المغرب اإلسالمي بالثوار 

  .م بأعمال تخریبیة هناك التونسیة بقصد القیا ، وتسلل عدد أ خر إلى األراضياللیبیین

                                                             
  . 85ـ 83، ص ، ص 2014، أفریل  55، العدد )األهرام(خالد حنفي علي ، خصوصیة التیار اإلسالمي في لیبیا ، الدیمقراطیة   1
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مرحلة متقّدمة من «ـإّن عناصر تنظیم القاعدة في المغرب اإلسالمي دخلت مؤخرا في ما وصفوه ب

، جراء تداعیات األزمة اللیبیة وانتشار األسلحة الثقیلة في المنطقة حیث شهد بدایة تسلیح »التسلیح السریع

 .نطالقا من لیبیاا عسكري جدي لتنظیم القاعدة في المغرب اإلسالمي،

فهذه المجموعة المسلحة لم تكن تتوفر سوى على متفجرات وأسلحة خفیفة، وأصبحت تمتلك بعد 

نفاذها إلى لیبیا أنواع عدیدة من الصواریخ، والتي كان من السهل الحصول علیها كلما تمكن الثوار من 

  .السیطرة على مخازن األسلحة التي كانت في قبضة النظام اللیبي

نت الجزائر ترجح أن تقع هذه األسلحة بید تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، وأن وكا

عملیات تهریب األسلحة المفترضة إلى فرع القاعدة في المنطقة ستكون له تداعیات أمنیة على المغرب 

  .1العربي عامة، وعلى الجزائر وتونس بصفة خاصة باعتبارهما دولتین مجاورتین

خاوف إلى اعتبار أن تنظیم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ربما ال یمثل التنظیم المسلح كما تتجه الم

  2.الوحید الذي یستفید من حریة الحركة التي أتاحها الصرع في لیبیا

 العالقة مع تنظیم القاعدة في المغرب اإلسالميأزمة الطوارق و : ثانیا

یكن یثق في أي منهم ولذلك اختار لتقویة أركان كان القذافي شدید االرتیاب من اللیبیین ولم 

وعندما بدأت االنتفاضة الشعبیة ضد نظامه  حكمه االعتماد على الجنود الطوارق في حراسته الشخصیة

  .استغاث القذافي بطوارقه

                                                             
  2011، سبتمبر 6، مركز الدراسات المتوسطیة و الدولیة ، العدد " األزمة اللیبیة و تداعیتھا علي منطقة المغرب العربي"أحمد إدریس ، . د  1

  .01،ص 
 .01ص السابق، المرجع نفس    2
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بعد سقوط نظام القدافي عرف إقلیم أزواد  عودة مئات المسلحین الطوارق  ما أدى إلى اندالع 

وبین الجیش المالي ، ففي السابق كان اإلقلیم مسرحا لصراع العبین رئیسیین ، هما الجیش القتال بینهم 

،وتعتمد هذه الحركة " باهانقاإبراهیم " و" محمد أغ ناجم"المالي و الجبهة الوطنیة لتحریر األزواد بقیادة 

عن مالي ،الیوم یوجد  عقیدة سیاسیة وطنیة، ترفع هدفا واحدا تسعى لتحقیقه ، وهو استقالل إقلیم أزواد

العب ثالث على أرض المعركة و یتعلق األمر بتنظیم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي، وقد استطاعت 

" أنصار الدین"القاعدة فرض خطابها المتدین على أجندة األزمة األزاوادیة عبر الخطاب الذي تبنته حركة 

بیق الشریعة  اإلسالمیة في اإلقلیم و إعادة االعتبار ، وترفع هذه الحركة شعار تط" إیاد أغ غالي" بقیادة 

  .1لعلماء الدین

  الهجرة السریة و الجریمة المنظمة: ثالثا

مع سقوط نظام القذافي انهارت مؤسسات الدولة اللیبیة، واستشرت الفوضى واالنفالت األمني مما 

األوروبیة قریبة واألمن منعدم في جعل لیبیا وجهة مفضلة لطالبي الهجرة السریة صوب أوروبا، فالسواحل 

حیث كانت  ظلت الهجرة السریة عبر لیبیا متحكما فیها نسبیا طیلة عهد القذافي. المنافذ البحریة والبریة

 ورقة ضغط من ِقبل القدافي البتزاز القارة العجوز التي استجابت في أحیان كثیرة لمطالبه 

: ومن أبرز مصادر الهجرة اإلفریقیة نحو لیبیا أصبحت الهجرة السریة نحو أوروبا سلعة رائجة، 

تشرف و . الشرق األوسط والمغرب العربي منطقة القرن اإلفریقي ومنطقة الساحل فضال عن منطقتي

وهي میلیشیات مسلحة جهویة وقبلیة وأیدیولوجیة تقاسمت النفوذ والسلطة  .الملیشیات المسلحة اللیبیة  علیها

                                                             
  التالي الرابط عن نقال ،"الساحل منطقة على اللیبیة األزمة أثر" ، حماشي محمد  1

 www.aoademia.edu/68038073/http://  11:55على الساعة  2016سبتمبر  26بتاریخ 
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والشرطة وأجهزة الضبط القضائي، السیما أنها وجدت ترسانة ضخمة من  فیما بینها  وحلَّت محل الجیش

 .ملیون قطعة سالح خلَّفها النظام بعده 21األسلحة قوامها 

هذه المیلیشیات التي سرعان ما دبَّت الخالفات بینها، ووصلت إلى حدِّ االقتتال المسلح منذ 

ت الطریق لإلرهاب العابر للقارات لالستیطان ومهَّد ،، أحالت لیبیا إلى دولة فاشلة2013منتصف العام 

مناطق في لیبیا؛ حیث تحالف أساطین التهریب في منطقتي الساحل والقرن اإلفریقیین والمهربون في ال

 ،1، والمهربون في منطقة المغرب العربي  مع التنظیمات الجهادیة المتطرفةالملتهبة في الشرق األوسط

مداد لوجیستي مع مافیات التهریب المتوسطیة، لتتحول لیبیا في بحر  التي اتخذت من لیبیا مركز تعبئة وإ

ثالث سنوات إلى الوجهة المفضلة للهجرة غیر الشرعیة المتجهة صوب دول االتحاد األوروبي والسیما 

  .إیطالیا

  تمدد تنظیم داعش في لیبیا : رابعا   

عش وغیره من الجماعات اإلرهابیة الفوضى الضاربة في لیبیا و یفرض یشغل تنظیم دا            

سیطرته على مساحة كبیرة من األراضي و تزداد حدة المخاطر فى ضوء احتمال سیطرة هذا التنظیم على 

المنشآت النفطیة و بدعاة االتجار في البشر و تجنید العناصر المتطرفة من الدول اإلفریقیة ، و ألتساع 

.ش في لیبیا له تأثیرات سلبیة على أوضاع الدول المجاورة نفوذ داع  

و أزداد تمدد داعش في لیبیا جزاء الروابط القویة بینه و بین أبو بكر البغدادي ، و ازدهار          

أنشطة  تهریب المهاجرین ، و المساعدة التي یحصل علیها التنظیم من الموالین للنظام السابق ، و 

.لمنشقة عن المجموعات األخرى إلیه انضمام العناصر ا  

                                                             
1 Libya inter_ ministerial committee on integratted broder managment , crime and trafficking in the sahel, 

saharan region : trends and rate libya , september 2013 , p 04.  
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أصبحت لیبیا بعد سقوط القدافي معقال لعدد كبیر من الجماعات المتطرفة و منها العدید من         

  كتیبة شهداء بوسلیم: المجموعات التابعة ألنصار الشریعة و القاعدة و كتائب منفردة مثل 

في منطقة الساحل و الصحراء ككل من لیبیا  في مدینة درنة ؛ و استفادت الجماعات المتطرفة التي

جماعة المرابطون بقیادة مختار بلمختار ، : باعتبارها مخزنا لألسلحة و الذخائر و تشمل هذه الجماعات 

و جماعة بوكوحرام في نیجریا، و االنفصالیین من قبائل الطوارق ، و جماعة جند الخالفة في الجزائر،و 

. 1أنصار بیت المقدس في مصر  

أول ظهور لتنظیم داعش في لیبیا ، حینما رجع عدد من المقاتلین األجانب في  2014و شهد عام        

شهور قاموا    العراق و سوریا إلى مسقط رأسهم في مدینة درنة الواقعة شرق لیبیا ،وبعد عودتهم بعد 

وا البیعة لقائد تنظیم داعش هؤالء المقاتلون العائدون الى درنة بتأسیس مجلس الشورى شباب اإلسالم وأعلن

.أبو بكر البغدادي  

و استلهاما للفترة التي سبقت االستعمار في لیبیا حینما لم تكن هناك دولة لیبیة موحدة ، أعلن        

تنظیم داعش منطقة برقة في شرق لیبیا باعتبارها مقر الخالفة ، ولكن فى أحد المؤشرات الدالة على أن 

تثبیت أقدامه بسهولة فى لیبیا ، فإن تحالفا من الملیشیات المتطرفة طرد التنظیم تنظیم داعش لن یستطیع 

بعد مرور تسعة أشهر من استیالئه علیها ، و من ثم تقهقر تنظیم داعش  2015من المدینة في جوان 

.إلى ضواحي درنة و منطقة الجبل األخضر   

الخارج و غریبا على المجتمع اللیبي القائم ، و فینظر دائما إلى تنظیم داعش باعتباره واردا من          

.بالرغم من ذلك التنظیم حقق لحاجات ملحوظة في مدینة سرت الداخلیة   

                                                             
  .02، ص 2016، أكادیمیة الدراسات الدبلوماسیة ، أفریل " محاربة تنظیم داعش في لیبیا"ساسكیا فان جنوجتن ، . د  1
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و بالرغم من أن تنظیم داعش یعرف باسم الدولة اإلسالمیة ما هو إال أحد الجماعات المتطرفة        

وحشیته و بشاعته  و طموحاته التي تغطى العالم العدیدة في شمال إفریقیا إال أن تمدده السریع في لیبیا و 

على المستوى الوطنیة و   كله،  جعلت منه أحد مصادر القلق الرئیسیة للمسئولین و صانعي السیاسات 

الشهور األولى منذ عام           وفي . الدولة  و لذلك ما جعل العالم یسلط األضواء مجددا على لیبیا 

عة للحكومة في تطهیر عدة مناطق في مدینة بنغازي الواقعة شرق البالد نجحت الملیشیات التاب 2016

من براثن تنظیم داعش ، و نفذت القوات األمریكیة ضربات جویة نوعیة دمرت خاللها معسكرا تدریبا 

، و كذلك تتصدى قوات مصراتة بصورة مباشرة لقوات داعش  1بجوار مدینة صبراتة في المنطقة العربیة 

الوسطى لمدینة سرت ال یواجه أي مقاومة تذكر و ال           ن تنظیم داعش في المنطقة و مع هذا فإ

 تزال هناك خالیا نشیطة لتنظیم في جمیع البالد 

و إن القضاء على تنظیم داعش فى لیبیا و تحقیق حدة المخاطر اإلرهابیة الناتجة عن الفوضى السائدة 

2 إضافیةفي الوقت الحاضر لن یتحقق بدون إجراءات   

 

 

  خالصة

ا لما  ا في نشوب االنتفاضة في لیبیا نظرً نستخلص من هذا الفصل أّن اإلسالمیین كانوا سببً

