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Map of the Libyan conflict in the post- Gaddafi period
– Analytical study for the period between the National Congress elections
until Fajr Libya Operation (2012- 2015).
Abdulrauf R. El- Geroshi
Doha institution for graduate studies || Qatar
Abstract: After the fall of the Gaddafi regime, the Libyans tried to restructure the state, although they were able to change
the regime in months, rebuilding the state was not that easy. One of the most prominent challenges for officials in that
period was to address the social division left by the internal war between the February revolutionaries and the Gaddafi
regime. In this study, the Libyan conflict in the post- Gaddafi period is analyzed, by presenting an analytical map for the
period between the elections of the Transitional National Congress, which is the first legislative council in Libya after the
revolution, until Fajr Libya Operation, which is the beginning of the first civil war in the post- Gaddafi era. The study was
built according to the qualitative approach, in an attempt to understand and analyze the events based on academic
literature and reports. As a result, the study concluded that the Libyan society did not recover from the wounds of the civil
war that is experienced, and the absence of transitional justice was one of the direct causes in the emergence of the Libyan
conflict because it was not among the priorities of Libyan officials at that stage. In addition to the mentality that prevailed
the revolutionaries after their overthrow of the Gaddafi regime, which translated into actions that contributed to an increase
in social division.
Keywords: Map of the Libyan conflict. The causes of the Libyan conflict. Operation Fajr Libya.

خارطة الصراع الليبي في فترة ما بعد القذافي
)2015 -2012( – دراسة تحليلية لفترة ما بين انتخابات املؤتمر الوطني حتى عملية فجر ليبيا
عبد الرؤوف رجب الجروش ي
معهد الدوحة للدراسات العليا || قطر
 إال أن إعادة، وبالرغم من قدرتهم على تغيير النظام في أشهر، بعد سقوط نظام القذافي حاول الليبيون إعادة هيكلة الدولة:املستخلص
 ولعل أبرز التحديات على املسؤولين في تلك الفترة هي معالجة االنقسام االجتماعي الذي خلفته،بناء الدولة لم يكن بتلك السهولة
 وذلك عبر تقديم خارطة، في هذه الدراسة تم تحليل الصراع الليبي في فترة ما بعد القذافي.الحرب الداخلية بين ثوار فبراير ونظام القذافي
 وحتى عملية فجر ليبيا التي،تحليلية للفترة ما بين انتخابات املؤتمر الوطني العام والذي يعتبر املجلس التشريعي األول في ليبيا بعد الثورة
 حيث بنيت الدراسة طرحها وفق املنهج الكيفي وذلك في محاولة لفهم األحداث.تعتبر بداية أول حرب أهلية في فترة ما بعد القذافي
ً
 وكنتيجة لذلك توصلت الدراسة أن املجتمع الليبي لم يتعاف من جروح الحرب األهلية.وتحليلها استنادا على األدبيات العلمية والتقارير
 لكونها لم تكن ضمن أولويات املسؤولين، وغياب العدالة االنتقالية كان أحد األسباب املباشرة في نشأة الصراع الليبي،التي عاشها
 والتي ترجمت ألفعال ساهمت لحد ما في، باإلضافة إلى العقلية التي سادت الثوار بعد إسقاطهم لنظام القذافي،الليبيين في تلك املرحلة
.زيادة االنقسام االجتماعي
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الكلمات املفتاحية :خارطة الصراع الليبي ،أسباب الصراع الليبي ،عملية فجر ليبيا.

 -1مقدمة.
في  23أكتوبر  2011أعلن رئيس املجلس الوطني االنتقالي مصطفى عبد الجليل إعالن التحرير ،هذا اإلعالن
يعتبر نهاية للصراع املسلح في ليبيا بين نظام القذافي وثوار فبراير ،فبعد انتهاء نظام دكتاتوري استمر ملدة  42عام
احتكر فيها السياسة ومنع تكوين األحزاب ،لم تقتصر التحديات الجديدة لليبيين على الخبرة السياسية املحدودة ،بل
على عالج االنقسام الذي أحدثه هذا التغيير .فعلى الرغم من أن األطراف في الثورة اجتمعت على اسقاط النظام ،إال
أنها لم تكن متوافقة بعد سقوطه عندما انقسمت إلى تيارات فكرية داخل أول جسم سياس ي -املؤتمر الوطني -تم
انتخابه بعد الثورة .فاالنقسام السياس ي زاد من حدته إعالن اللواء املتقاعد خليفة حفتر انقالبه على السلطة،
وإطالق حملته العسكرية والتي عرفت بالكرامة ،ليكون رد املؤتمر الوطني بعملية عسكرية مضادة عرفت بفجر ليبيا،
لترجع ليبيا مرة أخرى إلى صراع مسلح بعد أقل من ثالثة أعوام من انتهاء الصراع مع القذافي.
مشكلة الدراسة:
ً
بناء على الطرح السابق ،ستحاول هذه الورقة تقديم تحليل لخارطة الصراع الليبي في فترة ما بعد القذافي
ً
لتشمل الفترة الزمنية من أغسطس  2012إلى ديسمبر  ،2015تحديدا منذ بداية جلسات املؤتمر الوطني العام وحتى
انتهاء عملية فجر ليبيا التي كانت بمثابة إعادة دائرة الصراع املسلح للبالد .وذلك عبر تقديم نبذة تاريخية عن
ً
الصراع ،ثم تحليل ألطراف الصراع ،وبعدها تحديد قضية الصراع وتحليل أسبابه ،وأخيرا ستناقش ديناميات
الصراع.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
ً
 -1التعمق في فهم قضية الصراع الليبي عبر رسم خارطة توضح مالمح الصراع ،وذلك استنادا على الطرق
األكاديمية في رسم خرائط الصراع
 -2فهم األسباب التي انطلق منها الصراع ،والتي تقود إلى جذور املشكلة التي أنشأت انقسام اجتماعي في مجتمع
ً
متجانس نسبيا.
أهمية الدراسة:
ً
ووفقا لذلك فإن أهمية الدراسة تنطلق من محاولتها لتوضيح املشكلة التي أرهقت املجتمع الليبي خالل
السنوات املاضية ،وذلك عبر طرح أكاديمي يستند على األدبيات العلمية في فهم هذه القضية ،ولعل أهمية الدراسة
تبرز في كونها إضافة لألدبيات املرتبطة عن وضع الصراع الليبي ،وكون املرحلة التي تقوم بتحليلها الورقة هي مرحلة
األساس التي انطلق منها الصراع ،وبذلك تعتبر الورقة مرجع مهم لكل من يهتم بالصراع الليبي.

