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أفقياً  والسياسي  االجتماعي  واالنقسام  الشتات  من  حالًة  ليبيا  تعاني  مضى  وقت  أي  من  أكثر 
وعمودياً، وأكثر من أي وقت مضى تشرف البالد على حافة الهاوية. هاوية الحرب األهلية واالحتراب 
الداخلي البغيض. السالح الذي تسرب من أيدي الدولة وتوزع عشوائياً على المجموعات المسلحة 
المتطرفة حول البلد إلى ساحة حرب مفتوحة وقودها المدنيون: النساء الضعيفات في مجتمع تحول 
فيه البقاء لألقوى، األطفال الصغار الذين حرمتهم الحرب من مدارسهم ومن أبسط شروط الطفول 
العادية، الشيوخ الكبار وشباب البلد الذي التهمته الة الحرب القذرة، بداًل من أن يكون مرابطاً في 

مواقع اإلنتاج وعلى مدارج الجامعات.
في عددها الخامس، تسلط نشرة »المرصد« الصادرة عن مؤسسة »بوابة إفريقيا اإلخبارية« لإلعالم 
والنشر، الضوء على حالة الشتات هذه. في السياسة والمجتمع المدني وعلى أهم الكيانات المسلحة 
والفاعلة في البالد، سواء كانت هذه الفاعلية سلبية أو إيجابية. إن ما كان باألمس القريب مجمعاً 
سلبيات،  من  فيها  ما  وعلى  »الثورية«،  والسلطة  والقانون  المجتمع  بقوة  الدولة،  بيد 
المسلحة.  الميليشيات  وقادة  الحرب  أمراء  عند  مفرقاً  اليوم  أصبح 
شديدة،  ضمور  حالة  في  هي  أو  تالشت  فالدولة 
والقانونية  الشرعية  سلطتاها  فقدت 
من  صغيرة  حفنة  لفائدة 
وأمراء  الحرب  تجار 

الدم.
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صلح القبيلة ما أفسدته السياسة هل ُتُُ

حل  في  إيجابي،  دور  للقبيلة   
التي  المختنقات  من  الكثير 
بالطرق  حلها  يستعصي 

الرسمية.

حسين مفتاح

تلعب التركيبة االجتماعية المبنية على التقسيم القبلي دورا محوريا في حياة الليبيين، 
في  التداخل  إلى  ذلك  تتجاوز  بل  فحسب،  االجتماعي  والترابط  التعامل  حيث  من  ليس 
مختلف تفاصيل الحياة بما في ذلك السياسية واالقتصادية واألمنية وغيرها، وإن تضاءل 
هذا الدور بحكم التطور الطبيعي، والتحوالت الحضرية التي شهدها تاريخ البالد، في عدة 

مراحل.
أن  في  عاقالن  يختلف  ال 
للقبلية تأثيرها السلبي عندما 
القبلية  العصبية  تسيطر 
القبيلة  أفراد  سلوك  على 
وفي  المدنية،  التعامالت  في 
وعند  المجتمع،  أمور  تسيير 
السياسية  العملية  في  الدخول 
ال  أنه  إال  القبلية،  بالمغالبة 
للقبيلة  ما  على  أيضا  يختلف 
من دور إيجابي، في حل الكثير 
من المختنقات التي يستعصي 
وعبر  الرسمية،  بالطرق  حلها 
الدولة،  مؤسسات  دوائر 
الظروف  ظل  في  سيما  ال 
عجز  حاالت  وفي  االستثنائية، 
عن  »الحكومية«  المؤسسات 
اإليفاء بواجباتها، ولعل الوضع 
خير  اليوم  ليبيا  مثل  بلد  في 

دليل هذا.

ارتباط الجغرافيا بالديموغرافيا

الناحية  من  ليس  الليبية،  القبائل  خارطة  على  نظرة  إلقاء  سنحاول  الملف  هذا  في 
القبلية  الكتل  أهم  على  الوقوف  سنحاول  بل  الليبية،  القبائل  كل  حصر  أو  الديموغرافية، 

وانتشارها جغرافيا، وتأثيرها في مجريات األحداث، وتحديد القوى القبلية في البالد.
تنقسم جغرافيا ليبيا بشكل شبه كامل على منطقة ترتبط عادة ببعض القبائل ال سيما 
ذات التعداد السكاني الكبير، بل إن بعض المناطق عرفت بأسماء القبائل التي استوطنتها، 
والشواهد على ذلك كثيرة، منها على سبيل المثل ال الحصر، مناطق ورشفانة، وترهونة، 
بأسماء  المدن  اسم  فيها  توحد  التي  المناطق  من  وغيرها  ومسالتة،  وورفلة،  والزنتان، 
القبائل، وارتبط الليبيون فيما بينهم بتحالفات قبلية للتعاطي مع ظروف المواجهات في 
وهو  األهلية«،  »الحروب  الداخلية  المواجهات  بعض  وفي  عادة،  الخارجي  العدوان  حاالت 

الحقيقية على األرض في ليبيا،  القوى  القبلية تمثل  التحالفات والتكتالت  ما جعل 
وتجلت صورها »اإليجابية« في مقاومة الغزو اإليطالي بما عرف بـ«األدوار«، وقوات 

القوى االجتماعية في ليبيا:

؟
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الغربية  المنطقة  في  ينتشر 
من ليبيا عدد كبير من القبائل 
مع  جنب  إلى  جنبا  العربية، 
ورفلة،  قبائل  وتعد  »األمازيغ«. 
وترهونة، وورشفانة، األكبر من 

حيث العدد

تتكون من عدة قبائل تحت قيادة موحدة تشترك مع بعضها البعض في خوض الحرب، 
والدخول في المفاوضات »إن لزم األمر«.

تحالفات تاريخية

مع  إلى جنب  جنبا  العربية،  القبائل  كبير من  ليبيا عدد  الغربية من  المنطقة  في  ينتشر 
»األمازيغ«. وتعد قبائل ورفلة، وترهونة، وورشفانة، األكبر من حيث العدد، عالوة على قربها 
من العاصمة طرابلس التي تتحلق حولها فيما يشبه القوس، وتنتشر قبائل أخرى ال تقل 
أهمية عن هذه القبائل الثالث، وإن كانت أقل من حيث العدد، مثل قبائل الصيعان، والزنتان، 
ومسالتة، والنوائل، والعجيالت، والعربان، والمشاشية، وغيرها. وترتبط فيما بينها بتحالفات 
ليبيا في فبراير من  التي شهدتها  تاريخية، حافظت عليها ولو رمزيا، وإن كانت األحداث 
سنة 2011 جاءت بمثابة طفرة، اختلت فيها الحسابات التقليدية، وتغيرت التحالفات، حيث 
القبائل إلى »مؤيدة« للنظام وأخرى منشقة، وإن كانت المعطيات تفصيليا  انقسمت هذه 

احتفظت بحاالت استثنائية ليس بين أبناء القبيلة الواحدة بل بين أفراد األسرة الواحدة.
وفي المنطقة الشرقية من ليبيا ال يختلف األمر كثيرا عما هو عليه في غربها، حيث ينتشر 
عدد من القبائل ذات التعداد الكبير، والمسيطرة على مساحات جغرافية ارتبطت بها، ومن 
المناطق  وفي  بنغازي،  مدينة  في  المنتشرة  العواقير  قبيلة  الشرقية،  المنطقة  قبائل  أهم 
المحيطة بها، وقبائل العبيدات، والعرفة، والدرسة، والجوازي، والقطعان، والحاسة، والمنفة، 
الوسطى،  المنطقة  اتجاه  في  بنغازي  تمتد غرب  التي  والفواخر،  والزوية،  المغاربة،  وقبائل 
الدولة  عن  كامل  شبه  بشكل  المنطقة  انفصلت   ،2011 فبراير  أحداث  وخالل  والواحات، 
الليبية، وأصبح االستثناء الفردي هو محافظة مجموعات من بعض قبائل المنطقة الشرقية 

على وفائها لمنظومة الدولة ولم تعلن »انشقاقها«.

مليشيات قبلية في غياب سطوة الدولة

بعد إعالن إسقاط النظام في شهر أكتوبر سنة 2011، عاد نفوذ القوى القبلية للظهور 
على  بنائها  في  تعتمد  قبلية،  مليشيات  تشكل  في  تمثل  جديدا  وجها  واتخذ  جديد،  من 
الرابط القبلي بين عناصرها، وذلك نتيجة لغياب األجسام السياسية التابعة لسلطة الدول، 
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يرى المفكر العربي المحامي 
أن  الغويل،  إبراهيم  الليبي 
األهم  الدور  الليبية  للقبائل 
مما  ليبيا  خ��روج  في  واألب��رز 
أزم��ات  م��ن  ال��ي��وم  تعانيه 

مختلفة.

واالعتماد على المليشيات ليس فقط من باب صنع النفوذ واالستحواذ على المزايا لدى قادة 
المجموعات المسلحة التي سيطرت على البالد فيما عرف بـ«الثوار«، بل في الكثير من األحيان 

جاء تكوين بعضها لدواعي الدفاع عن النفس، ورد العدوان، في ظل استشراء الفوضى.
ونقلت وسائل إعالم محلية عن عضو مجلس النواب الليبي حسن صالح، أن القبيلة في 
البداية كانت تقوم بدور مجتمعي ثقافي في المقام األول، في ظل إحكام األنظمة الحاكمة 
من  تبعه  وما   ،2011 عام  النظام  سقوط  مع  أنه  إال  كاملة،  بصورة  البالد  على  سيطرتها 
انهيار لمؤسسات الجيش والشرطة، لم تجد القبائل بداً من القيام بدور المؤسسة األمنية 
الملقاة  األمنية  المسؤولية  أن  معتبرا  بها،  تتواجد  التي  والمناطق  نفسها  عن  الدفاع  في 
على كاهل القبائل بعد 2011 قادت إلى تشكيل ما يسمى بـ«الميليشيات القبلية« سواء من 

منتسبي  من  أو  السابقين،  الجيش  أفراد 
تناثر  ظل  في  خاصة  المدنيين،  القبيلة 
بنية  إلى  إضافة  أطرافها،  وتباعد  الدولة 
ال  والتي  المتماسكة  غير  الليبي  المجتمع 
مترابطة،  كوحدة  عليها  التعويل  يمكن 
رسم  في  كبير  دور  للقبائل  بات  ثم  ومن 
الخارطة السياسية الليبية طوال السنوات 

السبع الماضية.

يبقى للقبيلة
دورها اإليجابي

على الرغم من األثر السلبي المرتبط 
البالد،  أمور  تسيير  في  القبيلة  بسطوة 
كبح  في  اإليجابية،  أدوارها  لها  تبقى 
على  الضغط  ممارسة  أبنائها،  انحراف 
المجموعات  إلى  منهم  المنضمين 

في  قوتها  على  تحافظ  التي  العرفية،  وبالطرق  االجتماعي،  الغطاء  برفع  المتطرفة، 
الوقت الذي تختل فيه القوى الرسمية في حال انهيار الدولة.