تعرضوا له من اضطهاد أبان حقبة القذافي، ورد فعل القذافي العسكري تجاه االنتفاضة التي كانت السبب 

سقا ط نظام القذافي، المباشر في التدخل اإلقلیمي والّدولي في لیبیا، ما أدى إلى عسكرة االنتفاضة وإ
                                                             

  . 03 ص ، السابق المرجع نفس  1
 .نفس المكان  ، السابق المرجع  2
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ا في صراعات داخل على السلطة والنفوذ ما أّدى إلى ظهور اإلرهاب وانتشار الجریمة  یةودخول لیبیا عمومً

  .المنظمة والتزاید في الهجرة الغیر الشرعیة، وهذا ما أثر على الجوار اللیبي
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  مقدمة

ا للسرعة بنظام معمر  التي أطاح بها حلف شمال األطلسي برزت األزمة اللیبیة خصوصیاتها نظرً

اللیبیین إقامة الّدولة الحدیثة الدیمقراطیة، والذي فتح الباب أما  وافقة، وعدم م20111القذافي بدایة 

ا بفعل الفوضى التي تطبع البالد ودخول ف الذي زاد اتصاعد موجة العن أخرى على خط  أطرافحتدامً

، وتحت تسمیات مختلفة األزمة المتمثلة في المیلیشیات والجماعات اإلسالمیة ذات التوجهات المختلفة

متقّلب التي تداعیاته السیاسیة والعسكریة واالقتصادیة واالجتماعیة على ا الوضع الة، وهذددّ تعموبدوافع 

واستقرارها في ظل تسارع  أمنهاالوضع الّداخلي في لیبیا، وأیضا دول الجوار التي أصبحت مهّددة في 

اللیبیة على دول  األحداث وزیادة  حّدة األوضاع، وهذا ما سیتمّ توضیحه في الدراسة لتداعیات األزمة

  .الجوار بمعرفة طبیعة هذه التداعیات سواء على المستوى الداخلي في لیبیا أو على المستوى اإلقلیمي

  التنافس الدولي على لیبیا ومخاطر التقسیم: المبحث األّول

  التنافس الدولي على لیبیا: المطلب األول

لنفط اللیبي، وهو ما یدفع ببعض القوى إلى التباین في المواقف الدولیة یخفي حقیقة التنافس على ا

 . "تقسیم لیبیا من الناحیة الواقعیة بغیة الوصول إلى مواردها النفطیة 

ثمة جدل محتدم داخل مؤسسة األمن القومي األمیركي وبین القوى ذات المصالح المتباینة في 

وربما یخفي ذلك التباین . 1لیبیاحلف شمال األطلسي بشأن حالة الجمود الراهنة بین القوى المتحاربة في 

في المواقف الدولیة حقیقة التنافس على النفط اللیبي، وهو ما یدفع ببعض هذه القوى إلى تقسیم لیبیا من 

  .الناحیة الواقعیة بغیة الوصول إلى مواردها النفطیة الغنیة
                                                             

 دوریة متخصصة في الشئون الدولیة صدر عن مؤسسة األھرام، "لیبیا والتنافس الفرنسي ـ البریطاني"الحسین الزاوي ،   1
 .23:48 الساعة على 2016 أكتوبر 03 بتاریخ    http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/1741.aspx :نقال عن الرابط التالي
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ل من یعترف بالمجلس لقد كانت فرنسا في مقدمة الجهود الدولیة الرامیة لمساعدة الثوار فكانت أو 

الوطني االنتقالي في بنغازي، كما أنها دفعت باتجاه الخیار العسكري في مواجهة معارضة دول حلف 

سبانیا    .شمال األطلسي األخرى مثل ألمانیا وتركیا والیونان وإ

وعلى الرغم من أن الجیش األمیركي یؤكد على أنه مع الخیار العسكري فإنه یدرك مدى تعقد 

ففي إحدى . المیداني على أرض المعارك داخل لیبیا وهو ما یشیر إلى صعوبة تدخل القوات البریةالوضع 

أن أي رئیس یأمر بتدخل قوات أمیركیة "شهاداته أمام الكونغرس األمریكي أكد روبرت غیتس وزیر الدفاع 

أكد غیتس كذلك أن و " بریة في لیبیا ینبغي أن یعرض على الكشف الطبي لبیان مدى سالمة قواه العقلیة

  .األوضاع في لیبیا تمثل حالة بالغة التعقید النعدام األمن

ولم یكن أمام بریطانیا من بد سوى اللحاق بركب التدافع الدولي على لیبیا فحاولت إیجاد حل 

  .وسط بین الموقف الفرنسي وموقف وزارة الدفاع األمریكیة بشأن لیبیا

یطالیا بالتردد وعدم واتسم موقف العدید من القوى  سبانیا والیونان وإ األوروبیة مثل تركیا وألمانیا وإ

وعلى سبیل المثال فإن إیطالیا التي أیدت القصف الجوي وقدمت تسهیالت لقوات حلف شمال . الوضوح

  .1األطلسي قامت في الوقت نفسه بتوفیر مساعدات لوجیستیة لعائلة القذافي

لس الوطني االنتقالي بتصدیر النفط اللیبي من میناء طبرق وعندما تم اإلعالن عن قیام المج

و سافر رئیس شركة إیني   . أرادت المصالح النفطیة اإلیطالیة المحافظة على هیمنة شركاتها في لیبیا

  .إلى بنغازي لبحث التعاون في قطاع النفط
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بنغازي ارتبطت إیطالیا مع الثوار في   ویبدو واضًحا أن سرعة التحرك اإلیطالي لدعم روابط

بإعالن وزارة الخزانة األمریكیة أن مبیعات نفط الثوار اللیبیین لن تخضع للعقوبات المفروضة على حكومة 

  .القذافي

وفي المقابل حینما حاولت فرنسا بیع نفط الشرق اللیبي بعملة الیورو األوروبیة حذر مسؤولون 

قالي وطالبوهم بأن تكون آلیة الدفع مقبولة، وهو ما بوزارة الخزانة األمریكیة قادة المجلس الوطني االنت

ا ضرورة أن یكون الدوالر هو عملة تجارة النفط اللیبي   .یعني ضمنً

وأیا كان األمر یمكن تفسیر الموقف األمریكي من الثورة اللیبیة على ضوء االنقسام بین مواقف 

تعبر عنه الشركات النفطیة األمیركیة التي أول هذه المواقف . ثالثة داخل المؤسسات والمصالح األمیركیة

  .تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع المجتمعات المنقسمة

ویمكن فهم ذلك من اإلشارات المبكرة التي أعلنها رئیس وكالة االستخبارات المركزیة األمریكیة 

مكانیة استمراره على رأس ا  جیمس كالبر والتي أكد من خاللها لسلطة في نفس تفوق قوات القذافي وإ

  .1الوقت الذي یمكن فیه تقسیم لیبیا إلى ثالثة أقالیم شبه مستقلة

وربما یدعم ذلك الموقف كذلك تحذیر وزیر الخارجیة اللیبي المنشق موسى كوسا من أن بالده 

  .سوف تتجه إلى التقسیم بما یعنیه من تطبیق السیناریو الصومالي في حالة غیاب الحل السیاسي

قف األمیركي الثاني فتعبر عنه وزارة الدفاع األمریكیة التي ال ترید أن تخوض حربا أما المو    

وقد عبر عن هذا الموقف رئیس هیئة األركان المشتركة األدمیرال مولن ووزیر . لمصلحة الشركات النفطیة

  .الدفاع روبرت غیتس أثناء شهادتهما أمام الكونغرس األمیركي
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الث من الحرب في لیبیا بصقور اإلدارة األمیركیة أمثال سوزان رایس ویرتبط الموقف األمیركي الث

إذ یؤكد ذلك الموقف الذي یمیل إلیه الرئیس أوباما إلى ضرورة رحیل القذافي على . وهیالري كلینتون

    .1في لیبیا" تغییر النظام"الرغم من أن التفویض الدولي ال یشمل 

 في لیبیا االنقساممخاطر : المطلب الثاني

بعدم استقرار تمیز باالنتشار  2011اتسمت الفترة التي أعقبت اإلطاحة بنظام  معمر القذافي عام 

المستمر لألسلحة وتوسع نفوذ الملیشیات المسلحة التي ساهمت في إسقاط النظام وصوًال إلى تمدد تنظیم 

ما انقسمت البالد سیاسیًا ا، فیاإلرهابي في األراضي اللیبیة مستفیدًا من انعدام االستقرار فیه“ داعش”

  .عسكریًا على وقع حكومتین في طبرق وطرابلسو 

ویبدو أن مخاطر التقسیم تستمد من الواقع المعقد الناشئ بعد سقوط نظام القدافي، والتى تتغذى 

من الصراعات و االنقسامات القبلیة التي ازدادت وأصبحت أكثر حدة و محكومة باالنتقام القبلي المتبادل 

   .لفیة االستئثار القبلي الذي ساد في مرحلة حكم القدافي، و في المرحلة التي أعقبت سقوطهعلى خ

   :تجسدت مخاطر التقسیم في التطورات و األحداث اآلتیة

إعالن قبائل شرق لیبیا عن تأسیس إقلیم برقة الفدرالي، من جانب واحد، أثار القلق : الحدث األول -

تحت عنوان  البالد نحو منزلق تقسیمها إلى ثالثة أقالیم الشدید من مخاطر اتجاه الوضع في

برقة، فزان : من نظام فدرالي یتكون من األقالیم الثالثة وهي 1964العودة إلى ما سائدا قبل عام 

 و طرابلس

 .ویمتد إقلیم برقة من الحدود المصریة إلى سرت، و عاصمتها بنغازي
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بنغازي حضره سیاسیون وزعماء القبائل في الشرق، وجاء ذلك في مؤتمر جماهیري عقد في مدینة 

و جرى خالله إعالن تشكیل المجلس التأسیسي إلقلیم برقة برئاسة أحمد الزبیر، وأصدر المشاركون في 

طالبوا فیه بالعودة إلى الدستور الملكي، رافضین " میثاق برقة للعیش المشترك"المؤتمر بیانا تحت عنوان 

نظام االتحاد الفدرالي الذي " عن المجلس الوطني االنتقالي، ومشددین على أن اإلعالن الدستوري الصادر

 " 1یعد خیارا إلقلیم برقة في إطار دولة لیبیة مدنیة و دستوریة تكون شریعتها اإلسالم

ر مسؤول منظمات المجتمع المدني في برقة كریم البرعصي السیر في هذا المنحنى التقسیمي، و برّ 

عادة إحیاء الدولة المركزیة في العاصمة بالسیاسات االستب دادیة التي اعتمدها المجلس االنتقالي، وإ

، و أن العودة إلى نظام االتحاد الفدرالي الذي كان قائما في ظل "الفشل الذریع للدولة المركزیة"طرابلس، و

  .2حكم السنوسي هو الخیار األفضل لتعزیز الوحدة في البالد و لیس العكس

اتجاه القبائل الموالیة للقدافي للسیطرة على مناطق الجنوب اللیبي، بغرض إقامة : الحدث الثاني -

دولة جنوب لیبیا الدیمقراطیة تضم كل القبائل اللیبیة من أصول إفریقیة والنازحین  باسمدولة 

  .اللیبیین من أنصار القدافي، و تكون عاصمتها مدینة سبها

تباكات المسلحة القبلیة إلي غرب لیبیا، و تحذیر رئیس المجلس امتداد االش :الحدث الثالث -

