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،،

خارطة األحزاب اإلسالمية 
فـي ليبيـــــا

عبدالباسط غبارة

بسبب  والفوضى  العنف  من  دوامة  في   ،٢٠11 العام  منذ  ليبيا  دخلت 
وأخرى  داخلية  مساع  وبين  المليشيات.  وانتشار  الدولة  سلطة  غياب 

خارجية، مرت سنوات في محاولة إعادة جمع شتات البلد المقسم. 
الصخيرات  في   ،٢٠15 األول  كانون  في  سياسي  اتفاق  توقيع  ورغم 
وفاق  حكومة  تشكيل  إلى  أفضى  المتحدة،  األمم  بإشراف  المغربية 
الفوضى  وإنهاء  االستقرار  إلى  تدريجية  بعودة  اآلمال  أنعشت  وطني 
ظل  في  تواصلت  األزمة  فإن  النزاع،  أطراف  بين  العميقة  واالنقسامات 

تعنت تلك األطراف. 
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مع الحديث عن التوجه نحو تنظيم االستحقاق االنتخابي، 
خاصة  متقلب  سياسي  واقع  تلمس  اإلسالميون  يحاول 
بعد تراجعهم في انتخابات 2014، حيث يأمل هؤالء، في أن 
تكون ورقة االنتخابات مفتاح عودتهم للساحة السياسية، 

وفرض سلطتهم في البالد.

عمل  خطة  سالمة،  غسان  طرح  المتحدة،  لألمم  جديد  مبعوث  منصب  توليه  ومع 
ليبيا، ترتكز على ثالث مراحل رئيسية تتضمن تعديل االتفاق السياسي مع  من أجل 
األخذ بعين االعتبار تحفظات األطراف التي تم تغييبها عن حوار الصخيرات، وعقد مؤتمر وطني 
العتماد  استفتاء  وإجراء  السابق،  الحوار  جوالت  من  المستبعدين  أمام  الباب  فتح  إلى  يهدف 

الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية. 
واقع  تلمس  اإلسالميون  يحاول  االنتخابي،  االستحقاق  تنظيم  نحو  التوجه  الحديث عن  ومع 
تكون  أن  في  هؤالء،  يأمل  حيث   ،2014 انتخابات  في  تراجعهم  بعد  خاصة  متقلب  سياسي 
ورقة االنتخابات مفتاح عودتهم للساحة السياسية، وفرض سلطتهم في البالد. وهم بدورهم 

ينقسمون إلى أكثر من طرف نحاول في هذا الموضوع أن نتعّرف عليهم.

حزب العدالة والبناء 
هو حزب منبثق عن جماعة اإلخوان المسلمين في ليبيا وذراعها السياسي، وقد تم تأسيسه 
ويعتبر  القّذافي،  معّمر  العقيد  نظام  سقوط  بعد  قليلة  أشهًرا   ،2012 العام  من  مارس  في 
من أهم األحزاب اإلسالمية باعتباره امتدادا لجماعة اإلخوان التي تمتلك تاريخا طويال نسبيا 
في  مقعدا  الـ17  قرابة  على  الحزب  تحصل  الليبية،  الساحة  في  والنشاط  السياسي  العمل  في 
تحالف  أمام  هزيمة  مسجال  لألحزاب،  مخصصة  مقعدا   80 جملة  من   2012 العام  انتخابات 
القوى الوطنّية الذي فاز بـ39 مقعدا.  وانتخب لرئاسته محمد صوان، وهو من مواليد مصراتة 
 ،1982 »قاريونس سابًقا« سنة  )1959(، وحصل على ليسانس علم اجتماع في جامعة بنغازي 

إدارة  مدير  منصب  وشغل  بالتدريس  وعمل 
غرفة  ورئيس  االستثمارات  بشركة  الخدمات 
عضو  وهو  بمصراته.  والصناعة  التجارة 
ابتداًء  الليبية  المسلمين  اإلخوان  بجماعة 
التنفيذي  المكتب  وعضو   ،1989 سنة  من 
بالجماعة ابتداًء من 1995، فيما دخل السجن 
1998 وُحكم عليه بالسجن المؤّبد وخرج منه 
سنة 2006، حين ترأّس مجلس شورى جماعة 
اإلخوان المسلمين، واستقال منه بعد انتخابه 

رئيًسا لحزب العدالة والبناء عقب إنشائه. 
األحزاب  أكثر  والتنمية  العدالة  حزب  يبدو 
حصد  على  قدرة  ليبيا  في  اإلسالمية 
أهمها  العوامل  لعديد  نظرا  األصوات، 

وصرامته  العقائدية،  وبنيته  التنظيمية  وقّوته  بالبقية،  مقارنة  السياسية  الناحية  من  عراقته 
المركزّية، ونظرا للدعم الذي يحظى به من قوى إقليمية ودولية أهمها تركيا وقطر.  ومؤخرا، 
أطلق محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء فى ليبيا، تصريحات أدهشت العديدين، حيث 
اعتبر من قدموا أرواحهم مع قوات الجيش الليبى في الشرق بصدق ونية محاربة اإلرهاب من 
الشهداء، وأن األجر حاصل لمن قدموا الدعم والتأييد بشتى أنواعه لذات الغرض من القبائل 
والعائالت. مؤكدا أن عملية الكرامة التي يقودها المشير حفتر أعلنت تحت شعار جميل وهدف 

نبيل، وهو محاربة »اإلرهاب«، والذي كان موجودا فعال في مناطق عدة منها بنغازي. 
ويرى البعض، أن خطاب رئيس حزب العدالة والبناء، يهدف إلى كسب تعاطف الشارع الليبي، 
التي  االتهامات  بعد  خاصة  وتشريعية،  رئاسية  انتخابات  لتنظيم  الليبية  الدولة  استعداد  مع 
الحقت الجماعة بدع التنظيمات اإلرهابية. ويشير المراقبون إلى أن هذا التغيير يعكس سعي 

إخوان ليبيا لطرح إستراتيجية جديدة تجمل وجهها في الشارع الليبي. 

حزب الرسالة
في  تأسيسه  تم  إسالمي  سياسي  )تنظيم  اإلسالمي  التجمع  لحركة  السياسية  الذراع  وهو 
ثمانيات القرن الماضي(، وقد تم تأسيس الحزب نهاية سنة 2011، وعمليا عادت الروح للحزب 
هو  القوية  للعودة  الرئيسي  والسبب  و2015،   2014 سنتي  فتور  فترة  بعد   2016 سنة  بقوة 
عضوية القيادي بالحركة محمد لعماري زايد للمجلس الرئاسي بعد إمضاء اتفاق الصخيرات. 
وشارك الحزب في انتخابات يوليو 2012 بقائمة عريضة في مدينة بنغازي وقد مني بهزيمة 
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أن  اإلسالمية  الجماعات  بشؤون  مهتمون  مراقبون  يرى 
في  مشاركتها  من  وبالرغم  اإلسالمي  التجمع  حركة 
انتخابات ٢٠1٢ –- ٢٠14 التي حققت خاللها نتائج مخجلة 
إلى  العماري  محمد  وصول  أن  إلّا  وتشتت،  تشظت  قد 
عضوية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق شجع الحركة 
منتسبيها  معظم  غادر  مجددًا.وقد  شتاتها  تجميع  على 
من بنغازي إلى طرابلس بعد تضيق الجيش هناك الخناق 

على مختلف تنظيمات وحركات اإلسالم السياسي. 

أنذرت بانتهاء وجوده السياسي لتحصل تحالف القوى الوطنية وحزبي العدالة والبناء 
والجبهة الوطنية وبعض المستقلين على غالبية مقاعد المدينة إال أن محمد العماري 
بانخراطه  العام  المؤتمر  داخل  دوراً  لعبه  عبر  الحزب  روح  في  ينفخ  أن  استطاع  زايد 
ضمت  للشهداء  الوفاء  كتلة  اسم  تحت  بالمتشددة  ُتوصف  إسالمية  كتلة  لقيام  وتشجيعه 
عناصر اإلخوان وجبهة اإلنقاذ والجماعة المقاتلة في تكتل واحد لتكون مهمتها مجابهة التيار 
العماري  لترأس  المؤتمر إضافًة  الخبرة داخل  بأنه مشتت وعديم  الذي وصف حينها  المدني 

إحدى أهم اللجان وهي لجنة االتصاالت والمواصالت. 
ويرى مراقبون مهتمون بشؤون الجماعات اإلسالمية أن حركة التجمع اإلسالمي وبالرغم من 
2014 التي حققت خاللها نتائج مخجلة قد تشظت وتشتت،   –  2012 مشاركتها في انتخابات 
إلّا أن وصول محمد العماري إلى عضوية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق شجع الحركة على 
تجميع شتاتها مجدداً وقد غادر معظم منتسبيها من بنغازي إلى طرابلس بعد تضيق الجيش 

هناك الخناق على مختلف تنظيمات وحركات اإلسالم السياسي. 

 حزب األمة الوسطي
حزب تم تأسيسه من طرف أهم قيادات »الجماعة الليبية المقاتلة«، ويتزعمه عضوها السابق 

سامي الساعدي الذي حصل على مقعد واحد 
نصيب  من  كان   2012 العام  انتخابات  في 
الليبي.  يحيى  أبو  شقيق  القايد  الوهاب  عبد 
من  للحزب  يذكر  وجود  أي  يعد  لم  وعمليا 
وتكتفي  اإلعالمي  أو  السياسي  النشاط  حيث 
ودينية  ثقافية  بأنشطة  وقياداته  عناصره 
لاللتحاق  وعناصره  قياداته  بعض  وستعمل 

بحزبي »الوطن« و«العدالة والبناء«. 

حزب الوطن 
»الجماعة  من  متناسل  إسالمي  حزب  وهو 
بعد  أيًضا  وتأّسس  سابًقا،  المقاتلة«  الليبية 
سقوط نظام العقيد معّمر القّذافي، ويترأس 
الليبية  الجماعة  في  السابق  األمير  الحزب 
دفع  والذي  بالحاج،  الحكيم  عبد  المقاتلة 
ولم  مرشحا،  بـ59   2012 العام  انتخابات  في 
ويستمد  برلماني.  مقعد  أي  على  يحصل 

اإلمكانيات  ومن  والّدوحة،  أنقرة  قبل  من  إقليميا  المدعوم  زعيمه  شخصية  من  قوته  الحزب 
العسكري لطرابلس،  للمجلس  السابق  الرئيس  بلحاج، هو  الحكيم  له.  وعبد  المتاحة  المالية 
الوطن  ترأس حزب  وقائد، حيث  ملياردير  إلى  إرهابي مطارد  الذي تحول في ظرف وجيز من 
وأصبح  للطيران،  األجنحة  شركة  أسس  كما  طرابلس،  في  العسكري  المجلس  قائد  وأصبح 

يمتلك عدة طائرات تؤمن يوميًا عشرات الرحالت بين طرابلس وعدة دول أخرى. 
ورغم فشله في االنتخابات السابقة، ال يزال بلحاج مصًرا على التواجد في المشهد السياسي، 
لكن المراقبين يؤكدون أنه ال يزال مبعث خوف ومثار جدل لكثيرين الذين يعدونه أحد أمراء 
الحرب، والعقل المفكر لإلرهاب حتى وإن صوره مؤيدوه شخصا مثاليا أساء الناس فهمه. وفي 
يونيو 2017، أدرجت السعودية ومصر واإلمارات و البحرين، بلحاج على قائمة اإلرهابيين الذين 

تدعمهم قطر، وذلك في إطار جهود مكافحة اإلرهاب وتجفيف مصادر تمويله ونشره. 
هذه األحزاب، تعتبر أهم األحزاب اإلسالمية في ليبيا نظرا لمشاركاتها االنتخابية السابقة 
ونظرا النضوائها تحت عباءة تنظيمات قديمة ونظرا لتشّبع أصحابها بالفكر الحركي نظريا 
وعمليا، وألنها تستمد زخمها أساسا من دعم إقليمي كبير، يجعلها ورقة رهان مهمة، رغم إرثها 
المثقل بالهزائم السابقة. فيما تأسس سنتي 2011 و2012 عدد من األحزاب اإلسالمية على 
غرار »حزب اإلصالح والتنمية الليبي« أو »الحزب الليبي للتنمية« وهي أحزاب صغرى اقتصر دورها 

على أن تكون مسميات ضمن ائتالفات حزبية.
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النقابات الليبية.. الحلقة 
األضعف في العملية السياسية

رمزي الزائري

طوال 41 عاما وتحديدا منذ 197٠ وحتى فبراير ٢٠11، نظم عمل المجتمع 
األهلية  الجمعيات  بشأن   197٠ لسنة    )111( بالقانون  ليبيا  في  المدني 
إصدار  تم  حيث   ٢٠٠1 العام  إلى  به  العمل  استمر  وقد  التنفيذية.  والئحته 
القانون رقم  )19( والئحته التنفيذية العام ٢٠٠٢ الذي استمر العمل به حتى 

فبراير ٢٠1٠. 
وبعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، كان لغياب الدولة مبرر 
الفراغ،  ذلك  لشغل  الخيرية  األهلية  الجمعيات  تأسيس  وزيادة  النتشار  كاف 
فقد اتسمت أنشطة الجمعيات في البداية بالطابع الخيري واإلغاثي، وخاصة 
خالل أشهر االقتتال  وانشغلت المنظمات حينها بكل ما تتطلبه المرحلة من 

تسيير االحتياجات المحلية للسكان. 
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نوعي فرضته طبيعة  إلى جانب  المنظمات  ما تحول نشاط هذه  ولكن سرعان 
رصد  مثل  إلحاًحا  أكثر  موضوعات  فبرزت  الليبية،  االنتقالية  المرحلة  في  التطور 
المرأة،  وحقوق  الوطنية،  والمصالحة  االنتقالية  العدالة  وقضايا  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات 