ويرى المفكر العربي المحامي الليبي إبراهيم الغويل، أن للقبائل الليبية الدور األهم 
واألبرز في خروج ليبيا مما تعانيه اليوم من أزمات مختلفة، وانسداد سياسي، ويبرر ذلك 
التي طغت  الليبية  الحالة  وفي  استثنائية،  تحتاج حلوال  لألمم  االستثنائية  الظروف  بأن 
السياسيين  من  الخاصة  المصالح  أصحاب  سطوة  بسبب  السياسية  الصراعات  فيها 
وزعماء المليشيات، لم يبق أمام الليبيين إال االعتماد على القيادات االجتماعية ألن من 
يتم ترشيحهم كقادة اجتماعيين يتم فرزهم كأفضل واجهات للقبائل التي يمثلونها، 
ألن كل قبيلة ترشح أفضل من يمثلها، وهو ما يؤدي الختيار قيادات فاعلة ال تحركها 
االجتماعي من قدرة  للعامل  ما  السياسية، عالوة على  والمنافسات  الخاصة،  المصالح 
بعد  ليبيا  تحتاجه  ما  وهو  للمصالحة،  مختلف  مناخ  خلق  في  معنويا،  الضرر  جبر  على 

الصراعات التي اندلعت في مختلف المناطق والمدن دون استثناء.
تنظمه  ال  جسما  تمّكن  التي  اإلجرائية  والعمليات  اآلليات  ما  يسأل،  أن  لسائل  لعل 
ضوابط وقواعد مكتوبة، من أن يلعب دوراً مهما في حل أزمة مثل األزمة الليبية الراهنة؟
في  الليبية  الدولة  بذلتها  التي  المحاوالت  تنجح  لم  عندما   2011 مايو  شهر  في 
تم  والدولية،  المحلية  التصعيد  لموجة  نظرا  السلمية،  بالطرق  األحداث  مواجهة 
اللجوء للحل االجتماعي، حيث عقد المؤتمر الوطني األول للقبائل الليبية في العاصمة 
طرابلس يومي 5، 6 مايو 2011، بحضور ومشاركة ممثلي أكثر من 2000 قبيلة ليبية، 
التي تمت السيطرة عليها من  المناطق  البالد بما في ذلك  من مختلف مدن ومناطق 
اجتماعية  قيادة  وأفرز  نتائج،  عدة  إلى  المؤتمر  وخلص  المسلحة،  المجموعات  قبل 
متجاوزا  الظروف،  تلك  في  البالد  تسيير  يمكنه  »برلمانيا«  بديال  تكون  ألن  مؤهلة 
الخالفات السياسية، ومتحررا من تأثير األجندات والضغوط الخارجية. وبالفعل نجحت 
جهود مجلس القبائل في تلك الفترة في تحقيق عدة مكاسب، حيث ساهم في التواصل 
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بين األطراف المختلفة وعقد مفاوضات كادت أن تفضي إلى حل سلمي لوال التدخالت 
الخارجية والضغط على بعض األطراف، ما أدى إلى فشل المفاوضات، كما نجح المجلس 
في فتح ممرات آمنة إلخراج المدنيين العالقين في بعض مناطق االشتباكات المسلحة، 
وحل مشكلة المهجرين والنازحين، وغير ذلك من المهام، التي من بينها أيضا محاولة 
تسيير مسيرة »لم الشمل« الوطنية من غرب البالد إلى شرقها، والتي انطلقت بالفعل 
من  بالقرب  وإيقافها  باألسلحة  عليها  المسلحة  المجموعات  بهجوم  إجهاضها  وتم 

مدينة البريقة.

مؤتمر سلوق رمزية التاريخ والجغرافية

واستكماال لما ُبذل من جهود وأعمال لمؤتمر القبائل الليبية، عقدت بعد األحداث عدة 
 ،2014 عام  ورشفانة  وفي   ،2012 عام  وليد  بني  في  القبلية،  المكونات  ضمت  مؤتمرات 
تحت  الليبية،  االجتماعية  والمكونات  القبائل  لكل  جامع  جديد  جسم  تشكيل  عنها  وانبثق 
مسمى مؤتمر القبائل والمدن والمناطق الليبية، والذي اختار قيادته تحت مسمى »المجلس 
األعلى للقبائل والمدن الليبية«، وهو جسم اليزال يمارس نشاطه، ويعتمد في تكوينه على 

المجالس االجتماعية لكل القبائل والمكونات االجتماعية الليبية.
أهم  من  بنغازي(  )جنوب  سلوق  مدينة  في  عقد  الذي  الليبية  القبائل  مؤتمر  ويعد 
2011، حيث عقد في ذكرى طرد  أحداث  بعد  الليبيين  التي جمعت  واللقاءات  المؤتمرات 
الطليان عن ليبيا في السابع من أكتوبر، وبجوار ضريح شيخ الشهداء عمر المختار، وتميز 
ونجح  المناطق،  مختلف  من  الليبية،  القبائل  ممثلي  من  مسبوق  وغير  كبير  عدد  بحضور 
المصلحة  غلبت  سياسيا،  مختلفة  أطراف  بجمع  السياسية،  الخالفات  تجاوز  في  المنظمون 

العامة على االنتماءات السياسية الضيقة.
أن  يمكن  التي  األجسام  أهم  من  اليوم  الليبية  والمدن  للقبائل  األعلى  المجلس  ويعد 
يعول عليها في تحقيق مصالحة مجتمعية، ومعالجة العديد من المشاكل التي ترتبت عن 
له  أعطيت  حال  في  الواحد،  الشعب  أبناء  بين  المسلحة  والصراعات  السياسية  الخالفات 

الفرصة المناسبة، وُهيِّئت له الظروف الموضوعية للقيام بواجباته.

نجح المجلس في فتح 
ممرات آمنة إلخراج المدنيين 
العالقين في بعض مناطق 

االشتباكات المسلحة
 وحل مشكلة المهجرين 

والنازحين.
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بعد سقوط نظام العقيد 
معّمر القّذافي، وتفّكك 

الّدولة الليبية وانهيار معظم 
مؤسساتها، تبّدَل المشهد 
السياسي برّمته، وتغيّرت 

الخارطة السياسيّة في البالد 
بشكل تام.

محمد بالطيب

معظم  وانهيار  الليبية  الّدولة  وتفّكك  القّذافي،  معّمر  الليبي  العقيد  نظام  سقوط  بعد 
مؤسساتها، تبّدَل المشهد السياسي برّمته، وتغّيرت الخارطة السياسّية في البالد بشكل 
الراحل  العقيد  ابتكره  الذي  الجماهيري«  »النظام  سلطة  من  طويلة  سنوات  فبعد  تام. 
»الكتاب  في  صاغها  والتي  الثالثة«  العالمّية  »النظرّية  أسماه  ما  إطار  في  القّذافي،  معّمر 
الّشعب وهو  الّسلطة بيد  وأّن  التحّزب تحت شعار »من تحّزب خان«،  ُيجرَُّم  األخضر«، حيث 
بمختلف  األحزاب  واحدة-عشرات  -دفعة  ظهرت  الفعلّية،  السلطة  ويمارس  يحكم  من 
التوجهات والخلفيات والمرجعيات، وانقلب المشهد ليصبح التحّزب مشروًعا، ويجّرَم »الفكر 

الجماهيري«.
2011، حّطمت دولة قائمة بنموذج خاص، وأقامت -على األقل نظرًيا-دولة  حرب العام 
معارضين  صاروا  القدامى  والحاكمون  »الّثورة«،  باسم  حّكاًما  صاروا  المعارضون  أخرى؛ 

منفيين ومهّجرين أو أسرى في الّسجون.
قد ال يمكن الحديث في ليبيا اليوم عن حّكام ومعارضين، بشكل واضح داخل العملية 
وتعقيداته  الحادة  وانقساماته  نفسه،  السياسي  المشهد  لضبابية  القائمة،  السياسية 

المعارضة،  لمعنى  المضاد  التعريف  هي  بما  الّسلطة  وألّن  المتشابكة، 
في  لكن  وواضح.  واحد  كيان  أو  واحد  مكان  في  ممركزة  غير  نفسها،  هي 

«أنصار العقيد»
كيانات المعارضة «الجماهيرية» في ليبيا
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الجهاز االصطالحي 
للمعسكرين، غني جًدا 
بالتوصيفات، ومعاجم 

الطرفين متنافرة.

لم 

المقابل، يمكن الحديث عن »نظام« كامل ومتداخل ومرّكٍب ومعّقد، بمرجعّية 
مقابل  في  البالد،  في  كّليته-الحاكم  -في  اعتباره  يمكن  والذي  فبراير«   17«

»معارضة« تتمّثل في القوى الرافضة لهذا الّنظام القائم، والذي 
لـ«غزٍو  نتيجٌة  جاء  وأّنه  شرعيٍّ«  »غير   - أدبيتها  -وفق  تعتبرُه 

ليبيا  استهدفت  »مؤامرة«  منتجات  من  وأّنه  استعماري« 
ونظامها القديم.

جًدا  غني  للمعسكرين،  االصطالحي  الجهاز 
بالتوصيفات، ومعاجم الطرفين متنافرة وعلى 

»ثورة  النقيض، بين من يتحّدث عن  طرفي 
»مؤامرة  عن  يتحّدث  من  وبين  مباركة« 

»الفبرايريين«  ..وبين  استعمارية« 
-بالتالي-  تتحّدد  و«الجماهيريين« 
معالم المشهد القائم في ليبيا اليوم، 

ُحكًما ومعارضة.
الغارق  »الفبرايريين«،  معسكر 
وصراعاته  الّداخلية  تناقضاته  في 
فكرية  خلفيات  على  المتواصلة 
مجمًعا  نفسه  هو  يبدو  ال  وجهوّية، 
أو  »الجماهيريين«  من  موقفه  في 
أنصار العقيد الّراحل معّمر القّذافي، 

عن  الصادر  العام  العفو  قانون  فبين 
آخر  موقف  وبين  طبرق،  في  البرلمان 

شعارات  حول  متصلًبا  مازال  مناقض 
»العزل السياسي« والمحاكمات واالعتقاالت، 

 المفَرِج عنهم وآخرين 

ِ

ثّم بين مشهد عشرات
آلالف  نقيض  مشهٍد  وبين  البالد،  إلى  عائدين 

مخّيمات  في  وآخرين  الخارج  في  قسرًيا  المهجّرين 
السياسي  بوجهها  الحقيقة،  تبقى  الّداخل،  في  اللجوء 

برّمتها،  اللعبة  من  »المعارضة«  لهذه  فعليٍّ  إقصاء  على  تؤّشر 
ومن طاولة الحل لألزمة القائمة في البالد. حقيقة ظّلت ماثلة لسبع سنوات 

الراعي  المتحدة  لألمم  الجديد  المبعوث  سالمة  غّسان  التقطه  ما  أهم  هي  ورّبما  كاملة، 
للحوار في ليبيا، حين تكّلم منذ أّيام عن ضرورة إشراك أنصار العقيد معّمر القّذافي في 

الحوار السياسي، معلًنا بشكل واضح، أّنه سيّتخذ خطوات عملّية في هذا االتجاه.

