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فرجيني كولومبيه

*

االنتخابات والصراع المسلّح والنفط
السلطة
في خضم التنافس على ُ
في ليبيا ما بعد القذافي

تتناقــش هــذه الدراســة أحــوال ليبيــا بعــد خمــس ســنوات مــن ســقوط نظــام العقيــد معمر
أن ليبيــا تقف اآلن علــى حافة الهاوية ،بســبب اإلشــكاالت االجتماعية
القذافــي .تــرى الدراســة ّ
واالقتصاديــة التــي أفرزهــا الوضــع السياســي غيــر المســتقر الــذي اســتمر حتــى اآلن خمــس
أن خطة التحول التي تصورها "المجلس
نحو
جلي ّ
ّ
سنوات .فمنذ نهاية عام  ،2014اتضح على ٍ
تفككت ،كما رافق االنســدا َد المؤسســاتي الذي تبلور في ظلّ
الوطني االنتقالي" في ليبيا ّ
إخفــاق هــذه الخطــة الكثير من العنــف ،وعدم االســتقرار ،والصدامات المباشــرة بيــن الفرقاء.
يضــاف إلــى ذلــك ما أخذ يجري مؤخ ًرا من تمدد متســارع لنفوذ "تنظيم الدولة اإلســامية في
ص ِّورت بأنها منافســة بين ممثلي "اإلســاميين"
ليبيــا" .وتــرى الدراســة ّ
أن انتخابــات  2012التي ُ
ً
تنافســا وســباقا علــى المصالــح بيــن ممثلــي مــدن
و"الليبرالييــن" ،كانــت  -فــي الحقيقة -
ً
ُ
أن النخب السياســية الليبيــة في حاجة إلى
وبلــدات بعينهــا ،وعشــائر وعائالت .وترى الدراســة ّ
التشــجيع والدعــم ،لتتمكن مــن بناء توافقات في ما بينها ،ولتفيد من إطار الشــرعية الجديد
من أجل تقديم إنجازات ملموسة للشعب الليبيً ،
بدال من االعتماد على القوة ،وتدمير مصادر
الثروة الوطنية ،والدعم الخارجي ،للسيطرة على الخصوم السياسيين والقضاء عليهم.
*

باحثة فرنسية ،تعمل يف معهد الجامعة األوربية يف فلورنسا ،مختصة بالشأنني املرصي والليبي.

96
بعد مرور خمسة أعوام عىل الثورة الليبية التي أطاحت معمر القذايف
ونظامه ،يف نهاية ترشين األول /أكتوبر  ،2011تبدو ليبيا عىل حافة
الهاوية ،بسبب تفاقم التداعيات االجتامعية واالقتصادية للوضع
يل أ ّن خطة التحول
السيايس .ففي نهاية عام  ،2014اتضح عىل نح ٍو ج ّ
التي تصورها "املجلس الوطني االنتقايل" يف ليبيا تفكّكت ،ورافق
ظل إخفاق هذه الخطة الكثري من
االنسدا َد املؤسسايت الذي تبلور يف ّ
فضل عن
العنف ،وعدم االستقرار ،والصدامات املبارشة بني الفرقاءً ،
التمدد املتسارع لنفوذ "تنظيم الدولة اإلسالمية يف ليبيا".
استخف الليبيون ورشكاؤهم األجانب بهذه التحديات .ولك ّن هذه
ّ
النهاية ما كانت لتصري محتوم ًة لو جرى تغليب الحوار واملصالحة عىل
التنافس يف املراحل االنتقالية األوىل.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

مهم من
داخل املدن واملجتمعات املحلّية التي كانت أظهرت قد ًرا ًّ
التكاتف يف أثناء الثورة.
لقد كان من النتائج التي كشف عنها الحوا ُر السيايس الذي رعته األمم
املتحدة وجود تباين واضح يف املصالح بني ال ُنخب املحلّية ،ينعكس
عىل العالقة ما بني هذه ال ُنخب ومن يتبعها((( ،عالو ًة عىل االنقسامات
السياسية املتزايدة بني نُخب البالد ،يف الرشق والغرب ،وصعوبة
التواصل بني األفـراد والعوائل عرب أطراف البالد املرتامية ،وح ّدة
الخطاب السيايس الذي تبثّه أجهز ُة اإلعالم املتحزبة ،وهو ما يساهم
يف تعميق الفجوة بني شطري ليبيا ،يف الرشق والغرب ،ويطرح شكوكًا
يف إمكان بقاء ليبيا دول ًة مو ّحدةً.

عسكرة السياسة وصعود عصابات
الجريمة المنظمة والجماعات
الجهادية

صــورة ليبيا القاتمة بعد خمســة
أعوام من االنتقال:
التباين في المصالح والتشظي
المتزايد في الساحة السياسية
منذ صيف  ،2014يتنافس برملانان وحكومتان يف االعرتاف بأنّه الطرف
ألي ٍ
طرف سلطات حقيقية
للسلطة الليبية ،من دون أن تكون ّ
املمثل ُ
متارس عىل رقعة واسعة من أرض ليبيا ،وال رشعية عابرة لألقاليم
أي
واملجتمعات املحلّية ،بل إنه مل ي ُعد لتعريف هذا املعسكر أو ذاك ّ
مع ًنى ،بعد نشوء "فجر ليبيا" الذي يرتبط بربملان طرابلس العاصمة،
يف مقابل "عملية الكرامة" التي ترتبط بربملان طربق .فقد قادت
املصالح املصاحبة للمفاوضات السياسية ،إىل تشديد ح ّدة الخالفات
كل منهام ،ومن ث ّم آل األمر إىل تشظّي املعسكرين
السياسية داخل ّ
أصل ،وهو ما أث ّر يف التامسك االجتامعي
اللذين كانَا غري متجانسني ً

