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 استيالل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( يسعي إلي تقويـ السنتيف ليبيا بعد القذافي: الدروس واآلثار المستقبميةىذا التقرير بعنواف )        
المجاالت  التطورات الرئيسية في يحمؿو  ،3122 في أغسطس عاـ القذافي معمر مقتؿبعد  يف في ليبياتاألولي

 فع الموجودة األدبيات باالعتماد عمى المجتمع الدولي دوريوضح و  واالقتصاديةوالعسكرية  السياسية
عادة اإلعمار الحروب األىمية و   أف المجتمع الدولييتعيف عمي  الخطوات التيويحدد  ،بعد انتياء الصراعا 
 تجربة اآلثار المترتبة عمى حوؿ المبدئية بعض االستنتاجاتوجو يو  مستقبؿ ليبيا، إلي النظرة يتخذىا لتحسيف

الفشؿ  عواقبى عم التركيز بشكؿ خاصو  ،في المستقبؿ بعد الصراع في فترة ما إعادة اإلعمار جيودفي ليبيا
 في ليبيا. الحرب انتياءفترة ما بعد  إرساء األمف في في

شاركوا في كما ىو الحاؿ في سياسات داعمي ليبيا الذيف ر التطو  ودائمة متغيرةع في ليبيا اوضاألإف         
عاـ في ذلؾ وقد بدأ العمؿ  ،مف الحرب إلى السالـواالنتقاؿ  الصعبةنتقالية االمرحمة الدارة إلمساعدة ليبيا 

عاـ الفترة األولي مف في ليبيا منذ بداية األزمة وحتي التقرير في االعتبار التطورات  لذلؾ يأخذ ىذاو  3123
3125. 

سياسات  وأجري البحث في مركزسميث ريتشاردسف،  مف قبؿ مؤسسة ىذا العمؿ تـ تمويؿوقد         
ث و جري البحي بمؤسسة راند. وىذا المركز  NSRDالتابع لشعبة بحوث األمف القومي القومي األمفو  الدفاع

السياسة األمريكية، النظـ التحالفية،  الدفاع واألمف القومي بالنسبة لمواليات المتحدة تفي مجاال توالتحميال
تحميالت والمنظمات غير الحكومية التي تدعـ  المجتمعية األمف الداخمي واالستخبارات والمؤسسات، الخارجية
 قومي. األمف الو الدفاع 

يمكف زيارة موقع المركز عمي الرابط  القوميمعمومات حوؿ مركز سياسات الدفاع واألمف ولممزيد مف ال      
أو االتصاؿ بالمدير مف خالؿ  http://www.rand.org/nsrd/ndri/centers/isdp.htmlاآلتي; 

 قع.المعمومات المتوفرة في صفحة المو 
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 ممخص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رغـ وجود عدد مف صاخبا. و ، كاف مسار ليبيا 3122عاـ بنظاـ حكـ العقيد معمر القذافي منذ اإلطاحة 
تقدـ عمى الجبيات األمنية كما في تحقيؽ مقارنة مع غيرىا مف مجتمعات ما بعد الصراع،  في ليبيا المزايا

ليبيا  أصبحتو  .الوضع العاـ في البالدد اإلحباط وتيدد تراجع سريعا وتولذلؾ إال أف السياسية واالقتصادية و 
فاعمة الدولة الغياب الماضي. في  العاـخالؿ مناسبة  أكثر مففي في الحرب األىمية  الوقوععمى شفا 
 أصبحت مناطؽ الساحؿ وفي الوقت نفسووتحقؽ نجاحات.  تتغمغؿ في البالدالجماعات الجيادية  أصبحت
مرتبطة بتنظيـ المالذا آمنا لمجماعات  الميبيجنوب أصبح الو ، والمغرب العربي أكثر ىشاشة والصحراء
 .مالي مف قبؿ القوات العسكرية الفرنسية فيمؤخرا تـ محاربتيا  خصوصا تمؾ التيالقاعدة 

أكثر البالد إلي منزلقات تجنب انييار تسعي إلي ميبيا ال تزاؿ والحموؿ التي يقدميا المجتمع الدولي ل       
عمي المستوي عف مكافحة اإلرىاب  ناىيؾ ،لمصالح الواليات المتحدة وأوروبا احقيقي اضرر تسبب  قدخطورة 
ما تـ إنجازه في ليبيا حتى تبحث في ىذه الدراسة  .ستقرار أسواؽ الطاقة العالميةالسعي الو  ميوالعال اإلقميمي

 المستقبمية. اإلتجاىاتد بعض يحدتو ارب الماضية، ص الدروس مف التجتخالواس لحظة إعدادىا

 إنعدام األمن:

ليذه المشكمة  وكانت، عدـ وجود األمففي  3122المشكمة األكثر خطورة في ليبيا منذ عاـ تتمثؿ         
مؤسسات السياسية الالمبذولة لبناء الدولية قوض الجيود  المياديف األمر الذيجميع  عمينعكاسات سمبية إ

كؿ مف الجماعات اإلجرامية والجيادية في  لمدولة والتي ىي ضعيفة أصال وأدي إلي بروزفاعمة ال واإلدارية
ليذه القيادات السياسية الميبية تحت التيديد المستمر جعمت و  ،سعاو طاؽ عمى ن اإلقميمية ليبيا والمنطقة
 .3124أكتوبر في  عمي زيدافالميبي في خطؼ رئيس الوزراء  حدثكما  الجماعات 

عادة تأىيميا و  الميميشيات فشؿ الجيود المبذولة لنزع سالح إلينعداـ األمف في المقاـ األوؿ ويرجع إ          ا 
مف المستشاريف الدولييف والقيادة السياسية في ليبيا عمى أىمية نزع  اعترؼ كال، وقد الحرباء إنتيبعد 

أصبح لمجماعات المسمحة السيطرة عمى أجزاء ونتيجة لذلؾ ، ولكف أيا منيما لـ يكف قادرا عمى تنفيذه السالح
حقيؽ أي تقدـ عمي الصعد تحت رحمتيا ولذلؾ اليمكف تالحكومة المنتخبة كبيرة مف البالد، كما أصبحت 

 األخري حتي يتـ استرجاع السيطرة األمنية لمدولة.
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 توقف عمميات بناء الدولة:

كانت الدولة ضعيفة جدا  فقدصعبة بالفعؿ في ليبيا، وجعميا نعداـ األمف إلى تقويض عممية بناء الدولة إأدى 
داريا كاف يفترض أف تبدأ في غضوف في ليبيا  الدستورتأسيس عممية ف ،في مرحمة ما بعد القذافي سياسيا وا 

 مقتؿعمى  مف عاميفولكف بعد مرور أكثر  ،مجدوؿ الزمني المحدد خالؿ الحربل سنة بعد التحرير وفقا
 .بعد لجنة صياغة الدستور لـ تبدأ عمميافإف القذافي 

السيطرة عمى المنشآت ببرقة إقميـ في المنطقة الشرقية مف المسمحة المجموعات  كذلؾ قامت           
أجبرت الجماعات اإلسالمية  الميبية، كماداخؿ الدولة دويمة مستقمة  إنشاءأصبحت تيدد بالنفطية ىناؾ و 

ستبعد العديد مف الميبييف مف المشاركة في اإقرار قانوف العزؿ السياسي الذي  عمي المؤتمر الوطني والثورية
مف أدت إلي حرماف عدد مف الكفاءات الوطنية مة في المجتمع و االنقسامات القائ توبالتالي تفاقم ،الحكومة
إزاء  ا عمي نفسوممنقس 2012 يوليونتخب في إالمؤتمر الوطني العاـ الذي وأصبح  ةيمناصب الحكومالشغؿ 

 .العديد مف القضايا

وتقوية القدرات حالة سيئة لمغاية وىناؾ حاجة ماسة لبناء ليبيا في اإلدارة العامة في فإف  بشكؿ عاـو        
 في .اإلحباط وتصاعدالديمقراطية و في العممية السياسية  الميبي ثقة الجميور انخفاضأدي ذلؾ إلى و  الدولة
مف المرجح أف تسعى إلى والتي واإلقميمية  الجيات الفاعمة القبمية تغمغمتالدولة الوطنية قوة غياب  ظؿ

 .بقوتيا المتنامية في المجتمعالتمسؾ 

 االقتصادية:التحديات 

تجنب بعض ذلؾ في  النفط بسرعة في أعقاب إنتياء الحرب في ليبيا وسمحإعادة إنتاج تـ             
يؿ إعادة اإلعمار ودفع مكف تمو حيث أمجتمعات ما بعد الصراع التي تواجييا الخيارات األكثر خطورة 
لعديد مف عمي االمسمحة الجماعات استيالء وب ،عديدة بما في ذلؾ الميميشياتال الرواتب لشرائح المجتمع

بما  فإف ذلؾ طرح العديد مف التساؤالت حوؿ اقتصاد البالد ،3124المنشآت النفطية في ليبيا في صيؼ عاـ 
اإلصالحات إلي حتاج في نياية المطاؼ تميبيا فيو استمرار الحكومة في دفع الرواتب ألجؿ غير مسمي، ف

ما في فترة وقد اتخذت الحكومة الميبية التجارية، لألعماؿ  مالئمةخمؽ بيئة تأف االقتصادية التي مف شأنيا 
رىا عمى زيادة رواتب موظفي اتـ أيضا أجببالمقابؿ خطوات في االتجاه الصحيح ولكف  عدةبعد الحرب 



 ح
 

والعمؿ ضد النمو االقتصادي الوطني تشويو االقتصاد جميعا أدت إلي  ىذهاإلعانات و تقديـ الحكومة و 
 .ستداـ عمى نطاؽ واسعالم

 تكثيف الدور الدولي:

طاحة عمي اإلمساعدة الثوار الميبييف ل التي قدمت كبيرةة الوالسياسي ةالعسكري المساعداتالرغـ مف ب          
بعد انتياء الصراع في  عممية البناءالجيات الفاعمة الدولية قد فعمت القميؿ جدا لدعـ إال أف  القذافيبنظاـ 

الواليات فإف  لحمؼ الناتو ةالعسكري تفي تناقض مع جميع الحاالت األخرى مف التدخال، و ليبيا حتى اآلف
األمـ المتحدة في النيوض بالدولة الميبية، كذلؾ  دور محدود جداقد لعبوا المتحدة وحمفائيا في حمؼ الناتو 

(UN)   تحقيؽ  ىا الدولية في المساعدة عميسمطة تنفيذية لجيود ياتفويضبعثة صغيرة جدا مع عدـ لدييا
 محدودا في ىذا المجاؿ. اكذلؾ الواليات المتحدة وحمفائيا في الناتو لعبوا دور  ليبيا.االستقرار في 

ومازاؿ ومع ذلؾ كاف  ،جيودىا إلى حد ما في ليبياوقد بدأت الجيات الفاعمة الدولية في اآلونة األخيرة زيادة 
واإللتزامات المصالح االستراتيجية لدييـ الواليات المتحدة وحمفائيا عمى حد سواء ف، فعؿ المزيدينبغي 

أو أف تصبح مالذا ية إلى حرب أىمفي ليبيا وتحوليا مرة أخرى  األوضاع ارينيعدـ افي ضماف األخالقية 
العنؼ كذلؾ  .مف أوروبار التي تعتبر في مرمي الحجآمنا لتنظيـ القاعدة أوغيرىا مف الجماعات الجيادية 

اليشة  والصحراء قد يكوف لو تأثير مدمر عمى منطقة الساحؿ تنامي لو ي يعد مشكمة في ليبيا وأياإلرىاب
سيكوف مشكمة خطيرة جدا ذلؾ  مالذا آمنا لإلرىاب فإفليبيا  إذا ما أصبحت وإن، وغني عف القوؿ، والفاشمة

االنتصار األولي إلى  وسيتحوؿ القذافيبطاحة لإلفي البداية  بالنسبة لمغرب ونياية مأساوية لجيود الغرب
 .ىزيمة استراتيجية

دستوري نظاـ و  ديمقراطيةفي ظؿ حكومة  في ليبيا االستقرار السياسي التدريجيما حدث المقابؿ إذا وب       
المنطقة . مف الموارد في ليبيا وغيره نفطالمورد تستفيد مف  يمكف أفوحمفائيا األميركية الواليات المتحدة فإف 

التي  الرغـ مف التحديات الحاليةذلؾ وقتا طويال، بيستغرؽ  بأسرىا ستصبح أكثر قوة. ومف المتوقع أف
 والجدير بالذكر. العديد مف المزايا بالمقارنة مع غيرىا مف مجتمعات ما بعد الصراع لدييا ليبيا، فإف تواجييا
ف مرحمة ما بعد الصراع حتى الحتياجاتيا في فاتورة الرا مف يمكف أف تسدد جزءا كبي أف ليبيا فتقر ت تكان وا 

 .مكيانات أجنبيةلمعقدة الحاليا القدرة اإلدارية إلدارة المدفوعات 
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 الطريق إلي المستقبل:

 وىناؾ أربع ستغرؽ عدة سنواتسوؼ يالمستقبؿ في تحسيف آفاؽ ليبيا فإف محدود الدولي النظرا لمدور 
 - :وىي ستشراؼ المستقبؿعميياالالجيات الفاعمة الدولية أف تركز عمي  ينبغي مجاالت

 دعم عممية المصالحة الوطنية: -
بقية يعوؽ التقدـ السياسي و  وىوالمشكمة األكثر خطورة في ليبيا اليوـ يعد نعداـ األمف إ     

كاف مف ـ التي السمدولية لحفظ غياب قوة  وربما يوقفيا تماما خاصة فيظؿ، المجاالت األخري
 ،في ظؿ الظروؼ الراىنةتواجدىا مف الصعب المفترض أف توجد في الماضي لتحقيؽ األمف والتي 

 .في إشراؾ الميبييف في حوار المصالحة الوطنيةتتمثؿ أفضؿ طريقة لتحسيف األمف فإف  وبالتالي
تزيد فرص و  ستورعممية نزع السالح وتكمؿ وضع الديمكف أف تسيؿ  وعممية المصالحة الوطنية

  .ليبيا في الرئيسية حصوؿ الفاعميف الدولييف عمى المعمومات عف قدرات ونوايا الجماعات
الجيات الفاعمة في مف إلى دعـ قوي مف الحكومة الميبية نفسيا، و عممية المصالحة سوؼ تحتاج و 

دور الوسيط بيف أف تمعب  يايمكنحيث  (EU)األمـ المتحدة واالتحاد األوروبي  كما فيالخارج 
نشاء الميبييف،  ويمكف أف تشمؿ أىداؼ ىذه العممية خمؽ وسيمة لمناقشات أوسع نطاقا لنزع السالح وا 
تصارعة. ويمكف أف يقود ىذه مالميبية المجموعات البيف  الحوارالطريؽ وبناء الثقة وزيادة  خارطة

أو  (Paddy Ashdown) اوفأوروبية  مثؿ بادي أشدالعممية شخصيات رفيعة المستوي سواء كانت 
المنسؽ األميركي الخاص إلي عممية تعييف  اإلشارة يمكفو  ،دولية أخرى مف بمد مسمـ شخصيات

 .في حؿ الصراع في ليبيا معب دوراوالذي يمكف أف يميبيا ل
 :تعزيز قوات األمن الوطني في ليبيا -

وضعت الجيات يعتمد عمييا، وقد نعداـ األمف في ليبيا جزئيا إلى عدـ وجود قوات أمف وطنية إيعزى 
الجيود األمريكية ف وليبيا مستعدة لدفع فاتورة التدريب. لمساعدة في معالجة ىذه الثغرة،االدولية 

خالؿ فرد  26111 ما يقرب مفمكونة م "قوة لألغراض العامة" واألوروبية األخيرة لتدريب ما يسمى
جيود بالتوازي مع  أف تتـيجب ه، وىذه األعماؿ سوؼ تساعد في ىذا االتجا السنوات القميمة القادمة

يجادو الوطنية المصالحة  التدريب  أف تظف أية جماعةلئال  المجتمع الميبي لشرائحتمثيؿ متوازف  ا 
 .ىناؾ حاجة ماسة لتدريب الشرطةا، كذلؾ ضدى يمكف أف يكوف موجيا



 ي
 

ببذؿ أقصي  ثمفاليجب عمى الميبييف دفع ، و تحتاج إلى التمويؿ الكامؿ ىذه الجيودو           
القدرة  أفال سيما قدراتيا في ىذا المجاؿ ىـ حسب اأف تسوينبغي عمي الدوؿ األخري  الجيود،

 ال تزاؿ ضعيفة.ليبيا لمدفع في المؤسسية 
 مساعدة ليبيا في تأمين الحدود: -

وقابميتيا  يا بشكؿ كبير جداواتساع نطاق الحدود الميبية ىالمية بسبب يظؿ أمف الحدود تحديا كبيرا
اإلقميمي و مواصمة تقويض األمف الميبي عمي تداوؿ المجرميف والجيادييف واإلختراؽ حيث يلمتيريب 

تطمب بناء القدرات ي ألنو سوؼ يستغرؽ وقتا طويالمف ىنا فإف تأميف الحدود و عمي نطاؽ واسع، 
بناء االستخبارات و مثؿ  والمراقبة الرصد وكذلؾ االستثمار في قدرات، المؤسسية داخؿ الدولة الميبية

ناىيؾ إلدارة الحدود مع جميع المتطمبات القانونية واإلدارية حديث نظاـ وانشأ  منصات االستطالع
ولكف تبذؿ الجيود الدولية في ىذا المجاؿ ، فليبيافي لحالة المزرية لميياكؿ القانونية واإلدارية عف ا
 .قوي أف يكوف ليا تأثير يدما أر  إلى توسيعيا بشكؿ كبير إذا بحاجة

 مساعدة ليبيا في بناء ىياكميا اإلدارية العامة: -
الطبيعة الشخصانية لنظاـ القذافي تركت ليبيا في نقص حاد في اليياكؿ اإلدارية والبيروقراطية 

 ما اذا اصةخفي تحسيف اإلدارة العامة مساعدة ليبيا إلي الجيات الفاعمة الدولية  وتسعي .العامة
مف  يمكنياىي في وضع جيد  األعضاء فيوالتحاد األوروبي والدوؿ فييا، فا تحسف الوضع األمني

بمجرد تحسف  ىذه الدوؿ مف مستوى جيودىاينبغي أف تزيد و  ،ىذه الميمة نظرا لقربيا مف ليبيا أداء
وكذلؾ مي الكوادر اإلدارية عمي المستوي المحتدريب تمؿ ىذه المساعدة  شويجب أف ت الوضع األمني

 .ةالوطني المؤسسات مستوىعمى 
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 شكر وتقدير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيتر كوؿ، و جيسوف باؾ، و ري، ويفريد و يتقدـ المؤلفاف بالشكر الجزيؿ لكؿ مف كريـ وخالد ميزراف،       
شر عمي حماسة مناقشاتيـ وتقديميـ لمنصح والمشورة بشأف تطورات ما بعد الحرب تأنس القماطي، وولفـر الو 

في ليبيا.  كذلؾ الشكر موصوؿ إلي كيث كريف، وبيتر ماندافيؿ عمي مشاركتيما في إعداد تقرير سابؽ ساىـ 
 .يذا التقريرل لمغاية مراجعة شاممة ومفيدة اقدم الذيف ستيؼ واتس وأليسوف بارجترفي ىذه الدراسة، وكال مف 

بما  3123أكتوبر  التي عقدت في راند مؤسسة لعدد مف المشاركيف في ورشة عمؿأيضا ف مدينا الباحثافو 
وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، البيت ، األمـ المتحدة، االتحاد األوروبي، في ذلؾ مكتب الخارجية البريطانية

، وثا، كمية دارتمنتخابيةالمنظـ االمؤسسة الدولية ل، IHSاألبيض، البنؾ الدولي، صندوؽ النقد الدولي، 
المعيد الجميوري الدولي، المعيد الديمقراطي الوطني، ومجموعة األزمات الصندوؽ الوطني لمديمقراطية، 

 .الدولية

مـ بيا مف قبؿ االتحاد االوروبي واألالبحث الميداني في لي الذي لمسناه خالؿنحف ممتنوف لالىتماـ و      
 خصصواالذيف  في ليبياإلى أعضاء المؤتمر الوطني العاـ  خاص كذلؾ شكرو ، ة والسفارة األميركيةالمتحد
ثنا التي قدميا لبحعمى المساعدة الكريمة  أبو شاقور مصطفىإلي الشكر أيضا  .في طرابمس لمقاءنا وقتيـ

 .العاصمةسفير عمي األوجمي وموظفيو في السفارة الميبية في واشنطف كذلؾ الو 

وضع االقتصاد و ب المتعمؽ البحث في الفصؿ فيدورا ميما في مساعدتنا  بارتوؿ كريستينا تلعبوقد      
 ويمكسوفجورج  .قدمت ميميسا كو دعما ممتازا في المراحؿ األولى لممشروعكما  .الممسات األخيرة عميو

تـ تمويؿ ىذا العمؿ مف  وقد في البحث.بحوثا قيمة عف اتجاىات الصراع المقدمة  أجريا ستيبنسوديفيد 
كبيرة المرونة العمى  شادلو خالؿ منحة سخية مف مؤسسة سميث ريتشاردسوف ونحف ممتنوف أيضا لنادية

 .البدء فيولمحصوؿ عمى ىذا المشروع وحتى  توجينا ماحينالتي أبدتيا 

  



 ل
 

 قائمة االختصارات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

                                AQIMتنظيـ القاعدة في بالد المغرب االسالمي 
                                                        EUاالتحاد األوروبي 

 GDPالناتج المحمي االجمالي                                                
 GNC           المؤتمر الوطني العاـ

  JCP             حزب العدالة والبناء                                      
 LIFG                                   الجماعة الميبية االسالمية المقاتمة  

  LSFقوات درع ليبيا                                                        
 MANPADSة                                    أنظمة الدفاع الجوي المحمول

     NATOحمؼ شماؿ االطمسي                                            
  NFA                                      تحالؼ القوي الوطنية            

 NOC المؤسسة الوطنية لمنفط                                               
  NTCالمجمس الوطني االنتقالي                                             
 SSCالمجنة األمنية العميا                                                    

 UN                                                  األمـ المتحدة        
 UNSMIL                          ليبيا         بعثة األمـ المتحدة لمدعـ في

     WACلجنة شؤوف المحاربيف                                            
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 مقدمةالفصل األول: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثار الشعب في ليبيا ضد معمر القذافي بعد أربعة عقود مف الحكـ  2011في أواخر شير فبراير             
بشف غارات  شماؿ االطمسيقاـ حمؼ بعد ذلؾ ثـ  .القذافي بالقمع الوحشي الشمولي، وفي نفس الوقت ىدد

قمع الوحشي لقوات القذافي، جوية عمي قوات القذافي بتفويض مف مجمس األمف بحجة حماية المدنييف مف ال
وبعد سبعة أشير مف الحمالت الجوية المكثفة عمي قوات القذافي تمكف الثوار مف الوصوؿ إلي عاصمة 

 الثوار وفي شير أكتوبر تـ القبض عمي القذافي وقتؿ عمي أيدي، 3122البالد طرابمس في شير اغسطس 
 في مدينة سرت. 

وكاف الثوار  .ع في ليبيا جيدا مقارنة بدوؿ ما بعد الصراع األخرىبعد إنتياء الحرب كاف الوض          
موحديف إلى حد كبير وبدا أف التحوالت السياسية الديمقراطية في كال مف تونس ومصر المجاورتيف تفضي 
إلى انتقاؿ ليبيا إلى المسار السممي، وكانت المخاطر مف إنتقاؿ ليبيا إلي نفس مسار العراؽ في أعقاب 

صداـ حسيف قميمة جدا، فحجـ سكاف ليبيا يمثؿ ربع حجـ السكاف في العراؽ وىي أكثر ثراء مف ىزيمة 
أفغانستاف عدة مرات األمر الذي يجعؿ ىذه العوامؿ تصب في صالحيا، كذلؾ تمتمؾ ليبيا كميات ىائمة مف 

 .النفط وىي قريبة مف أوروبا وىذا األمر لـ يغفؿ ساعة عف العواصـ الغربية

فلضرر لمبنية التحتية االقتصادية في ليبيا خالؿ الحرب كاف بسيطا حتى و وا       كانت لو التوترات  ا 
اإلقميمية والقبمية األخري، واختمفت الحرب األىمية في ليبيا عف تمؾ الموجودة في البوسنة وكوسوفو وسوريا 

مواطنيف عمي قتاؿ بعضيـ وغيرىا مف الحاالت حيث انعدـ االقتتاؿ العرقي أو الطائفي الذي قد يحرض ال
 العنؼ بعد سقوط طرابمس كاف قميؿ وجعؿ مقومات المصالحة في النموذج الميبي أسيؿ، فاستخداـ، البعض

 .جدا وأشارت معظـ المؤشرات إلى وجود مستويات عالية مف الدعـ الشعبي لالنتقاؿ إلى مرحمة السالـ

لتحقيؽ االستقرار بعد انتياء إف االستراتيجية الدولية ونتيجة لممشيد اإليجابي بعد انتياء الحرب في ليبيا ف
الصراع اختمفت عف تمؾ التي اتخذت في التدخالت العسكرية السابقة لحمؼ االطمسي في طريقة واحدة وىامة 

 نشر قوات لحفظ السالـ أو االستقرار بعد الحرب. أال وىي عدـ

الدولية في ليبيا كانت محدودة جدا، فقد أعطيت  وبشكؿ عاـ ووفقا لممعايير التاريخية فإف البصمة       
بعثة األمـ المتحدة الصغيرة المسؤولية عف تنسيؽ الدعـ لتحقيؽ االستقرار بعد انتياء الصراع في ليبيا. 
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وبالرغـ مف أف العديد مف البمداف بما فييا الواليات المتحدة االمريكية، أرسمت دبموماسييف لممساعدة في 
 ب إلى السالـ إال أنيا تركت الميبييف ليتولوا زماـ أمورىـ لوحدىـ.االنتقاؿ مف الحر 

ف كانت ىناؾ بعض التطورات اإليجابية كما  أصبح الوضع مضطرب وعنيؼ وقتومنذ ذلؾ ال          وا 
نؼ إلي توقؼ الجيود الرامية إلى ، وقد أدي تصاعد أعماؿ الع2012في إجراء انتخابات ناجحة في يوليو 

نشاء مؤسسات سياسية يعمؿ مف خالليا الشعب الميبي عمي تحقيؽ تطمعاتو لحكـ نفسو، فالجماعات ا
الجيادية المتعددة والتي بعضيا مرتبط بتنظيـ القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، استفادت مف الفراغ األمني 

ستقر لمغاية وكذلؾ األوضاع إليجاد موطئ قدـ ليا عمى الصعيد الوطني، وليبيا اليـو ىي في وضع غير م
الجزائر، ومصر ليست في تونس، في مناطؽ الساحؿ والمغرب العربي، فاألنشطة الجيادية في مالي، 

مضمار التطور السريع بالرغـ مف أنيا لف تخفي دعميا لمجماعة الجيادية في ليبيا، وىذا الواقع مف 
 .لتطوير ليبيا استباقي مدخؿولي يحتاج إلي اتخاذ التيديدات قد يكوف أحد  األسباب التي تجعؿ المجتمع الد

يمكف القوؿ إف ليبيا تبدو أكثر ميال لمواجية التحديات الكامنة في مجتمعات ما بعد الحرب نظرا      
لممساىمة الدولية المحدودة إلعادة اإلعمار فييا بعد انتياء الصراع، وكذلؾ لتعبئة المناخ السياسي في 

لعديد مف الدوؿ الحميفة في تجربتيا في العراؽ وأفغانستاف، والخوؼ مف العواقب السمبية  الواليات المتحدة وا
 .حدث في سوريايمف إعادة التجربة في ليبيا بنفس الطريقة أو مثؿ ما 

وتقدـ ىذه الدراسة في الفصؿ األوؿ نظرة عامة عمى التحديات الرئيسية التي واجيتيا ليبيا في العاميف        
ـ الجيود الدولية، وتحدد الخطوات التي يمكف اتخاذىا لتحسيف آفاؽ ليبيا في و  ق  الماضييف بعد تحريرىا، وت  

ر بعد انتياء الصراع في ليبيا، ولماذا كانت محدودة وتشرح االستراتيجية الدولية تجاه إعادة اإلعما المستقبؿ
 .اجد

بينما الفصوؿ الثاني والثالث والرابع تركز عمى ثالث مجاالت رئيسية متتابعة وىي; األمف، بناء الدولة،       
واالنتعاش االقتصادي، ففي كؿ حالة يتـ دراسة التحديات التي نشأت في أعقاب الحرب والتدابير المتخذة 

في ويبحث الفصؿ الخامس  .ستقرار العاـلمتصدي ليا والنتائج والعواقب واآلثار المترتبة عمى جيود اال
ـ ما إذا كانت االستراتيجية البديمة ال سيما التي تنطوي عمى نشر قوة أمنية و  ق  األوضاع الحالية في ليبيا وي  

تأثير إيجابي أـ ال. وأخيرا الفصؿ السادس يحدد بعض المبادرات التي يمكف أف  امؤقتة  قد يكوف ليدولية 
 .المستقبؿ تحسف آفاؽ ليبيا في
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 مدخل ما بعد الصراع

كاف التدخؿ العسكري لمحمؼ في  ،3122عاـ قبؿ عممية التدخؿ لحمؼ شماؿ االطمسي في ليبيا       
نشر حمؼ شماؿ االطمسي قوات في  6::2عمميات ما بعد الصراع عادة ما يتـ  بأحجاـ كبيرة، ففي عاـ 

وبعد ذلؾ بوقت قصير قامت الجيات الفاعمة الدولية بتعييف مكتب الممثؿ  .البوسنة لحماية اتفاقات دايتوف
السامي مع تمتعو بالسمطة التنفيذية لمتدخؿ في السياسة البوسنية والمساعدة في تنفيذ الجوانب المدنية التفاؽ 

، سالـمة جوية وأعقبيا بنشر قوات حفظ حم شماؿ االطمسيشف حمؼ  :::2دايتوف. وفي كوسوفو في عاـ 
وأنشأت األمـ المتحدة ىيكؿ إداري ومدني كبير لممساعدة في إدارة العديد مف التحديات لمرحمة ما بعد الحرب 

 .في كوسوفو

في العقديف الماضييف نشرت األمـ المتحدة قوات لحفظ السالـ، وكذلؾ بعثات ما بعد انتياء الصراع      
الذي انتيت فيو الحرب في ليبيا، كاف ىناؾ ما ال يقؿ عف المدنية الكبيرة في جميع أنحاء العالـ، وفي الوقت 

فرد في  أربعة عشر عممية حفظ سالـ لألمـ المتحدة في جميع أنحاء العالـ، وىي تتفاوت في حجميا مف ألؼ
 .ف ألؼ فرد في جميورية الكونغو الديمقراطيةيقبرص إلى أكثر مف عشر 

يا محدود وتركت الغالبية العظمى مف إعادة اإلعمار بعد وىناؾ عدة أسباب جعمت الدور الدولي في ليب     
  -انتياء الصراع لميبييف أنفسيـ منيا ما يمي;

عمي استراتيجية القوة الجوية، بينما اقتصرت القوات البرية عمى أعداد  شماؿ االطمسيأوال; اعتماد حمؼ 
سمحت لحمؼ شماؿ االطمسي تجنب  القوة الجوية صغيرة مف القوات الخاصة مف أوروبا ودوؿ الخميج، فدقة

 .عمى التكاليؼ القميمة، وضمنت لمثوار السيطرة عمي العاصمة تظفاح، و أعداد كبيرة مف القتمى المدنييف
العدد المحدود مف القوات البرية قمص إلى حد كبير مدى السيطرة والنفوذ الذي يمكف لحمؼ شماؿ االطمسي 

كاف السؤاؿ المحوري ىو ما إذا كاف سيتـ نشر قوات وليس ما  تاليوشركائو ممارستو بعد رحيؿ القذافي، وبال
 .إذا كاف سيتـ سحبيا

ميات التحالؼ االمريكي في العراؽ عمى النقيض مف عمميات حمؼ شماؿ االطمسي في افغانستاف وعمثانيا; 
ا أيد العممية إال الرغـ مف أف الرئيس أوبامبالتدخؿ في ليبيا لكؿ مف فرنسا وبريطانيا.  مفجاء نصيب األسد 

الفرنسييف والبريطانييف بضرورة أخذ زماـ المبادرة وتحمؿ أكبر قدر مف التكاليؼ قدر  ـأنو أكد لنظرائي
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دور بحوزتيا فقط وىذا ما جعؿ الواليات المتحدة تدعـ الجيود وتقدـ القدرات الفريدة التي فاستطاعتيـ، 
 .1بعد الحرب في ليبيا الواليات المتحدة األمريكية ضعيفا في ترتيبات ما

كانت مشاركة دوؿ الحمؼ متواضعة فقد  مثيرة لمجدؿ داخؿ حمؼ شماؿ األطمسي، التدخؿ عمميةثالثا; كانت 
بالرغـ مف الموافقة السياسية لمجمس حمؼ شماؿ األطمسي وىو أعمى ىيئة سياسية خجمة وربما كانت م

