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 المؤتمر: رئيس

 عميد كلية القانون؛ جامعة الجفرة؛ ليبيا. –د. محمد عبدالحفيظ الشيخ 

 :الرئاسة الشرفية

 رئيس جامعة الجفرة. ليبيا حسن: د. حسن محمد

 ليبيا –الشؤون العلمية، جامعة الجفرة  الحنديري: وكيلأ. د. سعيد عبدالرحمن 

 برلين   –رئيس املركز الديمقراطي العربي أملانيا  شرعان:أ. عمار 

 رئيس اللجنة التحضيرية

 أمحمد األمين قنون؛ الكاتب العام بجامعة؛ الجفرة

 :العلميةاللجنة  رئيس

 وم السياسية؛ جامعة صنعاء؛ اليمند. عبدالحي على قاسم؛ أستاذ العل

 :اللجنة العلمية

 التاريخ الحديث واملعاصر، كلية اآلداب، جامعة الجفرة ـــ ليبياأ. د سعيد عبدالرحمن حنديري، أستاذ * 

 املغرب –* أ. د حسن خطابي، أستاذ زائر بجامعة الحسن الثاني، محامي بهيئة الدار البيضاء 

 * أ. د البشير الكوت، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طرابلس واألكاديمية الليبية.

 –أستاذ العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة طرابلس * أ. د مصطفى ابو القاسم خشيم، 

 ليبيا

 * أ. د مفيد كاصدالزيدي، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العراق.

 الجزائر. –* أ. د بوكورو منال ) أستاذ محاضر( جامعة األخوة منتوري قسنطينة 

 قوق؛ جامعة مستغانم؛ الجزائر.* د آمال بلحميتي؛ أستاذة مؤقتة كلية الح

 * د. علي عالم، أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبدهللا، فاس، املغرب.

 الجزائر. –جامعة مستغانم  –نائبة رئيس قسم القانون العام كلية الحقوق والعلوم السياسية  –* د. وافي حاجة 

* د. طارق صالح املغربي، أستاذ مشارك، عضو هيئة تدريس، جامعة اجدابيا , رئيس قسم العلوم السياسية بأكاديمية 

 ليبيا. –الدراسات العليا ، بنغازي 

 الجزائر –جامعة موالي الطاهر سعيدة  –* د. مريم بابوسقال 

 ، جامعة بنغازي ــ ليبيا.* د. عبدالناصر عبد العالي شماطة، أستاذ مشارك بقسم علم االجتماع

* د. محسن الندوي؛ أستاذ زائر بكلية الحقوق؛ جامعة عبدامللك السعدي؛ رئيس املركز املغربي للدراسات 

 االستراتيجية والعالقات الدولية. املغرب.

بجامعة برج بوعريريج، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -ب–* سميرة محمودي؛ أستاذة جامعية محاضرة صنف 

 قسم الحقوق، الجزائر.
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 * د. حافظ الزين، أستاذ مشارك بقسم االقتصاد، كلية إدارة االعمال ، جامعة الجفرة.

 * د. جازية شعيتير، أستاذ القانون الجنائي، جامعة بنغازي، ليبيا

 * د. مراد خليفة املختار كورة، عميد كلية اآلداب، جامعة الجفرة ـــ ليبيا.

 .الجزائر –ن؛ أستاذة بكلية الحقوق والعلوم السياسية؛ بجامعة قاصدي مرباح ورقلة * د. كركوري مباركة حنا

 * د. خالد ابزيم، أستاذ مساعد، عضو هيئة تدريس، كلية القانون، جامعة سبها .

* د. خالدة عبد الرحمن وقيع هللا بالص. أستاذ مساعد عالقات دولية. كلية االقتصاد والعلوم السياسية. جامعة أم 

 .رمان اإلسالميةد

 * د. محمد خليفة العقوري، أستاذ العلوم السياسية، كلية االقتصاد، جامعة عمر املختار.

 * د. خالد خميس السحاتي، أستاذ العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة بنغازي.

 ية.* د. رانيا عبداملنعم العشران، أستاذة علم االجتماع، الجامعة األردن

 العراق –* د. تغريد رامز هاشم محسن العذاري )مدرس دكتور( جامعة الكوفة 

* د. حكيم التوزاني، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بأيت ملوي، جامعة أبن 

 .زهير أكادير

 الجزائر. –ي التبس ي * د. خضرة براك حرم أبو خريص ) أستاذ محاضر ( + بروف جامعة العرب

الشؤون الخارجية والتعاون   إدارة، مجال إدارة الصراعات االزمات ( مدير إدارة  * د. ثريا علي حسين الورفلي ) دكتوراه

 ديوان رئاسة مجلس الوزراء. -الدولي

 ، الجزائر 2* د. عماد لبيد، أستاذ العلوم السياسية، جامعة سطيف

 الجزائر. –كلية الحقوق والعلوم السياسة جامعة مولود معمري  * د. دوان فاطمة )أستاذ محاضر(

 الكويت. –* د. نوف سعود عبدالعزيز عبدهللا املعتوق ) باحث أول علوم سياسة ( 

 جامعة عدن، اليمن –* د. علي أحمد زين السقاف 

 * د. خلود محمد خميس؛ كلية العلوم السياسية؛ الجامعة املستنصرية؛ العراق.

 الجزائر. –ي سامية ) أستاذ محاضر ( جامعة قاملة * د. نوير 

جامعة نواكشوط  –* د. بون ولد باهي )دكتوراه قانون عام وعلوم سياسية( كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

 موريتانيا. –العصرية

البويرة  –أولحاج جامعة اكلي محند  –* د. فتيحة خالدي، أستاذ محاضر قسم .أ، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 الجزائر. –

 * الفيتوري صالح السطي، عضو هيئة تدريس بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة بني وليد، ليبيا.

 :رئيس اللجنة التنظيمية

 م. مصطفى احميد؛ جامعة الجفرة؛ ليبيا

 :التنظيميةاللجنة 

  مدير مكتب التعاون الدولي وُمكلف بإدارة الجودة وتقييم األداء، جامعة الجفرة، ليبيا :د. أحمد أبوبكر األشلم 

  وكيل الشؤون العلمية بكلية القانون، جامعة الجفرة ــ ليبيا  :أ.  فاطمة بشير محمد موالي 
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 :تقديم
اتسمت ليبيا كسواها من بلدان الربيع الثوري تخلصت من حقبة أقل ما يمكن توصيفها بأنها 

باالستبداد واألثرة واحتكار القرار ، لكن سيرورة الثورة ومكونات دفعها لم تنعم بواقع مؤسس ي وأمني يسمح 

بنضجها وازدهارها، إذ لم تمنحها قوى الخارج نفسا لتعبيد مهمة أهدافها حتى أجهزت على تجربة التغيير 

بتغذية مخاوف وانقسامات الرأي السياسية الليبي مبكرا، بحيث خلطت أوراق التغيير الثوري، وحيثياته، 

بين الفرقاء الليبيين ، ساهم أيضا في ذلك االختراق جملة من األسباب واملعطيات كجغرافيا االنقسام، 

واملصالح املرتبطة به بين القوى السياسية. وما أن بدأت حالة االنقسام السياس ي بين الشرق الليبي والغرب 

ين، والتي مرق من خاللها شيطان التدخل الخارجي، حتى دشنت رسميا لعبة الليبي بين الفرقاء الليبي

التدخالت الخارجية، وتغذية االنقسام السياس ي من قبل العبين حضروا بمحاذير وأطماع على حد سواء، 

فبين تدخل إقليمي ودولي مناوئ ملرحلة التغيير الثوري ومتوجس منها، بل ومعارض شرس إلفسادها، ناهيك 

ابات أطماعه في بلد يسيل لعاب الجميع طمعا في استثمار عائدات مواره، ومزايا أن ترسو عليها كما عن حس

هو حال اإلمارات ومصر والسعودية وفرنسا وغيرها من الدول، وبين قوى إقليمية تبارك التغيير، وتسعى 

ستثمار فيه بما يخدم مصالحها لتثبيته، والدفع به، لكنها ال تنس ى نصيبها من دنيا املصالح ، فتحرص على اال 

 .وتأتي على رأسها تركيا وتليها قطر

والنتيجة لهذا التجاذب والصراع املحموم وخسائره هو مزيدا من تعقيد املشهد االمني والسياس ي، 

وإذكاء ألوار الصراع بما ينسف بنيان التعايش، ويقض استقرار البلد، ويعبث بمقومات وحدتها، بل ويزيد 

نقسام بين األطراف املتصارعة، ويحول دون تقاربها، وإيجاد مقاربة ملصالحة وطنية، وتحكيم من حالة اال 

 .مقاربة سياسية تجنب البلد كثيرا من الخسائر والتهديدات التي يساهم الخارج كثيرا استمرارها

 :أهداف المؤتمر

السياسية واألمنية واالقتصادية وحتى التعرف على األبعاد املختلفة للصراع اإلقليمي والدولي وحيثياتها  -1

 .التاريخية

 .فهم املنظور القانوني في متغيرات الصراع -2

 .توضيح تداعيات الصراع اإلقليمي والدولي على أمن ووحدة التراب الليبي -3

ثم وضع بعض التصورات والتوصيات للفرقاء الليبيين للخروج والتخلص من عباءة التدخالت  -4

 التكلفة. الخارجية عالية
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 :محاور المؤتمر

 
ا
 .األبعاد اإلستراتيجية واالقتصادية الليبية في حسابات الالعبين اإلقليميين والدوليين :أوال

  .املوارد األولية وأطماع الالعبين اإلقليميين والدوليين1. 

  .املوقع االستراتيجي الحيوي لليبيا في لعبة الصراع اإلقليمي والدولي 2.

  .االقتصادي الليبي في حسابات املتصارعينالبعد  3.

 
ا
 البعد التاريخي للصراع والتجاذب في ليبيا  :ثانيا

 جذور الصراع في ليبيا قراءة تاريخية.1.

 األطماع التاريخية للقوى املتصارعة في ليبيا. 2.

 .قراءة التاريخ في إطار القوى املتصارعة 3.

: متغير الصراع اإلقليمي والدولي في
ا
 ليبيا من منظور قانوني ثالثا

 التأصيل القانوني في طبيعة التدخالت الخارجية1 .

 شرعية التدخل من عدمه في إطار معادلة الصراع الداخلي2 .

 .املوقف األممي القانوني من التدخل اإلقليمي 3 .

: البعد السياس ي كمتغير مهم في التجاذب اإلقليمي والدولي
ا
 رابعا

 . االستقرار السياس ي في ليبيا في ضوء التجاذبات اإلقليمية والدولية 1

  .. محددات االستقرار السياس ي في ليبيا2

 .الصراع اإلقليمي والدولي وأثره على االستقرار السياس ي في ليبيا 3.

: البعد األمني في ضوء الصراع اإلقليمي والدولي
ا
 خامسا

  .ع اإلقليمي والدولي. وحدة ليبيا وأمنها في ضوء الصرا1

 ..أولوية األمن في رؤية القوى املتصارعة2

 .معادلة األمن الداخلي في حسابات القوى اإلقليمية والدولية املتصارعة3. 

: املتغير االجتماعي في معادلة الصراع والتصالح الوطني
ا
  .سادسا

  .. البعد االجتماعي كمتغير في االنقسام والصراع الداخلي1

 املصالحة الوطنية في ضوء تجاذب الفرقاء الليبيين.. 2

 .مستقبل املصالحة الوطنية على وقع التجاذبات اإلقليمية والدولية3 .
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 المحتويات
 

 

 أثر الصراع السياسي المتعدد في اتجاهات االقتصاد الليبي

 (2019-2011دراسة وصفية في المجتمع الليبي خالل الفترة )

 ليبيا - جامعة الجفرة -كلية إدارة األعمال - إبراهيم علي الصغير الولي
1 

 االستقرار السياسي في ليبيا في ضوء التجاذبات اإلقليمية والدولية

 مصر -جامعة أسيوط –مدرس العلوم السياسية  - د/أحمد همام محمد همام
23 

 آثار الصراع الدولي في ليبيا على النسيج اإلجتماعي الليبي.

  باحث ليبي مستقل في العلوم السياسية - د.أبو بكر خليفة أبو بكر 
34 

 دراسة وصفية - تحديات السلم االجتماعي في المجتمع الليبي

 ليبيا - املبروك محمد أبو القاسم أبوسبيحة
42 

 التدخالت األجنبية ومأزق إعادة بناء الدولة في ليبيا
 الجزائر –جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة  -أستاذ محاضر  " أ "  -ل بن مرار د/ جما

58 

 انعكاسات األزمة السياسية على أداء االقتصاد الليبي
  عباس جامعة القاهرة ، مصرد. جيهان عبد السالم 

72 

 مكانة الموقع االستراتيجي الحيوي لليبيا في لعبة الصراع اإلقليمي والدولي
 جامعة املوصل/العراق - أ.م.د.حازم حمد موس ى

89 
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 ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الصراع السياسي المتعدد )الداخلي والخارجي( في ليبيا وأسبابهُ وتداعيهُ على مؤشرات 

(، وقد استخدمت المنهج الوصفي عن طريق جمع البيانات والمعلومات 2019-2011االقتصاد الكلي خالل الفترة )

الظاهرة محل الدراسة من خالل وصف متغيراتها، كما توصلت إلى النتائج أهمها أن الصراع السياسي  والحقائق حول

الليبي أدى إلى االنقسام السياسي نتج عنهُ انقسام كافة المؤسسات السيادية والخدمية واستمرار حالة االضطراب األمني، 

الصراع لتحقيق المكاسب السياسية واالقتصادية، تبين من  وكذلك التدخالت الخارجية في الشأن الليبي لصالح إدامة هذا

أدنى مستوى خالل الفترة المذكورة وأصبح متذبذباً  2011% خالل عام62.06ذلك تراجع معدل نمو الناتج الحقيقي نحو 

جوة ، اتساع الف2016% في عام 25.6، بينما بلغ معدل التضخم أعلى معدل نمو بــ 2019% في عام 2.54إلى أن وصل 

، كما سجل عرض النقود خارج الجهاز 2017دينار(في عام  6.778بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي إلى )

%، بلغ اإلنفاق العام أدنى 5.73مليار دينار  بمعدل زيادة  36,724,2بلغت  2019المصرفي أعلى قيمة لهُ في عام 

تراجعاً خالل  بينما سجلت صادرات النفط 2016عام % في 33.32مليار دينار بمعدل   28,788.7انخفاض يقدر بـــ 

اقترحت الدراسة التوصل التفاق بين القوى السياسية المتعاكسة  %،0.71مليون دينار بمعدل  103.1حوالي  2019عام 

، في ليبيا مما يقود إلى نوع من الهدوء السياسي على الرغم من أن هذا االتفاق يبني على بعض التنازالت بين األطراف

وقف التدخالت الدولية والعبث بشؤون ليبيا الداخلية، تضافر الجهود المحلية والدولية لتكوين حكومة وحدة وطنية ذات 

 قدرات وكفاءات تشمل جميع الفرقاء الليبيين وتذليل العقبات التي تعترض طريقها.

الحقيقي، التضخم، سعر الصرف، عرض النقود الناتج المحلي اإلجمالي الصراع السياسي المتعدد،  مصطلحات الدراسة:

 خارج الجهاز المصرفي، اإلنفاق العام، حجم الصادرات النفطية
 

Abstract: 

This study aimed to know the multiple political conflict (internal and external) in Libya and 

its causes and repercussions on the macro economic indicators during the period ( 2011-

2019). It used the descriptive approach by collecting data, information and facts about the 

phenomen on under study by describing its variables. The most important results are that 

the Libyan political conflictled to the political division that resulted in the division of all 

sovereign and service institutions and the continuation of the state of security turmoil, as 

well as foreign interference in the Libyan affairs in favor of perpetuating this conflict to 

achieve political and economic gains. The lowest level during the afore mentioned period 

and became volatile until it reached 2.54 % in 2019, while the inflation rate reached the 

highest growth rate of 25.6 % in 2016, the gap between the official and informal exchange 

rate widened to ( 6.778 dinars) in 2017. Money outside the banking system has its highest 

value in 2019 amounting to 36,724.2 billion dinars, an increase of 5.73% , and public 

spending reached the lowest decrease, estimated at 28,788.7 billion dinars, at a rate of 

33.32 % in 2016 between Oil exports recorded a decline in the year 2019 of about 103.1 

million dinars, at a rate of 0.71% . Concerning Libya 'sinternal affairs, concerted local and 

international efforts to form a government of national unity with capabilities and 

competencies that include all Libyan parties and to overcome the obstacles that stand in 

their way. 
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 خطة املنهجية والدراسات السابقة(املحور األول : اإلطار العام للدراسة )ال -1

 املقدمة: 1-1

 تصبح تمثل الديمقراطية 
ً
البناء والتأسيس للمستقبل الواعد وكذلك النقد والتجاوز في إطار القانون، إال أنها أحيانا

 تخريبية إذا تجاوزت الخطوط الحمراء.

 ،
ً
 على الصعيد الداخلي والخارجي معا

ً
 من أبرز امللفات الدولية األكثر اهتماما

ً
إن املشهد السياس ي الليبي يعد حاليا

م في ليبيا واألطماع لبسط النفوذ السياس ي لكل جهة حزبية 2011السياس ي على السلطة بعد فبراير عام حيث تزايد الصراع 

أو طرف معين على كامل املدن الليبية، من دون التمكن من إيجاد قاعدة حل وطني ترض ي به مكونات املجتمع الليبي وقواه 

 السياسية واملدنية والعسكرية.

الشاغل للمجتمع الدولي والجزء األهم من اللقاءات الدولية والحوارات الوطنية بين كما يمثل هذا الصراع الشغل 

جميع األطراف املتنازعة إليجاد مخرج لهذه األزمة السياسية واالقتصادية التي طالت مدتها، وأن هذا الصراع السياس ي 

 في كافة
ً
صاد الليبي األمر الذي استوجب دراستُه وتحديد املتغيرات االقتصادية في االقت سواء كان خارجي أو داخلي أثر سلبا

 ناجعة لُه.
ً
 أسبابُه ومن ثم السعي إلى إيجاد حلوال

 إذ من املعروف أن كل عدم استقرار سياس ي يؤدي بالنتيجة إلى عدم استقرار اقتصادي. 

 مشكلة الدراسة: 1-2

نت ستكون بوضعية أكثر تميز،ومن جانب في ظل وجود صراع السياس ي متعدد في ليبيا فإن أداة االقتصاد الليبي كا

 على املؤشرات 
ً
 في وقوع هذا الصراع السياس ي  التي تعاني منُه الدولة الليبية وانعكس سلبا

ً
أخر قد تكون املشكلة سببا

التنمية االقتصادية التي تشير إلى تدهور نسبة النمو االقتصادي واالستثمار والقطاع املالي وبالتالي كانت النتائج وخيمة على 

 االقتصادية. 

وعلى هذا األساس وبناًء عليه فإن املشكلة التي تواجه هذه الدراسة يمكن عرضها من خالل طرح األسئلة التالية 

 وهي:

 هل هناك صراع سياس ي في الدولة الليبية، وما هي أنواعُه، وما هي طبيعتُه وأسبابٌه، وهل يمكن معالجتُه ؟  -ا

 ؟ات االقتصادية خالل فترة الدراسةاملتعدد في ليبيا لُه تأثيرات في بعض املتغير هل الصراع السياس ي  -ب

 فرضيات الدراسة: 1-3

 قامت هذه الدراسة على الفرضيات اآلتية:

شرات ال يوجد صراع سياس ي في املجتمع الليبي، وال يمكن قياسُه ذلك وإثباتُه من حيث االنعكاس والتأثير في بعض مؤ  -ا

 (.2019 -2011خالل الفترة ) الكلية املختارةاالقتصادية 

يوجد صراع سياس ي في املجتمع الليبي، ويمكن قياسُه وإثباتُه من حيث االنعكاس والتأثير في بعض مؤشرات االقتصادية  -ب

 (.2019 -2011خالل الفترة ) ملختارةالكلية ا

 أهداف الدراسة: 1-4

تناول الصراع السياس ي املتعدد )الداخلي والخارجي( في ليبيا من خالل إن الهدف املحوري لهذه الدراسة يتمثل في 

(، ومن ثم 2019-2011التعرف على أسبابهما وتداعياته على مؤشرات االقتصاد الكلي في االقتصاد الليبي خالل الفترة )

 لها من خالل مناقشة وتحليل متغيراتها املتمثلة في الصراع السياس ي ا
ً
ملتعدد كمتغير مستقل، وبعض السعي إليجاد حلوال

 في ليبيا املختارة  كمتغير تابع معتمد. املؤشرات االقتصادية
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 أهمية الدراسة: 1-5

في كونها محاولة إلثراء األدبيات االقتصادية والسياسية ذات العالقة باملوضوع،  تتمثل أهمية هذه الدراسة

اسة،كما تمثل خطوة مختصرة وجهد قليل يسهم مع جهد باإلضافة إلى طرح العديد من النقاط الجديرة بالبحث والدر 

املخططين والفاعلين االقتصاديين والسياسيين املهتمين بقضايا االقتصاد القومي الليبي بصفة خاصة ولطالب الدراسات 

االقتصادية ومسيرة البحث العلمي واملكتبة األكاديمية ذات الصلة واالختصاص بموضوع الدراسة، وأن تكون هذه 

 دراسة صقل للمهارة واملعرفة بأصول وأساليب ومنهجية البحث العلمي السليمة.ال

 منهج الدراسة: املنهج الوصفي: : 1-6

يستخدم هذا املنهج في هذه الدراسة عن طريق جمع البيانات واملعلومات والحقائق والتفاصيل حول الظاهرة 

السياس ي املتعدد كمتغير مستقل، واملؤشرات االقتصادية في محل الدراسة من خالل وصف متغيراتها املتمثلة في الصراع 

 يختص بتشخيصها
ً
 اقتصاديا

ً
 علميا

ً
 (.2019 -2011وتأثيراتها خالل الفترة ) الليبي كمتغير تابع وصفا

 :أدوات الدراسة: 1-7

 تتكون أدوات الدراسة من العناصر الدراسة اآلتية: 

املصادر واملراجع والدوريات واملجالت والتقارير والنشرات االقتصادية واملالية الصادرة عن الجهات املختلفة ذات  -ا

 الصلة واالختصاص بموضوع الدراسة.

 االستنتاجات والقراءات الذاتية للباحث. -ب

 )االنترنت(.  البيانات واملعلومات والحقائق والتفاصيل املستقاة من شبكة املعلومات الدولية -ج

 الجداول والرسومات واألشكال البيانية. -د

 وعينة الدراسة:: مجتمع 1-8

من كافة املؤسسات املالية واالقتصادية من خالل بياناتها ومعلوماتها  يتكون مجتمع هذه الدراسةمجتمع الدراسة:  1-8-1

بنية واملفَسرة ملؤشرات االقتصاد القومي الليبي.
ُ
 امل

تتكون عينة الدراسة من البيانات واملعلومات املنشورة الصادرة عن الجهات ذات الصلة الدراسة:عينة  1-8-2

 (.2019 -2011واالختصاص باالقتصاد الليبي على الصعيد الوطني والعاملي وذلك خالل الفترة )

 حدود الدراسة :: 1-9

 تتكون حدود هذه الدراسة مما يلي: 

 دولة ليبيا. الحدود املكانية )الجغرافية(: -ا

 (.2019-2011الحدود الزمانية: خالل الفترة ) -ب

 مصطلحات الدراسة: 1-10

الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي، التضخم، سعر الصرف، عرض النقود خارج الجهاز الصراع السياس ي املتعدد، 

 املصرفي، اإلنفاق العام، حجم الصادرات النفطية.

 الدراسات السابقة: 1-11

 تناولت هذه(،2011– 2017الجوار خالل الفترة ) دول  على وتداعياتها الليبية (، بعنوان: األزمة2018النحلي، دراسة ) -1

 تفاقمها ومدى وأسبابها األزمة هذه وتونس،من خالل معرفة طبيعة مصر الجوار دول  على وتداعياتها الليبية األزمة الدراسة
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،
ً
 التاريخي والوصفي املنهج على اعتمدت املجاورة، كما الدول  لتطال األزمة لتلك السلبية اآلثار وامتداد داخليا

 الربيع ثمار إن إلى فرضياتها، وخلصت واثبات الدراسة أسئلة إلجابات التوصل أجل من القانوني التحليلي،وكذلك املنهج

 تلك قدرة وتحسن األوضاع تحسن الصعب من جعل األمد، طويل داخلي وفشل أمني وخلل اقتصادي بخريف جاءت العربي

  معهُ  يحمل مستقبل نحو والتوجه النمو على الدول 
ً
 حلمت به واقعا

ً
 تستمر سوف األزمة إن بينت الشعوب، كما تلك لطاملا

 شرعية حسم هو أهمها من والتي األول، الهدف هي الليبية املصلحة جعل على اإلطراف جميع تتفق لم أذا الليبي الصعيد على

  .مقبولة عسكرية قيادة وتحديد السالح،

(، تهدف إلى 1990-1974، بعنوان: أثر الصراعات على االستقرار السياس ي في تشاد خالل الفترة )(2017)آدم، دراسة  -2

التعرف على فهم طبيعة جذور الصراعات املتالحقة ونتائجها السياسية واالجتماعية واالقتصادية على املجتمع التشادي، 

ية والثانوية وانتهجت املنهج التاريخي والوصفي ودراسة الحالة، وتوصلت إلى عدة نتائج من كما اعتمدت على املصادر األول

أهمها أن األنظمة السياسية التي تعاقبت على حجم البالد ال تتمتع بالشرعية السياسية، والتي تأتي عن طريق املشاركة 

و صلتها لسدة الحكم، وفشلت في أحدات تحول الشعبية ألنها استلمت الحكم من االستعمار أو عن طريق حروب طاحنة أ

 سياس ي حقيقي صوب الديمقراطية الحقيقية. 

(، بعنوان: أثر الصراع اإلسرائيلي العربي على السياسة املائية في الشرق األوسط خالل 2016/2017ساسية، دراسة ) -3

وكذلك الصراع على مصادر املياه بين العرب ، تناولت أهم أبعاد الصراع اإلسرائيلي العربي وجذوره، 1951 – 2016) الفترة )

وإسرائيل بينت فيه إستراتيجية إسرائيل املائية في األراض ي الفلسطينية املحتلــــة وآثارها على الشعب الفلسطيني، كما 

بيانية، املنهج التحليلي  لتحليل اإلحصائيات والجداول والرسوم ال اعتمدت على املنهج التاريخي الوصفي واإلحصائي وكذلك

 وذو أبعاد 
ً
 معقدا

ً
وتحليل الوقائع التاريخية بقصد الوصول إلى استنتاجات أهمها الصراع اإلسرائيلي العربي يعتبر صراعا

 بمصادر املياه وأطماعها ليس لها نهاية،اتضح أن أطماع  متشابكة، إن الفكر اإلستراتيجي التوسعي اإلسرائيلي
ً
مربوطا أساسا

 ندما ربطت مستقبل أي تسوية مع العرب باملطالب املائية.إسرائيل املائية أكثر ع

مصر، استعرضت األوضاع السياسية واالجتماعية  في السلطة على السياس ي الصراع(، بعنوان: 2015)حوسو، دراسة  -4

كما اعتمدت على املنهج التاريخي والوصفي  واالقتصادية التي عاشها الشعب املصري خالل فترة حكم الرئيس حسني مبارك،

أن األسباب الرئيسية  التحليلي وكذلك منهج نظرية النظم السياسية للوصول إلى الهدف، ومن بين النتائج التي توصلت إليها

 محاربة الفساد واإلصالح والتوريث، ولم يحقق الرئيس السابق مرس ي طموحات الشعب املصري ولم 2011يناير  25لثورة 

 كافية للنهوض ملصر ولكن لم يعطي الوقت الكافي للتغير فمدة عام غير كافية لإلصالح، كما عادت مصر بعد 
ً
يوجد حلوال

حكم السيس ي إلى حالة عدم االستقرار وانعدام األمن نتيجة األعمال االنتقامية التي تقوم بها جماعات إسالمية رافضة لعزل 

 مرس ي.

 النظام تغيير واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت ليبيا، في السياس ي النظام تغيير بعادأبعنوان:  (،2012عبيد،دراسة ) -5

 فئات أغلب حرم الذي القذافي سيطرة أثناء الدولة مفاصل على مسيطرة كانت القبائل أن حيث بينت ليبيا، في السياس ي

 وفي واإلقليمية الدولية القوى  فعل ردود أثارت الليبية الثورة أن القرار السياس ي، صنع عملية في املشاركة من املجتمع

 في الليبي السياس ي النظام فشل مدى على تدل ليبيا شهدتها التي التغيير عملية أن إلى وأشارت اإلفريقية، الدول  مقدمتها

 السياسة. العملية إدارة

 على النحو التالي:باالستناد إلى ما سبق تم تقسيم هذه الدراسة إلى املحاور  هيكلية الدراسة:: 1-12

 اإلطار العام للدراسة )الخطة املنهجية والدراسات السابقة(. املحور األول:

 التحليل النظري للدراسة. املحور الثاني:

 :التحليل الوصفي للدراسة. املحور الثالث
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 النتائج والحلول املقترحة. املحور الرابع:

 املحور الثاني: التحليل النظري للدراسة  -2

 مفهوم الصراع السياس ي وأنواعه  : -2-1

 كاآلتي: دة تعريفات عامة للصراع السياس ي يمكن إعطاء ع

( في الصراع يكون  أن واملصالح، كما يمكن والقيم لالحتياجات حقيقي تعارض سببها حالة هو الصراع
ً
 الشخص )داخليا

( نفسُه أو
ً
 االجتماعية، الحياة جوانب من الكثير التفسير على كمفهوم الصراع األفراد، يساعد من أكثر أو اثنين بين )خارجيا

 .(1)املنظمات أو الدول  أو والجماعات األفراد بين والحروب املصالح وتعارض االجتماعي الختالف مثال

 بين التوافق عدم أو بسبب التعارض ينتج الذي النفس ي الضغط أو االرتياح عدم من حالة هو كما أن الصراع

 وإنما البشر، بني بين عبر التاريخ انتشرت التي الظواهر من حاجاته، تعد الصراعات أو رغبات الفرد من أكثر أو رغبتين

  وإنما اللحظة وليد ليس
ً
 على هناك ما كان دائما

ً
 العنف إلى األغلب على تؤدي وكلها كانت املال، أو الدين أو الرئاسة صراعا

  األديان جميع نبذته ما وهو
 
 (.2)السماوية

 في الحال هو كما القوة استعمال على تنطوي  وهذه الثورات، أو الحروب إلى الصراع يشير أن يمكن السياسية الناحية ومن

 االجتماعية. بيئة في والصراع املسلح، الصراع

 الصراع هو أنواعهُ  ومن أشكاله، بكافة الصراع انتشر البشر بين األطماع وسيادة والعادات، األفكار اختالف بسبب لكن

 السياس ي.

 يكون  حيث امليزات. على الحصول  أو السلطة أو الحكم على البشر بين الخاص التنافس من حالة الصراع السياس ي : هو

 تتوافق ال مواقف واتخاذ تبني إلى األطراف أحد ويضطر املحتملة املستقبلية املواقف في االختالفات بوجود علم على أطرافهُ 

ا أهدافُه، بحجم الصراع حجم ويتأثر السياسية، األفكار الختالف نظرا اآلخر، الطرف مصالح مع   الهدف كان فكلم 
ً
 كبيرا

 السياسية األنظمة كبعض فهنا واتجاهه، الصراع مدة في لألطراف املتاحة واملوارد اإلمكانيات تتحكم كما أكبر، الصراع كان

 . (3)ملواجهة أو أمام وينهار يتفكك بعضها بينما الصراع في الصمود على قادرة

 
ً
 هو ملمح للتفاعالت بين األفراد والجماعات والدول، وذلك يرجع إلى محدودية املوارد أيا

ً
كما يكمن تعريفُه أيضا

 
ً
كانت هذه املوارد، وبسبب اختالف املصالح وتباينها من جميع النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها، ونتيجة

 . (4)يد البعض ويضر اآلخرون لذلك الصراع يحدث أن يستف

 السياسية، الصراعات من نوع وجود إلى االقتصادية تقود فالصراعات املختلفة، الصراعات أنواع بين الفصل يمكن ال

 في يؤثر وما متكاملة وحدة فاملجتمع لذلك وهكذا، الثقافية الصراعات وجود إلى تقود السياسية الصراعات وجود أن كما

 .األخرى  القوى  في يؤثر فيه القوى  موازين أحد

 أنواع الصراع السياس ي : 2-1-1

 (5)يمكن تصنيف الصراع السياس ي إلى وهما سلمي وعنيف ما يلي: 

الصراع السياس ي السلمي: عندما تتحقق املصالح واملطالب املتعارضة باستخدام آليات مقننة ومنضبطة يصبح الصراع 

، ومن بين اآلليات: الدساتير 
ً
والقوانين واألحكام الدينية، واألعراف والتقاليد، والحوار واملؤتمرات وتتراوح هذه سلميا

اآلليات بين كونها غير رسمية وكامنة في العقل االجتماعي والفردي وبين كونها رسمية ومدونة، مثال االنتخابات وما يعطيه 

 حقوق العامة والخاصة.الدستور من حقوق لألفراد والجماعات من وسائل للتعبير واملطالبة بال

 عندما تتخلى األطراف عن الوسائل السلمية، وتحاول السيطرة أو تدمير  -1
ً
الصراع السياس ي العنيف: يصبح الصراع عنيفا

 فإن الصراع ال يحدث إال في ظل ظروف 
ً
قدرات املخالف لها ألجل تحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة، وكما ذكرنا سابقا

 دة. موضوعية أو شخصية محد
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كما أن هذا الصراع ينشأ من أسباب مركبة وهناك عوامل رئيسية أو متغيرات ترجع تطور النزاع إلى عنف، أو أنُه سينتهي 

 بشكل سلمي. 