ساهمت االنقساماتُ السياسية يف تفاقم أزمة األمن يف البالد .فمن
ِ
املواجهات املسلّحة بني األطراف
جهة ،أذكت هذه االنقساماتُ
املتخاصمة .ومن جهة أخرى ،أوجدت الفراغ السيايس والقيادي الذي
للسلطة املركزية
سمح بتك ّون الجامعات املسلّحة التي ترفض الخضوع ُ
(يشمل هذا األمر جامعات تشكّلت يف أثناء ثورة  ،2011أو بعد هذه
الفرتة مبارشةً) ،أو التي ته ّدد السكّان والسلطات القامئة (من قبيل
مثل).
عصابات الجرمية املنظمة والجامعات الجهادية ً
بعد املواجهات العسكرية الواسعة النطاق التي دارت بني ائتالفات
من جامعات مسلّحة من مرصاتة وزلينت يف متوز /يوليو  ،2014رمبا
قليل يف طرابلس ،ولك ّن الوضع ال يزال مضطربًا .فهناك
هدأت األجواء ً
مواجهات مستم ّرة بني عصابات املسلّحني املتناحرة ،من دون أن
أي طرف من إحكام سيطرته .ويف ما عدا ذلك ،أثبت الهجوم
يتمكن ّ
الذي تب ّناه تنظيم الدولة اإلسالمية عىل فندق كورنثيا بطرابلس ،يف
كانون الثاين /يناير  ،2015وجود تنظيامت جهادية ،قادرة عىل القيام
بهجامت يف العاصمة.
حال؛ إذ ِ
يشيع العنف
وليس وضع بنغازي ،مدينة ليبيا الثانية ،بأفضل ً
والتدمري ،منذ أواخر عام  ،2012من انفجارات ،وسيارات مفخخة،
واغتياالت لناشطني ورجال أمن ،ومسؤولني يف الحكومة .ويواصل
1 Wolfram Lacher, “The UN wants to end Libya's civil war. Here is the big
challenge they face,” The Washington Post, 5/11/2015.
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ولعل إحدى نتائج ما تشهده
سكان هذه املدينة دفع مثن العنفّ .
بنغازي من عنف كان من ج ّراء إعالن الجرنال املتقاعد خليفة حفرت
عن "عملية الكرامة" يف أيار /مايو  .2014ويستم ّر يف بنغازي القتال
بني قوات ما يسمى "الجيش الوطني الليبي" وقوات متحالفة مع
"مجلس شورى ثوار بنغازي"؛ من بينها "كتيبة أنصار الرشيعة" التي
تصنفها الواليات املتحدة األمريكية جامع ًة إرهابيةً ،و"كتيبة درع
ليبيا" ،و"كتيبة  17فرباير" ،و"كتيبة راف الله السحايت".
كل أرجاء ليبيا ،مثن نزاعات بني
بوج ٍه عا ّم ،يدفع املدنيون ،يف ّ
مجموعات مسلّحة تحاول السيطرة عىل موارد ليبيا ومرافق البنية
التحتية فيها ،إذ تشهد املدن :سبها ،والكفرة ،وأوباري الجنوبية ،عىل
نح ٍو خاص ،مثل هذه النزاعات ،وكث ًريا ما يحتدم الرصاع بني قبائل
الطوارق والتبو يف جنوب غرب ليبيا ،وبني التبو والزوي يف الجنوب
الرشقي .وقد أ ّدت جميع هذه العوامل إىل تدهور الوضع اإلنساين،
فضل عن محدودية
نظ ًرا إىل قلّة املوارد ،وضعف الخدمات الطبيةً ،
االتصاالت عرب البالد.
وارتبط الفرا ُغ السيايس ،عىل املستوى الوطني ،بغياب السلطات
املحلّية الرشعية يف الكثري من املناطق؛ ما أ َّدى إىل صعود املجموعات
الجهادية ،ويف صدارتها تنظيم الدولة اإلسالمية يف ليبيا الذي
نجح ،بعد ظهوره يف درنة يف ترشين األول /أكتوبر  ،2014يف احتالل
حوارض ومساحات شاسعة ،وال سيام مدينة رست التي ُعرفت بوالئها
للقذايف وبلدات صغرية حولها .ويف كانون الثاين /يناير  ،2016استطاع
التنظيم التقدم رشقًا ،فاحتل مدينة بن جواد ،ومتكّن من قصف
املنشآت النفطية يف مرفأي السدرة وراس النوف.