مساىمات عسكرية فيما أقؿ مف ثمث الحمفاء ساىـ في بالكاد نصؼ الحمفاء قدموا ، فعمي سبيؿ المثاؿ محمؼل
عبرت ألمانيا عف اعتراضيا القوي حيث امتنعت عف التصويت في مجمس األمف  ، وقدالضربات العسكرية

الدولي ولـ تساىـ في التدخؿ العسكري بالرغـ مف اعتبارىا مف دوؿ الحمفاء األقدر عمي التدخؿ وتحقيؽ 
عادة اإلعمار وعرضت في نياية المطاؼ بعض الدعـ الدبموماسي والمالياالستقرار بعد انتياء الصرا . 2ع وا 
 خفض فرص قياـ دوؿ التحالؼ بدور ما في مرحمة ما بعد الصراع.ى وىذه االختالفات أدت إل

مـ لتفويض األ حمؼ االطمسيرابعا; داخؿ األمـ المتحدة ظيرت اختالفات في مجمس األمف حوؿ تفسير 
ف الحمؼ أترى روسيا والصيف وجنوب افريقيا قصير مف بدء العمميات العسكرية حيث المتحدة بعد وقت 

الخط الفاصؿ بيف حماية المدنييف وتغيير النظاـ،  وتجاوز، 1973تجاوز التفويض المعتمد في القرار رقـ 
فالقرار ينص فقط عمي توجيو ضربات محدودة لمنع استخداـ العنؼ ضد المدنييف األبرياء، ولكف حمؼ شماؿ 

وقد عمقت ىذه االختالفات عدـ اتخاذ المزيد مف اإلجراءات مف  ،االطمسي سعى بنشاط لإلطاحة بالقذافي
 . 3ليبيا وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لسوريا قبؿ االمـ المتحدة تجاه

كاف اإلقباؿ عمى نشر بعثات ما بعد الصراع منخفض جدا في معظـ  خامسا; بعد حرب العراؽ وأفغانستاف
كانت أوروبا في خضـ أزمة مالية وكانت الواليات المتحدة قد خرجت لتوىا مف األزمة  العواصـ الغربية، فقد

فإدارة أوباما كانت حذره مف  ت المتحدة األمريكية دورا في ذلؾفي الواليا المالية، وكذلؾ لعبت االنتخابات
مخاطر الوقوع في المستنقع الميبي وبالتالي يمكف أف تتحوؿ االنتصارات الرئيسية في السياسة الخارجية 

 .األمريكية لميجـو والمـو مف قبؿ الجميورييف وخاصة مف حزب الشاي خالؿ االنتخابات الرئاسية

اعتراض السمطة المؤقتة الميبية متمثمة في المجمس االنتقالي عمي وجود القوات األجنبية عمي  ا;سادس
داعيف  عمي األرض أجنبيةنشر قوات برية فخالؿ الحرب عارض قادة الثوار إلى حد كبير  ،راضي الميبيةاأل

                                                           
1- Christopher S. Chivvis, Toppling Qaddafi: Libya and the Limits of Liberal Intervention, 
New York: Cambridge University Press, 2014, pp. 53–55. 
2- Chivvis, 2014, pp. 59–64. 
3 - Chivvis, 2014, pp. 175–179. 
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ديد منيـ يعبر عف القمؽ وكاف الع واستمر ىذا النمط بعد الحرب فقط لمحصوؿ عمى الدعـ الجوي واألسمحة،
اصـ الغربية فكرة نشر قوات وقد تالشت في العو  .العميؽ مف تقويض شرعيتيـ في حاؿ نشر القوات االجنبية

عمي وجود قوات أجنبية   (NTC)سالـ في ليبيا عندما اعترض قادة المجمس الوطني االنتقالي في ليبياحفظ 
 .4عمي األرض الميبية

ف أدى إلػػي أ 5ىػػذه العوامػػؿ جنبػػا إلػػى جنػػب مػػع اليػػدوء غيػػر المتوقػػع فػػي طػػرابمس مباشػػرة بعػػد الحػػرب        
 27محػػدودة لمغايػػة إلعػػادة اإلعمػػار بعػػد انتيػػاء الصػػراع فػػي ليبيػػا، ففػػي  بصػػفة عامػػةالدوليػػة  تكػػوف المعالجػػة

 (UNSMIL)حدة لمدعـ في ليبيا بتكميؼ بعثة األمـ المت :311اتخذ مجمس األمف القرار رقـ  2011سبتمبر 
الجيود  "لمساعدة ودعـ"ودعا القرار إلي تفويض البعثة  .اياف مارتفمـ المتحدة تحت قيادة الممثؿ الخاص لأل

جراء حوار سياسي وبسط سمطة الد ات واتخػاذ الخطػو ولػة وتعزيػز وحمايػة حقػوؽ اإلنسػاف الميبية لبسط األمف وا 
لػـ يكػف لمبعثػة تفويضػا لالنخػراط المباشػر فػي  ولػذلؾ .وتنسػيؽ الجيػود الدوليػة إلعادة تفعيؿ االقتصاد الػوطني

محػدودة فػي مػا يمكػف كانػت السياسة الميبيػة، وتتكػوف البعثػة مػف مئتػي عنصػر مػف المػوظفيف وبالتػالي قػدراتيا 
 .تحقيقو

ت التػػي تتطمػػب وتمشػػيا مػػع سياسػػاتيا فػػي أوقػػات الحػػروب والمتمثمػػة فػػي التركيػػز فقػػط عمػػى تمػػؾ المجػػاال      
قدرات خاصة، فقد أخذت الواليات المتحدة عمى عاتقيا مسئوليات معينة كما في تعقب وتأميف أسمحة القػذافي 

، التي يعتقد أف عددىا يقدر بعػدة (MANPADS) لمدمار الشامؿ وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة عمى الكتؼ
 بعثة سياسية فقط  بدال مػف البعثػات المدنيػة والعسػكرية، فقد أنشأاألمـ المتحدة واالتحاد األوروبي  ، وأماآالؼ

تقدـ المساعدة في تنظػيـ الػوزارات الميبيػة التي كما أنشأت فرنسا وبريطانيا وايطاليا وغيرىا مف البمداف البعثات 
 .مف الفوضى

عادة تشغيؿ  المياـ األساسية تتمثؿ في إرساء األمف        االقتصاد الوطني وبناء المؤسسات السياسية وا 
إعادة  معظـ فاتورةومف المتوقع أف يدفعوا  مي القادة الجدد في ليبيا أنفسيـومع ذلؾ يبقي العبء الكبير ع

 في بمد غني بالثروة النفطية.وىذا ليس غريب اإلعمار 

                                                           
4 - Interviews with White House Staff, February 12, 2012; interview with former U.S. official, 
November 22, 2013. 
5-Interviews with White House Staff, February 17, 2012. 
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 الفصل الثاني: األمن بعد الحرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالحاجة إلى إنشاء بيئة آمنة ومأمونة بعد الحرب سواء مف قبؿ  عمي نطاؽ واسع ؼاعتر إىناؾ كاف   
عمى سبيؿ في وثائؽ التخطيط لما بعد الحرب الخاصة بيـ، فالثوار الميبييف وخاصة أو مف الجيات الدولية 

الميميشيات "األىمية القصوى لضماف أفالمثاؿ أشار تقرير مجموعة االتصاؿ الدولية لميبيا خالؿ الحرب عمى 
مؤسسات في  يادمج لمفصائؿ السياسية ولكف يجبمسمحة ينبغي أف تتطور إلى أجنحة  المناىضة لمقذافي ال

الدراسة األولية لألمـ المتحدة  ثؿ ذكرتوبالم “1.نزع سالحيـ وتسريحيـ أف يتـ وألممساءلة  تخضع ديمقراطية
 كافيةف وجود بيئة تضمتجنب الفوضى و لكي ت "ليبيا في إجراءاتاتخاذ  حتميةما بعد الصراع بيئة  لتخطيط

 ( شيادتوإياف مارتف)الخاص لألمـ المتحدة قدـ الممثؿ  3122ديسمبر  وفي “2.لعممية االنتقاؿ اليشة
المختمفة مصالح القد تصبح فبشكؿ سريع وفعاؿ ما لـ يتـ معالجة الوضع األمني “قائال لمجمس األمف 

 اتالتحدي ليذهمسبقة المعرفة اللألسؼ ولكف  "3.السمطة الشرعية لمدولة لجماعات المصالح سببا في تقويض
 .تدريجيا يتدىور أصبح األمفو  ية فعالةعممإجراءات لـ تترجـ إلى 

  -ينبغي تحقيقيا وىي; أساسية عناصرثالثة  ىناؾمنة اآلبيئة التحقيؽ ول     

  .الحدود الميبيةتأميف الحرب و ما خمفتو النظاـ و  لديالتسمح معالجة قضية  ;أوال

عادة بنائوقطاع األمف الوطني في ليبيا إلصالح ىناؾ حاجة  ;ثانيا المسمحة فعالة  قواتالتكوف بحيث  وا 
  .لشرائح الشعب ةدعـ االنتقاؿ إلى حكومة ممثمتو 

عادة الميميشيات ; نزع سالح الثالث القوات تمع المدني أو في خدمات إدماجيـ سواء في المجوتسريحيـ وا 
 .جديدة في ليبياالمسمحة ال

                                                           
1 - International Stabilisation Response Team, Department for International Development 

(UK), “Libya: 20 May–30 June 2011,” 2011. 
2 - United Nations, Consolidated Report of the Integrated Pre-Assessment Process for Libya Post- 
Conflict Planning, Working Draft August 5, 2011, p.6. 
3 - United Nations Security Council, “6698th Meeting Transcript,” New York, UN Document 
S/PV/6698, December 22, 2011. 
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نتشار اختراقيا و  وسيولةحدود اتساع نطاق ال  :األسمحة عمى نطاق واسعا 

بما في ذلؾ منظومات الدفاع الجوي  األسمحة الصغيرة واألسمحة الخفيفةبغارقة  ليبياكانت لقد          
وكانت فرنسا وقطر وغيرىا مف  .وصواريخ غراد وقذائؼ الياوفالمحمولة والصواريخ المضادة لمدبابات 

 31111قطر أكثر مف فقد كانت مساىمة بالسالح أثناء الحرب،  ثوار الميبييفال قد زودتالبمداف الموردة 
زودت قطر  كذلؾ 4.طف مف األسمحة بما فييا بنادؽ ىجومية وقذائؼ صاروخية واألسمحة الصغيرة األخرى

 .5صواريخ مضادة لمدبابات مف طراز ميالفب الثواروفرنسا 

قدرت األمـ و  ،خالؿ الحرب اتوزيعيومعظميا قد تـ  أكثر أىمية القذافيبكانت مخزونات األسمحة الخاصة و 
 إلي 036111بيف تمتمؾ ما القوات المسمحة في ليبيا  كانتالقذافي، بالمتحدة أنو في وقت اإلطاحة 

جياز االستخبارات  يقدرو  6.بنادؽ ىجومية % تمثؿ 91 – 81قطعة سالح ناري وبنسبة  811111
ترسانة الر مف بأكوىي تعد مميوف طف مف األسمحة في ليبيا ما يقرب مف ىناؾ  و كافأن( MI6البريطانية )

 .7ألمف في ليبيال اتيديدحاليا تمثؿ ىذه األسمحة و  مجيش البريطانيلكاممة ال

مقذافي تشكؿ لأعداد كبيرة مف منظومات الدفاع الجوي المحمولة وبقايا برنامج األسمحة النووية وىناؾ      
نما لممنطقة بأسرىا ميبيال ليستيديدا  مف  11120بشراء ما يصؿ إلى قد قاـ وكاف القذافي  .فحسب وا 

تحديا  يمثؿأف  مف شأنومذىؿ العدد ىذا ال، و (MANPADS) المحمولة السوفيتية منظومات الدفاع الجوي
  .ووجمع وكبيرا لتعقب

 مف، بالرغـ (MANPADS) المحمولةاد منظومات الدفاع الجوي السترد امولت الواليات المتحدة برنامجو 
 6400حوالي كاف ىناؾ، وفي الوقت نفسو .8جنوب أفريقيا و بواسطة مقاوليف مفتشغيمب ورود تقرير يفيد

سبيا في مدينة مخزف في ليبيا في منشأة قرب  الكعكة الصفراءوالمعروؼ ببرميؿ مف اليورانيـو المعالج جزئيا 
                                                           
4 - Sam Dagher, Charles Levinson, and Margaret Coker, “Tiny Kingdom’s Huge Role in Libya Draws 

Concern,”Wall Street Journal, October 17, 2011. 
5 - Ian Black, Chris McGreal, and Harriet Sherwood, “Libyan Rebels Supplied with Anti- 

Tank Weapons by Qatar”The Guardian, April 14, 2011; Richard Spencer, “France Supplying 

Weapons to Libyan Rebels”The Telegraph, June 29, 2011. 

6 - United Nations,“Transnational Organized Crime in West Africa,” undated. 
7 - Mark Hookham, MI6 Warns Libyan Arms Dumps Are‘Tesco for World Terrorists,’” 
The Sunday Times, June 16, 2013. 
8- “Thousands of Libyan Missiles from Qaddafi Era Missing in Action,”CBS News, March 
25, 2013. 
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مير ليبيا لـ تستكمؿ عممية تدكذلؾ  9.الجيش الميبيفي تحت حراسة فضفاضة مف قبؿ كتيبة و  الميبي الجنوب
المقدر غاز الخردؿ مف فقط مف مخزونيا األصمي % 62حوالي ودمرت مخزونات األسمحة الكيميائية 

في أوائؿ  احجبنىذه الميمة  االنتياء مف وقد تـ .10النظاـفيو بطف متري بحموؿ الوقت الذي أطيح   3548ب
 .3125عاـ 

وما تيديدا لممنطقة  تمثؿكانت ىذه األسمحة فقد ويسيؿ اختراقيا،  مترامية األطراؼألف الحدود الميبية و       
 .11تعد ميمة صعبة ميؿ  1680التي تقدر بو  ميبيالالحدود الجنوبية  السيطرة عمىناىيؾ عف أف حوليا 

 تتنقؿالحدود إلى حد كبير مف خالؿ إنشاء تحالفات مع القبائؿ التي عمي سعى لمسيطرة قد وكاف القذافي 
يابا بشكؿ منتظـ ذىابا القدرات يتطمب توفير كال مف محدود حديث لبناء نظاـ  الحدود. فعمميةعبر  وا 

توظيؼ ىياكؿ إدارية  وكذلؾالمركبات الجوية بدوف طيار ونظـ الرصد األخرى،  كما فيالالزمة  التكنولوجية
ة النفطية في ليبيا ثرو الاستخداـ  ويمكف اإلدارات المحمية في المناطؽ الحدودية.بيف  الجيد والتنسيؽ فعالة

تمثؿ عمى الحدود  فعالةالالقوى العاممة واالحتياجات اإلدارية لمسيطرة  تظؿولكف  الكتساب التقنيات الالزمة
 .الميبيةتحديا أكبر نظرا لمفوضى في مؤسسات الدولة 

 :قطاع األمن في بعيدة المدى اتالحاجة إلصالح

 قبؿ أف تفعؿ ذلؾ، و توفير األمف لسكانيا بعد الحربيمكنيا فيو  الكانت الدولة الميبية في موقؼ لقد       
عادة القطاع األمني في بعيدة المدى ات إصالحإلحداث بحاجة  فيي إلى جانب نزع السالح والتسريح وا 

وقتا يأخذ إصالح القطاع األمني يجب أف  مف الناحية المثاليةوىذا غير ممكف تطبيقو اآلف، ف الثوارإدماج 
الكيفية التي سيتـ بيا و حدد األولويات تأف و  يا،إلى أسفماألمنية  اليياكؿ أعمىتطبؽ مف وفقا لخطة  ويتـ

بعد الحرب  في فترة ماوكاف قادة ليبيا  .عمى أعمى المستوياتتنظيـ المؤسسات التي تحكـ القطاع األمني 
قضايا مثؿ كيفية ضماف السيطرة  فيلمتفكير  ناىيؾ عف افتقارىـالوقت لمنظر في ىذه األسئمة  ـليس لديي

 .القرارات صنعبغي إنشاء مجمس لألمف القومي لالمدنية عمى القوات المسمحة وما إذا كاف ين

                                                           
9 - “UN Envoy Says 6,400 Barrels of Yellowcake Is Stored in Libya”BBC News, December 

10, 2013; Anthony Loyd, “Al-Qa’ida Eyes Gaddafi’s Missiles and Uranium,”The Australian, 
October 23, 2013. 
10 - Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, “Libya: Facts and Figures,” 
undated. 
11- Charles Bremner and Wil Crisp, “Chaos Turns Libya into Back Door for Migrants,”The 
Times, October 17, 2013, p. 37. 
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السيطرة ف ،بروز مثؿ ىذه القضايالـ تكف تسمح بالظروؼ السائدة بعد سقوط القذافي فإف في الواقع و        
تحقيؽ ذلؾ ىو  يةولكف كيف ،بالتأكيد مف قبؿ معظـ إف لـ يكف جميع الميبييف امطموبأمرا المدنية عمى الجيش 

ألمف القومي لدعـ االنتقاؿ ل بناء إطارومف ىنا كانت عممية  ،القوي المسيطرة في المجتمع مثار الخالؼ بيف
 التي ستحكـالمؤسسات السياسية  ىيةما لضبابية الموقؼ حوؿنظرا  لمسمطة في المجتمع صعبة جدا السممي
 مستحيمة.ني عقال بشكلإصالح القطاع األمني مف أعمى إلى أسفؿ ت عممية ونتيجة لذلؾ كان ،في ليبيا

دارياجدا بنيويا و  ضعيؼكانت في مستوي فإف مؤسسات القطاع األمني  وعالوة عمى ذلؾ وزارة  أداء كافو  .ا 
وزارة الدفاع مف قبؿ القذافي قبؿ  تـ ىممت مف ذلؾ سوأ، واألبعد الحرب أكثر ضعفاضعيفا وليصبح الداخمية 

الكامنة في  اتخمؽ التوتر األمر الذي  األركافرئيس مف قبؿ تتـ الجيش وأصبحت قيادة  عقود مف الزمف
 .مدفاعل نموذجية الجيود الرامية إلى بناء وزارة

نقالب إلاب قياـ الجيشمف  ، فالخوؼلمغاية ضعيؼقبؿ الحرب  الكادر العسكري لمجيش الميبيكاف و        
وكانت مجدارة في العمؿ، وليس لىـ لمنظاـ لوالءيتـ توزيعيـ وفقا و يقوـ بالنقؿ التعسفي لمضباط القذافي جعؿ 

 4::2عدد قميؿ جدا مف الضباط الجدد بعد محاولة انقالب عاـ  وأضيؼ شكميةالترقيات مف الرتب الدنيا 
. كما أف 12في ىذا الجانبسئيا أصبح الجيش الميبي يعاني مف الرتب العميا وخمؽ تضخما ونتيجة لذلؾ 

القدرة عمى اتخاذ لدييـ لـ يكف ولكف  في الرتبة العسكريةالضباط بتخطيو  مففقط سمح لعدد قميؿ القذافي 
 .الناجحإصالح القطاع األمني وكؿ ذلؾ يمثؿ ضروريات التحميؿ االستراتيجي أوالتخطيط  والقرارات أ

، جدا ضعيؼما تبقى مف القوات العسكرية نفسيا  جعؿمعركة الفي  ةمييز فاإلىماؿ السابؽ لمجيش وال        
  مف الناحية الفعمية فقد بمغ عددىا ولكف فرد 87111ب عددىا يقدر كاف الميبية قبؿ الحرب المسمحةفالقوات 
ادا كبيرة لحرب المدرعات في الصحراء وضمت أعد ياتصميمقد تـ  ، فالقوات المسمحة الميبية13ردف 31111

وبالرغـ مف غياب أي تيديدات حالية يمكف أف  .عربات المصفحةوالمدفعية، وال مف الدبابات السوفيتية
فقد كاف يعمؿ بشكؿ متواضع سالح البحرية  ، وأمافي حالة سيئة تعدليبيا فإف معظـ ىذه المعدات تواجييا 

مجموعة متنوعة  الميبي سالح الجو فيما يمتمؾ حمؼ شماؿ االطمسي خالؿ الحرب ضربات تضرر بفعؿقد و 
ماعدا السرب العمودي فيمكف القوؿ أنو يمتمؾ  بتة، لكنيا تفتقر إلى التدريبمف الطائرات ذات األجنحة الثا

الذي تولي  43المواء المعزز في ليبيا كانت لدى  منظومات األسمحة األكثر تطورا إف ية جيدة.تدريب قدرات

                                                           
12- Interview with U.S. official, Washington, D.C., October 2, 2012. See also, Dirk Vandewalle, 

History of Modern Libya, New York: Cambridge University Press, 2012, pp.119–150. 
13 - Florence Gaub,“Libya: The Struggle for Security,”EUISS Brief, June 2013. 
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األكثر  فكاالقتاؿ خالؿ الحرب وبالتالي عمميات عف معظـ  مسؤوالوكاف ىذا المواء قيادتو خميس القذافي، 
مف قدرات القوات برامج التدريب والتطوير التي يمكف أف تعزز  .استيدافا مف قبؿ حمؼ شماؿ االطمسي

وضع الميزانية نفس الشيء بالنسبة لنظـ غير موجودة و  وخاصة في المستويات الدنياالمسمحة الميبية 
 .واإلجراءات اليامة األخرى

تراكـ القضايا المعروضة عمى المحاكـ حالة سيئة جدا حيث تفي ليبيا  فيالنظاـ القانوني وكذلؾ      
شخص  6111 ىناؾ أكثر مف (Human Rights Watchالرئيسية ووفقا لتقرير منظمة حقوؽ اإلنساف )

وفي كثير مف  تياافي أدني مستويالشرطة تعمؿ ف ،عمى صعيد البالد القضايامختمؼ أشكاؿ  محتجز في
وخاصة في المدف الشرقية وآخريف لـ يذىبوا لمعمؿ نيائيا  الزي العسكريالمناطؽ الضباط يخشوف الخروج ب

 .14كثيرا ما يقعوف في شرؾ االغتياالتو مثؿ بنغازي ودرنة 

أحد قيادات مدينة مصراتو فيما أصبحت وزارة الدفاع في يد  فوزي عبد العاؿوزارة الداخمية أصبحت في يد    
، وىذه 15وأصبح يوسؼ المنقوش وىو أحد الضباط المنشقيف رئيسا لألركاف ،أسامة جويمي مف ثوار الزنتاف

بشكؿ ، ولكف الدعـ السياسي إلصالح القطاع األمني بدرجات متفاوتة مف الدعـ لجيودىا تتمتع الشخصيات
بدوف دستور أو رؤية واضحة لمستقبؿ ليبيا ف .نظرا لمرىانات وتنامي الشكوؾ حوؿ مستقبؿ ليبيا ضعيؼعاـ 

وفي الوقت  ةشبو معدوم القطاع األمنياالستعداد التخاذ قرارات جريئة حوؿ  فإفالسمطة لو كوف مف ستو 
يعيد إلييـ بمسؤولية القضايا المتعمقة باألمف تعمؿ والتي  بعد الحربداخؿ الحكومة  المشكمة مجافال فإف نفسو

مزيد مف تباطؤ لي كانت النتيجة بالتابطريقة غير منسقة وغالبا ما تكوف عمى خالؼ مع بعضيا البعض و 
 .16لمقطاع األمني جيود اإلصالح

ساعدت  فقد ، الوضع األمنيتحسيف ما في وسعيا لممساعدة في بتقديـ قامت األمـ المتحدة ولقد           
بعض لبناء الوعي  في ةساعدوقدمت المسودة الم، صالح القطاع األمنيإل في إعداد مسودةوزارة الدفاع 

العقيدة والتنظيـ والتدريب وما إلى ذلؾ بفيما يتعمؽ وتقديـ التوصيات الواردة التحديات التي تواجييا البالد، 
إف بعثة األمـ المتحدة في كما قاؿ مسؤوؿ دولي و  التي تواجو القطاع األمني، العقبات اليائمة مف
تكميؼ لتقديـ المشورة ومساعدة الحكومة الميبية في تطوير المؤسسات األمنية والمينية لدييا  UNSMILليبيا

                                                           
14 - Interview with Libyan government official, Tripoli, February 6, 2013. 

15 - Robert M. Perito and Alison Laporte-Oshiro,“Libya: Security Sector Reconstruction,” 
United States Institute of Peace, July 5, 2012. 
16 - Interview with Libyan government official, Tripoli, February 6, 2013. 
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تقديـ  ولكف . وقامت البعثة بعمؿ ذلؾ عمي وجو جيد،فقا لممبادئ الديمقراطيةو المستدامة تحت إشراؼ مدني و 
 فإف ،لمحفاظ عمى األمف أو قوة دولية لتحقيؽ االستقرار مدولةل قوية قوات أمف المشورة والمساعدة بدوف وجود

 .17غير فعالةستكوف تنفيذ مبادرات إصالح القطاع األمني 

بناء القدرات داخؿ الوزارات األمنية مف خالؿ ترتيبات الشراكة ولكف بقامت بعض الدوؿ األوروبية كما       
كاف ىناؾ برنامج ، كما إال عمى المدى الطويؿ يا لف تكوفنتائجو ىذه الجيود كانت عمى نطاؽ صغير 

األمر الذي جعؿ المجنديف  مف قبؿ أعماؿ شغببداية ال منذ تحصم لكفلتدريب الشرطة الميبية في األردف 
 18.ميبياالعديد منيـ يعود ل

أريد ليا مؤسساتيا األمنية إذا ما  فيبعيدة المدى  اتإلى إصالح ماسة حاجةفي  والتزاؿ ليبيا كانت وبالتالي
 الثوار أوتوفير األمف لمشعب الميبي ومنع العنؼ بيف الجماعات المسمحة عمى  تعمؿدولة حديثة أف تكوف 
مصدرا رئيسيا والتي ربما تشكؿ  أعقاب انتياء الحرب في ليبياالجماعات األخرى التي نشأت في وكذلؾ 

 في البالد. النعداـ األمف

 :عات المسمحة بعد الحرباجمال

خمؽ جيش لمثوار موحد كانت فكرة  غير متوافقة فكريا وبالتالي كانتالقذافي بالتي أطاحت  ثوارقوات ال
خيالية، فقد كانت قوة الثوار تتألؼ مف العسكرييف الذيف انشقوا عف النظاـ لمساندة الثوار منذ األياـ األولي 

التي تحررت مف في معظميا عمى بنغازي والمناطؽ الشرقية األخرى  ةقتصر لإلنتفاضة، وكانت عضويتيا م
 مدينة التي تقع إلى الجنوب الغربي مفوالتي لـ تستطع تجاوز مدينة البريقة  مف الحرب انظاـ مبكر سيطرة ال

كاف التقدـ ، و بنغازي عمى طوؿ الطريؽ الساحمي الرئيسي نحو طرابمس وغيرىا مف المدف الرئيسية في ليبيا
جبؿ البالد، وخاصة في مصراتة و مف االنتفاضات في أماكف أخرى مف  ناتجالنظاـ العسكري الذي أضر ب

استطاعت كتائب الثوار  عندما انتيت الحربو  ،التي تقع في الغرب عمى طوؿ الحدود مع تونس نفوسة
 ختالفات بينيا بسيطة لكنيا كانت بعيدة عف االتحاد في كياف واحد.الا وكانت البالدالسيطرة عمي 

                                                           
17 - Interview with international official, Washington, D.C., November, 2013. 
18 - Abdul-Jalil Mustafa,“Libyan Police Trainees Arrested in Jordan After Riots and Arson,” 
Libya Herald, July 11, 2012. 
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وذلؾ بسبب  ليبيا بعد الحرب بشكؿ ممحوظعدد الجماعات المسمحة في عف تقديرات الوقد اختمفت 
تري أنيا الرغـ مف أف بعض التقييمات ب 19بالمئات تري أنيا تقدرمعظـ التقديرات ف .اتاالختالفات في التعريف

. وكاف استخداـ 20أكثر مف ذلؾ، فعمي سبيؿ المثاؿ يقدر عدد الثوار في مصراتو وحدىا بالمئات
 .مسمحة أو جماعة مجموعة ، أو)كتيبة(ميميشيا، لواء  طمح المصطمحات مثار جدؿ حيث كاف ىناؾ مص

لدييا رؤية  ، فمف الواضح أف ىناؾ عدد مف الجماعات المسمحةالمسميات المختمفةميما كانت و        
ىذه األلوية  .نياية ىناؾ ألوية الثوار التي قاتمت خالؿ الحربالفي وتاريخ مختمؼ وقدرات ونوايا مختمفة و 

ىناؾ و  ،قدرات والموقع الجغرافيمف حيث الالوالءات اإلقميمية والقبمية وكذلؾ حيث ىي نفسيا متباينة مف 
باإلضافة إلى ذلؾ ظيرت  ،لمعالجة المشاكؿ األمنية المحمية في أعقاب الحرب ياالمجموعات التي تـ تشكيم

 ى جنب مع الجماعات الجيادية وخاصة في الشرؽالعصابات اإلجرامية سواء خالؿ الحرب أو بعدىا جنبا إل
ف كانت مثيرة لمجدؿ وتشير معظـ التقديرات إلى أف ىذه الجماعات صغيرة  .21متناميةو  حتي وا 

تحت المجالس العسكرية أثناء أو بعد فترة  ارمجموعات الثو  انطوتفي العديد مف المناطؽ أو المدف و       
واستمرت  المجالسوتفاوتت قدرات  ىذه المجالس السيطرة عمى االمف المحمي وتولت، وجيزة مف الحرب

تمارس بعض الصالحيات ىذه المجالس الذيف خاضوا الحرب ضد النظاـ وأصبحت والوالء لمقادة القيادة بيا 
داخمية مف أجؿ الحفاظ عمى السالـ وتأميف ترساناتيا ووضع اإلجراءات ال يويةالإصدار بطاقات  كما في

 .22بيا وتعزيز ىياكؿ القيادة والسيطرة الخاصة

ألسمحة في وقت يا كانت تفتقر ليذه االرغـ مف أنب. ةجيد العديد مف ىذه الجماعات كانت لدييا أسمحة       
مف الدعـ الخارجي وكذلؾ األسمحة  األسمحة عميالثوار ؿ إال أنو مع تقدـ الحرب، حص، مبكر مف الحرب

األسمحة الصغيرة مثؿ تشمؿ  ىذه األسمحة أصبحتبحموؿ نياية الحرب و . ت النظاـالمستولي عمييا مف ثكنا
AK-47S، الحجـ المتوسط، ممـ 14.5 المدافع المضادة لمطيراف، القذائؼ الصاروخية ،المدافع الرشاشة 

كانت و  ،المدفعية بعض قطع، الصغيرة الشاحناتعمى الجزء الخمفي مف  امـ التي تـ اضافتي 20-33
                                                           
19- For example, Karim Mezran and Fadel Lamen,“Security Challenges to Libya’s Quest 

for Democracy,”Atlantic Council Issue Brief, September 2012; International Crisis Group, 

“Holding Libya Together: Security Challenges After Qadhafi,” Crisis Group Middle East/ 
North Africa Report No. 115, December 14, 2011. 
20- Brian McQuinn, After the Fall: Libya’s Evolving Armed Groups, Geneva, Switzerland: 
Small Arms Survey, October 2012b. 
21- For example, see McQuinn, 2012b. 
22 -International Crisis Group, 2011. 
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، T-55Sالحقبة السوفيتية وخاصة دبابات ، الدبابات التي سيطر عمييا الثوار ىيالمعدات األكثر جوىرية 
الحصوؿ عمى العديد مف ىذه  وقد تـ .نظرا لنقص التدريب ياعمى استخدام قدرت الثوارعدـ الرغـ مف ب

في  مستودعات النظاـ حيث قاـ الثوار بنيب األسابيع األخيرة مف الحرب بعد سقوط طرابمساألسمحة في 
 .23العاصمة وأخذىا إلي مناطقيـ

تيديدا تمثؿ  مف الواضح أف عدد قميؿ مف ىذه الجماعات المسمحة وخاصة الجيادييف في الشرؽو       
وايا الن . ويتبنوفتشكؿ خطرا ية الثوار اللو أالغالبية العظمى مف قادة إال أف مباشرا لألمف في نياية الحرب 
 يـالعديد من ذكرو  .ـفي معظـ الحاالت أعربوا عف استعدادىـ لنزع سالحي. و الحسنة والرغبة في حماية الثورة

عمي قدرة المجمس الوطني االنتقالي في خرى أو األمجموعات الالمخاوؼ حوؿ أمنيـ أو انعداـ الثقة في 
فعمي سبيؿ ، بعد أسمحتيـ واضعيلـ  التي مف أجميا األسباب الرئيسية عمي أنيا نحو الحريةميبيا ب اإلنتقاؿ

الدستور المدني والنظاـ " البمد يكوف ليذانو لف ينزع سالحو حتى أ الجبؿ الغربيقائد في  المثاؿ قاؿ
وأنو  "اقتصادية أو مالية، فوائد سياسية" يسعي إلي تحقيؽلف  نومف مصراتة أ آخرقاؿ قائد و  "24.الديمقراطي

البالد مف تحكـ  أفقبؿ " ولكف ليست لديو الرغبة في تسميـ سالحو المجمس الوطني االنتقالي،شرعية يدعـ 
 .25"إدارتياقبؿ أولئؾ الذيف يستحقوف 

في  لقدرةمف يكوف ىناؾ ألحد اف يـتسريحتـ و  يـذا نزع سالحإنيـ شار بعض قادة الميميشيات ببساطة أوأ
لخطر االفتراس مف الجماعات اإلجرامية  معرضكوف الشعب وسي المناطؽالسيطرة عمى األمف في 

فحتى جدا  ةخطير  تليسالتوترات بيف ىذه المجموعات  إف يمكف القوؿ بشكؿ عاـو  ،والمخالفات األخرى  وا 

                                                           
23 - See, for example, Peter Osborne, “With Gaddafi Gone, Who Will Run the New Libya?” 