 أسباب الصراع السياس ي: 2-1-2

 بعض الدول كما يلي: أسباب رئيسية التي تتنازع عليها حددت بعض الدراسات أن هناك عدة

الطبيعية: كحرب املياه في الشرق األوسط بين إسرائيل والدول العربية أو كحرب الخليج الثانية الحروب على املوارد  -1

 .للتحكم والسيطرة على مصادر النفط في العالم

التنافس حول األسواق الخارجية والصراع االقتصادي: فالصراعات بين الدول الكبرى لفتح أسواق خارجية أو املحافظة  -2

جية كالصراع بين أمريكا وروسيا والصين، وكذلك دخول الدول في أحالف اقتصادية كمنظمة الدول على أسواقها الخار 

 األمريكية ومنظمة اآلسيان، وتكاملها االقتصادي في مواجهة الدول األخرى.

 بين صراع تغير املناخ وتدفق الهجرات البشرية: حالة املجتمعات املحلية التي تعتمد على املوارد ويحدث تضارب  -3
ً
أحيانا

 مثل منطقة القرن األفريقية 
ً
فئات اجتماعية مختلفة كمشكلة ندرة األرض إلى كثير من النزاعات وأكثر املناطق توثرا

والساحل، مثال النزاعات بين رعاة موريتانيا ومربي املاشية السنغاليين في منطقة الساحل وكذلك الصراعات في النيجر 

 ع درجات الحرارة.  بسبب الجفاف والفيضانات وارتفا

الصراع التكنولوجي: كلما زادت الدول من جهودها في مجال البحث والتطوير كلما تمكنت من اإلسراع في تحقيق تقدم  -4

تكنولوجي يمكنه من مواجهة وتحدي الدول األخرى، تمتلك الويالت املتحدة األمريكية قوة أكبر في التأثير على السلوك 

تأثير على أملانيا، وذلك أن ثلث الصادرات اليابانية وأغلبها تكنولوجيا ألمريكا، وكذلك اليابان من أكبر السياس ي الياباني من ال

 .(6)األسواق للمنتجات األمريكية 

الصراع األيديولوجي: مثال ذلك الصراع بين املعسكرين األمريكي والسوفيتي بين األيديولوجي الشيوعي السوفيتية  -5

 العامة للدولة وتدخلها في الحياة الخاصة لألفراد وتقييد الحريات. الداعمة إلى امللكية

صراع الحدود البرية والبحرية : هذه الصراعات بين الدول تستمر ألن كل طرف يرى أن الحق معُه حتى أن بعض املسئولين  -6

 من غضب شعوبهم بسبب النزاعات على الحدود الكث
ً
ير من الحروب مثال يرفضون مجرد مناقشة هذه النزاعات خوفا

النزاعات األفريقية مثل مصر والسودان حول حاليب، أسبانيا واملغرب حول سبته، جزر سقطري بين الصومال واليمن، 

 نزاعات أوروبية مثال إسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق الذي يقع تحت الحكم البريطاني، واآلسيوية مثل باكستان 
ً
وأيضا

 مبو.والهند حول جزر كاشيمي وجا

صراع الثقافي السائدة في املجتمع: أي االختالف الثقافية بين أبناء القطر الواحد في بعض الدول هناك ثقافات فرعية  -7

في كندا، والحرب في اليمن بين الحوثيين والسنة، والحرب بين  مختلفة، مثال إقليم كردستان العراقي وإقليم الكيباك

 صراع مسلمي الروهينجا في مينامار
ً
 .  (7)الطوائف السورية واللبنانية، وأيضا

 أزمة الصراع السياس ي املتعدد في ليبيا وأسبابها.: 2-2

 أزمة الصراع السياس ي املتعدد في ليبيا 2-2-1

  أحدث الذي التغيير ذلك إلى العربية الدول  كباقي ليبيا تعرضت
ً
 في تحوال

ً
 من فبراير السياس ي، ففي املنتصف تاريخها كبيرا

  التغيير حركة انطلقت 2011 عام
ً
 أن إلىبإسقاطُه،  مطالبة االحتجاجات تلك فقامت النظام الحاكم، على خروجها معلنة

 واملجتمع الليبيون  لليبيا، ظن جديدة حقبة معهُ  وأعلنت النظام، إنهاء هذا إلى أدت خارجية وأطراف الدولي املجتمع تدخل

  واالنحسار لالنفراج متجهة األزمة أن هذه الدولي
ً
، فما شيئا

ً
الصراعات  اندلعت حتى النظام بهذا اإلطاحة تمت إن فشيئا

 الحروب شرارة مسلح،وانطلقت وآخر عسكري  سياس ي بعضها وتيارات وأحزاب فصائل إلى التغيير قادة وانقسم الداخلية،
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فتأثر االقتصاد من سيادة الفوض ى واختالل النظام األمني والسياس ي  السياس ي، والنفوذ األراض ي إلى صراع على األهلية

 . (8)مستمرة الزالت األمد طويلة أزمة ميالد صارخة واالقتصادي واالجتماعي،لتعلن

 وحجم الداخلية، حجم التحالفات بتعاظم نقسامات،اال  تعاظمت فقد كبير، بشكل ذاتها على منقسمة اليوم ليبيا أصبحت

 الحكم لنظام االقتصادية واألزمة السياسية تصور للمعالم وضع املستحيل من جعل هذا الخارجية، والتدخالت األطماع

 في األمر يجعل ما وهذا منه، املنظور  وحتى القريب املستقبل في تحدث يمكن أن التي التصورات قراءة أو الليبية الدولة في

 يعاني باألساس الذي واإلقليمي املحلي املستويين على التعقيد بالغة املخاطر وتحفهُ  الصعوبة، من على قدر األزمة حلحلة

 لهذه الصراعات مند عام (9)السياسية االضطرابات فوض ى مشكالت من
ً
 السياسية باألحداث حافلة كانت 2014،نتيجة

أحدهما في الشرق واألخرى في  وجيشين وحكومتين برملانيين خالل ذروتُه من إلى السياس ي االنقسام شهد فقد واألمنية،

 نتج عنها انقسام لكافة املؤسسات السيادية وغالبية املؤسسات والجهات الخدمية منها مسلحة تشكيالت منها لكل الغرب

للنفط، فقد صار كل واحد من الكيانين السياسيين الرئيسيين املتصارعين يدعى  وطنيتين ومؤسستين مركزيين مصرفين

 
ً
لنفسُه الشرعية حق حكم البالد، حدثت انشقاقات سياسية حادة بين الكتل مما أدى إلى خالفات سياسية دُعمت عسكريا

 على انتماءات سياسية في املق
ً
ام األول،كانت الخالفات تتركز في من خالل التشكيالت املسلحة املختلفة التي بنيت أساسا

 ألسباب بينهما الثقة وكذلك انعدام (10)املنطلقات الفكرية وفي املواقف السياسية وفي الرؤية املستقبلية للوضع الليبي

 بالصراعات يرتبط خارجي هو ما ومنها والغرب، الشرق  بين تاريخية قبلية بصراعات يرتبط داخلي هو ما منها عديدة

 هو الصراع جوانب في األهم لكن العربي، بالربيع تسميته على اصطلح ما شعبية ثورات شهدت مجاورة دول  في الداخلية

 املوقف في التأثير وبالتالي املالية العائدات تدفق على السيطرة تعني النفط منشآت على السيطرة أن حيث النفطية، الثروة

 . (11)واألمني السياس ي

كما أن استمرار هذا الصراع تقف وراءُه أسباب عدة أدت إلى تدهور الوضع العام في ليبيا، وهذا التدهور يرتكز على 

عوامل أهمها انتشار األسلحة لدى الجماعات وامليلشيات كافة مع عدم قدرة الجيش الوطني الليبي أو حكومة الوفاق 

 . (21)التابعة للمجلس الرئاس ي على سيطرة  ذلك الوضع 

في ظل الواقع املتأزم وغياب الحد األدنى من املشتركات التي تجمع الحكومتين حول سبل  االقتصادي الجانب وعلى

 البلد أوقع االقتصادي من خالل الصراعات السياسية الدائرة،الذي الوضع يتأثر بشكل كبير أن الطبيعي من البالد، إدارة

 وعلى حادة مالية أزمة في
ً
 أوصلت التي التراكمات ظل في وذلك الدولية، املؤسسات بعض تقول  كما ساإلفال  شفير جدا

 2015كبيرة عامين  امليزانية العامة بدرجة اإليرادات تراجع مظاهره أهم كانت الصفر من قريب مستوى  إلى االقتصاد عجلة

العام وصلت قيمة اإلنفاق  املال في الهدر دينار على التوالي،واستمرار مليار 8,845.2و  16,843.4يتراوح مابين 2016و 

مليار دينار بين املرتبات واملزايا ملوظفي القطاع العام وكذلك الدعم الحكومي  للسلع والوقود والعالج  45,813.0و 39,286.4

  ، لسوء(13)على التوالي  2019و  2018خالل عامين 
 
  2011فبراير من عام  بعد ما االقتصادي االنتعاش يجر   لم الحظ

ً
 وفقا

  السياس ي االضطراب سمح لألسف ولكن للمخطط،
ً
 على السيطرة وامليليشيات للعصابات الليبية الدولة بضعف مصحوبا

ى ما لنفط، إنتاجا منشآت من الكثير  ضعف مدى على يدل   ما متدنية، مستويات إلى جديد من النفط إنتاج تراجع إلى أد 

  الحقيقة، حيث شهد في االقتصاد
ً
ل  انكماشا  إلى اليوم في برميل مليون  1.77 من النفط انخفاض إنتاج إلى %يرجع60بمعد 

د ل ،كما(14)برميل بحلول أغسطس من نفس العام  22,000 مجر 
 
 املحلي الناتج إجمالي من املائة في 70 من أكثر النفط يشك

ىفي املائة من إيرادات  90وحوالي  صادراتها، إيرادات من املائة في 95ليبيا،و في  امليليشيات استيالء الحكومية، كما أد 

 مما اليوم في برميل 160,000 إلى الحرب بعد ما النفط إنتاج انخفاض إلى 2013 العام في النفطية املنشآت على املسلحة

ف الحكومة
 
 تردي حالة استمرار ، وكذلك(15)اليوم في أمريكي دوالر مليون  130 إلى وصلت اإليرادات في خسارة الليبية كل

 االستراتيجي املخزون وتراجع األخرى، الحياتية واملستلزمات واألدوية التموينية السلع أسعار في األساسية وغالء الخدمات
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  املواد، لهذه
ً
 مستوى  وتراجع الجريمة، معدالت وازدياد البالد، في الذي ينقطع مدة طويلة إلى أزمات انقطاع الكهرباء إضافة

 ليبيا. مناطق من عدد في الشرب مياه وإمدادات واإلنترنت، االتصاالت خدمات

 عدد إجمالي من % 62 توقفت ليبيا مما في االستثمارات معظم تعطل إلى املسلحة والصراعات األمنية االضطرابات كما أدت

 في األمنية األوضاع تردي نتيجة باملغادرة بلدانهم مطالبة بسبب يغادرون املستثمرين معظم ألن االستثمارية، املشاريع

 . (16)البالد

 التدخالت في الصراع السياس ي الليبي: 2-2-2

 على الحل السياس ي والتوافق وهو قد يدمر البنية املجتمعية للدولة 
ً
يكشف الصراع الليبي الذي مازال مستعصيا

الليبي ويمزقها، حيث عدم توافق املجتمع الدولي على صيغة حل تحفظ مختلف األطراف الدولية مصالحها في ليبيا أثرُه 

إلى تسوية تحقق االستقرار وتنهي الصراع، كما أن هناك عدة  في عدم الضغط بقوة على أطراف الصراع الليبي للوصول 

 تدخلت بعد ذبح داعش لألقباط املصريين، هذا  فمصرتدخالت منها داخلي ومنها إقليمي عربي ومنها أوروبي وغربي، 
ً
مثال

 بعث رسائل مختلفة إلى ج
ً
هات عدة منها التدخل آتى ملصلحة الجيش الوطني الليبي في الشرق، التدخل املصري عسكريا

 إلى قضايا ومنها اقتصادية تخص 
ً
إقليمي ومنها دولي نقول إن للمصريين مصالح في ليبيا أولها سالمة آمنها القومي إضافة

 البلدين.  

هي األخرى تُعد أكثر الدول املهتمة في اآلونة األخيرة بالشأن الليبي، بسبب مخاوفها األمنية من انتقال  الجزائر

أسلحة وعناصر متطرفة إليها عبر حدودها مع ليبيا وهي تدعم استقرارها ويعينها بشكل كبير الوضع األمني والحدودي، 

ل أي اليوم حتى ترفض تزال ال وهي
 
ة ألسباب وذلك آخر حساب على لطرف ليبيا في عسكري  تدخ  عقيدة إلى ترجع عد 

 .(17)عسكري  تدخل ألي الرافض جيشها

، كما إن  لتونس أما بالنسبة
ً
تشترك مع ليبيا بشريط حدودي ويهمها االستقرار في ليبيا من منطلقات أمنية أوال

الوضع االقتصادي في ليبيا يؤثر في نظيرُه التونس ي، فليبيا تعتبر بوابة للبضائع التونسية التي تدخل بانسيابية إلى البالد، 

ا العتبارات كثيرة من بينها انشغالها بالوضع الداخلي الذي مازال ومع ذلك فإنها ال تؤثر بفاعلية في مجريات األحداث في ليبي

 يشهد بعض مظاهر عدم االستقرار والوضع االقتصادي الصعب.  

 في الوساطة السياسية بين مختلف  املغربأما بخصوص 
ً
 مؤثرا

ً
الذي احتضن اتفاق الصخيرات، فقد لعب دورا

في االتفاق، ويبقى املغرب قوة داعمة لالستقرار في ليبيا رغم تراجع  األطراف وتمكن من إقناع الفرنسيين من املشاركة

 . (18)دورُه بعد اتفاق الصخيرات األخير الذي لم يتم تطبيقهُ 

أما التدخل اإلقليمي يتجاوز الشطر العربي في أفريقيا ليصل إلى دولتين عربيتين خليجيتين هما قطر واإلمارات. 

  تُعد فاإلمارات العربية املتحدة
ً
 في ليبيا من خالل دعمها للجيش الوطني الليبي وحكومة الشرق سياسيا

ً
 رئيسيا

ً
العبا

.
ً
 وعسكريا

فهو يصَب في مصلحة قوى ذات اتجاه سياس ي إسالمي وهي تدعم حكومة الوفاق الوطني  التدخل القطري كما أن 

ن في الصراع الليبي وانحياز كل منهما إلى جهة والقوات املتواجدة في غرب البالد، أما الغاية من تدخل كل من هاتين الدولتي

 صراعية يشير إلى رغبتهما في إيجاد مناطق نفوذ لهما في هذه البالد.

، ورفضت إقامة مناطق 2011أبدت في البداية رفضها للتدخل العسكري الخارجي في ليبيا خالل عام  تركياأما 

 ليتحول بعد ذ
ً
 مترددا

ً
 أبدت دعمها للقوات حظر الطياران، كما أظهرت موقفا

ً
لك موقفها إلى دعم املجلس االنتقالي، والحقا

التي قادت عملية فجر ليبيا في املنطقة الغربية وكذلك مساندتها لجماعة األخوان، وازداد تأييدها لحكومة الوفاق الوطني 

 
ً
 اقتصاديا

ً
 في قطاعات في أعقاب املحاولة االنقالبية الفاشلة التي شهدتها، ويشار أنها لها نشاطا

ً
 في ليبيا وخاصة

ً
كبيرا

 العقار والكهرباء.
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عد 
ُ
بوابة املوقف األمريكي وواجهتُه، وهي تعتبر ليبيا بحكم تاريخها االستعماري  إيطالياأما على املستوى الدولي ت

يا داعم والقرب الجغرافي واملصالح االقتصادية، منطقة ذات أهمية خاصة في مجالها الحيوي ومن هنا فإن موقف إيطال

 الستقرار ليبيا وضد ما تمثلُه قوات الجيش الليبي في شرق البالد.

 الذي لم يسع بجدية إلى دعم التحول السياس ي في ليبيا من وضعها 
ً
 وغاضبا

ً
فاملوقف األمريكي ما يزال مشوشا

 . (19)املشردم إلى بنية حكم وطنية ذات مؤسسات ديمقراطية 

ت املتحدة األمريكية تستطيع لعب دور حاسم في الصراع الليبي والتوافق بين األطراف على األرض، إذ ياال إن الو 

، وغياب املوقف األمريكي وعدم اتساق موافق األطراف الدولية حيال الصراع الليبي  برض يأنها تحظى 
ً
األطراف جميعها

 جمي
ً
عهم يعلنون دعمهم لالتفاق السياس ي واملجلس الرئاس ي يحيل على رؤية محددة وهي إن املعنيين بشأن الليبي دوليا

 
ً
 وال فاعال

ً
 .(20)والحكومة املنبثقة منُه، هذا الدعم ليس موحدا

 أسباب الصراع السياس ي الراهن في ليبيا. 2-2-1

في هذه الجزئية سوف تحاول هذه الدراسة أن تستقص ى األسباب التي أدت إلى اندالع الصراع السياس ي في ليبيا، 

 لك من خالل أن هناك أسباب داخلية وأسباب خارجية ومنها:وذ

 تتمثل هذه األسباب فيما يلي:أسباب الصراع السياس ي الداخلي:  -ا

دولة( وغياب املؤسسات املوحدة والنافذة، وبهذا الوضع تمكنت  والعسكري لتكريس وضع )الالاالنقسام السياس ي  -1

 .النفوذ والثروة في البالد من السيطرة على مناطق املليشيات والتنظيمات املسلحة

 لحالة الفراغ التي نشأت بعد سقوط النظام السابق. -2
ً
 البحث عن السلطة نتيجة

غياب مؤسسات حقيقية في ليبيا طول فترة حكم النظام السابق الذي كان بشكل فردي وعمل على إضعاف مؤسساتها  -3

 وأحزابها ومجتمعها املدني.

 عدم وجود مؤسسة عسكرية وجيش وطني موحد عل -4
ً
 في حسم األوضاع لهذا ى غرار بعض الدول أن يلعب دورا

ً
كبيرا

 . (21)الطرف أو ذاك

تكدس السالح وتهريبُه وانتشارُه، مما أدى إلى نشوء تنظيمات وجماعات مسلحة على امتداد الجغرافية الليبية وتعدد  -5

 والءها.

بروز الثنائية بين )ليبراليين وإسالميين( وهو ما أدى إلى الصراع على هوية الدولة من ناحية، وعلى اإلمساك بزمام  -6

 السلطة من ناحية أخرى. 

 املصالح الشخصية والقبلية والجهوية والفئوية بين املناطق في ليبيا.صراع  -7

جدل الصراع يدور حول التقاسم بين العوائد املتعلقة بصادرات النفط الليبي عند التساوي بين حكومتين الغرب  -8

 . (22)والشرق 

 :تتمثل هذه األسباب فيما يلي أسباب الصراع السياس ي الخارجي. -ب

د األمم املتحدة في امللف الليبي منذ اإلطاحة بالنظام السابق على الجانب السياس ي، دون رعاية اقتصرت جهو  -1

خطوات عملية لهيكلة املؤسسة العسكرية واستيعاب مختلف الفصائل، وكذلك لم تتنبه إلى أهمية الدفع باتجاه 

 تشكيل مؤسسات أمنية قادرة على ضبط األمن ومكافحة اإلرهاب وفوض ى السالح.

 إفريقيا في النفط من مخزون األطماع الخارجية في ثروات ليبيا، حيث تمتلك املوقع االستراتيجي في شمال أفريقيا وأكبر -2

بأنها من أغنى الدول  العالم،وتصنف احتياطي من % 8.50 نحو أي برميل، مليار46,6 بنحو املؤكدة االحتياطات تقدر

طن بحسب التقرير االقتصادي الخاص باحتياطي الذهب في العالم عن  2550اإلفريقية باحتياطي من الذهب مقدارُه 

 .(23)2017، و2016شهر أكتوبر 
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 على كذلك ينسحب الدولية، بل األطراف على فقط يقتصر ال لحلحلة الصراع السياس ي الدائر املوحدة الرؤية غياب -3

 .لها املجاورة وغير املجاورة الدول العربية

هات متناقضة لرسم مستقبل الدولة بعد سقوط النظام االتدخالت الخارجية اإلقليمية والدولية في الشأن الليبي وبإتج -4

 . (24)السابق 

الدولي بين الدول  للصراع الرئيسية األسباب والحاجيات أهم االقتصادية من أهمها النفطية كونها من املصالح تأمين -5

 النفط مجال في خاصة تعمل ضخمة شركات ولها وعقارات استثمارات تملك الدول  هذه من الكثير أن إذ ليبيا، في اإلقليمية

 والتنقيب.

 من التهميش للشركات الصناعية الغربية، وهذا ما  -6
ً
سياسات النظام السابق االقتصادية في السنوات األخيرة ُعرفت نوعا

 الدول وعلى رأسها الويالت املتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا تبدئ استيائها من هذه السياسات في ليبيا.جعل هذه 

 .(25)تنشيط العمليات التجارية لتخفيف األعباء على بعض حكومات الدول التي تعاني أزمة مالية حادة  -7

 املحور الثالث: التحليل الوصفي للدراسة.- 3

في هذا املحور: سوف تتناول الدراسة  اآلثار املترتبة عن الصراع السياس ي الليبي من خالل بعض املؤشرات االقتصادية 

( وذلك من خالل وصف متغيراتها املمثلة في )الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي، 2019-2011الكلية املختارة خالل الفترة )

ي للدينار الليبي، عرض النقود خارج الجهاز املصرفي، اإلنفاق العام،حجم معدل التضخم، سعر الصرف الرسمي واملواز 

الكميات املصدرة من النفط( والتي تحتوي على بيانات كمية لتلك املؤشرات  مستخدمة املقارنة الجدولية من خالل 

 ( أدناه.1الجدول رقم )

 (2019 - 2011ل الفترة )( حركة بعض املؤشرات االقتصادية في االقتصاد الليبي خال1جدول رقم )

 املؤشرات

 

 

 

 السنوات

الناتج 

املحلي 

اإلجمالي 

 الحقيقي 

 د(  –)م 

معدل 

 التضخم

)%( 

سعر 

الصرف 

 الرسمي  

سعر الصرف 

غير الرسمي 

)السوق 

 املوازية(

 

عرض النقود 

خارج الجهاز 

 املصرفي  

 د( -)م

اإلنفاق 

 العام

 د( -)م

صادرات 

 النفط

 ب( -)م

2011 18,057.4 15.9 1.259 1.762 14,480,1 23,366.5 109,3 

2012 40,285.1 6.1 1.254 1.310 13,391,1 53,941.6 468,5 

2013 34806.3 2.6 1.253 1.327 13,419,9 65,283.5 316.7 

2014 26,458.2 2.4 1.331 2.980 17,174,9 43,814.2 124,5 

2015 24,113.0 9.8 1.389 3.700 23,007,3 43,178.9 109.0 

2016 23,435.0 25.6 1.437 7.012 27,103,2 28,788.4 111.3 

2017 29,690.0 28.5 1.352 8.130 30,865,2 32,692.0 287.7 

2018 34,180.0 13.6 1.387 6.650 34,732,6  39,286.4 367.5 

2019 35,050.0 2.2- 1.392 4.480 36,724,2 45,813.0 103.1 

 الباحث باالعتماد على : إعداداملصدر:

 نشرات، سنوية، أعداد مختلفة. -مصرف ليبيا املركزي، تقارير -1

 .2012وزارة التخطيط، اإلدارة العامة للحسابات القومية،طرابلس،ليبيا،  -2
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 وزارة التخطيط، مصلحة اإلحصاء والتعداد، الكتاب اإلحصائي، أعداد مختلفة. -3

 وية، أعداد مختلفة.البنك الدولي، التقارير السن -4

 www.alwasat.ly   ،صحيفة بوابة الوسط، أعداد متفرقة-5

 libya-al-mostakbal.org.wwwصحيفة ليبيا املستقبل، أعداد متفرقة،   -6

  www.ewanlibya.ly  .صحيفة إيوان ليبيا: -7

 ن( تعني مليار دينار ليبي.-)ممالحظة:  

 ب( تعني مليون برميل.-)م 

 يمكن تحليل العرض الجدولي املوضح أعالُه على النحو اآلتي:

 الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي. -1

( باألسعار الثابتة في 2019-2011( قيم الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي خالل الفترة ) 1نالحظ من الجدول رقم )

  البيانات االقتصاد الليبي، أظهرت
ً
 هذا في الناتج تراجعا

ً
  ملحوظا

ً
نحو  بلغت ، حيث2010عام خالل عليه كان بما مقارنتا

 %62.06 ليبلغ 2010مليار دينار خالل العام   47,602.0مليار دينار مقابل 18,057.4
ً
خالل عام %4.32بمعدل نمو مقارنتا

 تصدير إلى توقف أدت والتي شهدت البالد التي بسبب األحداث النفط من املنتجة الكميات تراجع إلى ذلك ، يرجع2010

جراء تدمير البنية النفطية  االقتصادية غير للقطاعات بالنسبة الحال وكذلك الليبية، املوانئ أغلب من الخام النفط

  مليار دينار 40,285.1بقيمة  %123.09ارتفع نمو إجمالي الناتج إلى 2012أما في عام ، (26)التحية ومنشآت اإلنتاج
ً
مدفوعا

ورافق ذلك انتعاش مستويات االستهالك املحلي  الطبيعي والغاز الخام النفط صادرات واستئناف األمني بتحسن الوضع

 2014مليار دينار، كما بلغ عام  34,806.3% بقيمة 13.6انخفض هذا املعدل إلى  2013األنفاق العام، وفي عام  في والتوسع

اش كمحصلة النخفاض نمو اإلنتاج النفطي %، ويأتي هذا االنكم23,98مليار دينار بمعدل منخفض يقدر بــ 26,458.2نحو 

ص مداخيل 60.43بـــ 
 
 للصراعات  املسلحة التي أدى إغالق املوانئ النفطية مرة أخرى بمنطقة الهالل النفطي وتقل

ً
% نتيجة

، وكذلك هبوط أسعار النفط في ذلك الفترة ما بي
ً
ن النفط الخام حيث بلغت خسائر يومية تقدر بـمائة مليون دوالر يوميا

%، ثم إلى 8.86مليار دينار بمعدل  24,113.0واصل هذا االنخفاض إلى 2015، بينما في عام (27)دوالر للبرميل 40و30

 29,690.0ارتفع إجمالي قيمة الناتج إلى  2017%، بينما في عام 2.81بمعدل انخفاض  2016مليار دينار في عام  23,435.0

مليار دينار ثم واصل نحو االرتفاع إلى  34,180.0% أي بقيمة 15.12دل ارتفع بمع 2018%، أما  في عام 26.69بمعدل 

( الذي يوضح حركة الناتج املحلي اإلجمالي 1%، أنظر الرسم البياني رقم )2.54بمعدل  2019مليار دينار عام  35,050.0

 (.2019 -2011الحقيقي باألسعار الثابتة  في االقتصاد الليبي خالل الفترة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1بياني )شكل 

 (.2019 -2011حركة الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي باألسعار الثابتة  في االقتصاد الليبي خالل الفترة )
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نشرات مصرف ليبيا املركزي، البنك الدولي، أعداد  -، تقارير(Excel)من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  املصدر:

 مختلفة.