منهجية الدراسة.
تقدم الدراسة جانب تحليلي لبدايات الصراع الليبي عبر استعمالها للمنهجية الكيفية ،وستبني التحليل
ً
استنادا على األدبيات والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية املرتبطة بموضوع الدراسة املطروح ،حيث سيركز
التحليل على الفترة الزمنية االنتقالية في ليبيا وذلك بعد أول انتخابات برملانية في البالد ،وتتعرض في التحليل على
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أهم املواقف التي أثرت في رجوع الصراع املسلح للدولة ،حتى تصل إلى نهاية عملية فجر ليبيا التي انطلقت كرد فعل
على عملية الكرامة ،والتي تعتبر بمثابة أول حرب داخلية ترجع الصراع املسلح للدولة من جديد في فترة ما بعد
القذافي.

املبحث األول -الخلفية التاريخية للصراع.
املطلب األول -ثورة فبراير:
فهم سياق الصراع يرتبط بالخلفية التاريخية ألحداث فبراير وما بعدها .ففي يوم  15فبراير  2011خرجت
مظاهرات في مدينة بنغازي كانت تهدف إلسقاط نظام القذافي ،وبشكل سريع تحولت إلى صراع مسلح مع النظام.
(الزروق ،2015 ،ص )319املجتمع الدولي تدخل لدعم الثورة عبر قرار مجلس األمن ( )1973الذي أسفر عن تدخل
ً
الناتو وذلك تحت الفصل السابع من ميثاق مجلس األمن ،حيث دعم الثورة عسكريا ليسقط نظام القذافي ،هذا
األخير تم قتله  20أكتوبر من نفس العام( .مجلس األمن ،2011 ،ص )4وعلى الرغم من أن املجتمع الدولي كان داعما
لثورة فبراير عبر التدخل العسكري ،إال أنه لم يقدم نفس الجهود لدعم املجتمع الليبي في الفترة االنتقالية ،وذلك
ً
بالرغم من أنه ملزم أخالقيا بتكملة مسؤولية الحماية التي كانت حجة الدخول في ليبيا واملظلة القانونية التي استند
عليها التدخل العسكري ،وذلك باعتبار أن ركن إعادة البناء أحد املكونات الثالثة ملبدأ مسؤولية الحماية(Norooz ( .
Erfaun, 2015, p.4
املطلب الثاني -الوضع السياس ي واألمني في فترة ما بعد فبراير:
ً
بعد سقوط النظام ظهرت العديد من التحديات .فبداية بعملية االنتقال الديمقراطي التي بدأت يوم  7يوليو
 2012شهدت أول انتخابات ديمقراطية من عقود( .الزروق ،2015 ،ص )332وكان أبرز عائق لها ضعف التجربة
السياسية لألحزاب ،والتي كانت نتيجة لتراكمات النظام السابق ،ولعلى ما يؤكد ذلك مقولة القذافي الشهيرة "من
ً
تحزب خان" و "الحزب هو الدكتاتورية الحديثة"( .القذافي ،1977 ،ص )19أما اجتماعيا الصراع املسلح في ليبيا أنتج
انقسام اجتماعي ،فاملصالحة الوطنية وبناء سالم اجتماعي مطلب ملعالجة جروح الصراع املسلح .فبعد الثورة ظهرت
خصومات بين املدن ،وأبرزها كان بين مصراته وتاورغاء"( ،اتفاق مصالحة بين مصراتة وتاورغاء" ،2018 ،اتفاق
مصالحة بين مصراتة وتاورغاء الليبيتين | أخبار عربي | الجزيرة نت) ) (aljazeera.netوشهدت تهجير للعديد من
املوالين للقذافي خارج البالد(Kersten, 2015, p.5) .
ً
من جانب أمني ،شهد يوليو عام  2012أول عملية اغتيال بعد الثورة ،ثم توالت موجة االغتياالت وتحديدا
في مدينة بنغازي ،واستهدفت ضباط وقضاة ومحاميين وصحفيين وأئمة مساجد( .العرادي ،2021 ،ص )40ولعل أبرز
حدثين يوضحان الوضع األمني ،األول كان الهجوم املسلح على القنصلية األمريكية في بنغازي وقتل السفير األميركي.
(الزروق ،2015 ،ص )333والثاني كان إغالق املوانئ النفطية من قبل آمر حرس املنشآت النفطية دون موافقة
الحكومة املؤقتة( ،العرادي ،2021 ،ص )29باإلضافة إلى أحداث أخرى كخطف رئيس الحكومة املؤقتة علي زيدان،
(الزروق ،2015 ،ص )335واقتحامات ملقر املؤتمر التي وصلت إلى  360اقتحام( .مرجع سابق ،ص )23ولم يختلف
ً
الجانب العسكري كثيرا ،فقد كان التحدي في ضم الكتائب املستقلة إلى الجيش ،والتي تأثرت باستراتيجية القذافي،
عندما قام بتحويل الجيش برئاسة األركان إلى نظام كتائب عسكرية ،تحولت من خالله رئاسة األركان ووزارة الدفاع
إلى ما عرف بـ " اللجنة العامة املؤقتة للدفاع"( .العرادي ،2021 ،ص )19فقد كانت هذه االستراتيجية انفصال بنيوي
بتركيبة الجيش.
الجروشي
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املبحث الثاني -أطراف الصراع.

