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زهير حامدي
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ثالث سنوات على الثورة الليبية:
التح ّديات والمآالت

تسعى هذه الورقة لتسليط الضوء على مسار الثورة الليبية منذ اندالعها في  17شباط  /فبراير
ثم تطرح
 2011وحتــى اآلن .كمــا تتعرّض
للتحديات التي تواجه ليبيا في المســتقبل المنظورّ .
ّ
عددً ا من الســيناريوهات المحتملة بشــأن مستقبل ليبيا السياســي .وفي هذا اإلطار ،ستركزّ
الورقــةً ،
حددها المجلس
أوال ،علــى دراســة معالم المرحلــة االنتقالية في ليبيا وتحليلها كمــا َّ
ّ
نتمكن مــن إبراز
الوطنــي االنتقالــي فــي اإلعــان الدســتوري فــي  3آب  /أغســطس  2011ح ّتى
العقبات التي واجهتها الثورة وحالة عدم االستقرار المزمنة التي تشهدها الساحة السياسية
الليبيــة منذ ســقوط النظام الســابق .وتــدرس الورقة ،ثانيًــا ،الخريطة السياســية الجديدة في
ليبيا والفاعلين الرئيسين فيها بعد سقوط نظام القذافي .وتتناولً ،
ثالثا ،بالدراسة والتحليل
التحديات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة.
ّ
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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ً
أوال :معالم المرحلة االنتقالية
شهدت ليبيا بعد سقوط نظام القذايف تح ّو ًل جذريًّا يف الخريطة
السياسية التي تتم ّيز بتعددية الالعبني السياسيني الجدد وصعوبة
لكل من تونس
التمييز بينهم .وبالفعل ،تبدو الخريطة السياسية ٍّ
ومرص ،عىل سبيل املثال وليس الحرص ،أكرث وضو ًحا حيث تتنافس
فيها قوى سياسية تقليدية معروفة وواضحة املعامل ،مقارن ًة بالخريطة
أول،
السياسية يف ليبيا التي تسودها الفوىض والضبابية التي تعودً ،
إىل طبيعة نظام الحكم يف ليبيا يف عهد معمر القذّايف الذي حكم ليبيا
من خالل منظومة تعتمد عىل شخصه فحسب طوال نحو أربعني سنة
فضل عن السياسة املمنهجة
من حكمه ،والتي سقطت مع سقوطهً ،
لهذا النظام من أجل استئصال جذور مظاهر الحياة السياسية كلها يف
املجتمع الليبي وجميع مؤسسات الدولة مبا فيها املؤسسة العسكرية
واملجتمع املدين؛ كام تعود ،ثان ًيا ،إىل األسلوب العنيف والجذري الذي
ت ّم به تغيري نظام الحكم يف ليبيا والفوىض التي نتجت منه وانتشار
أي
السالح وظهور ظاهرة امليليشيات املسلحة التي ال تخضع إىل ّ
سلطة مركزية.
بعد اندالع الثورة ،وبهدف تنظيمها ومتثيلها داخليًّا ودوليًّا يف مواجهة
تأسس املجلس الوطني االنتقايل عىل نح ٍو عاجل يف
نظام القذايفّ ،
 27شباط  /فرباير  2011من قبل عد ٍد من الشخصيات السابقة يف
نظام القذايف ،مثل مصطفى عبد الجليل ،وزير العدل املستقيل الذي
رئيسا للمجلس ،وشخصيات معارضة من الخارج كانت تعيش
انتُخب ً
يف املنفى ،وأخرى تعيش يف الداخل مثل أحمد الزبري املعروف بلقب
"مانديال ليبيا" حيث أمىض ثالثني عا ًما يف السجن إثر اكتشاف تو ّرطه
مع مجموعة من الض ّباط يف محاولة لالنقالب عىل حكم القذّايف يف
عام  .1970لقد قام املجلس الوطني االنتقايل والحكومة املنبثقة منه
بقيادة الجهد الدبلومايس والعسكري من أجل إطاحة القذايف الذي
مقتول عىل أيدي الذين قبضوا عليه يف
ً
اعتُقل أخ ًريا ،لكنه قىض نحبه
 20ترشين األول  /أكتوبر .2011
خالل مرحلة الحرب األهلية ،وقبل بداية املرحلة االنتقالية التي
بدأت بعد قتل القذّايف ،تعاقبت الحكومات التالية عىل ليبيا:
•حكومة محمود جربيل ( 14آذار /مــارس  23 - 2011ترشين
األول  /أكتوبر  :)2011جرى تنصيب حكومة محمود جربيل
املحسوب عىل الت ّيار الليربايل ،من قبل املجلس الوطني االنتقايل،
وقادت حكومته الجهد العسكري والدبلومايس الذي أ ّدى إىل
سقوط نظام القذّايف .وكان جربيل يشغل منصب رئيس "املجلس
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الوطني للتخطيط" يف نظام القذّايف ،وعمل مع سيف اإلسالم
انشق عن النظام وانض ّم للثورة يف
القذايف حتى بداية الثورة ،ثم ّ
إحدى زياراته للخارج )2011

•حكومة عيل الرتهوين ( ٢٣ترشين األول/أكتوبر ٢٤-ترشين
الثاين/نوفمرب  .)٢٠١١ويع ّد الرتهوين معارضً ا لنظام القذّايف ،وقد
حكم عليه باإلعدام غياب ًّيا وعاش يف املنفى يف الواليات املتحدة
األمريكية منذ الثامنينيّات من القرن املايض.
•حكومة عبد الرحيم الكيب (ترشين األول  /أكتوبر – 2011
أيلول  /سبتمرب  :)2012يع ّد عبد الرحيم الكيب معارضً ا لنظام
القذّايف ،وعاش يف املنفى يف الواليات املتحدة األمريكية منذ
السبعين ّيات من القرن املايض.