The Telegraph, October 20, 2011; Peter Goodspeed, “Libyan Weapons May Soon Be in Terrorist 

Hands,”National Post, September 9, 2011, p. A1; Slobodan Lekic, “NATO Urges 

Libyan Authorities to Seize Arms Caches,” Associated Press, October 3, 2011; McQuinn, 
2012b; International Crisis Group, 2011. 
24 - David D. Kirkpatrick, “In Turnaround, Libyan Militias Want to Keep Their Arms,” 
International Herald Tribune, November 3, 2011, p. 5. 
25 - See, for example, Amanda Kadlec, “A Stable Transition in Tripoli, Actually,”The Daily 
Star, February 21, 2012. This was a fairly widely held view voiced in public and private by 
many international officials in author interviews conducted in NATO capitals in late 2011 
and early 2012. 
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يحد مف األمر الذي  جدا قويالدعـ الشعبي لمسالـ بيف السكاف كذلؾ  .قميمة بينيـ كانت مستويات الثقة 
 .26أي ميميشيا واحدة بعينياعدواني مف قبؿ اللعمؿ انطاؽ 

 مف قبؿ ألوية متعددة السيطرة عميياوخصوصا في طرابمس والتي تـ بيف الثوار تحدث مناوشات ال       
عمى المطار،  وفسيطر ي ثوار الزنتافعمى الميناء و  وفسيطر ي مصراتةوىي ال تثؽ في بعضيا، فثوار 

قافمة رئيس الوزراء  ويمكف االستشياد باليجوـ عمي .ساحة الشيداء تسيطر عميوجماعات البربر مف الغرب 
 .27لمسيطرة عمي المطاراندلع القتاؿ أيضا بيف كتائب الزنتاف والجيش الوطني  وكذلؾفي نوفمبر،  المؤقت

 البالد.الرغـ مف عدـ اليقيف حوؿ مستقبؿ بعمى العمـو ساد اليدوء في األشير األولى بعد انتياء الحرب و 

 الثوار: سالحنزع انييار جيود 

حكومة عبد الرحيـ الكيب المؤقتة أولويات  كاف مفسيطرة عمى ىذه الجماعات المسمحة نزع السالح وتعزيز ال
أنيا ت ثبتأنوفمبر، ولكف التحديات التي ينطوي عمييا القياـ بذلؾ  35اليميف الدستورية يوـ  أداءمف لحظة 

عمى نطاؽ واسع بو تـ االعتراؼ قد  المسمحةات الرغـ مف أف نزع سالح الجماعب .المواجية عمي عصية
 فإف بعثة األمـ المتحدة في ليبيا السمطات الميبية، قبؿ باعتباره أولوية مف وجية النظر الدولية وكذلؾ مف

(UNSMIL)  اتخاذ القراراتفي التدخؿ في السياسة الميبية المكمفة بو والمتمثؿ في عدـ الدور بحكـ محدودية 
 وطاقميا المحدود قد ساىـ في عدـ نزع سالح الجماعات المسمحة.

يعتمد عمييا سواء أف المجمس الوطني االنتقالي ليس لديو قوات عسكرية  الرئيسية تمثمت فيمشكمة ال     
إلى االعتماد بشكؿ كامؿ تقريبا عمى الحوافز المالية وغيرىا إلقناع  مما اضطر كانت محمية أو دولية

استراتيجية  الواضح أفومف  .االنضماـ إلى صفوؼ الجيش والشرطة المسمحة لنزع سالحيا أو الجماعات
نزع في مبادرات الحكومة ل ولكف يمكف، ةمستحب غيرالنضماـ الى الجيش عمي ا ذه الجماعاتى رغاـا
إمكانية اإلكراه بمدعومة  العممية فذ لو كانتأف تنتعاوف بنشاط أكبر في حماية العممية السياسية السالح أو ال

 .ةخارجيقوات مف إما مف قبؿ القوات الحكومية أو 

المحاربيف لتسريح وىي لجنة مشتركة بيف الوزارات   WACيفرباحمالأنشئت لجنة شؤوف  بعد الحرب مباشرة
عادة ادماجيـ و   تمواءال اتمنخالؿ المجالس العسكرية وقياد ليبياوزعت استمارات التسجيؿ عمى صعيد وا 

                                                           
26 -Simon Denyer, “Libyan Militias Amass Weapons from Unsecured Depots,”Washington 
Post, September 22, 2011, p. A11. 
27 - International Crisis Group, 2011. 



15 
 

حريصة عمى االستفادة مف المبالغ السخية والتعويضات األخرى التي التسجيالت الشباب وطغت  الكبرى،
 كثرةالقدرة عمى التعامؿ مع  تكانو  28.طمبا 259111المجنة  تمقت 3123بحموؿ نياية فبراير و  تقدميا
وفي الحقيقة أف أغمب المسجميف لـ يكونوا مف المحاربيف ولكف كانوا  29.ضعيفة جداالبيروقراطية و  اتالطمب
 .وظائؼالعف و الشباب العاطميف الباحثيف عف العمؿ مف 

 قبؿ الثوار نظرا لتنوع األدوار التي لعبت مفالثائر الحقيقي والمزيؼ  التمييز بيف يصعبفي الواقع و       
الثوار المسجميف مف قبؿ المجنة مف  6000فقط  فيناؾ ميةىذا مف شأنو أف يزيد مف تعقيد العمو  في الحرب

االنضماـ إلى شرطة الحدود،  واأرادفرد   2200، وعددفي القوات المسمحة النظاميةلكي ينخرطوا 
أرادوا الحصوؿ   44000ىناؾ عدد في المقابؿو  أرادوا االنضماـ إلي حرس المنشآت النفطية،  11000عددو 

ىذه أكثر مف ثمثي ، و مشاريعيـ الخاصةفي بدء أرادوا ال  78000أخيرا عددالمدنية و الخدمة في ظائؼ عمي و 
الرغـ مف أف وب 30.صعبة المناؿاألمر الذي جعؿ مطالبيـ األعداد غير حاصميف عمي شيادات جامعية 

إال أف  الحكومة في طرابمسمف  الذي تحتاجوفي وقت الحؽ مف عدـ الحصوؿ عمى التمويؿ  المجنة اشتكت
 ناؾ شكوكا في مرد ذلؾ إلي المحسوبية التي كانت تمارسيا المجنة في تفضيؿ جماعة عمي أخري.ى

بدأت وزارة الداخمية ووزارة الدفاع برامج و  ،الثوارلتعامؿ مع طمبات وكانت المجنة تعاني مف صعوبة ا  
كانتا تدار بواسطة الثوار الجدد والموظفيف كال الوزارتيف و  عمي مستوي البالدعممية العقد مما  تسجيؿ منفصمة

وبطبيعة الحاؿ كانت القيادة العميا لموزارات إلى حد كبير في أيدي الثوار، ولكف غالبا ما كاف ىؤالء السابقيف 
وعالوة عمى  ،الخبرة اإلدارية أو فيـ التحديات الشاقة المتمثمة في إصالح قطاع األمفيفتقدوف القادة الجدد 
 يف األمنيتيفتىاتيف الوزار بقيت و  والمنافع لمناطقيـ سمطةتأميف ال فيانشغمت في المقاـ األوؿ  ذلؾ، فإنيا

 .القمعيةأدوارىا السابقة كجزء مف أجيزة القذافي األمر الذي اعاد  رقابة كتائب الثوار وتحت رحمتياتحت 

العديد مف  تضم والتي (SSC)ىيئة تسمى المجنة االمنية العميا  أنشأتكانت وزارة الداخمية و       
يحمو  أففي الشرطة السابقة مثوار المتشككيف لسمح  الييئةمف الناحية النظرية فإف إنشاء و  الجماعات الثورية

في جميع أنحاء البالد ليا مكاتب وأنشأت الييئة  .ضمف الخطوط العريضة لمدولة الميبية الجديدة محميا
في   100000وأصبحت تتكوف مف قرابة ،االنضماـ إليياوا عمى راتبا جيدا ألولئؾ الذيف وافق ودفعتو 

                                                           
28 - United Nations Security Council, “Ian Martin’s Report at the 6728th Session of the UN 

Security Council on February 29, 2012,” UN Document S/PV.6728, February 29, 2012. 
29 -Al Jaazeera interview with Al-Shuwayli, January 2012. 
30 - Gaub, 2013. 
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وألف الدولة كانت ضعيفة بطبيعتيا وغير ، كاممة في وحدات الثوار انضموا الءو ى ألف 31.أشير قميمةغضوف 
 .قوى مستقمة تماماكاستمروا في العمؿ إلى حد كبير  فقد، لجميـعمى  ةقادر 

كما في االسالمييف مف المتشدديف  المجنة األمنية العميا دمجيا فيلوية التي تـ ألفإف بعض ا كذلؾ        
ىذه  تعييف فعندما تـ ،إشكالية بطبيعتياتمثؿ ، كانت 2012أبو سميـ مف درنة في حزيراف كتيبة شيداء 

مغاير تماما حيث  ظؿ لنظاـ المتزايد، إال أف الواقع األساسيمظير التقدـ واذلؾ الجماعات في الدولة أعطى 
وتحت مظمة المجنة األمنية  .تعمؿ بشكؿ مستقؿ وفقا لمصالحيا الخاصة وأىدافيا أصبحت ىذه الميميشيات

 المتمثؿ في توحيد القوى الوطنية األسمي اليدؼ مراعاةدوف و ىذه الجماعات شرعيتيا وسمطتيا  العميا عززت
ة اإلسالمية، وفي بعض الحاالت تتماشى مع القوى السياسيعمي أنيا بشكؿ متزايد  لمجنةاأصبح ينظر إلي و 

ألضرحة الصوفية لفي التدمير غير القانوني  مف المجنة األمنية العمياوشارؾ أعضاء  .حتى مع الجيادييف
وغيرىا مف أعماؿ  ،3124يجمات عمى وزارات الحكومة في عاـ الو (، 2-3) كما في الشكؿ 3123في عاـ 
في طرابمس  ةوظائؼ الشرطة االسمي األمنية العميا تؤديالمجنة الرغـ مف أف الميميشيات تحت وب ،العنؼ

يخمؽ  ةالذاتي إدارتيا اراستمر أف  كما شكؿ تيديدا لألمفاألحياف ت في كثيرا مفكانت  إال أنياوأماكف أخرى 
 .في البالد عدـ اليقيف وعدـ االستقرار

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 - Frederic Wehrey, “Libya’s Militia Menace: The Challenge After the Elections,”Foreign 
Affairs, July 12, 2012a. 
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 صوفي في طرابمس( ىدـ ضريح 2-3الشكؿ رقـ )

 
كرٌستوف/ٌرصوت:المصدر                                                                          ٌز تٌشف  RAND RR577-2.1ر

عطائيـ مبالغ مالية  وزارة الدفاع تكما حاول تقديـ برنامج وطني لتسجيؿ الثوار الذيف شاركوا في الحرب وا 
حيث قامت عدة عف التزوير في ىذا البرنامج ناىيؾ  لمتسجيؿ متطمبات فورية لمرة واحدة، ولـ تكف ىناؾ

وفي تمؾ الفترة اعترفت وزراة ، 3123في أبريؿ وتوقؼ البرنامج  32.بالتسجيؿ فيو ألكثر مف مرةجماعات 
حيث ال يضمف بجماعة تطمؽ عمي نفسيا قوات درع ليبيا وىي عمي نفس شاكمة المجنة األمنية العميا الدفاع 

 لوزير الدفاع أسامة جويمي أو رئيس األركاف المواء يوسؼ المنقوش. االعتراؼ بيا والء قواتيا

                                                           
32 - International Crisis Group, “Divided We Stand,” Middle East/North Africa Report No. 
130, September 14, 2012. 
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توفر القوات بناء عمى طمب مف الحكومة عمى  بحيث تصبح قوات درع ليبيا نتج عف ذلؾ ترتيبًا غير منتظماً و 
لمعالجة درع ليبياجاىزيتيا لمعمؿ مع الحكومة  أثبتت قواتوقد  ،أساس مؤقت وبدرجات متفاوتة مف الفعالية

في أنشطة  ياف تورطت المباني الحكومية ويشاع عأيضا قد اقتحم يا، ولكنالميبي الصراعات في الجنوب
المصدر ما يعد ىو و استقالليتيا ب وبالتالي أصبحت مثؿ المجنة األمنية العميا تتمتع ،إجرامية مثؿ التيريب

 .العنؼاحتماؿ وقوع نعداـ األمف و إلاألصيؿ 

وقد  ،تحت سمطة الدولة الثواراألسمحة أو توحيد قوات  انتشارخفض في فشمت ىذه الجيود وقد           
في ف ،سالح الميميشيات ولكف دوف جدوىوتفكيؾ نزع بالحكومة الميبية في عدة مناسبات في وعد المسؤولوف 

 الميميشياتإف  المقريؼ محمد العاـالوطنى  ؤتمرمالأعقاب ىجمات بنغازي عمى سبيؿ المثاؿ قاؿ رئيس 
عمى  وىاوبعد بضعة أشير كثفت الميميشيات ضغط 33.عة لنزع السالح أو مواجية العواقبسا 59لدييا 
عاصمة ال تنظيؼل "عممية طرابمس"أعمنت وزارة الداخمية و طرابمس،  المؤتمر الوطني في في ةالسياسي اتالنقاش
 قاؿ رئيس أركاف الجيش الميبي بنغازيثـ في حزيراف بعد موجة مف العنؼ في  ،34العصابات المسمحةمف 

ولكف  35.ـ إلى الجيش بحموؿ نياية العاـتنضأو  أسمحتيا تسمـأف الميميشيات يجب أف الجنادي العقيد سالـ 
 .تؤتي ثماراً لـ أيا مف ىذه الجيود 

 : انتشار الصراعات

عادة نزع السالح و  توقؼالمدججيف بالسالح، و  وانتشار الميبية في الدولة مع عدـ وجود سمطة مركزية ا 
كما بعد بضعة أشير مف انتياء الحرب  بدأ الصراع في االنتشار عمى مستوي الوطف اإلدماجو التسريح 
بدءا مف النزاعات القبمية عمى األراضي والطرؽ  العنؼ أشكاال متعددة (، واتخذ3-3)الشكؿيوضحو 
الجماعات جيود و ، الفيدرالييف اتمناور و  ،الحساباتتصفية و منظاـ، لالمعاقؿ المزعومة  عمي الصراعالتجارية، 
 .لزعزعة استقرار البالد عموما الجيادية

 

                                                           
33 - Mel Frykberg, “Libya’s Vow to Reign in Militias Is Immediately Challenged,”Christian 
Science Monitor, September 24, 2012. 
34 - “Ministries of Interior and Defence Move to Stamp Out Renegade Militias,”Libya 
Herald, March 19, 2013. 
35 - Essam Mohamed and Jamel Arfaoui, “Libya: Ultimatum Issued to Militias,”Maghrebia, 
June 13, 2013. 
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 3124وحتي اكتوبر  3122خالؿ الفترة نوفمبرنتيجة الصراع في ليبيا  ي( الحوادث والقتم3-3الشكؿ رقـ )

 
:المصدر مواضع واحداث ٌانات ب إنظرالنزاعاتقاعدة :المسلحة. ٌوناده ٌهقري،أندرولٌنكرالً،كل و،هافار ٌم كارلسونٌواك "مدخل

ACLED  مواضع واحداث ٌانات ب "المسلحةالنزاعاتقاعدة السالم،مجلة 47 .،المجلدأبحاث العدد ص5،2010،  11-1ص،
  RAND RR577-2.2 

إما بيف الثوار والمعاقؿ المزعومة  3123معظـ أعماؿ العنؼ في النصؼ األوؿ مف عاـ ودارت        
مدينتي  تقع في كانت مواضع العنؼأطراؼ الحدود الميبية، و لنظاـ القذافي أو بيف القبائؿ التي تعيش عمى 

معاقؿ آخر  تقع إلى الجنوب الشرقي مف طرابمس، وىذه المدف كانتالتي  بني وليد بخاصةسرت، ترىونة، و 
الموالية لمثورة والمجالس  الكتائب إنشاءوتـ استسممت بعد وفاة القذافي و  ،القذافي بعد سقوط العاصمة

بدأ ، 3123حتى يناير  2011محتميف، واعتبارا مف نوفمبركإلى حد كبير  تصرفتىذه المجالس و  .العسكرية
 تمايو الموالية لمثورة سيطر   28فإف كتيبةوفقا لسكاف بني وليد، ، و تصاعديبمدة ال مواطنيبينيا وبيف  التوتر

جيود المجمس الوطني إلي أف وأشار السكاف ، لممضايقات وسوء المعاممةسكانيا  تعرضو عمى المدينة، 

                                                           
ا ً األحمرف ً.اللون ةالقتل ًنسب رإل ٌ األزرقٌش االلون ادثبٌنم ةالحو ًنسب رإل ٌ ًٌش مالبٌان لرس
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في استعادة  ةشماقاصرة وف كانت أنياب المدينة خالؿ الحصارباالنتقالي إلصالح األضرار التي لحقت 
 .36لممدينة  يةالخدمات األساس

 ،مف بني وليد مايو 39طرد كتيبة تماشتباكات عنيفة و ووقعت اندلع التوتر  2012يناير  34في و        
نائب الممثؿ الخاص  ، وكافالحرب إعادة وقوعمخاوؼ مف ال وابعض السكاف عمـ القذافي مما أثار  ورفع

الثوار وفي الوقت نفسو بدأ  ،لتيدئة الوضعقد بعثا برسائؿ وزير الدفاع أسامة جويميكذلؾ لألمـ المتحدة و 
وقد تمكف وزير  .ةمغرور العمى معاقبة البمدة  وحريصيفممعركة ل يفمتشوقمحيط بني وليد و عمى  يتوافدوف

 37.الثوارغير العسكري لمبمدة ل المجمسسمطة ترؾ تمف شأنو أف الدفاع ومعو آخروف مف التوصؿ التفاؽ 
وىو يدعى عمراف  عندما تـ اختطاؼ أحد ثوار مصراتو 3123يوليو في  اشتعمت مرة أخريولكف األمور 

في بني وليد لمدة  في أحد السجوفواحتجز قتمو الفضؿ في القبض عمى القذافي قبؿ لو شعباف الذي كاف 
 في مستشفى في باريس 3123 مات في سبتمبرقد تعذيبو، و باتيـ قادة مصراتة سكاف بني وليد وقد  .شيريف
 في بني وليد.لمعالج مف جروح اصيب بيا  يخضعكاف بينما 

تيا وكاف المبرر ىو تطيير البمدة مف المواليف لمقذافي حاصر و بني وليد  الغاضبة إليمصراتة  كتائب توجيتو 
أف الخالفات القديمة بيف مصراتة ومدف إلي أشار العديد مف المراقبيف  ولكف إلي حد ما صحيحا وكاف ىذا

 تكان االيجوـ فقط ألنيأذنت بالحكومة ف ،القدر مف األىمية في تصفية الحسابات بنفسكانت ىذه المنطقة 
شخصا  22 كاف ىناؾ حوالي 3123اكتوبر عندما انتيت أعماؿ العنؼ في أواخر و  ،ذلؾبعف القياـ  عاجزة

 .38مف الجرحيمئات اللقوا حتفيـ و 

العديد مف  وخمفت، 3123مدار عاـ عماؿ العنؼ في غرب وجنوب ليبيا وخاصة عمى ت أتفجر و          
قعت الحوادث األكثر عنفا و و  تنافس عمى المواردتالجماعات  أصبحتالخوؼ وانعداـ األمف و استمر القتمى و 

                                                           
36 - Liam Stack, “Pro-Government Libyan Militia Routed from a Qaddafi Bastion,”The New 
York Times, January 24, 2012. 
37 - Taha Zargoun and Oliver Holmes, “Libyan Official in Talks with Unruly Town,”Washington 

Post, January 26, 2012; Nick Meo and Hassan Morajea, “Militia Chaos in Bani Walid 

Raises Danger of Civil War in post-Gaddafi Libya,”The Telegraph, January 28, 2012; “Bani 

Walid Fighters Stage Sit-in, Call for Libyan Defence Minister’s Dismissal,”BBC Monitoring 
Middle East, January 28, 2012. 
38 Kareem Fahim, “Libyan Town Under Siege Is a Center of Resistance to the New Government,” 

The New York Times, October 21, 2012a; Kareem Fahim, “Libyan Forces Now Control 

Restive Town, Officials Say,”The New York Times, October 24, 2012b.- . 
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 500قتيال وحوالي  147حيث ترؾ القتاؿ العنيؼ 3123 مارس 37عربية في سبيا في القبائؿ البيف التبو و 
تشعر كانت في كثير مف األحياف عيش حياة بدوية في الصحراء و ىي سمراء الموف تالتبو قبائؿ و  39.جريحا

والد أوالد سميماف و مف أعنؼ بينيـ وبيف القبائؿ العربية الاندلعت أعماؿ وقد  .القذافي باالضطياد في عيد
تحوؿ اجتماع مصالحة بيف المتصارعيف في قاعة بسبيا إلي مف الوحشية عندما  بمغت مستوي قياسيسيؼ و 
 .40القاعة ؿالمجموعتيف داخؽ النار بيف إلطال تبادؿ

النضاؿ مف أجؿ  المشكمة تعود إليولكف جذور  العنؼ حوؿ استخداـاالتيامات والموـ   فيتبادالىناؾ وكاف 
أوالد سميماف الذيف دعموا الثورة أصبح القذافي رحيؿ حكـ مع ف .السيطرة عمى الموارد واألمف المحمي

التبو مف  واسع بينما المنطقة الجنوبية عمى نطاؽ عميييمنة ال واسبتكاعمى المدينة وبالتالي يسيطروف 
 وف عمييا فيعتمدمف طرؽ التيريب التي ي ىـطرداحتماؿ مزيد مف التمييز و ال أصبحوا يخشوف جانبيـ

 .41معيشتيـ

قوات مف و  النظامي مف الجيشفرد  4111مكونة مف المجمس الوطني االنتقالي بسرعة فرقة  وأرسؿ        
قاد مجمس و  42.جنبا إلى جنب مع المفاوضيف في محاولة الحتواء اندالع العنؼ درع ليبيا مف بنغازي

 استمرتولكف  ساد اليدوء في غضوف بضعة أياـو  عممية المصالحة بيف القبائؿ المتناحرة المحمييف الحكماء
أعمف المجمس الوطني  مدينةة الحكومة عمي الفي محاولة لبسط سيطر  3123في مايوو  .التوترات الكامنة

يعنيو ىذا  الرغـ مف أنو لـ يتضح بعد ماب الجنوبية عسكريةالمنطقة تعتبر جزء مف السبيا  أف مدينة االنتقالي
 . نفسيابنظرا لعدـ قدرة الحكومة عمى فرض اإلعالف اإلعالف 

 55القتاؿ في الكفرة ترؾ  3123إبريؿ  32ي مف البالد ففأدنى في أماكف أخرى واستمر العنؼ بمستوى   
بيف مجموعات  وقعت أعماؿ عنؼو  ،بيف التبو والقبائؿ العربية جريحا في اشتباكات مماثمة 261قتيال و

سفر عف مصرع أالزنتاف مما في في غدامس عمى الحدود مع تونس، و و  البالد غربأخرى في زوارة في 
 .43واصابة العديد مف اآلخريف عمى مدار العاـ
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40 - International Crisis Group, 2012. 
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 زادتو ، كما نوقش في الفصؿ الثالث ،ىذه الصراعات عمى االستقرار السياسي في ليبياوقد أثرت       
المتحالفة قوة الميميشيات  ، وزادت مففوؽ طاقتيا وحممتيافي طرابمس  عمؿ السمطات االنتقاليةاألعباء عمي 

 .وقع في سبيا خماد االشتباؾ الذيالتي قامت بإ ،في بنغازي، وخاصة قوة درع ليبيا مع قوات درع ليبيا
 عمى حساب الذي جاء، حصمت عمي تعويض مقابؿ تعاونيا كما، الخبرةو  القوات الييبةاكتسبت ىذه و 

 طرابمس في السمطات جعؿو  حقا ضعيفا الجيش الوطنيكاف  كيؼأكد العنؼ  األىـ مف ذلؾ كمو .طرابمس
 .سمطتياوشرعيتيا تآكؿ ، مما يزيد مفعقيمةو  عاجزةتبدو 

 :في ليبيا وتنظيم القاعدة الجياديةالجماعات 

يا لـ تجذب االنتباه العالمي ولكن سقوط العاصمة طرابمس األوؿ بعد عاـاشتعمت ىذه الصراعات في ال       
قتؿ فييا السفير  حيث 3123سبتمبر  11 االمريكية في بنغازي يوـ القنصميةليجـو عمى تـ ا إال حينما

بنغازي عاصفة مف توجيو وـ في اليج وقد أشعؿ .ثالثة أمريكييف آخريفإلى جانب  االمريكي كريس ستيفنز
 نحو تحقيؽ السالـ واألمافتتحرؾ لكي ليبيا  الميمة الفاشمة فيبشكؿ كبير  دق  ع  أصابع االتياـ في واشنطف و 

  .المستداميف

توجيو اإلتياـ فيما يتعمؽ بإتخاذ القرارات وتوقيتيا  حوؿتركز االىتماـ في واشنطف ، بنغازيىجوـ في أعقاب 
وفي الوقت  .يمكف القياـ بو لعكس ذلؾ في ليبيا، وما التدىور األمني األسباب الكامنة وراء تقييـ بداًل مف

في إلي فرض قيود مشددة عمى حركتيـ و الواليات المتحدة وحمفاؤىا االوروبيوف  ضطرتإنفسو عمى األرض 
 .غير المستقرةخاصة في المنطقة الشرقية  ليس لو أثر، ، وجعؿ العمؿ الدوليالشعب الميبياالتصاؿ مع 

 واضحة،التيديدات الجديدة لألمف في كؿ مف بنغازي وطرابمس  مؤشراتكانت  ،بنغازي وـحتى قبؿ ىجو 
كانت ىناؾ و  رموز السمطة أصبحت أكثر تواترا مف يفص المستيدفاشخاأل فاليجمات اإلرىابية عمى

عمى فيجمات عمى غرار حرب العصابات عمى المباني الحكومية في المدف، الممغومة و السيارات التفجيرات بال
أطمقت قذيفة صاروخية عمى  السفير البريطاني مف الموت بأعجوبة عندمانجا سبيؿ المثاؿ في بنغازي 

 .44ولكنيا لـ تنفجر سيارتو

 الجيادييفدور معظـ األدلة إلى  تأشار  ، لكفالقذافي وراء ىذه اليجمات أف أنصاروادعى مسؤولوف ليبيوف 
الظروؼ االجتماعية فالحاالت الفردية الجيادية في أي مكاف في ليبيا، عمي يمكف العثور ذلؾ، و في 
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August 23, 2012. 
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 فيف .والتاريخية في الشرؽ مواتية بشكؿ خاص إلى التشدد، وكاف الشرؽ مركزا لألنشطة الجيادية لعقود
معا الجماعة اإلسالمية  ، ثـ كونوات في أفغانستافأفراد مف ىناؾ لمقتاؿ ضد السوفي سافر عدة ينياتالثمان

عمى العديد مف أتباع وقبض سحؽ انتفاضتيـ، ب حيث قاـ ضد نظاـ القذافي أخذت تقاتؿالمقاتمة الميبية والتي 
يـ إلي فر العديد من فيما بطرابمس ةسيئ السمع في سجف بوسميـاإلسالمية الميبية المقاتمة وحبسيـ الجماعة 
جنبا إلى جنب مع تنظيـ  وقاتؿ بعضيـ  ،أي مكاف آخرإلي  الفرار العودة إلى أفغانستاف أوبإما الخارج 
 .القاعدة

عضو فيو  .الجيادي ىذا الوسط فينموذج األكثر ذكرا في كثير مف األحياف ال يعدوكاف عبد الحكيـ بمحاج 
في   MI6جياز المخابرات البريطاني مف قبؿ القبض عميو تـ اإلسالمية الميبية المقاتمةسابؽ في الجماعة 

تخمى الحقا ثـ  بوسميـ سجف في أودعإلى ليبيا، حيث  قبؿ إرسالوتعرض لمتعذيب  أنودعي او ، 3115عاـ 
ة الميبية مف أعضاء الجماعة اإلسالمي في السجف جنبا إلى جنب مع غيرهج عنو ر  العنؼ وأف  عف استخداـ 

 اإلسالـ. في إطار برنامج عفو بقيادة نجؿ القذافي سيؼ 3121المقاتمة في عاـ 

ووجد نفسو في وقت قريب رئيس واحدة مف  ثوارالنضماـ إلى الا يععندما اندلعت الثورة كاف بمحاج سر و    
وىذا التأييد لمدور لقطر، مديف  الذي تحقؽ في ليبياالنجاح العسكري  أف الجماعات المسمحة، ويريأكبر 
ىـز  3123يوليو في التي عقدت  البرلمانية قدـ نفسو لخوض االنتخاباتعندما ف أدي بو إلي اليزيمة، القطري

 .حكومة أجنبيةبألنو كاف ينظر إليو عمى أنو يرتبط ارتباطا وثيقا  االستحقاؽ االنتخابيفي 

ألي سبب سوى أنيـ ذلؾ لـ يكف و أثناء الثورة، بمحاج دورا ىاما  مف أمثاؿالجيادييف السابقيف  ولعب     
مف تمت المبالغة في االنتصار الذي حققو الثوار  ، وقدمعظـ الميبييفإلييا التي يفتقر القتالية الخبرة يمتمكوف 

ومع ذلؾ في الشرؽ كاف ىناؾ العديد مف اإلسالمييف  45.قناة الجزيرة كما فيجانب بعض وسائؿ اإلعالـ 
عمى  حريصيف كانوا، و االسالمية مدخؿ إلقامة دولة إسالمية في إطار الشريعةأف في الثورة الذيف رأوا 

مف  تستفيدبدرجات متفاوتة  وأخذت الجماعات المسمحة انتيت الحرب.ضماف التقدـ في ىذا االتجاه عندما 
وقد  .ز قضيتيـقديمة، وتعزيالحسابات التصفية و ، لوضع قواعدىاكامؿ لقوات األمف الحكومية الغياب ال

 .إعادة اإلعمار وتحقيؽ االستقرار يعرقؿ جودىـو وأصبح يا الدولة الستعادة السيطرة، تبذلالجيود التي  واقاوم
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أف الجيادييف  األدلة تشير إلي القميؿ مفوىناؾ ، افيي يبالغأعداد الجيادييف في ليبيا ليست كبيرة، وينبغي أال 
يف المحافظيف السمميفالعكس مف ذلؾ، ، وعمي كثر تحفظااألبتأييد األحزاب السياسية اإلسالمية وف يحظ

مناخ كذلؾ  .كثر راديكاليةاألتوترا مع الجماىير  وفالجيؿ األكبر سنا، يشيد ما يكونوف مفغالبا الذيف 
المشيد مف التشدد في  ىذاولكف  أسيؿ نوعا ما لممتشدديفالعمؿ  لمحافظة الدينية في الشرؽ يجعؿ مناخا

 .تموفالشرؽ ليبيا آخذ في التحوؿ و 

أف  صحيفة ووؿ ستريت جورناؿ حيث ذكرت أنصار الشريعة في بنغازي ىو مثاؿ عمى ذلؾتنظيـ         
بنغازي في بعد اليجوـ  أعضاء مف ىذه الجماعة إتصمت ىاتفيًا بتنظيـ القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي

تنظيـ ف عمي أ ضمني واضحكدليؿ  وسائؿ اإلعالميفسر في بعض  وقد 46.مآثرىـبلتباىي وعبروا عف ا
فإذا ما  ،أكثر تعقيدا مف ذلؾالواقع ولكف  .وراء اليجوـ في ليبياقد يكوف  في بالد المغرب االسالمي القاعدة