ودور الشباب، واالنتخابات والتوعية والثقافة المدنية.
الموجودة على الساحة، وتركت حالة  للتيارات  المنظمات  العديد من  تّم استقطاب  كما 
الشخصيات  من  العديد  قتلت  حيث  ليبيا  في  الجمعياتي  النشاط  على  آثارها  الفوضى 
الخروج من  المدني وتم تهديد شخصيات أخرى وإرغامها على  العمل  النشطة في مجال 
ليبيا، ليصاب النشاط المجتمعي القائم على رصد االنتهاكات والدفاع عن الحقوق بضربة 

شبه قاضية.
2011 إلى اليوم، ال يوجد قانون ينّظم عمل المجتمع المدني في ليبيا  17 فبراير  منذ 
عن  عبارة  هو  حاليا  يطبق  وما   ،2001 لسنة   )19( رقم  الجمعيات  قانون  تعطيل  تم  حيث 
باختالف  مختلفة  بمراحل  مّرت  المنظمات  لهذه  التسجيل  فآلية  فقط،  تنظيمية  ضوابط 

مؤسسات المرحلة االنتقالية.
التنفيذي  المكتب  إيالء  تم  أن  إلى  تلقائي  بشكل  تتم  التسجيل  عملية  كانت  البدء،  في 
)أول سلطة تنفيذية بعد 17 فبراير( مهمة تسجيل المنظمات، وشكلت بموجب ذلك لجنة 
خاصة. وكان على المنظمات الراغبة في اإلشهار التسجيل بإرفاق مستندات خاصة بمحضر 
الجمعية  استخدام  والتعهد بعدم  المكان،  التمويل،  والنظام األساسي، مصدر  التأسيس 

فيما يخالف القانون وبأن يكون هدف الجمعية بعيدا عن العنف والعنصرية والتمييز.
الثقافة  وزارة  تولت   ،2011 أكتوبر  وفي 
االنتقالية  الحكومة  في  المدني  والمجتمع 
الحًقا  تم  وقد  الجمعيات.  تسجيل  عملية 
المجتمع  مؤسسات  دعم  مركز  تأسيس 
المدني التابع للوزارة، وتمت تسمية مجلس 
إدارته بتاريخ 7/2012  بموجب قرار مجلس 

الوزراء رقم )12( لسنة 2012.
رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدر  كما 
دعم  ومركز  اسم  بتعديل   649/2013
مفوضية  إلى  المدني  المجتمع  مؤسسات 
الشخصية  لها  وتكون  المدني،  المجتمع 
كما  المستقلة.  المالية  والذمة  االعتبارية 
نص على دعم مؤسسات المجتمع المدني 
تنظيم  عن  فضال  ولوجستًيا،  وتقنًيا  فنًيا 

عمل المنظمات الدولية التي ترغب بالعمل في ليبيا بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق 
القوانين واللوائح المعتمدة.

وعلى الرغم من أن المجتمع المدني في ليبيا قطع خطوات مهمة وفي وقت مبكر من أجل 
إصدار قانون للجمعيات، فقد شّكلت لجنة لهذا الغرض بقرار من وزارة الثقافة والمجتمع 
المجتمع  مع  مشاورات  بعد  وقّدمت   .2011 ديسمبر  في  لها  اجتماع  أول  وكان  المدني 
 ،31/3/2012 القانون في  المحلية واألجنبية مسودة  الليبي واالستعانة بالخبرات  المدني 
إال أن التباطؤ الوزاري للحكومات المتعاقبة في عرضه على المؤتمر الوطني العام )المجلس 
التشريعي في ذلك الوقت(، أضاع الفرصة على مناقشته والتصديق عليه، مما أدى إلى غياب 
الحماية التشريعية عن منظمات المجتمع المدني، حتى أصدرت مفوضية المجتمع المدني 

تلك اللوائح المقيدة الخاصة بتنظيم عمل المنظمات المحلية واألجنبية.
لكن مازالت هناك فرصة قائمة أمام مجلس النواب )السلطة التشريعية الحالية(، من أجل 
تمرير قانون عصري للجمعيات بمجرد انتهاء االنقسام الحالي داخل مجلس النواب، فقد 
والنشطاء  الخبراء  2016 مجموعة من  مايو  في منتصف شهر  العاصمة  بتونس  اجتمعت 
الحقوقيين والقانونيين، بجانب أعضاء مجلس اإلدارة الجديد لمفوضية المجتمع المدني 

)بنغازي( من أجل تدارك األمر.
وقد انتهت أعمال االجتماع من صياغة التعديالت الالزمة على تلك اللوائح المقيدة 
المدني.  المجتمع  لمفوضية  السابق  اإلدارة  مجلس  وتفعيلها  بإصدارها  قام  والتي 

ينّظم  قانون  يوجد  ال  اليوم،  إلى   ٢٠11 فبراير   17 منذ 
عمل المجتمع المدني في ليبيا حيث تم تعطيل قانون 
هو  حاليا  يطبق  وما   ،٢٠٠1 لسنة   )19( رقم  الجمعيات 
عبارة عن ضوابط تنظيمية فقط، فآلية التسجيل لهذه 
مؤسسات  باختالف  مختلفة  بمراحل  مرّت  المنظمات 

المرحلة االنتقالية.
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قد أصبح من الضروري اآلن تعاضد المنظمات والنشطاء 
الجمعيات  قانون  مسودة  تمرير  في  النجاح  أجل  من 
المقترحة أمام مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني، 
القانون  مشروع  مسودة  أن  إلى  أيضا  اإلشارة  تجدر  كما 
والديمقراطية  اإلنسان  حقوق  مبادئ  تماما  تراعي 

والشفافية والحكم الرشيد.

كما انتهت من صياغة التعديالت الالزمة على مسودة قانون الجمعيات والتي 
كانت قد قامت بصياغته اللجنة المشكلة لهذا الغرض من قبل وزارة الثقافة 

والمجتمع المدني في 2011.
يشار إلى أن هذا المشروع ليس نتاج عمل دؤوب للخبراء فحسب بل هو نتاج ديناميكية 
اتسمت  أجواء  وفي  مباشر  بشكل  وضعه  في  اشترك  الذي  المدني  المجتمع  ومشاركة 
السلطات  لم تضع  التي  النادرة  القوانين  يجعله من مشاريع  ما  وهو  واالنسجام،  بالتوافق 

الرسمية أي يد فيها. 
تمرير  في  النجاح  أجل  من  والنشطاء  المنظمات  تعاضد  اآلن  الضروري  من  أصبح  وقد 
كما  الوطني،  الوفاق  وحكومة  النواب  مجلس  أمام  المقترحة  الجمعيات  قانون  مسودة 
اإلنسان  حقوق  مبادئ  تماما  تراعي  القانون  مشروع  مسودة  أن  إلى  أيضا  اإلشارة  تجدر 

والديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد.
كما يمكن أن مالحظة تغير طريقة التفكير للسلطات وعالقتها التنظيمية واإلدارية مع 
المجتمع المدني، ففي شهر فبراير 2016، قامت مفوضيّة المجتمع المدني الليبية، بإصدار 
للمنظمات  والثانية  المحلية   بالمنظمات  خاصة  واحدة  وتفعيلهما،  تنظيميتين  الئحتين 

الدولية،  وقد احتويتا على الكثير من األمور التعسفية والتعجيزية.
وعلى سبيل المثال: التوظيف يجب أن يتم بموافقة المفوضية. وعند القيام بنشاط، يجب 
النشاط  انعقاد  قبل  المفوضية  والمتحدثين عند  والمدربين  المشاركين  أسماء  أن تكون 

بأسبوعين على األقل، ويجب أن نتحصل على موافقة المفوضية قبل القيام بأي نشاط.
التعاطي  في  كبيرة  توجد مشكلة  كذلك 
مع المجتمع المدني في ليبيا، وهي التعامل 
المنظمات  على  يقتصر  أنه  على  معه 
إسقاط  يتم  لذلك،  تبعا  فقط.  والجمعيات 
النقابات  وهي  المدني  المجتمع  أضلع  أهم 
القائمين  تفكير  من  واالتحادات،  والروابط 
على تنظيم عمل هذا القطاع. فمازال العمل 
 23 قانون  خالل  من  يدار  ليبيا  في  النقابي 

لسنة 1998.
أساسا  المتركز  الريعي  االقتصاد  ويبرز 
في النفط، كأحد أهم المعوقات التي تضرب 
قاعدة المجتمع المدني ألن القوى المدنية 
الدخل  في  إسهامها  واقع  من  قوتها  تأتي 
لنقاباتها  يعطي  الذي  الدور  وهو  القومي، 

وللنقابيين عموما قوة المشاركة في الحياة السياسية، ألن إضراب قطاع منتج من المجتمع 
أو عصيانه المدني يهز أركان الدولة. والنفط كمورد محتكر من قبل السلطة حمى هذه 
الدول الريعية الهشة من مثل هذه الهزات، وأفرغ اإلضرابات من فاعليتها ومن ثم أفرغ 

العمل النقابي من أهميته.
وفاعلة،  وكيفية مهمة  قوة كمية  المتنوع  االقتصاد  ذات  الدول  العمال في  اتحاد  يشكل 
بينما تشكل اتحادات أونقابات مثل: المحامين، أوالصحفيين، أواألدباء والكتاب، قوة نوعية 
ومعنوية في المجتمع المدني، بناء على عالقتها الوطيدة بمفاهيم مثل: الحقوق، والرقابة، 
والرأي العام، والوعي المجتمعي، حيث في مجملها تكون ما يسمى بالنخبة أو الطليعة في 

المجتمع.
معطلة  والنقابات  االتحادات  باقي  أما  ذكرها،  السابق  لألسباب  معطل  العمال  اتحاد 
ألسباب تتعلق بضعف خبرة العمل المدني المستقل، أو العمل الجماعي عموما، بعد عقود 
من تأميم العمل النقابي واحتوائه من قبل السلطة، ولم تنجح معظم المحاوالت التي بدأت 
التأسيس لقاعدة عمل نقابي مهم يستطيع أن يكون مؤثرا في  النظام في  بعد سقوط 
في  المدنية  المنظمات  غرار  على  أزماتها،  حل  في  اإلسهام  وفي  الدولة  سياسات  مسار 
تونس التي حازت على جائزة نوبل نظرا لما قامت به من دور رئيس في رعاية حوار التيارات 
على  الجديدة  الدولة  وبناء  الوطنية،  والمصالحة  السابق  النظام  سقوط  بعد  السياسية 

أسس حديثة.
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المجلس الرئاسي الليبي.. 

مراحل المعارضة والتأييد
شريف الزيتوني

خالل السنوات التي حكم فيها نظام العقيد معّمر القذافي، كان االنتقاد الدارج ألكثر من 4٠ 
عاما هو ضيق األفق السياسي وتقييد الحريات وحكم »الحزب« الواحد ومنع التعددية أو ما يعرف 
في المفاهيم السياسية الحديثة بالدكتاتورية التي تجمع نظام الحكم في حزب أو شخص واحد، 
وهي المقوالت التي جاءت تحوالت ٢٠11 بزعم تغييرها وفتح البالد أمام العمل السياسي التعددي 
وخلق مناخ جديد يسمح للجميع بالنشاط دون قيود أو شروط، وهو الذي وقع بالفعل، لكن بفهم 
مغلوط جعل المسألة نوعا من االنفالت الذي أّدى إلى التحارب بين المختلفين وأصبحت التعددية 

نقمة بعد أن سوقت على أساس أنها االنفراجة بعد سنوات »الدكتاتورية«.
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بعد العام 2011، عاشت ليبيا طفرة على مستوى الكيانات السياسية التي تشّكلت تحت 
إلى  ومؤثثوها  فيها  الناشطون  سعى  التي  والمدنية،  الدينية  الفكرية  العناوين  مختلف 
المشاركة في الحياة العامة وتجربة السلطة باعتبارها أداة لتحقيق مشاريع تلك العناوين. 
توجُه صناعها  أو  »الثورة«  ما توجته  أول  بالتوازي مع هيكل رسمي كان  الطفرة كانت  تلك 
معّمر  العقيد  لنظام  موازية  كسلطة  تشكل  الذي  االنتقالي  المجلس  وهو  وغربيا  إقليميا 
المجلس  ذلك  ونال  االعتراف.  منه  تسحب  لألحداث  الداعمة  القوى  بدأت  الذي  القذافي 

االعتراف الدولي على أنه الممثل السياسي لليبيين في الهياكل الدولية واإلقليمية.
انتخابات  أول  مع  موعد  على   ٢٠1٢ يوليو  في  الليبيون  كان  االنتقالي،  المجلس  بعد 
معه  الفعلية  الخالفات  بدأت  والذي  العام،  الوطني  المؤتمر  هي  جديدة  مؤسسة  أفرزت 
تخرج إلى مسرح األحداث في البالد بعد عجزه عن تطويق الخالف بين الفرقاء وعن تثبيت 
سلطته على األرض في مستوى أمني من خالل االنتشار غير المسبوق للغة السالح وصراع 
المليشيات. ومنذ تلك الفترة بدأ االنقسام الفعلي والعجز عن إيجاد مؤسسة سلطة رسمية 
إلى  األمر  االتجاه، وتواصل  المبذولة في ذلك  والخارجية  الداخلية  المجهودات  جامعة رغم 
أفرز من المؤسسات  اتفاق الصخيرات الذي  المتحدة في توقيع  العام ٢٠15 ونجاح األمم 
المجلس الرئاسي الذي كان األمل للقوى الغربية والداخلية في إيقاف نزيف التحارب األهلي.