 فمن هم »الجماهريون«؟

بخالف قطاع شعبي واسع في ليبيا، وتشكيالت قبلّية وجهوّية، وبخالف شخصّيات بارزة 
كأحمد قّذاف الّدم المنّسق السابق للعالقات الليبية المصرّية والمقيم في القاهرة وابن 
والعسكريين  السابقة  السياسّية  القيادات  من  كبير  عدد  وبخالف  القّذافي،  معّمر  العقيد 
والمثقفين والمسؤولين وآالف الّسجناء، وآالف الُمهّجرين في الّداخل والخارج، يمكن تقسيم 

المعارضة »الجماهيرّية« إلى أربع كيانات سياسّية كبرى.
كما  السياسّية،  ورؤاها  أهدافها  وكذلك  كبير،  بشكل  شعاراتها  تتشابه  الكيانات  هذه 
الفاتح من سبتمبر«،  »الفكر الجماهيري« و«ثورة  تشترك في نفس المرجعّية الفكرّية وهي 
الصياغات، وهذه  اختلفت  وإن  البرنامج  المطالب ونفس  تقريًبا حول نفس  كّلها  وتجتمع 

الكيانات السياسّية هي:

الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا:

وهي أهم مكونات المعارضة »الجماهيرية« الرتباطها بنجل الزعيم الليبي الراحل، سيف 
االسالم معّمر القّذافي المفرج عنه منذ أشهر من معتقله في الزنتان، وهي كيان سياسي 



8 الخميس 7 ديسمبر 2017             العدد: 05 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الشعبية  الجبهة  ت��ه��دف    
إلى  السياسية  رؤيتها  وفق 
المليشيات  من  ليبيا  »تحرير 
سيف  يقودها  المسلحة«، 
خاصة  قوتها  وتستمد  اإلسالم 
واسعا  قطاعا  أن  باعتبار  منه، 
الحل  يراه  »الجماهيريين«  من 
يخرج  أن  يمكن  الذي  األنسب 

البالد من أزمتها الحالية.

حديث نسبيا يضم قطاعا واسًعا من أنصار العقيد معّمر القّذافي، وعددا كبيرا 
من القبائل والوالءات العسكرّية والزعامات الجهوّية.

2016، وتهدف  عام  26 من ديسمبر  في  الشعبية  الجبهة  تأسيس  تم 
سيف  يقودها  المسلحة«،  المليشيات  من  ليبيا  »تحرير  إلى  السياسية  رؤيتها  وفق 
اإلسالم وتستمد قوتها خاصة منه، باعتبار أن قطاعا واسعا من »الجماهيريين« يراه 

أن  يمكن  الذي  األنسب  الحل 
يخرج البالد من أزمتها الحالية 
في  عليه،  يتوّفر  ما  بفعل 
للنجاح،  تقديرهم، من عوامل 
والدراية  الخبرة  وأهمها 
المحلي،  السياسي  بالشأن 
الشخصّية  رمزيته  إلى  إضافة 
معّمر  الّراحل  للعقيد  كابن 

القّذافي.

جبهة النضال 
الوطني:

تعرف  سياسّية  جبهة  هي 
القوى  من  »تتألف  بأنها  نفسها 
الشعب  بحق  المؤمنة  الوطنية 
الليبي في العيش بحرية تضمن 
الكرامة والتعايش الحر الملتزم 

بالضوابط الوطنية«.
الوطني  النضال  جبهة  وتقول 
أهم  أحد  تعبر  التي  الليبي، 
الجماهيرية،  المعارضة  تيارات 
أنها  التأسيسي  ميثاقها  في 

»وهي تؤسس لتفعيل حركتها تستمد العزم من استلهام مبادرات تاريخية بادر بها شعبنا، 
اإليجابية  التوجهات  كل  وتأمل  بوعي  وتفحصت  ليبيا،  على  مرت  مماثلة  أحداث  لمواجهة 
الحرة،  الجماعية  عزيمتهم  واستشعرت  الليبيون،  ينشده  غد  نحو  المتحركة  المعاصرة، 
على  وتعمل  المعالجة،  تستهدف  بإرادة  يستدعونه  مشرق،  غد  قواعد  لتأسيس  الرامية 
المظلومية،  الشاملة، ورفض ترسيخ مفردات خطاب  المصالحة  ثوابت  الجراح، وفق  تجاوز 
منظومة  وتحطيم  المودة،  وانعدام  القسوة،  مظاهر  تفشي  من  وأهله،  الوطن  على  خوفا 

القيم المستمدة من سماحة اإلسالم ومروءة األعراف« وفق نص الميثاق.

التجمع الوطني الليبي:

للقوى  سياسي  »تنظيم  بأنه  نفسه  ويعرف  السابق  الليبي  النظام  ألنصار  تجّمع  وهي 
الوطنية الليبية، وكيان جامع لليبيين المؤمنين بالعمل تحت مظلة الوطن ومن أجله، وهو 
يتجاوز االنتماء األيديولوجي والقبلي والجهوي نحو هدٍف ساٍم ورئيسي، هو بناء دولة وطنية 
الليبيين بحقوق متساوية وفرص متكافئة، لخدمة  حرة ومدنية وديمقراطية، تضم كافة 
البلد وتنميته، وإحالل السالم به، وتوظيف ثرواته بطرق تضمن االستقرار والنماء لكل أبناء 

ليبيا« وفق موقعه الرسمي.
االجتماعي  وسطه  في  للعمل  »يسعى  أّنه  تعريفه  في  الليبي  الوطني  التجمع  ويؤّكد 
مستقبل  إلى  والتطلع  التغيير  في  الراغبة  الطاقات  لتجميع  وعاًء  بوصفه  األصيل،  المتنوع 
أفضل، بعيًدا عن أّي والءات حزبية ضيقة أو تمييز جهوي يحّد من حركته أو يعرقل عمل 
المؤمنين  والليبيات  الليبيين  لكافة  ذراعيه  يفتح  و  المستقبل،  نحو  واندفاعهم  مناضليه 
الليبية  األطياف  كل  هوية  وتحترم  مواطنيها  جميع  حقوق  تؤّمن  التي  الجديدة،  بليبيا 
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الوطنية  ال��ح��رك��ة  ت��ع��رّف 

بأنها  نفسها  الليبية  الشعبية 
حقوقية  سياسية  »مظلة 
سلمية  إعالمية  اجتماعية 
الظالم  للواقع  علنًا  معارضة 

في أرض الوطن.

ي قيم 

ِ

وخصوصياتها، وتعتّز باإلرث التاريخي و الّنضالي لرجاالتها ورموزها الوطنية، وُتْعل
الحرية والعدالة االجتماعية والمساواة والسيادة التي طالما انتصر لها أبناء ليبيا الشرفاء 
الليبي  التجمع الوطني  عبر مسيرة الوطن الحديثة والمعاصرة« وفق المصدر ذاته.ويرفع 

شعار »وطن واحد لشعب واحد«.

 الحركة الوطنية الشعبية الليبية:

وهي حركة يقودها عدد من أنصار الزعيم الليبي الّراحل معّمر القّذافي، وتعّرف نفسها 
بأنها »مظلة سياسية حقوقية اجتماعية إعالمية سلمية معارضة علنًا للواقع الظالم في أرض 
الوطن، وهي اإلطار الشرعي الذي يضم كافة المكونات السياسية واالجتماعية والمهنية 

للشعب الليبي«.
وتتألف الحركة وفق بيانها التعريفي من »الماليين في فعاليات الشعب الليبي، ومنها 
المؤتمرات  الليبية،  القبائل  وملتقى  االجتماعية  الشعبية   القيادة  األحرار،  الوحدويون 
الشعبية،  اللجان الشعبية ، اللجان الثورية، النقابات والروابط المهنية، أعضاء أمانات 
غرف التجارة والصناعة والزراعة، المرأة، الشباب، الطالب، القضاة والنيابة والمحامون 
واألدباء  اإلعالميون  الجامعي،  التدريس  هيئة  أعضاء  القانونيون،  والمستشارون 
والكتاب، مشائخ وعلماء ودعاة االسالم، الشعب المسلح، األمن العام والهيئات النظامية، 
موقعها  وفق  الليبي«  الشعب  فعاليات  من  وغيرهم  الغزو،  من  المتضررون  النادمون 
الرسمي. وترفع الحركة شعار: »مشروع ورؤية... وإطار سياسي... ومقابل موضوعي… 

وخيار ثوري«.
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منذ أحداث فبراير وحتى اآلن، 
ال يوجد قانون ينّظم عمل 

المجتمع المدني
في ليبيا.

خارطة المنظمات الحقوقية في ليبيا
رمزي زائري

مع  وذلك  بقوة،  نفسه  يفرض  واقًعا  ليبيا  في  المدني  المجتمع  منظمات  وجود  بات 
تزايد أعداد المؤسسات والجمعيات التي تعمل في مختلف المجاالت الحقوقية والثقافية 
من  واسع  قطاع  إلى  والجمعيات  المؤسسات  هذه  أعمال  وتصل  والخيرية،  والتنموية 

المواطنين الليبيين.
الخيرية  األهلية  الجمعيات  تأسيس   ،2011 فبراير   17 بعد  الدولة  غياب  فرض 

اتسمت  وقد  الفراغ.  ذلك  تمأل  لكي 
بالطابع  البداية  في  الجمعيات  أنشطة 
أشهر  خالل  وخاصة  واإلغاثي،  الخيري 
وانشغلت  »الثورة«.  خالل  ضد  االقتتال 
المنظمات بكل ما تتطلبه المرحلة من 
للسكان.  المحلية  االحتياجات  تسيير 
هذه  نشاط  تحول  ما  سرعان  ولكن 
فرضته  نوعي  جانب  إلى  المنظمات 
االنتقالية  المرحلة  في  التطور  طبيعة 
إلحاحا  أكثر  موضوعات  فبرزت  الليبية، 
اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  رصد  مثل 
والمصالحة  االنتقالية  العدالة  وقضايا 
الشباب،  ودور  المرأة،  وحقوق  الوطنية، 
واالنتخابات والتوعية والثقافة المدنية.

المدني  للمجتمع  كان  العموم،  في 
دوٌر واضٌح في الحراك السياسي. كما تّم 

استقطاب العديد من المنظمات للتيارات الموجودة على الساحة، وتركت حالة الفوضى 
آثارها على النشاط الجمعياتي في ليبيا حيث قتل العديد الناشطين في مجال العمل 
المدني وتم تهديد شخصيات أخرى وإرغامها على الخروج من ليبيا، ليصاب النشاط 

المجتمعي القائم على رصد االنتهاكات والدفاع عن الحقوق بضربة شبه قاضية.
منذ أحداث فبراير وحتى اآلن، ال يوجد قانون ينّظم عمل المجتمع المدني في ليبيا 
حيث تم تعطيل قانون الجمعيات رقم )19( لسنة 2001، وما يطبق حاليا هو عبارة عن 
ضوابط تنظيمية فقط. فآلية التسجيل لهذه المنظمات مّرت بمراحل مختلفة باختالف 

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

عن العنف والعنصرية والتمييز.
في أكتوبر 2011، تولت وزارة الثقافة والمجتمع المدني في الحكومة االنتقالية حينها 
عملية تسجيل الجمعيات. وقد تم الحقًا تأسيس مركز دعم مؤسسات المجتمع المدني 
التابع للوزارة، وتمت تسمية مجلس إدارته بتاريخ 2012/7 بموجب قرار مجلس الوزراء 
2013/649 بتعديل اسم  رقم  الوزراء  2012. كما صدر قرار مجلس  )12( لسنة  رقم 
لها  وتكون  المدني،  المجتمع  مفوضية  إلى  المدني  المجتمع  مؤسسات  دعم  ومركز 

مؤسسات  دعم  على  نص  كما  المستقلة.  المالية  والذمة  االعتبارية  الشخصية 
المجتمع المدني فنيًا وتقنيًا ولوجستيًا، فضال عن تنظيم عمل المنظمات الدولية 
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القوانين  المختصة وفق  الجهات  بالتنسيق مع  ليبيا  بالعمل في  التي ترغب 
واللوائح المعتمدة.