بعض أعضاء لتنفيذ اليجـو فال يوجد دليؿ عمي ذلؾ ف ا التنظيـو دعقد أف أنصار الشريعة أردنا أف نقوؿ 
القاعدة في بالد  العالقة بيف تنظيـ أف األىـ مف ذلؾو لتشجيع الشرعية وا اكتسابالجماعة الميبية تتطمع إلى 

الرغـ مف أف التنظيـ ب غير واضحةسامة بف الدف، حتى اآلف، ألنفسو وتنظيـ القاعدة  المغرب االسالمي
 إال أفوىر تنظيـ القاعدة في بعض األحياف، بشكؿ واضح مع ج ، كما أنو تعاطؼبف الدف رؤية في ستميـي

في حيف  ،محمية إلى حد كبير وتقتصر عمى مناطؽ المغرب العربي والساحؿ في شماؿ أفريقياظمت أىدافو 
القاعدة في بالد المغرب االسالمي بالرغـ مف  أف تيديد بف الدف كاف في المقاـ األوؿ عالمي، وتنظيـ 

 .47في خطاباتو بعض األحياف الحمفاء األوروبييف في أىدافو المحمية إال أنو استيدؼ

تنظيـ القاعدة في ل مواليفنكر العالقة المتنامية بيف اإلسالـ الجيادي في ليبيا والأف نىذا ال يعني، مع ذلؾ، 
، خصوصا عندما يتعمؽ شديدا تشكؿ خطرا، التي ال تزاؿ الميميشيات في ليبياأفريقيا، ناىيؾ عف مشكمة 

 .النظرة األمنية في ليبياباألمر 

تنظيـ القاعدة، والمحرض الرئيسي لميجـو ختالة قائد كتيبة أبوعبيدة بف الجراح ومتعاطؼ مع أبو أحمد     
بعيدا عف متناوؿ  بعد اليجوـ عمؿ بحريةي كافحيث  بنغازي ىو مثاؿ عمى ذلؾعمي القنصمية األمريكية في 

                                                           
46 - Margaret Coker, “Militant Suspected in Attack in Libya Remains at Large,”Wall Street 
Journal, October 17, 2012, p. A1. 
47 - Christopher S. Chivvis and Andrew Liepman, North Africa’s Menace: AQIM’s Evolution 
and the U.S. Policy Response, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, RR-415-OSD, 
2013. 
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يؤيد بقوة تنظيـ وقاؿ إنو  ،بنغازيفي دؽ في شرفة فنلصحافييف المقابالت مع اوأجرى  ،طرابمسفي الحكومة 
 .48أنو لـ يكف عضوا رسميا في تنظيـ القاعدة القاعدة بالرغـ مف

في القاعدة تـ ارساؿ أحد العمالء أنو حتى خالؿ الثورة تفيد كانت ىناؾ أيضا تقارير عامة               
تنظيـ القاعدة أيمف الظواىري لالستفادة مف الثورة والبحث عف  عبد الباسط عزوز إلى ليبيا مف قبؿ زعيـ وىو

في مناطؽ الغرب وصواًل إلى  وتدريب المقاتميف عزوز معسكرا في درنة، وبدأ تجنيدأسس  .مجنديف جدد
أف مدينة الجيش األمريكي  مسئولوف في يعتقدو درنة نفسيا منذ فترة طويمة مرتعا لمتطرؼ،  تكانو ، 49بريقةال

 .50أرسمت المقاتميف إلى العراؽ أكثر مف أي بمدة أخرى في العالـقد درنة 

عمؿ ويرتبط ارتباطا وثيقا بتنظيـ القاعدة ي سفياف بف قمو وكما ذكر أعاله ، ىناؾ أشخاص آخريف مف أمثاؿ
 الذيف تدريب في درنة مصدرا رئيسيا لتدريب المقاتميفالمعسكرات تكوف مف المتوقع أف ، و أيضا مف ىناؾ

يعترفوف  درنو مف المحافظيف االسالمييفممثمي و  ،سوريا وباألخص الى الجياد في بمداف أخرى وفيتوجي
يزعموف أيضا أف ، و ببساطة نتيجة لعدـ وجود فرص عمؿ لمشباب المحمييف أنياولكف يقولوف بالمشكمة 
 .51الساحمية والمزدحمة نسبيادرنة  مف ضعؼ اليياكؿ القبمية التقميدية في مدينةمنيا بع في جزء تنالمشكمة 

نما و فحسب في ليبيا  مدعاة لمقمؽ ليسأصبحت أنشطة الجيادييف في درنة فقد كاف السبب،  ما أياو  كذلؾ في ا 
 .الواليات المتحدة وأوروبا

مصممة عمى  عمي أنيابنغازي، أصرت الحكومة في طرابمس عمي القنصمية األمريكية في في أعقاب اليجوـ 
 يجعؿالمأساة س حجـفي أف  كاف ىناؾ أمال، و عالياوكاف الغضب الشعبي  .ضد الميميشياتاتخاذ إجراءات 

، وحدوث قوات االمف المواليةوجود دوف وب ،المنطقةعمي إعادة سيطرة الدولة قادرة عمي  افرةضمتالجيود ال
لعمؿ ااحتماالت فإف حوؿ المباني الحكومية،  التي تدور ضغوط العصابات المسمحةالداخمي، و ـ اقساإلن

                                                           
48 - David D. Kirkpatrick, “Suspect in Libya Attack, in Plain Sight, Scoffs at U.S.,”The New 

York Times, October 18, 2012b, p. A1; David D. Kirkpatrick, “A Deadly Mix in Benghazi,” 
New York Times, December 28, 2013, p. A1. 
49- Nic Robertson, Paul Cruickshank, and Tim Lister, “Growing Concern over Jihadist ‘Safe 

Haven’ in Eastern Libya,” CNN.com, May 15, 2012. 
50 - David D. Kirkpatrick, “Libya Democracy Clashes With Fervor for Jihad,”The New York 
Times, June 23, 2012a, p.A1. 
51- Interview with Muslim Brotherhood parliamentary representative from Derna, Tripoli, 
Libya, February 5, 2013 (name withheld on request). 
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لـ يتحسف فإف الوضع أكثر مف عاـ عمى ىجوـ بنغازي مرور بعد و  .لمغاية ةمحدود كوفتس اـزحالالحكومي 
 . المتشدديف االسالمييف مف قبؿزادت الغارات و 

في السنة األولي بعد انتياء الحرب في ليبيا وخاصة في المنطقة الشرقية ثـ وصمت  اإلرىابيةبدأت اليجمات 
ومسؤوليف حكومييف، ولكف  يعمى مبان وقعت، وكانت ىناؾ عدة حوادث صغيرة 3124طرابمس في عاـ  إلي

إثنيف مف الحراس سفر عف اصابة أسيارة مفخخة خارج السفارة الفرنسية مما  كاف في انفجاراألكثر إثارة 
القاعدة في بالد تنظيـ بمرتبطة انتقاـ مف قبؿ جماعات  عمي أنوميجوـ لوكاف ينظر وتدمير مبني السفارة ، 

الرغـ مف وب .في مالي لطرد الجماعات االسالمية منيا شير ينايرفي  فرنسا المغرب االسالمي نظرا لتدخؿ
يـ وراء ىذا مف أف التنظيـ أو المتعاطفيف معد التأكلتحقيؽ و ال يمكنيا فيو اأف الحكومة الميبية في موقؼ 

 .اإلرىابيةالعمميات منطقة لتوسع ـؤ نذير ش إال أف ىذه الجماعات كانت، اليجوـ

عمميات القتؿ االنتقامية ضد  فإف بنغازي، وـىجحجـ أنو لـ تكف ىناؾ ىجمات بنفس وبالرغـ مف    
مسؤولي النظاـ السابؽ فضال عف تفجير السيارات الممغومة وغيرىا مف اليجمات عمى ممثمي ورموز الحكومة 

 أف ذكرت تقارير وفي اآلونة األخيرة،،  2013البالد خالؿ العاـ في جميع أنحاءتواصمت الميبية الجديدة 
في جنوب  قد تواجدت  3124مالي في عاـ  مففرنسا  ياردتطالتي المرتبطة بتنظيـ القاعدة و المجموعات 

لرفع احتماؿ القياـ بعمؿ عسكري  Edourd Guillaud رئيس أركاف الجيوش الفرنسية االميراؿليبيا، مما دفع 
 3125.52أوائؿ عاـ  دولي في

بالرغـ مف عدـ سيطرتيـ عمي كافة أنحاء المصدر الوحيد لمعنؼ  ىـالجيادييف بأي حاؿ مف األحواؿ ف      
، مساحات واسعة فالبالد لدييا ،تيديد محتمؿ في المستقبؿالتي تمثؿ خطيرة المشكمة ال ليبيا ولكنيـ يظموا

 ثقافةتربة جيدة لتوسع ر يوفنتشار الواسع لألسمحة اإل كما أفيسيؿ اختراقيا، و  مترامية األطراؼ حدودو 
 .عمي أراضييا وخاصة في شرؽ البالدالسيطرة  طالما أف الدولة الميبية غير قادر عمى الجياد

 

 

                                                           
52 - Nicolas Champeaux, “Le Sud de la Libye, Nouveau Sanctuaire des Jihadistes”RFI, February 
5, 2014. 
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 :الجماعات المسمحة الرئيسية في ليبيا 0–4صندوق ال

بعض الجماعات والتجمعات الكبيرة  إال أف ال تزاؿ غامضة،جماعات المسمحة الرغـ مف أف العديد مف الب     
 .لتطورات السياسية واألمنيةفي انظرا ألىميتيا  ،تستحؽ تنوييا خاصا

 :مزنتانالمجمس العسكري ل

لعبت تحت لواء ىذا وقد منظمة تنظيما جيدا في ليبيا، المف المجموعات األكثر نفوذا و  يعد ثوار الزنتاف     
وىي  .ليـ درجة معينة مف الشرعيةاح تمما ا، 3122ابمس في أغسطس طر عمي  دورا فعاال في السيطرةالتجمع 

تحت ضغط ، و أحد قادتيا ويعد أسامة جويمي، القذافي األمر الذي عزز موقفيا سيؼ اإلسالـ عمي مف قبضت 
وقد سيطروا عمي وزيرا لمدفاع بعد الحرب مف قبؿ المجمس الوطني االنتقالي، أسامة جويمي عيف ىذه المجموعات 
في التيريب  تشاركيا يشاع أن العديد مف المجموعات األخرى يا كمثؿمثمو  لعدة أشير الدولي مطار طرابمس

 .53واألنشطة غير القانونية األخرى

طرابمس، حيث مع الميميشيات االسالمية في  مرةأكثر مف  ت، وقد اشتبكفرد  4000بنحوعدد أفرادىا قدر وي     
األلوية مثؿ لواء القعقاع، مع بعض ترتبط ارتباطا وثيقا ، كما 54كبيره الوجود لحفاظ عمىيواصؿ كال الفريقيف ا

لواء القعقاع ىو . و شتباكات ىناؾ منذ نياية الحربإلفي مختمؼ ا ائؿ مف دخؿ طرابمس وتدخؿالذي كاف مف أو 
تحالؼ مع ة عمى أنيا مرتبط ىذه الجماعة سيطرة عمى غرب طرابمس، وينظر إليمال ةلوية الرئيسياألواحد مف 

 (.انظر الفصؿ الثالث)التحالؼ السياسي المعتدؿ الرئيسي في ليبيا وىو ، (NFA)القوى الوطنية 

 

 

                                                           
53   Omar Ashour, “Libyan Islamists Unpacked,” Brookings Doha Center Policy Briefing, May 2012; Dario Cristiani,                   
The Zintan Militia and the Fragmented Libyan State, Washington, D.C.: Jamestown Foundation, January 2012;             
Ezzeldeen Khalil, “Minding the Militias,” Janes Intelligence Review, January 17, 2013. 
54

 “Guide to Libya’s Militias,” BBC Online, September 28, 2012. 
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طرابمس،الزنتاف األسمحة الثقيمة في مستودع في الدبابات ٌا،  ( (3123Marco Salustro/ Corbis/AImagesيوليو 10 ،لٌب

RAND RR577/2.3 

 كتائب مصراتو:

 تكما لوحظ في وقت سابؽ، وكان، السمطة والنفوذ في ليبيافي مزنتاف لمصراتة ىي المنافس الرئيسي تعد      
 ت، وكانشرؽ طرابمس خالؿ األشير األولى مف الحرب ثوارسيطر عمييا الالتي مصراتة واحدة مف المناطؽ 

عف شعورىـ مصراتة ثوار  وقد عبر .عانى سكانيا بشكؿ كبير نتيجة لذلؾ ، وقدمف قبؿ قوات القذافي ةمحاصر 
 انتياء عند البالدقيادة  والمتمثمة فيخاصة ال مطالبيـلدييـ  تكان وبالتاليالنظاـ،  بالمرارة مف معاممة قوات

وحزبيا  يفمسممالاإلخواف حركة أحيانا مع  تتحالؼكتائب مصراتة  .تعرضوا لو مف معاناةالحرب، نظرا لما 
 تتبعرسميا  فييوبالتالي  قوات درع ليبياجزء مف  ( وعدد مف كتائبيا يمثؿJCPالبناء )السياسي، حزب العدالة و 

 بمحض إرادتيا.وامر األ ولكنيا فعميا تنفذالحكومة 
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 كتائب سوق الجمعة وسعدون السويحمي:

القائد العسكري برتبط تمطار معيتيقة والذخائر المخزنة في مكاف قريب و كتائب سوؽ الجمعة عمي تسيطر      
سعدوف السويحمي كانت مف أبرز المشاركيف في  كتائب بينما حكيـ بمحاجعبد الالمقاتمة جماعة الميبية ال في

خطؼ الصحافي الذي كاف قد انتقد بفي وقت الحؽ  تعمى سرت، التي قتؿ فييا القذافي، واتيم اليجوـ
دبابة، وعشرات مف قطع   820عمى أكثر مفتسيطر مصراتة  كتائب ألحد التقارير فإففقا و و  .55مصراتة

 56.مركبة مجيزة بالمدافع الرشاشة واألسمحة المضادة لمطائرات  2300المدفعية الثقيمة، وأكثر مف 

 فبراير: 06كتيبة 

، وتتكوف مختمفة كتيبة  12تتألؼ مفو جماعة إسالمية قوية أخرى في شرؽ البالد،  ىيفبراير   17كتيبة     
محكومة في تابعة لكقوة  عممتوقد  ولدييا مخازف مف األسمحة الثقيمة، فرد 4111فرد إلي  2611مف ما بيف 

عف حماية المجمع  ةمسؤولت ىذه الكتيبة وكان، مف قبؿ وزارة الدفاع ايتـ تمويميو  الكفرة وأماكف أخرى في ليبيا
ينحدر في الذي  وزعيميا فوزي بوكتؼ 3123 سبتمبر 22في عميو الدبموماسي األمريكي في بنغازي قبؿ اليجوـ 

وغيرىا مف مف كتيبة راؼ اهلل السحاتي  عالقات وثيقة مع إسماعيؿ الصالبي الواقع مف عائمة مصراتية، ولو
 .57االسالمييف في المنطقة

 (:0قوة درع ليبيا )

وكانت قوة رئيسية  .فروع ىامة عمى الصعيد الوطني، بما في ذلؾ في مصراتة والزاويةتمتمؾ قوة درع ليبيا      
 قوة درع ليبيا جزءا مف كوف كتيبتوالرغـ مف وب ،ساـ بف حميدو رجؿ يدعى ( 1)درع ليبيا ويقود قوة في الشرؽ 

حميد ، كما أنو يشتغؿ بطريقة مستقمة ووفقا لرغبتو، ويعد بف طرابمسمف  القادمة يعمؿ وفقا لألوامربف حميد فإف 
بتعذيب المسيحييف األقباط في سجف سري في  وقد اتيمت كتيبتو ،58مع الجيادييفتعاطؼ وم اسالمي محافظ

، وأحرؽ 3124بنغازي، وكاف ضالعا في مقتؿ المتظاىريف أثناء أحداث العنؼ في بنغازي في يونيو حزيراف عاـ 
 .59ضابط شيير مف األمف العاـاالنتقاـ الغتياؿ  كنوع مفمنزلو في وقت الحؽ 

                                                           
55 “Guide to Libya’s Militias,” 2112. 
56 Brian McQuinn, “Armed Groups in Libya: Typology and Roles,” Small Arms Survey, No. 18, June 
2012a. 
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57 “Guide to Libya’s Militias,” 2112; “Unity Under Strain,” Africa Confidential, Vol. 53, No. 25, December 
14, 2012. 
58 Al Qaeda in Libya: A Profile, Federal Research Division, Library of Congress, August 2012. 
59 Andrew Engel, “A Way Forward in Benghazi,” Washington Institute for Near East Policy, Policy  
Watch 2088, June 12, 2013. 
60 Allison Pargeter, “Islamist Militant Groups in Post-Qadhafi Libya, ” CTC Sentinel, Vol. 6, No. 2, 
February 2113; Frederic Wehrey, “The Struggle for Security in Eastern Libya,” Carnegie Endowment, 
September 19, 2112; Isabelle Mandraud, “Poussée de fièvre à Benghazi contre le journal satirique 
[High Fever in Benghazi Against the Satirical Newspaper],” 
Le Monde, September 20, 2012. 
61 Wehrey, 2012b; Con Coughlin, “Al Qaeda in the Age of Obama,” Wall Street Journal, December 7, 
2012. 

 أنصار الشريعة )بنغازي(:

 يرتبط اسـ جماعة أنصار الشريعة بنغازي باليجـو عمي القنصمية األميركية في بنغازي وىي جماعة       
انخرطت في الخدمة العامة والمشاريع الخيرية، بما في ذلؾ دعـ الرعاية ، و مع الجيادييفليا ارتباطات اسالمية 

صالح الطرؽ، وتوفير األمف لمستشفى   زيع الصدقات خالؿ شير رمضاف، وتو الجالءاالجتماعية، وتنظيؼ وا 
الرغـ ، ببنغازيفي كسب بعض القبوؿ لدى الجميور  فيغياب الدولة، وقد ساعدت ىذه االستراتيجية ظؿ في 
 والتي قادتياالمتطرفة، و وجيات نظرىا المحافظة اليجوـ عمي القنصمية، و ضدىا في أعقاب  اتحتجاجاالمف 

 الذي قاتؿزعيميا ىو محمد عمي الزىاوي،  .السياسية الديمقراطية تماما منبثقة عف العمميةسمطة الالإلى رفض 
 .60في مصراتةكتيبة راؼ اهلل السحاتي خالؿ الحرب مع 

 كتيبة شيداء أبو سميم:

ىي مجموعة اسالمية متشددة ليا جذور في الجماعة اإلسالمية الميبية و  ليبيافي درنة شرؽ ىذه الكتيبة تقع 
حاوؿ  الذي بقيادة سميـ دربي . وىيضد نظاـ القذافي لعقديف مف الزمف قبؿ االطاحة بو المقاتمة، التي ناضمت

حاسي الؿ محمد ااغتيعف اتيامو ب وردت معمومات ، وقد3123الشريعة في درنة في عاـ  تطبيؽ أف يعمف
ىذه الكتيبة  أف مف قبؿ الحكومة، وىناؾ مف يريتعيينو  والذي تـفي درنة  الرجؿ المسؤوؿ عف األمف الداخمي

 . 61القاعدة في بالد المغرب االسالمي لتوثيؽ العالقات مع تنظيـتسعي 
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62 Daniel Nisman, “The Jihadist Gateway to Africa,” Wall Street Journal, January 21, 2113. 

 أنصار الشريعة )درنو(:

أنصار الشريعة في وليست ليا صمة رسمية بمقربة مف كتائب شيداء أبو سميـ، ىذه المجموعة بأنيا توصؼ 
يعني المدافعيف عف الشريعة،  كمصطمحأنصار الشريعة  .المثؿ العمياتشترؾ معيا في العديد مف ، ولكف بنغازي

أيضا في  عات االسالمية المتشددة، واستخدـشائع عمى نحو متزايد لجيؿ جديد مف الجماأصبح االسـ  ىذا
رجؿ  ويقود ىذه الكتيبة .تونس المجاورة وكذلؾ مف قبؿ الجماعات التابعة لتنظيـ القاعدة في شبو الجزيرة العربية

، الذي كاف سجيف في المعتقؿ األمريكي في خميج جوانتانامو، وخدـ مرة واحدة كسائؽ قموبف  يدعى سفياف
درنة أصبحت نقطة جذب  أف ساعد عمى ضماف وغير كؼء، ولكنقمو بأنو بف  ؼ  ص  ، وقد و  ألسامة بف الدف

الذيف يقدر عددىـ ب  تدريب أفرادهوتفيد التقارير عمى نطاؽ واسع أنو يتـ  .ليبيا وأماكف أخرى فيلمجيادييف 
 .62متدريب في الغابة خارج المدينةلمعسكر  فرد مف الجيادييف في 311

 غرفة عمميات ثوار ليبيا:

لحماية  سيميفمف قبؿ رئيس المؤتمر الميبي نوري أبو  3124تـ تشكيؿ ىذه الغرفة في شير أغسطس      
، وقد سحبت 3124أكتوبر رئيس الوزراء في عمي زيداف  مسؤولة عف خطؼالغرفة كانت و وتأميف طرابمس، 

 .تـ فتح فرع في بنغازي مع أىداؼ مماثمة في وقت الحؽ ، ولكفصالحيتيا في طرابمس
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 الفصل الثالث: تحديات بناء الدولة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع العنؼ في ليبيا كاف نتيجة مباشرة لضعؼ الدولة الميبية، التي بأف توسوجية نظر  ىناؾ مف لديو        
احتكار الشرعية داخؿ القدرة عمي استخداـ القوة و لـ يكف لدييا  حيثتفتقر إلى السيادة بالمعنى التقميدي 

التي بموجبيا  الظروؼو  ،كانت ومازالت ذات أىميةبناء الدولة في ليبيا لاالحتياجات األساسية  .أراضييا
 .تحديا كبيرااالحتياجات كانت  تمؾ كف تمبيةيم

قائمة بيف النظاميا السياسي، بحيث يمكف حؿ التوترات بحاجة إلي تحديد ليبيا  فإف، أساسي بشكؿ      
لتعزيز المؤسسات  ، وكذلؾالعنؼاستخداـ القوى االجتماعية في البالد مف خالؿ عممية سياسية بدال مف 

 تمكف مف توفير الحد األدنى مف الحكـحتى تالوزارات والوكاالت والييئات األخرى التابعة لمدولة و اإلدارية 
الحرب التي أدت ثـ  ،كانت ىذه المؤسسات في حالة مف الفوضى بعد أربعة عقود مف الدكتاتوريةالرشيد فقد 

ضعفيـ الذي تـ الرغـ مف ب، الثواربعيد القذافي واالستعاضة عنيا في العديد مف الموظفيف بإلى االطاحة 
 تغطيتو مف خالؿ الثروة النفطية في البالد.

ومما زاد ، يكوف صعباسحتى في ظؿ أفضؿ الظروؼ، فإف بناء المؤسسات السياسية واإلدارية و       
مسمطات الميبية، وانعداـ األمف عمى نطاؽ واسع، والدور لالسياسية  البنيةضعؼ  ىوالتحدي بشكؿ كبير، 

لبناء  أثناء الحرب تأخرت الخطة الطموحة التي وضعيا الميبيوفسرعاف ما  ونتيجة لذلؾ ،محدودالالدولي 
 الميبية. الدولة، وخمؽ المزيد مف اإلحباط في صفوؼ الجماىير

وتحت ضغط مف  ،إسقاط القذافي، ولكففي متمثال  تركيزه لمجمس الوطني االنتقالي خالؿ الحرب كافا
 4في صدر تصريح  صراع، ففيإطارا أساسيا لمسياسة الميبية بعد انتياء ال فإنو وضع، يفالدولي ستفيديفالم

الخطوط العريضة لخارطة الطريؽ لالنتقاؿ إلى  تووضع السمطات العامة، بموجبو حدد 2011أغسطس
 لتسميـ السمطةقد وضع برنامجا وكاف المجمس الوطني االنتقالي  ،المؤسسات المنتخبة والحكومة الدستورية

نتخابي، وتعييف االقانوف اليوما لكتابة  1: ولديو ،خالؿ عاـ مف إعالف تحرير البالد مف حكـ القذافي رسميا
االنتخابات في  عمي أف تجريو  ،وطنيةالتأسيسية اللجمعية انتخابية، والدعوة الجراء انتخابات االمجنة ال

 .التحريرإعالف يوما مف   240غضوف
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لجنة لصياغة الدستور  ىي تسميةتأسيسية الت المسؤولية األساسية لمجمعية كان فقد األىـ مف ذلؾو      
لمباشرة يوما  ستوف مدةأعطيت المجنة نفسيا ، بينما يوما لمقياـ بذلؾ ثالثوف وأعطيت الجمعية مدة .الجديد

ذا و  ،شعبيالعمميا، وبعد ذلؾ يتـ طرح الدستور لالستفتاء  نتخاب الحكومة الميبية إفإف ما تـ تمريره، ا 
كؿ مف  يتولياف ممارسة وخميفتوفي غضوف ذلؾ فإف المجمس الوطني االنتقالي و  تعقبو مباشرة،الدستورية 

تنادا إلى واس، حكومة تصريؼ أعماؿ باعتبارهعمؿ عمى نحو فعاؿ السمطة التشريعية، ويالسمطتيف التنفيذية و 
 .1جدا واليمكف تحقيقو طموحيعتبر ىذا الجدوؿ الزمني  فإفخرى، األ االنتقالية تجربة كتابة الدستور في الدوؿ

 الوطني االنتقالي: جمسالم

ممجمس الوطني االنتقالي، الذي قاد البالد في الفترة التي تمت لالضعؼ السياسي في كانت المشكمة األولى 
دارة المجيود  ثوارلتمثيؿ ال قد أنشئالمجمس الوطني االنتقالي كاف  ، فقد الحرب مباشرة عمى الساحة الدولية وا 
مف  وعمم وانتقؿحكومة األمر الواقع االنتقالية في ليبيا يمثؿ عندما سقطت طرابمس، أصبح و  الحربي نفسو

نوفمبر برئاسة رئيس الوزراء عبد الرحيـ  35تأسست الحكومة المؤقتة يوـ طرابمس، ثـ  بنغازي الى العاصمة
 .ؿ حكومة جديدةك  ش  ت  و عقد االنتخابات ـ تيالكيب وبقيت في مكانيا حتى 

فتقر إلى الشرعية، ويرجع وأنو ي .الرغـ مف قيادتو خالؿ الحرب، كاف المجمس الوطني االنتقالي ضعيؼ جداب
بالرغـ مف أنو قد  .ممثال لمقوات عمى األرض يكف لـأنو كما  .توليو السمطة باالنتخاب لعدـ في جزء منوذلؾ 

القادة  كانوا الحقيقييفحرب الأبطاؿ لتشمؿ ممثميف مف خارج القاعدة األصمية بنغازي،  وسع عضويتو
كانوا إما  مف قادتوومما أضعؼ المجمس االنتقالي أيضا أف العديد  .السياسييفالثوار قادة العسكرييف وليس 

مسؤولي النظاـ الذيف انشقوا في وقت مبكر  مف أوعقد الثمانينيات المغتربيف الذيف فروا مف النظاـ في مف 
 .مف الثورة

التي داخميا لعدة أسباب منيا ما ىو متعمؽ بالجيود  ـفقد كاف المجمس االنتقالي منقس، وعالوة عمى ذلؾ 
عبد الجميؿ رئيس المجمس الوطني مصطفي بيف  تقعفي البداية  االنقساماتوكانت  ،بذلت لتوسيع تمثيمو
المجمس الوطني االنتقالي عمى العالـ  ةجياوكاف جبريؿ و  .جبريؿ رئيس المجمس التنفيذي االنتقالي، ومحمود

فعمي، ولـ يكف المجمس بصفتو رئيس الوزراء ال افخري ادور  ويؤديفي ليبيا  اكاف أقؿ نفوذ والخارجي، ولكن
ف االنقساـ بيف اكالعمؿ و تقسيـ  االنتقالي والحكومة المؤقتة عمي وفاؽ في القرارات التي يتخذونيا بخصوص

                                                           
1 - Laurel Miller, ed., Framing the State in Times of Transition: Case Studies in Constitution 
Making, Washington, D.C.: U.S. Institute of Peace, 2010. 
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الكيب، ولكف إلى أبعد مف ذلؾ كما ىو مبيف  رئيس الوزراء عبد الرحيـليس فقط خالؿ فترة  مستمرا الطرفيف
 .أدناه

دراية بيذه اإلخفاقات وفي نفس الوقت كانت قمقة مف كانت قيادة المجمس الوطني االنتقالي عمى و      
أف ، وكاف قادة المجمس حريصيف عمى فيوتآكؿ الثقة رة لمجدؿ إلي تطبيؽ السياسات المثي أف يؤدي احتماؿ

طريقة إدارتو بطيئة جدا  تيجب أف تصدر مف قادة منتخبيف، وليذا كانالقرارات المتعمقة بمستقبؿ البالد 
المسؤوليف الدولييف الذيف  ، وىذا كثيرا ما أحبطفي التعامؿ مع مشاكؿ ما بعد الصراع في البالدوحذرة 
 .2في البالد التحوؿ يدعموف

 التحديات الفدرالية:

ني االنتقالي تحديا واجو المجمس الوط فقدىو موضح في الفصؿ الثاني، كما باإلضافة إلى تفشي العنؼ 
حيف  ، وترجع النزعة الفيدرالية إلي القرف التاسع عشرمنذ فترة طويمة في الشرؽ يفمتزايدا مف قوات الفيدرالي

ضد  الكفاح المرير خاضت ىذه القبائؿو  ،معا تحت قيادة األسرة السنوسية الميبية في الشرؽقبائؿ ال توحدت
مع قوات الحمفاء ضد موسوليني  وتحالفتفي فترة ما بيف الحربيف العالميتيف،  اإليطالي لميبياالحكـ الفاشي 

السنوسي  إدريس الممؾ استمـ، 2:62االستقالؿ في عاـ  عندما منحت ليبياو  ،خالؿ الحرب العالمية الثانية
عمؿ  :2:7فضفاض، وعندما أطاح بو القذافي في عاـ خالؿ دستور كونفدرالي  مف السمطة في البالد وحكـ

المؤسسة الوطنية بما في ذلؾ  عمي نقؿ العديد مف المؤسسات والمكاتب الحكومية إلي العاصمة طرابمس
ذات ذ تدابير أخرى لقمع القوى المتحالفة معيا، واتخف والقبائؿ تصرؼ بقسوة ضد القادة السابقيو  ،منفطل

 ترؾطرابمس، األمر الذي عف األوضاع االقتصادية واالجتماعية في بنغازي تخمفت ف .اإلقميميةالنزعة 
% مف الثروة النفطية في ليبيا تقع في حوض 91أف نحو خاصة ، سكاف شرؽ ليبيالدى  انطباعا سمبيا

 .3سرت
مف  وأيضاً ، ث التاريخية ليس مف المستغرب أف يبدأ التمرد ضد القذافي في شرؽ البالدوبناًء عمى ىذه األحدا

 كاف أغمبيتو مف الشرؽ، غير المستغرب أف تكويف المجمس الوطني االنتقالي في المراحؿ األولى مف الحرب
 بعد، و مف الغربالعائديف عمي المعارضيف الميبييف مؿ تشيالمجمس الوطني االنتقالي  أصبحمع تقدـ الحرب و 

                                                           
2 - Interviews with U.S. and European officials, October 2, 2012. 
3 - Akbar Ahmed and Frankie Martin, “Understanding the Sanusi of Cyrenaica,” Al Jazeera. 
com, March 26, 2012; Wehrey, 2012b. See also E. E. Evans-Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica, 
Oxford, UK: Oxford University Press, 1954. 
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 قد يفقدوف مف أنيـبعض الشرقييف  مخاوؼ الحرب انتقؿ المجمس الوطني االنتقالي إلى طرابمس ونمت انتياء
 .وأف يعود اىماؿ طرابمس ليـ عمى الثورة نفوذىـ

مقعدا في   60عندما أعمف المجمس الوطني االنتقالي خطتو لتخصيص 3123مارس في واندلع التوتر 
اإلقميـ وقد برر القرار عمى أساس أف ي، لغربمقعد لإلقميـ ا 211، وأكثر مف يلشرقلإلقميـ ا مؤتمر الوطنيال

ونتيجة لذلؾ أعمنت مجموعة تعرؼ  باالضطيادالشرقييف  شعر وىنا، يالشرقاإلقميـ أكثر سكانا مف  يالغرب
ودعا إلى مقاطعة  ،ميـ(إلقبرقة ىي الكممة العربية ل)و  برقةلالحكومة المؤقتة  عف تكويفباسـ مجمس برقة 

مف مجموعة متنوعة مف القبائؿ،  تكوفبمغ عدد أعضاء المجمس اآلالؼ و و  ،االنتخابات البرلمانية المقبمة
 .الثوار السابقيف، وجماعات أخرىو 

