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 اتجاهات الحرب الأهلية في ليبيا

 رشادإسماعيل 

  

إلى  7102كان طبيعيا أن ينقسم الليبيون إثر دخول مقاتلي سرايا الدفاع عن بنغازي وحلفائهم مطلع مارس 

في خليج سر  دون مقاومة تذكر، ليذكرنا بدخول قوا  الجيش التابع ملجلس النواب في  نفطيةالشنآت  امل

 .الليبيون أيضا بسببهانقسم  وكتاليه .الذي عده عديدون عملية تسليم واستالم 7102منتصف سبتمبر 

لى بعد ست سنوا  من التصادم الجهوي والسياس ي والحرب ألاهلية باتت ليبيا منقسمة ليس فقط جهويا ع

 .دينة الواحدةأساس ألاقاليم التاريخية أو أيدولوجيا بل باتت الانقساما  تقع في القبيلة الواحدة وامل

على التصادم قابل ألايام وسيستمر في تأثيره  ،فاليزال الانقسام العام بين فبراير وسبتمبر يؤثر في املآهد الليبي

غير أن سبتمر  .في ليبيااملتحاربة التي تدعم ألاطراف  زعماء سبتمبرواقف ة من خالل مالسياس ي والحرب ألاهلي

ذاتها تعيش حاال  من الانقسام تظهر باستمرار من خالل تصريحا  مسؤولين في واجهاتها السياسية 

 .والاجتماعية

آمر  املغربي في برقة تنقسم القبائل في املوقف من الكرامة ومجلس الآورى وسرايا الدفاع فإبراهيم الجضرانو

واملهدي البرغثي وزير ( بديال له تم تعيين إدريس بوخمادة من قبل املجلس الرئاس ي)حرس املشنآت  السابق 

كلهم دفاع حكومة الوفاق وفرج البرعص ي القائد السابق في عملية الكرامة، واللواء سليمان محمود العبيدي 

 .خليفة حفتر من قبائلهم يؤيديون ما حدث في خليج سر  ويناهضون املآيربعض و 

وفي مصراتة يظهر الانقسام في توزع دعم القوى السياسية وألاعيان والتآكيال  املسلحة على حكومتي الوفاق 

وتابعنا الاتهاما  التي وجهها رئيس املجلس ألاعلى  .برئاسة فايز السراج وإلانقاذ التي يرأسها خليفة الغويل

رها اتهامه بمحاولة اغتياله صحبة السراج بعد تعرض موكبهم للدولة ضد خليفة الغويل في أكثر من مناسبة آخ
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فضال عن حساسيا  اجتماعية عديدة بين مصراتة وعدة من جيرانها ومناطق ومدن أخرى في  .إلطالق نار

 .إقليم طرابلس

حالة انقسام زاد  حدته عقب سيطرة  7102مارس  01وتعيش طرابلس منذ دخول حكومة الوفاق إليها في 

ر املجلس ن املفتي الصادق الغرياني على مقنقاذ ومن يدعمها من أعضاء املؤتمر الوطيي وبتأييد محكومة إلا 

الحرس الوطيي ما حدث قبلها من مواجها  عديدة ألاعلى في القصور الرئاسية ثم إعالن الغويل عن تأسيس 

الصراع املحتدم بين الوفاق  ناهيك عن .للحكومتين املتمركزتين في طرابلسبين مجموعا  مسلحة تدين بالوالء 

 .وإلانقاذ على املؤسسا  مثل الكهرباء والاستثمار وعديد الوزارا 

وألامر يتكرر في الزاوية التي شهد  ألكثر من مرة مواجها  بين مكوناتها الاجتماعية، ومعارك بينها وبين 

جبل نفوسة وبين الجميل ورشفانة وبين ألاخيرة وجنزور وشهدنا صراعا  مسلحة في مناطق متفرقة من 

 .ورقدالين وزوارة

وفي أوباري بين التبو والطوارق وفي أقص ى  ،الجنوب معارك واقتتال في سبها بين أوالد سليمان والقذاذفة وعاش

 .الجنوب الآرقي تندلع بين الحين وآلاخر نزاعا  مسلحة بين التبو والزوية

نزاع داخلية اليم خاصة إقليمي برقة وطرابلس، وحالة باختصار با  الانقسام والحروب سمة جهوية بين ألاق

 .مناطق عيآه ليلحظ ألامر بنفسه ي كل مدينة ويمكن للقارئ أن يتأملفي كل إقليم وأحيانا ف

وأد  هذه الانقساما  إلى اندالع حربين واسعتين بعد فبراير ألاولى داخل برقة هي عملية الكرامة والثانية داخل 

فجر ليبيا وتولت القيادا  العسكرية والسياسية والديشنية والاجتماعية في كل إقليم إقليم طرابلس عرفت ب

عمليا  دعم أطراف في املعارك الدائرة في إلاقليمين بل حدث أن تغيرا  الوالءا  داخل كل إقليم تجاه إلاقليم 

 .آلاخر بحسب تحوال  السياسة والحرب

ليصبح انقساما  للخارج بل تعدى .ل الجهويا  واملدن فحسبلم يكن الانقسام في ليبيا محليا جهويا أو داخ

ومن لم  .وبا  واضحا تدخل ألاطراف إلاقليمية والدولية وتوزعها على أطراف الصراع والحرب .إقليميا ودوليا