ً
وفقا لويلموت وهوكر فإن أطراف الصراع تنقسم لثالثة وهي :أطراف أولية وهم الذين لديهم تفاعل مباشر
ً
وأهدافهم غير متوافقة ،وأطراف ثانوية والتي لها دور غير مباشر في الصراع ،وأخيرا األطراف املهتمة وهم الذين لديهم
ً
مصلحة قوية في الصراع (Karakasis, 2014, p.6) .استنادا لهذا التقسيم سيتم تحليل أطراف الصراع الليبي.

املطلب األول -األطراف األولية:
بداية الصراع كانت داخل املؤتمر الوطني ،فأطراف الصراع من جهة التيار اإلسالمي ،وشملت تركيبته
مجموعة أحزاب لها مرجعية إسالمية ،وأبرزها حزب العدالة والبناء( .الشيخ ،2015 ،ص )125ومن الجهة الثانية
ً
ً
التيار العلماني والذي تمثل في تحالف  44تنظيما سياسيا ،و 236من منظمات والجمعيات املدنية غير الحكومية،
و 280شخصية وطنية مستقلة ،اجتمعوا في حزب "تحالف القوى الوطنية"( ،الزروق ،2015 ،ص )16وكما ذكر
ً
البرملاني محمد الزروق أن انقسام املؤتمر الوطني إلى تيارين كان واضحا منذ البداية( .مرجع سابق ،ص )17بالنسبة
للسياسيين املستقلين من ثوار فبراير انقسمت مواقفهم بين الطرفين ،جزء منهم أخذ موقف موالي للتيار اإلسالمي
ويرجع ذلك لكون التيار اإلسالمي معارض سابق للقذافي ،والجزء اآلخر كان يعتبر اإلسالميين خطر لحملهم أيدولوجيات
ً
غامضة ،أيضا لوجود عالقة بين بعض الجماعات كأنصار الشريعة والجماعة الليبية املقاتلة بتنظيم القاعدة،
(الشيخ ،2015 ،ص )128الذي جعل موقفهم موالي للتيار العلماني .كانت عالقات القوى بين الطرفين تميل للتيار
العلماني ،والذي كان عدد مقاعده  64مقعد ،بينما أكبر أحزاب التيار اإلسالمي العدالة والبناء جمع  34مقعد من
إجمالي  200مقعد( .العرادي ،2021 ،ص )59فمن جانب تحليلي قوة التيار اإلسالمي التي استمدها من معارضته
للقذافي وكونه من قيادات الثورة تأثرت بتشتته بين أحزاب مختلفة ،في االتجاه الثاني استند التيار العلماني على
توحيد صفه ،والتي مكنته من الهيمنة على ربع مقاعد املؤتمر.
ً
وقد تغيرت موازين القوى داخل املؤتمر لتميل جزئيا للتيار اإلسالمي ،وذلك بعد تجميد حزب التحالف
مشاركته باملؤتمر باليوم التالي إلعالن السيس ي انقالبه في مصر في يونيو ( .2013الزروق ،2015 ،ص )23هيمنة التيار
اإلسالمي على املؤتمر اصطدم مع طرف آخر وهو الحكومة املؤقتة ،فقوة الحكومة بسلطتها التنفيذية عرقلت القرارات
التشريعية للمؤتمر ،وأهمها قرارين هما رقم  27القاض ي بإخالء طرابلس من املجموعات املسلحة ،ورقم  53القاض ي
بدمج الجماعات املسلحة في الجيش بانقضاء عام  ،2013وعلى الرغم من قدرة املؤتمر الوطني على سحب الثقة منها،
إال أن ذلك تأثر بمشاركة حزب العدالة والبناء أكبر ممثلي التيار اإلسالمي بالحكومة( .مرجع سابق ،ص)18
وقد عزز صراع السلطات التشريعية والتنفيذية االنقسام السياس ي ،وأنتجت أرضية إلعالن حفتر في فبراير
 2014بتجميد أعمال املؤتمر والحكومة واإلعالن الدستوري ،فإرادة حفتر عبرت عنها كتائب القعقاع والصواعق
بتهديد املؤتمر لتسليم السلطة( .مرجع سابق ،ص )336وبعد أشهر أعلن حفتر إطالقه لعملية الكرامة .ويعتبر تواجد
َ
حفتر كطرف رئيس ي يرجع باألساس للوضعية التي نشأت من الصراعات السابقة ،فإعالن عملية الكرامة يوضح
موقف حفتر أنه خصم للتيار اإلسالمي ،ليعلن على إثرها علي زيدان رئيس الحكومة املؤقتة ومحمود جبريل رئيس
حزب تحالف القوى الوطنية تأييدهم للكرامة( .مرجع سابق ،ص)338
ولم تكن عملية الكرامة تستند على الجانب العسكري فقط ،بل كان لها جانب سياس ي مساند ،وتمثل في
مجلس النواب الذي كان وليد لضغوط الحراك الشعبي الهادف النتخابات مبكرة( ،العرادي ،2021 ،ص )36حيث
دخل مجلس النواب الصراع مع املؤتمر الوطني على السلطة التشريعية بالبالد ،وعلى الرغم أن الطرفين لجأوا للدائرة