نما االنفصاؿ تماما عف ليبيا لـ يكفمف الميـ أف نالحظ أف ىدؼ مجمس برقة و         ي إلي مزيد مف سع وا 
، بنغازي اإلقميـ تكوف وعاصمةالمحاكـ، و الشرطة، و الخاص،  برلمانو الذاتي لإلقميـ بحيث يكوف لوالحكـ 

بأف السيطرة عمى بعض القضايا، بما في ذلؾ السياسة الخارجية والدفاع وتوزيع  أقر المجمس فقد، ومع ذلؾ
 بيد العاصمة طرابمس.ظؿ ينبغي أف تعائدات النفط، 

األمر الذي ، نحو االنفصاؿ ي يتجوالشرق مف أف اإلقميـ الدوليو  المحميقمؽ زداد الوفي نفس الوقت، إ       
ويمثؿ ىذا أمر خطير جدا، "بقولو إف المجمس الوطني االنتقاؿوأشار أحد أعضاء . قد يشعؿ الحرب مف جديد

المميشيات مف   61ما يقدر ب الذي يدعموأف مجمس برقة نجد  وما زاد األمر سوء .4دعوة سافرة لإلنقساـ"
 الفاصمة معا ما يسمى بجيش برقة، شرعت في إقامة حواجز عند نقطة العبور الرئيسية كونتالتي و الشرقية 

 .5قميميفبشكؿ خطير السفر بيف اإلأعاؽ  اإلقميميف ممابيف 

لكثير كما ىو الحاؿ مع ا. و مع اقتراب االنتخابات، ىاجـ أنصار برقة مكاتب االنتخابات في بنغازيو        
مف التطورات في ليبيا، وخاصة في الشرؽ، لـ يتضح إلى أي مدى كاف أمر ىذه التحركات مف قبؿ قيادة 

اإلحباط مف قبؿ تعبر عف تعبيرات عفوية  وىؿ ىيإلى أي مدى تـ التغاضي عنيا، كذلؾ مجمس برقة، 
العديد مف الميميشيات المحمية،  توتدخم. فقد أثارت ىذه اليجمات رد فعؿ عنيؼ، أيا كاف السبب .الشعب

                                                           
4- “Libya Tribal Leaders Break Away from Interim Government,” Associated Press, March 
6, 2012. 
5 - Rami Al-Shaheibi, “Eastern Libya Pulls Away from Central Government,” Associated 
Press, March 6, 2012. 
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أفعاليـ أف  وأدرؾ مجمس برقة .مجمسالاالحتجاجات العامة ضد  تبعاتتو . المياجميف عمى وألقت القبض
 .6ودعوا إلي إزالة الحواجز التي أقاموىا بيف اإلقميميففتراجعوا عف موقفيـ قضيتيـ، ىذه تضر أكثر مما تنفع 

التقدـ  تحقيؽ بطءمف الخوؼ مف االىماؿ مف جانب طرابمس واإلحباط الفيدرالييف ىي  يثيرىاالقضايا التي ف  
تزايد تالحركة الفيدرالية تتطور مع مرور الوقت، و  يجعؿشأنو أف وىذا مف بعد الثورة في مرحمة ما الشامؿ 
 .رؽ الميبيف البني النفطية في الشالفدرالييف عمي عدد ممجموعة مف سيطر عندما  3124في عاـ  حدتيا 

خصوصا اء مف سيطرة طرابمس عمى قرارات مؤسسات النفط، يشعروف باالستي أبناء الشرؽ الميبيالعديد مف و 
في ( 3-5انظر الشكؿ ) النفطية في ليبيا حتياطياتاإلأكبر  الذي يقع في إقميـ برقة يمثؿحوض سرت أف 

 .الفصؿ الرابع

مكاتب  تعيدأعمنت الحكومة الميبية أنيا س الفيدرالييفواالستجابة لمطالب  غضبفي محاولة لتيدئة الو       
شركة ليبيا و إلى بنغازي، جنبا إلى جنب مع الخطوط الجوية الميبية،   (NOC)المؤسسة الوطنية لمنفط

لـ  .2:84في بنغازي قبؿ عاـ يقع المؤسسة الوطنية لمنفط وكاف مقر  7.ستثمار الداخميةشركة االلمتأميف، و 
 بيف أوساط الفيدرالييف. أثار المزيد مف االستياء لتنفيذ ىذه الوعود ممايكف ىناؾ أي تحرؾ جدي 

إنتاج النفط في مف منابع  عمي عددالميميشيات في الشرؽ والغرب  فقد سيطرتالرغـ مف جيود المصالحة، ب 
رأس النوؼ، كما في موانيء الساحمية الشرقية  وانيءكانت المو  .3124ليبيا في شير أغسطس عاـ 

المزيد مف االستقاللية و بزيادة األجور،  لممطالبة العماؿ إضراباغالؽ جراء  الحريقة قد شيدتالبريقة، و و 
، وفي الوقت نفسو، في الغرب .عمى حصة أكبر مف عائدات النفط الوطنية في ليبياالحصوؿ و ، اإلقميمية

 .8الزاويةو مميتو  بمحطتيشرارة الربط حقوؿ الفيؿ و ت التي النفط أغمقت ميميشيا الزنتاف القوية أنابيب
      

 الجظراف أتباع إبراىيـية لنفطا المنشآتحرس أفراد مف كاف مف أبرز المجموعات التي أغمقت موانئ النفط و 
رفع الحصار ما لـ تنفذ الحكومة  وقد رفضوا إلقميـ برقة،المجمس االنتقالي  في الفيدرالي أحد قادة الحراؾوىو 

 .مطالبيـ الفيدرالية وىددوا ببيع النفط بشكؿ مستقؿ عف الدولة

                                                           
6 - Wehrey, 2012b. 
7 - Ahmed Ruhayem, “Federalists Celebrate Return of NOC to Benghazi,”Libya Herald, 
June 7, 2013. 
8- Suleiman Al-Khalidi and Julia Payne, “Update 2-Libya Struggles to Resume Oil Exports,” 
Reuters, September 16, 2013. 
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 :التحديات التي تواجو المؤتمر الوطني العام

جيود الجارية لعقد االنتخابات الوطنية التي لبا  2012الحركة الفيدرالية في عاـتـ ربط التوترات التي خمقتيا 
وكاف  .العاـالوطني  يسمي المؤتمرمف شأنيا أف تحؿ محؿ المجمس الوطني االنتقالي مع برلماف مؤقت 

 .أقوى مف المجمس الوطني االنتقاليو أكثر شرعية تكوف وجود حكومة ىو السعي لاالنتخابات  مف القصد
وطنية حكومة ل تؤسس سوؼ أف االنتخابات في يف وأعضاء الحكومةيأمؿ العديد مف المراقبيف الدوليو 

 .تخيـ عمى العممية االنتقاليةالتي بتفويض شعبي لحؿ القضايا الخالفية 

الشكوؾ الكبيرة حوؿ جدواىا، وأصبحت االنتخابات نقطة  ضؤء، في 3123يوليو   7فياالنتخابات عقدت و  
 المجتمع المدنيمنظمات و  بعثة األمـ المتحدة في ليبيا عممتوقد  .بعد الحربلما مضيئة في الجيد الدولي 

مع لجنة االنتخابات الميبية لتسجيؿ الناخبيف، وتصميـ وتنفيذ   (IFES)مثؿ المؤسسة الدولية لمنظـ االنتخابية
ف والمخالفات الصغيرة، ولك بعض القضايا اإلداريةكانت ىناؾ و  ،الصيغة االنتخابية، وتنظيـ االنتخابات

مف الميبييف  %91أكثر مف  أف األىـ مف ذلؾو  ،انتخابات حرة ونزيية حكـ عمييا عمي أنيا المجتمع الدولي
 .9" بشكؿ كامؿ أو "حرة ونزيية إلي حد ما"حرة ونزيية"ف االنتخابات كانت أعتقدوف ي

عاما مف الحكـ االستبدادي، كانت   42بعد. فوحضبو  اجحةكانت االنتخابات ن الرمزيعمى المستوى التقني و 
نسبة المشاركة في ، وقد بمغت ةيالسياس يقوموا بالمشاركةأف يمكف ىناؾ شكوؾ حوؿ ما إذا كاف الميبيوف 

 لتجسيدحماسة ب وفعمممواطنيف الميبييف كانوا يإلى أف ال وأشار البعضتجاوزت التوقعات، و  %60 االنتخابات
 لبرامجغالبية الميبييف  يت بدعـحظنت خالية إلى حد كبير مف العنؼ و نيا كاحيث إة يحقيقال الديمقراطية

 .سمميالنتقاؿ اال

لمغاية نظرا  شتتوكاف البرلماف الجديد م .قويةتشكيؿ حكومة ب االنتخاباتتقـ عمى المستوى السياسي، لـ 
ونظرا ألنو كاف  عالوة عمى ذلؾ، .تجميع مصالح البالدب تقوـ لعدـ وجود أحزاب سياسية منظمة يمكف أف

                                                           
9 - National Democratic Institute, “Believing in Democracy: Public Opinion Survey in 

Libya,” August 2013a. 
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ثانية مف التصويت، فإف العديد مف المستقميف المنتخبيف كاف جولة  ىناؾ ىناؾ الكثير مف المرشحيف ولـ تكف
 10.مف االصوات في دوائرىـ الخاصة%  20أقؿ مف قد حصؿ عميفي الواقع 

، نظرا لقوة مبالغ فيوإال أف ىذا األمر نصرا واضحا  واأف المعتدليف قد حققتشير إلي األحكاـ األولية و 
عمى نطاؽ  الوطني المؤتمرانتخاب النتيجة  وكانت .المحافظيف التي ال تتماشى مع أي طرؼاإلسالمييف 
نما كانواسع، ولكف  ت لديو أجندات وبرامج لـ تكف لديو رؤية سياسية واسعة تغطي كؿ أطياؼ المجتمع وا 

 .لفئة معينة

الذي  شاقورمصطفى أبو فعمي سبيؿ المثاؿ . دا تشكيؿ الحكومةفقد كاف مف الصعب ج ،عدـ التوافؽونظرا ل
ف عمى استعداد لقبوؿ حيث يري أنو لـ يكفي تشكيؿ الحكومة  مرتيف فشؿ تـ ترشيحو رئيسا لموزراء في البداية

الذي  ،عمي زيدافعف منصبو ل تنازؿوأخيرا  11.المرشحيف لشغؿ المناصب الوزارية ألسباب سياسية بحتة
والمناصب األخرى سوؼ تحتاج إلى أف  اءر الوز أف  ورأي أبوشاقور في االختيار التكنوقراطي سمفو رفض نيج

 .أف تتشكؿ وتستقرمحكومة ما أريد لتكوف مشتركة بيف مختمؼ الجماعات إذا 

التحالؼ المؤتمر الوطني العاـ والمتمثميف في التجمعات السياسية الكبرى في  عميزيداف  وعرض       
في  يإلى التمثيؿ المناطقكذلؾ نظر  .خمسة مناصب وزارية (JCP) العدالة والبناء وحزب (NFA) الوطني

يشير لتجنب االنتقائية والمحسوبية السياسية، عيف زيداف المستقميف لرئاسة المناصب الوزارية التي و  .ليبيا
مية والشؤوف الخارجية والعدؿ والمالية، الدفاع والداخ وزارة ، والتي تشمؿ"المناصب السيادية" الميبييف باسـ إلييا

عمي  المؤتمر الوطني العاـما يكفي مف الدعـ لمحصوؿ عمى موافقة  استدعتىذه الصيغة التعاوف الدولي، و و 
، واستمرار السيطرة عمى حكومتو فيالتوترات داخؿ الحكومة وتضاءلت قدرة زيداف  تولكف خمق الحكومة،
 .3123 يوليو  7االنتخابات التي جرت في لذي ساد أثناءاالزخـ اإليجابي  أضاع الخالفات

ولكف كانت سمطات منصبو  وىو يعد رئيس الدولة انتخب المؤتمر الوطني محمد المقريؼ رئيسا لوكما 
وكثيرا  لمقوات المسمحة، القائد األعمى ة تماما، كما كاف يمثؿ منصبواضحغير وعالقتو مع حكومة زيداف 

عقد في نيويورؾ  ذياجتماع الجمعية العامة لألمـ المتحدة ال كما فييمثؿ ليبيا في المحافؿ الدولية كاف ما 
مؤىالتو الثورية مف خالؿ المشاركة  أثبتزعيما قويا وحاسما  المقريؼ يعدلمعجبيو كاف . و 3123 في سبتمبر

                                                           
10 - Wolfram Lacher, “Fault Lines of the Revolution: Political Actors, Camps, and Conflicts  in the New 

Libya,” SWP Research Paper, May 2013. 
11 -Interview, Tripoli, February 3, 2013. 
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في  السمطوياالستبداد يمثؿ و، كاف لمنتقديو  ،الجبية الوطنية إلنقاذ ليبيا، في جماعة المعارضة التاريخية
 .باستمرار تواأسموب إدارتو، وتجاوز سمط

المؤتمر العاـ أف يحكـ البالد، فالمؤتمر مف الصعب عمى جعمت ىذه االنقسامات والتناقضات الداخمية و     
، ض النقاش حوؿ قانوف التطيير، والمعروؼ باسـاخو تحت رحمة الشارع المضطرب،  سرعاف ما وجد نفسو

أشكاؿ  . بالرغـ مف أف3124زمة في النصؼ األوؿ مف عاـ األ إلى درجة ووصؿ ،زؿ السياسيقانوف الع
أبعد في ليبيا المسألة ذىبت إال أنو كما ىو الحاؿ في العراؽ، ، التطيير أمر طبيعي في حالة ما بعد الصراع

مع نظاـ القذافي تسعي  لمصالحةتتموث سمعتيا باالجماعات االسالمية المتشددة التي لـ  وأصبحت مف ذلؾ
 .إلي تعزيز السيطرة ومحاربة المعتدليف

 
 17فً 2113فبراٌر الصورة،، ٌس رئ طنً الو ٌفلامحمدالمؤتمر االحتفالخاللالحشودفًالنصرعالمةبٌلوحمقر

ةبالذكرى ٌ ًللثورةالثان ةف ٌ البرلمان.،لٌبٌابنغازياللٌب ٌبًأقر قانوناالل ً ٌو5ف ما ٌمنع،2113عام  ٌنالذي الذ ٌن المسؤول
مناصب ٌسعلٌاتولوا الرئ عهد  لًالقذافًمعمرالمخلوعفً تو ةمن ٌ حكوم المستوىمناصب ة أن،رفٌع مكن ٌ  خطوة وهً

ًلبالدالنخبةمناكثٌرحًتن ةف ٌ منالٌساس ن ذلك،اصبهام فً ا ٌفبم .هانونمحمد/صورمال. APالمقر                

RAND RR577-3.1 
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مخاوؼ بشأف التزاـ بعض الجماعات شرعية الحكومة وأثار  دم ر محتوى القانوف والطريقة التي نوقش بيا
باسـ قانوف  3124مايو العزؿ السياسي في نياية المطاؼ في  قانوفوأخيرا صدر  .سمميالنتقاؿ االتحقيؽ ب

وجماعة  ،الوطنيالتحالؼ كتمة  الكتؿ في المؤتمر الوطني العاـ وىماأكبر  وأثار الخالفات بيف، 24رقـ 
الذي شغؿ  اإلخواف المسمميف المتمثمة في حزب العدالة والبناء، ويترأس كتمة التحالؼ الوطني محمود جبريؿ

مع ىذه  تساىؿ القانوفف في ضمامصمحة  ي نظاـ القذافي، وبالتالي كاف لوف ةرفيعالصب امنالعديد مف ال
 المسألة.

 تظير أ حيث قانوف مشاعر قوية بيف عامة الناسال، أثار ةمعينال يةحزبالمصالح الباإلضافة إلى 
رفيعي المستوى في عيد القذافي مف المسؤوليف الؤيد استبعاد تاستطالعات الرأي أف أغمبية كبيرة مف الميبييف 

في أوائؿ عاـ  شخص  1200أجري عمي حوالي استطالع لمرأي في، عمى سبيؿ المثاؿ، ف12الحياة العامة
 مف تولوا شمؿيأف  الذي مف شأنوإقرار قانوف العزؿ السياسي عمي مف المستطمعيف  % 64حث، 3124

فقط مف المستطمعيف مثؿ ىذا  % 18عارض ما نسبتوفي المقابؿ  بينما القذافي في عيد "المناصب القيادية"
شكال مف أشكاؿ االستبعاد %  69معيد الوطني الديمقراطي، يفضؿالخر أجراه في استطالع آو  .القانوف

 13.السياسي

يروف أف الذيف و  النخب المغتربةلدييا تحفظات حوؿ القانوف العديد مف  كاف التي ومف بيف األقميات        
رد فعؿ عنيؼ مف  أنو قد يقود إليأو  التكنوقراطخبرة سيكوف كبيرا نظرا لمحاجة إلي ضرر القانوف 

مف شأنو أف يخمؽ التصدع بيف الدولة الجديدة  القذافي، وكذلؾ نظاـ تعمؿ مع تالمجموعات التي كان
، وبالتالي خمؽ غاتو تاورغاء، و بني وليد، و التي استفادت مف حكـ القذافي، مثؿ سرت، المحمية والمجتمعات 

ؿ عودة المنفييف مف مصر وتونس ف أف يسييمككثر تساىال األالقانوف  ، بينمامزيد مف خطر الفتنةال
 المجاورتيف.

يتـ بطريقة فظة لفرض القانوف مف قبؿ الثوار الذيف عارضو بشدة مشاركة النقاش العاـ  أخذفي النياية و    
يقاؼ و الوزارات الحكومية،  ، وقاموا بمحاصرةفي النظاـ السياسي الجديدما يصفونيـ ببقايا النظاـ السابؽ  ا 

المؤتمر الوطني  في نياية المطاؼ ، األمر الذي أرىب14سالمة رئيس الوزراء المؤتمر الوطني، وىددواعمؿ 
                                                           
12 - Al-Manara, “Istitlā‘ lil Rā’ī Yuzhir Anna Akthar min 64% min Istatala‘at Arā‘ihim ma‘ 

Qānūn al-‘Azl al-Siyāsī fī Lībīya [An Opinion Poll Shows That More Than 64% of Those 

Polled Are for the Political Isolation Law in Libya],” March 7, 2013. 
13 - National Democratic Institute, 2013a. 
14 - Hadi Fornaji, “Blockades Polarizing Libya; Militiamen Now Hit Electricity Ministry,” 
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 الرغـ مف أف العديد مف أعضاءب عمي تمرير النسخة الصارمة مف قانوف العزؿ السياسي. هالعاـ وأجبر 
الوقت لمتصويت،  عندما جاءلكف عمى القانوف، و تحفظيـ  وا بشكؿ خاص عفأعرب المؤتمر الوطني العاـ

، وقد شعروا 15لـ يعارضو أحدفقط و اعضاء أربعة فيما امتنع مشروع القانوف، عمي عضوا  164وافؽ
بالضغط عمييـ وكاف أوؿ المشموليف بالقانوف رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريؼ الذي خدـ كسفير في 

ضطر إلعالف دعمو لمقانوف.  اليند وا 

 :الجماعات الميبية في المنفيدور ( 0–2رقم ) الصندوق

وىذه  نتقاؿ السياسي في ليبيااالفي ولكف أحيانا مثيرا لمجدؿ لعبت الجماعات المنفية دورا ميما           
 األشخاصمبحث عف حياة أفضؿ، وكذلؾ الجماعات تشمؿ األشخاص الذيف خرجوا مف ليبيا طواعية ل

العديد مف المنفييف في ىذا المعسكر  وكاف ،ظاـ الحكـقمب نبعد فشؿ محاولتيـ لالمعارضيف الذيف فروا 
وتحتوي نظاـ القذافي، ل معارضةالجبية الوطنية إلنقاذ ليبيا، والتي تعمؿ كمجموعة في األخير أعضاء 

بعد عدة عقود الء أعمارىـ في الستينيات وعادوا بعض مف ىؤ و  ،العديد مف التيارات العقائدية المختمفةعمي 
لممؤتمر  الشخصيات الرئيسية في عممية االنتقاؿ السياسي في ليبيا، الرئيس السابؽ ومف ىذه 16.في المنفى

رئيس الوزراء المرشح ونائب رئيس الوزراء و رئيس الوزراء عمي زيداف، و ، المقريؼمحمد  الوطني العاـ
 الترىوني.عمي ، رئيس الوزراء السابؽ عبد الرحيـ الكيب، وزير النفط السابؽ شاقورالسابؽ مصطفى أبو 

، وعمي الترىوني ،مصطفي أبوشاقور عمى سبيؿ المثاؿلدييـ مؤىالت عميا ف وىؤالء األشخاص       
وعمموا كأعضاء  االمريكية، جامعات الواليات المتحدةمف  ا لدييـ شيادات الدكتوراهالكيب جميع عبدالرحيـو 

 إلي ف يتحوالأقبؿ  الميبي الدبموماسي السمؾعمال في  كما أف محمد المقريؼ وعمي زيداف ىيئة تدريس بيا،
 ، بؿمجرد الطبقة العميا مف القيادة السياسية الجديدة في ليبياعمى ال يقتصر ىذا الممؼ ، و مقذافيل معارضيف

الذي استقاؿ مؤخرا والذي كاف منفيا  حسف األميف المؤتمر الوطني العاـ كما في العضوالعديد مف أعضاء 
 زيداف،الذي يترأسو عمي في مجمس الوزراء االمريكية.  المتحدةممكة المتحدة والواليات في الم لفترة طويمة

 17.مف الجامعات الغربيةلدييـ مؤىالت عميا وزيرا   30مفوزيرا  22ىناؾ

                                                                                                                                                                                           

Libya Herald, May 2, 2013. 
15 - GNC, “Al-Mu’tamar al-Watanī al-‘Āmm Yuqirr Qānūn al-‘Azl al-Siyāsī [The GNC 

Approves the Political Isolation Law],” May 5, 2013. 
16 - At 72, Magariaf is about a decade older than the others cited in this paragraph. 
17 - Short biographies of the ministers in the Zeidan cabinet are available, in Arabic, from 
the National Center for the Support of Decision-Making. 
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في بعض و  ،رس أيضا في المممكة المتحدةد، كذلؾ رئيس المؤتمر الوطني الحالي نوري أبوسيميف  
ـ خريف عمى أنياآلميبييف المواطنيف بعض القبؿ  عمي سبيؿ الدعابة مفاألحياف يشار إلى ىؤالء األفراد 

 .امتالكيـ الجنسية الميبية وجنسية أخرىإلي  في إشارةذوي )بطاقات دبؿ شفرة( 

في عراؽ ما والمشكمة األساسية ىي اتياـ ىذه الجماعات بأف والئيا مزدوج فعمي سبيؿ المثاؿ        
كاف ينظر كثيرا ما في الحياة السياسية العراقية و السياسييف المنفييف دورا بارزا  بعد الحرب، حيث لعب

نوري المالكي وعبد العزيز الحكيـ  فكثيرا ما صور ،طابور خامس مف النفوذ األجنبيالء عمي أنيـ ليؤ 
ياد عالوي باعتباره إلكاف ينظر  عمى الجانب اآلخرو  ،بوصفيـ دمى في يد إيراف منتقدييـمف قبؿ 

 وفي حالة ليبيا، فإف جماعة .المفضؿ لدى تركيا وطارؽ الياشمي أقرب إلى المممكة العربية السعودية
بينما في العراؽ ىناؾ تعدد طائفي  فاليوية الطائفية واحدة في ليبيا حالة العراؽ، ليس ليا نفسالمنفى 
ثني  آؿ الحكيـ ىـ مف الشيعة، في يتيـ ىوالء بأنيـ ينتموف لوالئيـ الطائفي قبؿ الوطني فالمالكي و  وقدوا 

 .حيف أف عالوي والياشمي ىـ مف السنة

أنيـ عمي  ـإليي ليس بسبب النظرة ومصطفي أبو شاقور زيداف محمد المقريؼ وعميضعؼ ف        
إلى عالقات قوية مع سماسرة  وففتقر يىنة في ليبيا و الحقائؽ الرابنيـ أقؿ دراية ألعمالء لمغرب، ولكف 

لكنيـ لـ يتواجدوا عمى فبراير و  28ثورة مف قبؿ  جماعة المنفيتـ تمكيف  . وقدالسمطة الجديدة في البالد
لتي قادة الميميشيات والمجالس المحمية ا في التعرؼ عمي ، كما أنيـ تأخروااألرض في بداية ىذه الثورة

 فبراير. 28ثورة  يحقة معارضنشأت لتنظيـ ومال

ولكف خبرتيـ في العمؿ السياسي قميمة. ومع ىذا ذوي الخبرة األكاديمييف  مفالعديد مف المنفييف  وكاف   
الكيب، لكنو كاف مبتديء عبدالرحمف مثؿ  يلمفردلمعمؿ الميارات التحميمية  النوايا الحسنة أوكانت لدييـ 

لرئاسة الوزراء، أبو شاقور مف قبؿ المؤتمر الوطني العاـ  نتخب وبالمثؿ عندما إ ،في عالـ السياسة انسبي
بيف الفصائؿ السياسية والقبمية تقسيـ الوزراء بدال مف  تكنوقراط حكومةنو حاوؿ مرتيف لتشكيؿ إقاؿ 

في باألوراؽ السياسية سببا في حجب الثقة عنو وخسر التصويت  لمعب هوكاف عدـ استعداد. 18الرئيسية
 المؤتمر الوطني العاـ.

 

                                                           
18- Interview with Shagur, Tripoli, February 5, 2013. 
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 1فً ٌنٌمثلونشبابالصورة،،2112نوفمبر الثوارالسابق ٌات منٌمٌلش ٌن مدنالقادم ٌامختلف أمامت،لٌب مبنىجمعوا نً المؤتمرالوط

طرابلس ً ف ٌاالعام ٌامقبل.،لٌب أ قطعبضعة هرون، ٌنالمتظا ٌسًالمؤديالمسلح ٌقالرئ والطر بعدمإلىالبرلمان هاتعهدوا ٌحتىترك تم
ًأعضاءاستبعاد القذاف ةالمخلوعنظام ٌ ٌاةالٌساس الح المتحدثقال.من منإن ٌرخمسة وز ٌن أنسٌتمسبعةوعشر بعد ٌهم ف إعادةالنظر
بشأنأثارت معالمخاوف ٌكن.المخلوعالنظامالقاتهم ٌالكنذلكلم ٌنكاف للمحتج حاولوا،بالنسبة ٌن الذ أنالمبنىاقتحام ال قوات

 أعادتهم ٌاأندرسون/ةلصوراAp (األمن  RAND RR577-3.2.(غا

 تمرير قانون العزل السياسي:
عدد مف كبار المسؤوليف، بمف فييـ الرئيس قسري ل أدي إلي إقصاءقانوف العزؿ السياسي  تمرير        

تـ تأسيسيا و  ،20ىيئة مستقمةىيئة النزاىة الوطنية تعتبر  .19وزير الداخميةو  لممؤتمر الوطني،ونائب الرئيس 
مف خالؿ  وقد تـ تالفي تنفيذ بعض قرارتيا المعايير العامةعف تطبيؽ  ةمسؤول ىيلتنفيذ أحكاـ القانوف و 

االستقاالت الطوعية لبعض المسؤوليف كما في رئيس الموتمر محمد المقريؼ وجمعة عتيقة وعاشور شوايؿ 
في ليبيا وترتب عمى ذلؾ انخفاض في القدرات  األكثر خبرة ىي فقداف بعض البيروقراطييفالنتيجة وكانت  

، كما قامت بعزؿ أي ضابط عمؿ في منصب قيادي في عصر القذافي األمر الذي المؤسسية الضعيفة أصال

                                                           
19 - Full Arabic-language text of the political isolation law can be accessed from the GNC’s website. 
20 -This unwieldy name comes from the Arabic, Hay’at Tatbīq Ma‘āyīr Tawalī al-Manāsib 

al-‘Amma 
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السياسي قد العزؿ  إقرار قانوففإف  أخيراو  بالفعؿ توقؼ ، بؿبشكؿ خطير جيود إصالح القطاع األمني عقد 
 .اإلسالمييف عزز مف سطوة

 التحديات الدستورية:

المؤتمر  صعوبات تشكيؿ الحكومة بعد انتخابو  ،عقد االنتخاباتل والحاجة ،ضعؼ المجمس الوطني االنتقالي
الوضع ذلؾ، وفوؽ كؿ  ،الخالؼ حوؿ قانوف العزؿ السياسيو  المؤتمر،االنقسامات داخؿ و  الوطني العاـ،

توقؼ التقدـ نحو  وبالتالي، امستقر عمى الدواـ، أعاؽ كثيرا مف عمؿ الدولة االنتقالية في ليبيالغير األمني 
أجريت وفقا لمجدوؿ الزمني المحدد خالؿ المؤتمر الوطني العاـ انتخابات  الرغـ مف أفب .دستورالوضع 
 .خطيرةانتكاسات  وقعتسرعاف ما ، إال أنو الحرب

ودارت لجنة صياغة الدستور،  بيا تأسيسفي مسألة الكيفية التي سيتـ يتمثؿ  العائؽ األساسيوكاف 
 اأو ما إذا كاف سيتـ انتخابيمف قبؿ المؤتمر الوطني العاـ  ييئةال سيتـ تعييفما إذا كاف التسأوالت حوؿ 

ف، ولكف المجمس الوطني االنتقالي وتحت يعيبالت تؤسسفي األصؿ كانت المجنة و  مباشرة مف قبؿ الشعب
قرار وفي  21 .، ودعـ االنتخاب المباشر بدال مف ذلؾفترة واليتوفي نياية  غير موقفو، الفيدرالييفمف  ضغط

مسألة مفتوحة، وفي الالمجمس الوطني االنتقالي، ولكف بقيت  بموجبو قرارالحؽ مف قبؿ المحاكـ الميبية ألغت 
 .المباشرلصالح االنتخاب  صوت المؤتمر الوطني العاـ، 3124أبريؿ عاـ  21

دستور وبالتالي تمرير قانوف االنتخابات الفي صياغة  لممؤتمر الوطني يتمثؿأصبح الدور الرئيسي و        
عمي  المؤتمر الوطني وافؽوأخيرا في شير يوليو،  الدستور صياغةلجنة  مف انتخابمكف الذي مف شأنو أف ي

صياغة الفعمية وبالتالي فإف ال 3125ع عاـ القانوف، ومف المتوقع إجراء انتخابات لجنة الصياغة في مطم
 ةتحديد دور الديف في الدولة وميزاف القوى السياسي ، كما فيلمدستور سترفع حتما عددا مف القضايا الساخنة

 .بيف الحكومة المركزية والمسؤوليف المحمييف

غة مماثمة لنظرائيـ في مصر وتونس بعد الثورة مسألة اليوية، مف المرجح أف تعتمد لوبالنسبة ل           
مع الميبييف  ، ولكف المربؾ ىو كيؼ سيكوف تعامؿ22الدوؿ العربية اإلسالميةىوية  ىا عميدساتير التي أكدت 

                                                           
21 - Karim Mezran and Duncan Pickard, “Libya’s Constitutional Process: Moving Forward?” 
The Atlantic Council, April 13, 2013. 
22 - Article One of Egypt’s Constitution states “The Egyptian people are a part of the Arab 

and Islamic communities.” At the time of this writing, Tunisia has yet to produce a final version 
of its constitution, but Article 1 of the latest draft (dated from December 2012) states 
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مف األمازيغ في لغالبية العظمى مف الميبييف ىـ مف العرب ولكف ال يزاؿ ىناؾ جالية كبيرة حقوؽ األقميات فا
باإلضافة إلى ذلؾ، ىناؾ عدد صغير مف السكاف التبو التي ، ألمازيغية باعتبارىا لغتيـ األـاليبيا تنظر إلي 

ذا متتحدث بالميجات المحمية ذلؾ مؤشرا ىاما عمي مراعاة كوف فسيالحقوؽ المغوية  منح ىذه األقميات تـا ، وا 
 .لدولةفي ا لألقميات اليوية العرقيةحقوؽ 

فالبالد  النظاـ القانوني أحد االىتمامات الرئيسية في ليبيااإلسالمية في ومف المرجح أف يكوف دور الشريعة 
حوؿ  جماعات المسيطرة في البالدبيف ال اختالفات، وىناؾ %مف السنة 97سكانيا مسمموف منيـ حوالي

إال تتمسؾ باالعتداؿ دىـ بال يروف أفالرغـ مف أف العديد مف الميبييف ب 23.اإلسالـ في المجتمع كيفية تطبيؽ
ليبيا يعتقد معظـ الميبييف أف شكؿ النظاـ السياسي في أنو بعد الحرب ظيرت جماعات متشددة اسالميا، و 

عمى سبيؿ المثاؿ، فإف ف تختمؼ، ذلؾ وما يعني حوؿ وجيات نظرىـ بالرغـ مف أفاإلسالـ، يجب أف يغمؼ ب
يعتقدوف أف عمى الدولة  كذلؾ ،جابيعتقدوف أف المرأة يجب أف ترتدي الح % 81لغالبية مف الرجاؿ والنساءا

ستكوف االختالفات حوؿ كيفية تطبيؽ االسالـ في  ضمف ىذه المعاييرو .24تشجيع المرأة عمى القياـ بذلؾ
 المجتمع الميبي قائمة . 