اقتصاد على حافة االنهيار
نتيج ًة ملا تق ّدم ِذكره ،يبدو أ ّن االقتصاد الليبي ُمقبل عىل الرتاجع
املحل ،ويف سياق تفكُّك أمني،
ّ
بطريقة متسارعة .فعىل الصعيد
قاد التنافس يف املوارد االقتصادية (من بينها حقول النفط والغاز
فضل عن املوارد املالية األخرى) إىل تدهور
ومنشآت قطاع الطاقةً ،
مدخول النفط ،ومن ث ّم إىل تدهور مايل حا ّد .فصادرات النفط اآلن
هي تقريبًا ربع ما كانت عليه عام  ،2011وعج ُز امليزانية عام 2016
يراوح بــن 20 و 30مليار دينار ليبي ( 21.6 - 14.4مليار دوالر
املحل
أي ما تراوح نسبته بني  %42و %68من الناتج ّ
أمرييك تقري ًبا)ْ ،
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كل ذلك مع ارتفاع اإلنفاق الحكومي .ولذلك،
اإلجاميل((( ،وقد تزامن ّ
انخفض احتياطي املال يف ليبيا من  110مليار دوالر عام  ،2013إىل
 60مليار حال ًّيا ،وهو أم ٌر سيمثّل مشكل ًة كربى ،لبلد يعتمد كلّ ًيا
عىل االسترياد.
وانعكس االنقسام بني املؤسستني السياسيتني عىل املؤسسات املالية
أيضً ا؛ ذلك أ ّن كلتا الحكومتني تطالب ببنك ليبيا املركزي ،وباملؤسسة
الوطنية للنفط ،واملؤسسة الليبية لالستثامرات (الصندوق السيادي
تحاج يف أنها تحظى
الليبي داخل البالد وخارجها) .فحكومة البيضاء ّ
باعرتاف دويل ،ويف أ ّن من حقّها السيطرة عىل هذه املؤسسات،
ولكن ليس لها القدرة عىل ذلك؛ أل ّن املؤسسات املالية املتنازع فيها
تقع يف طرابلس ،كام أنها مل تنجح يف إنشاء مؤسسات موازية بديلة
موالية لها.
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن بعض كبار املسؤولني يف هذه املؤسسات طالبوا
بأن تبقى هذه املؤسسات خارج دائرة الرصاع السيايس .وبالفعل،
ال يزال البنك املركزي الليبي يدفع رواتب سائر املوظفني يف كلتا
فضل عن أنه يُغطي نفقات الدعم الحكومي يف سائر ليبيا.
الحكومتنيً ،

عرقل االنتقال في ليبيا؟
لماذا ُ
ساهمت رسعــة تنظيم االنــتــخــابــات الترشيعية يف ليبيا،
يف متوز /يوليو  ،2012وسالمة إجراءاتها وسهولتها ،يف رفع سقف
توقعات التفاؤل بالتحول يف ما بعد الثورة يف ليبيا ،وبأ ّن الدولة ُمقْبلة
عىل عرص جديد حافل بالحرِيات الفردية ،والرفاهية االقتصادية،
واملشاركة السياسية .وكان السياسيون الغربيون املؤيّدون للثورة
الليبية يفرتضون أ ّن التحول يف ليبيا سيكون ناج ًحا وباه ًرا ،وأ ّن االنتقال
من نظام "الجامهريية" سيؤ ِّدي إىل ازدهار ليبيا ،وكان يُحسب لهذه
البالد تجانسها شبه املطلق؛ من ذلك تجانسها الديني (أغلبيتها من
املسلمني الس ّنة) ،واإلثني (عىل الرغم من وجود مه ٍّم ألقليات إثنية
من قبيل الطوارق ،والتبو ،واألمازيغ) ،إضاف ًة إىل قلّة الكثافة السكانية
فضل عن مواردها
فيها ( 6ماليني نسمة يف  18مليون كيلومرت مربع)ً ،
الطبيعية ،وأموالها ،وموقعها الجغرايف املميز بني أوروبا وأفريقيا
والرشق األوسط .وهكذا ،كانت تكتمل الصورة املتفائلة لليبيا بالنظر
2 International Crisis Group, The Prize: Fighting for Libya's Energy Wealth,
Middle East and North Africa Report, no. 165, 3/12/2015.
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كل عامل من عوامل االنتعاش الرسيع والسليم للبالد بعد
إىل توافر ّ
(((
ثورة . 2011

النزاع والتوتر واالستقطاب بني الجامعات السياسية يف الساحة
السياسية الفتيّة.

شكّلت انتخابات "املؤمتر الوطني العا ّم" ،يف  7متوز /يوليو  ،2012خطو ًة
أساسي ًة يف املسار االنتقايل ،كام خطّط له "املجلس الوطني االنتقايل"
وأق ّره اإلعالن الدستوري الذي صدر يف آب /أغسطس  .2011وكانت
مث َّة وجهات نظ ٍر مختلف ٍة بني ال ُنخب الليبية ،متعلّقة بكيفية ضامن
استقرار البالد خالل الفرتة االنتقالية ،وبعدم املساس برشعية السلطات
املوقّتة يف الحكم .وقد غلبت ،يف النهاية ،وجهة نظر "اإلخــوان
املسلمني" واملجموعات اإلسالمية األخرى ،بشأن رضورة إرشاف جسم
منتخب عىل املرحلة االنتقالية ،ورضورة أن يُنظَر إىل رشعية السلطات
أي أم ٍر آخر ،مبا يف ذلك االستقرار(((.
االنتقالية بوصفها أكرث أهمي ًة من ّ
وقد أيّد املجتم ُع الدويل فكرة إجراء انتخابات مبكرة ،تحت هاجس
إيجاد رشيك حوار ليبي مو ّحد وذي رشعية ،استنا ًدا إىل أ ّن فكرة
انتخابات ح َّرة ونزيهة هي جوهر الدميقراطية.

مل يعرف الليبيون السياسة الحزبية ،وال اإلجراءات االنتخابية ،ومل تكن
أي خربة يف الحوار السيايس أو يف بناء
لقادة األحزاب السياسية الناشئة ّ
التوافقات .ونتيج ًة لذلك ،صار يبدو أ ّن التنافس االنتخايب والفوز يف
االنتخابات يشكّالن املفتاح الذي يؤ ِّدي إىل الحصول عىل دعم أغلبيّة
السلطة ،والسيطرة عىل املؤسسات السياسية الناشئة
الليبيني لكسب ُ
والتحكم فيها ،مبا يف ذلك "املؤمتر الوطني العا ّم" ،والحكومة ،وسائر
السلطة مبوجبه
مؤسسات الدولة أيضً ا .وتجاوز األمر م ًدى تكون ُ
وسيل ًة لفرض رؤية أيديولوجية مح ّددة أو برنامج سيايس ما؛ إذ رأت
ال ُنخب السياسية الليبية أ ّن املواقع املؤسسية وسيلة للوصول إىل املوارد
(االجتامعية واملالية) واإلفادة منها ملجتمعاتها املحلّية .ونتيج ًة لذلك،
وعىل الرغم من أ ّن انتخابات  2012قُ ّدمت بأنها منافسة بني ممثيل
تنافسا وسباقًا
"اإلسالميني" و"الليرباليني" ،فإنها  -يف الحقيقة  -كانت ً
(((
عىل املصالح ،بني ممثيل مدن وبلدات بعينها وعشائر وعائالت .