أما يف ما يتعلق باملرحلة االنتقالية التي بدأت رسم ًّيا يف  23ترشين
األول  /أكتوبر 2011؛ أي بعد ثالثة أيّام من مقتل القذّايف وسقوط
حكمه ،نستطيع أن نلخص معاملها الرئيسة يف النقاط التالية:
•انتخاب املؤمتر الوطني العام يف  7متّوز  /يوليو  2012يف
انتخابات مبارشة من قبل الشعب.

•تعيني حكومة مصطفى أبو شاقور يف  12أيلول  /سبتمرب ،2012
وهو أول رئيس حكومة يجري انتخابه من قبل املؤمتر الوطني
مم
العام ،ولك ّن حكومته املقرتحة مل تفلح يف نيل ثقة املؤمتر ّ
أ ّدى إىل عزله يف  7ترشين األول  /أكتوبر  .2012وكان أبو شاقور
معارضً ا لنظام القذّايف ،ويعيش يف املنفى منذ السبعين ّيات من
القرن املايض ،وهو محسوب عىل التيّار اإلسالمي.
•تأدية حكومة عيل زيــدان اليمني الدستورية يف  14ترشين
الثاين  /نوفمرب  2012بعد مفاوضات مط ّولة .ويع ّد عيل زيدان
معارضً ا لنظام القذّايف وعاش يف املنفى منذ الثامنين ّيات من
القرن املايض يف الواليات املتحدة األمريكية ثم انتقل إىل سويرسا،
فأملانيا.
•وافق املؤمتر الوطني العام يف  3شباط  /فرباير  2014عىل سحب
الثقة من حكومة رئيس الوزراء عيل زيدان بعد عدة محاوالت
فاشلة سابقة كان آخرها محاولة من حزب العدالة والبناء،
الذراع السياسية لإلخوان املسلمني يف ليبيا ،يف سحب الثقة من
الحكومة إثر استقالة خمسة وزراء من وزارته يحسبون عىل
التيّار اإلسالمي ،ورفض رئيس الوزراء االستقالة.

العدد 7
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لقد مت ّيزت هذه املرحلة بعدم االستقرار واألزمات املزمنة التي تعود
إىل حالة الفراغ الناتجة من سياسات نظام القذّايف وتبعات سقوطه،
ألي
ً
فضل عن ظاهرة انتشار السالح والكتائب املسلحة التي ال تخضع ّ
سلطة مركزية ،والتي جاءت نتيجة مبارشة لألسلوب العنيف الذي
فرضه نظام القذّايف عىل املجتمع الليبي حتى قام بإسقاطه .ال ب ّد من
أن نشري يف هذا الصدد إىل الدور املحوري للبعد القبيل والجهوي يف
هذه األزمات ،وإىل التدخّل الخارجي يف املعادلة السياسية الليبية
الذي وجد أرضً ا خصبة له من أجل الدفع مبصالح دوله.
قبل أن نتط ّرق بالتحليل لعد ٍد من األزمات التي شهدتها الساحة
الليبية ال ب ّد من أن نقوم يف البداية ٍ
بعرض للخريطة السياسية التي
أفرزتها انتخابات املؤمتر الوطني العام يف متوز  /يوليو 2012؛ وذلك
أل ّن هذه االنتخابات ونتائجها هي املؤرش الوحيد الذي نستطيع أن
نستند إليه من أجل فهم الخريطة السياسية التي أفرزتها الثورة
الليبية بعد سقوط نظام القذايف.

ثان ًيا:
الخريطة السياسية الجديدة
إثر سقوط نظام القذايف ،أ ّدت الثورة الليبية إىل إعادة تشكيل
الخريطة السياسية الليبية بطريقة جذرية ملصلحة القوى املحلية غري
الحكومية التي أصبحت الالعب والعامل الرئيس يف املعادلة السياسية
الليبية الجديدة .وتتمثّل هذه القوى املحلية يف املجالس املحلية
والتجمعات القبلية وامليليشيات املسلّحة .بالفعل ،لقد استطاعت
هذه القوى املحلية أن تسيطر عىل الحياة السياسية يف ليبيا وته ّمش
القيادات السياسية التي كانت تشكّل املجلس الوطني االنتقايل ،والتي
كانت مزي ًجا من املنشقّني عن النظام السابق واملعارضني يف املهجر.
فبعد انتهاء العمليات العسكرية مبارشةً ،بدأ الرصاع عىل السلطة
بني القوى املحلية والنخبة السياسية يف املجلس الوطني االنتقايل يف
مرحلة أوىل ،ثم املؤمتر الوطني العام (الربملان املنتخب) يف مرحلة
ثانية .لقد اضط ّر عدد كبري من القيادات السياسية البارزة إىل الخروج
من املعادلة السياسية بسبب ضغوط القوى املحلية؛ إ ّما عن طريق
االنتخابات أو الضغط الشعبي كام هي الحال بالنسبة إىل حكومتَي
محمود جربيل وعبد الرحيم الكيب السابقتني.
أق ّر املجلس الوطني االنتقايل تكوين املؤمتر الوطني العام من 200
قسمت إىل  120مقع ًدا للنظام الفردي ،و 80مقع ًدا لنظام
مقعدّ ،