 معدل التضخم. -2

  2011 عام خالل املستهلك ألسعار العام القياس ي الرقم بيانات أظهرت
ً
 دينار150.4يقدر حوالي بقيمة  ارتفاعا

حيث أخدت  والخدمات، السلع كافة من املعروض نقص إلى أدت والتي ليبيا لهذا العام بها مرت التي لألحداث نتيجة

أما في عام  ،(28)%15.9ي ذلك العام بلغ ( ف2019 -2011معدالت التضخم  وضعية االرتفاع واالنخفاض خالل الفترة )

 في كبيرة زيادة عليها ترتب مليار دينار والتي 65األعلى في تقدر بحوالي  ميزانية تعتبر العتماد %نتيجة6.1انخفض إلى  2012

بلغ  2014%، وفي نهاية عام 2.6معدل التضخم واصل نحو االنخفاض إلى نحو 2013، أما في عام (29)اإلنفاق معدالت

مع ارتفاع الرقم  2014% عن عام 7.4% بمعدل زيادة 9.8إلى أن وصل نحو  2015% ، ثم أخذ وضعية االرتفاع عام 2.4

مليار دينار،  23,007.3نتيجة لزيادة عرض النقود خارج الجهاز املصرفي إلى  دينار 184.2القياس ي ألسعار املستهلك  نحو 

ارتفع إلى نحو  2017،بينما في عام (30)%15.8بزيادة مقدارها 0162% في عام 25.6ثم قفز معدل التضخم ليصل إلى 

بالرغم من ذلك لم يتخذ خطوات فعالة لتحقيق االستقرار في املستوى العام  2016% عن عام2.9% بزيادة قدرها 28.5

%، 14.9اره %  يقدر بانخفاض مقد13.6بلغ معدل التضخم حوالي 2018لألسعار من قبل األجهزة الرقابية، أما في عام 

( الذي يوضح 2، أنظر الرسم البياني رقم )2018% عن عام 15.8% مقدارُه -2.2أخذ نحو االنخفاض بـــ  2019وفي عام 

 ( أدناه.2019 -2011حركة معدل التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة )
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 نشرات مصرف ليبيا املركزي، أعداد مختلفة. -تقارير (Excel)من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  املصدر:

 سعر الصرف الرسمي واملوازي  -2

فيما يتعلق بسعر الصرف الرسمي والغير الرسمي )املوازي( للدينار الليبي مقابل الدوالر األمريكي ظال متقاربين خالل 

ـــ 2011(، ففي عام 2013، 2012، 2011األعوام ) دينار مقابل 1.259كان سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدوالر األمريكي بـ

دينار 1.253بلغ  2013دينار، وفي عام  1.310دينار مقابل  1.254يقدر بـــ   2012في السوق غير الرسمي، أما عام  دينار 1.762

الذي بدأت فيه أزمة  2014غير الرسمي بنفس العام، حيث تختلف هذه الوضعية في عام دينار في السوق  1.327مقابل

السيولة تتشكل نتيجة لسحب املودعين لودائعهم من املصارف واالتجاه  بها إلى السوق املوازية إلجراء املضاربات بهدف 

الر( مما تسبب هذا الوضع في أن يفقد الدينار الحصول على هامش ربح، وفي املقابل ارتفاع الطلب على العملة األجنبية )الدو 

دينار ليبي في السوق املوازي والذي يبتعد  2.980، ثم واصل في االنخفاض بسعر مقدارُه (31)الليبي قيمتُه أمام تلك العمالت

رسمي بمقدار دينار لكل دوالر بفارق عن سعر ال 3.700دينار، ثم إلى  1.331دينار حيث بلغ  1.649عن سعر الرسمي بمقدار 

دينار ، واستمر نمو سعر الصرف في السوق املوازية بصورة متسارعة نتيجة  1.389والذي بلغ  2015دينار في عام  2.311

دينار ليبي في  5.575لكل دوالر واحد بفارق عن سعر الصرف الرسمي بـــ   7.012لزيادة عرض النقود خارج الجهاز املصرفي 

 1.352ارتفع سعر صرف الدينار مقابل الدوالر نحو  2017دينار، بينما في نهاية عام  1.437والذي بلغ  2016نهاية عام 

 في األجنبية العمالت أمام الليبية العملة تراجع دينار، حيث استمرار 8.130دينار في السوق املوازي ليبلغ   6.778بفارق 

 نقص أزمة استمرار من تفاقم مما الليبي، نفطال وتوقف إمدادات النفط الهالل اشتباكات ناتج عن املوازية السوق 

دينار  6.650دينار مقابل  1.387انخفض إلى  2018السوقين وفي عام  في الصرف سعر قيمة بين لفجوة السيولة اتساعا

 دينار، 4.480انخفض سعر صرف الدينار مقابل الدوالر في السوق املوازي  إلى  2019دينار، أما في عام  5.263بفارق بـــ 

خصصة ألرباب األسر والبالغ قيمتها 
ُ
 500يرجع إلي تصريحات محافظ مصرف ليبيا املركزي محاولة صرف املنحة املالية امل

( الذي يبن حركة سعر الصرف الرسمي 3، أنظر الشكل البياني رقم )(32)2019دينار  في عام  1.392دوالر بينما وصل إلى  

 .أدناه( 2019 -2011الفترة )وغير الرسمي في االقتصاد الليبي خالل 
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نشرات مصرف ليبيا املركزي، صحيفة بوابة الوسط،  -تقارير (Excel)باالعتماد على برنامج  من إعداد الباحثاملصدر:

 بيا، أعداد مختلفة.وليبيا املستقبل وإيوان لي

 عرض النقود خارج الجهاز املصرفي -3

انخفض  2012مليار دينار، بينما في عام  14,480,1كان  2011أما بشأن عرض النقود خارج الجهاز املصرفي في عام 

% ويرجع إلي االستقرار شبه 13.3مليار دينار ليبي بمعدل مقدارُه  1,089ار وكان مقدار االنخفاض مليار دين 13,391,1إلى 

مليون  28,8مليار دينار بزيادة مقدارها  13,419,9بلغ مقدارُه  2013النسبي  في االقتصاد الليبي في ذلك العام، وفي عام 

 بعام 
ً
مليار  17,174,9بلغ عرض النقود خارج الجهاز املصرفي  2014، أما في عام (33)% 0.213بمعدل  2012دينار مقارنتا

% يرجع السبب في هذه الزيادة الكبيرة في 28.72مليار دينار بمعدل مقدارُه  3,855,0مقدارها  2013دينار بزيادة عن عام 

منية بدأت تشكل مالمح أزمة السيولة عرض النقود لعمليات السحب النقدي التي قام بها عمالء املصارف وفي هذه الفترة الز 

 وأدى ذلك إلى زعزعة الثقة في الجهاز املصرفي وقد استمر 
ً
 موجبا

ً
وبدأت تؤثر في عرض النقود خارج الجهاز املصرفي تأثيرا

 5,832,4مقدارها  2014مليار دينار بزيادة عن عام  23,007,3حيث وصل   2015هذا التأثير في زيادة عرض النقود في عام 

حيث وصل عرض النقود خارج الجهاز  2016، وقد استمرت هذه الوضعية في عام (34)%  33.95مليار دينار أي بمعدل  

%، بينما في 0.178مليار دينار بمعدل  4,096,6مقدارها  2015مليار دينار بزيادة عن عام  27,103,2املصرفي إلى مبلغ قدرُه 

ـــ 2017نهاية عام  %، أما في عام 13.88مليار دينار بمعدل  3,752.0حوالي 2016دينار بزيادة عن عام  مليار 30,865,2يقدر بــ

بمعدل  2017مليار دينار عن عام  3,867,4مليار دينار بزيادة  34,732,6وصل عرض النقود خارج الجهاز املصرفي إلى  2018

مليار  1,991,6%، وبزيادة تقدر بحوالي 5.73مليار دينار بمعدل زيادة  36,724,2بلغت قيمتُه  2019%، وفي عام 11.82

( الذي يبين حركة عرض النقود خارج 4ملياراتدينار، أنظر الشكل البياني رقم ) ثالثة يتعدى ال الطبيعي معدلها بينما دينار

 (.2019 – 2011الجهاز املصرفي في االقتصاد الليبي خالل الفترة )
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 تلفة.ا املركزي، أعداد مخمصرف ليبي تقارير (Excel)من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  املصدر:

 اإلنفاق العام )الحكومي( -3

قد تسبب الوضع السياس ي واالقتصادي املربك في التأثير في اإلنفاق العام والذي بدأ ما بين االرتفاع واالنخفاض، 

 بعام  23,366,5تقدر نحو   2011حيث بلغ  في امليزانية العامة خالل عام 
ً
 54,498.8الذي بلغ  2010مليار دينار مقارنتا

، أما (35) 2011ب يرجع إلى تردي األوضاع التي مرت بها البالد بداية عام  %وكان السب57.12مليار دينار بمعدل انخفاض 

على التوالي شهد توسع في اإلنفاق العام مما جعل ميزانيتي العامين أعلى في تاريخ ليبيا، حيث بلغ في  2013و 2012عامين 

 2013%، وفي عام 130.85ل زيادة تعادل مليار دينار بمعد 30,575,1مليار دينار بزيادة مقدارها  53,941,6نحو  2012عام 

% وذلك بسبب  الشروع في صرف 22.02مليار دينار بما يعادل  12,341,9مليار دينار بزيادة مقدارها  65,283,5بلغ حوالي

٪بينما كان حجم اإلنفاق على موازنة التنمية 24وشكلت األجور واملرتبات بنسبة  تعويضات نقدية إلفراد املجتمع الليبي

 43,814,2بدأ قيمة األنفاق العام في االنخفاض إلى نحو  2014٪ من إجمالي اإلنفاق الحكومي، أما في عام 52ت نسبتُه وصل

% ناتج عن األوضاع األمنية املتمثلة مع 32.88مليار دينار بمعدل  21,469,3مليار دينار حقق عجز غير مسبوق مقدارُه 

 على األداء االقتصادي ،وكذلك الدا تزامن حدوث الصراع واالنقسام السياس ي
ً
ئر في مناطق مختلفة الذي انعكس سلبا

  أزمة تصدير النفط من جهة وأزمة السيولة من جهة أخرى، باإلضافة
ً
، ثم واصل (36)إلى أزمة انخفاض أسعار النفط عامليا

%، 1.45دينار بمعدل مقدارهُ مليون  635,3مليار دينار بانخفاض مقدارُه  43,178,9حيث وصل  2015انخفاضُه في عام 

مليار  14,390,5مليار دينار بانخفاض مقدارُه  28,788,4حيث بلغت 2016االنخفاض في عام  ثم استمرت وضعية هذه

مليار  32,692.0عاودت قيمة اإلنفاق العام نحو االرتفاع بنحو ) 2017، بينما في عام 2015% عن عام 33.32دينار بمعدل 

بزيادة تقدر  2018مليار دينار ليبي( في عام  39,286.4، ثم ارتفعت إلى )2016%( عن عام 14.49درها )دينار ليبي( بزيادة ق

مليار دينار ليبي( بزيادة   45,813.0بقيمة ) 2019، ثم واصلت اإلنفاق العام نحو االرتفاع في عام 2017%( عن عام 20.0بــ )

الذي يبين حركة اإلنفاق العام في االقتصاد الليبي خالل الفترة  (5، انظر الشكل البياني رقم )2018%( عن عام 16.61)

(2011- 2019.) 
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 نشرات مصرف ليبيا املركزي، أعداد مختلفة. -تقارير (Excel)من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  املصدر:

 صادرات النفط الخام  -4

 109,3لتصل إلى 2011نالحظ أنها تراجعت خالل عام من خالل البيانات املتوفرة عن الكميات النفطية املصدرة 

 قدرُه 2010مليون برميل في عام  490.1مليون برميل، مقابل 
ً
 انخفاضا

ً
%  77.74رميل، بمعدل مليون ب 381,8، مسجلة

يرجع ذلك إلى أثار الحرب واالضطرابات التي مرت بها ليبيا أدت إلى إغالق بعض الحقول النفطية بشكل كامل وتوقف 

 تصل  2012إنتاجها، أما في عام 
ً
 بذلك ارتفاع بـــ  468,8شهدت ارتفاعا

ً
مليون برميل أي بمعدل  359.2مليون برميل مسجلة

 الرئيسية الدخل مصادر من مصدر ، باعتباره أهمفي الكميات املصدرة من النفط لهذا العام% ناتج عن تحسن 328.6

 قدرُه  316.7 انخفضت إلى 2013، وفي عام  الليبي لالقتصاد
ً
بمعدل  مليون برميل 152.1مليون برميل مسجلة انخفاضا

  2014، وفي عام 2012%عن عام 32.44
ً
مليون برميل مسجلة  124.5إلى نحو تواصلت كميات املصدرة للنفط انخفاضا

واإلضرابات املتكررة والعوائق من  % نتيجة للصراعات60.68بمعدل  2013مليون برميل عن عام  192.2انخفاض قدرُه 

قبل املجموعات املسلحة التي تحرس املنشآت النفطية للسيطرة على موانئ ومنشآت الهالل النفطي التي تعيق حركة اإلنتاج 

 ما يقارب  2015مليون برميل عام  109,0ما يقارب  ذلك العام، ثم انخفض إلى والتصدير في
ً
مليون  15.5مسجلة انخفاضا

% في عام 2.11مليون برميل بمعدل  2,3مليون برميل بزيادة قدرها  111.3االرتفاع إلى %، ثم عاود نحو12.44برميل بمعدل 

ـــ  2016مليون دينار بزيادة عن عام  287.7ارتفعت هذه الكمية املصدرة إلى   2017، وفي عام 2016 مليون برميل  176.4بـ

 79.8حوالي  2018مليون برميل أي بزيادة عن عام  367.5نحو  2018% ، كما بلغت هذه الكمية في عام 158.5بمعدل 

مليون  103.1حوالي  2019%، بينما عاودت انخفاض كمية النفط املصدرة في عام 27.73مليون دينار بنسبة تصل إلى 

( الذي يبين حركة صادرات النفط الخام في االقتصاد 6انظر الشكل البياني رقم )، 2018% عن عام 0.71دينار بمعدل 

 (.2019 -2011الليبي خالل الفترة )

 

 

 

 

 

 

 (6شكل بياني )

 (2019 -2011حركة صادرات النفط الخام في االقتصاد الليبي خالل الفترة )

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

201020122014201620182020

(  د-م )االنفاق العام  



  7العدد  - المؤتمرات العلمية الدولية مجلة  

International Journal of Scientific Confrences                                                  

17 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 
 تقاريرمصرف ليبيا املركزي، أعداد مختلفة.(Excel)من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج  املصدر:

 

 املحور الرابع: النتائج والتوصيات )مقترحات الحلول(:-4

 توصلت هذه الدراسة  إلى  االستنتاجات اآلتية:النتائج::4-1

ممارفع مستويات التأزم إلى مستويات غير مسبوقة نتج تبين أن الصراع السياس ي الليبي  أدى إلى االنقسام السياس ي  -1

عنه انقسام كافة املؤسسات السيادية والخدمية، وكذلك استمرار حالة االضطراب األمني، وفرص تجدد الصراع بين 

الفترة واألخرى نتيجة عدم رض ى أطراف رئيسية عن الهزيمة واإلقصاء من املشهد السياس ي، واستنزاف االقتصاد الوطني 

 تراجع األوضاع املعيشية للمواطنين.
ً
 وتدهورُه وأيضا

 كانعكاس طبيعي لزيادة عدد الالعبين الدوليين املؤثرين في هذا الصراع والزج فيه  -2
ً
إن الصراع في ليبيا ازداد أكثر تعقيدا

 من كل العب بأن يفرض رؤيتُه التي تحقق مصالحُه.
ً
 بثقل كبير رغبة

الخارجية السلبية في الشأن الليبي الداخلي لصالح إدامة هذا الصراع لتحقيق مكاسبها السياسية استمرار التدخالت  -3

واالقتصادية، وانجرار الدولة للتحول في أتون صراع املحاور واالستقطاب اإلقليمية، واستخدامها ساحة لخوض 

 صراعات اآلخرين.

 وقوع إلى أدت ليبيا عرفتها التي2011 لخارجية بداية من عام تبين أن الصراعات والتنازعات السياسية الداخلية  وا  -4

كمن في اآلتي :       خسائر
ُ
 اقتصادية فيما يتعلق بتداعياتها على املؤشرات االقتصادية الكلية )املختارة( لالقتصاد الليبي ت

 فاق 2011ففي عام  -ا
ً
  البالد، االقتصادية في% نتيجة لتوقف النشاطات 60شهد الناتج الحقيقي انكماشا

ً
 بما مقارنتا

ذلك  يرجع%62.06 الناتج بـــ في ليبلغ معدل االنخفاض مليار دينار18,057.4نحو  بلغت ، حيث2010 عام خالل عليه كان

 النفط تصدير إلى توقف أدت شهدت البالد التي التي بسبب األحداث النفط من املنتجة معدل كميات في في انخفاض

انخفض  2014النفطية، أما في عام  االقتصادية غير للقطاعات بالنسبة الحال وكذلك الليبية، املوانئ أغلب من الخام

 للصراعات  املسلحة وإغالق املوانئ النفطية مرة 23,98مليار دينار بمعدل 26,458.2قيمة الناتج الحقيقي نحو 
ً
%نتيجة

عمليات اإلنتاج األمر الذي أدى إلى خسائر يومية تقدر أخرى بمنطقة الهالل النفطي مما أدى إلى حدوث اضطرابات في 

 بين االرتفاع واالنخفاض إلى األعوام التي تليه إلى أن وصل
ً
، ثم أصبح متذبذبا

ً
مليار  35,050.0إلى  بـمائة مليون دوالر يوميا

 %.2.54بمعدل  2019دينار عام 

 دينار لكافة السلع والخدمات150.4حوالي بقيمة  2011بلغت قيمة الرقم القياس ي العام ألسعار املستهلك خالل عام  -ب

 لنقص
ً
 -2011من هذه السلع، كما أخدت معدالت التضخم وضعية االرتفاع واالنخفاض خالل الفترة ) املعروض نتيجة

للدينار كان األعلى  مما نتج  انهيار القوة الشرائية  2016% في عام 25.6%، ثم قفز إلى 15.9بـــ  2011( بلغ في عام 2019

أخذ  2019الليبي وتدني األجور في غالبية القطاعات في ظل  عدم وجود هيئات ملراقبة زيادة األسعار والتحكم بها، وفي عام 

 .2018% عن عام 15.8% مقدارُه -2.2نحو االنخفاض بـــ 

0

200

400
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201020122014201620182020
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 لكل 1.2565يقدر بــ  2011في عام  هناك تدبدب في سعر الدينار الليبي مقابل الدوالر األمريكي في السوق الرسمي -ج
ً
دينارا

دينار، بينما في السوق املوازية  1.392إلى  2019دينار ثم ارتفع في عام 1.4379إلى  2016دوالر، ثم انخفض في عام 

 تراجع دينار(، كما استمر 6.778إلى ) 2017%  بفارق كبير بينهما وصلت في عام 160انخفضت قيمة الدينار الليبي بنحو 

 النفط وتوقف إمدادات ناتج عن األوضاع السياسية والعسكرية املوازية السوق  في األجنبية العمالت أمام قيمة العملة

السوقين، وكذلك نمو سوق موازي  في الصرف سعر بين الفجوة واتساع السيولة نقص أزمة استمرار من فاقم مما الليبي،

 نشطة وفاعل للنقد األجنبي.

مليار  17,174,9بلغ  2014مليار دينار، أما في عام  14,480,1بـــ  2011سجل عرض النقود خارج الجهاز املصرفي في عام  -د

مما  مالمح أزمة السيولة في هذه الفترة الزمنية بدأت تشكلمليار دينار، و 3,855,0مقدارها  2013دينار بزيادة عن عام 

ي ودفع األفراد )الجمهور( إلى سحب أموالهم من املصارف وفضلوا اكتنازها واالحتفاظ أدى إلى زعزعة الثقة في الجهاز املصرف

% 5.73مليار دينار بمعدل زيادة  36,724,2بلغت قيمتُه  2019عام  بها في شكل أصول سائلة خارج الجهاز املصرفي، أما في

 .2018عن عام 

توسع في هذا اإلنفاق  2013و 2012العام، حيث شهد عامين تسبب الوضع السياس ي واالقتصادي في التأثير في اإلنفاق  -ه

% و 130.85مليار دينار بمعدل نمو 53,941.6العام مما جعل ميزانيتي العامين أعلى في تاريخ ليبيا، حيث بلغ حجم اإلنفاق 

 28,788.7والي سجلت أدنى انخفاض في يقدر ح 2016% على التوالي، أما في عام 21.02مليار دينار بمعد نمو  65,283.5

الدائر  %%ناتج عن األوضاع األمنية املتمثلة مع تزامن حدوث الصراع واالنقسام السياس ي33.32مليار دينار بمعدل قدرُه 

 على األداء االقتصادي، أما في عام 
ً
مليار دينار  45,813.0بقيمة  2019في مناطق مختلفة من ليبيا والذي انعكس سلبا

 .2018%( عن عام 16.61بزيادة  )

 خالل عام  أما فيما يتعلق بصادرات النفط سجلت -و
ً
%، وفي 77.74مليون برميل بمعدل  109,3لتصل إلى 2011تراجعا

 تصل  2012عام 
ً
  ، ثم أخد وضعية االرتفاع واالنخفاض%328.6برميل بمعدل  مليون  468,8شهدت ارتفاعا

ً
نتيجة

املجموعات املسلحة التي تحرس املنشآت النفطية للسيطرة على موانئ واإلضرابات املتكررة والعوائق من قبل  للصراعات

% عن عام 0.71مليون دينار بمعدل  103.1بلغ  2019ومنشآت الهالل النفطي التي تعيق حركة اإلنتاج والتصدير، في عام 

2018. 

 التوصيات )مقترحات الحلول(:: 4-2

وبناًء على التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة، فقد أوص ى الباحث بما باالعتماد على ما تم الوصول إليه من استنتاجات، 

 يلي:

 من الرغم على السياس ي الهدوء من نوع إلى يقود قد ذلك في ليبيا فإن السياسية املتعاكسة القوى  بين التفاق التوصل -1

 على  بين التنازالت بعض االتفاق يبنى على هذا أن
ً
 االقتصاد الوطني.األطراف، ويؤثر إيجابيا

 وقف التدخالت اإلقليمية والدولية والعبث بشؤون ليبيا الداخلية لصالح الحفاظ على سيادة الدولة واستقالليتها. -2

كبيرة على س ي الذي ينطوي على نتائج إيجابية الوقف الفوري لكل األعمال القتالية والسعي إلنجاح الحل السيا -3

 قتصاد الوطني وكذلك تحقيق املصالحة الوطنية.الصعيدين الداخلي والخارجي واال

تضافر الجهود الليبية والدولية لتكوين حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية باملعايير الدولية تشمل جميع الفرقاء  -4

 الليبيين، وعدم التعاطي مع أي طرف غير هذه الحكومة، وتذليل العقبات التي تعترض طريقها.

الوحدة الوطنية على مؤسسات الدولة السيادية، وإعادة هيكلية الجيش الوطني ومؤسسات األمن  بسط سيادة حكومة -5

 الوطني لتكون مؤسسات مركزية موحدة والسعي بالتدرج ملنع وجود السالح خارج اإلطار القانوني.
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االقتصادي املتدهور، وتخفيف فتح املجال لبدء مسار اإلصالح السياس ي والديمقراطي في البالد، لكي يحسن الوضع  -6

 األعباء الحياتية على املواطنين.

 

 الهوامش:

 .485( ، موسوعة العلوم السياسية، جامعة الكويت، الكويت، ص 1994إسماعيل صبري مقلد وآخرون ) -1

. 3:27م، الساعة 14/10/2020، تاريخ الزيارة: www.baytdz.comمفهوم الصراع السياس ي، مقال منشور على املوقع االلكتروني:  -2
ً
 مساءا

، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، مصر، 1992، يوليو 109(، ظاهرة الصراع الدولي في عالم ما بعد الحرب الباردة، العدد 1992محمود،  ) -3

 .149ص 

(، الفكر السياس ي لنجم الدين أربكان، املركز الديمقراطي العربي للدراسات واالستيراتيجية 2016عبد الرحيم شعبان أحمد نوبي ) -4

 .5االقتصادية والسياسية، برلين،أملانيا، ص

 -155القاهرة، مصر، ص ص (، إدارة الصراعات الدولية: دراسة في سياسات التعاون الدولي، الهيئة املصرية العامة،1988السيد عليوه ) -5

156. 

 .  94-93عباس العماري )ب، ت(، إدارة األزمات في عالم متغير، مركز األهرام للترجمة والنشر، القاهرة، مصر، ص ص  -6

 .74، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،ص1(، النظرية في العالقات الدولية، ط1985ناصف يوسف  ) -7

، )األردن، عمان: رسالة ماجستير غير منشورة، 2011 – 2017الجوار دول  على وتداعياتها الليبية ة(، األزم2018علي محمد فرج النحلي ) -8

، تاريخ الزيارة   www.meu.edu.jo:كلية اآلداب والعلوم، قسم العلوم والسياسية، جامعة الشرق األوسط(، منشورة على املوقع اإللكتروني

، ص 11:12  م،  ساعة الزيارة  11/10/2020
ً
 .13مساءا

، مركز دراسات الشرق األوسط، 2017(، األزمة الليبية إلى أين، العدد الثالث عشر، آذار/ مارس/ 2017أحمد سعيد نوفل وآخرون ) -9

 .4عمان األردن، ص

، تاريخ الزيارة monitor.org-www.menaر على املوقع االلكتروني: أسامه آغى، الصراع السياس ي في ليبيا والبحث عن حل، مقال منشو  -10

. 7:14م، ساعة الزيارة 7/10/2020
ً
 صباحا

 واألمنية السياسية األحداث أهم في وقراءة ، رصد2015املنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات، التقرير السنوي: ليبيا، حصاد  -11

 .6واالقتصادية، ص

طارق ثابت، الصراع في ليبيا )فرص الحل واملواجهة(، املركز العربي البحوث والدراسات، مقال منشور على املوقع االلكتروني:   -12

www.acrseg.org :12:15م، ساعة الزيارة: 5/10/2020، تاريخ الزيارة .
ً
 صباحا

 .59، ص 2020ليبيا املركزي، تقرير مصرف  -13

 .21(، ليبيا بعد الثورة: التحديات والفرص، دي س ي، صندوق النقد الدولي، ص2012رالف شامي وآخرون ) -14

عبر وتداعيات للمستقبل، مركز سياسات الدفاع واألمن الدولي، معهد أبحاث  -(، ليبيا بعد القذافي2014وآخرون ) كريستوفرس.شيفيس -15

، ص ص  9:10م، ساعة الزيارة 11/10/2020لألمن القومي، تقرير منشور على املوقع االلكتروني: تاريخ الزيارة 
ً
 .56-55صباحا

 .22-21، مرجع سبق ذكرُه، ص صاملنظمة الليبية للسياسيات واالستراتيجيات -16

 أسامه آغى، الصراع السياس ي في ليبيا والبحث عن حل، مرجع سبق ذكرُه. -17

 سنوات مؤتمر )خمس في الليبية ورقة بحثية منشورة التجربة تحول  مالحظا الديمقراطي والتحول  العربي (،الربيع2016عمرالتير) مصطفى -18

 .23السياسات، ص ودراسات لألبحاث ،املركز العربي)العربية الثورات على

 أسامه آغى، مرجع سبق ذكرُه. -19

، ص -20  .19املنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات، مرجع سبق ذكره 

، www.sis.gov.eg:محمد عاشور مهدي، قراءات في أسباب الصراع املسلح في ليبيا ومساراتُه املحتملة، مقال منشور على املوقع االلكتروني -21

 صباحا. 7:13م، ساعة الزيارة 13/10/2020تاريخ الزيارة 

 .12(، األزمة الليبية إلى أين، مرجع سبق ذكرُه، ص2017أحمد سعيد نوفل وآخرون ) -22

 .3، 2، ص ص 2012ات والفرص، صندوق النقد الدولي، إدارة الشرق األوسط وأسيا الوسطى، ليبيا بعد الثورة: التحدي -23

 .13أحمد سعيد نوفل وآخرون، مرجع سبق ذكرُه، ص -24

http://www.baytdz.com/
http://www.baytdz.com/
http://www.mena-monitor.org/
http://www.mena-monitor.org/
http://www.acrseg.org/
http://www.sis.gov.eg/
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(، التدخل األجنبي ودورُه في إسقاط نظام القذافي، )الجزائر: رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق 2012/2013عالء الدين، ) زردومي -25

  online.com-www.elsiyasa/والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة(، منشور على املوقع االلكتروني:

، ص ص 6:31م، ساعة الزيارة: 13/10/2020تاريخ الزيارة 
ً
 .126-125مساءا

 .43، ص2011مصرف ليبيا املركزي، تقرير  -26

الزيارة:  تاريخwww.eanlibya.comاألزمة االقتصادية الليبية الحالية، أسبابها وعالجها، مقال منشور على املوقع االلكتروني:  -27

  10:48م ، ساعة الزيارة: 27/9/2020
ً
 .ليال

 .49، ص2011مصرف ليبيا املركزي، تقرير -28

 .43، ص2016مصرف ليبيا املركزي، النشرة االقتصادية، -29

االقتصاد الليبي: دراسة تحليلية خالل (، األبعاد املركبة واآلثار املتعددة ألزمة السيولة في 2018الحافظ الزين عبد هللا محمد وآخرون ) -30

 .12، ص2018فبراير  13/14( مقدمة إلى املؤتمر العلمي حول أزمة السيولة في ليبيا، املنعقد بدولة تونس خالل الفترة 2016-2014الفترة )

 ..libyanbusiness.comwwwصحيفة ليبيا االقتصادية: -31

 .65، ص2014مصرف ليبيا املركزي، التقرير السنوي،  -32

، 2016(، أسباب أزمة السيولة في االقتصاد الليبي، إصدارات املنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات، يونيو 2016عبد هللا شامية ) -33

 .2ص

 .15، ص2020مصرف ليبيا املركزي، النشرة االقتصادية، الربع األول  -34

 . 54، ص2011مصرف ليبيا املركزي، تقرير، -35

 .58، ص4201مصرف ليبيا املركزي، تقرير  -36

 

 قائمة املراجع

: الكتب
ً
 أوال

 ( ، موسوعة العلوم السياسية، جامعة الكويت، الكويت. 1994إسماعيل صبري مقلد وآخرون ) -1

(، إدارة الصراعات الدولية: دراسة في سياسات التعاون الدولي، الهيئة املصرية العامة، القاهرة، 1988السيد عليوه )-2

 مصر. 

 (، ليبيا بعد الثورة: التحديات والفرص، دي س ي، صندوق النقد الدولي.2012رالف شامي وآخرون ) -3

 عباس العماري )ب، ت(، إدارة األزمات في عالم متغير، مركز األهرام للترجمة والنشر، القاهرة، مصر. -4

، املؤسسة القديمة للنشر 2ي، ط(، دور وأثر األزمات املالية في النشاط االقتصاد2010عباس مصطفي بسيوني ) -5

 والتوزيع،  القاهرة، مصر.

(، الفكر السياس ي لنجم الدين أربكان، املركز الديمقراطي العربي للدراسات 2016عبد الرحيم شعبان أحمد نوبي )-6

 واالستيراتيجية االقتصادية والسياسية. 

 اب العربي، بيروت، لبنان.، دار الكت1(، النظرية في العالقات الدولية، ط1985ناصف يوسف  ) -6

: الرسائل العلمية
ً
 :ثانيا

(، )السودان: 1990-1974(، أثر الصراعات على االستقرار السياس ي في تشاد خالل الفترة )2017حسين عزو آدم )-1

الخرطوم، أطروحة الدكتوراه في العلوم السياسية غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم 

، تاريخ الزيارة   http://dspace.iua.edu.sd/كتروني: السياسية، جامعة إفريقيا العاملية(، منشورة على املوقع اإلل

 . 7:35م، ساعة الزيارة 10/10/2020
ً
 مساءا

(، أثر الصراع اإلسرائيلي العربي على السلطة املائية في الشرق األوسط خالل الفترة 2016/2017ساسية ) شطيبي -2

 08ئر، رسالة ماجستير غير منشور، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم التاريخ، جامعة (، )الجزا1951-2016)

http://www.elsiyasa-online.com/
http://www.eanlibya.comتاريخ/
http://dspace.iua.edu.sd/
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م، الساعة 9/10/2020، تاريخ الزيارة guelma.dz-www.dspace.univ/(، منشورة على املوقع االلكتروني: 1945ماي 

8:17 .
ً
 مساءا

مصر، )فلسطين، غزة: رسالة ماجستير غير  في السلطة على السياس ي (، الصراع2015حوسو) محمد محمود صالح -3

، تاريخ   www.alazhar.edu.ps/منشورة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة األزهر(، منشورة على املوقع اإللكتروني: 

. 9:10م ، ساعة الزيارة 8/10/2020الزيارة 
ً
 صباحا

، )األردن، عمان: رسالة 2011 – 2017الجوار دول  على وتداعياتها الليبية (، األزمة2018)علي محمد فرج النحلي  -4

ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب والعلوم، قسم العلوم والسياسية، جامعة الشرق األوسط(، منشورة على املوقع 
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ً
 مساءا

: الورقات البحثية املنشورة:
ً
 ثالثا

، مجلة 1992، يوليو 109ب الباردة، العدد (، ظاهرة الصراع الدولي في عالم ما بعد الحر 1994أحمد إبراهيم محمود ) -1
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 االستقرار السياس ي في ليبيا في ضوء التجاذبات اإلقليمية والدولية

Political stability in Libya in the light of regional and international disputes 

 د/أحمد همام محمد همام

 مصر -جامعة أسيوط –مدرس العلوم السياسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص:

، لتأتي موجة أكثر 2011تعاني الدولة الليبية بحالة من عدم االستقرار السياسي الداخلي بعد اندالع االنتفاضة في فبراير 

حدة وشدة من الفوضى وعدم االستقرار واندالع الحروب والصراعات ما بين القبائل والجماعات وقد ساعد على ذلك 

لليبية والصراعات اإلقليمية والدولية للسعي من أجل السيطرة على مناطق تركيبة الوضع االجتماعي والسياسي للدولة ا

نفوذ لهم في البلد الغني بالنفط والمواد الخام، فالوضع الليبي الداخلي يتسم بالتنوع والقبلية ،هذا فضال عن العامل الخارجي 

 الح.الذي وجد الدولة الليبية فريسة يجب التكالب عليها لتحقيق أكبر قدر من المص
 

Abstract: 

The libyan state suffers from internal political instability after outbreak of uprising in 

February 2011.and amore severe and intense wave of chaos and instability and outbreak of 

wars and conflicts between tribes and groups, that’s helped by the complexity of the social 

and political situation of the libyan state. And regional and international conflicts to seek 

control over areas of influence They are in the country rich in oil and raw materials. The 

internal Libyan situation is characterized by diversity and tribalism. In addition to the 

external factor that found the Libyan state a prey that must be pursued to achievethe 

greatest gains. 
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 :والدولية اإلقليميةاالستقرار السياس ي في ليبيا في ضوء التجاذبات 

، عمق األزمة التي تعانيها الدولة الليبية، وحجم التناقضات الكامنة داخلهاا، والتاي 2011كشفت حقبة ما بعد عام 

انفجااارت ماااق انالنقاااة ا نتفاباااات، أدت إمجملهاااا النااام ال جااااد ،ااايا ا نقساااامات القايماااة، وز ااااد    اااد ا ها الداخلياااة، والتاااي 

لصاااعد  والالام ااة إا ااااح الساااحة الداخليااة الليبيااة مساارحا منيمااا ساام ت لاابعق القااول الدوليااة الفاعلااة وا قليميااة ا

املتعلقاااااة إااااااملوارد والنفاااااوح، ااااااا قااااا  لعباااااة التجاحإاااااات ا قليمياااااة والدولياااااة حات األجناااااد   ا ساااااجيا يجيةلتصااااافية حسااااااإا ها 

ا نتهاز اااة، التاااي تساااقم النااام خلاااق ليبياااا عاااام مقاساااها، ولااايق مقااااس املصااااال الليبياااة اا قيقياااة، والتاااي تعاااود إاااالنفق عاااام أمااا  

 .املواط  الليبي و نمية إناا املؤسسية

 سؤال إ ثي رييس ي و،و : وتسقم الدراسة النم ا جاإة عام

مااا  ااي م اااهر ساادم االسااتقرار السياساا ي فااي ليبيااا ا وايااال أياارت التجاذبااات االقليميااة والدوليااة س اا  الوضاا  السياساا ي 

 فيهاا

 ولإلجاإة عام السؤال الب ثي للدراسة  قسم الباحث الدراسة النم عدد م  امل اور :

 أوال: م اهر سدم االستقرار السياس ي في ليبيا:

التي أطاحات إالقايااا بعاد  ادخ  حلال شامال األطلسا ي وناا و  ودول  2011فبيا ر  17ليبيا مني انتفابة الا شهدت 

أخاارل،  الااورات متنحقااة وبااعتها باام  داياار  الاادول التااي  والاال ا الفاشاالة ، و  ساايما مااق   ا ااد الصااراعات الداخليااة 

تعادد،ا عاام أرابايهاف ففاو الوقات الايف هااأ فيا  ما مو  عام السلالة وانتشاار امليليشايات املسا  ة وااجماعاات ا ر،اإياة و 

  املجتمااق الاادونا لفاارل عمليااة انتقااال ساالتي للساالالة، أقهاارت  الااورات األحاادا  حقيقااة 
ا
مااق سااقوط ناااام القاايااا و اادخ

 .1ُمر  مفاد،ا أأا إوفا  العقيد الليبي  هاوت الدولة إك  أجه  ها ألنها ُإنيت عام شخص القيااا

،  اااونا املجلاااق الاااوطلي ا نتقاااانا الدار  شاااؤوأ الدولاااة إرياساااة الاااوز ر السااااإق 2011اا ااااا أكتاااو ر وعقااات قتااا  القااايا

، حينهااا رفضاات القااول 2012 مصااالفع عبااد ااجلياا    حتاا  تسااليم  الساالالة للمااؤ مر الااوطلي العااام املنتااات اااا أ سااالق 

باي  حتا  دمسامبي السياسية املوالية لإلخواأ ا نتااإات التي أجر ت، ونشت الراع إيأ حكومة ط
ُ
 2015راإلق وحكومة ط

،  2 اار    وقيااق ا فااا  التااخييات
 
إإشااراأ أمتااي أفاارز  حكومااة وفاا  وطلااي   ااد ر املرحلااة ا نتقاليااة ملااد   مانيااة عشاار شااهرا

 .2016أإر    6مق ا عجياأ إمجلق النواا املنتات اليف اعتمد م  معام القول املوافقة علي  اا 

راعات الداخلية سرعاأ ما عادت لتعصال إوحاد  الصال الليباي، و  سايما بعاد ا ضاا   يي أأ ا نقسامات والص

 2017ا جاا حكومة الوفا  الداعم لتمكيأ التيارات ا سنمية املتالرفة، األمر اليف دفق إاملشيي خليفة حفجي ااا دمسامبي 

ت الانحيت  بعاد انتهاال الفجاي  ال منياة امل ادد  النم ا عنأ أأ ا  فا  السياس ي الليبي املوقق ااا التاخييات إاامل را قاد انتها

 ملالاارد  ااجماعاات املتالرفاة املوالياة لهايا 
 
ل ، ومع  انتهت  و  ة  حكومة الوفا  الوطلي ، و دأ م   م اا الت رك عسكر ا

 اا كومة، و،و الصراع اليف اتسق وأخي أبعاد القليمية ودولية وما زال  داعيا   النم اآلأ.