االنتقالي مصطفى عبد الجلیل من انجراف البالد إلى الفدرالیة الجهویة والقبلیة، ودعا إلى 

االنصیاع ألهداف الثورة، و الحذر من االستمرار في الوضع الحالي من التمسك بالتشكیالت 

  .ورة إلى بناء الدولة سریعاوالكتائب وضرورة االنتقال من الث

                                                             
  : التالي الرابط من متاح"  القبلیة الصراعات و التقسیم مخاطر بین لیبیا"عطوى، حسین  1
-ttp://www.al-watan.com/viewnews.aspx?n=10465CD3-642B-4642-8ED2ا

16951DCBBCD3&d=20120325&writer=   02:22على الساعة . 2016أكتوبر  05بتاریخ 
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تعّدى الصراع في لیبیا في تعقده وامتداده خطوط االنقسام الداخلي لیكتسب امتدادات دولیة 

قلیمیة زادت في وتیرته عوض التخفیض من حدته، وهو الیوم أبعد من أن یختزل في حالة استقطاب  وإ

التجانس القبلي والمناطقي والمصلحي داخل دیني، ألن استخدام السالح أصبح یتجاوز في أضراره  –مدني

 .1كل معسكر

ویرأسه عقیلة صالح عیسى  2014انتخب عام (، مجلس النواب اللیبي من جهة حكومة طبرق -

الذي خلف بدوره المجلس ) 2012انتخب عام (الذي خلف المؤتمر الوطني العام ) العبیدي

بسبب “ حكومة طبرق”أو “ عترف بها دولیاً الحكومة اللیبیة الم”یسمى أحیانًا . الوطني االنتقالي

و تحالفت مع الفریق خلیفة حفتر ونالت دعما من بعض القبائل والقوى . مكان انعقاد جلساته 

، یسیطر المجلس على حوالي 2الفیدرالیة عبر جناحها المسلح في برقة بزعامة إبراهیم الجضران

ي ودرنة وغیرها مع الملیشیات اإلسالمیة ثلثي البالد رغم تنازعه النفوذ في بعض المدن كبنغاز 

  .“داعش”وتنظیم 

، و هي تحالف من القوى السیاسیة التي خسرت انتخابات ومن جهة أخرى حكومة طرابلس  -

الرئیس السابق (برئاسة نوري أبو سهمین “ المؤتمر الوطني العام الجدید”وكونت إثر ذلك  2014

اإلخوان (المكونة من القوى اإلسالمیة “ فجر لیبیا“ـأو ما یسمى أیضًا ب) للمؤتمر الوطني العام

والملیشیات المسلحة التي ساهمت في إسقاط نظام ) المسلمون وحزب العدالة والبناء وقوى أصغر

و جمیعهم ال . التي سیطرت على العاصمة) “درع لیبیا“و“ غرفة عملیات ثوار لیبیا”(القذافي 

عترف بهم دولیاً  ُ    .ی
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یشیات قبائل التابو والطوارق اللیبیة في الجنوب و األمازیغ في أقصى الغرب، كما تنشط أیضًا میل

  .و لكنها حتى اآلن ال تبدوا مؤثره بقوة في الصراع الدائر

، بل "طبرق و طرابلس"تجدر اإلشارة أن الصراع الدائر في لیبیا ال یشمل الحكومتین فحسب 

" خلیفة حفتر"فات داخل حكومة طبرق  بسبب  شمل أیضًا كل حكومة من الداخل، حیث احتدمت الخال

الجاریة اآلن “ الكرامة”الذي یشغل منصب القائد العام لما یسمى الجیش الوطني اللیبي، وقائد عملیة 

والتي تهدف إلي قتال الجماعات المسلحة اللیبیة األخر على اختالفها، فطفت العدید من الخالفات من 

خلیفه حفتر و مستقبله العسكري، باإلضافة الي طریقة توزیع  داخل حكومة طبرق بسبب وضع اللواء

  .1الحقائب على األقالیم اإلداریة و السیاسیة الثالث في لیبیا، الجنوب و الغرب و الشرق

ا في حكومة طرابلس،وبحسب مراقبین، فإن الخالفات التي اندلعت داخل المؤتمر الوطني العام  أمّ

ملیات الحوار السیاسي ألقت بظاللها على عالقة قادة الملیشیات ببعضهم، المنتهیة والیته حیال مجریات ع

 .البعض

ن جلها من مدینة مصراتة  فقد عارضت كتلة برلمانیة داخل المؤتمر یترأسها بلقاسم قزیط والمكوَّ

سیاسیة رئاسة المؤتمر التي یسیطر علیها زعماء الجماعة اإلسالمیة المقاتلة والساعیة لتعطیل مساعي 

 .فاوضات السالم بالصخیرات بالمغربم

وتمّ اختزال التفاعل بین المعسكرین في المشهد اللیبي في الصراع على الشرعیة السیاسیة 

ل اقتصاد  .والشرعیة الثوریة، لكن النزاع على من یملك الشرعیة، یخفي صراعا اقتصادیا ضاریا ومن یتأمّ

ترید طرد “ فجر لیبیا”الحرب الجاریة في لیبیا بین الشرق والغرب، یمكن أن یفهم لماذا كانت ملیشیات 

من المطار وتدمیره، بحیث ال یكفي مبرر السیطرة النسبیة على طرابلس لوحده، إذ كان “ الزنتان”ملیشیات 
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والتجاریة بعد الثورة، وذلك لصالح قوى سیاسیة الهدف الحقیقي، هو تحویل مسارات القوى االقتصادیة 

-إسالمیة ونحو مطاري مصراتة ومعتیقیة في الغرب وهو ما یجد تفسیره في أن تحالف اإلسالمیین

. مصراتة یستند مالیا واقتصادیا على تمویل التجار المحلیین وعلى الملیشیات اإلسالمیة في طرابلس

ر طرابلس، هو تحویل العملیات االقتصادیة والتجاریة الكبیرة إلى وبالتالي كانت االستفادة من تدمیر مطا

  .1مدینة مصراتة

ویضاف إلى ذلك، أن الصراع حول مثلث النفط اللیبي في اإلقلیم الشرقي الذي یحتوي على ثالث 

، یجسد إحدى )خمسة موانئ(مصاف نفطیة من أصل خمس في لیبیا، وأنابیب للنقل وموانئ التصدیر 

حیث تظل قضایا اقتسام السلطة بین المدن والصحراء وحقوق . لمفصلیة المتصارع علیهاالقضایا ا

األقلیات وصیغ إعادة توزیع الثروة الطبیعیة محل صراع ورهان متجدد احتكمت قواه المعاصرة إلى 

طات وسرعان ما توّزعت المدن اللیبیة على الساحل سل. السالح نظرا لضعف ثقافتها الدیمقراطیة والمدنیة

 عسكریة ومدنیة، وما لبث السیاق العام على إثر انفتاح السوق السیاسي واالقتصادي أمامها، 

كانت مصالح مختلف المدن اللیبیة على الساحل وراء اصطفافها السیاسي على المستوى الوطني، 

ثالث مناطق  خاصة وأن النقاش حول الطبیعة الفدرالیة للدولة الجدیدة دفع إلى اإلقرار بأنها مكونة من

، وهو ما تم استخدامه كذریعة لبعض الفاعلین السیاسیین لوضع الید على )طرابلس، برقة، فزان(تاریخیة 

الثروة النفطیة في خلیج سرت أو مبررا ألهداف انفصالیة في الصحراء، حیث كانت صحراء لیبیا مسرحا 

  .2لصراعات بین قبائل عربیة وقبائل تبو
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   بالوكالة حرباً  الدور الخارجي،

بات من المعروف أن التناحر الداخلي یقف وراءه اصطفاف خارجي، وأن االصطفاف الداخلي 

المتنازع أصبح خارجیا وممتدا إقلیمیا ودولیا، بما یعني اعتماده على موقفین متباینین في تداعیاته، یضم 

  .1تقاطع مصالحهامحاور غیر متجانسة في الفعل ورد الفعل، تتفاعل إیجابیا أو سلبیا حسب 

یعمل الموقف األول على دعم الشرعیة والجیش النظامي ومواجهة اإلرهاب، ویمثله موقف المملكة 

العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة، مصر  المؤیدة لحكومة طبرق ـ المعترف بها دولیًا ـ وما 

. حفتر، ویقدم له الدعم العسكري و التنسیق اإلستخباراتي ةیسمى بالجیش الوطني اللیبي وقائده اللواء خلیف

و ظهر ذلك في هجمات سالح الجو المصري على الملیشیات اإلسالمیة بمدینة درنة بعد واقعة ذبح 

رسال اإلمارات لبعض المعدات العسكریة المدرعة، وقیام األخیرة مع المصري بتنفیذ . األقباط المصریین وإ

وأكدته صحیفة النیویورك تایمز في تقریر نشرته . لشرق اللیبي حسبما أّكدت رویترزالعدید من الغارات با

سابقًا على لسان مسؤول أمریكي رفیع المستوي بأن مصر و اإلمارات العربیة المتحدة قد قامتا سرًا بشن 

كون العدید من الغارات الجویة على كتیبة مصراتة الموالیة للمتشددین و حكومة طرابلس، فضال عن 

  .الجماعات اإلسالمیة تقوم بأنشطة تخریبیة في ساحات هذه الدول الثالث

ویمثل الموقف الثاني، كل من قطر وتركیا والسودان، التي تؤید الحكومة اللیبیة في طرابلس ـ 

ـ  ـ بكل ملیشیاتها العسكریة بالمال و السالح، مستخدمًا السودان ) معسكر فجر لیبیا(الغیر معترف بها دولیًا

تجدر اإلشارة أن لذلك الجناح حضور من بدایة الثورة اللیبیة، إذ شاركت قطر عسكریا ". ترانزیت للنقل"كـ

                                                             
 01، 9965: ،العدد، مجلة العرب "صراعات متداخلة ظاھرھا سیاسي وباطنھا تنافس على الثروات: األزمة في لیبیا"حسن مصدق ،.   1

  .7، ، ص2015جویلیة
  
  

111



الخارجي المستوى على لیبیا في اإلستقرار عدم نتائج                     الفصل الثالث        
 

 

في قصف قوات القذافي مع الغرب و قدمت الدعم المالي و العسكري للمیلیشیات اإلسالمیة هناك، ولم 

  .1یتوقف األمر حتى تم اإلطاحة بنظام القذافي

ا تركیا فكانت حاضرة  هي األخرى، وازداد حضورها بعد انهیار نظام القذافي، فدعمت حزب العدالة أمّ

والبناء اللیبي الذراع السیاسیة لجماعة اإلخوان المسلمین في لیبیا،حیث اعترفت تركیا بحكومة طرابلس 

ا بالسلطات غیر 2014وعینت في سبتمبر  ا خاًصا في لیبیا، وأصبح أول مبعوث یلتقي علنً ، مبعوًث

ا في طرابلس، وبرر المسؤولون األتراك ذلك، بأن أنقرة تحاول تعزیز مفاوضات السالم المعتر  ف بها دولیً

 .بین األطراف المتنازعة

فشّكل الجناحین السابقین خریطة الصراع في لیبیا ما أدى إلى انقسامها، وتوازن القوى بین 
   2.الطرفین و بقاء األوضاع على حالها

 

 

 

 

  الحوار السیاسي في لیبیا: المطلب الثالث

انطلق الحوار السیاسي بین األطراف المتنازعة في لیبیا بعد ظهور أزمة السیادة المتعددة، ووجود 