آذار  /مارس 2014

القوائم ُوزِّع إجاميل مقاعد املؤمتر الوطني العام عىل أساس جهوي؛ إذ
استفادت املنطقة الغربية من  100مقعد ،واملنطقة الرشقية من 60
مقع ًدا ،واملنطقة الجنوبية من  40مقع ًدا.
ٍ
مجلس مج ّزأ ال
لقد أسفرت انتخابات املؤمتر الوطني العام عن
أي قوة سياسية ،وال تنطوي معظم هذه القوى عىل
تسيطر عليه ّ
محتوى أيديولوجي واضح ،باستثناء اإلخوان املسلمني والسلفيني كام
مبي يف الجدولني ( )1و(.)٢
هو ّ
الجدول ()1
توزيع مقاعد القوائم
القوائم الحزبية

عدد املقاعد

تحالف القوى الوطنية

39

حزب العدالة والبناء (اإلخوان املسلمون)

17

قوائم وطنية صغرية

6

القوائــم السلفيــة

4

قوائــــم محليـــة

14

املجموع

80

الجدول ()2
توزيع املقاعد الفردية عىل القوائم
املقاعد الفردية

عدد املقاعد

املستقلون املرتبطون بتحالف القوى الوطنية

25

املستقلون املرتبطون بحزب العدالة والبناء(اإلخوان)

17

السلفيون واملستقلون املرتبطون بقوائم وطنية صغرية

23

املستقلون غري املرتبطني بأحزاب أو قوائم

55

املجموع

120
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الجدير بالذكر أنّه باستثناء عدد محدود من الشخصيات البارزة
وبعض الرموز اإلسالمية ،فإ ّن معظم املستقلني ميثلون مصالح قبلية أو
عائلية ،كام يبدو جليًّا من خالل نتائج االنتخابات أ ّن ثلثي املستقلني
فازوا مبقاعدهم بفضل أصوات قبائلهم أو عائالتهم؛ إذ تظهر نتائج
أقل من  %20من األصوات ،وأ ّن
االنتخابات أ ّن املستقلّني حصلوا عىل ّ
(((
أكرث من نصفهم مل يحصل حتى عىل  %10من األصوات  ،كام هي
الحال بالنسبة إىل ستة من ضمن تسعة من املستقلني يف بنغازي
بأقل من  %2من األصوات(((.
الذين انتُخبوا ّ

أ ّما عىل صعيد تصنيف القوى سياس ًّيا أو أيديولوج ًّيا ،فيسود انطباع
بأ ّن الت ّيار الليربايل بقيادة محمود جربيل (تحالف القوى الوطنية) قد
حصل عىل أكرب عدد من املقاعد متف ّوقًا عىل التيّار اإلسالمي .ولكن
إذا دقّقنا يف النتائج ،فإ ّن الصورة تبدو مغايرة ،وذلك لألسباب التالية:
أولً  ،أ ّن املنترص الحقيقي يف هذه االنتخابات هم املستقلون الذين
ميثلون مصالح العائالت والقبائل؛ ثان ًيا ،أنّه من الصعب يف حالة الت ّيار
الليربايل استعامل التعريف الليربايل مبفهومه الغريب يف ليبيا باستثناء
عدد محدود ج ًّدا من الشخصيات السياسية أما بقية أعضاء التحالف
فشخصيات محلية ليس لها والء سيايس واضح؛ ثالثًا ،أ ّن عدد املقاعد
التي حصل عليها الت ّيار اإلسالمي من اإلخوان والسلفيني واملستقلني
املرتبطني بهم متسا ٍو مع عدد مقاعد التيار الليربايل حتى إذا أخذناه
مبفهومه الواسع.
وبعد هذا التحليل املوجز لتوزيع املقاعد يف املؤمتر الوطني العام ،ال
تكمن الحدود الفاصلة بني القوى السياسية الكربى يف اإلسالميني وغري
1 Wolfram Larcher, “Fault Lines of the Revolution: Political Actors, Camps
and Conflicts in the New Libya,” SWP Research Paper, German Institute for
International and Security Affairs, Berlin (May 2013), pp. 9-10.
 2مل يضع قانون االنتخابات الليبي حدودًا لعدد املرشحني املستقلني أو عدد القوائم عىل
مستوى الدوائر االنتخابية ،ولهذا متّت املنافسة عىل عد ٍد محدو ٍد من املقاعد بني عد ٍد كبريٍ
من املستقلني والقوائم.