الدستورية باملحكمة العليا ،والتي قضت بإلغاء الفقرة  11من املادة  30من اإلعالن الدستوري املتضمن إلنشاء
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ً
مجلس النواب( ،الزروق ،2015 ،ص )340إال أن قضاء املحكمة العليا لم يكن مقبوال من طرف مجلس النواب،
ليستند في شرعيته على اعتراف معظم املجتمع الدولي له .عالقات القوى بين املؤتمر والنواب كانت متوازنة ،فعلى
ً
الرغم من أن املؤتمر مستند على قضاء املحكمة العليا محليا ،إال أن اعتراف املجتمع الدولي بالنواب كان بمثابة
إرجاع لتوازن القوى بين األطراف.
املطلب الثاني -األطراف الثانوية:
أما األطراف الثانوية فتمثلت في الكتائب العسكرية والتي تنقسم إلى نوعين :الكتائب املستقلة والجيش
الليبي .فالكتائب املستقلة هي تركيبة من كتائب تمثل قبائل أو جماعات إسالمية شاركت بالثورة( ،الشيخ،2015 ،
ص )125واألطراف العسكرية بشكل عام كانت تابعة لقرارات األطراف األولية .معظم الكتائب املستقلة لها نفوذ على
بعض املدن ،واستغلت األطراف األولية ذلك النفوذ باالستعانة بهم ،فمن جهة حفتر حاول تقليد استراتيجية القذافي
بالتعامل مع القبائل ،عبر إعطاء مناصب وامتيازات لقادة القبيلة باملقابل الوالء والدعم العلني له(Hweio, 2012, .
) p.117ومن أبرز القبائل التي كانت تساند عملية الكرامة هم قبائل الشرق وبعض من قبائل الغرب على رأسهم
ً
قبائل ترهونة ،ورشفانة ،الزنتان (العرادي ،2021 ،ص )72أما طرف املؤتمر فلم يختلف كثيرا ،حيث استعان
بالكتائب القادمة من مصراتة والزاوية والغريان ،ويرجع ذلك لكون هذه املدن داعمة لتيار فبراير( .مرجع سابق،
ص)95
أما رئاسة األركان يتضح موقفها عبر تصريح رئيسها عبد السالم جاد هللا أن حملة حفتر هي انقالب على
الشرعية( ،الزروق ،2015 ،ص )337موقف رئاسة األركان الداعم للمؤتمر الوطني لم يشمل الجميع ،فجزء من
الجيش الليبي أخذ موقف مغاير ،هذا املوقف عبر عنه بوخمادة آمر القوات الخاصة ليعلن انضمامه لعملية
ً
الكرامة( ،مرجع سابق ،ص )338أيضا بعض قادة فبراير انضموا لعملية الكرامة كالعقيد مهدي البرغثي ،وآمر
الشرطة العسكرية مختار فرنانة( .مرجع سابق ،ص )337مواقف الكتائب من الجيش الليبي التي انضمت لعملية
الكرامة ترجع لسببين ،فاألول القادة العسكريين في الشرق جاء انقسامهم نتيجة لسوء الوضع األمني ،والذي كان
واضح باالغتياالت املوجودة باملدينة ،وتضخم القوة العسكرية للجماعات اإلسالمية كأنصار الشريعة ،الثاني القادة
العسكريين في الغرب كان لهم ارتباط بنظام القذافي ،وبذلك تحالفهم مع حفتر سيرجعهم للمعادلة .ومثال على ذلك
كتائب الصواعق والقعقاع التي كانت موالية للنظام السابق قبل سقوطه( .العرادي ،2021 ،ص)30
ً
وأخيرا تعتبر األطراف الخارجية بمثابة األطراف املهتمة ،والتي دعمها كان احتياج للطرفين من أجل جعل
موازين القوى لصالحه .فمصر واالمارات والسعودية التحالف الثالثي كان داعم لعملية الكرامة ،سواء عبر إعالمهم أو
من خالل الدعم املادي ،الدول الثالثة كل منهم لديه دوافع للمشاركة ،ولكن هناك نقطة التقاء بينهم وهي محاربة
التيار اإلسالمي الذي صعد بعد الثورات العربية( .مرجع سابق ،ص )75أما قطر وتركيا دعمهم كان للمؤتمر الوطني
عبر االعتراف بشرعيته ،فدولة قطر كانت داعم للمؤتمر الوطني وتحملت التكاليف املادية والسياسية لدعمه( ،مرجع
سابق ،ص )81أما تركيا فلم تصرح دعمها املباشر ،إال أنه يفهم من موقفها أنها داعمة لتيار الثورة( .مرجع سابق،
ص )82ليبيا كانت ساحة للصراع االقليمي ،فمن جهة الطرف الداعم لالنقالبات ،ومن جهة أخرى طرف داعم
ً
للثورات ،فهذا الدعم ينبع من مصالح تلك الدول ،خصوصا بالنظر للموارد التي تحتويها ليبيا ،وإعادة إعمارها بعد
الحرب بمثابة إغراء اقتصادي للجميع.