البيعاااة الصااراع واألزماااة الليبيااة،  تعااايأ إدا ااة  وبااايو خارطااة الفااااعليأ، والت الفااات املتصاااارعة، ولتعميااق الفهاام إ

وأ،داأ ه  منها ودور التقارا والتباعد اا ما إينها. و مك ، اا ،يا السيا ، ا شار  النم  ن ة م اور أو مجموعات رييسية، 

 :3حست ما  اا

 مجموسة غرب ليبيا )طرابلس وحلفاؤها(: -1

 ،ااا طااراإلق، و م لهااا حكومااة الوفااا  املنب قااة مااا  ا فااا  التااخييات إرياسااة فاااي  الساارا . و ضاام مجموعاااات مرك

مسااا  ة وميليشااايات بعضاااها  اااابق مباشااار  لتلااا  السااالالة السياساااية، ورعضاااها اآلخااار ماااوال  لهاااا، و ااار ب  ،ااايا املجموعاااات 

 قالر و ركيابشبكة   الفات قو ة  ص  النم حد الدعم املباشر م  جانت بعق الدول 
 
 .4ا قليمية، خصوالا
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 مجموسة شرق ليبيا )طبرق(: -2

مشااك   ااجاايو الااوطلي الليبااي  الكياااأ الااداخاا األإاارز اااا ،اايا املنالقااة، و قااودا املشاايي خليفااة حفجااي،   سااق ،اايا 

 عااام معااام مناااطق الشاار  الليبااي، كمااا اسااتالاع اااا األشااهر  2014الكياااأ عااام 
 
  اات مالااة البيملاااأ الليبااي، ولساايالر فعليااا

 مد نفوحا النم بعق مناطق ااجنوا و  2019األونم م  عام 
 
و مواجهاات مسا  ة  5ال را، إتفا،مات و وافقات قبلية أحياناا

 أخاارل 
 
. و  اااع ،اايا املجموعااة التااي  رفااق شااعار مكاف ااة ا ر،اااا إاادعم قااول القليميااة منهااا مصاار وا مااارات، وقااول 6أحيانااا

 دولية منها فرنسا وروسيا.

 أطراف شبه محايدة: -3

ن ااااز ألف مااا  الشااار  أو ال ااااراف و تم ااا  ،ااايا املجموعااااة    تبلااا  ،ااايا األطاااراأ مواقاااال مسااابقة ماااق أو بااااد، و   

بشاك  أساسا ي ااا معااام مكوناات وقبايا  ااجناوا داخاا  ليبياا. وما  خااار  ليبياا ااج ايار و اونق اااا ااجاوار املباشار، ورعااق 

 امضااة ، و مكاا  باام الو  ااات املت ااد  الناام ،اايا املجموعااة ألأ مواقفهااا ماا  الصااراع وأطرافاا  7الاادول األورو يااة م اا  أملانيااا

 داخا  
 
ومتناقضة، و  تفظ ،يا املجموعة م  الدول بعنقات متوازنة ماق ها  أطاراأ امللال الليباي، ساوال املت ار اة حالياا

 .8ليبيا أو الدول ااخارجية متعاربة املصاال

 واا حقيقة ا مر  رجق الوبق املت زم اا ا راض ي الليبية لعدد م  ا سباا منها:

 العسكرية الليبية وإحالل ميلشيات سائلية محلها:تهميش املؤسسة  -1

اااا إالسنوساا ي ال  أنااا   1969عااام الاار م مااا  مذااال القااايااا ماا  خلفياااة عسااكر ة، وقياد اا  لننقااانا العسااكرف  مالي  

سااقم أأ  كااوأ ااجاايو اااا أبااعل اا ااا ت، و  اات رقاإتاا  ااخاالااة، وقااام إاساات دا  نماا  الكتاياات، وماا  أإرز،ااا كتاياات 

واليف  ار  م  األهاد مية الليبية العسكر ة، وحص  عام  در ت اا موسكو، وهاأ   رص عام أأ  كوأ خميق القيااا، 

تسلي ها عام أعام مستول ممك  عا  نايايا ااا  ااجايو، أو الوحادات األخارل ما  ااجايو، وأالابو إم اإاة اا ارس الاوطلي 

ا اا س ق املاا،رات بد النااام ا أنا  ،او ، 9للناام، ولعبت  ل  الكتايت دورا مهم  ف الابو ،او  م ا  الدولاة الليبياة، مادعي 

 .10قايد قومو وأأ ال ور  علي  ها  ور  عام الدولة الليبية، و التانا فإأ أعدالا أالب وا أعدال الدولة الليبية

 خلل في تن يم الدولة: -2

ناااام القايااا املالااا  إاا ، لعا  أكبااي عقباة  واجاا  الدولاة اااا عملياة التنااايم هااا طبيعاة املااواطنيأ الليبيايأ التااي هااأ ل

ا عااام شخصاايا هم، وساالوكيا هم، وأسااهمت ا نتفابااة وطابعهااا الاادموف اااا  ا ساالبي  ااا،  اا  يي  والاايف امتااد أكنااي ماا  أررعاايأ عام 

خلاااق أحقااااد، وعاااداوات إااايأ القبايااا  التاااي هانااات  ؤ اااد القااايااا، و ااايأ  لااا  التاااي هانااات   ار ااا ، مماااا ناااتو عنااا  ميااا  النااام ال ااا ر، 

  ساات مناا ، وزاد ماا  قاادر التشااوا النفساا ي، كمااا أأ وجااود الساان  اااا أ اادف املااواطنيأ ماا  أجاا  الاادفاع عاا  وا نتقااام، أو 

 عمااا رسااخ  الناااام الساااإق ماا  مشاااعر عنصاار ة، أو 11أنفسااهم، أشااعر،م إم  ااد ماا  القااو ، وال اارور، وا سااتعنل
 

. فضاان

 ه  ،يا العوام  مجتمعة أ رت عام الشخصية الليبية.  .12شوفينية إيأ السكاأ اا شر  البند، و ربها، وجنوبها

 األوضاع األمنية : -3

و  اااااول اا كااااام املؤقتااااوأ منااااي ا نتفابااااة  اااااا ليبيااااا القناااااع اآل أ ماااا  مقااااا اا امليليشاااايات إا نضاااامام الناااام ااجاااايو، 

لات ألقاااليم معينااة، وقااال والشاارطة، وااخدمااة املدنيااة مل اولااة  فكياا  القااوات التااي مساايالر عليهااا قاااد  متنافسااوأ لهاام و 

زعمال ميليشيا أنهم  ر ادوأ بامانات إا أ رجاالهم سي صالوأ عاام مقاإا  ساحا ما  اا كوماة قبا  تسار  هم، وماازال إقا اا 

مؤ اااادف القاااايااا  تاااادمروأ عااااام الدولااااة، و البااااق القااااانوأ إنفسااااها اااااا مناااااطق عد ااااد ، و قاااايم حااااواج  عااااام الالاااار ، وتعتقاااا  

ا بهم ر م وجود قو   ر   . 13سميةمشتبه 
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 االقتصادية واملالية: األوضاع  -4

اا  لهااا عاياادات إن ااو  ، و م اا  ن ااو 2010مليااار دو ر اااا 45تعتمااد ليبيااا الناام حااد كبيااي عااام قالاعهااا النفالااو، الاايف أما

اااا ااااا املي انياااة عاااام 95 ا  ر فااااع أساااعار الااانف  ااااا ،ااايا  12إلااا   2010% مااا  الاااادرا ها، وحققااات ليبياااا فايض  ملياااار دو ر ناااار 

 . 14امالع

و قااااادر أأ بعاااااق ا سااااات مارات الليبياااااة لااااام  اااااتم اسااااات مار،ا إاسااااام الدولاااااة، ر ااااام أنهاااااا اعتمااااادت عاااااام أموالهاااااا، و نماااااا 

اساااات مرت إاساااام القاااايااا، وأفااااراد عايلتاااا ، ورعااااق أقار اااا  وأعواناااا ، و نالبااااق ،اااايا عااااام اساااات مارات الساااااعدف اااااا ال الاليااااا، 

األور ية األخرل، كما  نالبق عام است مارات أحماد قاياأ الادم ااا وسيل القيااا اا إر الانيا، وسولسرا، وعدد م  الدول 

 . 15مصر، وسور ا، و لداأ أفر قيا

اا للضاياع، وا ساتينل عليهاا ما   وأكني ا ست مارات الليبية هاأ اا عدد ما  الادول األفر قياة والعر ياة، معرباة حالي 

ماا  إتجميااد األالااول الليبيااةف فقاماات إالاارد املساايي   قباا  النافااي   فيهااا، وانتهاا ت بعااق ،اايا الاادول فرالااة قاارار مجلااق األ 

و  نقهاااا، أو تساااييي،ا ا سااااا الدولاااة املوجاااود  فيهاااا، وقاااد  ااام  قاااد ر خسااااير ا سااات مارات الليبياااة ااخارجياااة أنهاااا  تعااادل 

 . 16الستة مليارات دو ر

 تحديات السياسة الخارجية: -5

اااأ موقااال لااام  قااال النااام جانااات ا نتفاباااة  الليبياااة مااا  دول ااجاااوار ساااو  ل دولتااايأ فقااا  ،ماااا  اااونق، والساااوداأ، وها

ااااااا ماااااا  نااااااااام القاااااايااا، و اااااادمرا املساااااااتمرعام وجااااااود الدولااااااة الساااااااودانية،   ااااااونق بساااااابت قياااااااام  ااااااور  فيهااااااا، والساااااااوداأ انتقام 

ا، كما اتسم املوقل املصرف إالتاب  ، و  كم موقل السلالة اا ليبيا م   واستقرار،ا، إينما هاأ العدال ااج ايرف واض  

ا ا اا   20الناام  16متلكااات املاليااة إمصاار، والتااي  قاادر إمااا إاايأ امل مليااار دو ر، وتسااقم دول النااا و التااي ساااعدت ليبيااا عسااكر  

ا عاام اا كوماة الليبياة  اؤ ر عاام مواقفهاا، ومصااا ها الوطنياة، دوأ 
 
أزما هاا املالياة عا  طر اق املاال الليباي، و ماارس با وط

 .17واجهت ، أو رسم سياسة خارجية تع ز مصاا ها ا قليمية، أو عاملياأأ  كوأ الدولة املنهكة قادر  عام م

 العامل الجيوبوليتيكي: -6

 واجاا  ليبيااا معضاالة جيو وليتيكيااة عكساات بااعل الدولااة منااي اسااتقنلها، و كماا  اااا افتقاااد الدولااة نااوا  مرك  ااة 

ألاال كيلاااومجي، وهاام موزعاااة ج رافيااا إااايأ  800ج رافيااةف فليبيااا دولاااة مجياميااة األطاااراأ  صاا  مسااااحتها النااا قراإااة ملياااوأ، و 

القليماايأ أولهمااا واا راوف، و،ااو مشااك   البيااة مساااحة الاابند، واآلخاار متوسااالو  قااق عااام األطااراأ اااا الشاار   الضاايق عااام 

الب اااار املتوساااا  ممااااا أدف الناااام خر الااااة سااااكانية مبعنااااي ، ومتباعااااد   مياااا  للجيكياااا  إجاناااات الساااااح ف األماااار الاااايف جعاااا  نااااوا  

افا ها السكانية األعام اا األطراأ طراإلق، وليق اا القلت، ومق قهور النف  اا إرقاة ااا الساتينيات أالاب ت الدولة، وك 

ا بسبت  ياا إنية املواالنت التي  ا سكاني 
 
،ناك نوا اأ متنافستاأ اا السيالر  عام الدولةف إينما ق  ااجنوا معانع فرا 

قرا إيأ األقاليم مما أبعل القبضة املرك  ة ل
ُ
 . 18لدولة عام األقاليم 

 الصراسات القبلية: -7

القاايااا املنتتااي للقياحفااة التااي تعااد ماا  القباياا  الضااعيفة اااا املنالقااة الوساايالة إاايأ الشاار  وال اارا كاارس الفرقااة 

القبلية إإعالال امتيازات قبلية م   الورفلة ،  وال نتاأ ، و يي،ما عام حساا قباي  أخرل ااا مصارا  ، وأو د ساليماأ ااا 

اجناااوا، كماااا سااااقم  حتاااوال املكاااوأ القباااااا عباااي مؤسساااة أطلااااق عليهاااا القياااادات الشااااعبية ا جتماعياااة التاااي أنااااي  بهاااا حاااا  ا

الن اعااااات امل ليااااة ال  أنهااااا عكساااات م اولتاااا   سااااتمالة القباياااا  لت  يااااد نااماااا ، ورعااااد سااااقوط القاااايااا    جاااات الصااااراعات 
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ح السياسا يف الح إادأت القبايا  التاي لام   صا  عاام امتياازات تساقم القبلية التي  دور معامها حاول ملكياة األراضا ي، والنفاو 

 .19 ستعاد  مكانتهاف إ  وا نتقام م   رمائها القبلييأ بعد ال ور  خاالة اا ق  بعل السلالة

 اإلرث االستعماري: -8

أورو اا ما    تسم البيئة الليبية إااالية ا نكشاأ للدور ااخارجا  سيما أنها  م   جيوسياسية نقالاة ا صاال إايأ

جانت، وأفر قيا جنوا الت رال م  جانت آخار، ولعا  حلا   فسار حجام الصاراع التاار حا حولهاا إايأ القاول ا ساتعمار ة 

اااا اا اارا العامليااة ال انيااة حيااث نااار الليهااا كمماار للقفاا  ا سااجيا يذا  جاات   ميناا ، ولاايق كبيئااة اسااتعمار ة  جاات التااوط  

ل ماا  ا نكشاااأ ااخااارجا للدولااة، خاالااة مااق قهااور الاانف  ه حااد عواماا  التاا  يي فيهااا، وقااد عمقاات أنامااة مااا بعااد ا سااتقن

 . 20ااخارجا

 :21وهناك يالث أسباب رئيسة لتدهور األوضاع في ليبيا بعد القذافي

انتشار األس  ة اا أ دف ااجماعات، وامليليشيات مق عادم قادر  ااجايو الاوطلي الليباي، أو حكوماة الوفاا  عاام السايالر   -

 الوبق، أو القناع  ل  امليليشيات إتسليم أس  تها. عام حل 

عدم وجود حيا  سياسية مما أفرغ البند م  الكوادر السياسية املؤ،لاة لقيااد  ليبياا ااا  لا  املرحلاة ا نتقالياة الصاعبة،  -

ت مسااا  ة واأل،اام ،اااو عاادم وجاااود قااو  عساااكر ة وطنياااة  قااوم إ ما اااة املصاااال الوطنياااة الليبياااة ممااا أدل النااام وجااود جماعاااا

  دعم أن  الاحت الشرعية.
 

 عد د  كن

عدم وجود دور فاع  م  جانت املجتمق الدونا، ودول ااجوار العررو الزال الوبق اا ليبيا بعد سقوط القيااا عام اعتقاد  -

 أأ سقوط  ،و نها ة املشكنت الليبية.

،اايا ا ختنفااات وعواماا  التناااحر والتبا نااات الداخليااة ، لاام  كاا  لتاانال وحااد،ا اااا تعالياا  اسااتقرار ليبياااا   يااي أأ

، ما لم  جد  ل  العوام  إيئاة خارجياة حابانة، ساوال عاام املساتو يأ ا قليتاي أو العااملو، الح  وجاد انقساام  صا  
 
سياسيا

 ماا  مناااور املصاااال والتهد اادات. وقااد الناام حااد التعااارل اااا حساااإات و قااد رات الاادول املنارطااة اااا 
 
امللاال الليبااي، خصوالااا

 اا تعالي  املسار السياس ي.
 
 مهما

 
 لعت ،يا التعارل دورا

 وأيرها س   االستقرار السياس ي في ليبيا: اإلقليميةيانيا: التدخالت 

  ا  فااااا  السياساااا ي الليبااااي 
ا
اااااا مد نااااة التااااخييات اااااا ساااايا  ردود الفعاااا  ا قليميااااة الزال الوبااااق الليبااااي املتاااا زم، شااااك

 ا ااا  الصاااراع السياسااا ي والعساااكرف، بعاااد أأ دفعااات البع اااة األممياااة أطاااراأ النااا اع النااام 2015امل ر ياااة ااااا دمسااامبي
 
، مااادخن

اا ااوار إاادعم القليتااي ودونااا، لكاا  الفرقااال الليبياايأ الااي   والاالوا الناام مرحلااة التوقيااق عااام ا فااا  التسااو ة، لاام  تمكنااوا ماا  

وباااق حاااد للصاااراع الاااداخاا. ناااارا للكاااواإو ا قليمياااة والدولياااة ودور،اااا ااااا ت ي اااة الفرقاااة إااايأ   قياااق املصااااا ة الشااااملة و 

مكونااات املجتماااق الليباااي، بسااابت  ضاااارا مواقااال القاااول ااخارجياااة ومقار ااة هااا  طااارأ ل زماااة الليبياااة مااا  منااااور مصااااا   

 .  وأمن

اسااا ي ل زمااة الليبياااة و ؤ ااد ا فاااا  املفارقااة  باادو واضااا ة اااا  نااااقق مواقاال  لاا  القاااول، فماا  جهاااة  اادعو ا اا  سي

 التااخييات  ومارجا اا ، ودعاام جهااود البع ااة األمميااة بهاادأ   قيااق مقار ااة واقعيااة اجمااق الفرقااال الليبياايأ و اايو ت األزمااة 

القايماااة، وااااا الوقااات نفسااا ، هااااأ سااالوكها  تسااام إاااالت ييي والتنااااقق إماااا   قاااق مصااااا ها، إااا  الأ بعضاااها ح،ااات أبعاااد مااا  

عيد املياادانو العسااكرف، لعرقلااة املسااار السياساا ي، خصوالااا الحا مااا شااعرت إاا أ ،اايا املسااار    ااادم حلاا ، ماا  خاانل التصاا

 .مصاا ها

 ماا  أأ  م ااا  ا  فااا  السياسااا ي إدا ااة مرحلاااة جد اااد  ماا  التوافاااق الااوطلي، أالااابو  م اا  نقالاااة خااانأ 
 
و،كاايا إاااد 

   أبافت امل  د م  ا نقسام والتعقيد عام املشهد الليبي. وقد  ر ت عام
ا
ه  حل  وجود ،و  سياسية عميقة مازالت تشك
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مصدرا للتنافر اا اد نش ت عن   ناييات حات د لة عام تشاو و بعني حال الليبييأ. و،و ما جسدا تسييي البند إجهاز   

قياااد  هللا ال لااي و اادعمها قااوات ااجاايو الااوطلي الليبااي إ متنافساايأ، إرملاااأ وحكومااة مسااتقلة اااا الشاار  الليبااي  رأسااها عبااد

املشيي خليفة حفجي،  قاإلها حكومة الوفا  الوطلي اا طراإلق ال را، املعجايأ بهاا دولياا، و قود،اا ريايق املجلاق الرياسا ي 

فاي  السرا ، و دعمها ميليشيات مس  ة إماتلل مشاربها و وجها ها،  تقول ،يا امليليشيات و  داد عددا وعد  و ادعم 

 خارجا م  أطراأ القليمية ودولية.

، عملية   طوفاأ الكرامة  لت ر ار العاالامة 2019ق  ،يا امل ز  ااخاليي، أطلق ااجيو الوطلي الليبي اا أإر    اا

طراإلق مما أسما،ا ااجماعات املتالرفة وامليليشايات املسا  ة التاي تعباث إمقادرات وأرزا  الليبيايأ، نا،يا  إمشااركتها ااا 

ااال ماااااوأ جدا اااة لااايق املعاااارك العب ياااة باااد ااجااايو الاااوطلي الليباااي املناااا،
ا
ق لإلر،ااااا والتالااارأ. لكااا   الاااور األوبااااع خل

داخاا  ليبيااا فقاا ، إاا  دول املنالقااة والعااالم، و ااالااة مااق  صاااعد العمليااات العسااكر ة عااام  اااوم طااراإلق، و،ااو مااا أفاارز 

 .ردود أفعال دولية واسعة ومتبا نة تعكق التاوأ م   الور األوباع ن و األسوأ

ل  دور واضل اا الحهال الصراع إيأ الفرقال الليبييأ، خصوالاا ااا قا  ماا  تمتاق إا  املشايي فالتدخ  العررو ا قليتي 

و ركيا إتمو   بعق ااجماعات  حفجي املدعوم إقو  م  مصر وا مارات. لك  األمر األكني ال ار  ل جدل ،و أن   م ر   قالر

ركيا خنل الفجي  الرا،نة م  القو  الناعماة النام ا سنمية املتالرفة، واا سيا  الهواجق ا قليمية، فقد   ولت سياسة  

ا عتماااااااد عااااااام ااخيااااااار الااااااواققا وسياسااااااة القااااااو ، و ناااااام طاااااارأ اااااااا ا سااااااتقالاا ا قليتااااااي املت يااااااي الناااااااجم عاااااا  ا نقسااااااامات 

 ها السياسية اا املنالقاة العر ياة و  د ادا ليبياا واناراطهاا ااا مشااهلها الداخلياة. بعادما  ضارر دور  ركياا ا قليتاي ومصااا

و  ا اااااد فاعلياااااة أطاااااراأ دولياااااة و قليمياااااة أخااااارل، وحلااااا  مااااا  أجااااا   تااااا يو ميااااا اأ القاااااول، ومواجهاااااة التهد ااااادات ا قليمياااااة 

 املتصاعد . 

وتساااقم  ركياااا جا،اااد  عباااي مساااارات ماتلفاااة، لنساااتفاد  قااادر ا مكااااأ مااا  أجاااوال اا ااارا ل خااارو  إ  ماااة مكاسااات 

نفوح،اا ااا حاول الب ار املتوسا ، و،ايا إادورا مار ب  إااألم  القاومو  مكنها م  رسم خارطة البلاد ال لاي إاالنف ، وتع  ا  

او. وهااا الح تعلاا  إاا أ ليبيااا الر  ع مااانو قااد م تسااقم  سااتعاد  ،  اادفق هاا  ،اايا املعاليااات الناام  وقااق م  ااد ماا  التصااعيد  الجيها

والهجااار   ياااي الشااارعية داخااا  ااج رافياااة الليبياااة وااااا ميااااا املتوسااا . لكااا   بقاااع املشاااكلة األكباااي وهاااا أأ ا ر،ااااا وال جاااول 

سااتعود إقااو  وسااتكوأ أورا   ركيااا الراإ ااة أمااام منافساايها عبااي انتهاز تهااا، وساايكوأ ااخاساار األكبااي فيهااا الشااعت الليبااي إكاا  

 . أطياف  ومكونا  

 إتك يل  ركيا  دخلها2019شهدت األزمة الليبية أواخر عام 
 
 مدفوعا

 
 م  وقا

 
 ما األ و هد اد  العسكرف ااا األزماة ،  صعيدا

القااااومو املصاااارف إااااالج ام  مااااق   ا ااااد ااجهااااود السياسااااية والدإلوماسااااية للتوالاااا  الناااام تسااااو ة ساااالمية لهااااا، ملنااااق اتساااااع نالااااا  

 الصراعف و،و ما  مك   وبي   عام الن و التانا:

 :التدخل العسكري التركي وتحوالت املشهد امليداني -1

لَمو األإرز اا ما تشهدا ليبيا مني عد  أشهر، ،و 
َ
 لباة ااخياارات العساكر ة عاام السياساية، ماق تعادد املواجهاات امل

إاايأ قااوات  ااجاايو الااوطلي الليبااي  إقياااد  حفجااي، والقااوات التابعااة لااا حكومة الوفااا  الااوطلي  مدعومااة إفصاااي  الساانمية 

. إاادأت و يااي  العمليااات العسااكر ة  تسااارع 
 
قباا  عااام مساا  ة ومجموعااات قبليااة، وسااقا هاا  منهااا الناام حساام الصااراع عسااكر ا

 مني 
 
، و  د دا

 
حايأ أعلا  حفجاي الطان  عملياة    ر ار طاراإلق ، وزحال  ااجايو الاوطلي الليباي   2019ما  أإر ا   3 قر با

مكاساات متتاليااة واقجاايا  2019 نهااال ساايالر   حكومااة الوفااا  الااوطلي  عااام العاالاامةف وقااد حقااق حفجااي حتاا  نها ااات عااام 

 ماا  طااراإلق، بعاادما ساايالر عااام معااام ا
 
  اارا ليبيااا،  يااي أأ ،دفاا  األساساا ي لاام  تاا تع بعااد ك ياايا

 
ملناااطق املهمااة اسااجيا يجيا

اجول  حكومة الوفا  الوطلي  إقياد  السرا  النم  ركيا التي أإرم معهاا مايكرتو  فاا،م حاول  رسايم اا ادود الب ر اة إينهماا 

إتقاد م مسااعدات عساكر ة عاجلاة  ااا ميااا املتوسا  والتعااوأ العساكرف والادفاعا. قامات  ركياا إموجات ،اا يأ املايكر يأ
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 متنوعااة ماا  الاادعم إمااا فيهااا ااخباايال، والتسااليو، واملعلومااات ا سااتابار ة، واملشاااركة 
 
 وأشااكا 

 
الناام طااراإلق، شااملت أنماطااا

 إاساااتادام الالاااايرات املسااايي ، ورعاااق القالاااق الب ر اااة الجيكياااة ااااا ميااااا 
 
الفعلياااة ااااا مجر اااات املواجهاااات الاااداير ، خصوالاااا

 ااا اا يلولاة دوأ خضاوع طاراإلق لسايالر   ااجايو  .22املتوس 
 
 كبيايا

 
وقد هاأ لهيا التدخ  العسكرف الجيهاو املباشار دورا

، شااهد املوقاال العسااكرف أساااإيق ماا  الهاادول النساابي،  يااي أأ 2020 نااا ر  19الااوطلي الليبي .ورعااد انعقاااد مااؤ مر إاارليأ اااا 

ف  قدم أدل النم استئناأ القتال وار فاع سقل أ،داأ ااجانبيأ، عدم الحراز مسارات التفاول التي دشنها مؤ مر إرليأ أ

بهااادأ   قيااااق  فاااو  مياااادانو ومكاسااات عسااااكر ة  كفااا  ت ييااااي مااااواز   القاااو  و التااااانا دعااام املواقاااال التفاوباااية اااااا املسااااار 

املقاا ليأ  السياس يف فعمقت أنقر  عام ،يا األساس  دخلها اا املعارك إتقد م مناومات تسليو متقدمة، ونق  أعداد م 

. م صالة ،ايا التالااورات املهماة، أأ امليا اأ العساكرف الاايف 23التاابعيأ لفصااي  السانمية مساا  ة ما  ساور ا النام  اارا ليبياا

  عاااد الناام التااوازأ إاايأ ااجااانبيأف ور اام 2020أإر اا   – 2019هاااأ  مياا  بشااك  واضاال لصاااال قااوات حفجااي لعااام هاماا  وأإر اا  

 ماااا  اساااتمرار العمليااااات العساااكر ة، وخاااارو  
 
 إاااادلا

 
طااااراإلق وأنقااار  إتصاااار  ات حاااول ا سااااتمرار اااااا القتاااال وا  جاااااا شااارقا

سرت. ال  أأ الت رهات ا قليمية وردود األفعال الدولية عام ،يا التالورات، كشفت أأ األطراأ ا قليمية املعنية إامللل 

عااام شاار  ” حكومااة الوفااا  الااوطلي“ر  الليبااي وقااول العااالم الكباايل، لاا  تساامو إااانقنا األوباااع عااام األرل الليبيااة بساايال

 ليبيا، وانفراد،ا إالسلالة السياسية اا عموم البند.

 الحاجة إل  التدخل العسكري املصري لحماية األمن القومي للدولة املصرية: -2

 مصار، إادأت  ناار النام ،ايا التالاورات 
 
امليدانياة بعق األطراأ ا قليمية املعنية مباشر  إالوبق اا ليبيا، وخاالة

دفاااعا، ملااا  م لاا  ماا   اا  يي مباشاار عااام أمنهااا إ كاام ااجااوار ااج رااااا إاايأ البلااد  . وجااال، اااا ،اايا الساايا ،  –إمناااور أملااي 

اليف أعل  في  أأ سرت وااجفر  خ  أحمر ألم  مصر  2020 ونيو  20خالاا الرييق املصرف عبد الفتا  السيس ي  وم 

ت املصااار ة الحا لاام  لجااا م حكوماااة الوفاااا  وميليشاايا ها إاااااخالوط اا مااارال املصااار ة، القااومو، و،ااادد إاااا   اادخ  مباشااار  للقاااوا

 أأ أف  ااادخ  مباشاار مااا  الدولاااة املصاار ة  من هاااا الشااارعية الدوليااة ساااوال ااااا الطااار مي اااا  األمااام املت ااد  اجهاااة حاااق 
 
معتباايا

 .24مجلق النواا الدفاع ع  النفق أو إنال عام السلالة الشرعية الوحيد  املنتابة م  الشعت الليبي،

 مصالح متعارضة لدول إقليمية في ليبيا:  -3

الهاجق األملي ،و القاسم املشجيك لدول ااجوار الليبي، وملا مشكل  التدخ  ااخارجا م  جيا امل  د م  العناالر 

املتالرفة م  دول ماتلفة النام ليبياا، وما  خالاور  تسال  عناالار الر،اإياة النام أرابايها و،او ماا معلاي م  ادا ما  الضا   األملاي 

ااخارجا اا ليبيا، نارا للت د ات األمنية وا قتصاد ة التي  مر بها م   عام دول املنالقة. م  جانبها،  رفق  ونق التدخ 

ناحيااة، وماا  التكلفااة البشاار ة وأعبائهااا املاليااة املتوقعااة التااي سااوأ  تكبااد،ا ا قتصاااد التونساا ي ماا  ناحيااة أخاارل. اااا الااور  

لبقاال العمالاة التونساية ااا الساو    وافد أعداد النازحيأ والنجئيأ الليبييأ الليها، كما  تاوأ  ونق م  خساار  أف فارص

 الليبي. 