اإلسالميني فحسب ،ولكنها تكمن كذلك وبقوة يف النتائج التي أفرزتها
الثورة الليبية بني أنصار الثورة ومناهضيها خالل الحرب األهلية.
فمثل ،يوجد اإلخوان املسلمون والسلفيون ومعارضو نظام القذايف
ً
يف الخارج وممثلون عن املدن ومعاقل الثوار يف املناطق املختلفة
كمرصاتة والزاوية وجبال نفوسة من جهة ،ومن جهة أخرى هناك
الذين تعاملوا مع نظام القذايف من أفراد وقبائل كام هي الحال
بالنسبة إىل منطقة فزان يف الجنوب ورست وقبائل بني وليد ،وبعض
الرموز السياسية مثل محمود جربيل.
بنا ًء عليه ،جاء قانون العزل السيايس الذي ت ّم إقراره تحت ضغط
ارت العدل والخارجية.
امليليشيات املسلحة التي قامت مبحارصة وز َ
وال ّ
شك يف أ ّن هذا القانون سوف يكون له األثر الكبري يف الحياة
السياسية يف ليبيا واستقرارها ،عىل املديني القريب واملتوسط بحسب
اآللية التي سوف تعتمد من أجل الفصل بني من يستطيع أن يشارك
يحق له املشاركة مبوجب هذا
يف الحياة السياسية يف ليبيا ومن ال ّ
القانون .ال ّ
شك يف أ ّن للثورة الليبية الحق يف حامية نفسها من الرموز
الفاعلة يف نظام القذّايف السابق ومنع عودتهم إىل السلطة ،ولكن
من دون أن ينتج من هذا الحق عزل رشائح واسعة من الشعب
الليبي .فهناك مخاوف أن ت ُرضب املصالحة الوطنية عرض الحائط
نتيجة لقانون العزل السيايس إذا اعتُمد منهج جارف وواسع يف
مم يؤدي إىل تهميش جزء كبري من الشعب الليبي ويه ّدد
تنفيذه ّ
وحدته .لقد بدأت تداعيات هذا القانون واضحة يف عد ٍد من األزمات
األخرية كأحداث سبها واملحاولة االنقالبية الفاشلة التي قامت بها
ميليشيات مسلحة يف الزنتان واملعروفة بارتباطاتها مع التحالف
الوطني ومحمود جربيل بخاصة ،وهو معني مبارش ًة بهذا القانون
نظ ًرا لعمله يف نظام القذّايف حتى بداية الثورة.

ً
ثالثا :أزمات المرحلة االنتقالية
منذ سقوط نظام القذّايف وبداية املرحلة االنتقالية شهدت ليبيا عد ًدا
كب ًريا من األزمات ظهرت من خاللها الرتكيبة االجتامعية والسياسية
رص دقيقٍ لجميع
املعقّدة للمجتمع الليبي .من الصعب أن نقوم بح ٍ
هذه األزمــات ،ولكن نستطيع أن نتع ّرض بالتحليل لعد ٍد منها،
وبخاصة األخرية منها ،حتّى نتمكّن من إبراز العوامل الرئيسة يف
املعادلة السياسية الليبية.
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أزمة مجلس برقة
تأسس مجلس برقة االنتقايل يف  6آذار  /مارس  2012يف مدينة
لقد ّ
بنغازي من أجل املطالبة بتأسيس نظام فيدرايل يف ليبيا يتمتّع فيه
إقليم برقة بصالح ّيات واسعة يف إطار الدولة الليبية .وعىل هذا
رئيسا
األساس ،اختري أحمد بن الزبري بن أحمد الرشيف السنويس ً
للمجلس وت ّم تعيني حكومة من أجل تسيري أمور املنطقة(((.
بنا ًء عليه ،قامت مجموعات مسلحة بزعامة إبراهيم الجرضان
ومؤيدة ملجلس برقة باالستيالء عىل ثالثة موانئ لتصدير النفط من
أجل املطالبة بزيادة حصة رشق ليبيا من عوائد النفط .تسيطر هذه
املجموعات من خالل هذه املوانئ الثالثة عىل قدرة تصدير  600ألف
برميل من النفط يف اليوم؛ أي ما ميثّل نصف إنتاج ليبيا من النفط،
علم بأ ّن هذه املوانئ فيها
مبا يق ّدر بنحو  60مليون دوالر يوميًّاً ،
قدرات تخزين للنفط تصل إىل  17.5مليون برميل ،وتق َّدر قيمتها
مبلياري دوالر بنا ًء عىل سعر النفط الحايل يف األسواق((( .تع ّد القيمة
االقتصادية لهذه املنشآت النفطية سببًا من أسباب عجز حكومة عيل
زيدان عن التدخل عسكريًّا من أجل اسرتجاع السيطرة عليها.