 :أكثر من كیان یدعي الشرعیة، ویرى أنه الممثل األوحد للدولة اللیبیة، و من بین أهم هذه الحوارات 

                                                             
  8، ص  .السابق المرجع نفس  1
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  )2014سبتمبر ( 1حوار غدامس : أّوًال 

سبتمبر  29األولى من الحوار السیاسي اللیبي الذي ترعاه األمم المتحدة في ُعقدت الجولة 

بمدینة غدامس اللیبیة على حدود الجزائر، وقد أحاطت بهذه الجولة العدید من المشكالت على كل  2014

المستویات، فمبعوث األمم المتحدة تجاهل الطرف اإلسالمي في النزاع،  و عدد من القوى السیاسیة داخل 

نحًال في ذلك الوقت وعدد من القوى العسكریة التي لم یكن من الممكن  المؤتمر الوطني العام الذي كان مُ

. تجاهل حجم قدراتها ومدى تأثیر تحركاتها العسكریة والعملیاتیة على صناعة القرار السیاسي داخل لیبیا

احدة، حیث جاءت جولة الحوار وجهین لعملة و  1وكان نتاج هذه الرؤیة القاصرة انعقاد جلسة حوار بین

نعقد في طبرق، وبعض أعضاء ذات " 1غدامس " لتجمع بین بعض األعضاء في مجلس النواب المُ

المجلس ولكن ممن اتخذوا قرارًا بمقاطعة جلساته اعتراضًا على انعقاد فعالیاتها في طبرق وعدم االلتزام 

 . لس النواببإجراأت التسلیم والتسلم بین المؤتمر الوطني العام ومج

ا  )2015ینایر (حوار جنیف : ثانیً

، فكانت األمم المتحدة في هذه المرة واعیة 2015ینایر  15و 14ُعقدت جلسات حوار جنیف في 

بضرورة إشراك أكبر عدد ممكن من األطراف المتنازعة، بل ولجأت أیضًا إلى توسیع دائرة الحوار بحیث 

في التوصل التفاق توافقي حول األوضاع في لیبیا، كما أعلنت تشمل قیادات مدنیة واجتماعیة للمساعدة 

األمم المتحدة أن الحوار سیكون متعدد المسارات بحیث یشمل كل القضایا المؤثرة في الواقع السیاسي 

وأعلنت أیضًا المنظمة األممیة سعي النقاشات في جنیف إلى وضع الترتیبات األمنیة . واالجتماعي اللیبي

ق وقف كامل ألعمال القتال المسلح ، عالوة على ذلك، ستهدف المباحثات إلى ضمان الالزمة لتحقی
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انسحاب مرحلي لجمیع الجماعات المسلحة من المدن والبلدات الرئیسیة، بما في ذلك طرابلس، وتمكین 

  .1الدولة من بسط سلطتها على المؤسسات الحكومیة والمنشآت اإلستراتیجیة وغیرها من المرافق الحیویة

مثلیه عن حضور     لم یأت حوار جنیف بأیة نتائج، فبادئ ذي بدء، تخلف المؤتمر الوطني ومُ

جلسة حوار جنیف، وأعلن المؤتمر أن المبعوث األممي في لیبیا لم ینسق معه بالشكل الكافي بخصوص 

قام في جنیف، كما أن المؤتمر أبدى اعتراضه على مبدأ إقامة ال حوار خارج أجندة الحوار السیاسي المُ

 . لیبیا ومن ثم رفض المشاركة فیه

علن عن عدم قبوله بجولة حوار  ُ وفي ذات الوقت، كان المكتب اإلعالمي لمیلیشیات فجر لیبیا ی

جنیف، وعدم التزامه بنتائجها أیًا كانت، وأعلن المكتب اإلعالمي نصًا أنه سیضرب بنتائج الحوار عرض 

 . الحائط

إلى ال شيء ، انتهت أیضًا جولة حوار جنیف إلى نفس " 1امسغد"ومثلما انتهت جولة حوار 

النتیجة ، ومن ثم جاءت حلقة جدیدة من حلقات الحوار السیاسي اللیبي تحت رعایة األمم المتحدة، وهي 

  ".2غدامس "ما تُعرف إعالمیًا ب 

ا  )2015فبرایر ( 2حوار غدامس : ثالًث

 14في لیبیا في  2سي اللیبي بانعقاد حوار غدامس اكتملت الحلقة الثالثة من حلقات الحوار السیا

، أدت الخالفات السیاسیة واالنشقاقات فیما بین األطراف المختلفة، والتطورات العسكریة 2015فبرایر 

على األرض إلى بلورة كل طرف لمجموعة من المطالب واالشتراطات التي ال یمكن أن یقبل بها الطرف 

حدة هذا الحوار ولدیه ما یشبه خارطة الطریق لما ینتوي الخروج به من اآلخر، ودخل مبعوث األمم المت

الحوار، وكان على رأس هذه الخارطة تشكیل حكومة وحدة وطنیة، وانسحاب التشكیالت المسلحة من 
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وقد أعلن المبعوث األممي أنه بالتوازي مع هذه األهداف، . 1المدن والمطارات، ووقف كافة أشكال العنف

قصاء  ستعقد جوالت أخرى للحوار تشارك فیها المجموعات المسلحة، والقبائل، واألحزاب السیاسیة، وإ

 . تنظیم أنصار الشریعة من هذه المحادثات نظرًا لتصنیفه من قبل مجلس األمن الدولي كتنظیم إرهابي

وكانت نتائج هذا الحوار كسابقاتها ،وفي ظل هذا الوضع ، بدأت بعثة األمم المتحدة في 

یر لحلقة جدیدة من حلقات الحوار السیاسي اللیبي، وكانت الجولة هذه المرة في الرباط في مارس التحض

2015 . 

ا  )2015مارس (حوار الرباط : رابعً

وكانت هذه الجولة . 2015مارس  6و  5انعقدت جلسة الحوار في مدینة الرباط المغربیة یومي    

فقد جاءت . األخرى التي سبقتها ألكثر من سببعلى وجه الخصوص مختلفة بعض الشيء عن الجوالت 

بقوة داخل لیبیا، وتنفیذه لعملیة ذبح األقباط ) داعش(هذه الجولة بعد ظهور تنظیم الدولة اإلسالمیة 

. المصریین على ساحل سرت، وهي العملیة التي شهدت في أعقابها تدخًال علنیًا للقوات المسلحة المصریة

جدیدًا داخل المشهد السیاسي والعسكري، فمن ناحیة بات هناك تهدیدًا أمنیًا وقد فرض هذا التطور واقعًا 

جدیدًا یواجه طرفي الحوار على السواء یتمثل في تنظیم الدولة اإلسالمیة، ومن ناحیة أخرى ظهر مبدأ 

 . 2التدخل العسكري األجنبي بوضوح بعد الرد المصري السریع على ذبح داعش لألقباط المصریین

جاءت هذه الجولة بأجندة واضحة لنقاط الحوار التي سوف یكون لها األولویة في النقاش،  ثانیًا،

فقد جاء على لسان بعض األطراف المشاركة في الحوار أن أهم النقاط التي سیتم التطرق إلیها هي 

وحدة التوافق حول عملیة وقف إطالق النار بین طرفي الحوار، ثم التوافق على شخصیة لقیادة حكومة ال
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الوطنیة أو الحكومة التوافقیة التي تسعى األمم المتحدة لتشكیلها، ومحاولة التوصل لوزراء من الممكن أن 

 . یمثلوا مختلف األطراف في هذه الحكومة

ولكن بالرغم من التطورات السیاسیة والعسكریة واألمنیة التي سبقت جولة حوار الرباط، وبالرغم 

وحضور كال طرفي النزاع هذه الجولة، إال أن حوار الرباط لم ینته ألیة  من وجود أجندة واضحة للحوار،

قرارات، ولم یتم االتفاق على أي من النقاط التي تم طرحها خالل جولة الحوار، وغادرت األطراف 

المشاركة في الحوار مدینة الرباط للمزید من التشاور مع الكیانات التي یمثلونها في كل من طبرق 

 . أن تعود األطراف لطاولة الحوار مرة أخرى بعد أسبوع وطرابلس على

ومثلما لم تُسفر الجوالت السابقة عن نتائج إیجابیة، لم تُسفر جولة الحوار في الرباط عن نتائج 

إیجابیة هي األخرى، وتوجهت بعض األحزاب السیاسیة اللیبیة للجزائر لعقد جلسة حوار هناك، ثم أعلنت 

لیبیا عن حلقة جدیدة في حلقات الحوار السیاسي اللیبي في مدینة الصخیرات في  بعثة األمم المتحدة في

  . 1المغرب

 المبادرة الجزائریة لحل األزمة اللیبیة:  خامسا    

باعتبار الجزائر دولة مجاورة للیبیا فهي تتأثر بما یحدث فیها من أعمال العنف و الصراع 

، وبالتالي سعت الجزائر إلى إیجاد حل عاجل لألزمة اللیبیة 2واستقرارهاالمتواصل و التي تؤثر على أمنها 

یكون سلمیا وسیاسي وذلك من خالل تقدیمها  لمبادرة سیاسة تتمثل في إستضفاتها لجولتین من الحوار 

وتسعى الجزائر من خالل مبادرتها . 2015بین األطراف المتصارعة في لیبیا في شهر مارس و أفریل 

                                                             
  ، نفس المكان السابق المرجع نفس  1
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اللیبي على مائدة الحوار لوقف االقتتال والوصول إلى حل سیاسي لتحقیق جملة إلى جمع أطراف الصراع 

 : من األهداف أهمها

تحقیق توافق بین اللیبیین بالحوار على خارطة طریق تتضمن حال لألزمة و تمنع االحتكام إلى  -

 .السالح لحل الخالفات و تسحب ذرائع التدخل العسكري اإلقلیمي و الدولي في لیبیا

مؤسسات الدولة و قطع الطریق على تمدد وانتشار فكرة الجماعات المسلحة حتى ال تتسرب بناء  -

 .عبر الحدود إلى الجزائر و تشكیل منظومة اتصال و دعم تهدد استقرارها

قیام سلطة مركزیة تحتكر حیازة السالح و استعماله وتمنع تدفقه إلى الجزائر من خالل التعاون  -

 .على ضبط الحدود المشتركة

بمشاركة  عدید األحزاب اللیبیة  2015مارس  10انعقدت الجولة األولى من الحوار یوم 

والنشطاء السیاسیین اللیبیین الذین رحبوا بالمشاركة في أشغال  االجتماع بالجزائر برعایة من األمم 

  1.المتحدة بغیة إیجاد حل سیاسي لألزمة اللیبیة 

بالجزائر العاصمة  2015أفریل  13للیبي فانطلقت یوم االثنین أما الجولة الثانیة من الحوار الوطني ا

تحت إشراف األمم المتحدة لمناقشة التقریر النهائي إلیجاد حل سلمي لهذه األزمة ، وقد حضر هذه الجولة 

قادة أحزاب ونشطاء سیاسیین من لیبیا والمبعوث أألممي و سفراء من دول الجوار المعتمدین بالجزائر، 

ذه الجولة وزعت البعثة األممیة مقتراحات على الفرقاء اللیبیین تحتوي على مسودة بخصوص ومن خالل ه

تشكیل حكومة وحدة وطنیة و الترتیبات المنیة و صالحیات رئیس مجلس الوزراء ، غیر أن أطرافا 