تعم  السعود ة وا مارات عام وأد ا نتفابات  مني ال  اة األونم م  اند عها، ومني إدا ة  عملية الكرامة  التاي قاام بهاا 

  جهااة أخاارل، حفجاي اااا ليبيااا  تااي هاا  ماا  دولاة ا مااارات العر يااة املت اد  واململكااة العر يااة الساعود ة موقفااا داعمااا لا . وماا

تعما  الدولاة املصار ة عاام   قياق أ،اداأ مشاجيكة ااا ليبيااا،   قاق مصا  تها ومصا    حلفائهاا ااا نفاق الوقات، فاألجنااد  

ها اااااا ليبيااااا إاااادعم ا مارا ياااة السااااعود ة املصاااار ة متقار اااة بشااااك  كبيااااي ااااا ملاااال ليبيااااا. ولاااايل ،  نفاااي الدولااااة املصاااار ة أجناااد 

 الماراتو سعودف .
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 الدولية وأيرها س   االستقرار السياس ي في ليبيا: يالثا: التدخالت

الناااااام الاااادونا وفقااااا ملصاااااال ،اااايا القااااول، فيباااادو دور روساااايا اااااا ت الدوليااااة ماااا  القااااول الفاعلااااة اااااا  تبااااا   التاااادخن 

، فروسيا تسقم لتع    قو  حليل القليتي قوف، وتع    نفوح،ا ااا الشار  
 
األوسا ، اا را الليبية م  الو،لة األونم نماليا

و،ناك أوج  تشاإ  إيأ بشار األسد، وخليفة حفجي، وها أأ هليهما   عم أن  اا ص  بد التشدد والتالرأ، و،يا ماا دفاق 

روسااايا للتنسااايق ماااق ااجانااات املصااارف ا مااااراتو لوجاااود مشاااجيهات إيااانهم، مااا  أ،مهاااا م ار اااة  التالااارأ والتشااادد ودعم رجااا  

بام  األ،اداأ التاي هانات تساقم روسايا لت ققهاا ااا مسااعد  حفجاي هاا تع  ا  قوف قاادر عاام حسام األوبااع ااا ليبياا. وما  

موقع  العسكرف عام شواطئ الب ر املتوس ، و التانا السما  ملوساكو إالتواجاد قارا ساواح  أورو اا و قو اة وجود،اا ااا 

 .الشر  األوس  وشمال أفر قيا

استعاد  ا ستقرار و كرلق السيالر  عام نالاا  نفوح،اا لدل فرنسا مصاال جيوسياسية وأمنية اا ليبيا  تما   اا 

التقليااادف ااااا منالقاااة السااااح  والتااا رال، الح انعكاااق عااادم ا ساااتقرار الليباااي الناااا ن عااا  فوضااا    املليشااايات  عاااام فقاااداأ 

 .25السيالر  عام بب  اا دود املمتد  مق ليبيا

ها القد مة، كتشاد، وااج اير، والنيجر، حيث تسقم النم وم  ،يا البعد األملي إرز ا،تمام فرنسا إليبيا املتاخمة ملستعمرا 

” ماداماا “استكمال مشروعها األملي إمكاف ة ا ر،اا ما  خانل  ا ميأ منالقاة ااجناوا الليباي، و ا ميأ قاعاد ها العساكر ة 

ر ة التاااي  قاااق داخااا  حااادود دولاااة النيجااار و التمااااس ماااق حااادود ليبياااا ااجنو ياااة بهااادأ قالاااق الالر اااق عااا  أ اااة المااادادات عساااك

 .201326قادمة م  ااجنوا الليبي ل جماعات املس  ة اا مانا والتي  اول معها فرنسا معارك عسكر ة مني عام 

النم جانت املصاال األمنية، فإأ لبارلق مصاال اقتصاد ة    مك   جا،لها،  تم   أو  اا املشاركة اا عملية العاد  

ليار دو ر عام مدل عشر سنوات، وتسقم فرنسا النام أأ  كاوأ لهاا م 200، التي  قدر حست بعق التقد رات إن و األعمار

 .27نصيت كبيي اا ا ست مارات الليبية ما بعد اا را

األزماااااة الليبياااااة، وخروجاااااا عاااااام مقار اااااة السياساااااة األملانياااااة ااخارجياااااة للصاااااراعات  ااااااا  ااااااول أملانياااااا لعااااات دور ماااااؤ ر وقياااااادف 

تسااقم أملانيااا جا،ااد  للعاات دور الوسااي  الاايف  –والتااي الج ماات فيهااا إاادور  قلياادف  –ا قليميااة ومشااكنت الشاار  األوساا  

 ،تمااااام األملااااانو املتنااااامو ولكاااا  مااااا ،ااااو ساااار ا،  قااااارا إاااايأ وجهااااات نااااار الفرقااااال اااااا ليبيااااا للوالااااول الناااام حاااا  سياساااا ي ل زمااااة

ليبيااا، وملااحا  الات إارليأ عاا  أدإياات سياساتها ااخارجيااة التقليد اة الزال مشاكنت الشاار   اااحا  ساالت  ل زماة  النامإالتوالا  

 األوس ؟

العنقاااات التجار اااة األملانياااة ماااق الااادول العر ياااة  كشااال إوباااو  أسااارار ا ،تماااام األملاااانو إاألزماااة  اناااار  فاحصاااة اااا

إارليأ نكتشال أنا  ر ام الصاراع املسا ل  اااطبقا آلخر  قر ر اقتصادف لل رفة األملانية العر ية للتجار  والصاناعة الليبية، و 

قايمااة الاادول املصاادر  ألملانيااا، واساات وحت الصااادرات الليبيااة ألملانيااا عااام  ااااليبيااا فقااد احتلاات ليبيااا املركاا  األول عر يااا  اااا

 . 2019سو  أألملانية عام نصيت األسد م  حجم الصادرات العر ية لل

امللعات الليباي حتا     جايك امللعات للمنافسايأ اآلخار    اااولهيا األسباا  بدو أأ أملانيا  لقع إك   قلها الدإلوماس ي 

الشااار  األوسااا ، ول  فااااح عاااام مسااااحة تساااو قية واساااعة للمنتجاااات  ااااامماااا قاااد  اااؤدل النااام خساااار ها أكباااي ماااورد إجيوناااا لهاااا 

 .الوقت الرا،  ااق  الر،االات إم  د م  عدم ا ستقرار العاملو  اااألوس   الشر   اااألملانية 

 للك يي  ، فالو  ات املت د  األمر كية تعجيأ إ كوماة الوفاا  و ادعم  األزمةالدور األمر كو اا 
 
الليبية  بدو  امضا

ااو املواجاا  للنفاااوح الروساا ي ااااا ليبياااا، ولكاا  ااااا نفااق الوقااات ُ صااانل حفجي  ع ااام أنااا  الاانيعة أمر كياااة إاألسااااس املوقاال الجيها

، وحفجاي إاألساااس ماادعوم منااي ال  اااة األوناام  طان  مااا أسااماا  عمليااة الكرامااة  اااا ا فجااي الاادعم املت ااد  الو  ااات و قادم

أنااا  إناااال عاااام  ال جييأ مصااار وا ماااارات والساااعود ة.م، مااا  جانااات حلفاااال الو  اااات املت اااد  األمر كياااة ا ساااجيا ي2014ماااا و 

 :  لي  معمق  بدو أأ الو  ات املت د   تعام  مق امللل الليبي إنماليأ

https://twitter.com/Gerjon_/status/1251101676595019777?s=19
https://twitter.com/Gerjon_/status/1251101676595019777?s=19
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الدولة: املؤسسة األمر كية الرسمية خاالة البنتاجوأ واملخاإرات املرك  ة األمر كياة و،او الااا،ر، ولايل  تعجايأ  نم  -1

 إ كومة الوفا  الشرعية، وتعم  عام كبو جما  الروس اا ليبيا.

 كية عاام رأساها نم  شبكات املصاال مق  حجيم التيار ا سنمو: حيث  قوم م  خنل دواير معين  داخ  ا دار  األمر  -2

، ”اا ااارا املشاااتعلة“مؤسساااة الرياساااة   ااات الدار  الااارييق دونالاااد  رامااات، إالتعامااا  ماااق امللااال الليباااي عاااام أسااااس سياساااة 

 ساام ألف جهااة
ُ
 مشااتعلة دايمااا    

 
وماا  جهااة أخاارل اسااتن اأ  ،28حيااث  قياا ي ،اايا السياسااة اا اارص عااام إقااال ليبيااا أربااا

 اااا حاارا   نها ااة ل
 
او، والاايف    ر اادا أمر كاااا.  –هااا، مااق م اولاااة الاادفق  فساااد التقااارا الروساا ي ااجاناات الروساا ي أ ضااا الجيها

 ولكاا  لاايق 
 
اا ااد الاايف  الناااوعااام ،اايا األساااس  اا تع السياسااة األمر كيااة كم صاالة لهااي   املااوقفيأ، الإقااال الصااراع مشااتعن

 الليبية. األزمةاا الدار    مك  روسيا م   ونا مقعد القياد 

 خاتمة

الليباااااي الااااارا،  شااااااي  ومتاااااداخ   ااااا داد حاااااد  وتعقيااااادا إفعااااا  التعقيااااادات ااااااا الاااااداخ  الليباااااي وم يالااااا  الأ الوباااااق 

ا قليتااي وسااياق  الاادونا. ولاايل ، فااإأ النتاااين الساالبية ااخاليااي   سااتمرار األزمااة والعواقاات الوخيمااة لتصاااعد،ا، و،ااو مااا 

عباااي آلياااات التواالااا  املباشااار إااايأ أطاااراأ  تاللااات مضااااعفة ااجهاااود مااا  أجااا  النهائهاااا بشاااك  عاجااا  وفاااورف ووباااق حاااد لهاااا 

األزمااة، مااق أ،ميااة وباارور  أأ  باادف  لاا  األطااراأ م  اادا ماا  املرونااة والتعاااطو إإ جاإيااة أكبااي مااق مساااعيها ا اا  األزمااة. ماا  

اي  مصاال األطراأ ااخارجية املؤ ر  اا املشهد الليبي   ط  دوأ أأ م يت ع  األح،اأ، أأ أف حلول     خي بعيأ ا عتبار

ماا  ورائهااا. فمصاار و ركيااا و لااداأ ااخلااين األخاارل هالسااعود ة وا مااارات وقالاار  ااؤدف دورا م ور ااا اااا   د ااد مسااتقب  ليبيااا، 

 إدعم ااجماعات امل لية املتصارعة، وها تسقم النم حفظ مصاا ها و قاسم النفوح.

ا مقار تهااا ل زمااة الليبيااة و،ااو مااا حيااال حلاا ،  نبلااا عااام املنامااة األمميااة أأ  ضاااللق إاادور أكنااي حضااورا وفاعليااة ااا

 تاللااااات دعااااام الدولاااااة ااااااا بسااااا  سااااايالر ها عاااااام هامااااا  الجاااااياا الليباااااي، و عااااااد  األمااااا ، مااااا  خااااانل املسااااااعد  عاااااام نااااا ع سااااان  

امليليشاايات املساا  ة خااار  ساالالة الدولااة باام  الطااار زملااي م اادد، و  بياات دعااايم ا سااتقرار اااا قاا  ليبيااا موحااد  واعتماااد 

نيااة إااايأ هاا  مكونااات املجتماااق الليبااي ه ساااس لبنااال املساااتقب  وااخاارو  ماا  دايااار  األزمااات عااام الاااعيد نار ااة الشااراكة الوط

 .املؤسسات والبيملاأ والقول السياسية األخرل 

 التوصيات:

 الليبية و ي األزمةتطرح الدراسة مجموسة من التوصيات للخروج من 

السياسااااية وا  فااااا  السياساااا ي اااااا ليبيااااا إ يااااث  لجاااا م ااجهااااود أ،ميااااة  وحيااااد ااجهااااود وامل افاااااة عااااام ساااانمة العمليااااة  أوال:

 الدولية وا قليمية إا طار العام للعملية السياسية ااجار ة.

أ،مية  وافاق العملياة السياساية ماق  اللعاات الشاعت الليباي ماق عادم فارل أف  ر يباات أو ا فاقاات عليا ، إماا  مكا   يانيا:

السلالة الشرعية الوحيد  التي لهاا حاق اساتادام القاو  لفارل األما  ماق  بار،اإاعتم  استعاد  مؤسسات الدولة الليبية 

  فكي  وتسر و هافة امليليشيات الليبية.

حياد ة هافة ااجهود املبيولة لدعم العملية السياسية إ يث  تم الدانة أف طرأ  فسد العملية السياسية ااجار اة،  يالثا:

 لتنفيي ا  فا  السياس ي.وتشجيق هافة األطراأ للقيام إواجبهم 
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 آثار الصراع الدولي في ليبيا على النسيج اإلجتماعي الليبي

The effects of the international conflict in Libya on the Libyan social fabric 

 د.أبو بكر خليفة أبو بكر

 لم العربيباحث ليبي مستقل في العلوم السياسية ومهتم بقضايا االنتقال الديمقراطي في العا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص:

شهدت بعض دول ما يسمى بثورات الربيع العربي تدخال دوليا متزايدا، أثر في النسيج االجتماعي لهذه البلدان،فاقم من 

االنقسام االجتماعي الموجود أساسا مابين مكونات اجتماعية مساندة لألنظمة السابقة ومكونات أخرى محتقنة وناقمة على 

لدولية مابين المكونات االجتماعية المختلفة،وتعتبر ليبيا مثاال في هذا الشأن،حيث هذه األنظمة،وانقسمت األطراف ا

ساندت بعض الدول هذا الطرف المتنازع أو الطرف األخر، ليبيا التي انقسمت أساسا مابين مكونات اجتماعية في أغلبها 

لية وقفت مع النظام السابق .ومع تفاقم حضرية وإثنية وعرقية وقفت ضد النظام السابق،ومكونات اجتماعية في أغلبها قب

التدخل الدولي بين األطراف المتنازعة في ليبيا ، تأثر النسيج االجتماعي بشكل واضح ، وزادت الهوة بين الليبيين ، حتى 

 صارت ضرورة تحقيق المصالحة أمر أساسي وجوهري لحل األزمة الليبية.

Abstract: 

Some countries of the so-called Arab Spring revolutions have witnessed increased 

international intervention, affecting the social fabric of these countries, exacerbating the 

social division that exists mainly between social components supporting the previous 

regimes and other components that are despised and resentful of these systems, and the 

international parties have divided between different social components. Libya is an 

example in this regard, where some countries supported this conflicting party or the other 

side, Libya, which was divided mainly between social components, mostly urban, ethnic 

and ethnic, stood against the former regime, and social components mostly tribal and stood 

with the former regime and with the aggravation of International intervention between the 

conflicting parties in Libya, the social fabric was clearly affected, and the gap between 

Libyans increased, so that the need for reconciliation became essential to resolving the 

Libyan crisis. 
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 مقدمة

بتماسكه وقوته لفترات تاريخية طويلة وفي أحداث حاسمة، وبمكوناته املختلفة تميز النسيج االجتماعي الليبي 

خاصة إبان ،شهدت بذلك أحداث تاريخية مشهودة وكبيرة، لألخطار وحينما يتعرض الوطن ،خاصة عندما تشتد األزمات

مرحلة تاريخية حساسة عبر ولكن اليوم تمر ليبيا تعمار،ذروة نشاط الحركة السنوسية وقيادتها لحركة الكفاح ضد االس

على أراضيها، وحرب بالوكالة أدت إلى تأجيج حرب أهلية ضروس مستعرة، سقط  محتدموخطيرة ، وبصراع دولي وإقليمي 

انت صمام في ليبيا، التي لطاملا ك التركيبة االجتماعية فيها آالف الضحايا، وأنهار فيها االقتصاد، وبالنظر إلى طبيعة 

كما أشرت سابقا بمكوناتها املتعددة األمان،في ظل غياب دولة املؤسسات الحقيقية، حيث كانت هذه البنية االجتماعية 

عامل اجتماع وتآلف ال عامل تشظي وتفرق، إال أن ضراوة الصراع الدولي واإلقليمي القائم في ليبيا اليوم تجعل كل 

 السيناريوهات محتملة....

 : بحثإشكالية ال 

وسقوط النظام 2011واملترتب على انتفاضة فبراير عام ) يتحشد خلف كل طرف من أطراف النزاع في ليبيا

إما ظهير جهوي يمثل مصالح بعض املدن التي توصف باملنتصرة والتي لعبت دورا في إسقاط النظام السابق ،  السابق(

خلف الطرف املقابل قبائل أيضا توصف  يتحشدد، وفي املقابل لكنها الحقا أرادت االستئثار بالحكم وقيادة النظام الجدي

ضحية مؤامرة الطرف اآلخر املتحالف وقعت باملنتصرة والتي ساهمت أيضا في إسقاط النظام السابق، لكنها شعرت بأنها 

لحضرية الطرف اآلخر، والذي يصف نفسه أيضا بأنه يمثل املكونات ا قبلمع الجماعات اإلسالمية،وبأنها ستزاح من 

والتي هضم النظام السابق حقوقها في مقابل تقويته للقبائل، لكن كال الطرفين يحظيان بدعم دولي وإقليمي ، واإلثنية،

وتحوال إلى ممارسة حرب بالوكالة في مواجهة بعضهما لتتحول هذه الحرب في الحقيقة إلى حرب أهلية عصفت بالنسيج 

 .بشكل غير مسبوق  االجتماعي

   بلغ التمزق االجتماعي في ليبيا؟ فالي أي حد -

 ملحاولة رأب الصدع ؟ الوطنيأم أن هذه األحداث أيقظت الوازع  -

 وهل يمكن التعويل على العامل االجتماعي لجسر الهوة وتحقيق املصالحة؟  -

 : فرضية البحث

 االجتماعية الليبية املكوناتوحتى اليوم دورا في نثر بذور الشقاق بين 2011لعبت األحداث املتوالية منذ أحداث 

في ليبيا بسبب تغول واستفحال التدخل الدولي واإلقليمي في ليبيا، واملسافات  والحضرية واإلثنية والجهويةالقبلية 

 والصدوع التي أحدثها، في النسيج االجتماعي الليبي.

 تقسيمات البحث: 

 .ثني (وتحوالتهالقبلي والحضري واإلالنسيج االجتماعي الليبي) /املبحث األول 

 .2011املكونات االجتماعية في ليبيا وانتفاضة/املبحث الثاني

 .2011خالل وبعد انتفاضة  على النسيج االجتماعي الليبيأثرهالتدخل الدولي و /الثالث املبحث

 .الخاتمة
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 القبلي والحضري واإلثني(وتحوالتهالنسيج االجتماعي الليبي) /املبحث األول 

(. وفي ظل حكم 1969:1951املعاصر إلى أن القبلية لعبت دوًرا مهيمًنا في عهد امللكية ) ليبياتشير وقائع تاريخ 

برزت القبائل في  2011مرحلة وأخرى. ومع انهيار الدولة املركزية عام القذافي لعبت دوًرا مهًما، وإن بدرجات متفاوتة بين 

 ).1(املقدمة ولعبت أدواًرا كبرى على الصعيدين األمني والسياس ي

ولقد تغيرت ليبيا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وديموغرافيا تغيرا ملحوظا قياسا بالستينيات من القرن 

(؛ وهي واحدة %70فطي،وخاصة االستثمار االقتصادي بنسبة مرتفعة )حوالي العشرين،وتحضرت البالد بفعل الريع الن

 واسعا من 
ً
من أهم نسب التحضر في إفريقيا والعالم العربي.كما اكتظت باملدن واملراكز العمرانية التي عمرت جزءا

عيش اليومي الليبي، الشريط الساحلي، ولكن القبيلة بقيت قوية وال تزال خصائصها الذهنية والثقافية مؤثرة في امل

( هذه 2وخاصة في العالقات والسلوك وفي البنيات الذهنية على حد تعبير عالم االجتماع لوسيان غولدمان.)

الخصوصيات التي تميز النظام االجتماعي الليبي فرضت القبيلة كبنية اجتماعية ثقافية سياسية كامنة، لكنها ليست 

ك االجتماعي صعودا ونزوال، حينذاك تصبح هذه البنية التي خلخلها التحديث ولم فاعلة إال حينما يتم توظيفها في الحرا

يقصد عليها ، أداة يتم بها التجنيد والتهديد ، إنها وسيلة احتماء الفرد والجماعة من الدولة، وهي في الوقت نفسه وسيلة 

 (.3األفراد) الحتماء الدولة من

الحضرية بين الطلبة واملثقفين والطبقة الوسطى الحضرية في  ولغرض فرض الرؤية القبلية وإضعاف املعارضة

التي تعتمد الهجوم على الثقافة "Bedwanizationاملدن الكبرى ، اتبع النظام السابق سياسة ثقافية قوامها البدونة "

واألعياد،وهذا_دون الحضرية وتشجيع الطقوس البدوية والريفية املرتكزة إلى القيم القبلية املتعلقة باللباس واملوسيقى 

فقدت مدينة طرابلس )أكثر املدن  De_Urbanizationشك_عودة إلى املاض ي القديم، ونتيجة لسياسة تصفية التحضر"

 (.4تحضرا وكزموبوليتية(طابعها السابق)

على ترسيخ القبلية والعصبية، البدونة التي تمتد لتحاول أن تهيمن على الدولة  تبنى"البدونة"،والتي سياسة

 فيها، إنما لم تختفي ذهنياتها وثقافتها وسلوكها..لتطبعها بطابعها، وإن اختفت مظاهر البداوة املادية،وطرق الحياة 

لنظام واملستندة على بعض من ارتباطا وتماشيا مع إيديولوجيا ا أن لها ويرى املنصف وناس في تحليله للبدونة

األفكار االشتراكية والفوضوية..حيث يشير إلى أن فلسفة النظام السابق كانت تقوم على تدمير الدولة بكل هياكلها ،وعلى 

تشجيع الليبيين على املشاركة في تدمير الدولة بكل هياكلها وكل الحواجز واملوانع بين الحاكم واملحكوم طورا، وتحقيق 

طية الشعبية املباشرة التي ترفض تماما التمثيل النيابي باعتباره تدجيال طورا آخر.ولكن مثل هذه " الفلسفة " الديمقرا

لم يواكبها اقتناع فعلي من قبل الليبيين، فلم تكن الفلسفة مفهومة بما فيه الكفاية،،ولم تكن اآلليات املستعملة ناجعة 

 (5وال مناسبة مثلما الحظنا ذلك ميدانيا.)

                                                           

تم االطالع https://www.masrawy.com/?Nav-logoمحمد جمعة، الديناميكيات القبلية والصراع في ليبيا، موقع مجلة مصراوي،(1)

 5/8/2020بتاريخ

 15ص ،2014 ،1ط أريانة، للنشر: املتوسطية الدار منشورات والغلبة، والغنيمة القبيلة ثالوث الليبية: الشخصية وناس، املنصف( 2)

 املركز والليبية، التونسية الثورتين سوسيولوجية العربية: مقاربة املجتمعات في القبلية للظاهرة السياسية األبعاد محمد نجيب بوطالب،(3)

 17ص الدوحة، السياسات: ودراسة لألبحاث العربي

 

بعد اإلستعمار والتحوالت اإلجتماعية في ليبيا،مجلة تبين للدراسات الفكرية  اللطيف إحميدة، دولة ما علي عبد( 4)

 176،ص2012(املجلد األول،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات:الدوحة،1والثقافية،العدد)

 33ذكره،ص سبق الليبية،مرجع وناس،الشخصية املنصف( 5)

https://www.masrawy.com/news/Tag/2696/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/2696/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7#bodykeywords
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كسبيل من  السلبالتي تقوم على عدم االستقرار والتحلل من االرتباط باملكان ، وتقوم أيضا على الغزو و  ةو البدا

 سبل الكسب والعيش ، وتحتقر العمل والجهد، وبالتالي تحولت الدولة وفق بنيتها الذهنية إلى غنيمة.

ك النظام السابق في ذلك طريقا ال رجعة ،"ولقد سلعلى القبلية والبدونةبشكل كاملوقد ارتكز النظام السابق 

منه، شجعه على إعادة هيكلة النظام،كي يقوي ومركزه،ويديم حكمه،ويجمع كامل السلطات في شخصه،مستعينا ببطانة 

من أقاربه وذويه،وموظفا ثالث قبائل )القذاذفة، واملقارحة، وورفلة(، داعمة له،وصائنة الستمراره، وفي املحصلة شكل 

 (6مصدر تكور النظام حول نفسه ،فقاده إلى ما قاده إليه".) هذا التحول 

االجتماعية  املكونات وضرورة التقيد بشكلياتها وقيمها على باقيالبدونة  سياسة تم تغليب وتعميم وهكذا فقد

وتجسيدها في كل املناسبات ، والنشاطات بل حتى في اللباس والخطاب اللغوي حتى  والعرقيةالحضرية واإلثنية ،  األخرى 

ييف املدن وبدونة إلى تز هي املنطلق واملبدأ ..األمر الذي قاد  لقبليةتغدو في املحصلة ثقافة وسلوك ، وبالتالي تصبح ا

 الحواضر. 

الذي عرفه السكان، فإن املجتمع الليبي وبذلك فعلى رغم التحوالت السريعة في نمط العيش،وعلى رغم التحضر 

ظل رهينة تركيبة قبلية،فالقبيلة كمرجعية سوسيوثقافية ظلت تمثل هوية ضاغطة،وجدت لها مكانتها في بناء 

 (7الدولة،وإن ظلت تتحرك تحت أغطية عديدة مراوحة بين الكمون والظهور.)

 2011في ليبيا وانتفاضة فبراير  االجتماعيةاملكونات  /املبحث الثاني

وبقاءه وبين املعارضين له  للنظام والتصادم الكبير بين املؤيدين االنشقاق، ليحدث 2011جاءت أحداث عام 

 االجتماعية واملكوناتوالجهات املوالية في جهة ،  االجتماعية تاملكونا اصطفتواملنادين بسقوطه وزواله ، حيث 

هة األخرى . وقد زاد التدخل الدولي سياسيا وإعالميا وعسكريا من استفحال هذا الشقاق بين في الج املعارضة والجهات 

 الليبيين .

النظام "الجماهيري" في ليبيا يتكئ بقوة على القبيلة ،ولكنه إتكاء  يفتأ ال، 1969يسمى بثورة سبتمبر  ومنذ قيام ما

املقاربات، فبين املغازلة واملهاجمة ، وبين  واعتماداملفاهيم  استعمالدائم وفوض ى معهودة في  اضطرابيخلو من  ال

 (8التوظيف والتعنيف ، تظهر تناقضات شتى لهذا النظام.)

فقد كانت القبيلة أحد ،ت السياسية في ليبياماالرئيسية لالنتظا ملحدداتا حدكأ العامل القبلي بعد الثورة وقد برز 

إحدى  مباشر أو غير مباشر، وتلكذلك بشكل  كان ؛ سواء بية طوال تاريخهااللي السياسيةمحددات التفاعل في الحياة 

 لنخبا اعتمادالتاريخية. يظهر هذا في إ من مراحلها في أي لليبيةا لسياسةمجريات ا إلىلنظر ا عند لبارزةالحقائق ا

 (.9التحالفات القبلية في سبيل ترسيخ دعائم الحكم) على نسج لليبيةا لحاكمةا

والقبلية أو "القبائلية"مصطلح غير محايد وهو مفهوم انحيازي وعرقي يقوم على اإلقصاء والتمييز، بينما القبيلة 

وثقافية نشأت لضرورة معاشية وبيئية.ولكن حينما تصبح القبيلة مادة  اجتماعيةتعبير محايد،بما أن القبيلة قيمة 

                                                                                                                                                                                     

 واإلنسانية، اإلجتماعية للعلوم الثاني السنوي  "املؤتمر الكبير، املغرب في املواطنة مجتمع وبناء اإلندماج اإلجتماعي مالكي، إمحمد(6)

 22ص الدوحة، السياسات: ودراسة لألبحاث العربي املركز ،2013آذار/مارس31_30

 

 99،ص1،2002املغرب العربي،مركز دراسات الوحدة العربية:بيروت،طمحمد نجيب بوطالب، سوسيولوجيا القبيلة في ( 7)

 8ص ذكره، سبق مرجع العربية، املجتمعات في القبلية للظاهرة السياسية األبعاد بوطالب، نجيب محمد(8)

 دراسات سلسلة الوطني، اإلندماج وأزمة التكيف ممكنات بين الليبية السياسية الحياة وديناميات األمازيغي الحراك عبدهللا، بالل(9)

 19،ص2014 االستراتيجية، والبحوث للدراسات اإلمارات ،مركز1،ط(197العدد) إستراتيجية،
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إلى مادة للتفضيالت والتحيزات ثم  اجتماعيتحول من مجرد تبويب لفرض التمايز مثلها مثل العرقيات والهويات فإنها ت

 (10الحروب الكالمية والدموية.)

، 2011فبراير17ثورة  اندالعوحتى 1969يسمى بثورة سبتمبر  ما إلىعموما يمكن القول أنه منذ االستقالل وصوال 

عنصرا فاعال في عالقة الدولة باملجتمع الليبي؛ في هذا السياق تندرج  السياس ي املعطى القبلي االستقطاب أستمر

الرصيد القبلية أخالقيا  استنفاره( تحريك املدن واملناطق، من خالل 2011محاوالت النظام)إبان انتفاضة فبراير 

الثائرين على  تبارواعوعسكريا وسياسيا، وكان خطاب النظام الرسمي ينطوي على شيطنة الثورة ، وعلى إثارة النعرات 

عملية عقد "املؤتمرات القبلية " ،التي  االتجاهليبيا ، كما تندرج في هذا  استقرارالنظام"مجموعات إرهابية متواطئة تهدد 

تعقد دوريا وتصدر بيانات املواالة وإشارات التأييد ورفض االصطفاف خلف الثوار، تحت سياقات متعددة أهمها رفض 

 (10التدخل األجنبي.)

 الثورة عليه، وذلك على النحو التالي: أو السابقفي موقفها من مواالة النظام  االجتماعيةمكن تصنيف املكونات وي

 : وغيرهاأوال/مكونات قبلية أساسية 

التحصن بها  عوتتمثل املكونات القبلية األساسية من القبائل التي كانت مقربة منه واملساندة واملؤازرة له ،وإستطا

عاما ونيف ، وتعزيز حكمه، وهي بشكل  رئيس ي /القذاذفة )قبيلة رأس النظام(، والورفلة)وهي من اكبر قبائل 40طيلة

بعض  إلي باإلضافةليبيا(، واملقارحة )القبيلة النافذة في الجنوب الليبي، وهذه القبائل الثالثة كانت لها الحظوة األكبر، 

 أنحاء البالد.القبائل املنتشرة في جميع 

 ثانيا/مكونات حضرية في مدن متعددة:

هي مكونات حضرية في مدن متعددة كمصراتة وطرابلس والزاوية وبنغازي وسبها وغيرها، تلك املكونات التي ظلت و 

 الكثير منالسابقالنظام  سياسة البدونة التي اتبعها، خاصة بعد أن سحبت منها  طوال فترة حكم النظام السابقمحتقنة 

 .2011مع انتفاضة بقوة االمتيازات بل واتت على مقدراتها مع بداية عهد هذا النظام، لذلك وقفت 

 عرقية:و ثالثا/مكونات إثنية 

في جنوب ليبي،والتي كانت تجمعها الضغينة العميقة  مازيغ في مناطق غرب ليبيا ،والتبؤوتتمثل هذه املكونات في األ 

هذه املكونات في  واصطفتللنظام السابق، وتتهمه بتهميشها، ومهاجمة هويتها وخصوصيتها، وعدم االعتراف بهذه الهوية.

 فقد كان بصف املهم أما مكون الطوارق  2011خندق واحد مع املكونات الحضرية في مواجهة النظام خالل انتفاضة 

 جنبا إلى جنب مع املكونات القبلية املساندة له.، و لنظام السابقا

 2011بعد انتفاضة خالل و التدخل الدولي وأثره على النسيج االجتماعي الليبي  املبحث الثالث/

بعد سقوط النظام السابق ،وبمساهمة فاعلة وحاسمة عبر التدخل الدولي واألممي، وقيادة املجلس الوطني 

أول برملان ليبي  النتخابعبر اإلعالن الدستوري الذي هيأ  االنتقاليةة ما بعد سقوطه، وترتيبه للمرحلة ملرحل االنتقالي

،استشعر الليبيون األمل في تأسيس دولة جديدة على أنقاض 2012، وكان ذلك في عام 2011منتخب بعد انتفاضة 

هو املؤتمر الوطني العام، وهي صراعات سقوط النظام السابق، لكن الصراعات التي شهدها أول برملان منتخب و 

، ب واجتماعيةإيديولوجية 
ً
تيار علماني وإسالمي بشكل أساس ي، ويذكيها إمالءات خارجية تدعم  إيديولوجية ؛ بين أيضا

                                                           

 9ص ذكره، سبق مرجع العربية، املجتمعات في القبلية للظاهرة السياسية األبعاد بوطالب، نجيب محمد(10)

 26_25،ص2،2009الحداثة، املركز الثقافي العربي: الدار البيضاء وبيروت،طبعد  هللا الغذامي،القبلية والقبائلية أو هويات ما (عبد11)
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هذا الطرف أو ذاك، بين ان أطراف تدعم التيار اإلسالمي باملال والسالح واإلعالم ، وكذلك أطراف دولية أخرى تدعم 

القبلية من  االجتماعيةوأيضا برز في قلب هذا الصراع نزاع بين املكونات لعلماني باملال والسالح واإلعالم كذلك. الطرف ا

 االنقساماتوقد قادت هذه جهة وفي الطرف اآلخر املكونات الحضرية متحالفة مع املكونات اإلثنية من جهة آخرى،

 الحادة الحقا إلى حرب ضروس كان لها أثرها املباشر على النسيج االجتماعي الليبي.