لقد استطاع إبراهيم الجرضان مع مجموعته السيطرة عىل تلك
املنشآت نظ ًرا لتاريخه وإخوته األربعة املعارضني لنظام القذّايف منذ
عام 2005؛ إذ ت ّم اعتقالهم يف عام  2005بتهمة إنشاء مجموعة
مسلحة من أجل إطاحة النظام .لقد قىض الجرضان وإخوته  6سنوات
يف سجن أبو سليم ،وأطلق رساحهم يف شباط  /فرباير  2011قبل اندالع
الثورة يف محاولة من القذّايف لكسب الوقت إثر الثورة التونسية التي
فضل عن ذلك ،أ ّدى الجرضان وإخوته
أطاحت زين العابدين بن عيلً .
3 “East Libya declares self-government,” Al Jazeera, November 3, 2013,
at: http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/11/east-libya-declares-selfgovernment-2013113195259621122.html
4 Matthew Reed, “Federalism and Libya's Oil,” Foreign Policy, February
3 2014, at: http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2014/02/03/
federalism_and_libyas_oil

العدد 7
آذار  /مارس 2014

رئيسا يف السيطرة عىل
واملجموعة املسلحة التي ينتمون إليها دو ًرا ً
هذه املوانئ خالل الثورة الليبية ،كام استفادوا من هذا املوقع من
أجل تصدير النفط لحساب الثورة واستعامل جزء من هذه العوائد
من أجل تسليح مجموعتهم ،وتحويلها إىل جيش خاص .هذه القوة
العسكرية التي يستند إليها مجلس برقة وعىل رأسها الجرضان هي
التي سمحت له بالسيطرة عىل موانئ تصدير النفط يف رشق البالد
من أجل املطالبة بحصة أكرب من عوائد النفط يف إطار املطالبة بإنشاء
نظام سيايس فدرايل يف ليبيا .ال ّ
شك يف أ ّن عملية السيطرة عىل هذه
املوانئ هي حلقة من حلقات انهيار الدولة يف ليبيا بعد سقوط نظام
القذّايف ،وجولة أخرى يف إطار الرصاع السيايس حول مرشوع الدستور
املقبل وطبيعة الدولة املستقبلية يف ليبيا وموقع املطلب الفيدرايل
فيها.
من املستبعد أن تستعاد السيطرة عىل هذه املوانئ باستعامل القوة
نظ ًرا لألهمية االقتصادية التي متثّلها .ومن املتوقع أن تدوم حالة
االنسداد السيايس والحصار ال ّربي والبحري يف انتظار تعيني رئيس
وزراء جديد وحكومة جديدة يوافق عليها املؤمتر الوطني العام.
يجب أن نضع عملية سيطرة مجلس برقة االنتقايل عسكريًّا عىل
هذه املوانئ يف إطار عملية التفاوض عىل الدستور الجديد عالو ًة
عىل ضعف الدولة الليبية الوليدة أمام كتائب الث ّوار املسلحة وعدم
قدرتها عىل السيطرة عليهم وعىل ظاهرة انتشار السالح.
الالفت للنظر يف هذه القضية أ ّن مجلس برقة االنتقايل تعاقد يف كانون
األول  /ديسمرب  2013مع رشكة عالقات عامة وتسويق كندية
 lobbying companyيرتأّسها كندي من أصل إيراين  -يهودي عمل
يف املخابرات العسكرية اإلرسائيلية(((؛ من أجل مساعدته يف تصدير
النفط عالو ًة عىل مساعدته يف الحصول عىل اعرتاف سيايس من روسيا،
وتعزيز القدرات العسكرية للمجموعات املسلحة التابعة ملجلس
برقة االنتقايل ،وتعزيز دور القطاع الخاص يف املناطق الخاضعة له.
هذه املعلومة خطرية للغاية ،وتطرح عدة تساؤالت حول االرتباطات
الخارجية ملجلس برقة االنتقايل ،كام أنها مؤرش واضح عىل قابلية
الوضع الليبي للتدخل الخارجي.
عىل الرغم من أ ّن الحكومة متكّنت من حظْر تصدير النفط بإغالق
أي سفينة من الرس ِّو أو التحميل ،فإ ّن استمرار
املنافذ البحرية وم ْنع ّ
بقاء املوانئ خارج سيطرتها يشري إىل مدى الضعف الذي يعرتي
5 “Libya's Cyrenaica hires Canada-based lobbyist to help sell oil,” Reuters,
January 7, 2104, at: http://www.reuters.com/article/2014/01/07/libya-oilcanada-lobbyist-idUSL2N0KH19A20140107

دراسات وأوراق تحليليّة
ثالث سنوات على الثورة الليبية :التحدّ يات والمآالت

الدولة الليبية نتيجة عدم التمكّن من بناء جيش وطني قادر عىل
الحفاظ عىل وحدة البالد وف ْرض األمن واالستقرار يف أرجائها.

أزمة المحاوالت االنقالبية
منذ أن أعلن املؤمتر الوطني العا ّم يف مطلع شباط  /فرباير ،2014
ٍ
مهمته التي كان يُفرتض أن تنتهي يف السابع من الشهر
تعديالت تُ ِّدد َّ
نفسه ،اندلعت موجة من االحتجاجات التي طالبت برحيل املؤمتر؛
نظ ًرا لفشله يف ص ْوغ دستور جديد يف اآلجال املحددة يف اإلعالن
كل من طرابلس وبنغازي ومدن
وعب املحت ّجون يف ٍّ
الدستوري األ ّولَّ .
أخرى ،عن رفضهم خريطة الطريق التي أق ّرها املؤمتر يف جزأيْن؛
لتنهي أعاملها خالل
أحدهام مينح لجنة الستني فرصة إعداد الدستورَ ،
ثالثة أشهر ،واآلخر متعلِّق بالدعوة إىل انتخابات رئاسية وبرملانية
مبكرة يف حال فشل اللجنة املذكورة يف إعداد الدستور الجديد.