النجاح،  عن  المغربية  الصخيرات  مدينة  في  أعلن   ٢٠15 ديسمبر  من  عشر  السابع  في 
األطراف  من  عدد  بين  اتفاق  عن  التوقيع  في  كوبلر،  مارتن  األممي  المبعوث  رعاية  تحت 
الليبية إلنهاء الصراع الداخلي المسلح الذي بدأ في 2014، وقد تم االتفاق على جملة من 
للبالد تمت فيها  بينها تشكيل مجلس رئاسي وهو عبارة عن رئاسة مشتركة  النقاط من 
مراعاة الشرط المناطقي حيث تشكل المجلس من رئيس وثالثة نواب كل منهم له نائبان 
أيضا. ونصت بنود االتفاق على جملة من الصالحيات التي يجب أن يتمتع بها المجلس من 
القوات المسلحة وهو ما لم ينفذ في ظل إشراف المشير خليفة حفتر عليها  أهمها قيادة 
قبل حتى اتفاق الصخيرات وانطالقه في تطهير المنطقة الشرقية من التنظيمات اإلرهابية، 
تعطيال  الرئاسي  للمجلس  ومنحها  الجيش  قيادة  في  تغيير  عن  الحديث  جعل  الذي  األمر 
الصخيرات  في  وقع  ما  حول  الخالف  عّمق  ما  وهو  حربها،  في  المسلحة  القوات  لمجهودات 

وعدم  التحارب  حالة  ظل  في 
االستقرار التي كانت تعيشها 
الفترة  تلك  في  طرابلس 
أعماله  يسيّر  المجلس  بقي 
اعتبارها  على  تونس  مــن 
جغرافيا  ليبيا  إلــى  ــرب  األق
فيه  نُظمت  الــذي  والمكان 
ليبيا،  حول  اللقاءات  أغلب 
إلى أن اتخذت قيادة المجلس 
العودة في الثالثين من مارس 
بحرية  مركبة  طريق  عن   ،2016
صفاقس  ميناء  من  انطلقت 

التونسي.
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باعتباره لم يجمع كل الفرقاء الليبيين بل اكتفى باألطراف اللينة في عالقة باألمم المتحدة 
والقوى الغربية.

وفي ظل حالة التحارب وعدم االستقرار التي كانت تعيشها طرابلس في تلك الفترة بقي 
الذي  والمكان  جغرافيا  ليبيا  إلى  األقرب  اعتبارها  على  تونس  من  أعماله  يسّير  المجلس 
ُنظمت فيه أغلب اللقاءات حول ليبيا، إلى أن اتخذت قيادة المجلس العودة في الثالثين من 
التونسي نحو قاعدة  انطلقت من ميناء صفاقس  2016، عن طريق مركبة بحرية  مارس 
»بوستة« البحرية في طرابلس، بعد أن عجز أعضاء المجلس العودة جوا عبر أحد مطارات 
طرابلس بسبب ما قيل إنه رفض له من طرف متنفذين في العاصمة، وتحديدا من حكومة 
اإلنقاذ، مرتبطين بمليشيات مسلحة لها مصالح في عدم استقرار األوضاع لمواصلة، لهذا 
سرعان ما انقلبت على اتفاق سابق بشأن التخلي عن السلطة في طرابلس لفائدة حكومة 

الوفاق ومن خاللها إلى المجلس الرئاسي.
ومنذ استقراره في طرابلس اختلفت التقييمات حول المجلس الرئاسي، بين من أيده في 
البداية ثم تراجع على االتفاق متمثال في حكومة اإلنقاذ الوطني بقيادة الغويل ألسباب لم 
تعرف وقتها لكن األقرب أنها كانت تحت ضغط المليشيات المسلحة التي لم تكن راضية 
وهي  بضمانات  أيده  من  وبين  سيطرتها،  تحت  كانت  استراتيجية  مواقع  عن  التخلي  عن 
اليوم وقد حسمت  إلى  التي تؤيده  الغربية، وهي  والمنطقة  أيضا مليشيات في طرابلس 
المسألة األمنية لفائدتها تقريبا بعد سيطرتها على المطارات والمؤسسات الرئيسية في 
العاصمة، وبين من لم يعلن رفضا للسراج وحكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات 
المتنفذة ومنها  األطراف  أساسا  األولى ومخرجاته، وهي  لديه تحفظات على مراحله  لكن 
االعتراف  الرئاسي هي  المجلس  يراهن عليها  مازال  التي  القوة  الجيش. لكن نقطة  قيادة 
مستوى  في  خاصة  العالقة  القضايا  جملة  مع  التعامل  السراج  على  يسهل  الذي  الدولي 
العملية  لتحريك  األممية  الدعوات  مع  الفترات  أغلب  في  تجاوبه  باإلضافة  اقتصادي. 
تعديل  بشأن  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  دعوات  على  موافقته  بينها  من  السياسية 

االتفاق السياسي.

ليبيا  عاشت   ،2011 العام  بعد 
الكيانات  مستوى  على  طفرة 
السياسية التي تشّكلت تحت 
الفكرية  العناوين  مختلف 
الدينية والمدنية، التي سعى 
ومؤثثوها  فيها  الناشطون 
الحياة  في  المشاركة  إلى 
السلطة  وتجربة  العامة 
باعتبارها أداة لتحقيق مشاريع 

تلك العناوين.
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،،

االستثناء الليبي أو عندما 
تكون المعارضة هي األغلبية

حسين مفتاح

بالربيع  عرف  ما  موجة  ليبيا  اجتاحت   ٢٠11 سنة  فبراير  شهر  منتصف  في 
العربي، وذلك عقب ما شهدته الجارتان الشرقية والغربية مصر وتونس من 
أحداث، ليكون  ذلك التاريخ عالمة فارقة أّرخت لبداية أحداث دامية لم يشهد 
األبتر« بداية  »الشهر  ليلة منتصف  لها، حيث كانت  المسجل مثيال  ليبيا  تاريخ 
صراعات  وباطنها  ومحلية،  أهلية  ظاهرها  حرب  وشعلة  استثنائية،  ألحداث 
الجميع متى بدأت، وال أحد يستطيع  وتصفية حسابات دولية وإقليمية، يعرف 

أن يتنبأ بموعد نهايتها.
ومنذ البداية انقسم الليبيون إلى مجموعتين ليستا مختلفتين في المواقف فحسب 
بل تحولتا إلى طرفي صراع، حيث تمكنت المجموعات المسلحة في شرق البالد من 
من  والجيش  األمن  قوات  انسحاب  مستغلة  المنطقة  مدن  معظم  على  السيطرة 
بدأت  جديد  كجسم  االنتقالي«  الوطني  “المجلس  دولية  برعاية  ليعلن  مواقعها، 
موجة االعترافات الدولية به، ليكون طرفا سياسيا فرضه األمر الواقع، ليس كجسم 

معارض بل كبديل عن النظام الرسمي.
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عندما تصنع السلطة معارضيها
ما  أو  عليه،  المحسوبة  المجموعات  من  تيارات  برزت   ٢٠11 أكتوبر  في  النظام  “إسقاط”  بعد 
اصطلح عليه بأنصار النظام السابق أو أنصار »معمر القذافي«، وهذه الفئة هي التي بقيت معظم 
المشاركة  عن  االمتناع  في  تتمثل  ذاتية  ألسباب  ليبيا  في  السياسي  العمل  دائرة  خارج  مكوناتها 
وضعت  التي  والضوابط  القوانين  بينها  من  أخرى  ألسباب  أو  البالد،  في  حدث  بما  قناعتها  لعدم 
مثل قانون العزل السياسي وغيره من اإلجراءات التي وصلت في تصفيتها لكل المحسوبين على 
النظام درجة حرمان كل من انخرط “سابقًا” في أي مهمة رسمية على كل المستويات بما في ذلك 
المهام التنفيذية البسيطة في أصغر الشعب والمحالت التي لم يكن لها دور في اتخاذ القرار »حسب 
المنظور التقليدي«، وبهذا صنعت القوى “المنتصرة” التي سيطرت على البالد وشكلت أول حكومة 
انتقالية، معارضة جل قياداتها خارج البالد، وتشكلت منها عدة تنظيمات ومكونات سياسية اختلفت 
وتأييدها  “فبراير”،  لنتائج  معارضتها  في  جميعا  تتفق  أنها  إال  لها،  المنتمين  وأعداد  مسمياتها 
للنظام السابق. وتتمثل أبرز هذه التنظيمات في؛ الحركة الوطنية الشعبية التي كانت بداية العمل 
التنظيمات األخرى مثل التجمع الوطني، وجبهة النضال،  المعارض  لفبراير، ومن ثم توالى ظهور 
استثناءا  يعد  الذي  الليبية  والمدن  القبائل  مؤتمر  إلى  باإلضافة  ليبيا،  لتحرير  الشعبية  والحركة 
باعتباره ليس جسما سياسيا بالمعنى الكامل، عالوة عن كونه يضم كل أبناء القبائل بما في ذلك 

المنخرطين في العمل السياسي ضمن منظومة ما بعد ٢٠11.

تعددية السلطات والمعارضات.. سابقة ليبية
حتى سنة ٢٠14 بقي الوضع السياسي في ليبيا على حاله، حكومة وسلطة مركزية واحدة تتخذ 
من العاصمة طرابلس مقرا لها، قبل أن تدب االختالفات وتستشري الصراعات بين حلفاء األمس 
مركزيين،  ومصرفين  وجيشين،  وبرلمانين،  ثالث،  ثم  حكومتين  إلى  البالد  وتنقسم  اليوم،  فرقاء 
ويصبح كل طرف معارض لآلخر، لتسجل ليبيا سابقة أخرى لم تسبقها إليها أي من دول العالم، حيث 
إقليم واحد،  التي يدعي كل منها الشرعية، لتجمع سلطات متعددة في  جمعت كل هذه األجسام 
تغيب فيه السيادة الوطنية الحقيقية، وتتحول فيه السلطات التي تنادي بشرعيتها إلى قوى معارضة 

في حقيقتها.
وباحتدام التنافس الذي تحول إلى صراع بين األطراف السياسية، تعرضت ليبيا إلى أكبر موجة 
هجرة خارجية ونزوح داخلي، حيث تؤكد تقارير المنظمات المهتمة بأنه في سنة ٢٠14 أصبح عدد 
الليبيين المتواجدين في الخارج، وبالتحديد في تونس ومصر، يقارب نظرائهم في الداخل إن لم 
يكن أكثر. ووفقا لإلحصائيات في تلك الفترة، فإن هناك مليونين تقريبا انتقلوا إلى مصر، وما يقرب 

الوضع  بقي   2014 سنة  حتى 
على  ليبيا  في  السياسي 
حاله، حكومة وسلطة مركزية 
العاصمة  من  تتخذ  ــدة  واح
أن  قبل  لها،  مقرا  طرابلس 
وتستشري  االختالفات  تدب 
األمس  حلفاء  بين  الصراعات 

فرقاء اليوم.
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من المليون ونصف المليون إلى تونس، وأعداد كبيرة توجهت الى إيطاليا وتركيا وأي دولة أخرى 
تفتح لهم أبوابها، وكل هؤالء تحولوا من مواطنين و”رعايا” لتلك الحكومات والفرق المتصارعة، إلى 
بذلك  وليصبح   ،٢٠11 أحداث  نهاية  منذ  خرجوا  ممن  سابقيهم  إلى  بذلك  لينضموا  معارضين، 
المركزية،  السلطة  بين  للعالقة  التقليدي  للتوصيف  وفقا  معارضين  ليبيا  سكان  نصف  من  أكثر 

والمختلفين معها.

االتفاق على مفاقمة الشقاق
وفي السابع عشر من شهر ديسمبر ٢٠15 أعلن المبعوث األممي األسبق برناردينو ليون، من 
ضاحية الصخيرات بالعاصمة المغربية الرباط، عن التوصل التفاق سياسي بين األطراف السياسية 
الليبية، بعد جوالت وحوارات طويلة جالت عدة دول، وبذلك دخلت الحالة الليبية فصال جديدا لما 
ترتب عن هذا االتفاق من والدة أجسام جديدة لم تتمكن من أن الوصول بالبالد إلى بر اآلمان، بل 
تأزمت األمور أكثر مما كانت عليه، حيث تولدت عنه أجسام جديدة، تمثلت في المجلس الرئاسي 
لتتفاقم  النواب،  مجلس  قبل  من  الثقة  تنل  لم  والتي  االستشاري،  الدولة  ومجلس  الوفاق  لحكومة 
بذلك الهوة، ويأخذ االختالف منحى جديدا، وعلى الرغم مما القاه المجلس الرئاسي من دعم أممي 
واعتراف دولي إال أنه بقي بال قاعدة شعبية على أرض الواقع، ويكاد يكون معظم الشعب الليبي في 

مصاف معارضيه.

اختالف المؤيدين واتفاق المعارضة
وبالنظر إلى مجريات األحداث في ليبيا منذ بداية األحداث في فبراير ٢٠11، وحتى يومنا هذا 
تختلف  عدمها،  من  ومشروعيتها  مكوناتها،  اختالف  على  السياسية  األجسام  كل  أن  جليا  يتضح 
جميعها في عدد مؤيديها، ومن يتعامل معها كسلطة حقيقية، وتتفق جميعها في من يعارضها، 
حيث بقيت القوى الحقيقية للشعب من حيث الفاعلية والعدد تقف وبشكل مستمر في صف المعارضة 
لكل السلطات على اختالف مشاربها، ولعل السبب الرئيس في ذلك يعود إلى لفشل المتواصل الذي 
“الجميع”  أصبح  التي  سنوات  السبع  مدار  على  البالد  إدارة  على  توالت  التي  الحكومات  بكل  ارتبط 
يصفها بالعجاف، وبهذا تحققت العالقة الطردية الصحيحة بين ازدياد عدد الحكومات والسلطات، 
وتضاعف أعداد المعارضين لها ال سيما وأن القاعدة الشعبية األكبر في ليبيا والتي تمثلها القوى 
االجتماعية المنضوية تحت لواء المكونات القبلية بقيت في أغلب األوقات تقف ضد معظم الحكومات 
خاصة تلك التي اعتمدت في قوتها على الدعم الخارجي، ويبقى الثابت الوحيد أنه في ليبيا فقط 

دون غيرها المعارضة تمثل هي األكثرية.