االستخفاف بانقسامات المجتمع
الليبي وضرورة المصالحة

كانت انتخابات متوز /يوليو  2012مبنزلة نجاح كبري ،عىل مستوى
التنظيم واملشاركة التي بلغت نسبتها  %61.58من الناخبني((( .ولكن
ما تخفيه هذه النسبة العالية للمشاركة هو أ ّن االنتخابات فاقمت
الخالفات بني الجامعات املسلّحة واملجتمعات الحاضنة لها .ويف
الحصيلة ،أ ّدت االنتخابات  -وإن عىل نح ٍو غري مقصود  -إىل زيادة
 3 3يبلغ احتياطي ليبيا املؤكد من النفط الخام  48مليار برميل؛ أي نحو  %38من إجاميل
االحتياطي يف القارة األفريقية ،و %2.9من اإلجاميل االحتياط العاملي .أ ّما بالنسبة إىل الغاز
الطبيعي ،فيبلغ االحتياطي الليبي نحو  55تريليون قدم مكعب.
4 Peter Bartu, “The corridor of uncertainty,” in Peter Cole & Brian
McQuinn, The Libyan Revolution and its Aftermath, (London: C. Hurst
& Co Publishers Ltd, 2015).
 5يف هذه االنتخابات ،حازت قامئة "تحالف القوى الوطنية" ،بقيادة محمود جربيل 39
مقعدًا ،يليها "حزب العدالة والبناء" ،املرتبط بجامعة اإلخوان املسلمني الذي حاز  17مقعدًا،
إال أ ّن املنافسة يف مقاعد "املستقلني" أدّت إىل هيمنة مرشّ حي اإلخوان والسلفيني عىل
املرشحني القريبني من "تحالف القوى الوطنية".

تأثر املجتمع الليبي ،عىل نح ٍو عميق ،بسياسات التحكم والسيطرة
التي مارسها نظام القذايف أكرث من  40عا ًما ،وأ ّدى ذلك إىل رشوخ
مجتمعية عميقة ،ات ّخذ بعضها طاب ًعا عنف ًيا بني املجتمعات املحلّية.
وخالفًا لثوريت مرص وتونس ،رسعان ما تحولت الثورة الليبية إىل ثورة
مسلّحة ،أ ّدت إىل تدخل عسكري مبارش لق ًوى أجنبية .ومن ث ّم،
انتهت إىل حرب أهلية واجهت بعض املجتمعات املحلّية الليبية فيها
بعضها اآلخر؛ إ ّما يف إطار الثورة وإ ّما يف إطار الدفاع عن النظام ،بدعمٍ
من قوى أجنبية يف كلتا الحالتني.
وهكذا ،كان إعالن "املجلس الوطني االنتقايل" تحري َر البالد مبنزلة
إعالن نرص من مجموعة ليبيني عىل مجموعة أخــرى ،وأصبحت
البالد  -يف إثر ثورة  17فرباير  -منقسم ًة بني غالب ومغلوب ،ورسعان
ما طفت إىل السطح النزاعاتُ القدمية بني املجتمعات املحلّية .ومن
ث ّم ،ازدادت املخاطر الحافّة بإعادة بناء النظام السيايس.
6 Wolfram Lacher, “Fault Lines of the Revolution: Political Actors, Camps
and Conflicts in the New Libya,” SWP Research Paper (Berlin: SWP, 2013).
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أ ّما الجامعات املسلّحة ومجتمعاتها الحاضنة ،فكانت املرحلة
االنتقالية التي ابتدأت بانتخابات "املؤمتر الوطني العا ّم" ،وكانت
ذات أهمية مفصلية بالنسبة إليها ،فهي ميكن أن تنتهي إىل توزيع
حاسم
للسلطة بني املجتمعات املحلّية .ويُع ّد هذا التوزيع أم ًرا
ً
جديد ُ
يف تشكيل النظام السيايس الجديد .وهنا تحدي ًدا ،بلغت املنافسة
بني املجتمعات املحلّية ذروتها ،مدعوم ًة بالقادة السياسيني الجدد
والجامعات املسلّحة الجديدة.