عىل خلفية هذه االحتجاجات ،ويف يوم الجمعة  14شباط  /فرباير
 ،2014ظهر رشيط مص ّور ُوزّع عىل وكاالت األنباء ونُرش عىل شبكة
اإلنرتنت للّواء خليفة حفرت يعلن فيه تجميد عمل املؤمتر الوطني
العام والحكومة واإلعالن الدستوري الصادر يف آب  /أغسطس ،2011
وهي محاولة انقالب فاشلة ُس ّميت باالنقالب التلفزيوين وتشبه إىل
ح ٍّد كبري االنقالب العسكري يف مرص؛ إذ أعلن اللواء حفرت عن خريطة
طريق وتسليم السلطة للقضاء ،مع فرقٍ يف أ ّن املؤسستني العسكرية
والقضائية يف ليبيا ضعيفتان وهام يف طور التأسيس وال ميكن االستناد
إليهام يف قيادة انقالب عسكري أو حكم ليبيا .هذه املحاولة االنقالبية
دليل آخر عىل عمق األزمة التي تعيشها ليبيا ،وعىل
الفاشلة تع ّد ً
حالة عدم االستقرار املزمنة الناتجة من ضعف الدولة ومؤسساتها
ومن سيطرة الكتائب املسلحة عىل األرض .جدير بالذكر أ ّن اللواء
انشق عن نظام
خليفة حفرت هو ضابط سابق يف الجيش الليبي ّ
القذّايف يف أواخر الثامنين ّيات من القرن املايض عىل خلفية الخالف
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حول الحرب مع تشاد ،وعاش يف املنفى يف الواليات املتحدة األمريكية،
وكان من املؤسسني للجناح العسكري للجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا
أي مجموعة
يف عام  .1987جدير بالذكر أنه من الصعب حال ًّيا عىل ّ
عسكرية االستيالء عىل الحكم عسكريًّا نظ ًرا لصعوبة السيطرة عىل
كل أرجاء ليبيا ،وبسبب ضعف
املجموعات املسلحة املنترشة يف ّ
املؤسسة العسكرية التي ال تزال يف طور التشكّل.
عىل الرغم من تراجع املؤمتر الوطني العا ّم عن قرار التمديد لنفسه،
فضل عن دعوة
ودعوته إىل انتخابات مبكرة يف "أرسع وقــت"ً ،
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات الليبيني إىل اإلدالء بأصواتهم يوم
 20شباط  /فرباير الختيار لجنة الستني املنوط بها ص ْوغ الدستور،
رصت عىل التصعيد بعد هذه املحاولة االنقالبية
فإ ّن بعض األطراف أ َّ
مثل ،أ ّن اثنتني من كتائب الزنتان الكبرية،
الفاشلة مبارشةً؛ من ذلك ً
لواء القعقاع ولواء الصاعقة ،و َّجهتا يوم  18شباط  /فرباير إنذا ًرا
بحل نفسه ،وإخالء مقا ِّره ،خالل
طالبتا فيه املؤمتر الوطني العا ّم ِّ
خمس ساعات .وعىل الرغم من فشل اإلنذار يف ما اصطُلح عىل
متسك املؤمتر الوطني
تسميته باملحاولة االنقالبية الثانية؛ بسبب ُّ
برفضه إدخال البالد يف حالة فراغ دستوري ،والتفاف قوى عديدة
حوله ،بوصفه املؤسسة الوحيدة املنتخبة ،بدا من الواضح إرصار
قوى محسوبة عىل "تحالف القوى الوطنية" الذي ّأسسه محمود
جربيل (الذي كثَّف ظهوره اإلعالمي قبل املحاوالت االنقالبية) عىل
إطاحة املسار الدميقراطي؛ العتقادها أنه ال توجد فُرص كبرية لها يف
االنتخابات العامة املقررة يف وقت الحق من هذا العام ،أو ألنها غري
أصل عىل الرتشح لالنتخابات مبوجب قانون العزل السيايس.
قادرة ً
ويف هذا السياق ،ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن آمر لواء القعقاع هو عثامن
مليقطة ،وهو شقيق عبد املجيد مليقطة القيادي وعضو املكتب
السيايس يف "تحالف القوى الوطنية" ،وهام مستهدفان مبارش ًة
بقانون العزل السيايس ،ولهذا السبب فإ ّن هذه املحاولة االنقالبية
األخــرة يجب وضعها يف إطار اله ّزات االرتدادية لقانون العزل
السيايس ومحاولة القوى والرموز املستهدفة من هذا القانون من
أجل البقاء وضامن وجودها يف الخريطة السياسية املستقبلية لليبيا.
الجدير بالذكر يف هذا املجال أ ّن لواء القعقاع سمح ألعضاء سابقني
يف كتائب القذّايف باالنضامم إليه بعد سقوط القذّايف؛ من أجل أن
يستفيد من خرباتهم العسكرية ويع ّزز عدد أفراده.
جاءت هذه املحاوالت االنقالبية الفاشلة يف سياق سعي بعض القوى
غري الراضية عن تط ّور املسار االنتقايل يف البالد الستغالل االستياء
الشعبي الناجم عن تر ّدي الحالة األمنية والسياسية واالقتصادية
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التي غال ًبا ما تصاحب املراحل االنتقالية؛ من أجل تعزيز نفوذها
علم أ ّن هذه القوى ال متلك برامج
واالنقضاض عىل السلطةً ،
حلول عملي ًة ملشكالت ليبيا ،بل يطغى عىل تح ّرك
سياسي ًة بديلةً ،أو ً
رموزها الطموح الشخيص املعتمد عىل تحالفات مع جهات خارجية
ترعى قوى الثورة املضادة يف أكرث من دولة ،وتعارض مسار التح ّول
الدميقراطي يف أنحاء املنطقة.