“المنتصرة”  القوى  صنعت 
البالد  على  سيطرت  التي 
وشكلت أول حكومة انتقالية، 
خارج  قياداتها  جل  معارضة 
عدة  منها  وتشكلت  البالد، 
سياسية  ومكونات  تنظيمات 
وأعــداد  مسمياتها  اختلفت 

المنتمين لها.
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األحزاب الليبية في النصف 
األول من القرن العشرين 

الحبيب األسود 

بروز  مع  العشرين  القرن  من  األول  النصف  خالل  ثرية  سياسية  حياة  ليبيا  شهدت 
المنطقة،  في  اإلصالح  بحركات  والمتأثرين  لعصرهم،  السابقين  والزعماء  القادة  من 
العثمانية، ونهاية  الدولة  انهيار  الوطني خصوصا في ظل  بناء كيانهم  الى  والساعين 

مرحلة احتاللها للبالد، وتخليها عن الساحة لفائدة قوة احتالل أخرى وهي إيطاليا.

مٔوسسو الجمهورية الطرابلسية في العام 1919
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حزب  تأسيس  أعلن عن  عندما  سبتمبر1919  في ٣٠  ليبي  حزب  أول  وظهر 
االصالح الوطني الطرابلسي وصدر بيان تأسيسه على صحيفة اللواء الطرابلسي 
الناطقة باسمه، وقد أسندت الرئاسة الشرفية للحزب إلى رمضان السويحلي وتولى أحمد 
المريض بك الترهرني رئاسة الحزب الذي ضم في قيادته كال من خالد القرقني وبشير 
السعداوي وعثمان القيزاني رئيس تحرير صحيفة »اللواء الطرابلسي« وعبد الرحمان عزام 

وقادة وأعيان ممثلي المدن.
وأصدر الحزب أهدافه التي تضمنت ستة بنود وهاجم الحزب السلطات االيطالية وأصدر 
العرب  حقوق  على  بالمحافظة  ومطالبا  النضالي  برنامجه  فيه  شرح  بنود  أربعة  من  بيان 
الكاملة المتضمنة في القانون األساسي الطرابلسي، والتعجيل بتنفيذ القانون األساسي 

ورفض االمتيازات الخاصة باألجانب ونشر التعليم وإصالح الحالة االقتصادية .
في  الواردة  المواطنين  حقوق  على  الحزب المحافظة  أهداف  بين  من  وكان 

القانون  بتنفيذ  القانون  والتعجيل 
األساسي خصوصا ما يتعلق باإلصالح وما 
ينص على تدريب الطرابلسيين على حكم 
مع  الوسائل  بكل  التعليم  ونشر  أنفسهم، 
لتدعيم  اإلسالمية  العادات  على  المحافظة 
إلصالح  العناية  وبذل  العربية،  األخالق 
الوطنية  الثروة  وتوزيع  االقتصادية  الحالة 

على أساس عادل.
الترهوني  المريض  أحمد  الشيخ  وتولى 
ربيع  شهر  في  غريان  مؤتمر  رئاسة 
وخشي   19٢٠ الموافق   1٣٣9 سنة  االول 
المؤتمر  ذلك  عن  ينتج  أن  من  اإليطاليون 
فسعوا  وطرابلس  بين برقة  االتحاد  إعالن 
معه  وعقدوا  السنوسي  إدريس  لدى 
معاهدة الرجمة في ٢٠ أكتوبر سنة 19٢٠ 
على  اإلمارة  أعطوه  بمقتضاها  التي  وهي 

اإلقليم الشرقي.
الناطقة  الطرابلسي  اللواء  صحيفة  أما 
لها  مندوبين  عينت  فقد  الحزب  باسم 
الصقر  صالح  وهم  كبرى.  مدن  أربعة  في 
الصديق  أبوبكر  ترهونة،  مدينة  في 
شتوان  بن  وساسي  غدامس،  مدينة  في 
بنغازي،  مدينة  في  الصحيفة  مندوب 
في  الجريدة  مندوب  البوسيفي  ومحمد 
عثمان  كتابها  أبرز  من  وكان  غات،  مدينة 
الفقيه  وأحمد  الشارف  وأحمد  القيزاني، 
الله  وعبد  قنابة  أحمد  والسيد  حسن 
الماعزي وعبد الرحمن عزام )الذي انتخب 

في ما بعد أمينا عاما لجامعة الدول العربية ( ومحمد الفقيه حسن .
طرابلس(  شرق  تقريبًا  كيلومترا   1٣٠( مسالتة  بمدينة  المجابرة  جامع  وكان 
الشتيوي  رمضان  من  كل  بمشاركة  اجتماعا   191٨ نوفمبر   16 يوم  احتضن في 
السويحلي، وسليمان عبد الله الباروني المعين واليا جديدا على طرابلس في 1916، 
وعبد الرحمن عزام ومختار كعبار واألمير عثمان عبد الرحمان االتصال بقادة وزعماء 
وطنية  حكومة  وتأسيس  بإنشاء  الجماعي  الرأي  التخاذ  مناطقهم  في  اإلقليم  وأعيان 

موحدة في إقليم طرابلس.
االجتماع،  هذا  لعقد  الداعية  األسباب  فيها  أوضح  كلمة  عزام  الرحمان  عبد  ألقى  وقد 
على  العمل  ضرورة  على  وشدد  البالد  في  بالوضع  حّلت  التي  والُمستجدات  والظروف 

تأسيس حكومة وطنية يجمعها المصير الواحد والهدف المشترك

رمضان السويحلي
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الشتيوي  رمضان  من:  كل  الطرابلسية  الجمهورية  رئاسة  لمجلس  واُنتخب 
السويحلي )مصراتة( وسليمان عـبد الله الباروني )الجبل الغربي( وأحمد المريض 
الجمهورية؛  شورى  مجلس  كما انتخب  )ورفله(  بالخير  النبي  وعبد  الترهوني )ترهـونة( 
ويتألف من أربع وعشرين عضوا، هم: الشـيخ محمد سوف المحمودي بك من الزاوية )رئيسًا( 
ويحيي عبد الله الباروني من الجبل الغربي )نائبًا للرئيس( وبعضوية كل من: الشيخ عبد 
الشيخ  مسالتة.  من  عضوا،  التريكي،  مفتاح  الحاج  ترهونة.  من  عضوا،  النعاس،  الصمد 
على بن رحاب، عضوا، من قماطة. الحاج محمد بن خليفة، عضوا، من الساحل. عبد السالم 
الجدايمي، عضوا، من زليتن. الحاج علي المنقوش، عضوا، من مصراتة. محمد المنتصر، 
عضوا، عن سرت. مفتاح التايب، عضوا، من ورفلة. السيد محمد بن بشير، عضوا، أوالد 
أبي سيف. عبد الرحمن بركان، عضوا، من مرزق ـ فزان. محمد بن أحمد الفايدي، عضوا 
من الشاطءي. الشيخ الحبيب عز الدين، عضوا، من غدامس. إبراهيم أبي األحباس، عضوا، 

من الجبل. الحاج محمد فكيني، عضوا، من 
البدوي، عضوا، من  الشيخ أحمد  الرجبان. 
من  عضوا،  البرشوشي،  سالم  الزنتان. 
علي  غريان.  عضوا،  شطيبة،  الشيخ  ككلة. 
عبد  ورشفانة.  من  عضوا،  تنتوش،  بن 
علي  الزاوية.  من  عضوا،  شالبي،  الرحمن 
عبيدة  األربعة.  النواحي  عضوا،  شاالبي، 

المحجوبي، عضوا، عن صرمان والعجيالت
علماء  شورى  أعضاء لمجلس  وانتخب 
عمـر  الشيخ  من  وهم  والتشريع  اإلفتاء 
بورخيص  الزروق  والشيخ  الـميساوى 
مختار  والشيخ  اإلمام  محمد  والشيخ 
الشيخ  اختيار  باإلجماع  وتم  الشكشوكي، 
المالية، وعبد  الشئون  ليتولى  مختار كعبار 
وأقسم  للرئاسة.  مستشاراً  عزام  الرحمن 
للجمهورية  الوالء واإلخالص  الجميع يمين 
بالنص التالي:« أُقسم بالله العظيم قابضًا 
أجعل  أن  الكريم  القرآن  هذا  على  بيدي 
وحكومتي  لوطني  فداء  ومالي  نفسي 
لعدوها  أكون  وأن  الطرابلسية  الجمهورية 
ولقانونها  صديقًا  ولصديقها  عدواً 

الشرعي ُمطيعًا«.
بالبالغ  الجمهورية  قيام  أعلن  وقد 
الرحيم  الرحمن  الله  »بسم  نصه:  التالي 
يـوم  والنصف من  الرابعـة  السـاعة  أنـه في 
الثالث عـشر مـن شهـر صفر عام  السبـت، 
1٣77 هـ الموافق السادس عشر من شهر 
نوفمبر - تشرين ثان 191٨م؛ قررت األمة 

الطرابلسـية استقاللها بإعالن حكومتها الجمهورية باتفاق آراء عـلمائها األجـالء وأشـرافها 
وأعيانها ورؤساء المجاهدين الذين اجتمعوا من جميع أنحاء البالد، وقد تم انتخاب أعضاء 
مجلس الشورى الطرابلسي، وانتخب أعـضاء مجـلس الجمهـوريـة وأفـتـتح أعـماله بـتبليـغ 

إعـالن الجـمهـوريـة إلى الدول الكبرى وإلى الحكومة اإليطالية.
أبنـائها  بـدماء  اكتسبـته  الـذي  نفـسها حائزة الستقاللها  تعتبر  الطرابـلسيـة  األمة  إن 
منـذ سبع سنين وسعيدة بالوصـول إلى هـذه الغاية التي هي أشرف ما تصل أليه األمم، 
وطـنهـم  عـن  الـدفـاع  فـي  التـام  الثـبـات  عـلى  واتـحـادهـم  نجاحها  بتمام  أبناءها  وتهنئ 

وحكـومـتهـم الجـمهـوريـة الـجـديــدة، والتوفيق بيد الله تعالى وحده.
النبي  الشـتيوى وعبد  المـريـض ورمضان  البارونى وأحـمد  وأمضى على ذلك سليمان 
وعرض  الطرابلسية  بالجمهورية  االعتراف  الكبرى  الدول  الرئاسة  مجلس  بالخير وناشد 

سليمان الباروني
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قضيتها في مؤتمر الُصلح. )4( كما بعث مجلس رئاسة الجمهورية برسالة خطية 
إلى رئيس وزراء الحكومة البريطانية جاء فيها: »نتـشرف بأن نحيط فخامتكم علمًا، 
بأن األمة الطرابلسية قد تّوجت استقاللها بـإعـالنها لحكومة الجمهـوريـة في 16 نوفمـبر 
ليـس  جمهـوريـتها  ومجـلس  شـوراها  مجلـس  انتخاب  نتـيجة  أعـلنـت  وقـد  191٨م،  سنة 
ُتـقـاتـل  التي  الطرابـلسية  األمة  مـن  أكثـر  وإستـقـالله  األمم من هـو جـديـر بحريـته  بيـن 
أن  فـي  نـشـك  ال  وأنـنا  اآلن،…  وإلـى  منـذ سـبـع سنـوات  وحريـتها  أرضـها  غـاصـب  ضـد 
الجديدة،…  جمهوريتنا  مع  التعاطف  على  ُتجبركم  األمم  حرية  نحو  العالية  إحساساتكم 
وأننا نؤكد لكم أيضًا أن قومنا قد وضعوا ُجل آمالهم في دولة إنجلترا حامية حقوق األمم 
ُمـذاكـرات  ُبسـاط  عـلى  الطرابلسـية  المسـألة  بوضـع  تـتـفـضلوا  أن  فـرجـاؤنا  الصغيرة. 
عظيم  قبول  مع  استقاللها…  لها  يضمن  ما  جمهوريتنا  تنال  حـتى  العـمومية  الصـلح 

احترامنا«.
خطابًا  الرئاسة  مجلس  رئيس  وجه   كما 
اإليطالي  االحتالل  حكومة  وزراء  رئيس  إلى 
رئيس  »إلى  نصه:  التالي  البالغ  إطار  في 
الحكومة اإليطالية،تفتخر األمة الطرابلسية 
بتتويج استقاللها بإعالن الُحكم الجمهوري، 
القطر  أنحاء  كافة  من  عنها  نواب  وانتخاب 
هدف  وال  والشورى،  الحكومة  لمجلسي 
داخل  وحريتها  وحدتها  ضمان  إال  ألمتنا 
نقصد  وال  المعروفة،  السياسة  حدودها 
إال عيشة ُمسالمة لجميع األمم. لذلك فإن 
تدعو  الطرابلسية  الجمهورية  حكومة 
الحكومة اإليطالية إلى االعتراف بها، وسد 
الطرابلسية  الحكومة  يضطر  باب  كل 
أملها  ُتحقق  أن  إلى  الحرب  مداومة  إلى 

المشروعة«.
الجمهورية  وأد  تم   1919 يونيو   1 في 
حكومة  عن إنشاء  باإلعالن  الطرابلسية 
إيطاليا  ملك  قبل  من  الوطني  اإلصالح 
بإصداره  الثالث  عمانويل  فيكتور 
بمنح  يقضى   1919 يونيو   1 في  مرسوما 
تسمى  المسيحي  لغير  اإليطالية  الجنسية 
»تشيداتنيا« ومعناها الطليان المسلمين أو 
» المطلينين« هذا المرسوم عرف بالقانون 
على  ينص  وأيضا   1919 لسنة  األساسي 
تشكيل حكومة في طرابلس الغرب يرأسها 
الوالى االيطالى وبعضوية ثمانية اشخاص 

من »تشيدانتانيا » يصدر بتعيينهم قرار من الوالي اإليطالي.
وجاء هذا المرسوم بعد المفاوضات التي قام بها بعض مشايخ القبائل مع المستعمر 
االيطالى في شهر مارس من سنة 1919 بخلة الزيتونة وقد افضت هذه االجتماعات إلى 

صلح سواني بن ادم.
وقد شهد النصف األول من القرن العشرين ظهور عدد من التجّمعات الليبية المهاجرة 
العام  في  تأسست  التي  بالشام  والبرقاوي  الطرابلسي  الدفاع  ومنها جمعية  النشطة، 
أمينا  السعداوي رئيسا لها وعمر فائق شّنيب  ب بشير 

ِ

وانُتخ 19٢٨ وكان مقرُّها دمشق، 
البرقاوي،  الطرابلسي  للشعب  الوطني  الميثاق   19٢9 عام  الجمعية  وضعت  وقد  عاما، 
وتضمَّنت )النقاط الثانية والثالثة من( موادُّه: دعوة جمعية تأسيسية لسّن دستور البالد، 
انتخاب األمة مجلسًا حائزاً على الصالحية التي يخوله إياها الدستور، كما قامت في العام 
19٣٠ بفتح فرع لها في تونس برئاسة محمد عريقيب الزليتني ما يشير إلى تنامي الوعي 

بالدستور لدى المواطنين الليبيين وفي مختلف أماكن إقامتهم أو تواجدهم. 