ى مشاركة في الحوار تحفظت على هذه المسودة، على غرار المؤتمر الوطني العام لكونها ال تستند عل
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حل موضوعي وشامل ومتوازن، كما وصف مجلس النواب المسودة بغیر الموفقة وتحمل تناقضات 

 1.وانقساما شدیدا في بنودها، كما وصفت األطراف األخرى المسودة بالمنحازة إلى وجهة نظر طرف أخر

 ) 2015أبریل (حوار الصخیرات : سادسا 

أبریل  15المتحدة في مدینة الصخیرات في المغرب في ُعقد الحوار السیاسي اللیبي الذي ترعاه األمم 

، وكان من المفترض أن تتمحور المناقشات في هذه الجولة الحواریة حول المسودة التي تقدمت بها 2015

ولكن .) االتفاق على تشكیل حكومة وحدة وطنیة،أالتفاق على جملة من الترتیبات األمنیة(األمم المتحدة

ل لیبیا جعلت من إمكانیة صناعة توافق سیاسي مسألة في غایة الصعوبة، فقبل التطورات المیدانیة داخ

انعقاد الحوار قامت میلیشیات فجر لیبیا بحملة اعتقاالت تعسفیة لمؤیدي شرعیة مجلس النواب بطرابلس، 

ا كما تعرضت الطائرة التي تقل أعضاء المؤتمر الوطني العام المشاركون في الحوار للقصف أثناء إقالعه

من مطار معیتیقة في طریقها إلى المغرب لحضور جولة الحوار، ولم یتمكن أحد الطرفین من التوصل 

لتوافق متبادل أو من تقدیم تنازالت سیاسیة جدیدة من شأنها العمل على خلق بیئة صالحة لتفعیل مسودة 

ار على مجموعة محددة من وبالرغم من تجمد الحو . اتفاقیة التسویة السیاسیة التي صاغتها األمم المتحدة

، ولم یشهد موقف أحد األطراف منها أي تقدم على مدار 2النقاط التي ثار حولها الكثیر من الخالف

جوالت الحوار المختلفة، وهي النقاط المتعلقة بالصالحیة التشریعیة والرقابیة لكل كیان من الكیانین 

لیا في طرابلس  ومن ثم النیل من شرعیة مجلس النواب، ومقر المتنازعین، واألخذ بحكم المحكمة العُ

الحكومة التوافقیة إذا ما تم االتفاق على تشكیلها، ومجموعة األسماء المقترحة لشغل الحقائب الوزاریة في 

  3.هذه الحكومة

                                                             
   196 ـ 195 ص،ص ، السابق المرجع نفس   1 

  .السابق المرجع نفسزیاد عقل،. د  2
 ، نفس المكان السابق المرجع نفس  3
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  إتفاق الصخیرات بین األطراف اللیبیة :سابعا

محمد (ین أطراف لیبیة و هي توقیع إتفاق ب 2015دیسمبر  17شهدت مدینة الصخیرات المغربیة یوم 

، ینص اإلتفاق على تشكیل )شعیب، ممثل مجلس النواب و صالح المخزوم، ممثل المؤتمر بطرابلس

حكومة وفاق وطني تقود مرحلة إنتقالیة تنتهي بإجراء إنتخابات تشریعیة ، بعد عام ، و توسیع المجلس 

  ثة وزراء دولالرئاسي لیتكون من تسعة أشخاص ، رئیس و خمسة نواب و ثال

كما ینص أیضاعلى أن السلطة تتشكل من ثالث مؤسسات دولة رئیسیة ، و هي مجلس النواب و یمثل 

السلطة التشریعیة ، ومجلس الدولة و هو بمثابة غرفة برلمانیة إستشاریة و مجلس رئاسي، و تنتقل كافة 

في القوانین و التشریعات اللیبیة  صالحیات المناصب العسكریة و المدنیة واألمنیة العلیا المنصوص علیها

 .  1النافذة إلى المجلس الرئاسي فور توقیع اإلتفاق ، و یتم إتخاذ أي قرار بإجماع رئاسة الوزراء

  تشكیلة المجلس الرئاسي 

  فایز السراج رئیسا للحكومة، و هو من غرب لیبیا 

  فتحي المجبري نائبا لرئیس الحكومة ، و هو من شرق لیبیا 

 علي القطراني نائبا لرئیس الحكومة ، و هو من شرق لیبیا       

 عبد السالم القاجیجي  نائبا لرئیس الحكومة ، و هو من جنوب لیبیا 

 موسي الكوني نائبا لرئیس الحكومة ، وهو من جنوب لیبیا 

 أحمد معیتیق نائبا لرئیس الحكومة ، وهو من غرب لیبیا

                                                             
  :لیبیا، التوقیع على إتفاق السالم في الصخیرات، نقال عن الرابط التالي  1

            http:/www.alhadath.net/servlet/AA/pdf/. 19:03 الساعة على 2016 سبتمبر 17 بتاریخ  
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یكون مقر الحكومة في طرابلس ، و إن السلطة التشریعیة ستكون  كما ینص اإلتفاق أیضا على أن  

ممثلة فى مجلس النواب المنعقد بطبرق شرقي البالد ، اما المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس 

فسوف یشكل المجلس األعلى للدولة ، و هو مجلس إستشاري للحكومة التي ستكون مدتها عاما واحدا 

  .قابال للتمدید 

 :یة إتخاذ القرارأل

قرار إجماع رئیس مجلس الوزراء و نوابه ، و هوما یعني أن لرئیس  أي باتخاذیتطلب قیام مجلس الوزراء 

الحكومة و نوابه حق اإلعتراض على أي قرار، كما یتطلب إختیار وزراء حكومة التوافق إجماع رئیس 

بي ، و إذا تعذر اإلجماع في التصویتین الوزراء و نوابه بعد التشاور مع أعضاء الحوار السیاسي اللی

األول و الثاني یتخذ القرار في التصویت الثالث بأغلبیة أعضاء مجلس رئاسة الوزراء على أن یكون 

  .1رئیس مجلس رئاسة الوزراء من بینهم

غیر ان اإلتفاق لم یحظ باإلجماع ورفضه رئیس المؤتمر العام في طرابلس نوري بوسهمین ورئیس مجلس 

 .النواب المنحل في طبرق عقیلة صالح، وقاال إن الموقعین ال یمثلون إال أنفسهم
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  انعكاسات عدم االستقرار األمني و السیاسي في لیبیا على دول الجوار : المبحث الثاني

  انعكاسات األزمة اللیبیة على دول الجوار: المطلب األّول

ا أمنیا  17منذ سقوط نظام القدافي عقب ثورة : أّوًال مصر فیفري، ألصبحت لیبیا تمثل تحّدیً

ر العملیة السیاسیة وانتشار السالح بشكل هائل في البالد، وما حمله من 1بالنسبة لمصر ، السیما مع تعّث

ر لتهریب األسلحة  مخاطر بالنظر إلى الحدود الشاسعة المشتركة بین البلدین، بحیث تحولت إلى ممّ

شرعیین داخل األراضي المصریة، وأصبحت تشكل عبئا ثقیًال على األمن للمقاتلین والمهاجرین الغیر ال

المصري، ما جعل مصر في السنوات األربعة األخیرة  تعمل على ضبط حدودها وتشدید إجراءات المراقبة 

  :علیها، ویمكن إبراز تداعیات وأثر األزمة اللیبیة على مصر فیما یلي

ورات األخیرة على الساحة اللبیبة أصبحت تمثل تهدیًدا إّن التط: التهدیدات األمنیة والعسكریة -1

ا لمصر على مستویات متعّددة، ولعّل أبرزها الجماعات الجهادیة المنتشرة في شرق لیبیا مع للحدود  أمنیً

المصریة وخصوًصا تنظیم الدولة اإلسالمیة، والشك أّن ما یحدث في لیبیا من مؤامرات سلفیة إخوانیة 

ا للخطر على الحدود المصریة، وعلى األمن یقودها تنظیم القا عدة للسیطرة والحكم في لیبیا فتح مجاًال كبیرً

القومي المصري عبر وصول األسلحة المصریة من لیبیا إلى داخل األراضي المصریة، وكل هذا ما جعل 

حدود مصر مهّددة بعملیات اختراق وتهریب األسلحة لألراضي المصریة في ظل عدم وجود قوات لحرس ال

اللیبیة، وتتخوف من تسلسل اإلرهاب إلى داخل مصر، خاصة وأّن األسلحة تستخدم ضد الحكومة 

  .المصریة

وباإلضافة إلى ذلك هناك حوادث أخرى ارتكبت من طرف الجماعات اإلسالمیة المسلحة في لیبیا 

 :نكر منها

                                                             
  .19ص ،2014 سبتمبر 17 ،5153 العدد المستقل، جریدة ،"الجوار دول على اللیبیة األزمة تداعیات"المدیني، توفیق  1
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 .  12014ارس م 30اغتیال عقید القوات المسلحة  بالمعاش محمد احمد عبد السالم في  -

 24االشتباكات مع عناصر إرهابیة سبق ضبطها في تفجیر مبنى مدیریة أمن القاهرة بتاریخ  -

 .بواسطة سیارة مفخخة 2104جانفي  

 .2014أوت  5بتاریخ   الضبعةاستهداف قوات األمن المصري أثناء مرورها بطریق  -

ا لكل هذا یتضح لنا أّن األزمة اللیبیة منذ سقوط  نظام  ا على 2011القذافي في ونظرً ، أثرت كثیرً

ا متصاعًدا لمصر خاصة بعد الهجمات اإلرهابیة التي  ا امنیً األمن القومي المصري، وأصبحت تشكل قلقً

تتعرض لها الحدود المصریة من قبل تنظیم الدولة اإلسالمیة، والذي یرتكز في شرق لیبیا مع الحدود 

 .2المصریة

العدید من التداعیات على مصر على   خلفت األزمة اللیبیة: التهدیدات االقتصادیة واالجتماعیة -2

، ودخلوا لیبیا في مرحلة من 2011المستوى االجتماعي واالقتصادي، بحیث منذ سقوط نظام القذافي في 

ه یستهدف المصالح المصریة  .الفوضى، وهو الذي یعكس الوضع في مصر خاصة أنّ

ر تحدي تواجهه مصر هو عودة البطالة الموجودة في لیبیا، فبعد سلسلة االختطافات إّن أكب  

والهجمات من قبل الجماعات المسلحة واألحداث التي یتعرض لها المصریون في لیبیا، والتي تستهدف 

  المواطنین، والعمال وكذا الدبلوماسیون

فقا للمنظومة الّدولیة للهجرة حوالي و  2011 سنة وفیما یخص العمالة المصریة، فقد قّدر عددهم  

ملیون مصري كانوا یعملون في لیبیا قبل اندالع الثورة، لكن مع اشتداد الصراع وتأزم األوضاع الداخلیة  2

حة ، بدأ بعد ذلك .3في لیبیا وكذا االعتداءات التي تعرض لها العمالة المصریة من قبل الجماعات المسّل

                                                             
  المكاننفس ،  السابق المرجع نفس  1
  نفس المكان،  السابق المرجع نفس  2
  . 124 ص سابق، مرجع هللا، عبد صویلح  3
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بحیث انخفض عددهم، ولكن عودة المصریون إلى بلدهم كانت عبئا ثقیًال هؤالء العمال بمغادرة لیبیا، 

على الدولة المصریة في ظل عجز السلطات عن تامین فرض العمل للعائدین من لیبیا، ما قد سبب في 