خالصة :التح ّديات المستقبلية
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يتمثّل التح ّدي األ ّول يف ملء الفراغ الدستوري السائد حال ًّيا وصوغ
مم سيساهم يف بناء املؤسسات وبخاصة مؤسسة الجيش
الدستور؛ ّ
حتّى تكون قادرة عىل فرض إرادة الدولة عىل األرض واستيعاب
كتائب الث ّوار املسلّحة التي ساهمت يف إسقاط حكم القذّايف .يف هذا
اإلطار ،هناك عدد من املسائل التي سوف تعوق عملية صوغ الدستور
من أه ّمها القضية الجهوية والقبلية والنظام الفيدرايل الذي يطالب
به مجلس برقة االنتقايل وقضية حدود األقاليم والدوائر االنتخابية،
واملطالب الثقافية واللغوية لألقلية األمازيغية.

لقد أبرزت التط ّورات األخرية مدى ضعف املجتمع املدين والسيايس
الليبي (مبا فيه األحزاب) بسبب استبداد فريد من نوعه يف عهد نظام
القذايف ،وما زاد األمور سو ًءا تبلور خريطة سياسية جديدة يف مرحلة
ما بعد الثورة جعلت من القوى املحلية والجهوية العبًا أساسيًّا يف
املعادلة السياسية الجديدة التي متكَّنت من زيادة نفوذها ،ومن
التأثري يف الحياة السياسية الليبية ،عىل حساب بناء مؤسسات عىل
وخصوصا يف قطا َعي األمن والجيش.
املستوى الوطني،
ً
عالو ًة عىل ذلك ،أ ّدت النزعات الفردية دو ًرا ال يستهان به يف الوضع
السيايس املتأزم الحايل؛ إذ يالحظ أ ّن بعض هؤالء املبعدين من رموز
بدل من أن يساهموا يف د ْعم
العمل السيايس يف املرحلة السابقة ً -
عمل املؤسسة الوطنية الوحيدة القامئة مساهم ًة تضمن انتهاء
سلسا وتصل بالبالد إىل ب ّر األمان  -اعتمدوا
املرحلة االنتقالية انتها ًء ً
خطابًا إعالم ًّيا تحريض ًّيا يُظهر مرار ًة وإحباطًا ناتجني من اإلقصاء عن
العمل السيايس ،نتيجة عملهم يف إطار النظام السابق ومبوجب قانون
العزل السيايس .إال أ ّن التح ّديات واملشكالت املعقّدة التي تواجهها
ليبيا حاليًّا غري مرتبطة بالنقاشات التي خاضها هؤالء ،بل بسعيهم
للتخلّص من تأثري الث ّوار يف عملية ُصنع القرار منذ بداية الثورة ،حتى
إنهم اتّهموا دولً عربية ،وال س ّيام قطر ،بأنّها تدعم التيارات اإلسالمية،
ألنها رفضت د ْعم هذا املسعى ،عىل الرغم من أ ّن الدوحة كانت
عمل ًّيا ،عاصمتهم التي عملوا منها خالل الثورة ،وأ ّن محطة التلفزيون
لكل األحرار" التي تبثّ منها ،ما زالت
القريبة من خطِّهم "قناة ليبيا ّ
شاه ًدا ح ًّيا عىل ذلك.
بعد ثالث سنوات عىل سقوط نظام القذّايف ،ويف ضوء التحليل أعاله
لألزمات التي شهدتها الساحة السياسية الليبية ،نستطيع أن نستنتج
أ ّن هناك تح ّديات كبرية تواجه الثورة الليبية ميكن تلخيصها يف النقاط
التالية:

أ ّما التح ّدي الثاين ،فيتمثّل يف السيطرة عىل األمن والكتائب املسلّحة؛
إذ فشلت الحكومات املتتالية يف ليبيا يف استيعاب هذه الكتائب
مم
والث ّوار يف مؤسسات الدولة ،كام فشلت يف فرض إرادتها عليهم ّ
بكل جالء يف عملية اختطاف
نتج منه حالة من الفلتان األمني ظهرت ّ
رئيس الــوزراء عيل زيدان من فندق يف وسط طرابلس ملدة عدة
ساعات قبل إطالق رساحه .يفاقم الفراغ الدستوري السائد حاليًّا يف
ليبيا القضية األمن ّية ويجعل سيطرة الحكومة عىل املليشيات املسلحة
أكرث صعوبة .وعىل الرغم من أ ّن عد ًدا كب ًريا من هذه املليشيات يقع
تحت سيطرة وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع ،فإنها تدافع عن مصالح
ذاتية ألنها ما زالت تحتفظ بهيكليتها الخاصة وتتّخذ قراراتها مبعز ٍل
عن الوزارات الوصية .هذه الوضعية األمنية غري املستقرة تح ُّد من
صالحيات الحكومة يف جميع املجاالت ،وال س ّيام يف النظام القضايئ
الذي ال ميلك القدرة عىل تنفيذ قراراته ألنه ال يستطيع أن يستند إىل
قوى أمنية مهنية ومحايدة .ولهذا السبب ،فإ ّن ملء الفراغ الدستوري
الحايل يف أقرب وقت ممكن وبناء مؤسسة الجيش ،هام من أه ّم
تح ّديات املرحلة االنتقالية حتّى تتمكّن الدولة من خالل املؤسسة
العسكرية السيطرة عىل امليليشيات املسلّحة وبسط سيطرتها عىل
الرتاب الوطني كافة.