يمكن مالحظة ذلك من خالل وسائله إلاعالمية واملواقف السياسية  للحرب وأطرافها يعلن تأييده صراحة
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بل يشنتهج عديد ألاطراف سياسة توسع من الانقساما  املحلية الجهوية وداخل . وعالقاته في ليبيا والدبلوماسية

 .الجهويا  وفي املدن

من الليبيين يتزاحمون على رعاة ن راع على ليبيا وتوفر وكالء متحاربيوبهذا الانخراط إلاقليمي والدولي في الص

ة التدويل التي كانت فيها منذ صدور قرارا  مجلس ألامن سنة الحرب الخارجيين انتقلت ألازمة الليبية من حال

إلى مآهد الحرب بالوكالة فرصة مواجهته  يبيين الرافضين للعقيد الراحل معمر القذافيالتي منحت لل 7100

الدول مثل فرنسا تنقسم  بل إن بعض تلك. بسبب الانقسام الحاصل في مواقف ألاطراف إلاقليمية والدولية

 .خارجيةين وزارتي الدفاع والداخليا بفيها املواقف 

منذ  إلى مواقف دولية تتضارب فيها املصالح 7100سنة شبه مشنسجم كان يرجح هذا الانتقال من موقف دولي 

 الذي عجز عن تضمين ،ليس فقط بين روسيا والغرب بل حتى داخل البيت ألاوروبي ،أكثر من ثالث سنوا 

ليبيا إلى جدول أعمال اجتماعا  وزراء الخارجية الآهري في بروكسل منذ أشهر إضافة إلى الانقسام الذي 

ظهر  عليه أوروبا في اجتماع زعماء اتحادها الآهر املاض ي في العاصمة املالطية فاليتا، والبيان الذي صدر عن 

سبانيا بخصوص دخول سرايا الدفاع عن بنغازي وغابت عنه إيطاليا وأملانيا وإ ،فرنسا وبريطانياأميركا صحبة 

 .إلى بعض مشنآت  النفط في خليج سر 

التي القت دعما  ،الجزائر وتونس ومصر ؛ربما املوقف الجديد ألاكثر تماسكا حاليا يتمثل في مباردة دول الجوار

لم يعد له أي وجود في  الذي ،ورأ  فيها ألامم املتحدة فرصة لتحريك املياه آلاسنة لالتفاق السياس ي .إفريقيا

واقع الحال أمام هذا الكم من الانقسام الحكومي والتآريعي والعسكري وألاميي والاجتماعي وألايدولوجي 

 .بل وإلاقليمي والدولي .والدييي

بما بعضها ر و  .غير أن ما يعيب مبادرة دول الجوار أنها تنطلق من الاعتراف باالتفاق السياس ي وتسعى لترميمه

منح حلفاءها الليبيين مساحة أوسع في املؤسسا  السياسية وألامنية والاقتصادية املنبثقة عن الاتفاق تحاول 

احتماال   ترجح مي دولي جديد على ليبيا ينعكس إلى فرصالسياس ي مما قد يلمح إلى احتمال نآوء صراع إقلي
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التي تختلط  دة الاتجاها  واملنطلقا الحرب بين الليببيين ألامر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الانآطارا  متعد

 .فيها روح الداخل ومصالح الخارج

ربما ليس لليبيا من مخرج من أنفاق الحروب والانقساما  سوى تحمل بعض الليبيين مسؤولية بناء تيار ليبي 

لصناعة ويؤسس دبلوماسية تتحاور مع إلاقليم والعالم  ،يملك مرونة التحرك في ليبياو  ،يتبيى السالم وأدواته

السالم العادل في ليبيا الذي أساسه الاعتراف بحق كل الليبيين في الجلوس معا للحوار والتفاوض والتساوم 

بآأن كل الاختالفا  التاريخية والثقافية والسياسية الحاضرة بهدف الوصول إلى العقد الاجتماعي الذي 

التفاوض مع إلاقليم والعالم بآأن مصالحه ثم الحقا  .يؤسس للهوية الليبية التي تتصف بالتنوع والتعايش

 .ومخاوفهم في ليبيا

يرفض الحرب تحت أي مبرر سواء لفرض املطالب أو الطموحا  بالقوة أو يشنبذ إلارهاب، و هذا التيار عليه أن 

ألن ثمن هذه ألاوراق هي دماء الليبيين ومواردهم وتفسخ سيادة  ؛باعتبارها آلية لكسب أوراق للتفاوض الحقا

 .املتصارعة رغم تهاويها وانهيار مؤسسا  السلطةاملفككة واقعا، دولة ال
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 نبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و الإستراتيجيات

 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست يجيا وإلاستراتاملنظمة الليبية للسياسا  

تقوم املنظمة  بإجراء .  7105مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحو تم ، في طرابلس ليبيا 7102

لى إألابحاث و  الدراسا  التي تخص قضايا السياسا  وإلاستراتيجيا  الحالية والناشئة من أجل الوصول 

و تكرس املنظمة   جهدها من أجل . سياسا  فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار

تهدف املنظمة كذلك . تحسين أداء املؤسسا  الليبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للآعب الليبي

زة من أجل تطوير أداء املؤسسا  إلى نآر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط إلاستراتيجي و ثقافة التمي

 إلى تعزيز ونآر املعرفة حول السياسا  العامة وإلاستراتيجيا  للحكومة من . الليبية
ً
و تهدف املنظمة أيضا

و  ورش عمل و تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرا . خالل نآر إلاحصاءا  والدراسا  والتقارير الدورية

 .اء و ألافكار و نآر املعرفةمنتديا  من أجل النقاش و تبادل ألار 
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