حقوق اإلنسان أوال بأّول

القضايا  أبرز  المرأة، هي  االقتصادية وحقوق  والحقوق  والسياسية  المدنية  الحقوق 
كل  بتخصص  أو  جنب  إلى  جنًبا  ليبيا  في  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  عليها  تعمل  التي 
مؤسسة في فرع من تلك الفروع والتي تنصب جميعها في القضية الكبرى وهي كرامة 
أحد  على  التركيز  ودون  عام  بشكل  اإلنسان  حقوق  على  فالعمل  وحريته.  اإلنسان 
المنتهكة  ودعم  ومساعدة  اإلنسان،  حقوق  ثقافة  نشر  في  والرغبة  منفصلة،  الحقوق 

حقوقهم، أبرز سمات المؤسسات والمراكز الحقوقية في ليبيا.

المرصد الليبي للرقابة 
وحقوق اإلنسان

الموافق  األربعاء  يوم  في 
الساعة  تمام  في   2011/12/07
الرئيسي  بمقرها  مساًء  الخامسة 
المؤسسين،   جميع  وبحضور  بنغازي 
الليبي  المرصد  تأسيس  عن  أعلن 
منظمة  وهو  اإلنسان  وحقوق  للرقابة 
يهتم  ربحية،   غير  ليبية  حقوقية 
اإلنسان  حقوق  بقضايا  المرصد 
السياسية والمدنية ورصد االنتهاكات 
المعاملة  وسوء  التعذيب  وحاالت 
ويهدف  الشرطة  وأقسام  بالسجون 
في  اإلنسان  حقوق  مسيرة  تعزيز  إلى 

المرأة والطفل كما يهدف  والدفاع عن حقوق  الحقوقية  الثقافة  ليبيا عن طريق نشر 
المواطنة  مبدأ  وتعزيز  باآلخر  والقبول  التعددية  ثقافة  ونشر  الديمقراطية  دعم  إلى 
وسيادة القانون،  كما يهتم المرصد برصد التجاوزات واالنتهاكات المصاحبة للعملية 

االنتخابية.
الندوات  بتنظيم  يقوم  كما  الحقوقية،  للدراسات  مركز  إلقامة  المرصد  يسعى 
سنويا  تقريرا  وُيصدر  المرصد  بعمل  الصلة  ذات  التدريبية  والدورات  والمؤتمرات 
لحقوق  انتهاك  حالة  كل  عن  خاصة  وتقارير  ليبيا  في  والحريات  الحقوق  بحالة  خاصا 

اإلنسان يتم رصدها، باإلضافة إلى التقارير الخاصة بالعمليات االنتخابية.
أما شعبة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وسيادة القانون في بعثة األمم المتحدة 
األمم  مفوضة  الشعبة  مدير  ويمثل   ،2011 عام  في  أنشئت  فقد  ليبيا،  في  للدعم 
القانون  سيادة  تعزيز  على  تعمل  أيضا.  ليبيا  في  اإلنسان  لحقوق  السامية  المتحدة 
التزامات  الدولية،  وال سيما  القانونية  ورصد وحماية حقوق اإلنسان وفقا لاللتزامات 
البالد إزاء النساء واألشخاص المنتمين إلى جماعات مستضعفة،  مثل األطفال واألقليات 
والمهاجرين،  بما في ذلك ما يتم من خالل مساعدة السلطات الليبية على إصالح وبناء 
نظم عدالة ونظم إصالحية شفافة وخاضعة للمساءلة،  ودعم وضع وتنفيذ استراتيجية 
عدالة انتقالية شاملة،  وتقديم المساعدة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية،  ودعم 
العمل على كفالة المعاملة الصحيحة للمحتجزين وتسريح أي أطفال ال يزالون مرتبطين 

بالكتائب الثورية.
األمم  بعثة  في  القانون  وسيادة  االنتقالية  والعدالة  اإلنسان  حقوق  شعبة  قدمت 
المتحدة للدعم في ليبيا مشورة تقنية وخبرات دولية بشأن العدالة االنتقالية، وأصدرت 
تقريرا في 17 أيلول/سبتمبر 2012 بعنوان »العدالة االنتقالية-أساس لليبيا الجديدة« 
لنشر الدعوة وسط السلطات الوطنية للنهوض باستراتيجية شاملة للعدالة االنتقالية 

يهدف المرصد إلى تعزيز 
مسيرة حقوق اإلنسان

في ليبيا عن طريق نشر 
الثقافة الحقوقية والدفاع
عن حقوق المرأة والطفل.
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أشارت الرابطة الليبية
لحقوق اإلنسان أن اثنين

من المواطنين األمريكيين
من أصل ليبي قد منعوا

من دخول الواليات المتحدة.

ترمي إلى النهوض بالمصالحة بما فيها مع النظام السابق وكل من تعلقت 
به تهما سابقة.

إلى ذلك تبرز الرابطة الليبية لحقوق اإلنسان كأحد أبرز المنظمات الليبية 
المتوسطية  الشبكة األوروبية  ليبيا، وهي تتبع منظمة  التي تعنى بحقوق اإلنسان في 
لحقوق اإلنسان، وتم إنشاؤها في الثاني من مارس 1989 بواسطة سليمان بوشيجيري، 

وحسين رياني ومحمد زيان ومنصور الكيخيا.
تعارض هذه الجماعة مبدأ تطبيق عقوبة اإلعدام في ليبيا وفي جميع أنحاء العالم،  
ومنذ بداية الحرب الليبية عام 2011،  أصدرت الرابطة الليبية لحقوق اإلنسان بيانات 

التي  العنيفة  القمع  حاالت  فيها  تدين 
سردت  قد  المتظاهرون،   لها  يتعرض 
البيانات كذلك على مجلس حقوق اإلنسان 
المتحدة  التابعين لألمم  واالتحاد األوروبي 
انتهاكات حقوق اإلنسان خالل الحرب وقد 
اعتقال  قضية  إثارة  في  دوًرا  كذلك  لعبت 
القادر جيباني في  المواطن األمريكي عبد 
األمريكي  الشعب  وتشجيع   2011 فبراير 
التدخل  إلى  الخارجية  وزارة  دعوة  على 
وعليه،  سراحه.  إطالق  عملية  وتسهيل 
أُطلق سراح الجيباني في الثاني من مارس 

.2011
الرابطة  أجرت   ،2012 يناير   27 وفي 
كافة  حول  تحقيًقا  اإلنسان  لحقوق  الليبية 
الليبيين  بين  تتم  كانت  التي  التعامالت 
الواليات  في  القانون  تفعيل  ووكاالت 
في  )بما  الصلة  ذات  والهيئات  المتحدة 
ووكالة  الفيدرالي،  التحقيقات  مكتب  ذلك 
القانون  وإنفاذ  المركزية،  االستخبارات 

الداخلي  األمن  وزارة  الحدود، فضًلا عن  وحماية  والجمارك  النقل،  أمن  وإدارة  المحلي، 
ووزارة الخارجية( منذ فبراير 2011.

واستشهدت الرابطة الليبية لحقوق اإلنسان بالدليل المتمثل في أن مكتب التحقيقات 
الفيدرالي ووكاالت إنفاذ القانون األمريكية األخرى قد استهدفت المواطنين الليبيين 
األمريكيين في منازلهم وأماكن عملهم، فضًلا عن استهدافها للمعابر الحدودية بين 

أمريكا وكندا والمطارات المتواجدة في جميع أنحاء الواليات المتحدة.
وفي بيانها الصادر في إطار التحقيق الذي تم إجراؤه، أشارت الرابطة الليبية لحقوق 
دخول  من  منعوا  قد  ليبي  أصل  من  األمريكيين  المواطنين  من  اثنين  أن  اإلنسان 
الواليات المتحدة. وشددت على أن تلك اإلجراءات »تنتهك بشكل مباشر المواد من 9 
إلى 12 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )UDHR( والذي يكفل لكافة األشخاص 
التعسفي  والتدخل  التعسفية  والنفي  واالعتقاالت  القبض  إلقاء  حاالت  من  الحماية 
بلد  إلى  والعودة  التحرك  حرية  في  األفراد  هؤالء  حقوق  عن  فضًلا  الخصوصية«،  في 

المواطنة، كما تم التأكيد في المادة 13 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
بليبيا،  االنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  تأسيس  عن  أعلن   ،2012 سبتمبر   25 وفي 
وتعزيز  االنسان  حقوق  عن  والدفاع  االنسان،  بحقوق  تهتم  حقوقية  منظمة  وهي 
واالختطافات  القسري  واإلخفاء  التعذيب  وحاالت  االنتهاكات  ورصد  العامة  الحريات 

والمعتقلين والسجناء.

منظمات مدافعة عن حقوق المرأة

العارف بالمجتمع الليبي يستطيع بسهولة إدراك حقيقة أنه مهما بلغ تفوق علم المرأة 
االجتماعية  بالبيئة  والممنوع  بالمسموح  مقيدة  تظل  وخبرتها  شهادتها  مستوى  أو 
والثقافية. وكنتيجة لذلك لم تتمكن الكثير من الليبيات من التمرد وكسر حاجز العادات 
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اتفقت المنظمات الليبية 
على إنشاء كيان مستقل 

يجمعها ويوحد رؤيتها
وتعمل من خالله بشكل 

جماعي للتصدي لتردي
حالة حقوق اإلنسان

في ليبيا.

والتقاليد التي ترسخ فكرة ضعف المرأة وعدم قدرتها على حماية نفسها. 
التنقل  يمكنهن  من  الليبيات  من  فقط  القليل  المثال  سبيل  على  فتجد 
الحاجة  إلى آخر والقليل يذهبن دون مرافق عند  والسفر بحرية من مكان 

إلى إصدار وثائق رسمية من دوائر حكومية.
وقد برزت بعد 17 فبراير 2011،  عدة منظمات و جمعيات تعنى بالمرأة في ليبيا،  
منها منظمة حقوقيين بال قيود وهي منظمة غير حكومية تطوعية ال تهدف إلي الربح 
االقتصادية  جوانبها  في  المرأة  بقضايا  الوعي  تنمية  إلى  تهدف  وطنية،   مستقلة 
أولويات  المرأة ضمن  إدماج قضايا  وإلى  واإلعالمية  والقانونية  والثقافية  واالجتماعية 
خطط وسياسات التنمية الشاملة،  كما تهدف إلى الدفاع عن حقوق اإلنسان السياسية 
والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،  ورصد وإدانة ومتابعة انتهاكات حقوق 
اإلنسان،  مع السعي بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة إلجراء التعديالت الالزمة على 

التشريعات واللوائح.
في السابع من أكتوبر 2011، تأسس منبر المرأة الليبية من أجل السالم، وهي حركة 
من منظمات وقيادات نسائية تهدف إلى تحقيق الحرية والمساواة والعدالة االجتماعية 
للمرأة الليبية وتعزيز حقوق المواطنة. وفي 4 يناير/كانون الثاني 2016، انطلقت شبكة 
المدافعات عن المرأة الليبية بمبادرة من االستاذة نسرين عامر رئيسة الشبكة وعدد 
من الناشطات الليبيات المتميزات في مختلف المجاالت )إعالم -علم اجتماع-تربويات 
أجل  من  تحقيقها  إلى  تسعى  أهداف  عدة  وللشبكة  -حقوقيات-سياسيات(  -مدنيات 
هذه  وأهم  عليها،  والحصول  حقوقها  معرفة  من  وتمكينها  الليبية  بالمرأة  النهوض 
الحصول  أجل  من  العاملة  المرأة  ومساعدة  المرأة،  لدى  الوعي  مستوى  رفع  األهداف 

على كافة حقوقها، إضافة إلى الدفاع عن المرأة المعنفة ورفع الظلم عنها.