ال ينبغي أف ينظر إلى ىذا باعتباره الشريعة االسالمية كمصدر في دستورىا و  وسوؼ تختار ليبيا مثؿ جيرانيا
ة مف السكاف تكوف الشريعة مسممالحتى في الدوؿ العممانية ذات األغمبية ألنو  في الغرب خطرعالمة 

وما ىو أكثر أىمية ىو كيفية  .لمتشريعالرئيسي  25وأحيانا المصدراالسالمية مصدرا مف مصادر التشريع 
أـ أنيا تشمؿ  تعريؼ الشريعة االسالمية، بعبارة أخرى، ىؿ يقصد بيا المفيوـ الضيؽ لمشريعة اإلسالمية

التي تتولي مطابقة القوانيف  الييئاتيحدد  الواسع؟ واالعتبار الثاني الميـ ىو ما إذا كاف الدستور المفيوـ
 ،الشريعة ىو كيؼ يتـ دمج أحكاميا في قانوف األسرةب المتعمؽ عتبار الثالث واألخيراال ،لمشريعة اإلسالمية

غالبا ما يخضع قانوف األسرة  بموجب القانوف المدني تعمؿالتي ة مسممالحتى في الدوؿ ذات األغمبية ف
فإف الدقة لمطابقة  في ليبيا،و  ألحكاـ اإلسالمية في حقوؽ الزواج والميراث وحضانة األطفاؿ، وىكذا دواليؾل

                                                                                                                                                                                           

that “Islam is [Tunisia’s] religion and Arabic is its language 
23 - Central Intelligence Agency, “Africa: Libya,”The World Factbook, 2013. 
24 - Megan Doherty, “Building a New Libya: Citizen Views on Libya’s Electoral and Political 

Process,” National Democratic Institute, May 2012a; Megan Doherty, “Give Us Change We 

Can See: Citizen Views on Libya’s Political Process,” National Democratic Institute, December 
2012b; National Democratic Institute, 2013a. 
25- In Egypt’s constitution, shari’a is identified as the principal source of legislation. This was 
the case before the January 25th Revolution and the wording remains the same after the 
Constitution was rewritten in 2012. 
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بيف األطراؼ المختمفة حوؿ تطبيؽ الشريعة  موضوع ميـكوف األسرة مع الشريعة مف المرجح أف تقانوف 
 االسالمية.

فيي أكبر مف مسألتي  ،التي تواجو واضعي الدستور في ليبيا العقبات شدنطاؽ السمطة االتحادية ىي أف إ
الفيدرالي، النقاش  قد ىدئت 3123أف انتخابات يوليو  متتبعي الشأف الميبي الحظ حيث الحقوؽ والشريعة

ولكف االختالؼ حوؿ نسبة المشاركة االنتخابية قد تكوف مؤشرا قويا عمى أف الميبييف يريدوف دولة موحدة، ف
تألؼ مف ت أف لجنة الستيفحقيقة مسألة الحكومة المركزية وتوزيع السمطة ىي مثار خالؼ بيف الميبيف، وال

لكتابة الدستور  ااستخدامي التي تـنفس الصيغة  عضو عف كؿ إقميـ مف األقاليـ الثالثة في ليبيا وىي 20
 في المجتمع الميبي. ر دليؿ عمى حساسية القضايا اإلقميميةوىي أكب 2:62عاـ الميبي في 

في نياية المطاؼ ال تزاؿ مسألة مفتوحة، اعتمادىا ليبيا في اضعو الدستور يرغب و درجة الالمركزية التي 
نطاؽ السيطرة االتحادية عمى  منيا القضايا المترابطة ولكف مف المرجح أف تركز المناقشات عمى العديد مف

إلى السيطرة االتحادية  المركزية مف المرجح أف يدعو وفحبذ، وأولئؾ الذيف يالموازنة االستثمارية في البالد
تساوي في إشارة إلى استحقاؽ الميبييف لمبدأ سترضاء المعارضيف مف خالؿ التنازؿ ال عمي الميزانية وذلؾ

، قد يدعوف إلى تكريس ، وخاصة مف الشرؽمف المناطؽ الميمشة تاريخياالميبييف  أف في حيف دولةموارد ال
 .كما ىو الحاؿ في إقميـ كردستاف العراؽ اليـو اطؽ بالتساويمنالمف االنفاؽ الحكومي عمى  توزيع ثابت

مف المرجح  يةلمركز ا دعاة، فكوف ىناؾ المناقشات حوؿ مف يمارس السيطرة عمى قوات األمفتسوؼ  وبالمثؿ
أف قوات يروف  خروفبينما اآل بأف الدولة يجب أف تمارس رقابة صارمة عمى كافة األجيزة األمنية واأف يجادل

 .ضامف ضد عودة الدولة السمطويةتعتبر األمف المحمية 

 التوقعات السياسية :

نطاؽ واسع، والسياسة  عمىحوؿ المؤتمر الوطني العاـ قد أصبح كاف السخط  3124عاـ بحموؿ نياية 
ثنيف مف المجموعات الرئيسية في البرلماف فشمت في التوصؿ إلى فإ ،أىمية أقؿ تالرسمية في ليبيا أصبح

بدال مف االنخراط في  المقاطعةبالمقاطعة أو التيديد  أسموبتسويات سياسية عمى القضايا الكبرى، واختارت 
تنظر إلى كانت  المؤتمر الوطني العاـالسياسية الرئيسية في  أعطى انطباعا بأف األحزابوىذا حقيقيالنقاش ال

 .26اإلنتخابات القادمة فقط

                                                           
26 - Interview with Libyan analyst in Tripoli, February 1, 2013; interview with Libyan politician 
in Tripoli, February 3, 2013. 
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 .مف جية أخرى ةالقميم اتونجاز إلمف جية، و  صالحيتوتجاوز لفتقر إلى المصداقية نتيجة ي المؤتمر الوطنيو 
مؤتمر لديو شعبية الىذه الدراسة أف في مقابمتيـ الذيف تـ  المؤتمر الوطني مف ثالثة أعضاءالوقد صرح 

صياغة ب أف تقوـ التي مف شأنيا "الستيف لجنة"تحديد بمقدوره لف يكوف  وبالتالي الجميور لدية منخفض
التي  مجنة لتجنب العيوبلاالنتخاب المباشر  دإلي تأيي مقابمتيـ دعا الذيف تـ ذلؾ بدال مفو  ،الدستور في ليبيا

في حاؿ تـ إختيارىـ مف قبؿ المؤتمر حسبما خطط المجمس بالمؤتمر، مف شأنيا أف تأتي مف ارتباطيـ 
 الوطني اإلنتقالي.

أصدر المؤتمر كتابة ىذا التقرير،  أثناءوفي  .3125في فبراير عاـ  المؤتمر الوطني العاـانتيت والية 
الميميشيات أكثر  ليبيا أصبحتوفي  .3125واليتو حتى نياية عاـ  بموجبو دمدقرارا مثيرا لمجدؿ  الوطني
فإف تمارس سيطرة تذكر في مناطؽ بأكمميا مف البالد، ال استمرت حالة انعداـ األمف، وحيث الدولة و رسوخا، 

 السمطة الحقيقييف سماسرةو  .أىمية العممية السياسية الرسمية مف قبؿ العديد مف المراقبيف حوؿؾ و شك ىناؾ
يات التي تتحكـ في نقاط العبور االستراتيجية الرئيسية، ليبيا ىي الميميش في في مرحمة ما بعد القذافي

العممية السياسية ف .ممفتي، وزعماء القبائؿ عمى الصعيد الوطنيلدينية السمطة ال األشخاص الذيف يتحدوفو 
وبعض الخطوات  .توقفت بشكؿ خطير يا قدنيـ يقاتموف مف أجمأالعديد مف الميبييف التي يعتقد الديمقراطية 
في الفصؿ السادس، ولكف ذلؾ لف سيرد ذكرىا المسار الصحيح  إليمرة أخرى  عودةاتخاذىا لم التي يمكف

 .يحدث بيف عشية وضحاىا
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 الفصل الرابع: االستقرار االقتصادي واقتصاد النفط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التي تفتقر إلى الموارد الالزمة لمحفاظ عمى مؤسسات الحروب األىمية في معظـ األحياف تحدث في الدوؿ 
بالمقارنة مع العديد مف البمداف التي مزقتيا  تعد دولة ثرية ليبياو ، الحكـ األساسية وتوفير الخدمات العامة

بعد انتياء القومي  نصيب الفرد مف الدخؿ فيمستويات عالية  ، وكاف ىناؾ توقعا بوجودالحروب األخرى
بدوره كاف مف و  .بعد الحرب واسعالنشاط االقتصادي عمى نطاؽ عودة كاف مف المتوقع  الصراع، وكذلؾ

وتخفيؼ األعباء المالية عمى الجيات  السممي لمسمطةنتقاؿ االؿ عممية أف التحسف االقتصادي يسيالمتوقع 
إعادة اإلعمار الخاصة في وضع جيد لدفع فاتورة  ليبيا تكوف مف الناحية النظرية ينبغي أف .المانحة الدولية

 امف شأني التيالعمؿ  ة جيدة لتوفير فرصفرص تشكالفمسكاف المستوي التعميمي الجيد لو  الجيدة الثروةف ،بيا
عادة أف   ثوار.إدماج التساىـ في سيولة نزع السالح وا 

الموضوعة  متمشيا مع الخطة يكفما بعد الحرب لـ في ليببيا االنتعاش االقتصادي  ولسؤ الحظ فإف        
ولكف تعافى إنتاج النفط بسرعة إلى مستويات ما قبؿ الحرب وقد  .نعداـ األمفا  العممية السياسية و تعثر بسبب 

شتت العنؼ ف .تصاعد انعداـ األمف عائقا رئيسيا أماـ التقدـ عمى المياـ االقتصادية األخرىسرعاف ما كاف 
حاجة لتحقيؽ االستقرار  في كافتخويؼ العماؿ والمستثمريف األجانب، وكالىما  وأدي إليالحكومة اىتماـ 

 ولكف .عمى العيش بشكؿ معقوؿ عمى عائدات النفط قادرة ت ليبيالبعض الوقت كانو  ،االقتصادي الناجح
ضعؼ تزامف ذلؾ مع و ، االضطرابات السياسيةحدوث و القذافي،  مقتؿمف  بعد ثمانية عشر شيرا لألسؼ
 وتراجعمتعددة، اللسيطرة عمى مرافؽ إنتاج النفط ابمعصابات والميميشيات ل األمر الذي سمحة الميبية الدول

 .البالدإنتاج النفط إلى مستويات منخفضة بشكؿ خطير، مما يدؿ عمى مدى ضعؼ اقتصاد 

ليبيا مف بعض القيود االقتصادية  تر حر مف ناحية، فإنيا ، فموارد الطاقة في ليبيا نعمة ونقمةعمى حد سواءف 
في تشجيع أوروبا، وبدرجة أقؿ الواليات  ذلؾينبغي أف يساعد و  ،التي تواجييا البمداف األخرى بعد الحرب

 .ميبيالإىماؿ صناع السياسة الغربييف  ةفرصمف ؿ ىذا يقممستقبؿ ليبيا، وبالتالي ب ىتماـلالالمتحدة، 

ت إذا كانفغير المتوقعة، المتوقعة و بعض المشاكؿ خمقت الثروة النفطية في ليبيا  فإف مف ناحية أخرىو  
صعب عمى مف ال تجعمفإنيا في نفس الوقت مف الحاجة لممساعدات الخارجية،  تقممالثروة النفطية قد 

قوات حفظ و  ،ةالدولي يقدـ المساعدات الخارجي فالمجتمع .لتأثير عمى السياسة الميبيةالجيات الدولية الفاعمة ا
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النفطية  الثروةأف كما  .ما بعد الصراع، ولكف المساعدات ليست عامال كبيرا في حالة ليبيا في حاالت السالـ
المدى  وعمي ،المؤسسات االقتصادية الميبية واإلدارة العامة وفي بناء تساىـ بشكؿ كبير في التنمية لـ ليبيافي 

الستقرار الجيود الرامية إلى إرساء الديمقراطية، قد يشكؿ تحديا ز عمى النفط والغا ليبيا اعتمادفإف  الطويؿ
 .وتشجيع القطاع الخاص تنويع االقتصادب المتعمقةوخاصة إذا لـ تتحسف الظروؼ 

يشاشة قبضة الحكومة الميبية . فشاقة االقتصادية معركةال ستكوفالسائدة  األمنية في ظؿ الظروؼو      
وىذا أمر  ،شراء الوقت والوالءو قوة، المعظـ السياسات االقتصادية تيدؼ إلى حشد  أف تعني عمى السمطة

 وتحقيؽ النمو.لإلصالح  ولكف ليس طريقة، مفيوـ

 :إنتاج النفط في ليبيا فياالنكماش واالنتعاش 

 (GDP)الناتج المحمي اإلجماليانخفض  حيث النشاط االقتصادي بشكؿ حاد خالؿ الحرب إنكمش       
وكاف ىذا االنخفاض يرجع إلى حقيقة أف إنتاج النفط انخفض ، 3121% عف عاـ 71بنسبة  3122عاـ في 
باإلضافة إلى ذلؾ تواجو ليبيا العقوبات . يوميالؼ برميؿ أ  22000مميوف برميؿ يوميا إلى مجرد  2.88مف 

بدأت الثورة في فبراير عندما  2:82 رقـاالقتصادية الدولية التي فرضت بموجب قرار مجمس األمف الدولي 
، اإلفراج عف بعض مف تمؾ األمواؿ مف خالؿتقدـ قبيؿ نياية الحرب  االقتصاد الميبي وقد أحرز .3122

الحصوؿ عمى النقد ف تـ تجميدىا،قادرة عمى الوصوؿ إلى جميع األمواؿ التي ولكف السمطات الميبية لـ تكف 
 .1العديد مف الوظائؼ الشاغرة وامف البالد تركاألجنبي كاف محدود والعماؿ األجانب الذيف فروا 

في  ثوارتحت سيطرة الالميبي وقع الشرؽ ف. نسبياضئيال لحسف الحظ كاف الضرر االقتصادي بسبب الصراع 
أثناء  اكبير  اقصف تمصراتة ومدف أخرى شيد ، بينمار محدودةاضر أىناؾ  تكانو وقت مبكر مف الصراع، 

تضررت بسيطة، و القتاؿ، ولكف كانت الخسائر في البنية التحتية الرئيسية والصناعات التحويمية في ليبيا 
عممية  بالرغـ مف أفسرت وبني وليد بشكؿ أكبر في األسابيع األخيرة مف الحرب، ولكف  المؤيدة مثؿالمدف 

عائقا رئيسيا أماـ االنتعاش االقتصادي لـ تكف إال أنيا إلي صراع يبدو أنيا قد أدت بطيئة ال إعادة اإلعمار
تتضرر  فضماف أف صناعة النفط والغاز في ليبيا لكاف قد سعي إلي حمؼ شماؿ االطمسي ، كما أف الوطني

 في ليبيا. تعطؿ بشكؿ خطير مف جراء العمميات العسكريةأو 

                                                           
1 - Ralph Chami Ahmed Al-Darwish, Serhan Cevik, Joshua Charap, Susan George, Borja 
Gracia, Simon Gray, and Sailendra Pattanayak, Libya Beyond the Revolution: Challenges and 
Opportunities, Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2012. 
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إنتاج النفط انخفض إال أف الرغـ مف أف حمؼ شماؿ األطمسي تجنب استيداؼ البنية التحتية الميبية، ب      
برميؿ مف مميار  58.2لدييا (. ليبيا 2–5)الشكؿ انظر  حادا نتيجة لمقتاؿ عمى األرضانخفاضا 

ؾ احتياطي نفطي، دوؿ تمتمأكبر عشر  تعد مفوعالميا  .أكبر كمية في أفريقياىي االحتياطيات المؤكدة، و 
ليبيا لدييا أيضا احتياطيات و  .كبر عشر دوؿ منتجةإنتاج النفط في ليبيا مقارنة بأ ( يوضح4-5)الشكؿ و 

مف  % 2برميؿ يوميا، أو ما يقرب مفمميوف  2.88قبؿ الثورة، كاف انتاج النفط  2.كبيرة مف الغاز الطبيعي
أغمقت و . 31223 برميؿ يوميا بحموؿ يوليوألؼ  11122إلى مجرد اإلنتاج وانخفض ىذا  .االنتاج العالمي

بعد الحرب مباشرة ارتفع  لحسف الحظ(، و 3-5) الشكؿكما يوضحو ليبيا  النفط في تقريبا جميع مرافؽ إنتاج
ويشكؿ النفط أكثر  4.القذافي مقتؿمميوف برميؿ يوميا بعد عاـ مف  2.7إلى  وصؿإنتاج النفط مرة أخرى، و 

مف عائدات % 1:مف عائدات صادراتيا، ونحو  %6:محمي اإلجمالي في ليبيا، وال مف الناتج %81مف 
 .5الحكومة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 - U.S. Energy Information Administration, “Libya: Analysis,” June 2012. 
3 - Chami et al., 2012. 
4 - U.S. Energy Information Administration, 2012. 
5 - Chami et al., 2012; Mohsin Khan and Karim Mezran, “The Libyan Economy After the 

Revolution: Still No Clear Vision,” Atlantic Council Issue Brief, August 28, 2013. 
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 3124–3121لمفترة  االنتعاش وتراجع اإلنتاج اليومي لمنفط في ليبيا( 2-5الشكؿ رقـ )

 
ةإ :المصدر ٌ األمرٌك الطاقة رةمعلومات إ"،دا ٌات ةحصائ ٌ ، "الطاقةالدول عن ٌانات مً،إنتاجالنفطملفاتالب العال .2113عام

RAND RR577-4.1 

جدا،  ةميمكانت العودة السريعة إلنتاج النفط فإف  ،المورد الوحيد أال وىو النفطونظرا ليذا االعتماد عمى 
 مف الصعوبة بمكاف. نيا ليستأرغـ ، وخطوة ناجحة موضع ترحيبو 

 :في ليبيا السياسي تحديات االقتصادو النفط لعنة 

طرح أيضا مخاطر ت اوفر فوائد في إعادة اإلعمار بعد انتياء الصراع، فإنيتالثروة النفطية في ليبيا كانت إذا 
فعندما تكوف  .عمى المدى الطويؿ وخصوصا عندما يتعمؽ األمر ببناء مؤسسات سياسية ديمقراطية دائمة

مف  االستيالء عمييافز كبيرة لمفساد و حوا فستكوف ىناؾ الثروة النفطية في البالد كبيرة وتسيطر عمييا الدولة،
 .قبؿ الجماعات الفردية
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 ( البنية التحتية لمطاقة في ليبيا3-5الشكؿ رقـ )

 
الطاقةإدارة :المصدر ةمعلومات ٌ LNGً:مالحظة2013 (سبتمبر)األمرٌك نًالغازالطبٌع RAND RR577-4.2المسالتع

ما يعرؼ أحيانا و نييار الدولة إصعود االستبداد أو في ىذه الديناميكية  تساىـفي كثير مف الحاالت و      
 .أصبحت السيطرة عمى النفط اآلف عامال في التوترات اإلقميمية وغيرىاو  6.باسـ لعنة النفط أو الموارد

نى إنتاج النفط إلى أدإلي انخفاض  3124المنشآت النفطية مف قبؿ الميميشيات في عاـ  عمي وأدت السيطرة 
 241يكمؼ الحكومة الميبية وىذا  برميؿ يوميا في سبتمبر، 271.111، ووصؿ إلي مستوى لو بعد الحرب

الشركات األجنبية  إنصراؼوىذه االضطرابات تؤدي إلى  ،7كفاقد مف إيراداتيا في اليوـ الواحد مميوف دوالر
                                                           
6 - For a recent compendium on the subject, see Macartan Humphreys, Jeff rey D. Sachs, and 
Joseph E. Stiglitz, Escaping the Resource Curse, New York: Columbia University Press, 2007. 
See also Robert H. Bates, When Th ings Fell Apart: State Failure in Late-Century Africa, Cambridge, 
UK: Cambridge University Press, 2008. 
7 - Seraj Essul, “Oil Exports Down to 160,000 Barrels per Day: Oil Ministry,”Libya Herald, 

September 1, 2013; “Oil Strikes Cost Libya $130 Million per Day,” UPI, September 13, 
2011. 
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وعد رئيس و  8.مف ليبيا في المستقبؿقطاع الطاقة أو حتى شراء النفط في مزيد مف االستثمار في ليبيا الف ع
كيؼ سيفعؿ  بعدواستعادة اإلنتاج، ولكف لـ يتضح  إلقاء القبض عمى العماؿ المضربيفبزيداف عمي الوزراء 
استمر اإلضراب في  فيما إضرابيـ في سبتمبر وأنيي ثوار الزنتاف 9.قوات أمنية موثوؽ بيا امتالكو ذلؾ دوف
عمى وجو الخصوص، التي تعتمد عمى  (ايني) شركة مشركات األوروبية مثؿخمؽ مشاكؿ كبيرة لوىذا  .الشرؽ

 .10إيطاليامصافييا في  لتشغيؿواردات النفط الخاـ مف ليبيا 

 لو أكبر عشر دوؿ منتجةبيا مقارنة بإنتاج النفط في لي ( يوضح4-5)الشكؿ 

 
ة:المصدر ٌ األمرٌك الطاقة معلومات ،إدارة  2113عام     RAND RR577-4.3 

دوؿ  كما فيالرغـ مف أف نصيب الفرد مف الدخؿ ليس وب ،سوؽ العمؿبثروة الطاقة في ليبيا  كذلؾ تتأثر     
ألف  في القطاع الحكوميالميبييف يفضموف العمؿ ف ،نسبيا والتوقعات مرتفعةاألجور فإف  الخميج العربية

                                                           
8 - Ajay Makan, “Libya and International Oil Groups Pay the Price for Unrest,”Financial 
Times, September 16, 2011. 
9 - Clifford Krauss, “In Libya, Unrest Brings Oil Industry to Standstill,”The New York 
Times, September 12, 2013. 
10 - Interview with U.S. official, December 17, 2013. 
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 أتيالتي تالعظمى مف العماؿ الغالبية إف فعمى ذلؾ، وعالوة  ،جور أعمىاألالتوقعات في القطاع العاـ أقؿ و 
يجعؿ وظائؼ وىذا استعداد لمعمؿ بأجور منخفضة  تكوف عميمف مصر وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 عمؿي مف غير المرجح أفف فرص العمؿ لديياتوفير بالحكومة  وما لـ تقـ لميبييف القطاع الخاص أقؿ جاذبية
 .الميبييف

واضح ، ومف العقد جيود التسريح ونزع السالحت وأسيؿ قد تالثروة النفطية  فإف المدى القريبوعمي          
بشكؿ غير معقوؿ لفرص و خمؽ توقعات عالية وىذا  الحكومة لدييا القدرة عمى دفع رواتب الثوار السابقيف أف

ذا كانت الوظائؼ الحكومية التي ثوار. و العمؿ بيف العديد مف ال قدـ ال تالسابقيف  ثواريتـ تقديميا إلى الا 
الثوار غير فمف المرجح أف يكوف ، ةاالجتماعي مكانةييبة، والال، و الثورية ميويةل وجذاب جوىرينموذج 
وىمية يتـ مف خالليا دفع الرواتب دوف أف يقدـ الثوار فييا  الوظائؼىذه إذا كانت  كذلؾ عف ذلؾ. راضيف

لفترة أطوؿ مما لو كانوا قد  جزءا مف الميميشياتعمال مجديا فإف النتائج ستكوف عكسية وستجعميـ يبقوف 
 .حصموا عمى وظائؼ حقيقية

 :إدارة ثروات الطاقة في ليبيا

يراداتالشفافية في ف ،11ليبيا بحاجة إلى إدارة الطاقة بعناية ىي ذات أىمية  النفطيةالثروات  مصروفات وا 
صناعة الطاقة لممكية الدولة  عمي ظافحأف تمثؿ غيرىا مف البمداف النامية فإف ليبيا مف المؤكد قصوي و 

 إليلمحماية مف بعض أوجو القصور التي يمكف أف تنشأ مف الممكية العامة، فإف السمطات الميبية قد تنظر و 
. خبراء النفط إلى مجالس إدارة شركات الطاقة الوطنية مف الدولييفواحد أو اثنيف مف رجاؿ األعماؿ إضافة 

ما يكفي مف اإليرادات يكوف لدييا   (NOC)كما سيكوف مف الميـ التأكد مف أف المؤسسة الوطنية لمنفط
ضماف في ي الحذر توخو  التعاوف مع الشركات األجنبيةو لضماف استمرار االستثمار في ىذه الصناعة 

دات عمى التمفزيوف الوطني المناقصات والمزاالشفافية الكاممة، وربما حتى الذىاب أبعد مف ذلؾ لوضع عممية 
 .يةالعراقوذلؾ كما حدث في الممارسة 

جميع  عميتداعيات  االشائكة وليمف المسائؿ الطاقة في ليبيا ىو أيضا  مواردمسألة كيفية توزيع و        
إضاعة الموارد ي معيحتاج إلى إعادة نظر ألنو يشجع الميبييف السمعي الدعـ ، وأسموب الطيؼ السياسي ألواف

الدعـ ، فعمى التعميـ، والرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية ياالقيمة التي قد يكوف مف األفضؿ إنفاق
                                                           
11 - This subsection draws on Christopher S. Chivvis, Keith Crane, Peter Mandaville, and Jeffrey 
Martini, Libya’s Post Qaddafi Transition: The Nation-Building Challenge, Santa Monica, 
Calif.: RAND Corporation, RR-129-SRF, November 2012. 
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الدعـ في إعانات ف الدوؿ المجاورة مة مثؿ الدقيؽ والبنزيف إلىو خمؽ حوافز لتيريب المنتجات المدعالسمعي 
دوف إثارة غضب لحد منيا ا إذا ما أرادت المستقبؿ الميبية فيكوف تحديا كبيرا لمحكومات وستليبيا كبيرة 
 .الجماىير

في القطاع العاـ وغيرىا تستنزؼ الموارد الالزمة لالستثمار في األولويات فالدعـ السمعي والمرتبات         
كوف إحدى وسائؿ كبح جماح ىذا اإلنفاؽ إنشاء حسابات منفصمة ستو  ،تقبؿ ليبيا بشكؿ عاـلمسو االقتصادية 

الحالية، وآخر  اتلالستثمار  أمواؿجانبا  توضع فيوحساب يمكف إنشاء عمى سبيؿ المثاؿ ف، ألغراض مختمفة
العالمية بشكؿ لث في حاؿ انخفاض أسعار النفط الألجياؿ القادمة مف خالؿ صندوؽ الثروة السيادية، وث

 .كبير

 :المستقبل االقتصادي في ليبيا

فإف ليبيا بحاجة إلى إصالحات اقتصادية لتحسيف بيئة  عمى المدى الطويؿ االقتصادي لمحفاظ عمى النمو
في  النظاـ االقتصادياإلصالحات في  أف بعض اإلصالحات قد بدأت قبؿ الحرب إالالرغـ مف أف فب ،ؿعمال

كذلؾ لمحفاظ عمى سمطتو، وليس لتحقيؽ الكفاءة االقتصادية، و تسعي في المقاـ األوؿ كانت القذافي  عيد
 .12التحرؾ نحو النمو المستداـ عمى المدى الطويؿفي معظـ سياسات ما بعد القذافي ال تساعد 

لتحتية ا فالبنية إلى حد كبير ةغير عقالني عيد القذافيكانت قوانيف العمؿ والموائح المالية والتجارية في و  
لمحصوؿ عمي الشيادات التي  الطالب الذيف يسعوفب متضخماالنفطية قد أىممت وكاف النظاـ التعميمي  غير

التشوىات  السمعيقدـ الدعـ و كما ىو الحاؿ في العديد مف الدوؿ المنتجة لمنفط،  ليس ليا عالقة بسوؽ العمؿ
 3119بيف عامي سنتا لمتر الواحد في المتوسط  12قدر بيي ذالبنزيف، والبوخاصة عندما يتعمؽ األمر 

القطاع غير  ظؿتشويو االقتصاد الميبي و  تـ نتيجة ليذه السياساتو  13.األرخص في العالـحيث يعد  3123و
كانت فقد خارج الحكومة،  زىيدةالميبييف عمى استعداد لمعمؿ بأجور  ىناؾ عدد قميؿ مفألف و  ىامشيا،النفطي 

يقدر أف يكوف نسبة و  % 13.5كاف معدؿ البطالة الرسمي 3121في عاـ ف مية عاليةمعدالت البطالة الرس
 .14الشباب العاطميف عف العمؿ ضعؼ ىذا العدد

                                                           
12 - Vandewalle, 2012. 
13 - World Bank Development Indicators, data files on the pump price of gasoline in US$ per 
liter, 2013. 
14 - Khan and Mezran, 2013. 
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نشاء القضاء و         والتشريعات وحماية النزيو ليبيا تحتاج إلى متابعة اإلصالحات التنظيمية والمالية، وا 
فرصا واعدة  وغيرىا تقدـ الحالية يةخدمات النفطالوالتجزئة، و  البيع بالجممةف .الممكية، وغيرىا مف التدابير

ف كانت يالقتصاد الميبي قد لمجاؿ آخر تعتبر السياحة و  .ع االقتصاديلمتنو   بيا بعضتجاوز صناعة النفط وا 
 .السياحة ىي أكبر قطاع في العديد مف البمداف المجاورة بما في ذلؾ تونس والمغرب ومصرو  15.عيوبال
ومع ذلؾ ىناؾ عدد مف العقبات  مف أوروبا وىي قريبةاآلثار الرومانية و ييا خط ساحمي جميؿ ليبيا لدو 
عديد مف فرص العمؿ التي كما أف ال ،محددة لتطوير صناعة السياحة في ليبيا، بما في ذلؾ انعداـ األمفال

بي الذي يحظر بيع الطبيعة المحافظة لممجتمع الميوكذلؾ  ،متدنيةذات أجور تخمقيا صناعة السياحة ىي 
كثير ال مشاعريمكف أف تسيء إلى  التي بحرمالبس الالعادات األوروبية، مثؿ ويرفض المشروبات الكحولية 

مما قد ي رىب السياح منفصمة الالشواطئ غير وجود عمى  االعتراضمسمفييف في ليبيا ليمكف و  ،مف الميبييف
 .  األوروبييف

لنمو ابيئة ولكف  ،ليبيا ثروتيا النفطية لالستثمار في البنية التحتية قد استخدمتفمثؿ دوؿ الخميج و        
ممشاركة لفرصا لمقطاع الخاص  وأعطت، استثمرت في تطوير مطاراتيا وموانئيا ماتحسف إذا ستاالقتصادي 

قد لبناء المساكف  تحسيف الظروؼقطاع االتصاالت و  تحسيفكما أف ، إدارة ىذه العممياتوفي في االستثمار 
 .ز النمو االقتصادييحف

الخدمات  فيكوف االستثمارات في البنية التحتية ست عف طريؽ زيادةاستحداثيا ف معظـ الوظائؼ التي سيتـ إ
مف غير المرجح أف تولد و ، وما إلى ذلؾ، والتصميـ المعماري التمويؿ، واالتصاالت السمكية والالسمكية مثؿ

اثنيف  خاصة معالتي يسيؿ اختراقيا  شاسعةيبيا لدييا الحدود المف 16.البناءعمميات فرص العمؿ لميبييف في 
األجور في مصر والسوداف ىي أيضا أقؿ بكثير مف كذلؾ  .تشاد والنيجروىما  مف أفقر البمداف في العالـ

 اتزيادة في االستثمار الوبالتالي فإف أي وظيفة في قطاع البناء والتشييد التي تولدىا  ،تمؾ الموجودة في ليبيا
 .ة مف الدوؿ المجاورة وليس الميبييفيقير ية أو األفالعربسواء كانت مف البمداف األكثر فقرا  الدوؿ تذىب إلىس
 .مثؿ ىذه الوظائؼ شغؿعمى استعداد ل واكونطميف عف العمؿ مف غير المرجح أف يالميبييف العاف

ا في ذلؾ تخفيؼ بعض ما بعد الحرب نحو اإلصالح بم في مرحمة وقد اتخذت الحكومة بعض الخطوات
ومع ذلؾ وتحت ضغط مف الشارع زادت  القيود عمى تحويؿ العممة وفتح بعض الفرص لمقطاع الخاص

ذىبت و  ،مف الناتج المحمي اإلجمالي %22إلى ليصؿ السمطات الميبية الدعـ عمى الغذاء والوقود، والكيرباء 
                                                           
15 - For example, see Chami et al., 2012. 
16 - Khan and Mezran, 2013. 
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 17.مف الناتج المحمي اإلجمالي %25إلى  يصؿل ت الدعـإلى أبعد مف ذلؾ ورفع 2013 ليبيا لسنة ميزانية
قد تكوف ىذه التدابير وسيمة ، و جعؿ العمؿ في القطاع الخاص أقؿ جاذبيةوزادت األجور الحكومية مما 

ستجعؿ يسود انعداـ األمف، ولكنيا عمى المدى الطويؿ  ماضرورية لمحد مؤقتا مف فرص الصراع حين
 االقتصاد الوطني في خطر.