يف البداية ،كان مث َّة تص ّدع كبري يف العالقة بني املدنيني الذين قاتلوا
ضمن ألوية الثورة عام  2011من جهة ،واملنشقّني عن نظام القذايف
الذين التحقوا بالثورة من جهة أخرى .وتدريجيًّا ،منَا تص ّدع ثانٍ بني
االئتالفات الثورية نفسها ،وال سيام بني املنترصين .وهكذا ،كانت
صيانة ثورة  17فرباير عىل ّ
املحك ،بالنسبة إىل قوى الثورة التي متثّلت
أولويتها األوىل مبنع أفراد النظام السابق من املشاركة يف الشأن
السيايس الليبي ،وبأن يكون قادة ليبيا الجديدة "ثوا ًرا مخلصني" ،وهو
ما يكشف عن ضغينة تجاه أفراد النظام القديم وعدم الثقة بهم.
ولذلك انتهزت قوى الثورة فرصة االنتخابات الترشيعية األوىل لتثبت
ق ّوتها ونفوذها عرب سائر مؤسسات الدولة ،ولتح ّد من نفوذ أتباع
النظام السابق .وهذا األسلوب متأث ّر بخربة عنارص قوى الثورة التي
تشكّلت يف ليبيا أثناء حكم القذايف؛ إذ كان ّ
الشك املتبادل يسيطر بني
فئات املجتمع عىل الحياة العا ّمة ،وكانت الفئات املجتمعية تتنافس
يف ما بينها للحصول عىل املزايا من الحكومة املركزية.
وعىل الرغم من نجاح االنتخابات األوىل ،فإ ّن املؤمتر الوطني العا ّم
رسعان ما انقسم إىل كتلتني رئيستني ،واحــدة يقودها "اإلخــوان
املسلمون" ،واألخرى يتزعمها "تحالف القوى الوطنية" .وهاتان
الكتلتان تختلفان يف ما بينهام عىل التعامل مع مسؤويل النظام السابق
وإرث الحرب األهلية ،ومل تكونَا قادرتني عىل بناء توافق بينهام يف
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أمور كانت حاسم ًة لضامن رشعية املؤسسات الجديدة .وقد أ َّدى هذا
االنقسام إىل شلل املؤمتر الذي اعتمد الحقًا ،يف  13أيار /مايو ،2013
"قانون العزل السيايس" ،بعد أن مارس مؤيّدو القانون ضغوطًا
مسلّحة إلقراره.
ويف الخالصة ،كانت انتخابات  2012الترشيعية رضب ًة قاسي ًة ملسرية
بدل من أن تكون حجر األساس لضامن
االنتقال الدميقراطي يف ليبياً ،
استمرارية املؤسسات السياسية ورشعيتها .ومن املؤكّد أ ّن تنظيم
هذه االنتخابات ،بعد فرتة زمنية قصرية ج ًّدا من الثورة ،يُع ّد تحديًا
كب ًريا ،وال سيام أ ّن البالد تعدم تجرب ًة انتخابي ًة أو حيا ًة حزبيةً .غري أ ّن
األكيد أ ّن إخفاق العملية مل يكن ،بالدرجة األوىل ،بسبب افتقاد هذه
الخربة ،بل بسبب أ ّن االنتخابات نُظِّمت بعد فرتة قصرية من سقوط
نظام القذايف وحرب أهلية استمرت مثانية أشهر ،من دون معالج ٍة لِ َم
ترتّب عىل هذين األمرين.
لقد كشف اعتامد "قانون العزل السيايس" بالقوة عن حدود قدرات
السلطات االنتقالية عىل معالجة مسائل الحوار الوطني ،واملصالحة
الوطنية ،والعدالة االنتقالية .فمن جهة ،مل تكن توجد إال أُطر قانونية
قليلة ج ًّدا متعلّقة بتلك املسائل .ومن جهة أخرى ،كان الجهاز العديل
يُعاين اختالالت عميقةً ،وال سيام ما كان منه يف بيئة أمنية قلقة
(بنغازي ورشق ليبيا).
وهــكــذا ،مل تفلح مبادرتان كبريتان يف القيام بحوار وطني؛
إحداهام ُس ّميت "لجنة الحوار الوطني" ،ورأَسها محمد الحراري،
يف شباط /فرباير  ،2013واألخرى ُس ّميت "الهيئة التحضريية للحوار
الوطني" ،ورأَسها فضل األمني ،يف كانون الثاين /يناير  ،2014بعد
تبي للشعب الليبي أ ّن كلتا املبادرتني مح ّزبة ومنحازة سياس ًّيا
أن ّ
إىل طرف أو آخر داخل املؤمتر الوطني العا ّم ،عىل الرغم من أنهام
انطلقتَا بق َّوة(((.
7 Abdallah Hadeed, “Dialogue in Libya: challenges and conditions for
success,” NOREF, 21/1/2015, at:
http://www.peacebuilding.no/Themes/Peace-processes-and-mediation/
;publications/Dialogue-in-Libya-challenges-and-conditions-of-success
Mustafa Fetouri, “Libya's absent national dialogue,” NOREF, 13/2/2015, at:
http://www.peacebuilding.no/Regions/Middle-East-and-North-Africa/
;Publications/Libya-s-absent-national-dialogue/(language)/eng-US
”Jamal Bennor, “A model for dialogue and national reconciliation in Libya,
NOREF, 12/2/2015, at:
http://www.peacebuilding.no/Regions/Middle-East-and-North-Africa/
Publications/A-model-for-dialogue-and-national-reconciliation-in-Libya/
(language)/eng-US
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وإذا كان مث َّة اعتقاد مفاده أ ّن االنتخابات هي الخطوة األساسية لبناء
ليبيا الجديدة ،فإ ّن الطريقة التي أُعطيت فيها األولوية لالنتخابات
عىل حساب املصالحة الوطنية كانت خاطئةً ،ذلك أنها غضّ ت النظر
ظل
عن الكسور العميقة يف املجتمع الليبي ،بل إ ّن االنتخابات ،يف ّ
التنافس يف الحصول عىل املــوارد ،فاقمت الخالفات املجتمعية.
وكام ذكرنا من قبل ،كانت االنتخابات تعني ،بالنسبة إىل األطراف
مؤسيس جديد
املتخاصمة يف ليبيا ،سباقًا عىل مناصب النفوذ ،يف إطار ّ
يضمن للفائز أمرين أساسيني :السيطرة عىل استعامل العنف (ومن
ث ّم السالح) ،والسيطرة عىل ثروات الطاقة.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

األلوية الثورية والجامعات املسلّحة وإيكال املسؤولية األمنية إليها،
عىل الرغم من أ ّن هذه املسؤولية تتحملها الدولة عادةً .وقد أفىض
هذا األمر إىل ترتيبات أمنيّة هجينة ،وقلقة ،وغري متوازنة أو متناسقة،
محل جهوي من
بني جامعات مسلّحة ترعاها الدولة؛ ذات طابع ّ
ناحية ،وأجهزة الرشطة والجيش التي كانت سابقًا هي املسؤولة عن
قطاع األمن من ناحية أخرى ،وليس العكس(((.