عبد الرحمان عـزام



18 الخميس  ١٢   أبريل  ٢٠١٨             العدد: ٢٣ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

اإلصالح  حزب  جانب  والى 
أخرى  أحزاب  ظهرت  الوطني، 
في  تأسس  الذي  الوطني  منها الحزب 
أحمد  بزعامة  طرابلس  1944 في  العام 
الفقيه حسن وهو من العائالت الطرابلسية 
سري  الى تنظيم  أقرب  وكان  العريقة 
انبثق  ولقد   ،1946 سنة  به  قبل االعتراف 
أول نادي ثقافي يفتتح في  الحزب عن  هذا 
طرابلس باسم«النادي األدبي« وكان هدفه 
ثم  موحدة،  ليبيا  استقالل  هو  األساسي 
طرح األمر بأن تصبح تحت وصاية مصرية. 
أدى  الوصاية  موضوع  حول  خالف  ونشب 
وتولي  حسن  الفقيه  أحمد  انشقاق  إلى 
الوطني،  الحزب  رئاسة  ميزران  مصطفى 
الطرابلسية  العائالت  من  ومصطفى 

العريقة كذلك.
المتحدة  الوطنية  الجبهة  أما حزب 
 1٠ بتاريخ  رسميا  تأسيسه  عن  فقد أعلن 
إلى  زعامته  1946 وأسندت  سنة  مايو 
من  عددا  الحزب  وضم  المنتصر  سالم 
القريبة  المناطق  وبعض  طرابلس  وجهاء 
منها مثل ترهونة وزوارة. ودعا هذا الحزب 
إدريس  زعامة  تحت  ليبيا  استقالل  إلى 
الشأن؛  هذا  في  نشاط  وله  السنوسي 
بعد  الزعامة  توريث  عدم  اشترط  انه  غير 
أدت  خالفات  نشأت  ثم  السنوسي.  إدريس 
الحزب  من  المنتصر  سالم  انشقاق  إلى 

وتأسيس حزب آخر.
في العام 1946 تم كذلك تأسيس حزب 
مع  للوجود  الذي خرج  الوطنية  الكتلة 
الحزب  عن  حسن  الفقيه  أحمد  انشقاق 
الفقيه  وأخيه على  الوطني حيث اسسه هو 
حسن سنة 1946 وكانت ميول هذا الحزب 
إدريس  زعامة  رفض  وبالتالى  جمهورية 

السنوسي.
كما تأسس في ديسمبر 1946 حزب االتحاد المصري الطرابلسي على يدي ناشطين 
انشقا عن حزب الكتلة الوطنية وهما الحاج يوسف المشيرقي وعلي رجب ودعا الحزب إلى 
استقالل ليبيا تحت التاج المصري، ولم يلق هذا الحزب تجاوبا في الداخل أو الخارج، وفي 
العمال تحت زعامة بشير بن حمزة بعد فصله من  أعلن عن تأسيس حزب  العام 1947 
حزب الكتلة الوطنية . وقد دعا إلى استقالل ليبيا تحت زعامة السنوسيين، وتم إطالق حزب 
األحرار بزعامة الصادق بن زراع أحد وكالء الحزب الوطني وقد دعا هو اآلخر إلى استقالل 

ليبيا تحت أمرة إدريس السنوسي، لكن هذا الحزب لم يترك أثرا في الحياة السياسية.
 أما هيئة تحرير ليبيا فقد تأسست هذه الهيئة بالقاهرة في مارس 1947 بزعامة بشير 
بزعامة  االعتراف  دون  ليبيا  استقالل  إلى  ودعت  العربية  الجامعة  من  وبتأييد  السعداوي 
السعداوي  اقتنع  الزمن  بمرور  ولكن  معها  برقة  أبناء  تجاوب  عدم  إلى  أدى  مما  إدريس 
إمارة  تحت  موحدة  ليبيا  استقالل  إلى  ودعا  الليبية  المعادلة  في  السنوسي  الدور  بأهمية 

سنوسية.
وفي العام 194٨ تأسس حزب االستقالل من قبل سالم المنتصر مع عدد من أعضاء حزب 
الجبهة الوطنية الذين انشقوا عنها. وقد دعا الحزب إلى استقالل ليبيا وضرورة التفاهم مع 

عبد النبي بالخير
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أكسبه  مما  الشأن  هذا  في  إيطاليا 
تأييد الجالية اإليطالية في طرابلس 

وأصبح لها دور في نشاط هذا الحزب.
عن  أعلن   1949 العام  من  مايو  وفي 
تأسيس حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي 
والجبهة  الوطني  الحزب  الندماج  كنتيجة 
الوطنية المتحدة بزعامة بشير السعداوي 
الكثير  في  كبير  حضور  الحزب  لهذا  وكان 
من مناطق اإلقليم وشارك في أول انتخابات 

نيابية.
المنطقة  في  السياسية  أما الحركات 
من  فكان  برقة  في إقليم  الشرقية 
التي تأسست  المختار  عمر  أبرزها جمعية 
يد  على   194٢ يناير   ٣1 في  مصر  في 
الليبيين  السياسيين  النشطاء  من  عدد 
تأسيسها  إعالن  تجدد  ثم  المهجر،  في 
لها  وأفتتح   194٣ أبريل   4 في  بنغازي  في 
فرع في مدينة درنة تميز بنشاط وحركية 
إبراهيم  الشاعر  بقيادة  النظير  منقطعة 
األسطى عمر وكوكبة من الشباب المثقف. 
وتمكنت جمعية عمر المختار من السيطرة 
على الحراك السياسي والثقافي في مدينتي 
بنغازي ودرنة وبرز من بين أعضائها خيرة 
رجال الدولة الليبية واستمر نشاطها إلى أن 

صدر مرسوم بحل األحزاب والحركات السياسية بناء على توصية من السفير البريطاني 
استيعاب  الجمعية هي عدم  الجمعية. وكانت نقطة ضعف  قادة  احد  به  أفادني  ما  حسب 
أبناء البادية بين صفوفها وبالتالي أصبحوا موالين للملك بصفة دائمة وعلى خالف معها.

السعادي  قبائل  لزعماء  اجتماع  تأسيسها في  التي أعلن عن  البرقاوية  الوطنية  والجبهة 
في 1946 وكان هدفها المعلن هو الدعوة إلى استقال برقة والغير معلن هو محاولة سحب 
البساط من تحت أقدام جيل الشباب المثقف في جمعية عمر المختار الذي كان مصرا على 
استقالل ووحدة ليبيا بالكامل. وتم حلها عند ما دعا األمير إدريس إلى إلغاء جميع األحزاب 

في سنة 1947
وتم تأسيس رابطة الشباب الليبي بتوجيه من رجال األمير المعتدلين لكي تستقطب 

وكان  المختار  عمر  جمعية  من  الشباب 
أبرز قادتها السيد صالح بويصير ولكنها 
فشلت في مهمتها وانتهى دورها مع قرار 
الصراع  فيها  األحزاب، وتمثل  األمير بحل 
بين جيل الوحدة الليبية وقدامى الموالين 
البرقاوية  النظرة  وأصحاب  للقصر 

الضيقة.
كما أعلن عن تأسيس المؤتمر الوطنى 
توحيد  بهدف    194٨ العام  البرقاوي في 
لواء  تحت  واحدة  مظلة  في  الحركات  كل 
احتواء  الحقيقي  هدفه  كان  وربما  األمير، 
أصروا  الذين  المختار  عمر  جمعية  شباب 
العمل  في  واالستمرار  خارجه  البقاء  على 
أجل  من  الجمعية  راية  تحت  السياسي 

استقالل ليبيا الموحدة.
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الكيانات السياسية
في عهد المملكة الليبية 

عبد القادر حمدي 

شهدت العالقات بين المملكة الليبية واألحزاب السياسية حالة من التوتر في ظل 
واقع سياسي تميز بالتجاذبات على أسس اجتماعية وقبلية وجهوية ومناطقية، ويرى 
الباحث إبراهيم عميش في دراسة موثقة أن الملك إدريس السنوسي لم يستطع 
مواكبة ما يحدث من تطور سياسي واجتماعي، ولم يكن يعتقد أن هناك ُمستجدات 
تستوجب التحول السياسي؛ بقدر ما كان يعتقد أن ذلك االرتباط هو المخرج الوحيد 
البالد،  الذي تعانيه  النهوض االقتصادي واالجتماعي  الفقر وانعدام مقومات  من 

وحاجتها إلى المساعدات المادية لتحقيق استقرار الدولة و حمايتها.

،،
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التكليف بتشكيل  الملك كان يملك وال يحكم، فهو يملك  البالد، فإن  وبحسب دستور 
إلى  1951م  سنة  منذ  البالد  شؤون  إدارة  على  توالت  وقد  إقالتها…  ويملك  الحكومة، 
تشكيل  تتولى  سياسية  شخصية  مرة  كل  في  يختار  كان  وزارة،  عشرة  إحدى  1969م 
الحكومة دون أن تقدم برنامجًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا متكاماًل يعكس متطلبات 
بالبالد  تعصف  محلية  سياسية  أزمة  أعقاب  في  التغيير  يأتي  كان  ما  بقدر  المرحلة؛ 
الفكري والسياسي واالجتماعي،  للتطور  النظام في عمومه مواكبًا  والحكومة. ولم يكن 
ولم يكن هناك تفاعل مع األحداث في المنطقة العربية بما تستجيب له تطلعات الشعب 
الليبي في زمن الصعود القومي وسطوته، وقد خالل الخطاب السياسي لمجمل الحكومات 

المتعاقبة من برامج ُتشبع الطموحات الوطنية للقوى السياسية الصاعدة في البالد.
ولما كان الدستور الليبي يحظر قيام األحزاب والتنظيمات السياسية، فإن االنتماءات 
الفكرية والسياسية المعارضة كانت واضحة بمعالمها وألوانها وفي الشارع الليبي وعلى 
وسياسات  برامج  وفي  البرلمان  وداخل  الدورية،  واإلصدارات  اليومية  الجرائد  صفحات 
الدينية  بانتماءاته  ُمتميز  عمومه  في  الليبي  الشعب  وكان  لعضويته…  المرشحين 
والقومية، ومتفاعل مع قضايا العروبة واإلسالم الساخنة في مصر وفلسطين وفي سوريا 
والعراق واليمن و الجزائر، وكانت في ليبيا قيادات إقليمية لفروع أحزاب سياسية قومية 
ودينية بكل ألوانها وانحيازاتها، اليمينية واليسارية، المتشددة منها والمعتدلة، وكانت 
هذه التيارات واألحزاب بحسب تسلسل تاريخ نشأتها؛ تضطلع في ليبيا بدورها الوطني 
وبمعارضة الحكومة، وإلى جانب أهداف وإستراتيجيات الحزب التي تتبناها القيادة القومية 
الشارع  السياسية صداها في  والحركات  األحزاب  الدينية، وقد كان لهذه  المرجعية  أو 
الليبي ودورها الفاعل في النقابات واالتحادات العمالية والطالبية، وفي المنتديات الثقافية 
البعث  الرياضية واالجتماعية، فكان تنظيم جماعة األخوان المسلمين، وحزب  والنوادي 
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بيمينها  النكسة  بعد  و  قبل  العرب  القوميين  حركة  وكانت  االشتراكي،  العربي 
الجماعات  إلى جانب  التحرير اإلسالمي  الماركسي، وكان حزب  القومي ويسارها 
الُمستقلة بألوانها الفكرية المتعددة من أقصى اليسار التقدمي االشتراكي إلى 

أقصى اليمين الليبرالي الديمقراطي.
بعد  ذلك  جاء   ،195٢ فبراير   19 في  عامة  برلمانية  انتخابات  أول  ليبيا  وقد شهدت 
من  السادس  ففي  الحالي،  الوطني  الكيان  تشكيل  عنها  نتح  التي  األحداث  من  سلسلة 
التي  بـرقة  الّسـنوسي على  إدريس  الشيخ محّمد  بإمارة  اعترفت بريطانيا  يونيو 1949 
عمر  منصور  وزارة  برقة  أمير  أقال  ذلك  وقبل   ،195٠ سبتمبر   1٨ في  استقاللها  نالت 
العام ذاته انتظمت  العاشر من مارس 195٠، وفي الخامس من يونيو من  الكيخيـا في 
يونيو   1٢ في  جلساته  افتتح  الذي  برقة  لبرلمان  أعضاء  الختيار  بنغازي  فـي  انتخابات 