وتنبغي اإلشارة إلى أن دراسات خارجية كثيرة استهدفت منذ وقت بعيد،التعرف على طبيعة وتفاصيل النسيج 

القومي األمريكي زمن الصراع مع الليبي ومكوناته وتعقيداته، كتلك الدراسة املعمقة  التي أجرتها وكالة األمن  االجتماعي

 القذافي في سبيعينيات وثمانينات القرن املاض ي.

ويمكن رصد وتتبع بعض األحداث املفصلية التي أدت إلى إحداث الشرخ العميق والهائل والذي أصاب النسيج 

ف أهم هذه األحداث يمكن تصنيو  ، وأيضا فإن هذه األحداث ساهمت في صنعها وإذكائها أطراف دولية وإقليمية،الليبي

 النحو التالي:  على

النظام  أنصارمدينة بني وليد بحجة أنها معقل  القتحام،2012عام والذي أصدره املؤتمر الوطني  7قرار رقم  -

 معقل قبيلة'ورفلة" وهي أكبر قبيلة في ليبيا،والتي كانت تمثل أحد أركان وركائز حكم 
ً
السابق،هذه املدينة التي تمثل أيضا

الليبي. وقد أحدثت  االجتماعي للنسيج اصمةم السابق، ومما الشك فيه أن عملية من هذا النوع تمثل ضربة قالنظا

 هناك العديد من العمليات في ليبيا التي كانت تستهدف مالحقة  احتقانا
ً
النظام السابق زادت  أنصارعميقا في ليبيا. وأيضا

 .االجتماعيالطين بلة وأضرت بالنسيج 

والذي يستهدف حرمان كل من عمل في إطار ،2013من  قبل املؤتمر الوطني العام في عام إصدار قانون العزل السياس ي  -

النظام السابق من تولي مناصب في العهد الجديد، حيث فرضت املجموعات اإلسالمية والثورية إقرار هذا القانون ،والذي 

في املجتمع والحد من مجموعة  االنشقاقاتمة،األمر الذي أدى إلى تفاقم الحكو  عددا من الليبيين من املشاركة في يستثني

. وترى بعض التحليالت أن الهدف من إصداره هو اإلطاحة بمحمود جبريل على وجه الحكوميةاملواهب املتوفرة للمناصب 

لذلك قام  جتماعية.القانون من آثار ا الهذ يخفى ما ال وأيضا.وهو رئيس حزب تحالف القوي الوطنية آنذاكالخصوص 

، والذي جاء ملعالجة تبعات قانون العزل 2015البرملان املنافس"مجلس النواب" بإصدار قانون "العفو العام" في عام 

 السياس ي ، والذي استبعد وأقص ى  العديد من الكوادر الليبية بحجة أنهم خدموا في ظل النظام السابق.

 عمت الشروخ وباعدت الشقة بين املكونات العميقة بين املناط والصراعاتالنزاعات  -
ً
 االجتماعيةق والقبائل ، أيضا

مؤلفة من النازحين واملهجرين  وآالفالليبية، ونتج عنها سقوط الضحايا بين كل األطراف، ومئات األسرى والسجناء ، 

 داخل وخارج ليبيا.

االجتماعي الليبي بمكوناته القبلية والحضرية  والحدث األكبر والذي نرى انه ترك األثر األكبر والعميق على النسيج -

يسمى بقوات فجر ليبيا  في الغرب الليبي، وقوات الكرامة في  ، بين ما2014واإلثنية، هو الحرب األهلية التي نشبت في عام 

دول تدعم الشرق الليبي وتفاقم التدخل الدولي في أطوارها، عن طريق دعم األطراف الخارجية الدولية للمتنازعين ،بين 

قوات فجر ليبيا وأخرى تدعم قوات الكرامة ، ويظهر بوضوح وجالء بأن هذه الحرب في إحدى جزئياتها هي حرب أهلية 

قوى إسالمية تحت راية فجر ليبيا، في مواجهة مع متحالفةإثنية  اجتماعيةحضرية مع مكونات  اجتماعيةبين مكونات 

،في ذلك التجييش اإلعالمي وحرب واالجتماعياألهلي  االتجاهقبلية، تدعمها قوى سلفية، ويتضح  اجتماعيةمكونات 

التصريحات بين املتنازعين، مثال حين يصف أحد األطراف الطرف األخر بأنهم حفنة من البدو رعاة الغنم..بينما الطرف 

 لنظر القبلية. اآلخر يصف املكون اآلخر بأنه يفتقد إلى الجذور األصيلة من وجهة ا
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 لخاتمةا

الليبي،وأن تكون  االجتماعيتهدم في النسيج  أن يرمم ما عميقة وشاملة، حقيقية تحقيق مصالحةمن شأن 

رض الليبية، وينضوي تحت لوائها كل ألتنطلق من عمق ا أحد األسس الراسخة لبناء دولة ليبيا الجديدة،مصالحة

 أو تصنيفات، ولكي تنجح هذه املصالحة وتؤتي ثمارها نرى بأنه يجب: استثناءأطياف املجتمع الليبي بال قيود أو 

: أن تراعي هذه املصالحة خصوصية النسيج املجتمعي الليبي، هذا املجتمع الذي مازال  *
ً
على مكوناته  يتكئأوال

في خمسينيات  قاللهااست، حيث لم تفلح الدولة الليبية )منذ والعرقية الحضرية أو اإلثنية أوالقبلية  سواء االجتماعية

ن دولة املؤسسات الحقيقية لم تتشكل منذ ذلك الزمن، وظلت ألالقرن املاض ي( في التحكم بقياد هذه املكونات، ربما 

؛ لذلك فإن نجاح  االجتماعيةليبيا دولة "العالقات االجتماعية" وتخضع كل التوازنات والتحالفات فيها إلى التوافقات 

بتفرعاتها  االجتماعيةوكل املكونات  د كبير بمدى التوافق بين القبائل واملناطق والجهات،ح إلىهذه املصالحة مرهون 

 مرحليا للعبور نحو دولة املؤسسات إلعلى أن تكون هذه التسويات ا البدوية والحضرية واإلثنية،
ً
جتماعية جسرا

 الحقيقية املنشودة.

: يجب أن يقتصر دور املجتمع الدولي على الدعم و  *
ً
الرعاية والدفع بمشروع املصالحة، وليس التدخل السافر عبر ثانيا

  مبعوثيه في هيكلية
ً
وفعاليات ونتائج هذه املصالحة، فلقد أثبت تجربة الليبيين مع "األمم املتحدة" انها لم تقرأ جيدا

ثير من مواقف النزاع "الحالة الليبية" على األرض، ولم تستوعب خصوصية املجتمع الليبي، وأنها لم تلتزم الحياد في الك

 ورهن ملشيئتها ونفوذها. لكبرى ، املتدخلة والنافذة في ليبياا الدولية الليبي، أو أنها مجرد أداة في قبضة القوى -الليبي

: عند البدء بمشروع املصالحة العميقة والشاملة يجب ضبط وكبح جماح امل *
ً
، ثالثا

ً
ليشيات الجهوية والقبلية خاصة

أن  2011 انتفاضةحداث املتعاقبة بعد ألاطق وشيوخ القبائل واملجالس املحلية، حيث أثبتت امن طرف أعيان املن

كثر جنوحا للسلم واملهادنة، من تلك املليشيات املؤدلجة أو املرتبطة ألقرب واألاملليشيات القبلية والجهوية هي ا

 بما يتناسب وبناء  جرامية، حيث أن املليشيات الجهوية والقبلية يمكنإلبأجندات غامضة أو تلك ا
ً
إقناع أمراءها الحقا

 الدولة.

: يجب أن يساهم اإلعالم بدور كبير في التمهيد لهذه املصالحة والتأكيد على ضرورتها،  *
ً
هذا اإلعالم الذي تحولت رابعا

ر كل تباد يشبه غرف عمليات تتبع لهذا الطرف أو ذاك ،وأن ما إلىقنواته)واملمولة واملدعومة من أطراف خارجية( 

الحقيقية توجهاتها بتوحيد خطابها لكي يصب في إطار فكرة املصالحة  اختالفالقنوات اإلعالمية ووسائطها، وعلى 

العميقة والشاملة، وتسخر أغلب برامجها من أجل الدفع بالليبيين نحو املصالحة، وذلك بإبراز إرث الشعوب والدول و 

الحقيقية والعميقة في إنهاء حقب  هلية وأنهكتها الصراعات والنزاعات، ودور املصالحة ألالتي عانت من ويالت الحروب ا

ب أفريقيا ،وطيها لصفحة األبرتهايد والتمييز العنصري عبر إنجاز جنو  ، كتجربةنسانإلحقوق ا وانتهاكاتمن املظالم 

 التجربة الجزائرية وتحقيق املصالحة بعد العشرية السوداء الدامية،والتجربة املغربية الوطنية، املصالحة
ً
وأيضا

 .كذلك بهذا الخصوص

: يحب تفعيل العدالة ا *
ً
عتبار لضحايا إلنتقالية في إطار هذه املصالحة، والتي تتضمن جبر الضرر ورد اإلخامسا

وضع آليات وهيئات لتحقيق هذه العدالة املنشودة، وتعطى هذه الهيئة أو الهيئات صالحيات واالنتهاكات، و املظالم 

رأس هذه املعالجات الكبيرة، ضرورة عودة املهجرين كبيرة من أجل معالجة امللفات املعقدة، على أن تكون على 

 إطالق سراح كل السجناء، وإغالق كل السجون التابعة للمليشيات، مع إتاحة 
ً
والنازحين إلى مدنهم وقراهم، وأيضا

 الفرصة للعفو والتسامح وإقرار التعويضات.
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التنظيمات  مرحلة ،للقطع مع العمل على تأسيس مؤسسة عسكرية موحدة ، وكذلك توحيد املؤسسات األمنية•

املليشاوية، من أجل صيانة وحماية سيادة الدولة، وضبط األمن ، وتهيئة املناخ املالئم لبناء ليبيا الجديدة، وذلك على 

 واالقتصاديةمختلف األصعدة السياسية 

 قائمة املراجع

والغلبة،منشورات الدار املتوسطية املنصف وناس، الشخصية الليبية:ثالوث القبيلة و الغنيمة  -

 1،2014للنشر:أريانة،ط

(عبدهللا الغذامي، عبدهللا،القبلية والقبائلية أو هويات مابعد الحداثة، املركز الثقافي العربي: الدار البيضاء 11) -

 2،2009وبيروت،ط

اربة سوسيولوجية الصورتين بوطالب،محمد نجيب، األبعاد السياسية للظاهرة القبلية في املجتمعات العربية: مق -

 2014التونسية والليبية،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات:الدوحة،

مالكي،إمحمد ،اإلندماج اإلجتماعي وبناء مجتمع املواطنة في املغرب الكبير،"املؤتمر السنوي الثاني للعلوم اإلجتماعية  -

 2013آذار/مارس 31_30لدوحة،واإلنسانية،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات:ا

عبدهللا، بالل ،الحراك األمازيغي وديناميات الحياة السياسية الليبية بين ممكنات التكيف وأزمة اإلندماج الوطني،  -

 2014،مركزاإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،1،ط(197سلسلة دراسات إستراتيجية ،العدد)

:واشنطن،  RANDا بعد القذافي:عبر وتداعيات للمستقبل،منشورات مؤسسةشيفيس ،ك س ، مارتيني،جيفري ،ليبي -

 1،2014ط

 1،2002بوطالب، نجيب محمد ،سوسيولوجيا القبيلة في املغرب العربي،مركز دراسات الوحدة العربية:بيروت،ط -

للدراسات الفكرية  بعد اإلستعمار والتحوالت اإلجتماعية في ليبيا،مجلة تبين اللطيف ،دولة ما إحميدة، على عبد -

 2012(املجلد األول،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات:الدوحة،1والثقافية،العدد)
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 دراسة وصفية -تحديات السلم االجتماعي في املجتمع الليبي 

Challenges of social peace in Libyan society "Descriptive study" 

 املبروك محمد أبو القاسم أبوسبيحة 

 )ليبيا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص:

األسمى لكل المجتمعات لما يترتب عليه من استقرار وأمان. هناك العديد من التحديات التي  يمثل السلم االجتماعي الهدف

تحول دون تحقيق السلم االجتماعي في المجتمع الليبي، ومن أهمها انتشار السالح ، وانتشار المليشيات خارج سيطرة 

والخطف، والصراع القبلي والجهوي  الدولة ، وغياب المؤسسات الضبطية الرسمية ، وكثرة المهجرين والنازحين،

،وصراع المدن وعدم التقدير لآلخرين، والتعصب لألفكار الدينية، والنزاع المسلح ، االضطراب  السياسي، واالنقسام 

 .المؤسسي، غياب الثقة بين مكونات الشعب الليبي

في المجتمع الليبي.وتوصلت الورقة  وحاولت هذه الورقة لإلجابة على تساؤل رئيسي هو ما هي تحديات السلم االجتماعي

إلى العديد من النتائج والتي نذكر من أهم التحديات السلم االجتماعي إحدى الخطوات المهمة التي تتحدى المجتمع الليبي 

م من أهمها الحروب والنزعات بغية إصالح أثار الماضي ، والعودة إلى الحالة 2011فبراير  17في الفترة التي تلت 

ت قبل النزاع رغم صعوبة تحقيق ذلك، والعيش معا تحث مظلة الصفح ، ونسيان الماضي، وبتالي من التي كان

   .الضروري بمكان إعداد برامج اجتماعية واضحة لتحقيق السلم االجتماعي في مجتمعنا الليبي

 المجتمع الليبي( –السلم االجتماعي  –الكلمات المفتاحية ) تحديات 
 

Abstract: 

Social peace represents the ultimate goal of all that do not result from the stability of 

society. 

There are challenges that prevent the achievement of social peace in Libyan society, the 

most important of which are the proliferation of weapons, the proliferation of militias 

outside the control of the state, the absence of control institutions, the large number of 

displaced and displaced persons, kidnappings, tribal and regional conflict, urban conflict, 

lack of appreciation for others, intolerance of religious ideas, and conflict, The emergence 

of the police, the institutional division, the lack of trust between the Libyan components 

This paper attempted to answer a major question which is:- 

What are the challenges of social peace in Libyan Society? 

The paper reached many results, which we mention among the most important challenges 

social peace is one of the important steps that challenge the Libyan society in the period 

following February 17, 2011, the most important of which are wars and conflicts in order 

to reform the effects of the past, and return to the situation that was before the conflict 

despite the difficulty of achieving it and living together. The umbrella urges forgiveness, 

forgetting the past, and therefore it is necessary to prepare clear social programs in order 

to achieve social peace in our Libyan society. 

Key words (challenges - social peace - Libyan societyway. 
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 مقدمة

ات ملا يترتب عليه من استقرار وأمان، وملا كانت املجتمعات في يمثل السلم االجتماعي الهدف األسمى لكل املجتمع

أغلب األحيان تتكون من عصبيات مختلفة، قد يؤدي الصراع فيما بينها إلى عدم السلم االجتماعي مما يترتب عليه 

ه العصبية في الحروب واالضطهاد الثقافي والسياس ي في كثير من األحيان، وبالتالي أصبح من املهم أن السلم تتعايش هد

انسجام وتقدير لألخر، وتتحكم سلطة القانون في تسير أمور هده املجتمعات، ومما ال شك فيه أن السلم االجتماعي بين 

أبناء املجتمع الواحد هو أحد األهداف التي تسعى املجتمعات اإلنسانية إلى تحقيقها، رغم وجود العديد من التحديات 

انتشار السالح بيد املواطنين، وانتشار املليشيات خار سيطرت الدولة، وغياب التي تحول دون ذلك، ومن أهمها 

املؤسسات الضبطية الرسمية، واملهجرين والنازحين، والخطف، والصراع القبلي والجهوي، وصراع املدن، وعدم التقدير 

 ياس ي. لآلخرين، االضطهاد الديني، والتعصب لألفكار الدينية، والنزاع املسلح، واالضطراب الس

وسوف تجيب هذه الورقة عن تساؤل رئيس ي وهو ما هي تحديات السلم االجتماعي في املجتمع الليبي  وتتفرع عنه 

 العديد من األسئلة :

 ما مفهوم السلم االجتماعي    -1

 ما أهداف السلم االجتماعي في املجتمع الليبي   -2

 ما أسس السلم االجتماعي وضوابطه في مجتمعنا الليبي  -3

 ما دور املؤسسات في تفعيل السلم االجتماعي في املجتمع الليبي . -4

 لطبيعة الدراسة التي قام بها الباحث فقد اعتمد على املنهج الوصفي ألنه يالئم  طبيعة الواقع االجتماعي . 
ً
 ونظرا

 

 أهداف الدراسة : 

 السلم االجتماعي. توضيح مفهوم -1

 توضيح أهداف السلم االجتماعي بمفهومه الصحيح في املجتمع الليبي. -2

 بيان أسس السلم االجتماعي وضوابطه. -3

 أهمية الدراسة:

يكتسب تحقيق السلم االجتماعي أهمية متزايدة في املرحلة الحالية والظروف الراهنة باعتباره يمثل قيمة اجتماعية  -1

كد أهمية إيجاد مثل هذه الدراسة التي تأتي في إطار دور املؤسسات في تحقيق السلم ، مع توضيح سبل وأمنية وهو يؤ 

 السلم االجتماعي الحر املتوازن الكريم.

يأمل الباحث أن تستفيد الجهات ذات العالقة من التطبيقات التي سيتم تقديمها في هذه الدراسة ، وذلك في غرس  -2

ي في أدهان أفراد املجتمع ، وتدريبهم على كيفية التعايش بسالم مع كافة فئات املجتمع والتعاون املفهوم السلم االجتماع

على ما يحقق املصلحة العامة، حيث تصبح لديهم خلفية واضحة من الطرق واألنشطة واألهداف التي تعينهم على تدعيم 

 وغرس املفهوم السلم االجتماعي في نفوس األجيال حاضرا ومستقبال.

 مفاهيم الدراسة:أ
ً
 وال

 مفهوم التحديات : -1

يشير مفهوم التحديات إلى كل ما يؤثر بالسلب على تحقيق األهداف  وانجاز األعمال أو ممارسة البرامج واألنشطة 

 ( .1املهنية وينظر إلى التحديات على أنها مشكلة ضارة وظيفيا أو إنتاجيا تقف إمام إشباع الحاجات)
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ه يعيق عمال أو تقدم ش يء ، كما أن )عاقة( عن ش يء عوقا منعه منه وشغله عنه فهو عائق ويعرف التحدي على ان

 (2لغيره، أو هو من املعوقات واملشكالت اإلدارية والفنية واإلشراقية.)

ويعرف مفهوم التحديات إجرائيا على أنها الصعوبات التي تتحدى أو تقف دون تحقيق السلم االجتماعي، والتي من 

صراع القبلي والعشائري والجهوي، واملدن التي يقتتل أهلها مع شيوع الجهل والتعصب لدى معظم السكان، ضمنها ال

 وإثارة النزعات املسلحة بغرض السيطرة والتحكم في اآلخرين 

 :    مفهوم السلم االجتماعي -2

ينطوي لفظ التعايش في معاجم اللغة العربية على مفهوم واضح باملعنى املعاصر للكلمة ، فالتعايش حالة 

(، وجاء في املعجم الوسيط، تعايشوا 3اجتماعية مشتقة من العيش، والعيش كما جاء في لسان العرب ؛العيش الحياة؛)

معا الحياة، وما تكون به من املطعم واملشرب والدخل  على األلفة واملودة، ومنه التعايش، وعايشه" عاش معه، والعيش

(، وجاء في تاج العروس؛ التعايش؛ املعايشة؛ واملعايشة؛ عاش، كقولهم عاشره ، والغالب في التعايش أن يكون 4وغيره)

، وما تكون عليه رهتقوم به من املطعم واملشرب وغي(، وبهده يتبين أن لفظ  التعايش يميل الى الحياة  وما 5باأللفة واملودة )

 من األلفة واملودة.

فيما بينهم وفق  -أي الحياة-وقد عرفه التويجري بأنه اتفاق طرفين أو عدة أطراف على تنظيم وسائل العيش

 ( .6قاعدة يتم تحديدها  وتمهيد السبل املؤدية إليها )

اإلنسانية من خالل التواصل وبدلك يتضح أن السلم االجتماعي عالقة إنسانية ، تستهدف إثراء التجربة 

 والتفاعل وتقوية العالقات ، وصوال إلى التكامل اإلنساني ، ويستند إلى مبدأ التدافع.

قال تعالى :) ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن هللا ذو فضل على العاملين( سورة البقرة اآلية 

 (. فالتفاعل حياة وصراع وفناء. 251)

واألديان منسجمين مع بعضهم البعض وال يتطلب أدنى فكرة للسلم سوى أن يعيش أعضاء هذه الجماعات معا  واألجناس

 ( .7دون أن يقتل أحدهم األخر )

ومفهوم السلم من الناحية االصطالحية اكتسب صبغته السياسية واالجتماعية وأصبح متسما بحمولته الداللية 

دولي ، وأسس وقيم العيش املشترك بين األمم والشعوب ، وأصبح مصطلح السالم الكبيرة إلى السلم العاملي واألمن ال

مصطلحا يستخدم في العالقات الدولية ليشير الى عدم العدوان وحياة الال عنف، وأصبح كذلك السالم مصطلحا 

بين الدول والتجمعات،   يستخدمه علماء االجتماع لإلشارة إلى حالة االنسجام والتعاون والتوازن في العالقات االجتماعية

وبهمنا هو السلم الذي يعني إرساؤه نشر قيم التفاهم والسلم االجتماعي واالنسجام بين مكونات األسرة اإلنسانية على 

 أسس تحترم كرامة البشرية وما حبا هللا به هذا الكائن من تفضيل وتكريم.

د نوع من التعاون بينهما، كما يعني االحترام ويقصد بالسلم االجتماعي أنها سوء التفاهم بين الخصمين وإيجا

 املتبادل ، وعدم االعتداء، وعدم التدخل في شؤون اآلخرين أو الشؤون الداخلية الخاصة.

 السلم هو القبول بوجود األخر والعيش معه جنبا إلى جنب بدون سعي إللغائه أو اإلضرار.

 ائفة دينية أو قبلية أو دولة مجاورة أو غير ذلك . به سواء كان هذا األخر فردا أو  حزبا أو سياسيا أو ط 

ويقوم السلم االجتماعي علي العديد من املقومات الضرورية  واألساسية التي ترتكز عليها قواعد ومبادئ تحقيق السلم 

 االجتماعي من أهمها ما يأتي  : 

قوة القانون والتمسك به في معاقبة وجود سلطة قوية معززة بقواها األمنية والعسكرية االنضباطية العاملة ب -1

 ومحاسبة ردع املخلين بالسلم االجتماعي.
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سواسية  لفئوي بين إفراد  املجتمع وجعلهمتحقيق أسس العدالة واملساواة في املجتمع ومنع التميز العنصري والديني وا -2

 أمام تطبيق النظام والقانون السائد.

 ن املواطن وكل اإلعمال غير السوية املقلقة للسلم والسكينة العامة للمواطنين . منع ومحاربة الظواهر املخلة بأمن وأما -3

ضمان تبادل الحقوق واملصالح املشتركة بين فئات وشرائح املجتمع ولشعور الجميع بمسئولياتهم املشتركة تجاه  -4

 ماعي املطلوب حياد ذلك. حماية سلمهم االجتماعي والتزامهم باحترام تطبيق العمل بقواعد ومبادئ السلم االجت

وجود وعي مجتمعي تعلمي وإرشاد دين مغروس بين أوساط املجتمع بفهم واستيعاب أهمية العمل بمعاني ودالالت  -5

 السلم االجتماعي، باعتباره القاسم املشترك بين الجميع في تعايشهم وتوادهم وتراحمهم اتجاه بعضهم البعض . 

 االيدلوجيا في املجتمع خاصة الدولة.القبول بفكرة تعدد األنظمة و  -6

 املنازعات بالطرق السلمية وإحالل التعاون محل الصراع واملواجهة. حل جميع -7

أن فهم وتطبيق معاني السلم االجتماعي ال تختصر مطالب تحقيقه فقط على وجيهة أو فئة معينة  وإنما هو حلقة 

مجتمعية تكاملية تسلكه وتتمسك به كل قوى وفئات وأفراد املجتمع فادا ما فهمنا والتزمنا بدلك جميعا بكل تأكيد 

 االجتماعي الذي ننشده جميعاسيتحقق السالم والوئام 

ا  : فع السلم االجتماعيدو

تطور وسائل الدمار والفناء الشامل واستمالة طرف علي آخر دون أن يكون ضحيتها األولى، إذ أن التسابق نحو التسلح  -ا

 نتج عنه امتالك الخصمين ألسلحة تدميري ، حيث أن دمار الخصم أصبح دمار الذات في الوقت نفسه. 

باملجتمع من جراء الصراع. مما دفع بضرورة انتهاج سياسة السلم االجتماعي ،  الخسائر املادية والبشرية التي لحقت -ب

ليس خوفا من التدمير فحسب إنما من أجل التفرغ للسياسة التنموية االقتصادية خاصة ، ألنه ال تنمية بدون سالم وال 

 سالم بدون تنمية.

 دنة.ظهور االنحالل والتفكك في املجتمع مما يدفع إلى سياسة املها -ج

حاجة املجتمع للتنمية ، فتكاليف الحرب كانت على حساب القطاعات اإلنمائية هذا من جهة، ومن جهة أخرى أصبح  -د

 املجتمع في حاجة إلى التكنولوجيا لكي يستعين بها في ميادين التنمية، وهذا ال يتم إال طريق التعاون.

هرات االحتجاج التي تقوم بها الشعوب للضغط على حكوماتها ضغط الرأي العام العاملي واملحلي، ويظهر ذلك في مظا -ه

 لتقبل بالسلم والنزوع للسالم.

وهذا ما أكدته منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( حينما حثت على ضرورة تعايش أجيال 

 وق اإلنسان .الحاضرة مع أجيال املستقبل في ظل أجواء يسودها السالم و األمان واحترام حق

ونرى أن على األجيال الحاضرة إبعاد أجيال املستقبل عن املعاناة الناجمة عن الحروب من خالل الحيلولة دون تعرضهم 

 لألضرار الناجمة عن النزاعات املسلحة، ووضع الصيغ املناسبة التي تحد من استخدام األسلحة ضد اإلنسانية. 

 :ماعيثالثا: خصائص وأسس وضوابط السلم االجت

أن األسس تعني األصول والقواعد التي يقوم عليها البناء ؛واملراد هنا الحديث عن األسس التي يبنى عليها السلم 

االجتماعي والتي يتفق عليها الجميع فتكون بمثابة املرتكزات األساسية التي يعتمد عليها السلم االجتماعي ، ونجد أن السلم 

 ة: االجتماعي يبنى على األسس التالي
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 األساس األول : احترام األصول والثوابت األساسية: 

اذا كان االختالف في املجتمع البشري أمر طبيعي مسلم به ، فان ذلك ال يمنع من وجود أمور يجب التوافق حولها 

وااللتزام بها من أهمها احترام الثوابت الدينية ، إذ يعد ذلك  أمرا بالغ األهمية كتعظيم هللا خل عاله ، وتوقير الرسول صل 

الكريم ، وتحريم تدنيسها أو اإلساءة إليها ، ومنع كل صور ذلك ،  واحترام األماكن  هللا عليه وسلم وتقديس ما جاء في كتابه

 واملؤسسات الدينية إلى جانب احترام العلماء وأهل العلم.  

أن هدا األساس البالغ األهمية له أثر الكبير في حالة التزام به باحترام أصول اإلسالم  وتوابعه ، حيث يؤدي ذلك 

 وتيسير تبادل املصالح واملنافع وسيادة األمن وتحقيق السلم االجتماعي القويم .إلى نشأة الثقة 

 : ألساس الثاني: حفظ كرامة اإلنسانا

يقصد بحفظ الكرامة اإلنسانية ما ينبغي أن تكون عليه صورة اإلنسان من حيث احترامه وتمتعه بحقوقه 

وتطبيق ما تكفلت بهم مبادئ اإلسالم لحفظ كرامته مند أربعة وحضوره في الحياة االجتماعية واالرتقاء بصورة اإلنسان ، 

عشر قرنا في صورة يعز أن تجد ال مثيل في عاملك املعاصر ، فال يمكن أن يبنى السلم االجتماعي على صورة اإلنسان 

اإلنسان  مهزوزة ومفقودة لقيمته كانسان ومما ال شك فيه أن تلك القيمة اإلنسانية تتضاعف ، وترتقي بازدياد صلة

 بخالقه تعالى.

والسلم االجتماعي في املجتمع ، املبني على أساس احترام اإلنسان وحفظ كرامته، يقوم على تحقيق التوازن بين 

الفرد والجماعة ، فالحفاظ على القيمة اإلنسانية ال تطغى مسؤولية الفرد على مسؤولية الجماعة ، وفي املقابل فان 

سلم مشروط بترشيح الوطنية واالعتزاز بها ال تغلب فيها مسؤولية الجماعة فيه على  احترام السلم االجتماعي وهو

 مسؤولية الفرد ، وبدلك يتحقق التوازن الالزم لوحدة املجتمع والنهوض به بين املجتمعات البشرية. 

 :األساس الثالث: أداء الحقوق ومنح الحريات

يش ، طاملا يريد أن يعأدنى اعتبار ألي فارق من الفوارق يتمتع جميع املواطنين في املجتمع بحقوق مشتركة دون 

 وهذه الحقوق منحة ربانية لكل نفس بشرية ال يمكن تعطليها أو إسقاط وضعها. بسلم جنبا إلى جنب مع اآلخرين

 حق الحماية: -1

ينبغي أن يصونها  دا من أهم الحقوق اإلنسانية التيواالطمئنان على حياته وهاملراد بها أن يتميع اإلنسان باألمان 

، وسواء ية الالزمة على نفسه وماله وعرضهالفرد واملجتمع والدولة. من أجل كرامة اإلنسان، فكل مواطن تكفل له الحما

ين في املجتمع املشاركة في الحماية ، وعلى املواطنبين املواطنين بعضهم بعض من االعتداء الخارجي أو من الظلم الداخلي

من الظلم سواء كان ظلما ماديا كالتعذيب وانتهاك الحرمات واالعتقال، أو معنويا كاملساس املسلم أو على بعضهم 

 بموجب والئهم للدولة ، ووفائهم بما تطلبه الحياة املشتركة وتشمل الحياة ما يلي : 

 ء ، وتعذيب األبدان بأي شكل من األشكال.حماية شاملة من سفك الدما حماية النفس: -ا

 ، وسمعته تحث أي سبب أو مبرر.: ال يجوز انتهاك عرض اإلنسان حماية العرض واملسكن -ب

، وتكون الحماية من ، فان حرمة املال من حرمة النفس، وحماية املال: ويلحق بحماية النفس واألغراضحماية املال -ج

، فال يجوز انتزاع  يحل أخد مال امرئ إال بطيب نفس، وذلك ألنه المن سرقة، أو غضب اءات على املالجميع أنواع االعتد

 ملكية نشأت عن كسب حالل إال للمصلحة العامة.  

 

 



  7العدد  - مجلة المؤتمرات العلمية الدولية  

International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

47 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 :حق التعليم -2

إن حق التعليم في املجتمع مكفول لجميع أفراده، فال ينبغي أن يحرم منه ألي سبب ذلك أن التربية والتعليم هما 

اإلنسان الصالح القوي األمين ، وإعداد وتكوين األجيال ذات كفاءات عالية وعلى مستوى يحقق  الطريق إلى بناء

احتياجات وطموحات املجتمع نحو التقدم والصدارة ولتحقيق الوحدة الثقافية والفكرية في املجتمع، كان البد من منح 

 ويسهم في التنمية وليس مجرد الحق في أي تعليم. جميع املواطنين الحق في التعليم متميز منافس، يعمق الهوية الوطنية،

لذلك يأتي التعليم في مقدمة الحقوق الواجبة لكل أبناء املجتمع، دون استناد فهو حق إنساني بقدر ما يحصل 

اإلنسان على املعرفة بقدر ما تتسع دائرة حريته وبقدر ما يحصل اإلنسان على املعرفة بقدر ما يدرك مصادر الثروة 

 استغاللها وبقدر ما يحصل اإلنسان على املعرفة بقدر ما يستطيع أن يدافع عن كرامته. ووسائل

ر التعليم على نوع معين من ، وإال يقتصصا متكافئة ليتعلم ويستنيرفيجب على املجتمع أن يوفر لكل فرد فر 

ان وله أن يختار ما ، بحيث يصبح التعليم ميسر لكل إنستنويع والتخصص بحسب حاجة املجتمع، بل يجب الالعلم

، ومن املمكن القول أن املؤسسات التعليمية في املجتمع تقوم بدور هام مما يكرس مفاهيم املواطنة يناسب قدراته

 واملساواة. 