                                         .تفشي ظاهرة البطالة

اك مشكلة الالجئین، بحیث منذ قیام الثورة في باإلضافة إلى العمالیة المصریة، نجد أیضا هن  

ح داخل 2011فیري  ، بدأ اللیبیون بالنزوح إلى الّدول المجاورة نتیجة األوضاع الغیر مستقرة والنزاع المسّل

ا لالجئین اللیبیین   .لیبیا، وتعتبر مصر من أكثر الّدول المجاورة استقطابً

ا لتزاید حّدة األزمة في لیبیا وتواصل  عملیة استهداف المصریین من قبل الجماعات المسلحة، وزاد ونظرً

عدد العائدین والنازحین إلى مصر، وبالتالي أصبحت مصر غیر قادرة على مواجهة التدفقات الكثیرة 

ة، مما یجعلها أكثر المتضررین من تداعیات األزمة  لالجئین اللیبیین كون أّن مصر في مرحلة غیر مستقرّ

  1.قتصادیة التي تربط بین البلدیناللیبیة للروابط اال

ا   :تونس: ثانیً

تعتبر تونس المتضرر الثاني من األزمة اللیبیة، كون األحداث األخیرة الجاریة في لیبیا تضرب   

بجذورها في تدهور الوضع األمني في تونس بكافة أبعاده ومستویاته، وتجعل استقرار تونس في خطر، 

ا لألمن واالستقرار الداخلي بالنظر إلى الظروف السیاسیة فاألزمة اللیبیة تعتبرها تونس تهد یًدا مباشرً

، ودخول لیبیا مرحلة االنهیار المؤسساتي "بن علي"واألمنیة التي تمرّ بها تونس عقب سقوط  نظام 

  2.وانتشار المیلشیات

  :في ما یلي واتخذت  تداعیات األزمة اللیبیة على تونس شكلین أساسیین من التهدیدات، ویمكن إبرازها
                                                             

  .125ص السابق، المرجع نفس  1
 للدراسات اإلقلیمي المركز: القاهرة التونسیة، اللیبیة الحدود على السالح و اإلرهاب شبكات: المفقودة السیطرة الحلیم، عبد یبسوني محمد  2

  .2015 أفریل 21اإلستراتیجیة،
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، واألوضاع األمنیة في لیبیا 2011منذ سقوط نظام القذافي في : التهدیدات األمنیة والعسكریة -1

ا، وانزلقت إلى الحرب األهلیة، الشيء الذي أثر على استقرار تونس عبر تنامي النشاط  تزداد تدهورً

تمس أمن تونس، بحیث أّن الفراغ  اإلرهابي وانتشار السالح، فاإلرهاب یعّد إحدى التهدیدات الوجودیة التي

األمني الذي تشهده  لیبیا مّكن  الجماعات اإلسالمیة من تقویة نفسها، والسیطرة على المناطق الشرقیة 

المتخامة للحدود التونسیة، وبالتالي نقل نشاطاتها وعمالیاتها اإلجرامیة إلى داخل تونس بالتنسیق مع 

غلت هشاشة الحدود الجغرافیة بین البلدین واخترقت لیبیا وجعلتها التي است الجهادیةالجماعات التونسیة 

ا للتدریب   . معسكرً

جاءت هذه التخوفات نتیجة مقتل العدید من المعارضین السیاسیین التونسیین، وكذا االعتداء على   

، وقد 2015في العاصمة تونس في مارس  باردو، والهجوم على متحف 2012القنصلیة األمریكیة سنة 

على  الشعانبي جبلالذي أّسس قاعدة عسكریة بمنطقة "  أنصار الشریعة"نسب هذا الهجوم إلى تنظیم 

  .الحدود الجزائریة

باإلضافة إلى تدفق األسلحة، بحیث استفادت الجماعات المسلحة من وفرة السالح المسروق من   

ا للتنظیمات اإلرهابیة من خالل استعمالها أو 1القذافيالمخازن اللیبیة التي تركها  ، وأصبحت مورًدا هامً

  .التهریب التي استغلت تبعات االنتفاضة التونسیة والحرب اللیبیة" مافیا"المتاجرة بها وكذا ظهور 

إّن األحداث  في لیبیا أثرت أیضا على الجانب : التهدیدات االقتصادیة واالجتماعیة -2

ا لالنهیار المؤسسات اإلنتاجیة االقتصادي واالجت ماعي، فلیبیا وتونس تملكان روابط قویة، ونظرً

ة نسبة الواردات، جعل  التجاریة بین البلدین تتراجع  العالقاتواالقتصادیة، وكذا توقف الصادرات، وقّل

ل لتونس  ا وتدهور، وهو ما أثر بشكل كبیر على االقتصاد التونسي باعتبار أّن لیبیا الشریك األوّ مغربیً

                                                             
  .04 ص ،2013 ،143 العدد ،12 السنة اإلسالمیة، الوحدة إفریقیا، شمال في لإلرھاب الخلفیة القاعدة لیبیا المدیني، توفیق  1
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ا من األزمة اللیبیة % 50بأكثر من  من إجمالي التجارة على المستوى اإلقلیمي، وتأثر قطاع السیاحة كثیرً

ا واضًحا، باإلضافة إلى مشكلة الالجئین التي أنهت الدولة التونسیة، وخلقت أعباء اقتصادیة  عرف تراجعً

  .واجتماعیة

بیا على تونس هي انتشار الجریمة المنظمة بكافة من أبرز التداعیات التي أنتجتها الحرب في لی  

أنواعها، والتي تقودها شبكات االتجار باألسلحة، المخدرات، تهریب مختلف السلع المحظورة، والخطیرة 

التي باتت تدخل تونس بشكل كبیر ومنتظم عبر الحدود التونسیة اللیبیة باالشتراك مع القبائل اللیبیة على 

  .1الحدود التونسیة

اثا   الجزائر: لًث

 أدخلتها اللتياالجتماعیة  الهزاتتعیش لیبیا منذ أربع سنوات على وقع الصراعات والتنافسات و   

للوضع  الراهن في لیبیا الذي أصبح یزداد سوءا  المشكلةمستنقع الفوضى واالحتراب بین الفصائل  في

ا وخطورة في  رً ا بعد یوم أمام مستقبل غامض ومجهول، هذا ما جعل هذه األزمة اللیبیة األكثر تطوّ یومً

  .2المنطقة، والتي أصبحت تهّدد استقرار الّدول المجاورة

هور في لیبیا بسقوط نظام تعتبر الجزائر من البلدان المعرضة للخطر جراء الوضع األمني المتد  

ا لألمن 2011القذافي في  ، بحكم الحدود الواسعة المشتركة بین البلدین، وبهذا أصبحت لیبیا تشكل خطرً

ا لسهولة تهریب  الجزائري، كما تتخوف الجزائر من انتقال األسلحة إلى عناصر إرهابیة في أراضیها نظرً

  :اللیبیة على األمن الجزائري في ما یليالسالح من لیبیا، ویمكن إبراز تداعیات األزمة 

                                                             
  .134 ـ 133 ص،ص سابق، مرجع هللا، عبد صویلح  1
  .140 ص سابق، مرجع هللا، عبد صویلح  2
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ا : التهدیدات األمنیة والعسكریة -1 ا كبیرً ا أمنیً الزالت لیبیا رغم مرور أربعة سنوات تعیش انقالبً

بسبب انهیار منظمة األمن والدفاع، مما یسبب في انتشار الملیشیات المسلحة، والتي باتت تمتلك أسلحة 

 :واجهها الجزائر مع لیبیا، نجدخطیرة، ومن بین أهم المخاطر التي ت

إّن ظهور موجة العنف في لیبیا وزیادة حّدة الفوضى التي تطبع البالد، ساعد : اإلرهاب  - أ 

على ظهور الجماعات اإلرهابیة تحت تسمیة مختلفة وبدوافع متعّددة ممتلكة مختلف األسلحة، وكل أنواع 

ه ما یؤثر على أمن لیبیا ودول الذخیرة، والتي تسعى إلى جعل لیبیا مركز الخالفة اإلسال میة، وهذا كّل

الجوار، خاصة الجزائر التي تعتبر أّن امن لیبیا من أمنها، إْن تأزمت األوضاع في لیبیا وفقدان السیطرة 

ا للسالح في أیدي الجماعات والتنظیمات اإلرهابیة، ولعّل  ا واسعً والرقابة على الحدود، والذي ینتج انتشارً

اعف حصولها على كمیات كبیرة من األسلحة الخفیفة والثقیلة، وتضاعف عدد ما جعل خطرها یتض

مقاتلیها، وكل هذا ما یدّل على خطورة األوضاع في لیبیا ودورها في تنامي النشاط اإلرهابي في المنطقة 

   1.الذي استغل ثورات الربیع العربي وهشاشة الحدود بین بلدان المنطقة

أفرزت ظاهرة خطیرة في المنطقة والمتمثلة في اإلرهاب، الذي یبحث عن  وبالتالي فاألزمة اللیبیة  

لعب دور رئیسي في المنطقة، وكذلك من خالل أفكاره وتوجهاته، وذلك من خالل استغالله هشاشة 

الوضع األمني في لیبیا، وكذا ضعف الرقابة على حدود دولة المنطقة خاصة في ظل انتشار األسلحة، 

لجماعات اإلرهابیة التي أصبحت تستعملها كوسیلة إلحداث الفوضى في المنطقة، وسقوطها في أیدي ا

ا على الجزائر التي باتت مهّددة في أي وقت من هجوم الجماعات اإلرهابیة  وهذا ما انعكس سلبً

 .واستهدافها أمنها واستقرارها

                                                             
  .141ص سابق، مرجع اهللا، عبد صویلح  1
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د األمن إْذ تعتبر المسألة من بین أهم المسائل الجوهریة التي تهدّ : انتشار السالح  -ب 

الوطني الجزائري، خاصة بعد تدهور األوضاع األمنیة وانتشار الفوضى السائدة داخل لیبیا التي أصبحت 

السالح من لیبیا، ووقوعها  تهریب سوقًا مفتوًحا على تجارة األسلحة تهریبها، ما زاد من مخاوف الجزائر

حة، التي عدد كبیر من األسلحة النظامیة التي كانت ملًكا لجیش نظام القذ افي بین ایدي جماعات مسّل

أصبحت تحكم في سوق السالح في المناطق الحدودیة للّدول المجاورة من خالل تهریبها أو بیعها أو 

 .استعمالها في الهجمات اإلرهابیة

ومن خالل ما درسناه یتّضح لنا أّن األزمة اللیبیة من الناحیة العسكریة واألمنیة یبرز لنا أّن   

الح ووقوعه في أیدي الجماعات اإلرهابیة یمثل أبرز تهدید تواجهه الجزائر خاصة في مناطقها انتشار الس

 .1الحدودیة مع لیبیا

مازالت تعاني الجزائر من تداعیات األزمة على كافة : التهدیدات االقتصادیة واالجتماعیة -2

 :المستویات، ومن بین أهم التهدیدات، نجد

المشاكل التي خلقها الوضع األمني في لیبیا، إْذ بعد  وتعتبر من أبرز: مشكلة الالجئین  - أ 

ا عن االستقرار واألمن المفقود  ح بدأ اللیبیون في اللجوء إلى دول الجوار بحًث اشتداد الصراع والنزاع المسّل

ا لشاسعة الحدود بین الجزائر ولیبیا، فقد صعب مراقبتها وتأمینها یشكل عامل أمام  حركة  في بلدهم، نظرً