 وىو ما يجعؿزاؿ مجيوال ما لمقطاع التجاريالمستقبمي والشرعي و فإف مسألة اإلطار القانوني وفي الوقت نفس
مرر المؤتمر الوطني العاـ قانونا  3124في يناير و  األجانب متردديف في الدخوؿ الي ليبيا،المستثمريف 

لتي تنطوي عمى حظر الفائدة عمى جميع المعامالت اي عضوا حضروا التصويت  110مفعضوا  217 بتأييد
المؤتمر المتحدث باسـ  ووصؼ ،18األفرادعمي مستوي ولكف ليس  مؤسسات الدولة والييئات االعتبارية

 .ة اإلسالميةيرفبأنو خطوة أولى نحو إنشاء نظاـ الص الوطني القانوف

ذا لـ تقع          يتمتعوف بمستوى عاؿ نسبيا مف الدخؿ بعد انتياء سوؼ الميبييف  فإفىمية األحرب ال وا 
صالح االقتصاد  .مف مصادر الطاقة يتوفر لديياوذلؾ بما الصراع  لتوفير األساس لنظاـ سياسي الوطني وا 
 فيالمضي قدما  سيكوف التحدي األكبر لمدولة. كما أفمنتجة بطريقة المواطنيف يعمؿ فيو  مستقر

ذات السياسية العممية تحت السيطرة و الوضع األمني ما لـ يكوف ، ايكوف صعبساإلصالحات االقتصادية 
فإف أفضؿ ما يمكف أف نتمناه اآلف ىو أف القيادة الميبية تتخذ خطوات لتحرير الوقت نفسو في و  شرعي، طابع

 .الحكومية المرتباتمزيد مف توسيع اإلعانات أو زيادة العف  التوقؼاالقتصاد مع 

                                                           
17 - Khan and Mezran, 2013. 
18 - “Lībīya Tahzhur al-Fawā’id al-Masrafīya [Libya Prohibits Bank Interest],”Al-jazeera.net, 
January 7, 2013. 
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 االستراتيجيات البديمة الخامس:الفصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبمناسػػبة ، القػػذافي عمػػي مقتػػؿبعػػد أكثػػر مػػف عػػاميف و الحػػرب ولكػػف  لػػـ تعػػد إلػػيليبيػػا  بػػالرغـ مػػف أف       
العمميػػػة السياسػػػية، والتوقعػػػات  تاسػػػتمرت حالػػػة انعػػداـ األمػػػف الخطيػػػرة، وتعثػػر  ،الػػذكرى الثالثػػػة النػػػدالع الثػػورة
بؿ ىو  ،ليبيا أفضؿ مف سوريا وبعض البمداف األخرى في المنطقةوالوضع في  ،االقتصادية آخذة في التدىور

نسبة العنػؼ عمػي الصػعيد الفػردي فػي ليبيػا خػالؿ العػاـ الرغـ مف أف بأيضا حاليا أفضؿ نوعا ما مف العراؽ، 
كمػا يوضػحو  3124عاد العراؽ الصدارة في نسبة العنؼ خالؿ العػاـ كانت أعمي مف العراؽ بينما است 3123
إلػى مسػتويات  اتالصػراعنتيجػة الوفيػات والحػوادث التقػارير بارتفػاع حػاالت  أفػادتوفػي ليبيػا (، 2-6الشكؿ )

 .3123أكثر مف ضعؼ تمؾ التي أعمف عنيا في عاـ  إلي في بعض األحياف
           

 3124ليبيا في عاـ  تجاوزتالعنؼ في العراؽ معدالت ( 2-6الشكؿ رقـ )

 
ٌن،IHS: المصدر و"ج هاب واالر ٌاناتJTIC،التمردمركزاالستخبارات ب القتلىملفات "ألحداثقاعدة بشأن ٌانات ٌالب اشهر
ٌا والعراق،فًلٌب ً ف  RAND RR577-5 2013   عام
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شرعية وفعالية كؿ مف المجمس الوطني و  واالقتصادينعداـ األمف قوض االستقرار السياسي وا           
 تالحكومة غير قادرة عمى السيطرة عمى شوارع طرابمس، وكانالمؤتمر الوطني العاـ وأصبحت االنتقالي و 

  .د المسؤوليفياألسمحة وتيدبعمى استعداد لمتمويح  التي أصبحتمسمحة الجماعة الباستمرار تخضع ألىواء 

متدت         قادريف عمى  الثوار لحكومة نفسيا، حيث كافا االجتماع ومقراتالمشكمة لتشمؿ قاعات وا 
لديو قوات أمف  المؤتمر الوطني ليس ألفأعضاء المؤتمر الوطني، ونظرا  يفالتنصت عمى المحادثات ميدد

لمسؤوليف بشكؿ منتظـ وفرض إرادتيـ عمى ا المؤتمر الوطنيعمى احتالؿ  قادريف فقد كاف الثوار ،خاصة بو
 ،في مسائؿ أخرىو المنتخبيف مف خالؿ الترىيب والعنؼ وعمى األخص في حالة قانوف العزؿ السياسي، 

وزارة المالية  تحركتىاجـ أفراد الميميشيات مقر رئيس الوزراء بعد أف  3123عمى سبيؿ المثاؿ في أبريؿ ف
 3124مارس في في حادث مماثؿ ، و 1يتقاضوف رواتب مف الدولة ت الذيفميميشياالد أعضاء اعدألمحد مف 

أكثر السجوف  المسئولية عف الدولةتتولي اقترح الوزير أف أف وزارة العدؿ بعد  تميميشياأحد الأعضاء  اجتاح
 .بالقنابؿ، واالغتياالت وـيجلم اأىدافأنفسيـ كانوا وزراء والمكاتب الحكومة ، كما أف 2ديرىا الثوارالتي ي

التحديات التي كانت إلى حد بتأثيره المباشر عمى الحكـ، فقد أثقؿ إنعداـ األمف الحكومة باالضافة إلي       
عمؿ في ظؿ التوترات األمنية كما ىو الحاؿ تأصبحت لحكومة التي ا مجيودات وشتتقدراتيا  أكبر مفكبير 
العاميف األوليف بعد  فخالؿ ،اليجوـ عمى منشأة دبموماسية أمريكية في بنغازي فعؿ الحكومة عمي  ةردفي 
 .وشرعية الدولة الميبية الجديدة لقدرة تحديا وأصبح يمثؿ القذافي، تفجر العنؼ مقتؿ

المستثمريف  لديالوطني وبث الذعر  ثر سمبا عمى االقتصادأالعممية السياسية فقد  قوض العنؼكما و  
 .الميبية خاصة في مرحمة ما بعد الصراعالذي تعتمد عمية الخزانة المالية لمدولة ىدد إنتاج النفط و  ،األجانب

بشدة مف قدرة المسؤوليف األجانب عمى التفاعؿ مع نظرائيـ  قمؿبنغازي  بعد ىجـوانعداـ األمف خاصة  أخيراو 
عمى قدـ و  ،الخارجية لمواليات المتحدةوزارة  األكثر خطورة لموظفي الدوؿالميبييف وتحولت ليبيا إلى واحدة مف 

 .ودوؿ أخرى المساواة مع اليمف

                                                           
1 - “Hujūm ala Maqarr Ri’āsat al-Wuzarā’ bi Sabab Tawaqquf Minhat al-Thuwār [An Attack 

on the Prime Minister’s Headquarters Because of Suspension in Compensation to the 

Revolutionaries],”Al-Watan al-Libīya, April 10, 2012. 
2- Mohamed Eljarh, “Libya’s Fight for the Rule of Law,”Foreign Policy, April 4, 2013. 
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ويشير السجؿ التاريخي إلى أنو كمما طالت المرحمة اإلنتقالية بدوف اإلنزالؽ إلى حرب أىمية، كمما زادت 
. والتأثير اإليجابي الناتج عف مرور الوقت يكوف أقوى 3فرص ليبيا في تجنب خطر اإلنزالؽ في ىذا اإلتجاه

 .4في حاؿ فوز الثوار بالحرب مثمما حدث في ليبيا

 مكن لقوات األمن المؤقتة أن تحقق االستقرار؟ىل ي
 

انعداـ األمف عمى إعادة اإلعمار بعد الصراع في ليبيا، فإنو  عكسوبالنظر إلى التأثير السمبي الشديد الذي 
 .عف نتائج أفضؿ تسفراستراتيجية نشر قوة أمنية مؤقتة بعد الحرب مباشرة قد كانت إذا  في مايجدر النظر 

في  .بيف النجاح بعد الصراع ونشر قوات حفظ السالـ ارتباط ما كبيرة مف البحوث عالقة وقد وجدت مجموعة
ت حفظ السالـ قواف الواقع، إف العالقة بيف نشر قوات حفظ سالـ والحفاظ عمى األمف عالقة معقدة.

لتقويض يسعوف الذيف تصبح ىدفا لممخربيف  قدسياسية وكذلؾ تكبد تكاليؼ مالية و ت واالستقرار الدولية
بنفس المستوي ميس كؿ حاالت ما بعد الصراع ف ،آثارىا اإليجابيةتقدر ب ال ولكف تكمفة ىذا االنتشار ،السالـ

ضمف نجاح مرحمة ما بعد الصراع وىناؾ أدلة يأف ستطيع ال ي حفظ السالـ أحيانا قواتمف النتائج، فنشر 
 في السنوات األولى التالية النتياء الحرب قوية عمى أف قوات حفظ السالـ في مرحمة ما بعد الحرب وخاصة

 .5تميؿ إلى تعزيز السالـ

                                                           
3 - J. Michael Quinn, T. David Mason, and Mehmet Gurses, “Sustaining the Peace: Determinants 

of Civil War Recurrence,”International Interactions, Vol. 33, No. 2, 2007, pp. 167– 

193; Paul Collier, Anke Hoeffler, and Mans Soderbom, “Post-Conflict Risks,”Journal of 

Peace Research, Vol. 45, No.4, 2008, pp. 461–478. 
4- T. David Mason, Mehmet Gurses, Patrick T. Brandt, and Jason Michael Quinn, “When 

Civil Wars Recur: Conditions for Durable Peace after Civil Wars,”International Studies Perspectives, 

Vol. 12, 2011, pp. 171–189. 
5 - Michael W. Doyle and Nicholas Sambanis, Making War and Building Peace, Princeton, 

N.J.: Princeton University Press, 2006, pp. 128–129; Collier, Hoeffler and Soderbom, 2008; 
James Dobbins, Seth G. Jones, Keith Crane, and Beth Cole DeGrasse, The Beginner’s Guide 
to Nation-Building, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, MG-557-SRF, 2007; Quinn, 
Mason, and Gurses, 2007; Caroline Hartzell, Matthew Hoddie, and Donald Rothchild, 

“Stabilizing the Peace After Civil War: An Investigation of Some Key Variables,”International 

Organization, Vol. 55, No. 1, 2001, pp. 183–208; Virginia Page Fortna, “Does Peacekeeping 

Keep Peace? International Intervention and the Duration of Peace After Civil War,” 

International Studies Quarterly, Vol. 48, No. 2, 2004, pp. 269–292; Roland Paris, “Saving 

Liberal Peacebuilding,”Review of International Studies, Vol. 36, 2010, pp. 337–365. 
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ما في محاربة المتمرديف، فصؿ ك مجموعة متنوعة مف األدوار المختمفةبىذه القوات يمكف أف تقوـ و         
دعـ العسكرية، المسمحة القوات و المتحاربة، نزع سالح وتسريح المقاتميف السابقيف، تدريب الشرطة  قواتال

ف السبب الرئيسي إ. العمميات اإلنسانية واالنتخابات، مكافحة الجريمة والحفاظ عمى القانوف والنظاـ األساسي
األمف بعد قوات محايدة مف  قوةما بعد الصراع في ليبيا كانت إلقامة في مرحمة لنشر قوات حفظ السالـ 

نتقالية في ليبيا وبناء الثقة في عممية السالـ انتياء الصراع التي يمكف أف تدافع عف الترتيبات المؤسسية اال
وكانت ليبيا تعج باألسمحة بعد الحرب، واحتماؿ أف مجموعة قد تسعى الستخداـ العنؼ لفرض إرادتيا . نفسيا

 تساعد فيبعد الصراع قد حفظ السالـ في مرحمة ما قوات ف .انعداـ األمف وعدـ االرتياحأجواء  خمؽالسياسية 
لمتعاوف مع العممية االنتقالية، وتسييؿ نزع سالح القوات المتمردة،  الستعدادالقمؽ، وزيادة ا لتغمب عمى ذلؾا

 .وحماية الحكومة مف المشاغبيف

 لفرض االستقرار؟المطموب ماىو حجم القوة 
 

لعمميات األمنية ر متطمبات القوة ة لتنفيذ ىذه المياـ؟ إف تقديدولية الضروريالقوة ما ىو حجـ ال          
تحقيؽ االستقرار المتعددة الجنسيات أمر صعب، ومجموعة واسعة مف العوامؿ يمكف أف تمعب دورا في تحديد 

نسمة  2111جنديا لكؿ   20نسبةبوصي ي 3119عاـ ل والدليؿ الميداني لمجيش االمريكي ،االحتياجات
حجـ ال في المبالغة أو التقميؿباعيا باتيمكف  ،تقدير، ومع ذلؾفي الوسيمة بدائية جدا  وىذه ،6عامةكقاعدة 

بعد الصراع بما الصغيرة قوات حفظ السالـ الحاالت الناجحة لالعديد مف ىناؾ وكانت  .الضروري لمقوة
ساعد في يبيف أف نشر القوات الدولية حتى الصغيرة يمكف أف ىذا ييتناسب مع حجـ السكاف المحمييف، و 

ا في الحاالت التي تكوف فييو  .7ليبيا بعد الحرب كما ىو حادث فيالتغمب عمى ىذا النوع مف انعداـ األمف 
ينتيي بإجراء الصراع و  ،واعدة تكوف التوقعات االقتصادية بعد الحربالقدرات المحمية مرتفعة نسبيا فإف 

 .كبيرة مف القوات األجنبية قد ال يكوف ضرورياالعداد األ وبالتالي جميع األطراؼمع  اتفاوضم

عمى سبيؿ المثاؿ في تيمور ف أقؿ مف ذلؾ بكثير بأعدادقوات استقرار بنشر وقد كاف نجاح األمـ المتحدة 
أف ومف شأف نسبة مماثمة  عشرة لكؿ ألؼ، بنسبةو الشرقية نشرت األمـ المتحدة قوة لتحقيؽ االستقرار ناجحة 

                                                           
6 - U.S. Army, Field Manual 3.0: Operations, Washington, D.C.: Headquarters, Department 

of the Army, February 2008; James T. Quinlivin, “Force Requirements in Stability Operations,” 

Parameters, Winter 1995, pp. 59–69. 
7- Jack Snyder and Robert Jervis, “Civil War and the Security Dilemma,” in Barbara F. 
Walter and Jack Snyder, eds., Civil Wars, Insecurity, and Intervention, New York: Columbia 

University Press, September 2009, pp. 15–37. 
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سيراليوف وناميبيا كانت نسبة القوات وفي كؿ مف  جنديًا. 72661إلى  تفي بالغرض في ليبيا قد يعني الحاجة
كانت  في كمبودياو  ،29576ومف شأف النسبة المقابمة لميبيا أف يكوف حجـ القوات ىو  ثالثة لكؿ ألؼ،

وجدير مف القوات األجنبية.  23421بحاجة إلي ليبيا  يعني أفمما إثناف لكؿ ألؼ  النسبة أقؿ مف ذلؾ
 ناجحة في موزمبيؽ والسمفادور. بالذكر أف قوات بأعداد أقؿ مف ذلؾ كانت

بسبب العديد مف العوامؿ التي تؤثر  مف حالة ألخريتختمؼ  ات تحقيؽ االستقرارمتطمبات قو إذف        
المعيار النموذجي تمثؿ  ال عمى سبيؿ المثاؿعشريف لكؿ ألؼ نسبة ف ،حجـ السكاف ناىيؾ عفعمى الوضع 
 في مستوى الطموحو ، المنتشرةالقدرات التكنولوجية لمقوة ، و سمحةجغرافيا الجماعات المو  التوترفي بمد يسوده 

ولكف ىناؾ أربعة أسباب  ،8ىذه العوامؿ تأثيرة لفيـ كيفية الدراس مفمزيد إجراء الىناؾ حاجة إلى و  .القوةتمؾ 
وىي كما  أثر إيجابي في ليبيا اف لييكو تحقيؽ االستقرار عمى نطاؽ أصغر ربما تجعؿ مف قوة عمى األقؿ 

 -يمي;

ف كاف ىناؾ  في ليبيامعظـ الجماعات المسمحة الكبرى بعد الحرب الحميدة ل نواياعدـ توفر ال ;أوال حتي وا 
قوة في معظـ الحاالت، فإف ذلؾ يتطمب نزع السالح  تريدىذه الجماعات في نياية الحرب  اعتقاد راسخ بأف

البعض،  بعضيا في ال تثؽ ألنياسالح الي نزع ف لـ تكف لدييا الرغبةومع ذلؾ فإف معظـ الميميشيات 
الثقة  صغيرة أف تغرسقوة لثـ كاف يمكف ومف ال تثؽ في الحكومة االنتقالية  ، أووجودىاخشى عمى تو 
 .ؼ تمؾ المخاوؼتخفو 

 ، وكما تـ مالحظتو فيالحالة األخيرة تمثؿ تشير إلى أف ليبيا كانتكانت التحرير كؿ الدالئؿ فترة في ف      
انعداـ األمف، والحاجة إلى  كاف حجتياسالح الالتي رفضت نزع  جماعات الثوارمعظـ  فإفالفصؿ الثاني 

النتقاؿ ا ةنعداـ الثقة في فرصإعود، أو ستمخاوؼ مف أف القوات الموالية لمقذافي والتوفير األمف لمسكاف، 
اختالفات وجود  ال يعني عدـىذا و  ،ةنوايا حميد لدييابأف معظـ الميميشيات  عاـكاف ىناؾ شعور و  ،السياسي

 ال تستطيع وأن كمايمكف التوفيؽ بينيا، كاف في الرأي حوؿ االتجاه المستقبمي لمبالد، إال أف ىذه الخالفات 
كوسيمة لتحقيؽ  تستخدـ العنؼالجماعات الجيادية التي وىناؾ  .عمى البالد بالقوة إرادتيافرض  أي جماعة

صغيرة مف حيث العدد، وتفتقر إلى  ىيالشرؽ، و  فيال تزاؿ محصورة إلى حد كبير وىي السياسية  أىدافيا
 .اعتداالكثر األالدعـ حتى مف العديد مف الجماعات اإلسالمية 

 

                                                           
8 - Steven M. Goode, “A Historical Basis for Force Requirements in Counterinsurgency,” 

Parameters, Winter 2009–10, pp. 45–57. 
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صعبة في الظروؼ الفي  يتطمب مواجية المتمرديفكاف نسمة  ا; إف معيار عشروف جندي لكؿ ألؼثاني
ذلؾ كانت  عف وعوضا ،في ليبيا محاربيفومع ذلؾ عندما قتؿ القذافي لـ يكف ىناؾ  ،المناطؽ الحضرية

كاف الوضع و نظرا لوجود عدد كبير مف األسمحة المتداولة في البالد  المعايير التاريخية بكؿبيئة متساىمة ال
لسكاف  24111ؼ )إثناف لكؿ ألبنسبة ناجحا  كافأقؿ تساىال مف ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث 

 كاف الوضع فإفالبعض خالؿ الحرب،  ـقاتؿ بعضييولـ  إنتصروا في المعركةوألف الثوار في ليبيا قد  (،ليبيا
تـ نشر قوات لتحقيؽ و حمؼ الناتو  تدخؿ حيفأكثر تساىال بكثير مف الحالة السائدة في البوسنة أو كوسوفو، 

خالؿ الحرب وال سيما  ثوارجماعات البيف التي حدثت الفات الرغـ مف بعض االختوب .أعداد كبيرةباالستقرار 
في جيد مشترؾ  في التعاوفالثوار استمر  3122 يوليوالفتاح يونس في  عبد المواء الثوار عندما قتؿ قائد
 .إلسقاط النظاـ

 
قوية فيما يتعمؽ بالسكاف المدنييف والحكومة، فإنيا لـ تكف قوية  الرغـ مف أف الجماعات المسمحة كانتب ا;ثالث

كانوا  الثوارفإف في الفصؿ الثاني،  ناقشناكما إذا ما قورنت بقوة حفظ أمف ذات تسميح جيد إلى حد ما. 
الرغـ مف وب .خفيفةأسمحة  الرغـ مف وفرتيا، كانتب ،استخداميا يجيدوف التي كانواالخبرة، واألسمحة  يعديم

 الجماعات المسمحة الإال أف بمستويات عالية مف الدعـ مف الجميور الميبي،  وفمتعتيأف الثوار أنفسيـ 
عمى فترات عمى مدار العاميف  وىدتاشتـ مكما  السالحمعظـ الميبييف يريدوف نزع و  ،9تتمتع بالدعـ نفسو

 .مسمحةميشيات العندما احتج المواطنوف مرارا وتكرارا ضد الميوذلؾ ، اضييفالم
 

في عموـ البالد ولكف يمكف أف تنتشر في العاصمة قوة لتحقيؽ االستقرار ليس بالضرورة أف يتـ نشر  رابعا;
ناىيؾ عف ردعيا، كذلؾ يمكنيا أف  بيف الجماعات المسمحة ىناؾ طرابمس حتي يمكنيا نزع فتيؿ التوترات

األىـ و  ،10لممساعدة في تخفيؼ حدة التوتر وتجنب وقوع الحوادثتدابير بناء الثقة اتخاذ الوساطة و تمعب دور 
قادرة عمى توفير األمف لمحكومة التي تفتقر  ستكوفتـ نشرىا في العاصمة وحدىا يمف ذلؾ، فإف القوة التي 

 .الشارع فيباستمرار مف قبؿ االحتجاجات  ةميدد تكانالحراس المناسبيف حيث كثيرا ما إلى 
تحقيؽ قوة لمشكؿ الذي كاف مف الممكف أف تكوف عمية خيارات أساسية  ثالث وضع ذلؾ يمكف بناء عمىو  

 في ليبيا وىي;االستقرار بعد انتياء الصراع 

                                                           
9 - See National Democratic Institute, 2013a; National Democratic Institute, “Seeking 

Security: Public Opinion Survey in Libya,” November 2013b. 
10 - See Virginia Page Fortna, Does Peacekeeping Work? Shaping Belligerents’ Choices After Civil 

War, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2008, pp.173–179. 



65 
 

 -ما يمي;مياميا األساسية  وتكوف القوة في طرابمس وحدىايتمثؿ في نشر الخيار األوؿ 
 مسمحة فييا.الجماعات التحقيؽ االستقرار في العاصمة بما في ذلؾ عف طريؽ ردع الصراع بيف  -2
 .ميميشياتالتوسط في النزاعات ودعـ تدابير بناء الثقة بيف ال -3
 .توفير األمف في المطار والميناء -4
 المسمحيف.حكومية مف المتظاىريف ال يمبانال حماية -5
 . عند الضرورة المتظاىرة إجراء عمميات السيطرة عمى الحشود -6
 .رإجراء عمميات مكافحة اإلرىاب عمى نطاؽ صغي -7
 .إصالح القطاع األمنيعمميات دعـ  -8

ولػيس مػػف صػػميـ ىػػذه الدراسػػة تقػػديـ عمػػؿ تفصػػيمي لميػاـ ىػػذه القػػوات ولكػػف يمكػػف اإلشػػارة إلػػي بعػػض        
نشػر عػدة آالؼ مػف القػوات عمػى مسػتوى  لميمػة األولػي والصػعبة تتمثػؿ فػي ا، فألغػراض التوضػيحالتقديرات 

لتجريػد الجماعػات المسػمحة المشػاة الخفيفػة،  ألحػواؿ مػف عػدة آالؼ مػفأغمػب افػي كػوف ويمكف أف تت ،المدينة
ذا تـ أخذ نسػبة و  .لردعلتحقيؽ االثقيمة والمتوسطة  القوات المدرعةبعض تشمؿ وكذلؾ يمكف أف  مف أسمحتيـ ا 

 5668طػػرابمس سػػتكوف بحاجػػة إلػػى نشػػر عػػدد  فػػي العاصػػمة ةمػػليػػذه الميكافيػػة فػػإف قػػوة سػػيراليوف كنمػػوذج، 
قػػد  جاىزيػػةأكثػػر أكبػػر و قػػوة فػػإف ، عػػددىػػذا المػػف قتػػرب بعػػض الجماعػػات المسػػمحة فػػي طػػرابمس تألف و  .جنػػدي

 وعػدد 26111ما يزيد قميال عمى كاف تيمور الشرقية  فيقوة الحجـ  عمى سبيؿ المثاؿف .تكوف ضرورية لمردع
 .الرابعػة والخامسػة والسػابعةتشػكيؿ وحػدات الشػرطة، وخاصػة بالنسػبة لمميػاـ  مػفتكػوف يكبير مف ىذه القوات 

فػػي البمقػػاف،  التػػي انتشػػرتالتػػي احتاجتيػػا القػػوة الموجسػػتية يمكػػف أف تكػػوف أكثػػر صػػعوبة مػػف تمػػؾ  المتطمبػػات
جنػوب الصػحراء الكبػرى، أفريقيػا أو  ى مستوى الصعوبة الالزمة لتزويػد القػوات فػي أفغانسػتافلف تكوف فولكف 

أف ، كمػػػا سػػػميمةالميبيػػػة مازالػػػت  البنيػػػة التحتيػػػةأف ديػػػد مػػػف المػػػوانئ و العوجػػػود ليبيػػػا إلػػػى أوروبػػػا، و  نظػػػرا لقػػػرب
الميمػػة فال تػػزاؿ تقػػع عمػػى مسػػافة بعيػػدة مػػف العاصػػمة فػػي ذلػػؾ الوقػػت، كانػػت الجماعػػات الجياديػػة الرئيسػػية 

قػػػوات صػػػغيرة بمسػػػتوي عػػػالي مػػػف تسػػػتخدـ فييػػػا  يمكػػػف أفطػػػرابمس خػػػارج  عمميػػػاتتتطمب كانػػػت سػػػالسادسػػػة 
 ؿ الغربية.التدريب مف الدو 

مدينػػة  يػػاأىم حيػػث المػػدف الرئيسػػية األخػػرى عمػػى سػػاحؿ البحػػر األبػػيض المتوسػػط يشػػمؿالخيػار الثػػاني و       
يكونػػوا  أفألفػػي جنػػدي  ويمكػػف لعػػدد الحقػػًا.تـ توضػػيحو سػػيكمػػا  بعػػد الحػػرب العنػػؼ التػػي اسػػتمر فييػػابنغػػازي 
 اسػتخدـ نمػوذج تيمػور الشػرقية فػإف العػدد سػوؼ وأمػا إذا مػا ،ستخداـ نموذج سػيراليوفبإلتأميف بنغازي  كافييف

الجيػػاديوف فػػي  وخاصػػةبسػػبب التػػوترات الكامنػػة بػػيف بعػػض الجماعػػات ىنػػاؾ، جنػػدي  7111يزيػػد قمػػيال عػػف 
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متطمبات القوة لمصراتة والزنتاف وىما مف مراكز القوى الرئيسية األخرى فالعدد يمكػف أف يكػوف أقػؿ  درنة بينما
ويمكػػف القػػوؿ إف العػػدد النيػػائي لمقػػوات  توجػػد بيػػا تػػوترات حػػادة بعػػد الحػػربال ة و بكثيػػر ألف ىػػذه المػػدف صػػغير 

 جندي. 35111في حدود  لمنموذج الميبي سيكوف

يتطمػب لػيس فقػط المزيػد  وىػذا ،اكميػ عمي مستوي ليبيػانشر قوات لحفظ السالـ يتمثؿ في  ثالثالخيار وال     
نظػػرا لممسػػافات الطويمػػة بػػيف المراكػػز الحضػػرية عمػػى سػػاحؿ  لمتنقػػؿة ر يػػكبالمػػف القػػوات ولكػػف القػػدرة الموجسػػتية 

لكانػػت سػػتحتاج الميمػػة ولػػو أف األطػػراؼ الدوليػػة أرادت أف تقػػـو بيػػذه ، والمحافظػػات الجنوبيػػةالبحػػر المتوسػػط 
بػػذؿ ، وربمػا تكػوف القػوة أكبػر إذا مػا أريػد الشػرقية تيمػور نمػوذجباتبػاع  جنػدي 72111إلػى قػوات ال تقػؿ عػف 

 .حدود البالد الشاسعة والتي يسيؿ اختراقياعمي  السيطرةو  المراقبةيود لمساعدة السمطات الميبية في الج

فػػي خمػػؽ  ةمفيػػد فإنيػػا سػػتكوفو متوسػػطة الحجػػـ، الصػػغيرة أ مػػع القػػواتأف نعتقػػد، أنػػو حتػػى  ومػػف الميػػـ     
صالح قطاع األمف عادة اإلدماج وا  ف الحكومػة أنيػا تمكػ مف ذلػؾ كمػواألىـ و  ،مساحة لنزع السالح والتسريح وا 

قػػوة لتحقيػػؽ نشػػر  ال يعنػػي أنػػو ال توجػػد مخػػاطر مػػف ىػػذاو  التيديػػد المسػػتمر بعرقمػػة عمميػػادوف  العمػػؿ مػػفمػػف 
قػوة تحقيػؽ االسػتقرار، رغػـ عػدـ وجػود عالقػة  كممػا قػؿ حجػـبشكؿ عاـ فإف المخاطر تكوف أكبػر و  ،االستقرار

صػػػبح أكثػػػر سػػػيولة ي الكبيػػػرةنشػػػر القػػػوات  بػػػالرغـ مػػػف أفر، عكسػػػية واضػػػحة بػػػيف مسػػػتويات القػػػوات والمخػػػاط
  .كثر فعاليةاألر التغطية اإلقميمية األوسع نطاقا و توف أنيالممخربيف حتى لو 

قػػادة التحػػالؼ الػػدولي  يجبػػرأف العنػػؼ خػػارج طػػرابمس قػػد  يعنػػيف الخطػػر الرئيسػػي مػػف الخيػػار األوؿ إ       
أو  قبػػػػوؿ اليزيمػػػػةبسػػػػحب القػػػػوة والظيػػػػور  بالتػػػػدخؿ أو التيػػػػاـل التعػػػػرض قػػػػوة والعمػػػػى االختيػػػػار بػػػػيف توسػػػػيع 

 توفير بعػض الضػمانات يعنيلخيار الثاني او . االستمرار كما ىي عميو والتعرض لالتياـ بعدـ القدرة أو النفاؽ
الرغـ مػف بػضػمانات، الر أكبػر يػوففالخيار الثالث  أما. ولكف بتكمفة أعمى لتحقيؽ االستقرارمف ىذه المخاوؼ 

واألكثػػر بػػو لشػػعب الميبػػي إلقنػػاع ايمكػػف أف يكػػوف أكثػػر صػػعوبة ، و فػػي ىػػذه الحالػػة عمػػياألتكوف سػػتكمفػػة ال أف
 .لميجوـ مف قبؿ الجماعات المسمحةعرضة 

والتػي كػات مػف  الفوائػد المرجػوة منيػامػع التػي تنػتج عػف نشػر القػوات المخػاطر  لموازنػةتحتاج فالعممية        
المؤسسػػات الديمقراطيػػة الوليػػدة فػػي ليبيػػا مػػف  قػػد تنقػػذفعالػػة المؤقتػػة المنيػػة األقوة فػػال الممكػػف أف تكػػوف كبيػػرة.