مستقبل األجهزة األمنية
في خضم التنافس السياسي
باتت مسألة إعادة هيكلة األجهزة األمنية الليبية شأنًا سياس ًّيا محضً ا،
منذ بداية الفرتة االنتقالية ،ال مسأل ًة ف ّنيةً .ومع التدهور التدريجي
يف الوضع األمني ،بات ملحوظًا أ ّن بناء جهاز أمني مو ّحد وف ّعال ،من
دون توافق ومصالحة سياسية واسعني ،أم ٌر مستحيل .وبسبب غلبة
التنافس السيايس عىل بناء التوافقات بني ال ُنخب السياسية الجديدة
والجامعات املسلّحة املرتبطة بها ،كانت ليبيا أمام خريطة طريق
عاقت جزئ ًيا هذا التوافق .يُضاف إىل ذلك أ ّن السلطات االنتقالية
مل تق ّدم رؤي ًة إلصالح قطاع األمن ،عىل الرغم من التحديات الكبرية
سيستتب ،يف
التي واجهتها البالد .وكان مث َّة تص ّور مفاده أ ّن األمن
ّ
سائر أنحاء البالد ،بعد توقف الحرب .ولك ْن يف واقع الحال ،مل تكن
مث َّة قوات مو ّحدة تسيطر عليها السلطات االنتقالية وتستجيب لها.
أفضت الحرب إىل تفكيك قطاع األمن يف ليبيا ،فحدث انقسام واضح
بني القوات املسلّحة التي شُ كِّلت إبّان ُحكم القذايف من جهة ،والقادة
امليدانيني الذين تولّوا معظم القتال يف الحرب من جهة أخرى .وكان
ِ
املسيطر فعل ًّيا
والء العديد من الجامعات املسلّحة التي هي الطرف
عىل األرض ،مرتبطًا باملجتمعات املحلّية والقادة املحلّيني .وقد يكون
فضل عن الدعم الذي
املحل واملج ّزأ للثورةً ،
سبب ذلك هو الطابع ّ
تلقّته جامعات ُمح ّددة ،وعىل نح ٍو منفرد ،من جهات أجنبية .ومن
ث ّم ،كان التنسيق بني هذه الجامعات عرب سائر ليبيا مرتبكًا ج ًّدا.
وبسبب الحاجة إىل معالجة املسألة األمنية ،يف املدى القصري ،ق ّرر
املجلس الوطني االنتقايل والحكومة االنتقالية األوىل االعتامد عىل

وبعد أن أخفقت القيادات السياسية يف االتفاق يف ما بينها يف املؤمتر
شلل رسي ًعا للمؤسسة الترشيعية،
الوطني العا ّم ،وقد س ّبب ذلك ً
بدأت الجامعات املسلّحة املنتمية إىل مجتمعات محلّية بعينها (املدن
والبلدات؛ مثل مرصاتة والزنتان ،أو مثل ق ًوى مسلّحة تنتمي إىل مناطق
مح ّددة ،أو قبائل من املنطقة الرشقية ،أو مجموعات أيديولوجية
متضامنة ،من قبيل األعضاء السابقني يف "الجامعة الليبية املقاتلة" التي
نشطت يف التسعينيات ،أو أعضاء يف األحزاب اإلسالمية األخرى ،وما إىل
ذلك) تأخذ دور الفاعل الرئيس يف تصعيد ح ّدة النزاعات السياسية .ومل
تكن هذه النزاعات الحا ّدة تستهدف السيطرة عىل املؤسسات السياسية
فحسب ،بل كانت تستهدف مستقبل قطاع األمن أيضً ا.
فتح اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ،يف مرحلة مبكرة من الحرب
األهلية يف متوز /يوليو  ،2011الباب عىل موجة من االغتياالت ،طالت
رشقي البالد ،وتحدي ًدا
شخصيات أمني ًة وعسكري ًة عديدةً ،وال سيام يف ّ
8 Frederic Wehrey, “Ending Libya's civil war. Reconciling Politics,
Rebuilding Security,” Carnegie Endowment for International Peace, 24/9/2014,
at:
;http://ceip.org/11aHElc
Wolfram Lacher & Peter Cole, “Politics by Other Means: Conflicting Interests
in Libya's Security Sector,” Small Arms Survey, Working Paper 20, October
2014, at:
http://bit.ly/243kEAd
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يف مدينتي درنة وبنغازي .وقد أبرزت هذه املوجة ُعمق الخالف يف
إعادة بناء األجهزة األمنية ،بني الجامعات اإلسالمية املسلّحة وكبار
ُ
الخالف خالفًا بني "إسالميني"
الضباط يف النظام السابق .ومل يكن هذا
و"ليرباليني" ،عىل نحو ما يوصف .فقد شكّك الثوار يف جدوى إبقاء
الجيش والرشطة عىل حالهام ،وطالبوا بعملية إصالح جذرية لقطاع
األمن .ومبا أ ّن التوافق يف هذا املوضوع مل يتحقّق ،ومل يستطع أحد
األطراف ف ْرض رؤيته عىل اآلخرين ،تفتَّتت املؤسسات السياسية
واألمنية أكرث فأكرث ،إىل أن انفجرت املواجهة املسلّحة بني املعسكرين
عام .2014
يف هــذا السياق ،بــدت "عملية الــكـرامــة" التي قــادهــا حفرت
يف أيار /مايو  ،2014ر ّد َة فعلٍ عىل العنف املتصاعد واالغتياالت،
يف بنغازي وغريها .وقد بدأ ،يف الوقت نفسه ،حمل ًة عىل مختلف
الجامعات ذات املَيْل اإلسالمي كلّها ،ومن بينها "أنصار الرشيعة"،
واصفًا إيّاها جميعها بأنها "جامعات إرهابية".
وهكذاُ ،ولدت "عملية الكرامة" من استياء منترش بني ضباط الجيش
مم
السابق ،وال سيام الذين ينحدرون من املنطقة الرشقية ،انطالقًا ّ
يصفونه بأنه "تواطؤ" املؤمتر الوطني العا ّم يف التعامل مع اإلسالميني
وعدم مساندته الجيش يف محاولته إحكام األمن يف بنغازي .ورسعان ما
انض ّم إليهم مسلّحون من غر ّيب ليبيا ،وعىل نح ٍو خاص من مدينة الزنتان.