ائتالف المنصة

الليبي  المدني  المجتمع  مؤسسات  من  منظمة   16 اجتمعت   ،2016 سبتمبر  في 
باإلضافة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، على مدار يومين بهدف إيجاد 
مساحة آمنة لبحث سبل تأطير العمل فيما بينها، وتحديد أوجه وسبل رسم استراتيجيات 
وسبل  وتحدياتها  احتياجاتها  وتحديد  القادمة،  المرحلة  في  مشترك  بشكل  عملها 
كيان  إنشاء  على  الليبية  المنظمات  واتفقت  مستدامة  بطريقة  بينها  فيما  التواصل 
مستقل يجمعها ويوحد رؤيتها وتعمل من خالله بشكل جماعي للتصدي لتردي حالة 
الكيان  هذا  تسمية  على  المجتمعة  المنظمات  اتفقت  وقد  ليبيا.  في  اإلنسان  حقوق 
اإلنسان  المدني ونشطاء حقوق  المجتمع  لعدد من منظمات  ائتالف  )بالمنصة( وهو 
التجاذبات  عن  بعيداً  الحقوقي  العمل  إلى  تهدف  مشتركة  أرضية  تجمعهم  الليبيين 
ومتكاملة  مشتركة  استراتيجية  يضع  آمن  لفضاء  الفرصة  بإتاحة  وتؤمن  السياسية، 

لتعزيز الحريات العامة وحقوق اإلنسان في ليبيا.
ارتكزت رؤية االئتالف على خلق فضاء لاللتقاء والتحاور والتنسيق من أجل تطوير ورفع 
كفاءة المجتمع المدني الليبي وتمكينه من القيام بدور فعال في تعزيز الحريات العامة 

وحقوق اإلنسان ووضع استراتيجية متكاملة للتغيير والتأثير على مختلف األصعدة.
ومن بين المنظمات الموقعة على هذا البيان، مركز ليبيا المستقبل لألعالم والثقافة، 
المركز الليبي لحرية الصحافة، النقابة المستقلة لإلعالميين الليبيين، شبكة مدافعات 
عن حقوق المرأة، منبر المرأة الليبية من أجل السالم، حقوقيون بال قيود، منظمة شباب 
من أجل تورغاء، شبكة مدافع لحقوق اإلنسان، مؤسسة بالدي لحقوق اإلنسان، المنظمة 
المستقلة لحقوق اإلنسان، جمعية الرحمة لألعمال الخيرية واإلنسانية، المنظمة الليبية 

للمساعدة القانونية، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.
في النهاية، وجب التنويه إلى أن منظمات المجتمع المدني في ليبيا في تطور مستمر 
بجانب أن العديد منها اضطر للعمل من خارج الحدود بسبب االقتتال الداخلي وتبعا 
لذلك، اكتسبت العديد من هذه المنظمات خبرات وتجارب مختلفة، ومن شأن اللوائح 
حديث  مدني  مجتمع  أمام  والحواجز  المعوقات  يزيد  أن  لعملها  المقيدة  والقوانين 
الجديدة والتحول بها نحو  الليبية  الدولة  بناء  النشأة، وفعال، وتنعقد عليه اآلمال في 

الديمقراطية والسلم المجتمعي المأمولْين.

برزت بعد 17 فبراير 2011
عدة منظمات و جمعيات 

تعنى بالمرأة في ليبيا
منها منظمة حقوقيين

بال قيود.
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استطاع الجيش الليبي 
تحقيق انتصارات هامة
وبسط سيطرته على

أغلب الشرق الليبي، وبنغازي 
ثاني أكبر المدن الليبية

من أبرز إنجازاته.

حرب الكل ضد الكل..
خـارطة الجماعات المسلحة في ليبيـا

عبد الباسط غبارة

 ،2011 العام  منذ  ليبيا  تضرب  التي  الفوضى  إزاء  الشديد  الدولي  القلق  يتصاعد 
البحر  من  األخرى  الضفة  على  اإلسالمية«  »الدولة  مثل  المتطرفة  الجماعات  نمو  مع 
المتوسط وعلى أبواب أوروبا. عالوة على نمو ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تتحكم 

بها عصابات منظمة تقوم بإرسال آالف 
مطاطية  قوارب  بواسطة  المهاجرين 
الليبية  الشواطئ  من  انطالقا  بدائية 

إلى القارة األوروبية.
من  سنوات  ست  من  أكثر  وبعد 
تزال  ما  بها،  عصفت  التي  األحداث 
الفوضى  هذه  ظل  في  تعيش  ليبيا 
تتنازعها  حيث  مركزية،  حكومة  ودون 
السياسية  واالنقسامات  الصراعات 
كبير  انتشار  وسط  والعسكرية، 
رغم  المتصارعة،  المسلحة  للجماعات 
لتحقيق  المبذولة  الدولية  الجهود  كل 
وإعادة  الوطنية  والمصالحة  االستقرار 

بناء البالد من جديد.

القوات الرسمية 
وشبه الرسمية الجيش 

الوطني الليبي

يضم عدة مجموعات عسكرية موالية 
للحكومة الليبية المؤقتة الموجودة في 

الجيش  ضباط  من  كبير  عدد  صفوفه  وفي  حفتر  خليفة  المشير  ويقوده  ليبيا،  شرق 
عملية  عليها  أطلق  عنيفة  عسكرية  حملة   2014 العام  منذ  شن  السابقين.  الليبي 
الجيش،  في  المنضوية  المجموعات  وأهم  اإلرهابية.  التنظيمات  استهدفت  »الكرامة« 

ألوية القعقاع، القوات الخاصة، لواء الدبابات، قوات الصاعقة.
الشرق  أغلب  على  انتصارات هامة وبسط سيطرته  تحقيق  الليبي  الجيش  استطاع 
الليبي، وتعتبر مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية من أبرز إنجازاته حيث نجح في 
التي تمركزت بها طيلة  التنظيمات اإلرهابية  تحريرها منذ مطلع يونيو الماضي من 
للمجموعات  الجنوب بعد طرده  السيطرة على عدة مناطق في  سنوات. كما نجح في 

المسلحة التي كانت تتمركز بها.
وفي  الغربية،  المنطقة  في  مدن  عدة  على  الليبي  الجيش  سيطر  ذلك  على  عالوة 

سبتمبر الماضي قال المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد 
»سبوتنيك«،  إذاعة  أثير  على  ساخنة«  »ملفات  لبرنامج  حديثه  في  المسماري، 
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طالب السراج، بتخفيف حظر 
التسليح على ليبيا، بحيث

يتم السماح بدعم
الجماعات المسلحة الموالية 

له، المتمثلة أساسا
في الحرس الرئاسي.

الليبي،  الجيش  سيطرة  تحت  أصبح  الليبية  األرض  من  بالمئة   90 »إن 
طرابلس،  مدينة  إلى  سرت  مدينة  من  تحديدا  المحصورة  المنطقة  عدا 
 20 حوالي  بعرض  كيلومتر،   500 إلى  يمتد  الذي  الساحلي  الشريط  وهو 

كيلومترا«.
الليبي، خليفة حفتر، سيطرة قوات  العام للجيش  القائد  وفي أكتوبر الماضي، أعلن 
سيطرة  خارج  قليلة  مسافات  إال  تتبق  لم  أنه  مؤكداً  ليبيا،  أجزاء  أغلب  على  الجيش 
المسلحة  القوات  إن  بنغازي،  بمدينة  وجنود  بضباط  جمعه  لقاء  خالل  وقال  الجيش. 
الليبية تسيطر اآلن سيطرة فعلية على مليون و700 ألف كيلو متر مربع، ولم تتبق إال 
مساحة 30 ألف كيلو متر مربع خارج سيطرة الجيش، مشيراً إلى أن المنطقة الممتدة 
القوات  سيطرة  تحت  تقع  البالد  غرب  الزاوية  مدينة  مشارف  إلى  زوارة  مدينة  من 

المسلحة الليبية.

قوات البنيان المرصوص

بعد حصولها على دعم أممي ودولي واسع، ووصولها إلى العاصمة الليبية طرابلس، 
الخامس  في  السراج،  فايز  برئاسة  الوطني  الوفاق  حكومة  أطلقت   ،2016 مارس  في 

عسكرية،  عملية   ،2016 مايو/أيار  من 
سميت »البنيان المرصوص«، تستهدف 
سرت  مدينة  على  السيطرة  استعادة 
»داعش«  تنظيم  أيدي  من  وضواحيها 

اإلرهابي.
التابعة  المرصوص  البنيان  وقوات 
عبارة  هي  الليبية،  الوفاق  لحكومة 
ليبيا  في  مسلحة  مجموعة  تحالف  عن 
»غرفة  الوسطى«،  ليبيا  »درع  بينها  من 
تنحدر  وأخرى  طرابلس«  في  ليبيا  ثوار 
 200( مصراته  مناطق  من  أساسًا 
تضم  التي  طرابلس(  شرق  كلم 
البالد،  في  تسليًحا  األكثر  المجموعات 
ومروحيات  حربية  طائرات  تملك  إذ 
قتالية، إضافة إلى مسلحين من غريان 

والزاوية وصبراته وسرت.
الساحلية، منذ ديسمبر من  المرصوص، على مدينة سرت  البنيان  وتسيطر قوات 
»داعش«،  تنظيم  المدينة من قبضة  تحرير  اإلعالن رسمًيا عن  تم  2016، حين  العام 
2015، حيث جعل منها أهم معقل له في ليبيا  الذي استولى عليها في فبراير/شباط 
والمنطقة نظرا لما تكتسيه من أهمية استراتيجية كبيرة بحكم موقعها الجغرافي على 
خريطة ليبيا، فهي تعتبر حلقة الوصل بين شرق ليبيا وغربها وتقع بمحاذاة ما يعرف 

بالهالل النفطي.

الحرس الرئاسي

المقار  لتأمين   ،2016 في  الرئاسي  المجلس  وشكله  الناكوع،  نجمي  العميد  يقوده 
المستوى في دول  عالية  تدريبات  تلقوا  580 جنديا  والحكومية، ويضم  الدبلوماسية 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  طالب  ومؤخرا  وبريطانيا.  إيطاليا  منها  أوروبية، 
الوفاق الليبية فايز السراج، بتخفيف حظر التسليح على ليبيا، بحيث يتم السماح بدعم 

الجماعات المسلحة الموالية له، المتمثلة أساسا في الحرس الرئاسي.
وجاء ذلك خالل زيارة السراج لواشنطن ولقائه بالرئيس األميركي دونالد ترامب 
من  العديد  تواجه  ليبيا  أن  السراج  أكد  حيث  تيلرسون.  ريكس  خارجيته  ووزير 
التحديات المتعلقة بالتطرف واإلرهاب، مضيفا »لكن هناك تحديا آخر نواجهه وهو 
االفتقار إلى القدرات والوسائل، باإلضافة إلى حظر األسلحة«. وتابع »نأمل أن يرفع 
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قوة الردع رالتدخل
السريع مسلحة تسليحا
جيدا وتتخذ من قاعدة 

معيتيقة الجوية
مقرا لها.

هذا الحظر جزئيا على األقل لبعض فروع الجيش مثل الحرس الرئاسي 
وخفر السواحل.

غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة

جرى تشكيلها في 6 يونيو/حزيران 2016 بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، 
مالحقة  في  الغرفة  مهمة  وتنحصر  نظاميين.  عسكريين  أفراد  من  عناصرها  معظم 
ورصد أي تحركات لتنظيم داعش في صبراته وضواحيها. نجحت في أكتوبر الماضي، 
في دحر مجموعة أنس الدباشي التي يقودها »العمو«. وقال المتحدث باسم الغرفة صالح 

قريصيعة إنه تم تحرير مدينة صبراته من 
المدينة  وباتت  وحلفائها  الدباشي  كتيبة 
بالكامل تحت سيطرة غرفة العمليات وفرت 

الفصائل إلى الغرب.

المجموعات المسلحة
كتيبة ثوار طرابلس

األكبر في طرابلس من  المجموعة  وتعد 
وتسمى  التسليح  وقوة  األفراد  عدد  حيث 
وتمتلك  الجريمة(،  مكافحة  )جهاز  أحيانا 
مراكز أمنية وعسكرية محصنة في تاجوراء 
وغيرها،  الدين  وصالح  والفرناج  زارة  وعين 
المعروف  القبايلى  هيثم  المالزم  ويقوده 
عناصرها  ومعظم  التاجوري،  هيثم  باسم 
وزارة  شرعية  تحت  وتنضوي  طرابلس،  من 
الداخلية التابعة لحكومة الوفاق وهي ضمن 
على  عملت  التي  األمنية  الترتيبات  لجنة 

تأمين انتقال حكومة الوفاق إلى طرابلس.

 قّوة الردعوالتدخل السريع

من المجموعات الموصوفة بأنها ذات توجه عقدي، وهي مسلحة تسليحا جيدا وتتخذ 
النقيب  الوحيد حاليا-مقرا لها، ويقودها  العاصمة  –مطار  الجوية  من قاعدة معيتيقة 
عبد الرؤوف كارة، الذي يتبع هو وقيادات الصف األول بالكتيبة ما يعرف بالتيار السلفي 
المدخلي. معظم أفراد الكتيبة من منطقة سوق الجمعة، وقد شنت الكتيبة حمالت على 
الخاصة  الردع  وتتبع قوة  المنظمة في طرابلس،  والجريمة  والكحول  المخدرات  تجارة 

شكليًا إلى وزارة داخلية حكومة الوفاق.

قّوة الردع المركزي والتدخل المشتركة

بـ«غنيوة«،  المعروف  الككلي  الغني  »ثوار بوسليم«، ويقودها عبد  كانت تعرف بكتيبة 
تتخذ من حي أبو سليم –أحد أكبر أحياء العاصمة طرابلس-مقّرا لها، وهي من القوى 
بصفوفها  ينخرط  كما  ثقيلة،  عسكرية  آليات  المتالكها  نظرا  بالعاصمة  الرئيسة 
عسكريون محترفون من الكتائب األمنية للنظام السابق، وتنضوي تحت وزارة الداخلية، 

وهي قوة مساندة لحكومة الوفاق الوطني.

 كتيبة النواصي

وهي اإلدارة العامة لألمن المركزي فرع شمال طرابلس، وتعرف أيضا بالقوة الثامنة، 
سوق  من  وتحديدا  طرابلس  من  منتسبيها  ومعظم  كارة،  الرؤوف  عبد  أنشأها  وقد 
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تمكنت قوات حكومة الوفاق 
من طرد التنظيم من مدينة 

سرت مستعينة في
ذلك بدعم كبير من
الطيران األمريكي.

على  تعمل  حيث  الخاصة،  الردع  قوة  مع  نفسه  النهج  على  تسير  الجمعة. 
عنصر،   500 حوالي  من  وتتكون  العاصمة  داخل  والجريمة  الفساد  محاربة 
تلعب  حيث  معيتيقة،  مطار  من  القريبة  الجمعة  سوق  منطقة  في  وتتواجد 

دورا مهما في تأمين وحماية مقاِر حكومة الوفاق.

لواء المحجوب
المرصوص،  للبنيان  وبالتحديد  بمصراته  العسكري  للمجلس  تابعة  كتيبة  وهي 
من  وتعد  طرابلس  وسط  السكة  بطريق  الواقع  الوزراء  رئاسة  مبنى  بحماية  مكلفة 

بالعاصمة  المسلحة  المجموعات  أبرز  أحد 
1000 عنصر  طرابلس تتكون من حوالي 

وقائدها مجهول الهوية.

الحرس الليبي

في  طرابلس  الليبية  بالعاصمة  ن 

ِ

أعل
 2017 فبراير/شباط  شهر  من  التاسع 
الليبي.  الوطني  الحرس  جهاز  تأسيس 
البنيان  قوات  من  أساسا  ويتشكل 
قوات  دحر  في  ساهمت  التي  المرصوص 
وأكثر  سرت،  في  »داعش«  الدولة  تنظيم 
وترهونة  وزليتن  مصراته  من  أفراده 
التنظيم  هذا  ويقود  وطرابلس،  وغريان 
لحكومة  الموالي  الزقل،  محمود  العميد 
اإلنقاذ والمؤتمر الوطني العام ودار االفتاء، 
ومناوئ للمجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق 

الوطني.

لواء الصمود

هو أبرز تشكيالت قوات فجر ليبيا، مكون من 12 كتيبة من مصراته وشرق طرابلس 
اإلعالمية  التقارير  بعض  في  الموصوف  بادي  صالح  ويقودها  وصبراته  والزاوية 
باإلسالمي المتشدد. وتقول بعض التقديرات إن أفراد لواء الصمود يتراوحون ما بين 
800 إلى 2500 مقاتل، وأن اللواء يمتلك 150 آلية ويتمتع بتسليح جيد. ويعادي لواء 
الصمود بشكل صريح حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، ويدعم بقوة حكومة 
المفتي  بمباركة  ويحظى  الوطني  المؤتمر  مع  ويتحالف  الغويل،  خليفة  بقيادة  اإلنقاذ 

السابق الشيخ الصادق الغريانى.

تنظيم »داعش«

له في مدينة  إلى حد كبير على تواجد موالين  2015 معتمدا  العام  التنظيم  ظهر 
سورية  في  »داعش«  مبايعة  وبعد  ليبيا.  شرق  في  تاريخيا  المتشددين  معقل  درنة، 
والعراق استولى على المدينة وأقام إدارة لها. تم إرغام التنظيم على الفرار من المدينة 

في يوليو 2015، فتوجه إلى مدينة سرت الساحلية ليفرض سيطرته عليها كامال.
وفي ديسمبر 2016، تمكنت قوات حكومة الوفاق من طرد التنظيم من مدينة سرت 
مستعينة في ذلك بدعم كبير من الطيران األمريكي. ورغم هزيمته في عدة مناطق 
في البالد، فإن التنظيم مازال متواجدا وسط تحذيرات من إمكانية ترتيب صفوفه من 
إعادة تنظيم  التنظيم، تمكنت من  ليبية أن عناصر  أمنية  جديد، حيث كشفت تقارير 
صفوفها مجددا في منطقة الجفرة جنوب مدينة سرت، وأنه ينشط مجددا في المنطقة 
الممتدة عبر وادي بونجيم وزمزم وصوال إلى بوقرين. فيما أكد الصديق الصور رئيس 
الماضي، أن داعش أسس جيشا في  العام في سبتمبر  التحقيقات في مكتب المدعي 
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تعج ليبيا بالمليشيات 
المسلحة محدودة العدد 

والتي ال يتجاوز أفرادها 
العشرات، وتعتاش

على اإلتاوات.

الصحراء يضم ثالثة كتائب تحت قيادة دنقو ولكل منها قائد.

مجلس شورى درنة
موالية  وهي   2014 العام  تشكلت  المسلحة  اإلسالمية  الجماعات  من  مجموعة 
لتنظيم القاعدة وبرزت بقوة على الساحة بعد نجاحها في طرد »الدولة اإلسالمية« 
في  الطرفين  بين  المواجهات  وتوسعت   .2015 العام  درنة  مدينة  أحياء  أغلب  من 
شورى  مجلس  من  مقربتين  شخصيتين  باغتيال  اإلسالمية«  »الدولة  قيام  أعقاب 

مجاهدي درنة.
والمليشيات اإلرهابية التي تأسس منها مجلس شورى مجاهدي درنة، هي تنظيم 
منذ  األمن،  مجلس  قبل  من  إرهابي  كتنظيم  والمصنف  ليبيا،  في  الشريعة  أنصار 
نوفمبر عام 2014، وكذلك جيش اإلسالم وكتيبة شهداء أبو سويلم. وتعتبر مدينة 
برقة  إقليم  في  الوحيدة  درنة«،  مجاهدي  شورى  »مجلس  لسيطرة  الخاضعة  درنة، 
الليبي  الجيش  اإلرهابية وسط سعي حثيث من  العناصر  مازالت تحت سيطرة  التي 
الكبيرة،  والتعبوية  التسليحية  القدرات  ذات  العسكرية  التشكيالت  لتحريرها. وعالوة على 
يتجاوز  ال  والتي  العدد  محدودة  المسلحة  بالمليشيات  ليبيا  تعج  اإلرهابية  والتنظيمات 
والشركات  التجارية  المحالت  التي تفرضها على  اإلتاوات  العشرات، وتعتاش على  أفرادها 
الحرابة  الموجودة في جوارها الجغرافي نظير توفير الحماية لها، وبعضها يمارس أعمال 
الجريمة  في  متورط  بعضها  أن  كما  الموارد،  نضوب  عند  دى 

ِ

ف مقابل  والخطف  والسطو 
المنظمة وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية والرقيق األبيض وتجارة المخدرات.

المليشيات اإلرهابية التي تأسس منها
مجلس شورى مجاهدي درنة، هي تنظيم

أنصار الشريعة في ليبيا، والمصنف
كتنظيم إرهابي من قبل مجلس األمن
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لم تكن فكرة تأسيس
أحزاب سياسية في

الداخل مطروحة.