ومستوى الػدعـ المقػدـ مػف المجتمػع  ثبات ىذه المؤسساتالثقة في  تزيداإلذالؿ المستمر والتدخؿ مف الشارع و 
ليػا ويمكػف  ،مميػةتأميف مػف يقومػوف بيػذه العمف خالؿ  ثوارنزع السالح لم أف تسيؿيضا أ اومف شأني ،الدولي
ى التخفيػؼ مػف فػسػاعد تقػد  ابصػفة عامػة، فإنيػو  .تعامؿ مع مشكمة الجماعات الجيادية في الشػرؽأف تأيضا 
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فقط مف خالؿ تواجػدىا إذا كػاف نشػر القػوات ي نظ ػر إليػو عمػى أنػو  دة الخوؼ وعدـ الثقة، وربما تحسف الثقة ح
 ىػذه القػوة ا تـ نشػرإذ ، كذلؾ11ىيؾ عف المجتمع الدوليالجماعات المسمحة، ناإلتزاـ مشترؾ نحو السالـ بيف 
لتػأميف بعػض مػف مخزونػات  حيويػةة ميمػبأف تضػطمع كاف مػف الممكػف  فإنيا في وقت مبكر بما فيو الكفاية،

 .أسمحة القذافي، وبالتالي تخفيض عدد األسمحة المنتشرة في جميع أنحاء البالد

ذا نجحت ىذه القوة في تعزيز األمفو        المدنييف األجانب عدد أكبر مف ذلؾ سيكوف مدعاة لوجود  فإف ا 
صالح قطاع األمف، لممساعدة في  في البالد نقؿ المعرفة األساسية حوؿ اإلدارة العامة، والعممية السياسية، وا 

أف ممجتمع الدولي وفي ىذه الحالة كاف مف الممكف ل .إلى المسؤوليف الميبييف الجدد المجاالتوغيرىا مف 
في  ةساعدالم، و التطورسعي الجميور نحو مزيد مف النفوذ في تشكيؿ العممية السياسية، وتشجيع ال يكوف لديو
األحداث في ليبيا في  التأثير الدولي عمى مسارفإف  في غياب مثؿ ىذا النفوذو  ،نحو االستقرار بالدتوجيو ال
 .محدود لمغايةسيكوف ما بعد الصراع  مرحمة 

 ؟اتىذه القو  نشركان من الممكن ىل 
 

بشكؿ منفصؿ ما بعد الحرب في مرحمة لتحقيؽ االستقرار في ليبيا  القواتالنظر في حجـ ومياـ  يجب       
إيجاد مشاكؿ  ، فكانت ىناؾ3122 خريؼفي عما إذا كاف مف الممكف مف الناحية السياسية تشكيؿ ىذه القوة 

وىي  العمميات الجارية في أفغانستاف،و في أوروبا،  ماليةالزمة األفي خضـ  خاصةتمويؿ ال وعممية القوات
 .القضيةحينما برزت ىذه في ذلؾ الوقت  ييفوخاصة بالنسبة لمزعماء الغرب اكبير  اتحديجميعا تمثؿ 

ونتيجة ليذه االعتبارات جميعا لـ يكف ىناؾ مجاؿ لتأسيس ونشر ىذه القوات مف قبؿ حمؼ االطمسي       
ؿ األمـ المتحدة وأف تكوف ب  ؿ أف تكوف مف ق  ض  ف  ، والحقيقة أف ىذه القوات ي  بشكؿ كامؿ أو أساسي )الناتو(

الدوؿ كاف مف الممكف لضباط مف  .أغمب قواتيا مف القوي اإلقميمية أو االسالمية مثؿ األردف أو ماليزيا
الع بمسؤوليةتوجييات بشأف إصالح القطاع األمني ال تقديـاألعضاء في حمؼ الناتو  عمميات  واالض

ذا ، و المياـ األخرىكوف أقؿ بكثير مف يمكف أف تليذه المياـ  العدديةمكافحة اإلرىاب، ولكف متطمبات القوة  ا 
 لتركياويمكف  ،كوف بديال جيداأف ت دولة قياديةتحت إشراؼ قوة فيمكف ل، ةكانت قوة االمـ المتحدة غير ممكن

 جاؿ.في ىذا الم ادورا بناءأف تمعب 

                                                           
11 - For a discussion of how peacekeeping helps “merely by existing,” see Fortna, Does Peacekeeping 
Work, p.177. 
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ذ مياميا وفقا لمفصؿ السابع يبحاجة إلي تنفف القوة الالزمة والمناسبة فإلتنفيذ المياـ المذكورة أعاله، و        
صعبا  يكوف ذلؾربما و  ،يتطمب عمى األقؿ الدعـ الروسي والصيني الضمني وىذا مف ميثاؽ األمـ المتحدة،

ولكف يصعب تحديد درجة الصعوبة ألنو لـ حمؼ شماؿ االطمسي خالؿ الحرب،  اتعمميالنتقاداتيـ لنظرا 
 .12الموضوع  يسبؽ القياـ بجيد سابؽ في ىذا

تحفظ الحكومة الميبية  ىوالصراع  في مرحمة ما بعدقوات حفظ السالـ في ليبيا  أكبر عقبة أماـ نشروكانت 
 المؤقتةالسمطات الميبية  اآلخريف حيث كانتبشكؿ خطير عمى  ت، وىي مشكمة تفاقمىذه القوات لدعوة مثؿ
كاف  ، كمادولة محتمة تصبح ليبياأف سيناريو العراؽ و تكرار بشكؿ خاطئ ولكف ليس مستغرب مف تخشي 

مخاوؼ ال ناىيؾ عف أف شرعيتو قد تتآكؿ بفعؿ وجود قوة خارجيةقمقا مف المجمس الوطني االنتقالي 
إلى تقويض  ف الذيف يسعوفتحقيؽ االستقرار ىدفا لممتطرفيف والمفسديف األخرىوات ق تصبح أفمف مشروعة ال

نشر قوة لتحقيؽ االستقرار دوف دعوة مف تمف الحكمة أف  ، فمـ يكفىذه ىي مخاوؼ جدية، و االستقرار
الناتو، لدوؿ لكي تقوؿ ال كانت الحكومة الميبية في موقؼ ضعيؼ لمغاية فقد  ومع ذلؾ .الحكومة الميبية

 تكانإذا . وخصوصا عندما كاف القذافي ال يزاؿ طميقا وكانت العمميات الجوية لمناتو ال تزاؿ جارية
فإنو مف الصعب جدا أف بدوف موافقة الحكومة الميبية  نشر مثؿ ىذه القوةبالحكومات الغربية أكثر التزاما 

بية في ظؿ ىذه الظروؼ، وخاصة بالنسبة عمى ترتيب دعوة مف الحكومة المي تخيؿ أنيـ لـ يكونوا قادريفن
 المجمس الوطني االنتقاليىناؾ إتفاؽ داخؿ كاف إف  كذلؾ كاف مف غير الواضح .كثر محدوديةاأل اتلمقو 
أعضاء المجمس الوطني  ي أف بعضإلتشير ىناؾ بعض الدالئؿ و  ،قوة أمنية مؤقتة التحفظ عمي وجود عمى

 أوقؼ االعتراضفي الممارسة العممية و  .13رفض الفكرة عمى الفورمة وا يروف أنو ليس مف الحكاالنتقالي كان
أي جيد  لـ يكف ىناؾ نويبدو أقوات حفظ السالـ بعد انتياء الصراع، و  المناقشة الدولية عمي وجودالميبي 

بشكؿ أفضؿ مف خالؿ شكؿ مف أشكاؿ القوة لتحقيؽ  تخدـإلقناع السمطات الميبية أف مصالحيا سوؼ 
مناقشات بشأف نشر قوات األمف بعد انتياء الف تبدأ ينبغي أأنو المستفادة ىنا ومف الدروس  14.االستقرار

 . المحاولةلكنو يحتاج إلى  ىذا لف يكوف سيالو  قويا، النفوذ الدولي  حيث يكوفالصراع في وقت مبكر، 
 

  

                                                           
12 - Interviews with U.S. officials, February 2012. 
13 - Interview with former staff member of the NTC, November 27, 2013. 
14 - Interview with former western official, November 18, 2013. 
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 خاتمة 
نشر و  ،15محدود لتحقيؽ االستقرار بعد انتياء الصراع منيجالتخاذ  القويةىناؾ عدد مف الحجج ف إ        
يمكف أف تولد و شكؿ تعديا عمى السيادة الوطنية، وتاالستقرار في مرحمة ما بعد الصراع ىي مكمفة، قوات 

عمى نطاؽ أصغر مف  وف بأف التدخؿالدولي يجادل الدوردعاة و  ،اتخمؽ مشاكؿ خاصة بيساالستياء وحتما 
 .عمى مدى فترة أطوؿ مف الزمف القوات تسمح ليا باالستمرارانخفاض تكمفة ىذه أف نجح بسبب يالمرجح أف 

الضخمة البعثات المدنية والعسكرية الدولية  تقدميا يمكف أف التييشيروف إلى التشوىات االقتصادية كذلؾ و 
 .في االقتصاد اليش بعد الصراع

البصمة و  16.ولد حتما رد فعؿ قومييكبير ال األجنبيالحجة األكثر شيوعا ىو أف االنتشار العسكري و       
العناء التكمفة و  وفرت عمى نفسياالجيات الفاعمة الدولية . لـ تعمؿ بشكؿ جيد جدا في ليبيا قميمةالالدولية 

خطر عدـ االستقرار في المنطقة  جاء ىذا عمى حساب ولكف لالنتشار عمي األرض الميبية قصيري األجؿ
حمؼ شماؿ ل جويالمصالح االستراتيجية لجميع تمؾ البمداف التي شاركت في التدخؿ العمى المدى الطويؿ و 

 بالقدر المطموبتنمية المؤسسية تسعي لممف الصعب أف نرى كيؼ يمكف لعممية سممية  ليبيا فيو   .االطمسي
في نفس الوقت فمف الصعب أف نتصور كيؼ يمكف ، و األساسيغياب األمف ظؿ حدث في أف تفي ليبيا 

توفير األمف بعد الحرب في ىذا البمد الذي يفتقر إلى المؤسسات السياسية واألمنية األساسية، دوف بعض 
 .الدعـ العسكري الدولي المباشر عمى األقؿ

في  أدني شؾ حوؿ المعطيات السابقة لف يكف لدييـاالستراتيجييف والمخططيف العسكرييف  فالمحممييف       
ولة، فإف التدخؿ وأنشطة بناء الدبلب اطالمتمبية مع  كبد تكاليؼ ال يمكف تحمميالتجنب ت نظرتيـ لممستقبؿ.

فعالة في فترة ما بعد و أمف مؤقتة قوات ىا بحاجة إلى مواصمة االستثمار في تطوير الواليات المتحدة وحمفاؤ 
اجوف أيضا قد يحتو  .، ولكف أيضا مف خالؿ منظمات أخرى مثؿ األمـ المتحدةفقط مف خالليـالحرب، ليس 

 .قميمة التكمفة التدخؿعمميات تنطوي عمييا مف المحتمؿ أف عمى المخاطر التي  يعتادواأف 

 

                                                           
15 - For a summary of some of these arguments, see Stephen Watts, Caroline Baxter, Molly 
Dunigan, and Christopher Rizzi, The Uses and Limits of Small-Scale Military Interventions, 

Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, MG-1226-RC, 2012, pp. 15–25. 
16 - Nora Bensahel, “Preventing Insurgencies After Major Combat,”Defence Studies, Vol. 6, 
No. 3, 2006; Rory Stewart and Gerald Knaus, Can Intervention Work? New York: Norton, 
2011; David Kilcullen, The Accidental Guerilla, New York: Oxford University Press, 2009. 
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 ليبيا: خطوات يجب أن يتخذىا المجتمع الدوليالفصل السادس: طريق المستقبل في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيار ليبيا ال تمؾ الواليات المتحدة وحمفائيا عمى حد سواء المصالح المعنوية واالستراتيجية في ضماف أف تتم
 ، كماأوروبا التي ىي في مرمي الحجر مفمالذا لمجماعات الجيادية  ليبيا مرة أخرى إلى العنؼ أو أف تصبح
مى منطقة الساحؿ اليشة بالفعؿ، والتي تأثير رىيب ع يمكف أف يكوف لوأف زيادة العنؼ اإلرىابي في ليبيا 

 تومف شأف المواجية بيف الميميشيا .ألنشطة الجيادية في العقد الماضيلعرضة بشكؿ متزايد  تصبحأ
سمبية شأنيا في يكوف ليا عواقب ، و البالد مرة أخرى إلى الحرب األىمية أف تؤدي إلي إنزالؽالمدعومة الكبرى 
ؽ طاالمن غيرىا مف أو ليبياوغني عف القوؿ إف  .عمى نمط القذافي حاكـ إستبدادي آخرذلؾ شأف ظيور 

 .كوف مشكمة خطيرة بالنسبة لمغربا ستفإني مالذا لإلرىابييف، تصبحإف أ المحيطة

االستفادة بسمح دستوري يلمشعب وحكـ ة ر السياسي التدريجي في ظؿ حكومة ممثمفي المقابؿ فإف االستقرا
، الرغـ مف التحديات الحاليةب. تعزيز المنطقة ككؿؤدي إلي ويمف الطاقة في ليبيا وغيرىا مف الموارد، المستمرة 

يمكف أف  وىذه المزايامقارنة مع غيرىا مف مجتمعات ما بعد الصراع العديد مف المزايا  الدييزاؿ ي ال ليبيافإف 
د فاتورة مرحمة ما بعد يتسدقادرة عمي ليبيا  تزالماعمي سبيؿ المثاؿ،  .الوضع فييا حسفت تزيد مف فرص

 .جنبيةاأل الدوؿلو أنيا تفتقر حاليا إلى القدرة اإلدارية إلدارة المدفوعات المعقدة إلى و احتياجاتيا حتى و الصراع 
زاؿ العديد مف ال يو  .قربيا مف أوروباناىيؾ عف لمتفاؤؿ،  اأيضا سببقميؿ نسبيا ىو ال ياسكانعدد  كما أف
الرغـ مف أف . وبالنفوذ األجنبي فيعدـ الثقة العامة بالرغـ مف ـ، في نظرتيلواليات المتحدة يؤيدوف االميبييف 

يمكف لمواليات المتحدة وحمفائيا القياـ إال أنو أنفسيـ،  لميبيوفا يحددهمستقبؿ ليبيا ىو في نياية المطاؼ ما 
 .نتيجة إيجابية إلي توصؿلتحسيف فرص ال مورببعض األ

 :تقديم الدعم لعممية المصالحة الوطنية
 

في مسيطرة عمى الوضع األمني لمحكومة الميبية المنتخبة وشركائيا الدولييف مضاعفة جيودىـ ال بد ل      
عادة اإلدماج، و ال تزاؿ ىناؾ حاجة ماسة لنزع السالح والتسريح، ، و البالد حوؿ تكرار التصريحات  وال ينبغيا 
قطاع األمف، ولكف ال يرجح أف لالمدى  بعيدصالح لإلوىناؾ حاجة أيضا  البرامج بدوف العمؿ الفعمي، تمؾ

 .غياب بعض مظاىر األمف ظؿ فيذلؾ  يحدث 
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تتجاوز تمؾ التي وردت في  قدويمكف تعزيز األمف في ليبيا مف قبؿ أطراؼ خارجية إال أف التكاليؼ المحتممة 
ىيمنة  في حالةاألمف تحقيؽ يمكف  ، كمايرة عمي المجتمع الدولي أف يتحممياتبدو كب الفصؿ السابؽ، والتي
يأتي إال بعد العودة إلى الحرب األىمية، وبالتالي  ال، ولكف ىذا الجماعات المسمحة األخريجماعة مسمحة عمى 

سياسي يخفؼ مف في ليبيا التوصؿ إلى اتفاؽ المسمحة مجموعات لمبدال مف ذلؾ يمكف مكمفا، و عالج اليكوف 
األكثر الخيار األفضؿ و  ىذا ىو في الوقت الحاضر يبدوو  ،التوترات ويتضمف خطوات ممموسة لتحسيف األمف

 .حتي لو كاف ينطوي عمي تحديات منطقية

الدولية النظر في استخداـ عممية المصالحة الوطنية التي مف القوي وبالتالي يتعيف عمى زعماء ليبيا ومؤيدييـ 
القوى القبمية واإلقميمية، وغيرىا  مختمؼ بناء الثقة بيف فيتساعد و  ،أف تكمؿ عممية وضع الدستورمف شأنيا 

األطراؼ الدولية الفاعمة  عميوينبغي  .وبالتالي تسييؿ نزع السالح ،الجماعات المسمحةالقوي االجتماعية و مف 
إشراؾ المجتمع في يمكف أف تساعد ىذه العممية و  ،االستفادة مف المعمومات المستقاة بشأف الميميشيات وأىدافيا

أف تستخدـ كأداة لبناء الثقة بيف الجماعات المسمحة والقوى االجتماعية و  ،المدني في مناقشات وضع الدستور
الرغـ مف أف العممية يجب أف تكوف مدفوعة إلى حد كبير مف قبؿ الميبييف ب .القبمية واألخرى المتحالفة معيا

دور ينبغي أف تمعب  الجيات الفاعمة في الخارج مثؿ األمـ المتحدة أو االتحاد األوروبي إال أف أنفسيـ،
 .الوساطة

قرارات حوؿ التي تطرح عمي الطاولة ينبغي أف تتضمف بعض القضايا  ،النقاشات فيلتشجيع المشاركة و      
اليياكؿ تحديث  حوؿمناقشات ال، عمى سبيؿ المثاؿ، الجديدة الدولة الميبيةالوصوؿ إلى السمطة في كيفية 

الرغـ مف أف ىذا قد يتطمب إعادة النظر في بعض المناقشات ب .في ليبيا الواضحةاألمنية المتخمفة وغير 
مجموعة واسعة مف الجيات الفاعمة  أماـالمناقشات ىذه فتح إال أف داخؿ ليبيا، ييكؿ النظاـ األمني ب المتعمقة
 .جيع المشاركة العامة لجميع األطراؼمة مفيدة لتشقد يكوف وسيإال أنو 

 -:ما يمي  ويمكف أف تشمؿ أىداؼ ىذه العممية
  توفير وسيمة لمجميور الميبي لممطالبة بالمزيد مف نزع السالح لممتمرديف، ووبناء مؤسسات سياسية

دخاؿ التحسينات في اإلدارة العامة في البالد.  أقوى، وا 
  بالرغـ مف انو مف المستبعد  بعقد المؤتمرات بخصوص ذلؾتخفيض عدد األسمحة المنتشرة في البالد

جدا القضاء عمى جميع األسمحة في البالد، فإنو عمى األقؿ قد يساعد في الحد مف عدد األسمحة في 
 .المراكز السكانية الرئيسية
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  استخداـ العنؼ في المداوالت السياسية ضدوضع قواعد المعبة السياسية والحصوؿ عمى ضمانات 
في غياب مثؿ ولكف  .لمداوالت وطنية حوؿ الدستور ضروريةمثؿ ىذه الضمانات توفر مساحة  بحيث
ىذه العممية عرضة لنفس النوع مف التدخؿ الذي أدى إلى إصدار قانوف العزؿ ستكوف الضمانات،  ىذه

 .السياسي
 وىذا  ،راتيا ونواياىابناء الثقة وزيادة تبادؿ المعمومات بيف الجماعات المسمحة المختمفة فيما يتعمؽ بقد

 .مف شأنو أف يساعد عمى األرجح في تخفيؼ حدة التوتر بشكؿ عاـ

قود ىذه العممية شخصيات رفيعة المستوي سواء كانت أوروبية، مثؿ بادي تيمكف أف ، مف الناحية المثالية
كوف يمثؿ ىذه العممية لف نجاح و  ،أو شخصيات دولية أخرى مف بمد مسمـ، (Paddy Ashdown) وفأشد

التوقيت، والعثور عمى الشخص المناسب و ، بما في ذلؾ الدعـ الدولي، وسيعتمد عمى عدة عوامؿ امضمون
فإف ىذا ىو أحد أفضؿ الخيارات المطروحة عمى ، وبالرغـ مف ىذه المتطمبات، والفرصة المناسبة. لقيادة ذلؾ

 .الطاولة

 تعزيز قوات األمن الوطني في ليبيا
 
زيداف في عمي رئيس الوزراء فقد قاـ وسيمة لتدريب أنفسيـ،  ااالمف في ليبيا ضعيفة وليس لديي ف قواتأل

الدوؿ  في قمةو  .متدريب العسكريلطمب رسمي إلى عدة دوؿ  بتقديـ 3124 أواخر فصؿ الشتاء مف عاـ
وتتحمؿ  ة الميبيةتوفير التدريب لمجيش والشرطعمي عدد مف الدوؿ  توافق 3124يونيو الثماني الصناعية في 

 – 6111عدد ما بيف  فإف الواليات المتحدة سوؼ توفر التدريب األساسي ل ، كذلؾالحكومة الميبية نفقاتيا
 3111دفعة أولي مف في بمغاريا، في حيف أعمنت المممكة المتحدة أنيا ستقوـ بتدريب  ليبيجندي  9111
 4111ما يقرب مف  وتركياجندي  3111ما يقرب مف بتدريب ستقوـ إيطاليا  .1تمييا دفعات أخري جندي
جندي  26111وىذا يجعؿ المجموع الكمي يقترب مف  في كؿ مف ىذه البمداف فعميا التدريب وقد بدأ .جندي
 .السنوات القميمة القادمة خالؿ

بعض المحمميف في الواليات  أعرببينما  والقياـ بتدريب ىذا العدد يعد جوىريا في بناء الدولة الميبية القوية 
معايير حقوؽ بعمى أساس أف القوات قد ال تفي مساعدة في تدريب الميبييف الالمتحدة عف تحفظات بشأف حكمة 

صحيح أف القوات و .  2"في الواليات المتحدة، واحتماؿ أنيا سوؼ تصبح مجرد "ميميشيا أخرى المتبعة اإلنساف
                                                           
1- Interview with U.S. official, Washington, D.C., December 17, 2013. 
2 - Frederic Wehrey and Peter Cole, Building Libya’s Security Sector, Washington, D.C.: 
Carnegie Endowment for International Peace, August 2013. 
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كما سيكوف ىناؾ دائما خطر أف  .تيديدا لبعض الميميشيات اباعتبارى اأقوى ينظر إليي حينما تكوفالحكومية 
ذا و  في مراعاة حقوؽ اإلنساف،القوات قد ال تتصرؼ وفقا لممعايير الغربية  ىذه  بعض جنبا إلى جنب تـ ذلؾ ا 

دولة فعالة  كوفتليبيا ببساطة ال يمكف أف  .تفوؽ التكاليؼ الممكنةسفإف فوائد ىذا التدريب  مع العممية السياسية
 ،جيود تستحؽ الدعـ الكامؿ مف الواليات المتحدة وحمفائيا في حمؼ الناتوال ، وىذهمؤىمةأمف قوات  وجود دوف
جد الميبييف و ممولة أو تعاني نقصا في التمويؿ والتدريب و ىذه الجيود ىي إما غير  فإفكتابة ىذا التقرير  وأثناء

 .الصفقة ىذه بإلتزاماتيـ المالية نحوصعوبة في الوفاء 

فحص ىذه قدرة الحكومة الميبية عمى يتوقؼ عمي س ىذامرغوبا فيو، ولكف  أمر التدريبية امجالبر  هىذوزيادة 
القدرة اإلدارية لمدولة الميبية منخفضة جدا، وقبضة الحكومة عمى السمطة وألف  .لياوتحديد المرشحيف البرامج 

تدريب  وسيتـ أيضًا تدريب قوات الشرطة وتعتـز بريطانيا. ممفسديف إبطاء ىذه العمميةلضعيفة جدا، يمكف 
لتقى األميف العاـ لحمؼ الناتو إ ، وقد3ائيةأو األدلة الجن المتخصصة في التحقيؽ الشرطةأعداد كبيرة مف 

إمكانية زيادة مشاركة حمؼ  ا، وناقش3124زيداف في سبتمبر رئيس الوزراء عمي اندرس فوغ راسموسف مع 
ظيرت تقارير تؤكد أف الواليات المتحدة تدرب بالفعؿ قوة خاصة لمكافحة  كما .شماؿ االطمسي في ىذه الجيود

ذكرت وسائؿ اإلعالـ أف المعدات العسكرية كانت قد سرقت و ، 3124أعداد محدودة في سبتمبر عاـ باالرىاب 
ذا كاف ىذا صحيحا ، و 4بتدريب العامميف في ليبياتقـو ة االمريكية مف قاعدة حيث كانت قوات العمميات الخاص ا 

ودعـ ىذه الجيود ىذه الجيود ىي أيضا جديرة باالىتماـ، شريطة أف يتـ فحص المتدربيف بشكؿ صحيح، فإف 
دماجيا   .جزءا ال يتجزأ مف إطار مؤسسي سميـكفي نياية المطاؼ  وا 

مف الضروري و  ال تكفي في الخارج وحدىاالميبيف قتصر عمى تدريب التي تالجيود الدولية وىذه         
نشر ىذه القوات داخؿ ليبيا نفسيا مف أجؿ تقميؿ االحتكاكات المحتممة مع في مساعدة الحكومة الميبية 

كفاية المجنديف  كما أف ،ستغرؽ وقتا طويالت أمنية موثوؽ بيا قدعممية تدريب قوات إف  .الجماعات المسمحة
 كفايتيـ كما حدث في ضعؼفي ظؿ وجود مؤشرات عمي خصوصا جداؿ  المرشحيف لمتدريب ستكوف محؿ

التأكد مف أف عممية فحص المجنديف تنتج  الميـ سيظؿ مف ، وعميوالجيود لتدريب الشرطة الميبية في األردف

                                                           
3 - Interview with UK official, via telephone, September 6, 2013. 
4 - Ashraf Abdul Wahab and Nigel Ash, “Weaponry Plundering Prompts U.S. Training 

Withdrawal,”Libya Herald, September 17, 2013; “Sensitive Weapons Stolen from US Special 

Forces in Libya May Have Fallen in Wrong Hands,”Tripolipost.com, September 15, 2013. See 

also Eric Schmitt, “U.S. to Help Create an Elite Libyan Force to Combat Islamic Extremists,” 
The New York Times, October 15, 2012. 
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ت المجتمع الميبي وتزيؿ لكي تحقؽ التوازف بيف جميع مكوناالتمثيؿ المتوازف لألطراؼ الرئيسية عمى األرض، 
 .خشية أف يظف أحد ىذه األطراؼ أف ىذه الجيود موجية ضدهالشكوؾ فيما بينيا 

 مساعدة ليبيا في تقوية حرس الحدود :

تساع نطاقيا بشكؿ كبير جدا الحدود الميبية ىالمية بسبب يظؿ أمف الحدود تحديا كبيرا          وقابميتيا  وا 
مف و ، عمي نطاؽ واسعاإلقميمي و ض األمف الميبي سيظؿ يقو المجرميف والجيادييف  وتحرؾ لتيريبوا إلختراؽل

وكذلؾ ، تطمب بناء القدرات المؤسسية داخؿ الدولة الميبيةي ألنو سوؼ يستغرؽ وقتا طويالىنا فإف تأميف الحدود 
حديث نظاـ إنشاء . إف بناء منصات االستطالعاالستخبارات و ، مثؿ والمراقبة االستثمار في قدرات الرصد

لحالة المزرية لميياكؿ اسيكوف أكثر صعوبة بكثير بسبب  إلدارة الحدود مع جميع المتطمبات القانونية واإلدارية،
 . ليبيافي القانونية واإلدارية 

لتدريب  (EUBAM) في طرابمس وقد تـ تجييز بعثة االتحاد األوروبي لممساعدة الحدودية            
عمى التفاعؿ بشكؿ فعاؿ  تياقدر  ناىيؾ عف عدـيتـ تعييف موظفييا بالكامؿ  لـالميبية ولكف  ومساعدة الحكومة
فقط  ىذه الغاية ولكف حتى اآلف قد وضعد لتحقيؽ فر  221ييدؼ االتحاد األوروبي لنشر  .مع الحكومة الميبية

 ااتصاؿ محدود مع نظرائي ولدييافندؽ كورنثيا في طرابمس  في عمؿ البعثةقتصر او  المقرموظفا في  56
 ،6منيةاألمخاوؼ المؤقتا البالد بسبب البعثة قد غادرت أف غالبية ىذه ففي وقت كتابة ىذا التقرير و  5.الميبييف

 .ىذا ال يبشر بالخير بالنسبة لقدرة البعثة عمى تعزيز الحدود عمى بعد آالؼ الكيمومترات مف طرابمسو 

 األوروبي لديواالتحاد ، فوقدرة الدوؿ األجنبية في مسألة تأميف الحدود مفيدةيمكف أف تكوف معرفة              
غرؽ المئات مف فإف في الواقع و مصمحة خاصة في مساعدة ليبيا بشأف ىذه المسألة، نظرا لقربيا الجغرافي 

بيذه  العالـ مرة أخرى يذكر 3124جنوب الصحراء مف ليبيا قبالة سواحؿ إيطاليا في أكتوبر مف المياجريف 
 القضية.

 

 

                                                           
5 - “EU Border Assistance Mission Falters,”Maghreb Confidential, October 24, 2013; Gaub, 
2013. 
6 - Interview with EU official, Paris, January 17, 2014. 
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 مساعدة ليبيا في تقوية اإلدارة العامة بيا:

والممثؿ الخاص لألمـ المتحدة  في تحسيف اإلدارة العامة،مساعدة ليبيا إلي الجيات الفاعمة الدولية  تسعي      
تحقؽ يمكف أف   مجاالبناء المؤسسات باعتبارىا  المساعدة المتمثمة في ليبيا طارؽ متري حدد ىذا النوع مف في

 .7بفضؿ المساعدة الدولية والحكومة الميبية مكاسب كبيرة من

، األمر الذي يجعؿ لدييـ مصمحة دائمة في ليبيا نظرا لقربيـ منيا األعضاء فيووالدوؿ  فاالتحاد االوروبي      
وبي والدوؿ األعضاء فيو زيادة مستوى جيودىـ، يمكف لالتحاد األور و  ،سيؿ نشر الموظفيف المدنييفمف ال

جيد لمعمؿ مع الوينبغي أيضا بذؿ . الوضع األمني يتحسف تمؾ الجيود لف تتحقؽ إال عندماالرغـ مف أف ب
مف تمؾ الموجودة في  فعالية أكثروتعزيز المؤسسات عمى المستوى المحمي، والتي في بعض الحاالت تكوف 

 .طرابمس

 :لتدخل مرة أخرياإلعداد إلمكانية ا

إذا تجنب الحرب أف تالبالد يمكف ف. بعيدةبحرب أىمية ليست  فيليبيا مرة أخرى تنزلؽ ف أإمكانية فإف لألسؼ 
الجيادييف  سيطرةأو  ،القويةالميميشيات االختالفات بيف  و في حالةفإنومع ذلؾ  ما استخدمت الحموؿ الجيدة،

الجيات الفاعمة الدولية اتخاذ  عميوينبغي  ،تصاعديالعنؼ قد فإف  تعزيز قبضتيـ عمى بعض المناطؽو 
قد تقع في أي خطوات أخرى الحتواء العنؼ عمى نطاؽ واسع وحماية الشعب الميبي مف األزمة اإلنسانية التي 

الخالؼ في مجمس األمف ما منع ، ولكف إذا ؿ أف تكوف األمـ المتحدة مسؤولة عف ىذا التدخؿوي فض   ،لحظة
سوؼ حمؼ شماؿ األطمسي واالتحاد األوروبي  فإف، الصالحيات المطموبةنشر بعثة حفظ سالـ كاممة مع 

 كافكما جامعة الدوؿ العربية و التعاوف الخميجي مجمس مع  أو بالتعاوفحتاج إلى التصرؼ بشكؿ مستقؿ، ي
 .القذافيبالتي أطاحت  الحاؿ في العممية األولي

 

 

 

                                                           
7 - Interview with Tarek Mitri, Tripoli, February 3, 2013. 
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اإلطاحة  الثوار عمي البمداف مف الدوؿ العربية وغيرىا مفوبعض األطمسي  حمؼ شماؿأيد ، 3122في عاـ 
القوى  أوقفت، 3122القذافي في أكتوبر ؿ  ت  عندما ق  و  .الذي كاف يحكـ ليبيا منذ فترة طويمة معمر القذافي بالعقيد

األمـ المتحدة المسؤولية عف تنسيؽ الدعـ لتحقيؽ االستقرار صغيرة مف أعطيت بعثة و  ،فجأة عممياتيا العسكرية
عادة تشغيؿ ك  ر  ت  و  .بعد الصراع ت المياـ األساسية إلرساء األمف، وبناء المؤسسات السياسية واإلدارية، وا 

تدىور الوضع في  .نت نتائج ىذا النيج الدولي محدودة جداوكا ،لى قادة ليبيا الجددإاالقتصاد بالكامؿ تقريبا 
تقع احتماؿ أف  وأصبح، تغمغال في البالدالجماعات الجيادية وحققت  ليبيا عمى الكثير مف األصعدة اليامة،

إال أف الرغـ مف أف مصير ليبيا ىو في نياية المطاؼ في أيدي الميبييف أنفسيـ، ب. البالد في حرب أىمية وارد
مزيد مف التدىور الخطوات لتفادي اتخاذ ما زاؿ بإمكانيـ ممساعدة و كاف بإمكانيـ فعؿ المزيد لالفاعميف الدولييف 

أبحاث ومقابالت مع مسؤوليف في واشنطف ولندف  عميويستند ىذا التقرير  .المنطقة عمى نطاؽ أوسعفي ليبيا و 
يوضح  .إعادة اإلعمار بعد الصراع برامجفي  RAND مؤسسة خبرة إلىد ستنيوباريس وبروكسؿ وطرابمس و 

ثار اآل ويحددـ الخطوات المتخذة لمتغمب عمييا، و  ق  ، وي  ليبيا بعد الحرب واجيتالتحديات التي  ىذا التقرير
 .ميبيابلممضي قدما  الطريؽبعد الصراع، ويرسـ لجيود مرحمة ما المستقبمية 
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