 :حق العمل والكسب -3

يحرص املجتمع على إعداد العنصر البشري ليكون منتجا وفاعال في املجتمع، وليتحقق بهذا السلم االجتماعي، 

، وأن عليهم أن يعملوا على رفعته وتطوره وتنميته تنمية شاملة في املجتمع بأنهم أبناء وطن واحديشعر الجميع حيث 

للجوانب الروحية واملادية،أن حرمان بعض األفراد من نيل حقه في العمل يولد الكراهية، والتصادم في املجتمع نتيجة 

 : ة والفراغ ومن هده الحقوق ما يليالبطال

عطى أجرا يحقق كفايته من ضروريات الحياة من طعام وشراب وملبس ، ومما يلزم لصحة بدنه من رعاية لصحة أن ي -ا

 روحه وعقله.

 أن يحدد أجره قبل العمل ،ويعطى أجره املكافئ لجهده دون نقصان أو مماطلة. -ب

 عم استغالل ظروفه الخاصة ، كما ال ينبغي أن يحتقر العامل مهما كانت حرفته. -ج

 أن يمنح ما  يستحقه نتيجة عمله من تكريم املجتمع له . -د

 :األساس الرابع: التعاون على تحقيق املصالح اإلنسانية

الدعوة للتعاون تشمل التعاون بين الناس جميعا، يلتقون بما تتطلبه املصالح فيما بينهم من معرفة أصول الخير 

املمكن التعاون في أطار ما بعد من املطالب اإلنسانية املشتركة ويؤيد هذا التي ال تستقيم الحياة بدونها، وبذلك يكون من 

ويتبع التعاون القاعدة العامة، وهي جلب الخير ودرء هذا التعاون بين الناس على  عاون بين الناس على الخير والبر،الت

 الخير والبر.

 :املجاالت العلمية واملعرفية(1

ليس مطلبا على مستوى املجتمع الواحد فحسب بل التعاون مطلوب على  املكن القول أن التعاون املعرفي من

مستوى أإلنسانية أجمع ذلك ملواجهة التحديات وتبادل املعلومات واملعارف وبناء القدرات وتعزيز التنوع املعرفي  

سالمية والخصائص واحترامه ، وتقدم املجتمع على سائر املجتمعات البشرية، ويرعى في الوقت ذاته ضوابط الشريعة اإل 

الوطنية واإلقليمية ، ويلزم التعاون وضع مناهج واليات محددة لتطبيقها بفاعلية واالستفادة منها الستعاد البشرية 

 عامة، ومعالجة قضايا الجهل والفقر، ودعم املشاريع اإلنمائية.
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 ( املجاالت االقتصادية :2

القوة، فاملال هو عصب الحياة، وهو القوة املحركة والفاعلة مما ال شك فيه أن من يملك زمام االقتصاد يملك 

لجميع السياسات، وهذا ما جعل التكتالت الدولية تضم الدول األغنى واألقوى في الصناعات، ومن أجل ذلك يحرص 

 النظام االقتصادي على تنمية اإلنسان في جانبه االقتصادي والروحي .

ت اقتصادية وتبادل الخيرات التجارية والنظم اإلدارية، بحيث تؤدي إلى ويقصد بالتعاون االقتصادي إقامة عالقا

تعزيز اقتصاد املجتمع ، ويدخل في إطار هذا التعاون أهمية تنمية املوارد البشرية واملادية وأهم فوائد التعاون في املجاالت 

 االقتصادية بم يلي : 

تخطى الخطر االقتصادي الجماعي الذي قد يصل بالشعوب إلى القضاء على التحديات السياسية التي منها املجتمع ، و -ا

الحروب االقتصادية ، جراء التفاوت الكبير في توزيع الثروة بين األثرياء والفقراء )املجتمع الليبي عدد قليل من سكانه 

م إلى  2002دة لعام ويجني ثرواته الطبيعية بينما دول الجوار أكثر سكانا وأكثر فقرا(،وقد أشارت إحصاءات األمم املتح

من  0/0 20من السيارات ، ويستهلكون أكثر من  0/0 80فقط  من سكان األرض يستحوذون على أكثر من  0/0 20حوالي  

فقط من الدخل العاملي ، مع  0/0 1الطاقة ، بينما ال يحصل أكثر من مليار نسمة من الرجال والنساء واألطفال إال على 

 (. 8عمة ومستلزمات الحياة )نتقص حاد في األدوية واألط

تحرير املجتمع من التبعية االقتصادية واالستقالل بنظام اقتصادي قوى ال سميا أن هذه  الضعيفة تتبع للدولة  -ب

( ، ومن النماذج املشرفة في هذا الجانب 9القوية في كل ش ئ ألن النظام االقتصادي هو العصب املحرك لحياة الدول)

ي تعيش اليوم في رخاء اقتصادي وسلما اجتماعيا نتيجة التعاون البناء والحرص على تحقيق املصالح التجربة املاليزية، فه

 الوطنية، وقد نجحت في تقليص حالة الفقر، وأصبحت منافسا قويا للدول الصناعية الكبرى.   

 األساس الخامس :الوالء للوطن:

، أي أنهةةةةا ، أي أنهةةةةا نشةةةةأ بةةةةين كةةةةال مةةةةن يقطةةةةن فةةةةي املجتمةةةةعنشةةةةأ بةةةةين كةةةةال مةةةةن يقطةةةةن فةةةةي املجتمةةةةعتتأن الوطنيةةةةة هةةةةي مجموعةةةةة العالقةةةةات والةةةةروابط والصةةةةالت التةةةةي أن الوطنيةةةةة هةةةةي مجموعةةةةة العالقةةةةات والةةةةروابط والصةةةةالت التةةةةي 

( ، وصةوال إلةى مجتمةع سةليم واحةد، يقةوى ويتحقةق ( ، وصةوال إلةى مجتمةع سةليم واحةد، يقةوى ويتحقةق 1010مجموعة الواجبات التي يتمتع بها كل طرف من أطراف العالقة)مجموعة الواجبات التي يتمتع بها كل طرف من أطراف العالقة)

عنةةةةدما يتمسةةةةك جميةةةةع مواطنيةةةةه علةةةةى اخةةةةتالف مةةةةذاهبهم بقةةةةيم الوطنيةةةةة املحقةةةةة وأخالقياتهةةةةا وثوابتهةةةةا ، والحةةةةرص علةةةةى عنةةةةدما يتمسةةةةك جميةةةةع مواطنيةةةةه علةةةةى اخةةةةتالف مةةةةذاهبهم بقةةةةيم الوطنيةةةةة املحقةةةةة وأخالقياتهةةةةا وثوابتهةةةةا ، والحةةةةرص علةةةةى 

األخطار التةي تهةدده، وينبغةي التأكيةد علةى أن الةوالء للةوطن مةن أهةم ضةوابط السةلم االجتمةاعي األخطار التةي تهةدده، وينبغةي التأكيةد علةى أن الةوالء للةوطن مةن أهةم ضةوابط السةلم االجتمةاعي   الدفاع عن الوطن ضدالدفاع عن الوطن ضد

  في املجتمع ومن أهم أثار الوالء الوطني في املجتمع: في املجتمع ومن أهم أثار الوالء الوطني في املجتمع: 

قوة وتماسك داخل املجتمع الواحد يقدرها ويرهبها اآلخرون ، فالوحدة الوطنية أقوى سالح دفاعي وهجومي في آن  -ا(

الخطوة األولى توثيق العالقة برباط الوطنية هي البعد عن التعصب لكل أنواعه القبلي والجهوي واحد، لذلك فان 

والفكري والثقافي، ومحاربته بحيث يؤدي التعصب إلى تمزيق املجتمع ومواطنيه بزيادة األحزاب الداخلية بينهم فالسلم 

 )القبلية والفكرية(. االجتماعي ال ينجز إال بالوقوف بحزم صد الصراع بأنواعه املختلفة

 تحقيق أقص ى قدر من الحريات والعدالة واملساواة واملشاركة. -ب(

ازدهار التنمية البشرية والطبيعية ،وهذا بدوره ال يتحقق إال من خالل تعاون املؤسسات التربوية على نشر ثقافة  -ج(

ة وتعرفهم بحقوقهم  وواجباتهم األخالقية املواطنة وتوضيح قيهما في املجتمع وتؤهل النشء لتحمل املسؤولية الوطني

( ، وتعزز الترابط بين املواطنين 11والسلوكية ، وتجعل منهم مواطنين أكثر اعتمادا على النفس ومشاركة في املجتمع )

 الثغرات والخالفات.الوحدة الوطنية، وذلك من خالل للوقوف بوجه كل من يحاول هدم 

كما يجب أن يبرز جور اإلعالم الوطني الذي تدعمه برامج ومناهج تحمي املجتمع من الفرقة واالنشقاق ، والتعاون 

 بين مؤسسات املجتمع لتعزيز الهوية الوطنية وتحقيق السلم االجتماعي.  
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 رابعا : أهداف السلم االجتماعي:

ات اإلسالمية ، وبين السلم االجتماعي الذي تنادت به ال شك أن هناك فرقا كبيرا بين السلم االجتماعي في املجتمع

املجتمعات أو األمم األخرى، وذلك الختالف املنطلقات الفكرية والدينية التي يقوم عليها السلم االجتماعي، ومن ذلك 

ئفه االختالف في مقاصد السلم االجتماعي وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها داخل املجتمع الذي تتعد مناهجه وطوا

الدينية والفكرية، فالسلم االجتماعي الحق يهدف من تعايشه مع من يخالفه في الدين أو املذهب إلى أمور ومكاسب 

 إنسانية راقية منها :

 املحافظة على وحدة بيئة املجتمع: -(1

ات ات لتقويةةةة بنيةةةة املجتمةةةع وزيةةةةادة الةةةروابط فيةةةه بةةةةين أفةةةراده وال يضةةةعف دور البنةةةاء عنةةةةدهم، ومةةةن هةةةذه التشةةةةريعلتقويةةةة بنيةةةة املجتمةةةع وزيةةةةادة الةةةروابط فيةةةه بةةةةين أفةةةراده وال يضةةةعف دور البنةةةاء عنةةةةدهم، ومةةةن هةةةذه التشةةةةريع

العبادات بعامةة، والتةي تعةين علةى تقويةة الةروابط االجتماعيةة داخةل املجتمةع وذلةك مثةل بةر الوالةدين وطاعتهمةا، وصةلة العبادات بعامةة، والتةي تعةين علةى تقويةة الةروابط االجتماعيةة داخةل املجتمةع وذلةك مثةل بةر الوالةدين وطاعتهمةا، وصةلة 

األرحةةةام واإلحسةةةان إليهمةةةا ، وحةةةق الجةةةةوار وتجنةةةب إيةةةذائهم ، أو حةةةق الحمايةةةة مةةةةن الظلةةةم واالعتةةةداء علةةةى الةةةنفس واملةةةةال األرحةةةام واإلحسةةةان إليهمةةةا ، وحةةةق الجةةةةوار وتجنةةةب إيةةةذائهم ، أو حةةةق الحمايةةةة مةةةةن الظلةةةم واالعتةةةداء علةةةى الةةةنفس واملةةةةال 

قويةةا بةةين جميةةع أفةةراده، وتةةؤدي إلةةى املحافظةةة علةةى بي تةةه ووحدتةةه قويةةا بةةين جميةةع أفةةراده، وتةةؤدي إلةةى املحافظةةة علةةى بي تةةه ووحدتةةه والعةةرض، كةةل هةةذه الحقةةوق تبنةةى فةةي املجتمةةع تواصةةال والعةةرض، كةةل هةةذه الحقةةوق تبنةةى فةةي املجتمةةع تواصةةال 

  وقيامه على األخالق الحسنة مع الجميع ومحاربة كل الوسائل التي تهدم القيم أو تقوض بناء الفضيلة. وقيامه على األخالق الحسنة مع الجميع ومحاربة كل الوسائل التي تهدم القيم أو تقوض بناء الفضيلة. 

 املحافظة على أمن واستقرار املجتمع:  -(2

  له خصائص عدة من أبروها.له خصائص عدة من أبروها.أن السلم الذي نريده أن السلم الذي نريده جتماعي أمر ضروري ال بد منه إال جتماعي أمر ضروري ال بد منه إال إن السلم اال إن السلم اال 

  ( ( 1212أن يرتبط بالوازع الديني ، وبمراقبة هللا عز وجل، وأن يمارس بدافع التقوى واأليمان باهلل عز وجل. )أن يرتبط بالوازع الديني ، وبمراقبة هللا عز وجل، وأن يمارس بدافع التقوى واأليمان باهلل عز وجل. )--اا

 إن السلم ال يقتض ي محبة أو والء أو اعترافا بالصحة الكاملة ملبادي اآلخرين . -ب

يشة البحتة بين السلم االجتماعي التي تفرضها طبيعة الحياة أال يتضمن من التنازل ويقتصر السلم فيما يتعلق باملع -ج

 البشرية وحاجاتها الضرورية.  

يلغي واالختالف بل يؤسس العالقات اإلنسانية التي يجب أن تسود حياة الناس، فال سبيل إلى إلغاء التأكيد على  أال -د

 (. 13الخصوصيات العقائدية والحضارية والثقافية )

خصوصيات أن تمنع التعارف والتعاون بين أبناء املجتمع ألن املجتمع الليبي بطبيعته كان مجتمعا توافقيا ال يجوز لهذه ال

 ال تصارعا.  

 خامسا املوجهات النظرية : 

الصراع من أجل الحصول على دور يمكن من الحصول على أكبر قدر من السلطة أو أكبر فائدة مادية "الثروة أو 

 أكبر قدر من املكانة أو املنزلة االجتماعية أو كلها. 

ويمكن تفسيرها على أنه هناك اتجاهات لدى املجموعات املسلحة نحو ذاتها باعتبارها ساهمت في الثورة األمر 

 طيها الحق في الحصول على قدر أكبر من السلطة .الذي يع

وفي نظر سبنسر ان املجتمع اإلنساني بحكم قانون النشوء واالرتقاء يبدأ باإلشكال االجتماعية البسيطة 

املتجانسة املتمثلة قي الجماعات البدائية والقبلية املنعزلة ومنتهيا باألشكال االجتماعية املعقدة املتمثلة في املجتمعات 

الصناعية ، وفي هذا الصدد يعتبر سبنسر أن ظاهرة تقسيم العمل صفة مالزمة لتطور الجماعة اإلنسانية أو املجتمع 

اإلنساني، والتخصص في نظر سبنسر ينطوي على التضامن والتغاير ويهدف إلى غاية واحدة، وهي تحقيق غاية التطور 

 املتمثلة في التكامل.
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–د بأن التخصص ال يؤدي إلى االستقالل واالنعزال واالكتفاء الذاتي ، ولكنه ورغم هذا الفرض فاءت سبنسر يؤك

يؤدي إلى التضامن والتماسك  واعتماد األجزاء والوظائف على بعضها البعض، ورغم ذلك فالتباين مالزم  –أي التخصص 

نظرية سبنسر هو تحليله للتخصص، فكلما زاد التخصص زاد االنتقال من التجانس إلى الال  تجانس، ومن أهم عناصر 

للحكومة أو السلطة في املجتمع ، فالحكومة أو املجتمع السياس ي ظاهرة عرضية استدعتها ضرورة التنظيم االجتماعي 

 ( .14الذي بدوره ال يتم تكامل املجتمع اإلنساني إال به )

بتوفير شعور الخوف واإلرهاب  وعلى الرغم من أن الحكومة ظاهرة عرضية أو صناعية إال أنها ال تقوم بالكامل أال

 وهذا يعني أن للدولة مظهر رهبة وهيبة تزرع الخوف والطمأنينة في نفوس الناس وتمنع اعتداء بعضهم على بعض. 

ويتطلب تنظيم املجتمع تشريعا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، والفرد هو دعامة هذا التشريع، وبالرغم من أن 

شريع وتخرجه إلى الوجود، إال أنها ال تتدخل فيه ال بالقدر الذي يحفظ من االعتداء الحكومة هي التي ترعى هذا الت

 بعضهم على بعض. 

ويرى سبنسر أن الفرد حر في سعيه وكسبه وعمله وال يجب أن تتدخل الدولة في النشاط االقتصادي فالبقاء 

 طبقا لقوانين علوم الحياة.لألصلح فالعنصر الصالح يقاوم ويعيش ، والعنصر غير الصالح يفنى ويختفي 

والتنظيم االجتماعي الذي طرحه سبنسر ال  بد له من نظام تربوي حتى يمكن تنشئة األفراد في إطاره وبناء على 

ذلك يرى سبنسر ضرورة أن يتم التعليم بطريقة طبيعية فردية، فيتعلم الطفل باأللم عواقب تصرفاته ، وهذه هي 

مند الصغر الفرق بين الخطأ والصواب ، وعلى ذلك فيجب أن يعلم اإلباء  أوالدهم  الطريقة الطبيعية لتعليم الفرد

 العطف واملحبة منهم ، وفهم مستعدون لعمل أي ش ئ يحافظ على استمرار عطف ومحبة والديهم.

وطبقا لنظرية فيبر فالتنظيم االجتماعي هو تقنين للفعل االجتماعي في شكل مؤسسات يأخذ معناه من سياق 

التنظيم االجتماعي العام يستند إلى الشرعية أو مشروعية، وفرق فيبر بين السلطة والتسلط مشيرا إلى انه كثير ما يختلط 

 معنى السلطة بالتسلط ، وهذا حاصل فال حتى في أيامنا الحالية.

ناس األوامر فالسلطة كما يراها فيبر تقوم على شرعية واضحة محددة وهي احتمال أن تطيع جماعة معينة من ال

املحددة التي تصدر من مصدر سلطة معينة من الناس األوامر املحددة التي تصدر من مصدر السلطة ، فالطاعة تؤدي 

 (. 15إلى شكل أو أشكال من التنظيم االجتماعي يسمى في الغالب لبيروقراطية أو املكتبية أو سلطة املكتب )

قات التسلط( تكون فيها أطراف  املعادلة غير متكافئة وهنا أما التسلط فهو نوع خاص من عالقات القوة )عال

تختفي أو تغيب مشروعية تماما من مسرح الفعل أو تكون املشروعية مقامة على القهر والقوة ، ومن صفات هذا املوقف 

ر والتعليمات والعالقات االجتماعية غير املتكافئة ويصل ماكس فيبر إلى أن طاعة فرد أو جماعة لألوام –أشكال الصراع 

 التي تصدر من فرد إلى آخر أو من جماعة إلى أخرى يتطلب شرعية إذ على أساسها تتم الطاعة واإلذعان وتنفيذ األوامر.

لم  ثل والقيم ومن هنا نعتقد أن فيبرورأى ماكس فيبر إن إعادة تنظيم املجتمع تتم بواسطة صراع األفكار وامل

لوظيفيين بل يبدو في رأيه أن وجود الصراع ال يحول دون بقاء املجتمع واستمراره، يرفض الصراع مثل كثبر من البنائين ا

 والذي يتغير أساسا هو املعنى الذي يصبغه الفاعل على سلوكه في ضوء األهداف والغايات الكبرى للمجتمع.

 فعالية، بل أنها علىملثيرات االنوأكد بارسونز في نظريته أن أفعال الناس ليست عشوائية أو تحكمها الصدفة أو ا

، وإذا ي حياتها عنصر التنبؤ بمقتضياتهاالنقيض من ذلك تسير وفق أنماط منظمة ومقننة بصورة يمكن معها أن تحمل ف

قدرنا أن كافة األفراد أو معظمهم يشاركون في قيم نهائية جدية معينة ، تحدد أهدافهم وتعين الوسائل املصرح بها 

كن أن تضفي على سلوك األفراد معنى ومن ضمن هذا املعنى للسلوك مفهوم النظام الذي لتحقيق هذه األهداف فانه يم

 االجتماعي.  ء على عوامل تفسخ أو رهن البنيانيكفل االستقرار والقضا
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الة من التغير والتحول وتطرح نظرية بارسونز مشكلة كبيرة في املجتمعات املتخلفة اذ أن هذه املجتمعات تعيش ح

هذا التغير يأخذ في بعض األحيان شكل الصراع الحاد، وفي بعض األحيان األخرى شكل الصراع الخفي، إال ، و االجتماعي

أن املهم أن هذا الصراع ملختلف درجاته من املحتمل أن أو املنتظر أن يؤدي إلى اقتالع املجتمعات املتخلفة من جذورها 

 جديدة ال تعرف هويتها وشكلها البنائي حتى اآلن.  وأصولها التاريخية والثقافية ويضعها قي قوالب اجتماعية

وتظهر أزمة نظرية بارسونز في عدم قدرتها على تفسير وتحليل التغيير والصراع تفسيرا مقنعا، وتركز وتوظف 

املرض االجتماعي واالضطراب االجتماعي، وعدم التوازن االجتماعي لتفسير الصراع والتعيير، والحقيقة أن غير ذلك 

 ر والصراع رضيا أم كرها قوة تاريخية تحرك املجتمعات وتنقلها من شكل إلى أخر ومن روح إلى أخرى. فالتغي

وتضيف النظرية املادية التاريخية بأن كل ش ئ يحمل ذاته بدور فنائه وتناقضه، وهذا املبدأ شبيه بمقولة ابن 

دوية والطبيعة الحضرية املرفهة التي تأخذها خلدون حول بناء الدولة وعمرها وفسادها بسبب الصراع بين الطبيعة الب

الدولة كلما نمت وتطورت وتحولت من طور البداوة إلى طور الحضارة واملدنية، فعندما تفسد الطبيعة البدوية والعصبية 

 البدوية تتحول من طبيعة التقشف، والخشونة إلى طبيعة الترف والنعيم تبدأ الدولة في حلقة االنهيار وتكون قد زرعت

 (  وأكد أبن خلدون على ضرورة قيام الدولة.16بذور فنائها نهايتها)

وترى املادية التاريخية أن اإلنسان خير بالطبيعة، وان الظروف االجتماعية املحيطة به هي التي جعلته شيطانا، 

كن تحوله إلى حياة وهذه النظرية تشبه إلى حدا بعيد، وجهة نظر جان جاك روسو الذي يرى أن اإلنسان خير بطبيعته، ول

 املجتمع عبر الطبيعي هي التي جعلته شريرا يقتل بعضه بعضا وينهب بعضه بعضا، ويعتدي القوي على الضعيف. 

ويزعم أصحاب هذه النظريات وخاصة املاركسيون منهم أن مصدر الصراع هو حاجة اإلنسان األساسية للبقاء في 

يصلحهم القدر املالئم من الغداء والكساء واملأوى وكل األشياء التي  ظل ظروف الندرة والعوز السائد، إن األفراد ال

يرغبونها ويحتاجونها، وقد خلق هذا العوز بسبب عدم املساواة االقتصادية واالجتماعية بين الجماعات، فدائما ما تكون 

وال النفوذ في حالة من حاالت هناك جماعة تحتكر القوة والثروة والنفوذ، ومن ثم يبقى من ال يملكون القوة وال الثروة 

 سوء التوازن.

 سا: تحديات السلم االجتماعي في املجتمع الليبي:   دسا

يعتبةةر املجتمةةع الليبةةي مةةن املجتمعةةات التةةي تتميةةز بتنةةوع الجماعةةات فيةةه وقيامهةةا غلةةى األسةةس القبليةةة والجهويةةة، يعتبةةر املجتمةةع الليبةةي مةةن املجتمعةةات التةةي تتميةةز بتنةةوع الجماعةةات فيةةه وقيامهةةا غلةةى األسةةس القبليةةة والجهويةةة، 

فهةةةدا التنةةةوع بةةةدال مةةةن أن يكةةةون دافعةةةا قويةةةا  باتجةةةاه تحقيةةةق التقةةةدم والتطةةةور فةةةي املجتمةةةع الليبةةةي أصةةةيح يشةةةكل تهديةةةدا فهةةةدا التنةةةوع بةةةدال مةةةن أن يكةةةون دافعةةةا قويةةةا  باتجةةةاه تحقيةةةق التقةةةدم والتطةةةور فةةةي املجتمةةةع الليبةةةي أصةةةيح يشةةةكل تهديةةةدا 

را فةي العالقةات القائمةة، ممةا أثةر بشةكل بةالغ علةى مسةار را فةي العالقةات القائمةة، ممةا أثةر بشةكل بةالغ علةى مسةار صارخا للوحدة الوطنية الليبية، حيث تةرك الصةراع شةرخا كبيةصارخا للوحدة الوطنية الليبية، حيث تةرك الصةراع شةرخا كبية

العمليةةة السياسةةية فةةي الةةبالد، وعلةةى نشةةوب نزاعةةات عنيفةةة )قبليةةة وجهويةةة وثقافيةةة(، ففةةي كثيةةر مةةن الةةدول كالواليةةةات العمليةةة السياسةةية فةةي الةةبالد، وعلةةى نشةةوب نزاعةةات عنيفةةة )قبليةةة وجهويةةة وثقافيةةة(، ففةةي كثيةةر مةةن الةةدول كالواليةةةات 

املتحةةةةةدة األمريكيةةةةةة وسويسةةةةةرا، وجنةةةةةوب إفريقيةةةةةا وغيرهةةةةةا مةةةةةن الةةةةةدول ذات الطةةةةةابع ألتعةةةةةددي أصةةةةةبحت قوتهةةةةةا فةةةةةي تعةةةةةدد املتحةةةةةدة األمريكيةةةةةة وسويسةةةةةرا، وجنةةةةةوب إفريقيةةةةةا وغيرهةةةةةا مةةةةةن الةةةةةدول ذات الطةةةةةابع ألتعةةةةةددي أصةةةةةبحت قوتهةةةةةا فةةةةةي تعةةةةةدد 

ات فيها، فكل جماعة تسعى من أجةل تقةديم األفضةل سةواء بشةكل منفصةل أو عةن طريةق التكةاتف والتعاضةد، ات فيها، فكل جماعة تسعى من أجةل تقةديم األفضةل سةواء بشةكل منفصةل أو عةن طريةق التكةاتف والتعاضةد، الجماعالجماع

حيةةةةةث اسةةةةةتطاعت أن تخلةةةةةق أجةةةةةواء مةةةةةن الحريةةةةةة والديمقراطيةةةةةة والسةةةةةلم االجتمةةةةةاعي علةةةةةى األسةةةةةس الوطنيةةةةةة بعيةةةةةدا عةةةةةن حيةةةةةث اسةةةةةتطاعت أن تخلةةةةةق أجةةةةةواء مةةةةةن الحريةةةةةة والديمقراطيةةةةةة والسةةةةةلم االجتمةةةةةاعي علةةةةةى األسةةةةةس الوطنيةةةةةة بعيةةةةةدا عةةةةةن 

  االنتماءات الضيقة. االنتماءات الضيقة. 

تالف وصراعات فبلية وجهوية، وصراعات فكرية ثقافية، من خالل النظر إلى واقع املجتمع الليبي وما يحتويه من اخ

أصبح واضحا للعيان غياب املشاركة والتعاون ضمن مشروع السلم االجتماعي الحقيقي، وبقيت العالقات هشة تستند 

بشكل واسع إلى التجارب الشخصية غير السلمية، مع وجود عدد قليل من التعميمات كذلك بقيت املشاعر الوطنية 

عن الوالء الوطني بدال من الوالء القبلي والجهوي دون أن تشهد أن تغيير ملموس ومؤثر على عملية تحقيق السلم  البعيدة

 االجتماعي، ومن خالل استقراء الوضع في مجتمعنا الليبي يمكن تحديد أهم تحديات السلم االجتماعي فيما يلي : 

 



  7العدد  - مجلة المؤتمرات العلمية الدولية  

International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

52 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 وجود بيئة سياسية غير مالئمة:  -1

ة بتحقيق السلم االجتماعي كما هو الحال في أعلب املجتمعات التي مزقتها النزعات إلى بيئة تعتمد الجهود الخاص

سياسية مالئمة تسعى الحتضان كافة األفكار البناء واملشاريع املمهدة لبناء املجتمع وفق أسلوب ناجح ملنع تكرار النزاع 

لتي تسير باتجاه ترسيخ الديمقراطية واحترام التعددية مجددا فالساسة في املجتمعات ذات الطابع الديمقراطي أو الدول ا

هم أصال من يقومون بإدارة شؤون البالد، ويسعون بشكل متواصل إلى تحقيق الصالح العام ، غير أن البيئة السياسية 

خل الدولة في املجتمع الليبي تعتمد أساسا على التحديات وإحراز الحصول على أكبر من الفائدة ومن املزايا السياسية دا

على حساب األطراف األخرى املشاركة في العملية السياسية ، مما شكل طريقا مليئا باملفاجآت غير السارة للشعب الليبي 

الذي يستيقظ يوميا على صوت الخالفات بين مختلف املكونات السياسية غير الواعية لذاتها ومدى خطورة األوضاع التي 

أخر في زرع ثقافة االنقسام بدال من الوحدة واملشاركة الفعلية وإعطاء األولوية ملن تمر البالد ، مما ساهم بشكل أو ب

يملك الكفاءة أيا كانت قبيلته أو جيهويته . أن املشاركة غير الجدية واملعتمدة على املصالح الخاصة أو الفئوية من قبل 

ية والعداء بين كافة املكونات ، وبالتالي التأثير زعماء الفكر والسياسة واإلعالم وعيرهم، تؤدي إلى إيقاظ مشاعر الكراه

 .السياسية وتحقيق السلم االجتماعيعلى مسار العملية 

ما يعاني منه املجتمع الليبي اليوم هو سؤ األوضاع األمنية  حيث يشهد  املجتمع يوميا العشرات من القتلى 

والجرحى والنازحين واملهجرين جراء العمليات اإلرهابية، وأن الحكومة ومن يعارضونها لم يجدوا منفذا لالتفاق، وبالتالي 

هذه الظروف املأسوية يحاول الحصول على املكاسب السياسية  الحد من هده العمليات اإلجرامية، فكل طرف في ظل

على حساب الطرف األخر ناسين ملاذا هم أصال موجودون على الساحة السياسية الليبية؟ وملاذا تم انتخابهم؟ وماذا 

 عليهم أن يفعلوا بعد عملية انتخابهم؟ 

سيين ، عليه فهذه التصرفات غير الحكيمة إن اإلجابة على هذه األسئلة تبدو صعبة وبعيدة عن  تفكير  السيا

تمثل بيئة غير سليمة وتدفع إلى وقوع املزيد من الخسائر البشرية واملادية ، وكلما تأخرت املكونات السياسية في توحيد 

 صفوفها كلما أثرت سلبا على السلم االجتماعي تحت سقف املجتمع الليبي.

 أثار املاض ي وتنامي روح االنتقام:  -2

لكل جماعة داخل املجتمع تاريخها املميز في تعايشها مع الجماعة األخرى، من خالل إدراكها لطبيعة ثقافتها إن 

وتاريخها تجاه الجماعات األخرى وبشكل خاص أثنا النزاعات الحاصلة بينهما، حيث أن هناك شكاوي حقيقية للعديد من 

ي املاض ي البعيد أو القريب، حيث أن بعض الضغائن لها الجماعات ضد األخرى نتيجة لجرائم قد ارتكبت مؤخرا أو ف

أسس تاريخية ومع ذلك فان الجماعات تسعى إلى تبرئة ساحتها وتحاول أن تعظم تاريخها وكثيرا ما تتصور جيرانها 

 ومنافسيها هم أعداء لها.