املوقف برسعة عىل األرض ،فأطلقت "غرفة عمليات ثوار ليبيا"
عملي ًة لطرد مسلّحي الزنتان من مطار طرابلس ومواقع إسرتاتيجية
وتوسعت رقعة القتال ،فجذبت ق ًوى مسلّح ًة
أخرى يف العاصمةّ .
من أصقاع ليبيا كلّها ،واستمر االقتتال بني جميع املجموعات
طَوال شهر آب /أغسطس  .2014ومع حلول أيلول /سبتمرب ،استطاع
تحالف "فجر ليبيا" الذي يقوده إسالميون من مرصاتة السيطرة عىل
طرابلس ،فقررت القوات املؤيّدة ملجلس النواب الجديد التمركز
يف مدينة طربق حيث اتخذ حفرت مق ًرا له .وبذلك ،انقسمت البالد
لكل منهام داعموه من القوى اإلقليمية؛
إىل معسكرين متحاربنيّ ،
أحدهام يقوده إسالميون ويتمركز يف طرابلس ويُعرف مبعسكر "فجر
ليبيا" ،واآلخر يتمركز يف رشق ليبيا ،ويقوده حفرت ،ويُعرف مبعسكر
"حملة الكرامة".
بذل مندوب األمم املتحدة إىل ليبيا جه ًدا ،طوال سنة كاملة ،للتوفيق
بني الطرفني ،ولكن من دون جدوى .وعىل الرغم من أ ّن الحوار الذي
املؤسيس
رعاه مندوب األمم املتحدة قد انطلق بهدف معالجة املأزق ّ
الذي نتج من قيام برملانني وحكومتني عىل نحو متوازٍ ،فإنّه رسعان
ما بدا أ ّن وضع ترتيبات أمنية جديدة هو إحدى القضايا الرئيسة
التي ينبغي معالجتها ،وأنه أه ّم عائق يحول دون الوصول إىل اتفاق
سيايس مستدام(((.

انهيار العملية السياسية
والطمع في ثروات ليبيا

يف حزيران /يونيو  ،2014جرت انتخابات مجلس النواب التي نجم
عنها املؤمتر الوطني العا ّم ،وهي انتخابات زادت النزاعات السياسية
خطورةً ،وال سيام يف طرابلس العاصمة؛ إذ أوشك الخالف السيايس بني
كل من مرصاتة والزنتان أن يتحول إىل رصاع مسلّح.
منارصي ّ
وقد أصبح ،بالفعل ،رصا ًعا مسلّ ًحا ،بعد أن فقدت مرصاتة والجامعات
اإلسالمية املسلّحة السيطر َة عىل مجلس النواب املنتخب .وتحول

يل ،منذ عام  ،2012أ ّن التمكّن من ثروات ليبيا
اتضح عىل نح ٍو ج ّ
محتمل للعملية االنتقالية
ً
حاسم ،وتهدي ًدا
النفطية سيكون تحديًا
ً
أيضً ا .فاألطراف املتصارعة كانت كلّها تدرك أ ّن السيطرة عىل ثروات
للسلطة.
البالد ستتيح إمكانات كبري ًة للتنميةً ،
فضل عن أنها مصدر ُ
وخالل أ ّول سنتني من املرحلة االنتقالية ،كان يوجد فه ٌم عا ّم بني
األطـراف الليبية مضمونه أ ّن التمكّن من منشآت ليبيا النفطية
ُيكن أن يُستخدم ورق َة ٍ
ضغط يف املفاوضات مع السلطات املركزية
يف طرابلس؛ من أجل رفع الرواتب ،أو الحصول عىل حصة أكرب يف
ألي طرف مصلحة
توزيع العوائد ،وما إىل ذلك( .((1ولذلك ،مل تكن ّ
9 Virginie Collombier, “Libya's Political Dialogue Needs More Security
Content,” Arab Reform Initiative, September 2015, at:
http://bit.ly/1PWUR3G
10 The Prize: Fighting for Libya's Energy.
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يف تعطيل عملية إنتاج النفط وتصديره مد ًة طويل ًة أو اإلرضار
بهذه العملية .إال أ ّن الرؤية تغريت عندما انهارت العملية السياسية
املؤسسيان
كل ًّيا ،يف نهاية عام  ،2014وأَوقــف الضعف والشلل ّ
العملي َة االنتقالية.
ألقى قرار تأسيس مجلس النواب الليبي يف طربق ،عىل الرغم من
ظالل من الشك يف رشعية
معارضة عدد كبري من األعضاء املنتخبنيً ،
املجلس .ومنذ ذلك الحني ،أصبح واض ًحا بالنسبة إىل جميع الفصائل
املتنافسة أ ّن املؤسسات السياسية الرسمية مل تكن أكرث من مكان
السلطة ،وأ ّن املعركة الحقيقية عىل
يُص ّمم فيه اإلطار الجديد القتسام ُ
السلطة نزلت إىل األرض.
ُ
يف هذا السياق ،كانت عملية "رشوق ليبيا" التي ش ّنتها قوات مرصاتة
بدعم من املؤمتر الوطني العا ّم ،يف كانون األول /ديسمرب  ،2014نقط ًة
فاصلةً .فقد نتجت من هذا الهجوم مواجهات عسكرية مبارشة بني
قوات مرصاتة من جهة ،والقوات املوالية ملجلس النواب من جهة
أخرى .واستمرت املواجهات عىل منشآت النفط ،حتى بعد أن أنهى
مقاتلو مرصاتة حصارهم للسدرة ،وتقهقروا يف آذار /مــارس(.((1
ويف السياق نفسه أيضً ا ،بدأت مجتمعات التبو والطوارق املحلّية،
أصل ،يف إطار االنقسام
يف جنوب البالد ،يف تأطري رصاعاتها ،القامئة ً
الوطني ،ودخلت يف مواجهات عسكرية مبارشة للسيطرة عىل حقول
النفط ،وال سيام الحقالن العمالقان رشارة والفيل يف حوض مرزق.