الجروشي

()68

خارطة الصراع الليبي في فترة ما بعد القذافي

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية ــ المجلد السادس ــ العدد الثاني عشر ــ إبريل 2022م

املبحث الثالث -قضية الصراع وأسبابه.
املطلب األول -قضية الصراع:
قضايا الصراع -كما ذكرها ساندول -فهي إجابة لتساؤل على ماذا تتصارع األطراف؟)Sandole, 1998, p.8( ،
ً
والتي قد تكون على حسب الحاجات أو القيم أو املصالح( .مرجع سابق ،ص )9وتحليال للصراع الليبي فتختلف رؤية
القضية بين األطراف ،ففي صراع التيار اإلسالمي مع العلماني ،كان التيار اإلسالمي يرى القضية على أنها قيمة،
ومستند على أيدولوجية ترى أن اإلسالم يرتبط بالنظام الحاكم ،ويؤكد على ذلك املبادئ التي ينطلق منها حزب
العدالة والبناء بااللتزام باملبادئ اإلسالمية"( ،حزب العدالة والبناء" ،2014 ،حزب العدالة والبناء | حركات وأحزاب |
الجزيرة نت) ) (aljazeera.netأما التيار العلماني فقد كان يراها على أنها مصالح ،ويدل على ذلك دعم قائد حزبهم
لعملية الكرامة التي تعتبر انتهاك لقيمة الديمقراطية .أما في صراع حفتر ومجلس النواب مع املؤتمر الوطني ،فقد كانت
ً
القضية على الشرعية السياسية ،فمن جهة حفتر تحديدا كانت بالنسبة له تحقيق مصالح ،ولنحدد معنى املصالح
ً
فوفقا لوير فهي الحصة املرغوبة ألي طرف من املوارد )Wehr, 1979, p.20( ،وهنا الشرعية تسهل الوصول للموارد
بغطاء شرعي لها ،وقيمة املوارد كالنفط يعتبر حافز لكل األطراف ،أما املؤتمر فمن جهته يراها أنها انتهاك لقيمة
الديمقراطية ،حيث يعتبروا وجودهم تمثيل إلرادة الشعب ،ومجلس النواب من جانبه ال يختلف عن ذلك ،فهو يرى
ً
أن االنتخابات أوجدته .فالشرعية لم تحسم ألي طرف بينهم ،محليا قرار املحكمة الدستورية العليا ألغت شرعية
ً
مجلس النواب ،أما دوليا فقد كان معترف بمجلس النواب من معظم املجتمع الدولي ،الهوة بين املحلي والدولي لم
يعط األفضلية ألحد في الحسم ،بل كان االعتراف الدولي لصالح مجلس النواب في اتفاق الصخيرات.
املطلب الثاني -أسباب الصراع:
الوضعية التي وصل إليها األطراف بصراعهم على الشرعية ال يمكن فهمها إال بتحليل جذورها ،وسنناقش
مفهوم العدالة االنتقالية وتطبيقها في فترة ما بعد القذافي باعتبارها أحد جذور الصراع .روث اريازا عرفت العدالة
االنتقالية على أنها "مجموعة املمارسات واآلليات واملخاوف التي تنشأ بعد فترة من الصراع أو الحرب األهلية أو القمع،
والتي تهدف بشكل مباشر إلى مواجهة االنتهاكات السابقة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني والتعامل معها"Nagy, ( .
ً
 )2008, p.277ووفقا لألمين العام لألمم املتحدة؛ تم تعريف العدالة االنتقالية بأنها "كامـل نطـاق العمليـات واآلليـات
املرتبطـة باملحـاوالت الـتي يبـذلها املجتمع لـتفهم تركـة مـن تجـاوزات املاضـي الواسـعة النطاق بغية كفالة املساءلة
وإقامة العدالة وتحقيق املصالحة"( .األمين العام لألمم املتحدة ،2004 ،ص )6وإلسقاط هذه املفاهيم على حالة
ليبيا ،فالصراع بين فبراير والقذافي كان عنيف ،وتخلله العديد من االنتهاكات من الطرفين ،وعند انتهاء الصراع
بانتصار فبراير كان من املفترض القيام بعملية مصالحة تشمل الجميع ملعالجة أثار ما بعد الحرب.
وقد قام مارك كرستن بتحليل العدالة االنتقالية في ليبيا بعد ثورة فبراير ،حيث ذكر أن العدالة االنتقالية
لم تكن ً
جزء من عمليات بناء سالم على املدى البعيد )Kersten, 2015, p.6( .كرستن حلل ثالث آليات للعدالة
االنتقالية تم تطبيقها بعد نظام القذافي وهي :العدالة الجنائية الجزئية ،قانون العزل السياس ي ،قانون العفو املمنوح
ً
للثوار( .مرجع سابق ،ص )5وفقا لكرستن فإن كل هذه اآلليات لم تنفذ كجزء من بناء السالم ،بل كانت انتقام من
ً
النظام السابق( .مرجع سابق ،ص )6بداية مع العدالة الجنائية الجزئية ،ففي تقرير مجموعة األزمة الدولية قامت
ً
ً
ً
بتقسيم العدالة الجنائية إلى أربعة محاور ،أوال بانعدام الثقة بالنظام القضائي ،ثانيا انهيار جهاز أمن الدولة ،ثالثا
ً
إفالت الثوار من العقاب ،أخيرا اعتقاالت الثوار لبقايا النظام السابق( .املجموعة الدولية لألزمات ،2013 ،ص-13
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ً
 )24ووفقا للتقرير فإن طبيعة وجودة النظام القضائي تؤثر على العدالة االنتقالية أكثر من طبيعة وجودة املالحقات
املدنية والجنائية( .مرجع سابق ،ص )5ولتفسير ذلك ،فإن النظام القضائي في ليبيا بعد القذافي لم يكن على استعداد
للقيام بمحاكم عادلة ،وأبرز أخطاء الحكومة تمثلت في إصرارها على محاكمة سيف اإلسالم وعبد هللا السنوس ي بدل