ّن خطورة مشكلة الالجئین وتداعیاتها على األمن الوطني الجزائري، جعلت السلطات ونشاط  الالجئین، وإ

الجزائریة تولي أهمیة كبیرة النعكاسات  تدفق الالجئین جراء الصراع القائم باعتبارها إحدى التحدیات 

 .2تواجه الجزائر

                                                             
 الساحل، و إفریقیا شمال بمنطقة اإلقلیمیة األمنیة التحدیات و السیاسیة التحوالت الصاعدة، المناطق و لألقالیم العابرة للدراسات الدولي الفریق  1

  .26ص ،2011 ماي العالمي، للتعاون سابورو معھد طوكیو،
  .04ص ،2014 أوت 13 ،11204 العدد الشروق، بوابة الحدود، على الفارین الالجئین مالیین خطر، في الجزائر باشوش، نوارة  2
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ع الجریمة المنظمة لقد أعطت اللیبیة الحقیقة لتطور مختلف أنوا: الجریمة المنظمة  -ب 

ا لنقص الرقابة على الساحة اللیبیة، وفي هذا الصدد تواجه الجزائر تحدیات تهّدد أمنها واستقرارها  نظرً

، وهذا ما جعل من لیبیا مسرًحا لممارسة نشاطاتها من  المخترقة خاصة المناطق الجنوبیة، وكذا الحدود

 .1التهریب والمخدرات ونقل السلع الخطیرة، والسالح الذي أصبح في لیبیا مفتوًحا على كل األطراف

إّن انعكاسات األزمة اللیبیة على الجزائر ال تقتصر فقط على : الهجرة غیر الشرعیة   - ج 

ا للمهاجرین اإلرهاب والجریمة، بل وصلت إلى الهجرة  الغیر الشرعیة بعد أْن باتت لیبیا والمنطقة ككل معبرً

الغیر الشرعیین الذي یهربون من بئر التوتر بسبب نقص الرعایة وغیاب المؤسسات الحكومیة في المناطق 

 .2الجنوبیة

وتكمن خطورة المهاجرین غیر الشرعیین في ارتباطهم في كثیر من األحیان مع جماعات الجریمة   

ًضا إمكانیة تسلسل اإلرهاب ضمن قوافل الهجرة غیر الشرعیة، فمن تدهور األوضاع في لیبیا ارتفع وأی

  . 3الجزائر –لیبیا  حدودعدد المهاجرین غیر الشرعیین خصوُصا عبر 

ا وخیمة على  یمكن القول أّن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة من أبرز التهدیدات التي قد تُحدث أضرارً

ي، بحیث یحمل المهجرون غیر الشرعیون مختلف األمراض والفیروسات، وخصوًصا المجتمع الجزائر 

  .األمراض المتنقلة

باإلضافة إلى ما سبق نجد أّن األزمة اللیبیة كان لها تأثیر على العالقات االقتصادیة بین الجزائر   

في المجال    ولیبیا، بحیث تعتبر الجزائر أكثر المتضررین من األحداث الجاریة في لیبیا خاصة

  .االقتصادي والنفط واالستثمارات بین البلدین

                                                             
  .150ص سابق، مرجع هللا، عبد صویلح  1
  .151ص سابق، مرجع هللا، عبد صویلح  2
  .152ص سابق، مرجع هللا، عبد صویلح  3
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لألزمة اللیبیة تأثیر واضح على الجزائر من خالل التهدیدات التي تلحقها سواء من     

ا االجانب األمني أو االقتصادي، وتمثل الحدود الجزائریة اللیبیة مصدر هذه التهدیدات، بحیث ب تت معبرً

ا على األمن لمختلف األخطار كاإلرهاب وا لجریمة المنظمة والهجرة غیر الشرعیة التي تمثل تهدیًدا مباشرً

ا لطول حدودها مع لیبیا  .1واالستقرار الجزائر نظرً

ا   الساحل والصحراء: رابعً

یقودنا استعراض تداعیات األزمة في لیبیا على منطقة الساحل والصحراء التي تعتبر الرئة الرغوة على 

ا، والقبائل غیر قادرة على ضبط األوضاع األمنیة، إْن لم تكن هي الحدود اللیبیة، حیث  الدولة غابة تمامً

متواطئة مباشرة أو متورطة مع الجماعات المسلحة، شریكتها في التهریب وتجارة المخدرات، وبالنظر  إلى 

صوًال إلى ضعف القوات المسلحة في تلك  البلدان الممتدة من تشاد إلى الحدود الشرقیة لموریتانیا، و 

النیجر ونیجریا، وما یضاعف من حّدة اإلخطار األمنیة على دول الساحل  والصحراء هو صعوبة 

في " القاعدة"السیطرة على المناطق الحدودیة، خاصة بعدما لجأت كتیبات مصنفات كأخطر كتائب 

ل مالي، بحیث إلى كهوف مرتفعات ایفوغادس شما" طارق بن زیاد"و " ینفیوسف بن تاش"المنطقة، وهما 

حة التي كانت بال أرض في عهد القذافي صارت لها موطن قدم شاسعة في جنوب لیبیا  الجماعات المسّل

وشمال مالي، بما في ذلك معسكرات التدریب، وهي لم تكن تملك أسلحة فباتت تحصل علیها بسهولة من 

ها تعمل على في الخفاء أصبحت الیوم ت ا وتبشر بتطبیق جمیع األنواع واألحجام، كما أنّ عرض قواتها علنً

الشریعة، لكن األمر الذي یثیر رعب الجزائر وموریتانیا ومالي والنیجر هي عودة الطوارق المقاتلین في 

صفوف كتائب القذافي إلى بلدانهم، بعد أْن جندت القوات اللیبیة في عهد القذافي وبشكل جماعي طوارق 

استخدمتهم كجنود مرتزقة لمقاتلة الثوار اللیبیین، وعودة هؤالء من مالي والنیجر والمتمردین السابقین، و 

                                                             
  .153ص سابق، مرجع هللا، عبد صویلح  1
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هم یهددون استقرارها من خالل عودة تفجر  المقاتلین بأسلحتهم تثیر خوفًا في منطقة الساحل اإلفریقي ألنّ

  1.الطوارقتشرد 

 السیناریوهات المحتملة في لیبیا بعد سقوط نظام القدافي : المطلب الثاني 

لیبیا بإسدال الستار على حوالي اثنین وأربعین عاما قضاها معمر القذافي  عهد جدید دخلته

  .ونظامه في الحكم فقد انفرط عقد ذلك النظام سیاسیا وعسكریا وعملیا وتهاوى

بات من المؤكد أن نوعیة وطبیعة النظام السیاسي واالقتصادي اللیبي ستتغیر، ولكن مستقبل هذا 

سیحدث بعد سقوط  الیقین لفترة ربما لیست بقصیرة فمن غیر المعلوم ماذا التغیر قد یشوبه حالة من عدم 

  القذافي

ونتیجة لهذه التطورات وتواتر األحداث في المنطقة وفي لیبیا منذ قیام الثورة إلى سقوط باب 

  :العزیزیة، فإن هناك مجموعة من السیناریوهات یمكن أن تحدد أفاق المستقبل على النحو التالي 

    عدم استقرار األوضاع في لیبیا ونشوب حرب أهلیة:  أّوًال 

هناك العدید من اآلراء المتشائمة حول المستقبل اآلني للیبیا بعد سقوط القذافي، فهناك من یرى 

بان مقاتلي الثورة الذین توحدوا لإلطاحة بالنظام قد یواجهون خطر االنقسامات فیما بینهم حول المكاسب 

قتصادیة والحصص النفطیة، وذلك العتبارات قبلیة وكذلك إیدیولوجیة مما سیؤدي السیاسیة والمصالح اال

. إلى الفوضى وغیاب اإلدارة الفعالة لقیادة البالد للخروج من أزمتها مما قد یشعل أتون الحرب األهلیة

                                                             
ًال ثم تونس ستستقبالن االنفجار: تداعیات األزمة اللیبیة على الجوار"رشید خشانة،  1 : ، نقًال من الربط التالي"مصر أوّ
.www.ALHAYAT.com/m/STORY/17813590 ، 12:13 الساعة على 2016سبتمبر  29بتاریخ. 
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أما وبالتالي فان ذلك سیترتب علیه أعباء اقتصادیة نتیجة للضرر الذي سیتعرض إلیه القطاع النفطي 

  .1لتوقفه أو لغیاب العمالة المؤهلة لتشغیله

ویعتقد أّن ما یعزز هذا الرأي هو غیاب دور مؤسسات الدولة والمركزیة لنظام القذافي وتعزیز 

الدور القبلي في عهده وانتشار السالح بعد سقوط نظامه مع المقاتلین الذین لدیهم الكثیر من الحماس 

ادي والخبرة العسكریة التي ربما تجعلهم أكثر میوال إلى والأتهم القبلیة لكنهم یفتقرون إلى التسلسل القی

  .واإلیدیولوجیة أكثر من الوطنیة

من المخاوف التي قد تعزز ذلك السیناریو هو اعتماد المجلس الوطني االنتقالي على مقاتلیه  

لمرحلة الجدیدة مما قد یحدث نظرا لخشیته من استمرار أفراد قوات النظام السابق، ومن ثم استبعادهم عن ا

ا كما حصل في العراق وفي حال حدوث هذا السیناریو فانه یمكن أن یكون هناك   2003عام  فراغا أمنیً

  :أحد االحتماالت التالیة 

  تدخل قوات بریة عربیة وافریقیة إقلیمیة : االحتمال األّول -1

ن الفرقاء المحلیین فان ذلك ربما نتیجة لتدهور األوضاع داخل لیبیا وتعثر التوصل إلى اتفاق بی

یستدعي االستعانة بقوات بریة عربیة وافریقیة  لحفظ األمن واالستقرار وقد یكون ذلك التدخل مقبوال  لدى 

  .الفرقاء

  تدخل قوات بریة لألطلسي وحلفائه الذین شاركوا في الحمایة الجویة:االحتمال الثاني -2

مع بعض دول االتحاد األوروبي وفي حال سوء األوضاع من المعروف أّن لیبیا لها حدود بحریة 

، وتخشى من أْن یستغل هذا الفراغ األمني كما أنها 1األمنیة هناك فإّن عندها فوبیا من تنظیم القاعدة

                                                             
                                                                 : الرابط عن نقال اللیبیة، للثوره المستقبلیة السیناریوھات العجمي، محمد العزیز عبد د  1

http://www.sabr.cc/category/. 09:36 الساعة على 2016 أكتوبر 04 بتاریخ.  