شريف زيتوني

أحزاب  تأسيس  فكرة  تكن  ولم  السياسي  للتجاذب  ساحة  ليبيا  تكن  لم   2011 قبل 
سياسية في الداخل مطروحة لعدة اعتبارات منها ما قررته السلطة بإلغاء األحزاب تجنبا 

ألي إشكاالت داخلية البلد في غنى عنها 
القبلية  التعقيدات  االعتبار  في  أخذا 

والمناطقية. 
من  تضييقا  األمر  اعتبروا  كثيرون 
السياسية من  الحياة  على  وقتها  النظام 
التي كانت عينها  الخارجية  القوى  بينهم 
قلق  مصدر  باعتبارها  ليبيا  على  مركزة 
غير مطيع لكي تجد طرقا للضغط عليه. 
النظام  بفكرة  مقتنعا  كان  من  وهناك 
مفاهيم  خلق  بهدف  التحزب  ألغت  التي 
المفاهيم  تتجاوز  جديدة  سياسية 
شكل  إلى  لألحزاب  التقليدية  السياسية 
جديد بني على النظام الجماهيري الذي 
البالد في وضع  إبقاء  نجح ولو نسبيا في 

مستقر لعشرات السنين.
بعض  هناك  كانت  الخارج  في 
الوطني  الحزب  مثل  ألحزاب  التسميات 
أو  والديمقراطية  العدالة  أو  الليبي 
حزب األمة إلى غيرها من األحزاب، لكن 
ليست  مؤسسيها  تمثل  كانت  أغلبها 

العام  الوضع  على  التشويش  بهدف  معروفة  ارتباطات  المؤسسين  لهؤالء  وكانت  أكثر، 
للبالد، فيها من تأسس على ما هو مناطقي وفيها من تأسس على مجرد أهواء بعيدة عن 
نمط المجتمع الليبي المحافظ، وفيها من رفع شعارات دينية وأغلب عناصره حاملة ألفكار 
متطرفة لكن في مجمل تلك األحزاب كان ممثلوها مجرد أرقام صغيرة تفتح لها مساحات 

إعالمية لغايات محددة.
أصبحت  التي  الفوضى  األمني.  الوضع  باختالف  اختلف  السياسي  الوضع   ،2011 بعد 
تعيشها البالد أمنيا عاشتها أيضا سياسيا بخروج تشكيالت سياسية أقرب إلى الموضة 
الطفرة  الماضي.  تضييقات  سمتها  ما  تتجاوز  متطورة  سياسية  حياة  بناء  إلى  منها 
مرسوم  على  اسنادا   ،2012 العام  في  كانت  »الثورة«  بعد  ما  ليبيا  في  لألحزاب  الحقيقية 
الدولة  أن تكفل  2011، ينص عن  االنتقالي في أغسطس  المجلس  دستوري صدر عن 

التعددية الحزبية.
 لكن البداية الفعلية لتأسيس األحزاب كانت في نوفمبر 2011 عندما تم اإلعالن عن 
حزبين األول هو ليبيا المستقبل والثاني هو حزب الوطن اإلسالمي الذي أسسه الداعية 

اإلسالمي علي الصالبي مع الجهادي السابق عبدالحكيم بلحاج قائد المجلس 
العسكري في طرابلس خالل »الثورة«، والذي أصبح شخصية عامة بفضل الدعم 

فوضى األحزاب..
الخارطة الحزبية الليبية ما بعد فبراير
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أغلب هذه التشكيالت لديها 
مليشيات مسلحة ساهمت 

بنسب مختلفة في
تأزيم الوضع األمني

في البالد.

الذي لقيه خالل األحداث من طرف بعض القوى اإلقليمية خاصة تركيا وقطر 
ارتباطات واضحة  تاريخه من  يحمله  ما  رغم  أو سياسيا  إعالميا  أو  ماليا  سواء 
من  كونه  إلى  إضافة  أفغانستان  في  فيها  نشط  التي  اإلرهابية  بالتنظيمات 

مؤسسي الجماعة الليبية المقاتلة.
في فبراير 2012، أعلن محمود جبريل عن تأسيس حزب سماه تحالف القوى الوطنية، 
الرجل الذي كان مسؤوال سابقا في نظام القذافي كان من بين المنقلبين عليه، معلنا عن 
نفسه شخصية ليبرالية رافعة لشعار الحريات داعية إلى الديمقراطية في انخراط تام مع 
العقيد  المسؤولين في نظام  ما يمكن من  أكثر  استقطاب  الدولية من  القوى  أرادته  ما 
معمر القذافي، بهدف خلق شرعية تقّدمها أطراف غير محسوبة على اإلسالميين تكون 
من داخل النظام نفسه وهذا ما نجحت تلك القوى في تحقيق جزء منه. فاز حزب جبريل في 
االنتخابات األولى التي وقعت في ليبيا لكن تطورات الوضعين األمني والسياسي سرعان 

ما أـضعفاه لفائدة التشكيالت اإلسالمية في عملية كانت أقرب إلى االنقالب.
بعد شهر من تأسيس جبريل لحزبه، أعلن اإلخوان المسلمون عن أنفسهم رسميا عبر 
والذي  تركيا  في  الحاكم  والتنمية  العدالة  بحزب  واضح  تشبيه  في  والبناء  العدالة  حزب 
أردوغان  وأن  خاصة  العربية  المنطقة  في  اإلخوانية  اإلسالمية  التيارات  كل  قدوة  يعتبر 
التي  الدول  في  مشاكل  من  تسببته  ما  رغم  التيارات  لتلك  مطلقا  تأييدا  أعلنا  وحزبه 
وجدت فيها بداية بالشعارات المعادية، ثم باالعتداءات المادية التي وصلت حد اتهامها 
باالغتيال كما في الحالة التونسية. الحزب اإلسالمي الليبي يعرف نفسه بأنه ذو مرجعية 
التشريع،  مصادر  من  ووحيد  رئيسي  كمصدر  اإلسالمية  الشريعة  على  تعتمد  إسالمية 
وقد انخرط في العمل السياسي الليبي متحصال في انتخابات يوليو 2012 على نسبة 22 

بالمئة من األصوات.
وتواصل تأسيس األحزاب الليبية في تلك الفترة حيث خرج إلى الساحة السياسية في 
شهر مارس 2012 حزب يسمى الليبيين األحرار، يرأسه محمد ابراهيم العالقي. الحزب 
القائمة  التقليدي  الليبرالي  الفكر  بين  الجمع  إلى خلق مفاهيم جديدة تقوم على  سعى 
كما  اإلسالمية.  الشريعة  ومبادئ  القانون  لسيادة  االنضباط  وعلى  الحر  االقتصاد  على 
ذكر مؤسسوه أنه مفتوح باألساس للنشاء والشباب كعناصر فاعلة في المجتمع الليبي، 
التركيبات من عرب  احتوى كل  ليبيا حيث  المعروفة في  للتقسيمات االجتماعية  ومتجاوز 

وطوارق وتبو وأمازيغ حسب ما جاء في صفحة تعريفه.
جديد،  حزب  تأسيس  عن  المقريف  يوسف  محمد  أعلن  أيضا،   2012 مايو  شهر  في 
نفسها  عن  أعلنت  التي  لإلنقاذ  الوطنية  الجبهة  سليل  وهو  الوطنية،  الجبهة  بتسمية 
عندما  الماضي،  القرن  من  الثمانينات  بداية  في  القذافي  معمر  العقيد  لنظام  معارضة 
استقال المقريف من منصبه كسفير للهند وتأسيس الجبهة التي استقال منها بعد ذلك. 
سياسية  لمفاهيم  متبنية  تقّدمية  ليبرالية  لمرجعية  حامل  أنه  على  نفسه  الحزب  يعرف 
واالنفتاح  الديمقراطية  مثل  الليبرالي  للفكر  المعروفة  الشعارات  مع  ومنسجم  حديثة 
 2012 انتخابات  في  الحزب  تحصل  للمرأة.  الفردية  الحريات  على  والتركيز  االقتصادي 
3 أصوات، وهو عدد ضئيل مقارنة بحزب ائتالف القوى الوطنية الذي يعرف نفسه  على 

كذلك بأنه ليبرالي.
هذه األحزاب هي جزء من الخارطة السياسية في ليبيا التي خرجت بعد »الثورة«. 

بطبيعة الحال ليست الوحيدة، فالتسميات التي خرجت في ذلك الوقت كانت كثيرة، لكن 
التي ذكرت سابقا هي األهم على األقل في معرفة الشارع الليبي لها أو في تمثيليتها خالل 

انتخابات 2012. 
الحياة  فيها  تتحرر  ليبيا  تاريخ  في  إيجابية  مرحلة  أنه  على  خارجيا  يقرأ  قد  ذكر  ما 
السياسية، لكن الواقع على غير ما ذكر، حيث أن أغلب هذه التشكيالت لديها مليشيات 
بين  تمزج  باعتبارها  البالد  في  األمني  الوضع  تأزيم  بنسب مختلفة في  مسلحة ساهمت 
الحياة السياسية وما فيها من تجاذبات وبين رفع السالح الذي أدى إلى مقتل المئات من 

األبرياء من أبناء الشعب الليبي.
سياسية  تشكيالت  وجود  هو  اليوم،  ليبيا  في  إيجابيا  يكون  قد  الذي  الوحيد  الشءي   
حاملة لمشاريع وطنية حقيقية واختارت أن تكون في المعارضة بعيدا عن الصراعات التي 
لم تتقّدم بليبيا منذ 2011، رغم أن كثيرين يعتبرون هذه التشكيالت قريبة من نظام 

العقيد القذافي، الذي أصبح جزءا واسعا من المجتمع الليبي في الواقع يتحسر عليه.

بعد شهر من تأسيس 
جبريل لحزبه، أعلن اإلخوان 

المسلمون عن أنفسهم 
رسميا عبر حزب العدالة 

والبناء في تشبيه واضح 
بحزب العدالة والتنمية 

الحاكم في تركيا.
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هاني نسيره

إال وسريعا ما يشتعل، ويبدو تعقيده  أن يهدأ  ليبيا  اإلرهاب وجماعاته في  أوار  يلبث  ال 
التوافق وبرود وتراجع الساسة  كبيرا مع استمرار الوضع على ما هو عليه وفشل محاوالت 
المالمح منها قدرتها  والسياسة، وتتمثل تعقيدات مشهد جماعات اإلرهاب في عدد من 
الجهادي  واختالط  المشترك،  والتداخل  والرافد  االسماء  وتغيير  والتشكل  االنبعاث  على 
وحزبي  سياسي  لوجه  السابق  اإلرهابي  فتحول  لها،  قناعا  بعضها  عند  بالسياسي  العنيف 
الرئيس  نظام  على  الثورة  بمقولة  تتلبب  ميليشيات  استمرت  كما  معروف،  اقتصاد  ورجل 
وعلى  عليها  والظاهرة  الكامنة  والثورة  الذاتي  هي  فشلها  متجاهلة  الراحل  القذافي 

ممارساتها وما جرته من خسائر وتكلفة باهظة على الواقع الوطني المتردي. 
تظل االرتباكات تسكن المشهد وتحركه، فهل انتهت داعش في ليبيا ام لم تنته بعد، 
المنطقة  في  التجمع  محاولتها  عن  التصريحات  جاءت  الماضي  نوفمبر  من  الثالث  ففي 
الجبلية المحيطة بالمدينة، وال زالت معاقل التطرف تنشط في العاصمة طرابلس، وتبقى 
جيوب صغيرة لها في بنغازي، ال تتعدى مربعا سكنيا ، ويخلع اإلرهاب على نفسه كل فترة 
قناعا واسما جديدا في ليبيا، فال فروق جوهرية بين قاعدة وداعش أو بين ميلشيات تدعي 

السياسة وأخرى ترفضها، فالجميع يستحل دماء آخريه. 
يتبَق في  اإلرهاب وتنتظر مستقباًل مجهواًل، ولم  العاصمة طرابلس تعاني  من  زالت  ال 
بنغازي إال مربع سكني واحد، هو سيدي خربيش، يتحصن فيه بقايا المسلحين المنهزمين. 
ويقع- كما يذكر عبد الستار حتيتة- على مساحة نصف كيلومتر في نصف كيلومتر، قرب 
منطقتي الصابري وسوق الحوت، » وال يمكن االقتراب منه ألن المنطقة شديدة الخطورة، 
فقد جرى تفخيخ الشوارع والمباني المحيطة بها على أيدي المتحصنين في الداخل. كما 
جرى حفر أنفاق تحت األرض يستخدمها المسلحون للتنقل بين مواقعهم واالختباء. وبين 
األمر  ويحدث  الرصاص.  طلقات  من  وزخات  الصاروخية  القذائف  صوت  تسمع  وآخر  وقت 
طالما  العسكري:  مرافقك  لك  يقول  للفرار،  وتستعد  رأسك  تحني  وحين  مفاجئ.  بشكل 

أربعة مالمح خطيرة لجماعات اإلرهاب في ليبيا
بين برود السياسة واشتعال التطرف.. 