وكلّام أدرك الليبيون أ ّن العملية السياسية ماتت وأ ّن البالد باتت عىل
حافة الهاوية ،كان ذلك حاف ًزا لألطراف املتحاربة لتغيري موازين القوى
عىل األرض .وكلّام اتضح أنه ال ميكن لطرف ما أن يسود معارضيه ،بدأ
كل
كل فصيلة أيضً ا ،يف العمل أكرث فأكرث للحصول عىل ّ
كل طرف ،بل ّ
ّ
ما ميكن الحصول عليه ،بالعنف والفساد ،لتعزيز املوقع التنافيس يف
السلطة والرثوة ،خارج إطار املؤسسات الرسمية.
ُ
11 Ibid.

خاتمة
يقوم مبعوث األمم املتحدة الخاص بليبيا بالتوسط بني األطراف
املتصارعة طوال أكرث من سنة؛ وذلك ملساعدة ليبيا عىل استعادة
شل البالد
وحدة املؤسسات السياسية ،والخروج من االنسداد الذي ّ
منذ صيف  .2014ومع ذلك ،وعىل الرغم من اعتامد اتفاق سيايس
يف مدينة الصخريات املغربية وقّعته عدد من األطراف الليبية ،يف
كانون األول /ديسمرب  ،2015ينص عىل "حكومة وفاق وطني" ،تكون
قادر ًة عىل بسط نفوذها وفاعليتها عىل سائر األرايض الليبية ،فإ ّن
هذه الحكومة مل ت َر النور بع ُد ،وال ّ
شك يف أ ّن التحديات التي ستواجه
الحكومة الجديدة ،يف حال تشكيلها ،ستكون كبريةً.
وبخصوص ما اكتنف العملية االنتقالية يف ليبيا ،منذ عام ،2011
تحتاج ال ُنخب السياسية الليبية إىل التشجيع والدعم ،لتتمكن من
بناء توافقات يف ما بينها ،ولتفيد من إطار الرشعية الجديد من أجل
بدل من االعتامد عىل القوة،
تقديم إنجازات ملموسة للشعب الليبيً ،
وتدمري مصادر الرثوة الوطنية ،والدعم الخارجي للسيطرة والقضاء
وكل هذا يتطلب حوا ًرا وطن ًيا حقيق ًيا ،ترعاه
عىل الخصوم السياسينيّ .
رموز وشخصيات مستقلة ،تحظى باحرتام جميع األطراف املعن ّية.
ويقتيض ذلك ،أيضً ا ،مشارك ًة لجميع الليبيني ،مبن فيهم الذين اضطروا
إىل مغادرة بالدهم يف إثر ثورة .2011
ينبغي أن يتضمن تشكيل حكومة الوفاق الوطني سيطرة هذه
الحكومة عىل سائر املؤسسات الوطنية ،مبا يف ذلك املؤسسات
االقتصادية واملالية ،املتنازع فيها .وإذا كان هذا األمر يبدو ،يف
صعب التنفيذ ،فإنّه يف حاجة إىل دعم من رشكاء
الوقت الراهن،
َ
ليبيا األجانب .وسوف تحتاج حكومة الوفاق الوطني ترتيبات أمني ًة
موقّتةً ،تضمن األمن لعمل الحكومة وسائر مؤسسات الدولة يف
طرابلس ،وتُويل عناي ًة لبنية األجهزة األمنية وقيادتها خالل املرحلة
االنتقالية الجديدة.
ومن املؤكّد أ ّن بناء التوافق سيكون صع ًبا ج ًّدا ،يف حال وجود جامعة
خصوصا أ ّن
مسلّحة ،أو فصيلة غري مستعدة إللقاء السالح طو ًعا،
ً
السلطة والق ّوة .ويبقى بعد ذلك كلّه
السالح هو الذي كان مينحها ُ
توسع تنظيم الدولة اإلسالمية يف ليبيا وهجامته عىل
أن نرتقب آثار ّ
منشآت الهالل النفطي عىل األطراف املتنافسة .فهل سيؤ ِّدي ذلك إىل
التوافق يف اتفاق جديد القتسام النفط؟
إ ّن هذا األمر يتطلب سيطرة الحكومة املركزية عىل عوائد النفط،
وتوزيعها عىل سائر املناطق واملجتمعات املحلّية بطريقة تبدو
للجميع أنها منصفة وعادلة.