131



الخارجي المستوى على لیبیا في اإلستقرار عدم نتائج                     الفصل الثالث        
 

 

تشعر في الواقع بالقلق من سیناریو التقسیم نظرا للتنافس بین القبائل العدیدة في لیبیا، وبالتالي ربما یدفعها 

  .التدخل بریا حتى لو رفضت بعض األطراف اللیبیة واإلقلیمیة هذا التدخلذلك إلى 

  التقسیم أو الفیدرالیة في لیبیا: االحتمال الثالث -3

ه في حال تردي  هذا االحتمال ربما مستبعد وغیر مرحب به لدى جمیع اللیبیین تقریبا إّال أنّ

ا بالتقسیم أو  بخیار ربما یعد أخف ضررا وهو اتخاذ نظام األوضاع قد یكون المخرج من تلك األزمة إمّ

دارات محلیة ة من . اتحادي له عاصمة وأقالیم، ومحافظات ال مركزیة وإ ویبدو أّن هذا االحتمال في أیّ

الحالتین قد یعتمد على التقسیم السابق للیبیا أثناء حكم العثمانیین حیث كانت البالد تنقسم إلى ثالثة أقالیم 

  ).الجنوب(فزان  - )الغرب(رابلس ط -)الشرق(برقة  : هي

مما سبق یعتقد أّن تطبیق هذا االحتمال سواء بالتقسیم أو الفیدرالیة ربما سیواجه عدة عقبات 

ومشكالت تتمثل في التفاوت الكبیر ألعداد السكان من إقلیم إلى آخر، وكذلك ربما صعوبة تحدید حدود 

سكاني األمر الذي ربما غیر الدیمغرافیة فیها حیث لیس تلك األقالیم نتیجة للزیادة السكانیة وللتوسع اإل

هناك حدود ثابتة وواضحة بینها، باإلضافة إلى الصراعات التي قد تنشأ حول مصادر المیاه والبترول 

   بینها

ا   استقرار األوضاع والتحول إلى نظام دیمقراطي:  ثانیً

ا بعد سقوط القذافي ربما تتحول إلى هناك العدید من المؤشرات التي تدفع إلى التفاؤل بان لیبی

  ومن هذه المؤشرات ما یلي.2نموذج دیمقراطي جدید

                                                                                                                                                                                              
  ، نفس المكان  .السابق المرجع نفس  1
  .، نفس المكان .السابق المرجع نفس  2
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توحد رأي أعضاء المجلس الوطني االنتقالي وأتباعه من المقاتلین وكذلك المنشقین من  -

  .النظام السابق باإلضافة إلى غالبیة الموالیین للقذافي بشأن وحدة لیبیا

 .ا ومذهبیا ودینیا مما قد یجعلها أكثر اتفاقاأّن لیبیا تتمیز بالتجانس عرقی -

االنضباط الكبیر الذي أظهره المقاتلون بینما كانوا یجتاحون القرى والبلدات حتى  -

هم سینضمون للوحدات التابعة للجیش  عالنهم أنّ ووصلوهم إلى طرابلس في نهایة األمر وإ

  .والشرطة لضمان وحدة لیبیا والدفاع عن أراضیها

 .العربي والغربي بأمن لیبیااالهتمام  -

المساهمة المالیة العربیة والغربیة للیبیا ورفع القیود عن األموال المجمدة إلعادة   -

  .إعمارها

ولكن هناك تحدیات وصعوبات قد تحول دون تطبیق هذا السیناریو ویمكن أْن تكمن في أحد 

  :بعض هذه االحتماالت

 .مما قد یسبب الفراغ األمني والسیاسيالقیام بحل الهیاكل القائمة للجیش والشرطة  -

 .التخوف من االنقسام بین الثوار حول األحقیة بنسب االنتصار بالثورة ألّي طرف   -

انتهاك حقوق اإلنسان وتأسیس قاعدة تقول إن أي شخصا كان یعمل مع القذافي ال یمكنه العمل  -

لتالي االنتقال من نظام دیكتاتوري وهذا ربما سیقود إلى االنتقام وردة الفعل المضادة با. مع الثورة

  .1إلى نظام مماثل

ترك السالح وعدم جمعه من الثوار الذین ال ینتسبون إلى أیة مؤسسات عسكریة منظمة قد     -

  .یساهم في عدم االستقرار وتقویض فرص استتباب األمن

                                                             
  ، نفس المكان .السابق المرجع نفس  1
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ا   عودة نظام الملكیة الدستوریة: ثالًث

لة ملكیة دستوریة  بل هناك من طالب بعودة األمیر محمد حسن هناك من توقع إمكانیة أْن تصبح لیبیا دو 

السنوسي وریث األسرة الملكیة السابقة وتسلیمه الحكم على اعتبار أّن السنوسین رمًزا للوحدة ویبدو أّن 

الدلیل على والء أغلب اللیبیین لألسرة السنوسیه وباألخص في المنطقة الشرقیة أنهم قاموا برفع علم 

أثناء االنتفاضة، وهو العلم الذي یرفع حالیا في المؤسسات التابعة للدولة . علم المملكة السابقةاالستقالل 

  .اللیبیة

ا   المنطقة الرمادیة: السیناریو الرابع: رابعً

ـ الهي دیمقراطیة حرة، والهي دیكتاتوریة مطلقة 'منزلٍة بین المنزلتین’خالصته أن تبقى لیبیا في 

نما تظل في فترة انتقالیة طویلة   .1بالمعنى المعروف، وإ

  وخالصة القول أّن ما یحصل اآلن في لیبیا ما هو أّال نتیجة طبیعة إلفرازات الحرب 

  

  :خالصة

لخطر االنقسام والتفّكك نتیجة الصراع على النفوذ والسلطة بین  عكس القول أّن لیبیا معرضة

ملیون قطع سالح  21اإلحصائیات تشیر إلى تداول (جبهة الشرق وجبهة الغرب نتیجة انتشار األسلحة 

ح تختلف انتماءاتها السیاسة والعرقیة، وظهور أنصار  100، ووجود أكثر من )بین اللیبیین فصیل مسّل

نادي بالعودة إلى نظام األقالیم والملكیة، باإلضافة إلى الّدور الخارجي خاصة اإلقلیمي شرق لیبیا التي ت

                                                             
  نفس المكان،   السابق المرجع نفس  1
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في تأجیج الصراع خاصة بعد وصول السیسي إلى الحكم، وعدم نجاح الوساطات األممیة واإلقلیمیة في 

  .جمیع األطراف اللیبیة على طاولة واحدة إلیجاد حل سیاسي لألزمة في لیبیا

ا ما  فالوضع في لیبیا أثر بشكل رهیب على دول الجوار في المجاالت األمنیة خاصة،وكثیرً

ا  حة انطالقً  عودة المقاتلین الطوارق إلى النیجر(من األراضي اللیبیة تعرضت هذه الّدول إلى هجمات مسّل

نتورین وهجوم بن قرادن ڤمالي، أدى إلى انفجار الوضع في شمال مالي، هجوم على حقل الغاز في تیـ و

 .)مشكلة الالجئین في الجزائر(على جوارها  اقتصادیا ، كما شكلت أیضا عبئا )في تونس
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 الخاتمة 
 

 

السیاسي في لیبیا على دول الجوار توصلنا إلى النتائج  االستقراربعد دراسة و تحلیل موضوع أثر 

:التالیة  

  على نظام إدریس السنوسي بقي منفردا في عملیة صنع القرار االنقالبأن نظام القدافي منذ   -   ـ 

.في إدارة أمور الدولةفقد عمد إلى تهمیش فئات واسعة من الشعب اللیبي للحیلولة دون مشاركتها   

ـ اعتماد القدافي على أبناء قبیلته و حصر االمتیازات في أبناءها و حرمان بقیة القبائل من التمتع بذات  -

.االمتیازات   

أنفق القذافي العوائد النفطیة على سیاساته الثوریة في الوحدة العربیة، و اإلسالمیة باعتبار أنه ینظر  -

ر في التوجهات الوحدویة العربیة، بید أن تجاربه في هذا الصدد فشلت، ألن لنفسه كوریث لعبد الناص

منطقه كان یرى بدء الوحدة باندماج سیاسي قبل إقامة أرضیة تعاون اقتصادي مشترك، ودفعت لیبیا ثمن 

ذلك عداوات إقلیمیة خاصة مع جارتها مصر تارة وتونس تارة أخرى، فضال عن مغامراته العسكریة 

ي تشاد وتدخالته في الشئون الداخلیة للدول األفریقیةالخاسرة ف  

ـ ابتدع القذافي نظام المؤتمرات الشعبیة كتعبیر مواز عن السلطة التشریعیة، ولكن بأیدي الجماهیر، -

واللجان الثوریة التي تمارس الرقابة وحمایة الثورة أمنیا، وال حدیث في ) السلطة التنفیذیة(واللجان الشعبیة 

ام الجماهیري عن أحزاب أو انتخابات أو دستور، فهي ال تعني سوي سیطرة القلة وفقا للقذافي هذا النظ

. الذي هو زعیم الثورة ألنه ال یوجد رئیس في لیبیا    

 1986التي حاولت اغتیاله في العام  –ینظر القدافي  لنفسه على أنه المعارض لالمبریالیة األمریكیة  - ـ 

ا، ویكفي اإلشارة إلى أن لیبیا كانت تدفع سنویا  لكل الحركات الثوریة ، فقرر دعم كل من یعارضه
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 الخاتمة 
 

 

المعارضة لإلمبریالیة بدأ من أفریقیا ومرورا بفلسطین وانتهاء بسود أمریكا والجیش الجمهوري األیرلندي 

.ملیون دوالر، وفقا لتقدیرات الخارجیة األمریكیة في السبعینیات 100ومتمردي نیكارجوا قرابة    

رر القذافي الخروج من العزلة اإلقلیمیة والدولیة، بعد سقوط نظام صدام حسین، حیث أفرط في ق -

التنازالت السیاسیة سواء لجهة تعویض ضحایا لوكیربي أو تسلیم المتهمین فیها، أو حتى عندما تراجع عن 

عادة العالقات مع أوروبا وتحسین العالقات مع الوالیات المتح .دةالبرنامج النووي، وإ   

سعى القدافي إلى رسم صورة جدیدة صانع سالم في أفریقیا، وتبنى مبادرة الساحل والصحراء، ثم  -

ملك ملوك "الوالیات المتحدة األفریقیة، وأصبح هو أحد أكبر الممولین لالتحاد األفریقي، وأطلق على نفسه

عن  هطوبا ویتوعه الذي لم یختلف في ة لمشر ، مغدقا من أموال النفط على البلدان األفریقیة المؤید"أفریقیا 

. حلم الوحدة العربیة  

فشل التى ألت إلیه الدولة اللیبیة تعبیرا واضحا عن حالة ال 2011الشعب اللیبي في  انتفاضةلقد كانت  -

.السیاسي طیلة األربعة عقود الماضیة  االستبدادنتیجة   

 

رفض القدافي للحلول السیاسیة لألزمة و تفضیله للحل العسكري أدى إلي التدخل اإلقلیمي و الدولي  -

.تحت قرارات الهیئات الدولیة ما أدى إلى عسكرة اإلنتفاضة   

أدى سقوط نظام القدافي إلى إنتشار الفوضى و الألمن بین مختلف األطراف و الجماعات المسلحة  -    

.ید اإلنقسامات في شرائح المجتمع في لیبیا و كذا تزا   

التدخل الخارجي في لیبیا ساهم في إنتشار الفوضى و عدم وجود سلطة مركزیة تدیر األوضاع في      

.ظل إنتشار كبیر لألسلحة و الملیشیات   
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 الخاتمة 
 

 

    دخول لیبیا في حرب اهلیة حول السلطة و النفوذ ، ماینذر بخطر تقسیمها

خصبة لممارسة أنشطة التهریب و الهجرة غیر الشرعیة و الجریمة المنظمة  تحول لیبیا إلى أرضیة-      

 و تموقع اإلرهاب

فلیبیا الیوم تشكل خطرا على نفسها و على جوارها ، خاصة دول الساحل و الصحراء ، و من مصر شرقا 

. إلى سواحیل المحیط األطلسي غربا ، و الضفة الشمالیة للمتوسط   
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