دراسات وأوراق تحليليّة
ثالث سنوات على الثورة الليبية :التحدّ يات والمآالت

أ ّما التح ّدي الثالث الذي يواجه الثورة الليبية ،فهو املصالحة الوطنية
وإعادة الثقة واللحمة بني املك ّونات املختلفة من املجتمع الليبي الذي
يعاين انقسا ًما حا ًّدا بني عدد من القبائل واملناطق كنتيجة لسياسات
النظام السابق وتداعيات الحرب األهلية التي شهدتها الثورة الليبية.
يف هذا السياق ،يخىش أ ّن التطبيق الواسع والصارم لقانون العزل
السيايس لن يساهم إيجابيًّا يف مسعى املصالحة الوطنية الرضورية
من أجل بناء مجتمع ليبي جديد يتّجه نحو املستقبل بأمان.

امللف االقتصادي وتوفري الخدمات املعيشية
يتمثل التح ّدي الرابع يف ّ
أي حكومة توفريها إالّ
للشعب الليبي ،والتي لن يكون بإمكان ّ
إذا جرى التص ّدي بنجاح للتح ّدي الدستوري واملؤسسايت .وكام هو
معروف ،فاالقتصاد الليبي اقتصاد ريعي يعتمد باألساس عىل عوائد
تصدير النفط يف األسواق العاملية ،والسوق األوروبية بخاصة ،ولن
تستطيع الدولة الليبية أن تواجه التح ّديات االقتصادية وتوفري
الخدمات ملواطنيها إذا مل تكن قادرة عىل السيطرة بشكل كامل عىل
املنشآت النفطية وعىل موانئ تصدير النفط؛ من أجل االستفادة
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املالية من تلك العوائد ،ومعالجة الوضع االقتصادي ،وتوفري الخدمات
الرضورية .وكام أرشنا من قبل ،فقد خرست الدولة الليبية نصف
إنتاج النفط بعد سيطرة ق ّوات مجلس برقة عىل ثالثة موانئ لتصدير
مم أث ّر سلب ًّيا يف أداء االقتصاد الليبي الذي شهد انكامشً ا
النفط؛ ّ
بنسبة  %60يف الناتج املحيل العام منذ عام  2011بحسب إحصائ ّيات
البنك الدويل(((.
نظ ًرا إىل هذه التح ّديات وإىل األزمات األخرية التي أ ّدت إىل عدم
التمديد للمؤمتر الوطني العام ،من الرضوري أن تسارع النخب
الليبية إىل التوافق ،وإىل َوأد خالفاتها والتضحية بجزء من تطلعاتها
الفئوية؛ من أجل إعادة بناء الدولة التي غ َّيبها نظام القذايف طوال
أكرث من أربعة عقود ،أل ّن الفشل أو التأخّر يف التوافق سوف يؤديان
إىل أن تتح َّول ليبيا إىل دولة فاشلة ،أو دول فاشلة عديدة ،تحكمها
يصح يف شأن
ميليشيات تفرض رشعيتها بقوة السالح .وهذا األمر ُّ
التيارات اإلسالمية وغري اإلسالمية ،والقبائل ،والنخب املدن ّية أيضً ا.
ال ميكن إدارة ليبيا ،متهي ًدا إلعادة بناء الدولة ،من دون تنازالت
تق ّدمها القوى السياسية واالجتامعية الفاعلة .وتاريخيًّا ُعرفت القبائل
الليبية برفضها لغة العنف فيام بينها ،وكُ ِّونت يف املدن الليبية واملنايف
التوصل إىل تسويات وحلول وسطى .وبنا ًء
نخب مدنيةٌ ،قادرة عىل ُّ
ٌ
عىل ذلك ،فإ ّن ما يجب أن يحكم سلوك النخب السياسية واألمنيّة
الليبية ،يف مثل هذه األحــوال ،الحرص عىل املؤسسات الوطنية،
أي يشء آخر ،وعدم السامح
واملصلحة العامة ،ووحدة الدولة قبل ِّ
ألي جهة  -مهام كان تو ُّجهها  -بف ْرض نفسها بالقوة؛ أل ّن ذلك سوف
ِّ
يل ُمد ِّمرٍ ،وبخاصة أ ّن السالح يف املجتمع
يُدخل البالد يف أتون رصا ٍع أه ٍّ
الذي تحكمه الروابط التقليدية القبَلية أو الجهوية ،أم ٌر متاح.

http://www.worldbank.org/en/country/libya/overview
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