.195٠
وفي 19 ديسمبر 195٠ شهدت طرابلس مظاهرات ضّد الّتـقسيم الفيدرالي والمطالبة 
باستقالل ليبيا الـموّحدة، ليتم في 14 فبراير 1951 اعتماد قرار الجمعّية الوطنّية بإعالن 
محّمد إدريس الّسنوسي ملًكا على ليبيـا، وفي ٢4 ديسمبر 1951 تم اإلعالن عن استقالل 
وتكليفه  الـمنتصر،  محمود  وزارة  استقالة  وعن  السنوسي،  إدريس  الملك  بقيادة  ليبيا، 

بتشكيل الوزارة الجديدة، وتعيين كل من: 
محمود الّسـاقزلي والًيـا لبرقة، أحـمد سيف 
والًيا  زكري  بن  فاضل  لفّزان،  والًيا  الّنصر 

لطرابلس. 
وفي 19 فبراير 195٢ أجريت االنتخابات 
لم  ولكنها  المستقلة،  ليبيا  التشريعية في 
دوائر  ثالث  في  إال  طرابلس  داخل  تنتظم 
حتى  االنتخابات  تأجيل  تم  حيث  انتخابية، 
الشغب  مثيري  دمرت  ان  بعد  مارس 
السجل االنتخابي في يوم االنتخابات. وفي 
شخص  مقتل  عن  أعلن  مصراتة  مدينة 
البريطانية  الشرطة  ضابط  وإصابة 
من  حشد  بين  النار  إلطالق  تبادل  بعد 
المستشفى  إلى  ونقل  المحليين،  السكان 
استخدمت  أن  بعد  أيضا  أشخاص  عدة 
واندلعت  للدموع.  المسيل  الغاز  الشرطة 
على  ردا  الناخبين  قبل  من  العنف  أعمال 
لحزب  ممثلين  بحضور  طلبهم  رفض 
بشير  الوطني  المناضل  بزعامة  المؤتمر 

السعداوي في صناديق االقتراع.
بشير  الزعيم  برئاسة  المؤتمر  حزب  عن  مرشحون  االنتخابات  تلك  في  وشارك 
السعداوي، ومجموعة المنشقين عن حزب المؤتمر الوطني برئاسة مفتي ليبيا محمد أبو 
األسعاد العالم، وحزب االستقالل برئاسة سالم المنتصر. أما عن إقليم برقة فقد تنافس 

كل من جمعية عمر المختار والمؤتمر البرقاوي.
شهدت  المؤتمر،  حزب  على  وتضييقات  تزوير  من  االنتخابات  شهدتها  لما  ونظرا 
ليبّي وجرح  الحكومة أسفرت عن مقتل  فبراير 195٢ ضّد  طرابلس مظاهرات في ٢1 

)1٣( شخًصـا.
وفي اليوم الموالي تم اعتقال زعيم حزب المؤتمر بشير السعداوي وشقيقه نوري وابن 
البالد  خارج  الى  ونفيهم   ، آنذاك  الحزب  سكرتير  زارم  احمد  و  السعداوي  زهير  شقيقه 
ومعهم محمد خليفة شعبان. كما اودع عدد من مناضلي الحزب السجون ومن ابرزهم 

محمد عباس والحاج عمر النعاس واألستاذ مصطفى بعي.
 وظهرت النتائج بانتخاب )٣5 عضوا( من طرابلس، )15 عضوا( من برقة، و)5 أعضاء( 
 195٢ مارس   ٢5 يوم  بنغازي  مدينة  في  النيابية  للهيئة  اجتماع  اول  وعقد  فزان،  من 
بحضور الملك ادريس الذي أدى القسم الدستوري أمام البرلمان واستمع وهو جالس على 

 
مظاهرات  طرابلس  شهدت   195٠ ديسمبر   19 في 
ليبيا  باستقالل  والمطالبة  الفيدرالي  التّـقسيم  ضّد 
الـموّحدة، ليتم في 14 فبراير 1951 اعتماد قرار الجمعيّة 
على  ملًكا  الّسنوسي  إدريس  محّمد  بإعالن  الوطنيّة 
استقالل  عن  اإلعالن  تم   1951 ديسمبر   ٢4 وفي  ليبيـا، 
استقالة  وعن  السنوسي،  إدريس  الملك  بقيادة  ليبيا، 
الــوزارة  بتشكيل  وتكليفه  الـمنتصر،  محمود  وزارة 
والًيـا  الّسـاقزلي  محمود  من:  كل  وتعيين  الجديدة، 
زكري  بن  فاضل  لفزّان،  والًيا  النّصر  سيف  أحـمد  لبرقة، 

والًيا لطرابلس.
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العرش  كرسي 
الذي  الجديد 
خصيصا  صنع 
الطراز  على  فرنسا  في 
رئيس  الى  النابليوني 
حكومته محمود المنتصر 
العرش  يلقي خطاب  وهو 
والشيوخ  النواب  امام 
والسفراء  الدولة  ورجال 
فيما  األجانب  والضيوف 
القسم  األعضاء  أدى 
جلسة  في  الدستوري 

موالية.
وقرر الملك تعيين عمر 
رئيس  اول  الكيخيا  باشا 
واختار  الشيوخ  لمجلس 
النواب عن طريق  مجلس 
عبدالمجيد  االقتراع 

كعبار اول رئيس له، وعمل البرلمان على تنظيم اموره وتكوين اداراته وشعبه واستفاد من 
أنظمة بعض البرلمانات العربية وفي مقدمتها مصر، ووفق دراسة للباحث بشير الكبتي، 
نظيريهما  الى  أمريكا  في  النواب  مجلس  ورئيس  الشيوخ  مجلس  رئيس  من  كل  ارسل 
في ليبيا لتنظيم الجلسات، ودامت الدورة األولى للمجلس خمسة اشهر حتى أغسطس 
195٢ اصدر خاللها قانون الميزانية العامة 5٢/ 5٣، وقانون شعار المملكة الليبية 
المحاماة  وقانون  الدستور  من   1٨6 للمادة  وفقًا  العربية  اللغة  وقانون  المتحدة 
في  المنقولة  غير  لألمالك  األجانب  حيازة  وقانون  المادية  الثروات  استثمار  وقانون 
ليبيا وقانون توفير التعليم في ليبيا وقانون مرتبات الوزراء و مكافآت أعضاء مجلس 
القوانين بمصادقة  للدولة.. وقد حظيت هذه  المالية  السنة  وقانون تحديد  األمة 

الملك عليها.
األحزاب  بإلغاء  الملكي  القرار  ومنها  مصيرية،  بإحداث  المرحلة  تلك  ارتبطت  لقد 
السياسية، بينما اضحت العالقات بين األقاليم أكثر أهمية من العالقة بالوطن، فاستمرت 
الحكومة االتحادية في منازعات مع حكومات المقاطعات حول مجاالت سلطة كل منها. أما 
المشكلة الثالثة فاستمدت من عدم وجود وريث مباشر للعرش. لتصحيح هذا الوضع 
فقد عين إدريس سنة 195٣ أخاه ذا الستون عاما لخالفته، ثم وبعد وفاة ولي العهد عين 

الملك ابن أخيه األمير حسن الرضا خلفا له.
للوالية  الّتـشريعي  المجلس  بحّل  طرابلس  والي  قرار  الموالية  األشهر  شهدت  كما 
قضت  الذي  القرار  وهو   ،1954 يناير   19 في  الّتشريعي(  للمجلس  رئيًسا  الّديب  )علي 
إثر  طرابلس  العاصمة  لتشهد  دستورّيته  بعدم  أبريل  من  الرابع  في  العليا  المحكمة 
ذلك مظاهرات أدت تحطيم نوافذ المحكمة، وفي الثامن من إبريل أعلن استقالة وزارة 
محمود الّسـاقزلي، وتكليف مصطفى بن حليم بتشكيل الوزارة، لتخرج مظاهرات غضب 

في بنغازي. 
وبعد تشكيل حكومة بن حليم )عبد الّسالم البوصيري/إبراهيم بن شعبان/محّمد بن 
الّسـّراج( في 1٢  القاّلل/مصطفى  القلهود/خليل  الّرحمن  العنيزي /عبد  عثمان/د. علي 
ابريل 1954، صدر مرسوم ملكي ببطالن قرار المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية 

قرار حل المجلس التشريعي لوالية طرابلس.
دوالر  مليون   )1( بقيمة  شيًكا  ليبيا  في  أمريكا  سفير  قّدم   1954 يونيو   19 وفي 
لمصطفى بن حليم لمشاريع الّتـنمية، وبعد شهر واحد وصل بن حليم إلى واشنطن 
لمناقشة االتفاقيات بشأن القواعد األمريكّيـة، وفي 9 سبتمبر 1954 شهدت بنغازي 
للّسـنة  دوالر  مليون   )5( مقابل  ليبيا  في  جّوّيـة  قواعد  أمريكا  لمنح  إتـّفاقّيـة  توقيع 
ناقشها  التي  االتفاقية  وهي  عـاًمـا،   )٢٠( ولمّدة  سنة  كّل  دوالر  مليون   )٢( األولى، 

شهدت ليبيا رابع انتخابات عامة 
 ،1964 أكتوبر  من  العاشر  في 
المرشحين  كل  ــاض  خ ــد  وق
االنتخابات  المتنافسين 
كمستقلين وبلغ عدد مرشحي 
الدوائر  الهيئات السياسية في 
النسبي  للنظام  الفرعية 
في  مدرجين  مرشحين   1٢٠6
هيئًة   14٢ تمثل  قائمة   ٣77
الناخبين  عدد  وبلغ  سياسية. 
في  بأصواتهم  ادلــوا  الذين 
ذلك االستحقاق مليونين و7٠٠ 

ألف.
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أكتوبر   14 يوم  عليها  وصادق  ذاته،  العام  من  سبتمبر   ٢٨ في  البرلمان 
بموافقة ٣9 عضوا ورفض 1٢. 

وفي تلك األثناء، تأزمت األوضاع أكثر، عندما تم في الخامس من أكتوبر 1954 
إغتيال إبراهيم الّشـلحي رئيس الّديوان الملكي على يّد الّشريف محي الّدين الّسنوسي 
لقبه  بنزع  ملكي  أمر  صدر  الذي  الّسـنوسي  عابد  الله  وعبد  الملك  قريب  عاًمـا(   ٢٠(
ليبيـا،  فـي  الطـّوارئ  حـالة  إعـالن  ذاته  اليوم  في  تم  وقد  عليه،  الجبرّيـة  اإلقامة  وفرض 
وبعد 1٠ أيام، صدر أمر ملكي بإعفـاء عمر منصور الكيخيا من رئاسة مجلس الّشيوخ، 
عن  اإلعالن  تم   1954 أكتوبر   17 في  أي  يومين،  وبعد  ثم  العابدية،  بعلي  واستبداله 
القبض على )7( من أفراد العائلة الّسنوسّية المالكة، من ابناء صفي الدين السنوسي 
أّي فرد من أفراد  وأبناء ابراهيم السنوسي ونفيهم إلى هون، وصدور قرار بمنع تولـّي 

العائلة الّسنوسّية ألّي منصب رسمّي .
 كانت تلك الحادثة هي أول عملية اغتيال سياسي علني تقع في ليبيا المعاصرة منذ 
تكوينها واستقاللها إذ وقعت عقب االستقالل بثالثة سنوات تقريبا، حيث قام الشريف 
محي الدين السنوسي – أحد أبناء العائلة السنوسية وحفيد أحمد الشريف – عام 1954 
داخل  عائلي  خالف  خلفية  على  الملكي  الديوان  رئيس  الشلحي  صالح  إبراهيم  باغتيال 

العائلة السنوسية وقيل عن دوافع وأسباب 
ارتكاب هذه )العملية( أن مجموعة غاضبة 
في العائلة السنوسية اعتبرت أن الشلحي، 
الملك  وبين  بينهم  حاجزا  يمثل  بات 
تحقيق  من  بالتالي  ويحرمهم  إدريس 
ويحد  واإلقتصادية  السياسية  تطلعاتهم 
للعائلة  ينتمون  كأفراد  سلطانهم  من 
السنوسية فدفع هذا الغضب المتراكم أو 
هذه الغيرة بالشاب الشريف محيي الدين 
السنوسي إلى ترصد الشلحي وهو يغادر 
بن  مصطفى  المقرب  صديقه  مكتب 
بواسطة  عليه  النار  إطالق  ثم  ومن  حليم 
الملكي  الديوان  مبنى  أمام  مسدس 
مجيد  يقول  قتيال،  فأرداه  بنغازي  بمدينة 
خدوري في كتابه ليبيا الحديثة )وقد قـَـوَّى 
عودته  بعد  بالشلحي  عالقته  حليم  بن 
متينة  صلة  ذا  أصبح  أنه  كما  ليبيا،  إلى 
أحد  السنوسي  عابد  الله  عبد  السيد  مع 
الصلة  الوثيق  السنوسية  األسرة  أفراد 
المقرب من الشلحي، وكان الثالثة وكثيرا 
ما يشار إليهم )بالثالثي(، يتعاونون تعاونا 
المال  عالمي  في  نجاحهم  إلى  أدى  وثيقا 