ال زالت معاقل التطرف تنشط 
في العاصمة طرابلس، 

وتبقى جيوب صغيرة
لها في بنغازي.
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سمعت صوت الرصاص فأنت ما زلت على قيد الحياة«! إن يتأخر التوافق بين القوى 
مديدة  وساحات  عميقة  أزمات  من  المزيد  وفقط  يتيح  ليبيا،  في  والعاقلة  الوطنية 

لجماعات اإلرهاب وطيور الظالم.

مالمح مشهد اإلرهاب العنيف في ليبيا: 
تنشط مجموعات اإلرهاب وجماعاته التي تتبادل أدوارها وتتحد في أهدافها في مختلف 
مناطق ليبيا وإن تراجعت بفضل حركة الكرامة في عدد من المناطق في الشهور األخيرة، 
تنظيم  مع  صالت  على  أو  محسوبة  وأخرى  )داعش(  اإلسالمية  الدولة  تنظيما  بدا  فقد 

)شرق(  درنة  مدن  على  هيمنته  القاعدة 
وسرت )وسط(، كما كان لهما وجود فاعل 
قوات  نجحت  )غرب(  صبراتة  من  كل  في 
الكرامة والفريق حفتر في إزاحتهما عنه، 
خرج  ثم  )شرق(  بنغازي  في  نشط  كما 
الكرامة،  ضربات  وقع  تحت  منه  مضطرا 

ولم تبق له إال سيدي خربيش. 
اإلرهاب  لمشهد  خطرة  مالمح  أربعة 

وجماعاته في لييا: 

لتعقد  مالمح  أربعة  هناك  أن  نرى 
في  اإلرهاب  واستمرار  االستقرار  مشهد 

يمكن أن نحددها فيما يلي: 

هو استمرار احتفاظ بعض تيارات 
طرابلس  في  العنيف  التطرف 
احتفاظ  أو  السياسي  بالغطاء 
تيارات اندمجت في العمل السياسي شأن 
المسلحة!  بأذرعها  المسلمين  اإلخوان 
مع  وتنسيقية  عميقة  بروابط  واحتفاظها 

المجموعت الجهادية العنيفة األخرى. 

ملمح  وهو  الثاني،  الملمح  أما   
غريب، يشبه فوضى ليبيا اآلن، وهو أن المسميات ال تعني شيئا، فمن كتائب راف الله 
السحاتي ذات األصل اإلخواني،  خرجت أنصار الشريعة، التي أعلنت حل نفسها، رغم أنها 
كانت األم التي تمخض عنها جماعات القاعدة وداعش فيما بعد، وتبدو مجالس الشورى 
التنسيقية بين قوى التطرف العنيف في ليبيا تعبيرا عن هذا التنسيق الذي يصر على انتهاز 
فرصة التوحش والفوضى وسقوط النظام في ليبيا، وتعكس  مشهد االشتعال المستمر 

فيها رغم برودة الجدل والتوافق السياسي. 

 مشكلة التصنيف: فقد غدت المصطلحات مع غياب المؤسسات المعيارية والمرجعية 
وتراجعها دوليا وإقليميا ووطنيا كأل يملكه الجميع، فاإلرهابي يصف الشرعي بصفته 

والعكس، وتختلف التصنيفات بين الدول والمؤسسات اإلقليمية والدولية. 

صنف  الذي  الدولي  األمن  بمجلس  الخاص  التصنيف  هناك  اإلرهاب  تصنيف  فحسب 
الليبي  الفرع  )داعش(  الدولة اإلسالمية  بنغازي ودرنة وتنظيم  الشريعة في  أنصار  جماعة 
فجر  وميليشسيات  لتحالف  النواب في طبرق  والثاني: تصنيف مجلس  إرهابية.   كجماعات 
ليبيا الذي شكله خصومهم في طرابلس كجماعات إرهابية، وهو تحالف يضم مجموعات 
مسلحة من مصراتة والزاوية وطرابلس وغريان وكتائب أخرى في غرب ليبيا يغلب عليها 

التوجهات اإلسالمية. وهو ما يعكس التداخل الغريب المشار له في النقطة األولى. 

التدخل الخارجي ودعم التطرف: منذ بداية التحرك ضد النظام السابق كان والء إمارة 

أن المسميات ال تعني 
شيئا، فمن كتائب راف 

اهلل السحاتي ذات األصل 
اإلخواني،  خرجت أنصار 

الشريعة، التي أعلنت حل 
نفسها، رغم أنها كانت األم 
التي تمخض عنها جماعات 

القاعدة وداعش فيما بعد.
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قطر وأذرعها اإلعالمية لجماعة اإلخوان المسلمين وكل المتطرفين في ليبيا، وكان 
تبنيها ودعمها اللوجيستي للخروج المسلح في بنغازي منذ البداية حتى مقتل العقيد 
القذافي في 20 أكتوبر 2011، وال يزال هذا التدخل يزداد صعوبة مع إصرارها على إفشال 

كل وسائل الحل إفشاال لمعركة حضورها 
والهيمنة  التوسع  في  الراغب  اإلقليمي 
دعم  في  فتنشط  لها،  الوكالء  وتجهيز 
المتطرفين في ليبيا كما في مصر وكما 

كان في سوريا في وقت سابق. 
الحاد  االستقطاب  يستمر  هكذا 
المترافق مع حالة السيولة غير المسبوقة 
وتعدد الفاعلين وانقسامهم على األرض، 
وغياب كتلة صلبة ألي تيار سياسي يمكن 
البناء عليها. األمر الذي ساهم في تعزيز 
تمثل  التي  المسلحة  المجموعات  قدرات 
السياسيين  للفاعلين  عسكرية  أذرعا 
الدولة  لعودة  المعارضة  واالجتماعيين 
في ليبيا، وتجاوز خسائر المرحلة السابقة. 
يتمدد  أحيانا  الدولة  ميزانية  من  بل 
مجموعات  بعض  على  الشرعية  غطاء 
نشير  ذلك  على   مثاال  ليبيا،  في  اإلرهاب 
المحاسبة  ديوان  تقرير  في  جاء  ما  إلى 
المسيلة  الميزانيات  بشأن  طرابلس  في 
يندرج  التي  والداخلية  الدفاع  لوزارتي 
تلك  تحتها عدد كبير من عناصر  اسميا 
المسلحة، حيث يشير تقرير  المجموعات 
لسنة  طرابلس  في  المحاسبة  ديوان 
خالل  أنفقت  الدفاع  وزارة  أن   2015
من  دينار  مليار   12 من  أكثر   2015 عام 
مليار   21 من  أكثر  تبلغ  التي  ميزانيتها 
يزيد  الذين  لمنتسبيها  كمرتبات  دينار، 
)حسب  منتسب  ألف   205 عن  عددهم 
رقم  وهو   )2015 الوطني  الرقم  بيانات 
ضخم يفوق تعداد الجيش الرسمي منذ 

عهد القذافي.
 أما عن وزارة الداخلية فقد أشار التقرير 
قاعدة  تكوين  عن  عجزت  الوزارة  أن  إلى 
العمومية  قواها  بعدد  شاملة  بيانات 
سلبا  أثر  ما  وهو  لها.  التابعة  وبالجهات 
في  فاعل  أمني  قطاع  بناء  محاوالت  على 

البالد. وكن المجموعات المسلحة من التغول على األجهزة األمنية ومؤسسات الدولة. وأدى 
إلى اختالط األجهزة األمنية مع مجموعات مسلحة وهو ما يمكن مالحظته من خالل إمعان 
النظر في قيادة عدد كبير من المجموعات المسلحة التي غالبا ما يقودها عناصر من الجيش 

أو الشرطة، وأعطى أيضا رعاية للعديد من المجموعات اإلرهابية وفرصا كبيرة لها. 
ويكفي أن نشسير أنه يوجد بالعاصمة أكثر من 24 تشكيل متطرف ومسلح عنيف من 

أبرزها ما يلي: 

توجه سلفي  ذات  الثامنة: وهي تشكيالت  والقوة  النواصي  وكتيبة  الخاصة  الردع  قوة   -
يقودها عبدالرؤوف كارة وتتخذ من قاعدة معيتيقة شرق طرابلس مقرا لها وكذلك منطقة 
اعتقاالت  حملة  األخيرة  الشهور  خالل  وشنت  للشرطة  مساند  بدور  وتقوم  الجمعة،  سوق 
واسعة لمن يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( حتى أنها تمكنت من 
نائمة من  إنهم خاليا  700 عنصر بسجن معيتيقة شرق طرابلس، قالت  أكثر من  توقيف 

كان والء إمارة قطر وأذرعها 
اإلعالمية لجماعة اإلخوان 

المسلمين وكل
المتطرفين في ليبيا.
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تنظيم الدولة، من بينهم 200 ليبي و500 أجنبي غالبيتهم من تونس. 
- كتيبة ثوار طرابلس: والتي تحولت إلى قوة اإلسناد األمني في العاصمة، ويقودها 
2016 مؤيدا  هيثم التاجوري وهو في األصل ضابط شرطة برتبة مالزم، وبدا مطلع عام 
لعودة الملكية إلى حكم ليبيا، ولحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، لكنه على خالف 

مع جماعة اإلخوان المسلمين والجماعة المقاتلة.
- غرفة ثوار ليبيا: وهي تشكيل مسلح مثير للجدل يقوده اسالميون متشددون وسبق له 
خطف البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس في يناير 2014 عندما احتجزت السلطات 
في مدينة االسكندرية أبوعبيدة الزاوي أحد أبرز قيادتها والذي يقود حاليا كتيبة فرسان 

جنزور. 
- لواء الصمود: وهو تشكيل مسلح أعلن عن تأسيسه في يونيو 2015 بقيادة القيادي في 

فجر ليبيا صالح بادي ويضم 7 تشكيالت مسلحة كانت ضمن قوات فجر ليبيا. 
- كتيبتا غنيوة الككلي وصالح البركي: األولى حظيت في بداية نشأتها بدعم من مصراتة 
لكنها استقلت عنها وهي تسيطر حاليا على منطقة أبوسليم بالمشاركة مع مجموعة صالح 

البركي. 
وتتقاسم هذه التشكيالت المسلحة منذ عام 2014 السيطرة على العاصمة مع مجموعات 
أخرى من مصراتة وغريان والزاوية وهي مناطق حضرية، عندما دخلت في تحالف فضفاض 

لمواجهة خصومهم المتحالفين مع قائد الجيش وثورة الكرامة خليفة حفتر. 
السياسي  والنهج  الدولة  ظلت  طالما  قريبة،  ليبيا  في  اإلرهاب  جماعات  نهاية  تبدو  ال 
السياسية  السياسيين متأخرة، وطالما ظلت األقنعة  الفرقاء  الجامع بين  وااليمان بالوطن 
يدعم  المنطقة  في  البعض  وبقى  السياسي،  اإلسالم  حركات  تلف  اإلرهابية  واالرتباطات 
الفصيل دون الوطن! منذ بداية الثورة على نظام القذافي وحتى اآلن، وال زالت الشرعية 
الدولية ال تملك حسما سواء في ليبيا والموقف من الجماعات اإلرهابية فيها أو موقفها من 
ضرورة استعادة الدولة والوطن، مكتفية فقط بما تنشره المنظمات عن مآس غير مسبوقة 

للحقوق اإلنسانية ترتكبها هذه الميليشيات. 

تتقاسم هذه التشكيالت 
المسلحة منذ عام 2014 

السيطرة على العاصمة مع 
مجموعات أخرى من مصراتة 

وغريان والزاوية.
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