من تسليمهم للجنائية الدولية ،باإلضافة لعدم وضع إطار زمني لتحقيق العدالة االنتقالية خالله.
أما قانون العزل السياس ي أو كما سماه كرستن "التطهير" ،فهو بمثابة التطهير السياس ي من أي شخصية
ارتبطت باملنظومة السابقة ،وناقش كرستن أن القانون يتناسب مع نمط محفوف باملخاطر في ليبيا باالنتقام من
جانب واحد استهدف املرتبطين بالنظام املهزوم )Kersten, 2015, p.17( .على هذا النحو ،فقد غذى االنقسامات
ً
داخل البالد بدال من التوفيق بينها( .مرجع سابق ،ص )16فمن الناحية التاريخية ،كانت هذه القوانين أداة شائعة في
السعي لتحقيق العدالة االنتقالية ،حيث تحول اإلقصاء عن طريق إبادة املعارضين إلى اإلقصاء من خالل الوسائل
ً
ً
القانونية والسياسية( .مرجع سابق) وقد كانت له نتائج متفاوتة تاريخيا ،فمثال بعد انهيار الحكم الشيوعي ،وضعت
دول مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا سياسات تطهير ملنع الشيوعيين السابقين من تولي مناصب سياسية( .مرجع سابق)
أما في العراق فقد كانت له نتائج معاكسة ،حيث تم تطهير األفراد املرتبطين بحزب البعث العراقي املوالي لصدام
حسين من املناصب العامة ،الذي قاد إلى عنف طائفي( .مرجع سابق) بغض النظر عن تجارب السابقة في تطبيق
العزل السياس ي ،إال أن طريقة تطبيقها في ليبيا لم يرتبط بتحقيق السالم ،بل كان يميل إلى كونه انتقام من الطرف
املهزوم ،والذي عبرت عنه الكتائب املسلحة التي ضغطت على املؤتمر الوطني إلقراره( .العرادي ،2021 ،ص)41
ً
وأخيرا ،اعتبر كرستن قانون العفو املمنوح للثوار (رقم  )38أنه ترسيخ العدالة من جانب واحد( ،اإلعالن
الدستوري ،2012 ،ص )306واإلفالت من العقاب ،وسلطة امليليشيات ،والذي انعكس بخلق ثقافة اإلفالت من
العقاب لدى جانب واحد ،والتي غذت العنف وتقوض االنتقال السلمي للبالد )Kersten, 2015, p.21( .والتهجير
الكامل ملدينة تاورغاء يوضح أثار هذا القانون ،فعلى الرغم من الجرائم التي قام بها بعض أبناء املدينة من اغتصاب
وقتل ملدينة مصراته ،إال أن الرد بعد سقوط القذافي كان عنيف ،ولم يستند على قرارات قضائية ،وتم تهجير
ً
 40,000تقريبا وتدمير املدينة لجعلها غير قابلة للسكن( ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين،2018 ،
املفوضية -ليبيا :ازدياد املخاوف بشأن سكان تاورغاء ممن تقطعت بهم السبل) ) (unhcr.orgحماية هذه األفعال
وغيرها من اعتقاالت واغتياالت ملن ارتبطوا بالقذافي بدون سلطة قضائية لم يعكس تطبيق جاد للعدالة انتقالية.
وفي سياق قريب ،ناقش إبراهيم فريحات مفهوم "ثقافة املنتصر" ،والتي فسر بها عقلية الثوار بعد االنتصار
على القذافي ،هذه الثقافة كما ذكرها فريحات أنها قادت املجتمع الليبي إلى االنقسام لطرفين وهما "أزالم النظام" و
"الثوار" ،فاألزالم كانت تدل على العار والخيانة ،أما الثوار فكانت ترمز للشجاعة والكرامة)Fraihat, 2016, p.24( .
فريحات ربط مفهوم ثقافة املنتصر مع تحقيق املصالحة الوطنية ،حيث ذكر أنه ال يمكن تحقيق املصالحة الوطنية
في ظل وجود انقسام اجتماعي واالستقطاب بين األزالم والثوار( .مرجع سابق) ويعتبر ما جاء به فريحات شرح لجزئية
أساسية من عدم تطبيق حقيقي للعدالة االنتقالية بعد القذافي ،فهذا االنقسام املعلن بين الثوار واملوالين للقذافي لم
ً
ينعكس اجتماعيا فقط ،بل كان له انعكاس على االنقسام السياس ي ،وكانت سبب مباشر في األوضاع األمنية.
وبذلك فال يمكن الجزم أن العدالة االنتقالية هي السبب الوحيد للصراع الليبي ،ولكن بال شك هي إحدى
الجذور التي لم تتعامل معها الحكومات واملجالس البرملانية بجدية ،فعلى الرغم من انتصار ثورة فبراير بالصراع
املسلح ،إال أن الصراع لم يصل إلى تحقيق مصالحة وطنية ،فانتصارها ال يعني باألساس انتهاء الصراع ،ويمكن القول
إن عدم تواجد عدالة انتقالية هادفة لبناء السالم بعد سقوط نظام القذافي كان بمثابة تمديد للصراع وليس حله.
ولو نظرنا لتجربة جنوب أفريقيا نجد أن أحد أهم عوامل التعافي بعد الصراع كانت في حرص قيادات الثورة ومنهم
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مانديال على تحقيق العدالة االنتقالية )Van Zyl, 1999, p.649( .وفي نفس االتجاه؛ فقد كانت ثقافة املنتصر بمثابة
معزز للصراع ،وكانت تدفع لزيادة االنقسام داخل املجتمع ،فهذه الثقافة لم توصم أفراد فقط ،بل وصمت قبائل
ومدن ،وانضمام بعض القبائل واملدن لدعم عملية الكرامة أو فجر ليبيا ما هو إال ترجمة عسكرية لهذا االنقسام.
فثقافة املنتصر تعتبر منطقية لدرجة ما بسبب طبيعة الثورة املسلحة التي شهدت قتل ودمار ،والذي قاد إلى حقد
وغل على الطرف املعادي ،ولو طبقت العدالة االنتقالية بشكل جاد لكانت بمثابة العالج لألحقاد.