والسياسة.
القصاص  باب  من  باإلعدام  عليه  والحكم  ومحاكمته  الجاني  على  القبض   وتم 
الشرعي، وكان اقتراح الملك إدريس يومها - وبسبب نقمته على القاتل - أن يتم تنفيذ 
اإلعدام في عين المكان الذي تمت فيه الجريمة إال أن الجهات القضائية رفضت مقترح 
المتبعة  والقانونية  القضائية  اإلجراءات  وفق  يتم  أن  يجب  اإلعدام  أن  وذكرت  الملك 
البلد أي في السجن المركزي .. وقد حاولت جهات داخلية وأجنبية كثيرة التوسط  في 
لدى الملك إدريس للعفو عن الشريف ولكنه رفض بشدة وتم تنفيذ الحكم على الرغم 
اغتيال  عملية   ِ تؤد  لم  الواقع  وفي  السنوسي(  )فاطمة  الملكة  أخ  إبن  القاتل هو  أن  من 
الشلحي الكبير غرضها الذي ألجله أقدم الشريف محيي الدين على تنفيذها أي الحد 
من سلطان وحظوة آل الشلحي لدى الملك إدريس بل كان مفعولها عكسيا ً تماما ً حيث 
من  الشلحي  جانب إبراهيم  من  كتضحية  تلك  االغتيال  عملية  اعتبر  إدريس  الملك  أن 
الثالثة  أوالده  فتبنى  له  بل ومرب  له كخادم مخلص  أنها حدثت بسبب محبته  أو  أجله 

 
وفق دراسة للباحث بشير الكبتي، ارسل كل من رئيس 
الى  أمريكا  في  النواب  مجلس  ورئيس  الشيوخ  مجلس 
الدورة  ودامت  الجلسات،  لتنظيم  ليبيا  في  نظيريهما 
 195٢ أغسطس  حتى  اشهر  خمسة  للمجلس  األولى 
وقانون   ،5٣  /5٢ العامة  الميزانية  قانون  خاللها  اصدر 
العربية  اللغة  وقانون  المتحدة  الليبية  المملكة  شعار 
وقانون  المحاماة  وقانون  الدستور  من   1٨6 للمادة  وفقًا 
لألمالك  األجانب  حيازة  وقانون  المادية  الثروات  استثمار 
غير المنقولة في ليبيا وقانون توفير التعليم في ليبيا 
األمة  مجلس  أعضاء  ومكافآت  الوزراء  مرتبات  وقانون 
هذه  حظيت  وقد  للدولة..  المالية  السنة  تحديد  وقانون 

القوانين بمصادقة الملك عليها .
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)البوصيري وعمر وعبد العزيز( واعتبرهم بمثابة ابنائه خاصة وأنه كان قد حرم 
من اإلنجاب.. كما أنه أصدر مرسوما ً ملكيا ً بحرمان أبناء العائلة السنوسية من 

جميع األلقاب الملكية السامية 
اإلخوان  جماعة  بموجبه  يمنع  أمر  الملك  الشلحي اصدار  اغتيال  ترتب عن   وقد 
المسلمين من ممارسة أي نشاط سياسي واتخاذ اجراءات لمراقبة ومحاصرة قياداتها 

وعناصرها الليبية ربما للشكوك بعالقة القاتل بالجماعة في ليبي
لجالء  الفرنسي  والّسفير  حليم  بن  بين  اتفاقية  توقيع  تم   ،1964 أغسطس   ٣٠ في 
فرنسا عن فّزان، وفي 11 نوفمبر 1955 صدر قرار ملكي بحّل البرلمـان، وإجراء انتخابات 
في يناير 1956، وأجريت االنتخابات العامة الثانية في ليبيا المستقلة يوم 7 يناير، وكان 
مجلس النواب بتكون من 55 مقعدا، على أساس واحد لكل ٢٠٠٠٠ نسمة. ونظرا ألنه 
تم بعد انتخابات عام 195٢، حظر األحزاب السياسية، فإن جميع المرشحين لالنتخابات 
إلى  التصويت  استند  المنظمة  السياسية  الكيانات  تقدموا كمستقلين، وفي ظل غياب 
انتخاب ٣٠ مرشحا  تم  والمحسوبية.  الصالت  بربط  والعشيرة  كبير على شخصية  حد 

تم   1956 مارس   ٢6 وفي  بالتزكية، 
انتخاب عبد الـمجيد كعبـار رئيًسـا لمجلس 
الـقاضي  أنتخب سـالم  عام  وبعد  النـّـّواب، 

بديال عنه.
مواعيد  ثالثة  ذلك  بعد  البالد  شهدت 
 196٠ يناير   17 ففي  برلمانية،  انتخابية 
انتخابية  دائرة   55 إلى  البالد  قسمت 
الدوائر  غالبية  الطعن في  تم  لالنتخابات. 
من  أكثر  أو  اثنين  قبل  من  االنتخابية 
المرشحين، ونظرا ألن األحزاب السياسية 
كانت محظورة في ذلك الوقت، كان جميع 
هذه  وكانت  المستقلين.  من  المرشحين 
فيها  يستخدم  التي  األولى  االنتخابات 
الوطني،  الصعيد  على  السري  االقتراع 
المناطق  في  محصورة  كانت  وسابقا 

الحضرية.
في  عامة  انتخابات  رابع  ليبيا  وشهدت 
خاض  وقد   ،1964 أكتوبر  من  العاشر 
االنتخابات  المتنافسين  المرشحين  كل 
الهيئات  مرشحي  عدد  كمستقلين وبلغ 
للنظام  الفرعية  الدوائر  في  السياسية 
في  مدرجين  مرشحين   1٢٠6 النسبي 
سياسية.  هيئًة   14٢ تمثل  قائمة   ٣77

ألف،  و7٠٠  مليونين  االستحقاق  ذلك  في  بأصواتهم  ادلوا  الذين  الناخبين  عدد  ويبلغ 
على  الحصول  من  السياسية  المعارضة  تمكنت  اعتقل  قد  باسمها  الناطق  أن  ورغم 
تمثيل داخل قبة البرلمان. نتيجًة لذلك، قام المللك إدريس بحل المجلس النيابي وإجراء 

انتخابات مبكرة بعد سنة واحدة.
وفي ٨ مايو 1965، خاض جميع المترشحين االنتخابات كمستقلين. من أجل ضمان 
وبعد  االقتراع،  بصناديق  بالعبث  الشرطة  قامت  للحكومة،  الموالين  المترشحين  فوز 
الحكومة  وتدخل  بتزوير االنتخابات،  للتنديد  طرابلس  في  خرجت مظاهرات  يومين 
فيـها، وفي 1٢ مايو تم تنظيم إضراب عاّم في مدينـة طرابلـس، وفي اليوم الموالي قام 
في  الّتـزوير  بشأن  السنوسي  إدريس  محّمد  الملك  إلى  مذكرة  بتسليم  مرّشـح  مائة 

اإلنتخابات، وتدّخـل الحكومة فيـها.
 ،196٠  ،1956  ،195٢ محطات  في  بارزة  سمة  كان  اإلنتخابات  تزوير  فإن  وعموما، 
الكيانات  كانت  بينما  البالد،  ينخر  كان  والفساد  محظورة،  األحزاب  كانت  كما   ،1964

السياسية في غالبها تعاني من الفشل في أداء دورها.

إبراهيم  اغتيال   1954 أكتوبر  من  الخامس  في  تم 
الّشريف  يّد  على  الملكي  الّديوان  رئيس  الّشـلحي 
وعبد  الملك  قريب  عاًمـا(   ٢٠  ( الّسنوسي  الّدين  محي 
لقبه  بنزع  ملكي  أمر  صدر  الذي  الّسـنوسي  عابد  اهلل 
ذاته  اليوم  في  تم  وقد  عليه،  الجبريّـة  اإلقامة  وفرض 
إعـالن حـالة الطـّوارئ فـي ليبيـا، وبعد 10 أيام، صدر أمر 
مجلس  رئاسة  من  الكيخيا  منصور  عمر  بإعفـاء  ملكي 
الّشيوخ، واستبداله بعلي العابدية، ثم وبعد يومين، أي 
في 17 أكتوبر 1954 تم اإلعالن عن القبض على )7( من 
أفراد العائلة الّسنوسيّة المالكة، من ابناء صفي الدين 
إلى  ونفيهم  السنوسي  ابراهيم  وأبناء  السنوسي 
العائلة  أفراد  من  فرد  أّي  تولـّي  بمنع  قرار  وصدور  هون، 

الّسنوسيّة ألّي منصب رسمّي .
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مجلس الّدولة..
الجسم الثالث من أجسام 

اتفاق الصخيرات
محمد بالطيب

أنتج  حاًدا،  سياسيا  وانقساما  ضارية،  أهلية  حرب  إيقاع  على  ليبيا  عاشت   ٢٠14 العام  في 
وحكومة  الوطني  والمؤتمر  شرقا،  مؤقتة  وحكومة  برلمان  وحكومتين:  البالد  في  برلمانين 
اإلنقاذ غربا، مع حالة غير مسبوقة من االقتتال والمواجهات في مختلف مدن البالد، حيث كانت 
من  مسلحة  مجموعات  قادتها  التي  ليبيا«  »فجر  عملية  إيقاع  على  تعيش  طرابلس  العاصمة 
مدينة مصراتة ضد مجموعات أخرى من مدينة الزنتان بقصد إخراجها من العاصمة، بينما 
كانت ثاني كبرى المدن الليبية، بنغازي شرقا، تعيش حالة حرب بين الجيش الوطني “الوليد” 
تحت عنوان »معركة الكرامة« بقيادة خليفة حفتر، والجماعات المتطرفة والجهادية التي كانت 

،،تسيطر على المدينة.
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إيديولوجّية  عناوين  تحت  عامين،  من  ألكثر  البالد  على  طاغيا  االنقسام  مشهد  ظّل 
شٍق  مع  متحالًفا  كان  مصراتة  مدينة  من  مهما  شًقا  أن  القول  فيمكن  متداخلة،  وجهوّية 
كبير ومهم من الطيف اإلسالمي والجهادي، بينما كان خليفة حفتر يجمع حوله تحالًفا واسعا 
من القوى السياسية المدنّية مع دعم مهم من مختلف مدن الّشرق ومدن أخرى في الغرب 
المعادلة  المهم في  السياسي  الوزن  الجبلية ذات  الزنتان  األكبر في مدينة  الشق  وأهمها 

الليبية.
هذه الحالة من االنقسام ظلت قائمة بين البرلمان المنتخب المنعقد في مدينة طبرق 
والمؤتمر الوطني العام المنتهية واليته ومقّره بالعاصمة طرابلس، وكالهما يعتمد حكومة 
خاصة به )الحكومة المؤقتة ورئيسها عبد الله الثني بالبيضاء شرقا وحكومة اإلنقاذ الوطني 
ورئيسها خليفة الغويل بطرابلس غربا( فبدأت المساعي المحلية واإلقليمية والّدولية، بعد 
أكثر من عام على اندالع المعارك، الحتواء األزمة الليبية التي عمقتها المواجهات العسكرية.

مؤتمر  في  الليبيين  السياسيين  الفرقاء  جمع  في  أممي  نجاح  تّوجها  المساعي  هذه 
الصخيرات بالمغرب، حيث أفضت المفاوضات العسيرة والطويلة إلى توقيع اتفاق سياسي 
شامل تحت رعاية األمم المتحدة في 17 ديسمبر ٢٠15 بإشراف المبعوث األممي مارتن 
كوبلر إلنهاء والذي بدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل ٢٠16. ووقع 
على هذا االتفاق ٢٢ برلمانيًا ليبيًا على رأسهم صالح محمد المخزوم من طرف المؤتمر 
الوطني العام الجديد وامحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي. وأفضى االتفاق 

إلى تشكيل ثالثة أجسام سياسية رئيسية في البالد، كحل توافقي لألزمة القائمة وهي:
ومقرها  السراج  فائز  ويترأسها  للّدولة  التنفيذي  الجهاز  وهي  الوطني:  الوفاق  حكومة 

طرابلس.
مجلس النواب: وهو الجسم التشريعي الرئيسي في البالد ويتولى اعتماد أعضاء الحكومة 

وسن القوانين ويترأسه المستشار عقيلة صالح.
الرحمان  عبد  يترأسه  كان  استشاري  سياسي  جسم  وهو  للدولة:  األعلى  المجلس 

السويحلي.
فما هو مجلس الّدولة؟

ديسمبر   17 في  وقع  الذي  الصخيرات  اتفاق  بعد  ليبيا  في  أسست  استشارية  هيئة  هو 
العام  بداية  منذ  دامت  التي  للحرب  حد  وضع  بهدف  المتحدة  األمم  رعاية  تحت   ٢٠15
الصخيرات  اتفاق  نص  من  و٢5  و٢4  و٢٣  و٢٢  و٢1  و٢٠   19 المواد  وحسب   .٢٠11

المنشورة على االنترنات:
وفقًا  باستقاللية  بعمله  يقوم  للدولة  استشاري  مجلس  أعلى  هو  الدولة  مجلس   .1
لإلعالن الدستوري المعدل ووفقًا التفاق الصخيرات والتشريعات الليبية النافذة ويكون له 

الشخصية القانونية االعتبارية والذمة المالية المستقلة.

في  رأيه  الدولة  مجلس  يبدي 
ترى  التي  ــرى  األخ المسائل 
الوطني  ــاق  ــوف ال حكومة 
في  وله  فيها  تستشيره  أن 
المذكرات  يعد  أن  ذلك  سبيل 
الالزمة  والتقارير  والدراسات 
ــدى  ل يــســتــرشــد  أن  ــى  ــل ع
بالمعايير  مقترحاته  تقديم 
له  تضعها  التي  والمحددات 

الحكومة.
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٢. يتولى المجلس باألغلبية التي يقرها نظامه الداخلي خالل فترة أقصاها ٢1 يومًا من 
تاريخ عرض مشاريع القانون عليه إبداء الرأي الملزم ل حكومة الوفاق الوطني الليبية في 
تلك  رفض  أو  قبول  حق  للمجلس  و  الليبي  النواب  مجلس  إلى  إحالتها  قبل  المشاريع  تلك 

المشروعات.
٣. يتولى المجلس إبداء الرأي االستشاري و االقتراحات الالزمة ل حكومة الوفاق الوطني 

الليبية في القضايا المتعلقة بإبرام االتفاقيات الدولية و االنضمام إليها.
4. يتعين على المجلس الرد كتابيًا على أي طلب من حكومة الوفاق الوطني في غضون 

٢1 يومًا من تاريخ استالمه.
5. ينظم المجلس عمله وفق الملحق رقم ٣ باالتفاق السياسي.