املبحث الرابع -ديناميات الصراع.
الديناميات هي العملية التي تؤثر بها املكونات األساسية للنزاع على بعضها البعض ،مما يؤدي في بعض
األحيان إلى تحوالت كبيرة في هيكل النزاع )Mitchell, 1981, p.51- 52( .بعبارة أخرى؛ فالديناميات هي سلوك األطراف
في الصراع والتي تقود إلى تغييرات في سياق الصراع ،هذا السلوك يترجمه األطراف باستخدام تكتيكات لتحقيق غاية
ً
لهم )Demmers, 2002, p.94( .ولكن قبل تحليل الديناميات سنحدد الصراع كونه كامن أو ظاهر ،فوفقا مليتشل
تعريف الصراع الكامن هو وجود حالة صراع ،أما الصراع الظاهر هو وجود لحالة صراع يصاحبها سلوك علني( .مرجع
سابق ،ص )49وعند التحليل نجد أن الصراع داخل املؤتمر الوطني كان كامن ،بمعنى أن التيار اإلسالمي والعلماني
كانت لديهم أهداف مختلفة ،ولكن بدون سلوكيات معلنة ،أما بعد دخول حفتر ومجلس النواب كأطراف ،تغير
الصراع إلى ظاهر وعلى قضية مشتركة الشرعية ،بأهداف مختلفة وسلوكيات معلنة.
املطلب األول -ديناميات الصراع غير املسلح:
ترتبط ديناميات الصراع في جزئية ما مع ثقافة املنتصر لدى الثوار ،فقد كانت بمثابة تجسيد ملمارسة
تكتيك العار ،والتي يعرفها برويت أنها اإلعالن عن عيوب وتجاوزات اآلخرين )Pruitt, et al., 2004, p.69( .والتي
استعملها ثوار فبراير كتكتيك مع بقايا نظام القذافي ،مما أدى إلى عملية استقطاب بين الطرفين ،فعلى الرغم من
انتهاء النظام السابق إال أن هناك قبائل ومدن الزالت مناصرة له ،وعززته عملية تصعيد قام بها املؤتمر الوطني بعد
ضغط من كتائب الثوار عليه إلقرار قانون العزل السياس ي .ويشرح ميتشل التصعيد أنه تكثيف السلوكيات املعادية
املوجهة لآلخرين بهدف جعلهم يتخلون عن أهدافهم والسماح للطرف األول بتحقيق أهدافه الخاصةMitchell, ( ،
 )1981, p.60وهنا الثوار لم يكتفوا باالعتقاالت والتهجير واالغتياالت للموالين للقذافي ،بل تم تصعيدها إلبادتهم
ً
سياسيا .التصعيد على طرف املوالين للقذافي خلق وضعية مناسبة لحفتر بإعالنه لخارطة الطريق الجديدة ،حيث
قدم في خطابه أسلوب الوعود عندما ذكر "توفير الظروف املناسبة للمصالحة الوطنية لعودة املهجرين في الخارج
للوطن"SHEMS FM, 2014, ( .ليبيا :اللواء خليفة حفتر يعلن تجميد عمل املؤتمر الوطني والحكومة الليبية واإلعالن
الدستوري ).- YouTubeفالخطاب كان يشمل عدة تكتيكات كاالستعطاف والوعود ملختلف األطراف ،فمن جهة كان
خطابه يؤكد على أسس الثورة ،ومن جهة أخرى كان يحاول االقتراب من طرف املوالين للقذافي.
ً
ومن جهة أخرى ،مفهوم "انتشار الثورة" لعزمي بشارة يشرح جزئيا تأثير أحداث مصر كمتغير على الصراع
الليبي( .بشارة ،2012 ،ص )69ذكر بشارة أن الثورة بمجرد نجاحها وإظهار إمكانياتها في التغيير تكون ملهمة لتجربتها،
(مرجع سابق) االرتباط بين أحداث مصر وأحداث ليبيا يتضح من السياق التاريخي ،فبعد استقالل ليبيا من االحتالل
ً
ً
اإليطالي حدثت ثالثة صراعات داخلية ،هذه األحداث تأثرت ديناميكيا مع أحداث مشابهة في مصر .بداية مع حركة
الضباط األحرار في مصر والتي كانت انقالب عسكري على امللك فاروق عام 1952م ،في ليبيا عام 1969م قاد القذافي
انقالب عسكري على امللك إدريس بحركة سميت الضباط الوحدويين األحرار .الحدث الثاني وهو ثورة  25يناير والتي
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على إثرها غيرت النظام القائم في مصر ،بعد أسابيع قامت ثورة فبراير من نفس العام 2011م إلسقاط نظام القذافي.
ً
أخيرا يوليو عام 2013م حدث انقالب عسكري في مصر على شرعية الدولة قاده السيس ي ليصل لرئاسة البلد ،وفي
فبراير عام 2014م أعلن حفتر انقالبا عسكريا عبر تجميد املؤتمر والحكومة ،نجاح نموذج السيس ي بمصر كان حافز
لحفتر ليرأس الدولة.
املطلب الثاني -ديناميات الصراع املسلح:
ً
ديناميكيا فتأثير االنقالب بمصر لم يقتصر على ذلك ،ففي اليوم التالي من االنقالب أعلن حزب التحالف
تجميد عمله باملؤتمر ،وبذلك ينسحب من صراعه مع التيار اإلسالمي داخل املؤتمر ،سلوك االنسحاب انعكس بهيمنة
التيار اإلسالمي على املؤتمر ،هذه الهيمنة كانت األرضية التي بنى حفتر عليها سلوكه عندما أطلق عملية الكرامة ،والتي
تهدف إلنقاذ البالد من اإلرهاب واملتشددين"( ،عملية الكرامة في ليبيا" ،2014 ،عملية الكرامة في ليبيا | أخبار تقارير
وحوارات | الجزيرة نت) ) (aljazeera.netمصطلح االرهاب سهل عليه التحول من تكتيك التهديد إلى العنف ،فالقوة
العسكرية لكتائب الصواعق والقعقاع في طرابلس سيطرت على العاصمة ،وقوات حرس املنشآت بقيادة الجضران
تسيطر على املوانئ النفطية ،وقوات الصاعقة هاجمت الكتائب التابعة للثوار وكتائب الجماعات اإلسالمية .تكتيك
حفتر في بياناته كان قائم على ربط اإلرهاب بالسلطة القائمة ،وذلك كان مدعوم بالخطاب اإلعالمي الذي كان يبني في
الرأي العام ،والذي دعم ذلك تواجد كتائب لجماعات إسالمية تتشابه أيدولوجيتها مع تنظيم القاعدة كأنصار
الشريعة في بنغازي ،باإلضافة الرتباط املؤتمر بالتيار اإلسالمي وهيمنته بعد تجميد التيار العلماني ،خليط هذه
العوامل استند عليها حفتر في سلوكه بالصراع.
أما من جانب املؤتمر الوطني ،فقد كان تكتيكه برد الفعل على ما يحدث من تصعيد ،فتصعيد حفتر بعملية
الكرامة قابلته قوات تابعة للمؤتمر الوطني بعملية فجر ليبيا ،وهنا سلوك املؤتمر الوطني داخل الصراع اتبع املعاملة
باملثل ،فبيان حفتر بتجميد املؤتمر ،قابله تهديد مماثل بإصدار أمر قبض عليه ،أما بعد اطالق عملية الكرامة كان
الرد باملثل عبر عملية فجر ليبيا التي واجهت قوات الكرامة بالغرب ،وعملية شروق ليبيا التي توجهت للموانئ
النفطية ،وقوات الدروع مع كتائب الجماعات اإلسالمية شكلوا ما عرف بشورى ثوار بنغازي ملواجهة الكرامة في
بنغازي .ويمكننا تحليل سلوك التعاون بين قوات الدروع التابعة للمؤتمر مع كتائب الجماعات اإلسالمية على أنه
مأزق ،فالتعاون على الرغم من كونه مصلحة ملواجهة حفتر ،إال أنه في نفس الوقت مضر لكونه يؤكد تهمة التشدد
واإلرهاب ،والتي استغلها الجانب اإلعالمي لطرف اآلخر.

الخاتمة.
خالصة القول ،ليبيا بعد ثورة فبراير حاولت تقديم تجربة سياسية مبنية على الديمقراطية ،ولكن األطراف
لم تتعامل بجدية مع املوقف ،فبعد انتهاء الصراع املسلح مع القذافي لم يتم تحقيق سالم قائم على مصالحة وطنية،
بل كانت الوضعية استمرار للصراعات وزيادة االنقسامات .وكان لغياب العدالة االنتقالية دورا فاعال في تهيئة بيئة
خصبة لعودة الصراع املسلح من جديد ،فاالنقسام االجتماعي بعد ثورة فبراير لم تتم معالجته ،بل على العكس تم
تعزيزه عبر االغتياالت والتهجير .وفي نفس االتجاه فإن صراع التيارات داخل املؤتمر خلق انقسام سياس ي ،وتم تعزيزه
بصراع الحكومة مع املؤتمر الذي أنتج وضع أمني غير مستقر ،ووضع عسكري مشتت بين كتائب مستقلة .هذه
الوضعية التي نشأت من االنقسامات السياسية واالجتماعية كانت محفزة لحفتر للدخول في الصراع ،الذي ترجم
ً
إرادته عبر حملة عسكرية ،ليتجدد الصراع املسلح ألول مرة بعد ثورة فبراير ،ويصبح بين الكتائب عسكريا ،وبين

الجروشي

()72

خارطة الصراع الليبي في فترة ما بعد القذافي

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية ــ المجلد السادس ــ العدد الثاني عشر ــ إبريل 2022م

ً
مجلس النواب واملؤتمر سياسيا .وألن الصراع املسلح لم يقدم حل واتجه للجمود ،التجأت األطراف إلى اتفاق سياس ي
ً
عرف بالصخيرات .اتفاق الصخيرات إذا لم يتجه ملعالجة جذور املشكلة وخاصة العدالة االنتقالية فلن يصل الصراع
لنهاية ،ألنه على الرغم أن األطراف تتنازع حول الشرعية ،إال أن جذورها ترجع النقسام داخلي لم يتم معالجته منذ
أكتوبر  2011بإعالن التحرير.
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