6. في أول اجتماع له ينتخب المجلس رئيسًا له ونائبين ومقرر و يضع الالئحة الداخلية 
الخاصة به ويعقد اجتماعاته بصفة دورية خالل فترة ال تتجاوز ٣٠ يومًا بين كل اجتماع.

الدولة بالعاصمة طرابلس ويجوز له عقد اجتماعاته  الرئيسي لمجلس  المقر  7. يكون 
في أي مدينة أخرى.

اتفاق  لنص  وفقًا  النواب  مجلس  عمل  بانتهاء  للدولة  األعلى  المجلس  عمل  ينتهي   .٨
الصخيرات.

9. بدون اإلخالل بالصالحيات التشريعية لمجلس النواب، يقوم مجلس النواب ومجلس 
التأسيسية  الهيئة  عمل  انتهاء  من  شهرين  قبل  بينهما  مشتركة  لجنة  بتشكيل  الدولة 
العامة  واالنتخابات  االستفتاء  قانوني  اقتراح مشروعي  الدستور مهمتها  لصياغة مشروع 
الضروريان الستكمال المرحلة االنتقالية والتشريعات األخرى ذات الصلة وتقدم مشاريع 

القوانين لمجلس النواب إلقرارها.
التعاون  بتعزيز  الوطني  الوفاق  وحكومة  النواب  ومجلس  الدولة  مجلس  يلتزم   .1٠
والتنسيق فيما بينهم لتوفير أجواء مناسبة إلجراء االستفتاء على الدستور وإجراء االنتخابات 

العامة والتداول السلمي للسلطة.
11. يختص مجلس الدولة كذلك بدراسة واقتراح السياسات و التوصيات الالزمة حول 
المقومات  حماية  و  الوطنية  الوحدة  دعم  و  السياسي  االتفاق  تنفيذ  دعم   : موضوعات 
األساسية للمجتمع و مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية وفقًا لبرنامج عمل الحكومة 
و أولوياتها و مكافحة اإلرهاب و العنف والتطرف واإلقصاء و دعم جهود المصالحة الوطنية 
والسلم االجتماعي من خالل اآلليات القائمة و العودة الطوعية واآلمنة للمهجرين والنازحين 
ودعم ومساندة  والكراهية  العنف  ثقافة  ونبذ  السالم  إحالل  في دعم جهود  اإلعالم  دور  و 

لجان تقصي الحقائق ومؤسسات مكافحة الفساد في أدائها لواجباتها.
1٢. يبدي مجلس الدولة رأيه في المسائل األخرى التي ترى حكومة الوفاق الوطني أن 
تستشيره فيها وله في سبيل ذلك أن يعد المذكرات و الدراسات والتقارير الالزمة على أن 

يسترشد لدى تقديم مقترحاته بالمعايير والمحددات التي تضعها له الحكومة.
1٣. يجوز للمجلس في سبيل أدائه لمهامه تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه.

الجسم  هو  النواب  مجلس 
في  الرئيسي  التشريعي 
أعضاء  اعتماد  ويتولى  البالد 
القوانين  ــن  وس الحكومة 
عقيلة  المستشار  ويترأسه 

صالح.
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المجلس األعلى للدَّولة..
تونس ـ منور مليتي

بين  النسيج  نوع  ظل  في   ٢٠11 في  القذافي  معمر  نظام  سقوط  قبل 
أجندات داخلية وأجندات قوى خارجية كانت ليبيا تمتلك كل مقومات الدولة 
المدنية ذات السيادة تقودها مؤسسات أجهزة تحظى بالشرعية والشعبية 
وال يدين الليبيون بالوالء سوى إليها باعتبارها رمز كيان هويتهم الوطنية 

والسياسية.
غير أن سقوط النظام وما استتبعته من فوضى أمنية بين الفرقاء قاد إلى 
تفكيك مؤسسات الدولة وأجهزتها تحت يافطة أنها من مخلفات القذافي 
على  كما  الغرب  على  سيطرتها  تبسط  كانت  التي  القوية  الدولة  وتمزقت 

الشرق في ظل غياب أي ثقافة سياسية واعية.
ويبدو أن الثقافة السياسية التي يتبناها الفرقاء لم تكن على قدر من الوعي 
ما يؤهلها إلى التمييز بأن النظام السياسي شءي والدولة ومؤسساتها شءي 
آخر، فالنظام وفق العلوم السياسية هو جملة من الخيارات والبرامج التنموية 
أما  الشعوب  وتطلعات  التاريخية  المراحل  وفق  تتغير  أن  يمكن  والسياسية 
الدولة فهي اإلطار االنتمائي للشعب وهي ثابت من ثوابته بقطع النظر عن 

المؤاخذات المشروعة وغير المشروعة.
،،
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مقيتة  استباحة  عملية  إلى  ليبيا  في  الدولة  تعرضت  الفوضى  من  سنوات  خمس  خالل 
بدفع من قوى خارجية لتنخر مؤسساتها من الداخل ومن الخارج وتفكك أجهزتها السيادية 

حتى أنها انهارت بالكامل تحت منطق االحتكام للغة السالح المتدفق عبر الحدود.
غير أن المتابع للشأن الليبي بإمكانه أن يالحظ أن »منطق الدولة« بدا عصيا على الفرقاء 
باتجاه  الحوار على صعوباتها وتعقيداتها  انتهاج سياسة  الليبيين  وهو ما يفسر مفاضلة 
سياسية  قوى  جهود  خالل  من  الالدولة«  لـ«منطق  االرتهان  على  سياسية  تسوية  عملية 

ووطنية قادت إلى اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر ٢٠15 . 
   ويعد المجلس األعلى للدولة الذي نص عليه اتفاق الصخيرات من أهم المؤسسات التي 
السياسية  التسوية  الدولة، نقول استعادة ألن مسار  ليبيا لمؤسسات  إلى استعادة  تسعى 
وبقطع النظر عن كل المالبسات يحاول إعادة تركيز أجهزة الدولة وليس إلى بناء دولة هي 

إلى اليوم تمثل جزء من الثقافة السياسية للطبقة السياسية وللشعب الليبي. 
وبهذا المعنى يمكن القول إن المجلس األعلى للدولة يؤشر على نوع من االستمرارية 
للدولة في ليبيا مهما كانت االختالفات كما يستبطن عودة الوعي للفرقاء بأن حل األزمة في 

البالد لن يكون إال من خالل إعادة بناء الكيان السياسي الوطني. 
صالحيات  تمتلك  التي  الدولة  كيانات  إحدى  هو  المجلس  أن  الفرضية  هذه  يعزز  ومما 
الرقابية  الهيئة  السياسية واإلدارية في ما يشبه  القرارات  استشارية واسعة بشأن صناعة 

على مدى تطابق الخيارات والتوجهات مع روح الدستور. 
بعمله  يقوم  للدولة  استشاري  مجلس  »أعلى  أنه  على  للدولة  األعلى  المجلس  يعرف 
الليبية  المعدل ووفقا التفاق الصخيرات والتشريعات  الدستوري  باستقاللية وفقا لإلعالن 

النافذة ويكون له الشخصية القانونية االعتبارية والذمة المالية المستقلة«.
تبدو القراءة السطحية لهذا التعريف مخاتلة إذ تحيل إلى أن المجلس غرفة ثانية، إضافة 
الدولة  التأكيد على علويته فوق كل مؤسسات  البرلماني، غير  النظام  البرلمان، وفق  إلى 
يمنح  والمالية  القانونية  شخصيته  إلى  إضافة  الدستور  من  يستمدها  التي  واستقالليته 

المجلس صالحيات استشارية رقابية على الدولة نفسها. 
وفي  الدولة  مؤسسات  مختلف  على  االستشارية  الرقابة  الصالحيات  تشمل  أن  ويمكن 
التنفيذية وهي وظيفة تعديلية تمنع أي تجاوز لممارسة السلطة سواء  مقدمتها السلطة 
غير  محدودة  بصالحيات  ملزمين  أنفسهما  ليجدا  الرئيس  قبل  من  أو  الحكومة  قبل  من 

مطلقة.

ــى  ــل ــد الــمــجــلــس األع ــع ي
عليه  ــص  ن ــذي  الـ لــلــدولــة 
أهم  من  الصخيرات  اتفاق 
المؤسسات التي تسعى إلى 
لمؤسسات  ليبيا  استعادة 
ألن  استعادة  نقول  الدولة، 
السياسية  التسوية  مسار 
ــن كل  وبــقــطــع الــنــظــر ع
إعادة تركيز  المالبسات يحاول 
بناء  إلى  وليس  الدولة  أجهزة 
تمثل  اليوم  إلى  هي  دولــة 
السياسية  الثقافة  من  جزء 
وللشعب  السياسية  للطبقة 

الليبي.
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وتمثل هذه النقطة في حال التزام المجلس بالقيام بدوره من أبرز مالمح الديمقراطيات 
العريقة التي ال تتحرك فيها السلطة التنفيذية إال في إطار ما تحدده السلطة الرقابية لتضع 

حدا لالنفراد بالحكم وبالقرار السياسي واإلداري.
بالتأكيد لم يكن إنشاء المجلس األعلى للدولة خارج سياق عملية التسوية وتعقيداتها 
السياسية واالجتماعية وأيضا العسكرية فالليبيون على وعي بأن الدولة الناشئة محفوفة 

بعديد المخاطر في ظل وضع داخلي هش وفي ظل أوضاع منطقة أكثر هشاشة.
عنصران  اآلخر  عن  طرف  أي  وإستقواء  ومخاوف  السلطة  شخصنة  هاجس  يبدو  كما 
أن  إذ يمكن  ليبيا  المجلس وهي مخاوف ال تختص بها  حاضران بقوة في تحديد تعريف 

نشير إلى ان غالبية األنظمة العربية إن لم نقل كلها تفتقد إلى مثل هذه اآللية.
وتجنبا ألي شكل من أشكال استبداد السلطة التنفيذية تنص وثيقة المجلس على إبداء 
مجلس  على  إحالتها  قبل  القوانين  مشاريع  بشأن  الوطني  الوفاق  لحكومة  الملزم  الراي 

النواب كما أن من صالحياته حق قبول أو رفض تلك المشاريع. 
وتؤكد مثل هذه الصالحيات أن المجلس يشتغل وفق منطق الدولة ال بناء على خيارات 
النظام السياسي وتوجهات السلطة التنفيذية إذ بإمكانه أن يسحب منها بعض صالحياتها 
بناء على األغلبية طبعا وهو ما يجعل منه سلطة السلطات التي يعود إليها الرأي الحاسم في 

الخيارات السياسية والبرامج التنموية وأيضا في القرارات الوطنية الحاسمة.  
ومن المفيد أن نشير هنا إلى إلزامية رأي المجلس للحكومة تحول دون أي خالف معها 
المجلس  لصالحيات  قوة  عنصر  يمثل  ما  وهو  القرارات  أو  القوانين  مشاريع  تمرير  بشأن 

ويضفي عليها الشرعية قبل إحالتها على البرلمان للتصديق عليها.
للسياسات  األول  الراعي  للدولة  األعلى  المجلس  يكون  الصالحيات  هذه  خالل  ومن 
العامة التي تنتهجها السلطة التنفيذية في إدارتها للشأن العام سياسيا وتنمويا وهو أيضا 
الراعي األول لكل مشاريع القوانين المتعلقة بالحريات وبحقوق اإلنسان وبنشاط األحزاب 

ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى الكيانات السياسية األخرى.
وتشمل صالحيات المجلس إبداء الرأي االستشاري واالقتراحات الالزمة للحكومة بشأن 
القضايا المتعلقة بأبرام االتفاقيات الدولية واالنضمام إليها وهي نقطة تتعلق بصالحيات 

المجلس في ما يتعلق بالسياسات الخارجية بناء على المصلحة الوطنية. 
ومن شأن هذه الصالحيات أن تمنح المجلس األعلى للدولة حق الرقابة على عالقات ليبيا 
بفضائها اإلقليمي والدولي لتنخرط فيه بكل وعي سياسي خاصة في ظل تعدد أجندات 

القوى اإلقليمية والدولية وأذرعها من منظمات غير حكومية. 
وإرساء  الوطنية  الوحدة  إلى  تهدف  استراتيجية  وطنية  مهام  للدولة  األعلى  وللمجلس 
السلم األهلي إذ من صالحياته دعم تنفيذ االتفاق السياسي ودعم الوحدة الوطنية وحماية 
المقومات األساسية للمجتمع ومشاريع التنمية للحكومة وأولوياتها ومكافحة اإلهاب والعنف 

والتطرف واإلقصاء ودعم جهود المصالحة الوطنية والسلم االجتماعي.

إنشاء  يكن  لــم  بالتأكيد 
للدولة  األعــلــى  المجلس 
التسوية  عملية  سياق  خارج 
السياسية  وتعقيداتها 
العسكرية  وأيضا  واالجتماعية 
بأن  وعــي  على  فالليبيون 
الدولة الناشئة محفوفة بعديد 
المخاطر في ظل وضع داخلي 
هش وفي ظل أوضاع منطقة 

أكثر هشاشة.



32 الخميس  ١٢   أبريل  ٢٠١٨             العدد: ٢٣ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

كاريكاتير

محمد قجوم


	_ftnref14
	_ftnref15
	_ftnref16
	_ftnref17
	_ftnref1
	_ftnref2
	_ftnref3