م، 1994س ي في رواندا عامففي تبرير ملدبجة الهوتو التي أودت بحياة ما يتراوح بين ثمانية ألف ومليون من التوت

أصر أحد أفراد الهوتو بقوله لم تكن )إبادة جماعية، بل كانت دفاعا عن النفس( . فالقصص التي تتوارثها األجيال شفهيا 

من جيل ألخر، تصبح جزء ال يتجزأ من ثقافة الجماعة وكثيرا ما يتم تحريفها واملبالغة فيها بمرور الوقت، ويتعامل معها 

 ة على أنها جماعة ، وأساس يجب التصرف وفقا لها . أفراد الجماع

إن املاض ي وما يتركه من تداعيات والرجوع إليه بين الحينة واألخرى تشكل عقبة حقيقية في مجال السلم 

االجتماعي، ان كافة األطراف املشاركين في األعمال العدائية لها أألمها الناتجة أساسا عن ضراوة تلك العمليات وبالتالي 

شكل تراثا يوزع في عقول األجيال القادمة عبر ذكرها مرارا وتكرارا، ان املجتمع الليبي سهد أحداث عنف شديدة على ت

مدار عقود طويلة ، واستمرار بعض هذه األحداث وتناميها مما انعكس سلبا على النسيج االجتماعي الليبي، ودفع خاللها 

مما ولد روح االنتقام والبحث عن الفرص السانحة لالنتقام، وبتالي أصبح الليبيين ثمنا باهظا في األنفس واملمتلكات، 
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النظر الى املاض ي األليم جزء ال يتجزءا من حاضرنا ومستقبلنا، وأصبحنا نتصرف وفقا لهوى هذا املاض ي ، فكانت نتيجة 

 بي ملخاطر جمة.ذلك تعزيز الصراع واالختالف، مما عرض األمن والسلم االجتماعي بين أبناء املجتمع اللي

عليه من أجل بناء وطن على األسس الحضارية والديمقراطية ال بد من إلقاء املاض ي وراء ظهورنا وعدم العودة إليه 

مجددا وتطبيق املقولة املشهورة )انظر إلى املاض ي بغضب(، وبهذا فقط يمكن أن يتقدم املجتمع الليبي ويرسخ فيه السلم 

 ، وبالتالي دفع تجربة التجول الديمقراطي للوصول إلى غايتها .  االجتماعي واملواطنة الحقيقية

 غياب املؤسسات السياسية املوجهة لعملية السلم االجتماعي: -3

يمثل غياب التوجيه السياس ي من قبل املؤسسات السياسية من أبرز املشاكل التي تتحدى السلم االجتماعي 

ا املضمار وهي مشكلة ال تستطيع التغييرات البنيوية الجذرية أو داخل املجتمع وتعد املعضلة األكبر جدية في هذ

املؤسسية  تعالجها مما لم تتوفر النية السليمة الواضحة من قبل تلك املؤسسات، ان عملية تفويض جهة أو مؤسسة 

ى أرض سياسية للقيام بمهمة إشاعة ثقافة السلم االجتماعي ال يشكل شرطا أساسيا لوضع السلم يمكن تطبيقها عل

الواقع ، ما لم يتوافر التوجيه الدقيق والنية الحقيقية والجهود الكبيرة التي تبدل كخطوة أولية والتي يجب أن تكون 

جهودا مستديمة من قبل كافة األطراف واملكونات ذات الصلة من أجل تقديم التوجيه واإلرشاد والدعم املادي واملعنوي 

لفصل النهائي بين األطراف املتحاربة هدفا واقعيا لألطراف املشاركة في عملية بناء في هذا اإلطار، وطاملا بقيت مسألة ا

جسور السلم االجتماعي فسيظل من الصعب جدية عليهم أن يعززوا السلم دون وجود التوجيه السياس ي املستمر 

بل املؤسسات السياسية في والواضح والخطط املدروسة والخبرات اإلنسانية املدربة التي البد من توفيرها مدعمة من ق

 مجال بناء السالم في مرحلة ما بعد الصراع .

وفي املجتمع الليبي وفي ظل غياب الجهة السياسية التي تسعى إلى تشجيع عملية السلم االجتماعي بين املكونات 

لحكومتان والجهة الليبية، وخاصة الجهة التنفيذية املتمثلة باملجلس النواب واملجلس األعلى، واملجلس الرئاس ي وا

التشريعية املتمثلة بالبرملان، والذي يمثل أساسا كافة الشعب الليبي أصبح من الصعب الحديث أصال عن الخطوات 

األولية في مجال السلم االجتماعي، حيث نرى عدم الوضوح وغياب التوجيه والتماسك والتوافق داخل تلك املؤسسات 

 اء سياسة السلم مالئمة تتناسب والوضع الليبي املزري في كثير من األحيان.هو من أبرز التحديات التي تقف وراء بن

وكل ما هناك هو الوقوف على القضايا الكيدية والتسويات السياسية غير السليمة التي تؤثر على حياة الوحدة 

 الليبية.

هة ، ونرى أن تكون تلك الجمع الليبيعليه البد من جهة سياسية تسعى إلى توجيه عملية السلم االجتماعي في املجت

البرملان بالتعاون مع املجلس الرئاس ي ومجلس الوزراء من أجل وضع خطط مالئمة واالتصال بذوي الخبرة في مجال 

خلق واقع مفعم باالتصاالت مع كافة  إلىالسالم، وفتح دورات تدريبية التأهيل الكوادر املطلوبة ، والسعي بعد ذلك 

كل الذي يضمن عدم خروج سياسة العمل هذه عن الخط املرسوم لها باتجاه تجذير السلم مكونات الشعب الليبي بالش

 االجتماعي. 

وبصفة عامة يمكن القول بأنه خالل فترة االنقسام السياس ي الذي انعكس على معظم مؤسسات الدولة، لم يعد 

اظ على وحدة بعض املؤسسات من هناك إمكانية للحديث عن اإلصالحات املؤسسية بقدر ما كان هناك محاوالت للحف

االنقسام والتشظي، ولعل أبرز األمثلة على ذلك حالة االنقسام الحاد الذي عانى منها الجسم التشريعي املتمثل في مجلس 

 النواب.

أن ما يعانيه مجتمعنا لتوافق على كثير من القضايا. حيث أصبح له مقرين في كل من طبرق وطرابلس نتيجة عدم ا

م تعاني من أزمة ثقة فيما بينهما، إضافة إلى النزاع حول الشرعية الذي أسهم 2014الحكم التي برزت مند عام اليوم بنى 

في توسيع حدة الصراع، وتعميق الفجوة فيما يتعلق بالثقة بينهما، والذي بدوره عزز مظاهر االنقسام املؤسس ي الذي أدى 
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ر من املؤسسات منها املصرف املركزي الذي أصبح له مقرين أحدهما إلى استشراء العديد من املشاكل منها ، انقسام كثي

ف غرب البالد وألخر في شرقها، إضافة إلى انقسام  البلديات وبعض وحدات الحكم املحلي وتعاملها مع إحدى الحكومتين 

 دون األخرى.  

 االنقسام املؤسس ي : -4

م حيث انقسمت العديد 2014يعتبر االنقسام املؤسس ي من أبرز التحديات التي يعاني منها املجتمع الليبي بعد عام 

م، وعدم تنحي املؤتمر 2014من املؤسسات، وكذلك أنش ت مؤسسات جديدة بعد انتخابات مجلس النواب في يونيو 

،وعدم تسليمه للمهام التشريعية للجسم  2012ليوالوطني العام الجسم التشريعي السابق الناتج عن انتخابات يو 

املنتخب، مما نتج عن ذلك انقسام واضح تمثل في انتقال مجلس النواب إلى طبرق حيث بأشر مهامه من هناك ، وعقد 

 م، والذي بدوره شكا الحكومة املؤقتة التي يترأسها عبدا هلل الثني في مدينة البيضاء، وفي2014أغسطس  4أول جلساته في 

نفس الوقت فأن املؤتمر الوطني العام أستمر في ممارسة مهامه كجسم تشريعي حي ث شكل حكومة أخرى في مدينة 

م، وخلفه فيما بعد خليفة 2014طرابلس ، أطلق عليها أسم حكومة االنقاد الوطني والتي تترأسها عمر الحاس ي في ابريل 

ستمرت حتى تشكيل حكومة الوفاق التي تأسست كنتاج لالتفاق م، وا2015الغويل الذي استلم رئاسة الحكومة في أبريل 

(. ويمكننا أن نقول بأن االتقاد السياس ي 17) 2015السياس ي الذي تم التوقيع عليه في الصخيرات باملغرب في ديسمبر 

لصخيرات في الذي قد أسهم في توسيع الفجوة بين األطراف املتنازعة حيث أداء االتفاق السياس ي الليبي الذي وقع في ا

، وان ما نالحظه اليوم فأن الصراع يدور بين مؤيدي الداخلي أكثر مما أسهم في تسويتهاملغرب إلى إعادة تشكيل الصراع 

 االتفاق ومعارضيه، حيث يضم طرف منشقين عن املعسكرين األصلين، وكال الطرفين مسلح. 

أثر ذلك أيضا على أداء املؤسسة القضائية، كما ونتيجة لالنقسام الذي طال املؤسستين التشريعية والتنفيذية، 

أسهم االنقسام السياس ي إلى انشطار كثير من املؤسسات وان كان ظاهريا قد حافظت على وحدة كيانها مثل مصلحة 

الضرائب، وهيئة تشجيع االستثمار وشؤون الخصخصة ،كما أسهم االنقسام السياس ي في خلق ظاهرة التناظر 

إدارات جديدة تتنازع  الصالحيات و االختصاصات مع املؤسسة القائمة، كما أدى االنقسام  املؤسس ي، وخلق مجالس

كذلك نجد التضخم الوظيفي وكثرة  ء في طرابلس أو في البيضاء.السياس ي إلى خلق وزارات مناظرة في كال الحكومتين سوا

ارات جديدة، وممثلين تأسيس مجالس إدالتعيينات، الذي برز في الصراع بين الحكومتين للسيطرة على السفارات، و 

وتفش ي الفساد بمستوياته في كل مؤسسات الدولة، وحالة االنقسام السياس ي التي أثرت على األداء دبلوماسيين،

الحكومي، وعلى نواتج السياسات، والتسيب اإلداري واملالي باملؤسسات الليبية، تدني مستوى الخدمات وتعطل العديد  

 من املصالح.  

 غياب الثقة بين مكونات الشعب الليبي: -1

، من املفيد التساؤل عن الثقة املتبادلة املكونات املتعددة داخل املجتمع في إطار تجديد السلم االجتماعي بين

، ذلك أن االهتمام بمسألة الثقة وانعكاساتها على إحالل السالم بين األطراف مازال األطراف التي كانت في صراع مستمر

 ئل غاية في الحساسية والتي يتوقف على وجودها أعمال عملية تأخير السلم االجتماعي الحقيقي . من املسا

إن األساس الضروري للتقدم من املجتمع عانى أو يعانى من الهيمنة العرفية والصراع القبلي والجهوي والتهجير 

الثقة املتبادلة في نفوس جميع األطراف والنزوح والعنف إلى مجتمع تسود فيه روح السالم الحقيقي، هو غرس مبادئ 

والتشجيع على التقارب والعالقات، وإعادة بناء الثقة عبر الحوار والتقابل وااللتقاء املستمر، والتمتع بروح العفو 

والتسامح، ومن أبرز األمثلة التي تناولت مسألة الثقة وجعلها أساسا نحو السلم الفعلي بين كافة املكونات، املجتمع 

  ود عقب زوال نظام الفصل العنصري.نوب إفريقي في العالقة بين البيض والسالج
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أن املجتمع الليبي بمختلف أطيافه شكل سياقا مبنيا على التوهم واإلصرار على التفكير غير املدروس واملعتمد 

راف السياسية فعليا على تداعيات املاض ي وتناقضات الحاضر في الغالب األعم وغموض املستقبل، حيث مثلث األط

املنبع األساس ي لهذا السياق من خالل ما تعكسه خالفاتها السياسية من واقع مر يؤثر سلبا على تبادل الثقة فيما بين 

 أطياف املجتمع .

بهذا يمكن القول أن الطريق األمثل إلعادة الثقة في نفوس الشعب الليبي، وبالتالي تحسين العالقات فيما لبن 

، يتمثل في االتفاق السياس ي فيما بين كافة الكتل املشاركة في العملية جذير السلم االجتماعيت تمهيدا لتاملكونا

 السياسية، وقيامها بدور املشجع على التقارب والتسامح واالختالط ونسيان األم املاض ي املرير.

نتماء القبلي ن حيث اال وان من ينظر إلى املجتمع الليبي اليوم يجده مزيجا إنسانيا متنوعا من حيت الثقافة، وم

، ومن حيث نمط املعيشة والنازحين واملهجرين ،وبعض املدن التي يقتتل أهلها، وهناك اتجاهات والعشائري والجهوي 

مختلفة، ويمكن وصف الحالة العامة في مجتمعنا الليبي بأنها قائمة على تحكم النظام العشائري وأعراف القبائل 

باألعراف وليش ى بالدولة مع شيوع الجهل والتعصب لدى معظم السكان، وهناك من يعمل السائدة، مما يؤكد بأننا نحكم 

 على أثارة النزاعات ليتمكنوا من ضمان سيطرتهم ومصالحهم وسالمتهم. 

 الهجرة والنازحون : -2

هجرة الزال يعاني املجتمع الليبي من ويالت الهجرة والتي تتم عن طريق البحر املتوسط والذي أصبح قناة ال

مليون ،  2.5م قدر العدد أألجمالي للرعايا األجانب حوالي 2011الرئيسية، وليبيا اليوم هي نقطة انطالق رئيسية ، وفي عام 

( من 0/0 90مهاجر) 704,142قدر العدد اإلجمالي  2018. عام 10من املهاجر نتيجة أعمال  الحرب  764,372غادر منهم 

أن مشكلة الهجرة تعد تحديا للمجتمع الليبي حيث أن . 2011 ملنظمة الدولية للهجرة( من القاصرين(*ا0/0 10البالغين )

املهاجرين املتواجدين على األراض ي الليبية مستفيدين من خدمات العالج املجانية ومتمتعين بمزايا دعم الوقود 

ومن ناحية  أو ضرائب للدولةواملحروقات ويستحوذون على اإلعمال في القطاع الخاص الغير الرسمي دون دفع أي رسوم 

أخرى أن استمرار تدفق املهاجرين يرسخ إعمال التهريب والجريمة ويوثق تعامالت رسوم أو ضرائب للدولة، ومن ناحية 

أخرى ان استمرار تدفق املهاجرين يرسخ أعمال التهريب والجريمة ويوثق تعامالت هده الجماعات مع الفئات املجتمعية 

عدم  أنكما ها في املجتمع. نين في التعامل في تقديم الخدمات ومن تم شيوع الجريمة وتقبلها وانتشار األخرى ويورط املواط

تمكين املهاجرين من الوصول إلى وجهتهم األوروبية فأنهم سيحاولون البقاء في املجتمع الليبي نظرا للمزايا املعيشية مقارنة 

ديمغرافيا ويصيح لزاما منحهم حقوق املواطنة والجنسية الليبية. بمجتمعاتهم ومن تم ومع مرور الوقت سيشكلون تغيرا 

شخص داخليا ، ونزح حوالي  435,000أما فيما يخص النزوح الداخلي فقد قدرت مؤسسات دولية أنه قد نزح ما يقدر ب 

إعادة دمجهم م ، ولكن واجهوا تحديا في 2017عاد إلى ليبيا في بداية  200,000شخص إلى دول أخرى ،وحوالي  125,000

مليون شخص ، بما في ذلك النازحين داخليا والعائدين  3و1م كان أكثر من 2017باملجتمع وإعادة بداء حياتهم. في بداية 

واملهاجرين والالجئين  وطالبي اللجوء والضعفاء من غير النازحين بحاجة إلى املساعدة اإلنسانية ، وان عودة النازحين 

ملجتمع الليبي القيام بالعديد من اإلجراءات لضمان الحياة الكريمة واملستقرة لهده العائالت داخليا تحتاج من الدولة وا

 (. 12-11فاغلب هؤالء األساسية املدمجة للحوار االقتصادي واالجتماعي الليبي 

 سابعا: النتائج :

ي تلي الحروب والنزاعات بغية يمثل السلم االجتماعي إحدى الخطوات املهمة التي تتحدها املجتمعات في الفترة الت -1

إصالح أثار املاض ي والعودة إلى الحالة التي كانت قبل النزاع رغم صعوبة تحقق ذلك ، والعيش معا تحث مظلة الصفح 

 ونسيان املاض ي، وبالتالي من الضروري بمكان إعداد برامج اجتماعية واضحة لتحقيق السلم االجتماعي.
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من معدالت عنف مسلح مباشر شبيهة بل وحتى أعلى من تلك التي في فترة النزاعات تعاني مجتمعات ما بعد النزاع  -2

املسلحة، كما يمكن ملعدل الوفيات املفرطة أن تبقى مرتفعة في هذه املجتمعات على الرغم من مرور فترة طويلة على 

الع حرب في مجتمعات لم تشهد توقف إطالق النار ، وان خطر تكرار وقوع النزاع العنيف يبدو أكثر بكثير من خطر اند

 نزاعات مسلحة، مما يتطلب إقامة برامج نفسية واجتماعية تأهيلية ملرحلة ما بعد الحرب.  

املخاطر املباشرة والهيكلية في بيئات ما بعد النزاع من املخدرات وتوفر األسلحة وانتشارها وارتفاع معدالت البطالة بين  -3

ن املشردين يمكن أن يؤثر قي ظهور العنف املسلح ملا بعد مرحلة النزاع وكثافة ومدة الرجال والتجمعات الكثيفة للسكا

 .دوامه

 شخص خارجيا . 125,000شخص داخليا ، ونزح حوالي  435,000قدر عدد النازحين ب  -4

 

 ثامنا : التوصيات:

والدارسين في املجتمع العربي عامة يعتبر موضوع السلم االجتماعي من املواضيع التي لم تحظ باهتمام الباحثين  -1

 واملجتمع الليبي خاصة، لذا يوص ي الباحث بأجراء دراسات تخدم موضوع السلم االجتماعي.

 دور األعالم في تعزيز قيم السلم االجتماعي في املجتمع ونشر ثقافة السلم االجتماعي عبر وسائل األعالم املختلفة. -2

ي تضمن مشاركة الناس عن كتب في األنشطة االقتصادية واالجتماعية والسياسية االهتمام بالتنمية البشرية والت -3

صنع القرار، والى سلطة  إلىوصول مستمرة  إمكانيةوالثقافية التي تؤثر في حياتهم ، ومن املهم أن تكون لدى الناس 

املجتمع املدني في مجال مشاركة املشاركة والتي تعد عنصرا جوهريا من عناصر التنمية، كما ينبغي تفعيل دور مؤسسات 

 املواطنين وخاصة فئة الشباب ، ورفع مستوى الوعي الثقافي واالجتماعي.

وضع إستراتيجية في املجتمع من أجل السلم االجتماعي والعمل على تحصين األجيال ضد التخريب وإثارة الفتن وقبول  -4

وان يكتسب الفرد عادات لها عالقة باملحافظة البيئة  األخر والتعامل معه والتفكير في مستقبل األجيال القادمة

 االجتماعية والطبيعية.

 إطالق حوار مجتمعي يعمل على تأسيس عقد اجتماعي بين األطراف املختلفة.  -5

وأن ما نطمح إليه اليوم هو الوصول إلى مستوى مقبول من العيش ، حيث أن تحقيق رفاهية اإلنسان وهي غاية السلم 

 االجتماعي.
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 الهوامش:

نهلة سيد عبد الحميد ، أماني فوزي، معوقات آراء الخدمة االجتماعية لدور مكاتب الشيخوخة السنوية، مجلة  -1

 .635، ص 2007الدراسات االجتماعية ، دار العلوم اإلنسانية، كلية الخدمة االجتماعية، ابريل 

 www.jameataimn.ovg علومات االنترنت ،املوقع عبد املجيد الزداني، املعوقات العوائق ،منشور على شبكة امل -2

23/2/2020   . 

، القاهرة دار  24ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب ، تحقيق : عبدا هلل علي الكبير وآخرون، ج -3

 .3190املعارف ، د . ت ص

 .640، صم2004مجمع اللغة العربية ، املعجم الوسيط ، مكتبة الشروق القاهرة ،  -4

، مادة ، دار الهداية د.ت172ر القاموس، الزبيدي ، محمد محمد بن عبد الرزاق الحسيني ، تاج العروس من جواه -5

 .286،  282عيش ، ص ص 

التويجري ، عبد العزيز بن عثمان : اإلسالم والتعايش بين األديان ، في أفق القرن الحادي والعشرين ، منشورات  -6

 .  2م ص1998سالمية، للتربية والعلوم والثقافة ، اليونسكو ، املنظمة العربية اإل 

تساير انطوينا ، وميناو ، مارثا. تخيل التعايش معا تجديد اإلنسانية بعد الصراع أالثني العنيف، ترجمة : فؤاد األهلية  -7

 . 29، ص 1م ط2005للنشر والتوزيع ، 
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 التدخالت األجنبية ومأزق إعادة بناء الدولة في ليبيا

Foreign interference and the impasse in rebuilding the state in Libya 

 د/ جمال بن مرار 

 الجزائر -جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة  " " أ أستاذ محاضر  

 مختبر األمن القومي الجزائري: الرهانات والتحديات - كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص:

يتناول هذا المقال التدخالت األجنبية ومأزق إعادة بناء الدولة في ليبيا، لدراسة ظاهرة التدخالت األجنبية التي زادت 

حدتها بعد نهاية الحرب الباردة فقد تحولت بؤر عديدة من العالم إلى حروب باردة وساحة للتدخالت تحت ذرائع شتى 

تفالي لم يعد قائما فتحول مبدأ عدم التدخل إلى حق التدخل ثم إلى واجب منها ما هو معلن وما خفي، فإن المفهوم الوس

التدخل فبذلك استبيحت الحدود االقليمية للدول ولم يعد لمبدأ السيادة الوطنية معنى في عالم تحولت فيه طبيعة ومحتوى 

ام القوة لحماية المدنيين خاصة المفاهيم وفسحت المجال أمام التدخل وتفعيل مبدأ المسؤولية وعدم احترام قواعد استخد

بعد تجاوز الحلف األهداف اإلنسانية إلى اإلعالن عن الحرب لإلطاحة بنظام القذافي، مما أفقد التدخل مصداقيته، خاصة 

وأن هذا التدخل لم يقدم فرصا للبناء والمحافظة على األمن المجتمعي بل ساهم بطريقة أو بأخرى إلى نشر الفوضى 

ا وفي المنطقة بأكملها، وبهذا أصبحت مسألة حقوق اإلنسان ونشر الديمقراطية وغيرها من المفاهيم واألمن في ليبي

الغربية ذريعة للدول القوية التي تتحكم في مجلس األمن والنظام العالمي لتحقيق مصالحها الحيوية، وهو ما يجعل هذه 

 لية واإلقليمية والدولية الراهنة.الدولة في مأزق حقيقي إلعادة بناء الدولة في ظل الظروف الداخ

 .الكلمات المفتاحية: التدخل؛ إعادة بناء الدولة؛ العالقات الدولية؛ ليبيا؛ الدولة
 

Abstract: 

This article deals with foreign interference and the impasse of rebuilding the state in 

Libya, to study the phenomenon of foreign interventions that increased in intensity after 

the end of the Cold War, as many foci of the world turned into cold wars and an arena for 

interventions under various pretexts, including what is declared and what is hidden, the 

Westphalian concept no longer exists, so it has changed The principle of non-interference 

leads to the right to intervene and then to the duty to intervene, so the territorial 

boundaries of states have been permissible, and the principle of national sovereignty no 

longer has meaning in a world in which the nature and content of concepts have changed 

the intervention lose its credibility, especially since this intervention did not provide 

opportunities for building and maintaining societal security, but rather contributed in one 

way or another to spreading chaos and security in Libya and in the entire region, thus the 

issue of human rights and the spread of democracy and other Western concepts became a 

pretext Powerful countries that control the Security Council and the global system to 

achieve their vital interests, which makes this country in a real impasse to rebuild the 

State under the current internal, regional and international  and allowed for intervention 

and the activation of the principle of responsibility and failure to respect the rules for the 

use of force to protect civilians, especially after the alliance transcends the humanitarian 

objectives to the declaration. About the war to topple the Gaddafi regime, which made 

conditions. 

Keywords: intervention; Rebuilding the state; International Relations; Libya; State. 
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 مقدمة:

والتي اتسمت باملطالبة بتحسين الظروف االجتماعية  2011إن التحوالت التي شهدتها املنطقة العربية منذ عام 

والدولية رغم أن الظروف  اإلقليميةحريات التعبير، فإن ليبيا لم تكن بمنأى عن هذه التحوالت  أماموفتح املجال 

هذا ما استدعى تحرك إقليمي عربي ودولي ملناقشة خطورة تطور األوضاع في ليبيا، واألسباب تختلف من دولة إلى أخرى، 

حيث لجأ مجلس األمن الدولي إلى تحريك مبدأ األمن الجماعي من خالل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة في 

، اللذان 1973و 1970القرارين األمميين  إصدارملة قد يواجهها املجتمع الليبي، لذا تم مواجهة أزمة إنسانية محت

يتضمننان استعمال القوة من قبل املجتمع الدولي ملواجهة النظام القائم آنذاك مع تفعيل مسؤولية الحماية، حيث 

 .واألمن االستقرارأسفر هذا التدخل عن إنهاء حكم نظام القذافي ودخلت ليبيا مرحلة من 

 ما مدى فعالية التدخالت الدولية في تحقيق الوفاق الوطني وإعادة بناء دولة ليبيا ؟ :الدراسة إشكالية

 فرضيات الدراسة: 

كلما فشلت الدولة في  تسيير شؤونها الداخلية والوعي باالنتماء الوطني كلما زادت فرص التدخالت األجنبية تحت عدة  -

 مسميات وشعارات.

ِكها.كلما  -
ّ
 زادت ظاهرة اختراق الدولة من طرف عّدة فواعل إقليمية وعاملّية  زادت  هشاشتها وتفك

 والإلستقرار في الدولة كلما تناقصت فرص إعادة بناء الدولة.واألمن كلما زادت عوامل الفوض ى  -

 

 أهداف الدراسة:

ِل إلى   ص الهدف األساس ي الذي تصبو الدراسة إليه ِللَتَوصُّ
ّ
محاولة فهم التجاذبات التي تريد النيل من سيادة يتلخ

الدول والتي بدورها ستفسح املجال أمام عالم بدون سّيادة، وهذا األفق املبهم الغامض هو الذي يبقى يقلقنا نظرا 

 للتحّوالت التي يشهدها العالم املعاصر.

 

 منهجية الدراسة:

ف على طبيعة املوضوع في حّد 
ّ
ذاته، كما يتوقف على الهدف الذي تحاول الّدَراسة  إن تحديد منهج البحث يتوق

اقعّية الكالسيكّيةالوصول إليه، وإذا كان االعتماد على  اقعّية الجديدةو النظرية الو  أقرب وأكثر توافقا. النظرّية الو

 املحور األول: التحول في مبدأ التدخل نحو الحق في التدخل

من القرن العشرين، تغيرات جذرية أثرت على طبيعة العالقات  شهد النظام الدولي منذ بداية عقد التسعينات

والتفاعالت بين أعضاء الجماعة الدولية، باإلضافة إلى القواعد واألعراف املميزة لهذه التفاعالت و املنظمة لها؛ وقد كان 

صعيد الداخلي لم تعد لهذه التأثيرات الجديدة انعكاس واضح على دور الدولة على الساحة الوطنية والدولية، فعلى ال

الدولة تملك حرية الفصل والتصرف فيما يجري من أحداث و قضايا على ترابها السيما فيما يتعلق بمسائل حقوق 

؛ أصبح االهتمام بالفرد على الساحة الدولية يحتل 1اإلنسان واألقليات والحريات األساسية وقضايا التنمية و البيئة

ارجي فأصبح هناك تراجع ملحوظ عن املفهوم الجامد للسيادة وما يرتبط به من مبدأ مكانة مهمة، أما على الصعيد الخ

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،وهذا ما يطرح العديد من اإلشكاليات حول مدى مشروعية التدخل وموقع 

                                                           
، 08، العدداملركز الدولي للدراسات املستقبلية واالستراتيجية، حق التدخل الدولي: هل يعني إعادة النظر في سيادة الدولة؟أحمد،الرشيدي،1

 .06،ص2005السنة األولى،   
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من امليثاق  2/7املادة السيادة الوطنية من ذلك؛ إّن مسائل حقوق اإلنسان من صميم االختصاص الداخلي للدول، إذ 

األمم املتحدة تحرم التدخل في الشؤون الداخلية، وإن ميثاق األمم املتحدة لم يحدد واجبات تلتزم الدول بتنفيذها اتجاه 

 .2مسائل حقوق اإلنسان ولم ينص على عقوبات صريحة في حالة انتهاكها

ختصاص الداخلي للدول بدًءا من اإلعالن ولكن املسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان بدأت تخرج تدريجيا من اال 

وما تفرع عنه من مواثيق واتفاقيات دولية أخرى خاصة بحقوق اإلنسان، ونتج عنه ما  1948العاملي لحقوق اإلنسان 

يسمى "بتدويل مسائل حقوق اإلنسان" أي االنتقال مسائل حقوق اإلنسان من االختصاص الداخلي للدول إلى 

الي لم تعد الدول قادرة على االحتجاج باالختصاص الداخلي فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان، االختصاص الدولي وبالت

ألنه أصبح من حق املنظمات والهيئات الدولية، إثارة املسائل املتعلقة بحقوق اإلنسان في الدول ومراقبتها ومعاقبة من 

ة اتجاه
َ
قضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان وتتعرض إلى عقوبات  ينتهك القواعد، وبالتالي أصبحت الدول في موضع ُمَساَءل

دولية في حالة ثبوت إساءتها لحقوق اإلنسان؛ وتؤكد عاملية حقوق اإلنسان أنه بمجرد انضمام الدولة إلى املنظمة الدولية 

 .3نسانأصبحوا ملزمين بمبدأ عاملية حقوق اإلنسان الواردة في ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإل

فقد تزايد اهتمام الرأي العام الدولي بحقوق اإلنسان، فأصبحت الدول واملنظمات الحكومية والغير حكومية في 

مواجهة نزاعات داخلية وحروب أهلية، ملا خلفته من مآس ي إنسانية، كما حدث في الصومال،والبوسنة والهرسك ورواندا 

غزة ...الخ، وهذا ما أدى إلى حق التدخل وكذلك تطور نغوال والسودان و شان وكمبوديا وأوالعراق وتيمور الشرقية والشي

األمر إلى واجب التدخل لحماية أو منع أو وقف انتهاكات حقوق اإلنسان، من خالل إيجاد آلية مشروعة للتدخل رغم 

 أنها ال تكفي لضمان احترام حقوق اإلنسان فبرز ما يسمى ""بالتدخل م
ّ
ن أجل اإلنسانية أو وجود ترسانة قانونية إال

التدخل اإلنساني" و لكن هذا  يطرح تساؤالت السيما في الشق املتعلق بالقضايا الداخلية للدول والذي يتضارب مع 

 .4مفهوم السيادة الوطنية

االثنية هي إحدى سمات املرحلة ما بعد الحرب الباردة والتي تقوم على إحياء القوميات وإعادة بعث  إن الحروب

املرجعية سواء كانت دينية أو عرقية أو إثنية وهذا ما ساهم في تنامي ظاهرة تفتيت الدول، فإن مرحلة ما بعد  الثقافات

الحرب الباردة شهدت استعمال مبدأ تقرير املصير طبقا للميثاق األمم املتحدة في إطار تصفية االستعمار في إطار املفهوم 

زيادة حدة النزاعات والصراعات وقيام حروب أهلية واإلبادة الجماعية االنفصالي عن الدولة األمم، و ترتب على ذلك 

االنتهاكات وفي  والتصفية العرقية، فحدث انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، أدى إلى بروز دعوات دولية بوضع حد لهذه

لديكتاتوريين و ": إّن الحاكم ابناء الدولة" في كتابه "Francis Fukuyamaفرانسيس فوكوياما"هذا الصدد يقول 

" في صربيا ال يمكنهم االختباء وراء السيادة لحماية أنفسهم أثناء ارتكابهم ميلوزوفيتشمنتهكو حقوق اإلنسان أمثال "

جرائم اإلنسانية، خصوصا في دول متعددة االثنيات مثل يوغسالفيا، حيث يجري التنازع حتى على حدود دولة ذات 

 تتمتع القوى الخارجية بحق بل بواجب التدخل باسم حقوق اإلنسان والشرعية السيادة نفسها، وفي هذه الحاالت ال

؛ تم توسيع مفهوم األمن والسلم الدوليين، ذلك من خالل الربط بين االنتهاكات حقوق اإلنسان داخل 5والديمقراطية"

                                                           
 .313،ص2005، 1، مصر: دار النهضة العربية، طاالنسانالتدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق حسين، حنفي عمر،2
، دور املنظمات الدولية في حل مشكلة حقوق االنسان في عصر العوملة: دراسة تحليلية من رؤية العلوم االجتماعيةلطيفة،مصباح حميد، 3

 .141،ص2010مصر األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي،

، 1، ليبيا: جامعة قار يونس، طمن وحقوق التدخل لفرض احترام حقوق االنسان: دراسة قانونيةمجلس األ عمران،عبد السالم الصفراني، 4

 .52-51،ص2008
)ترجمة: االمام مجاب(، مصر: األكاديمية  بناء الدولة، النظام العاملي ومشكلة الحكم واالدارة في القرن الحادي عشر،فرانسيس،فوكوياما،5

 .172، ص2007الحديثة للكتاب الجامعي، 
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حرب الباردة تندرج ضمن الدول وبين األمن والسلم الدوليين، وعلى هذا األساس أصبحت قضايا حقوق اإلنسان بعد ال

صنف في إطار الفصل السابع الذي ال يتضمن صفة 
ُ
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، بعد ما كانت من قبل ت

؛ فهناك تهديدات جديدة للسلم واألمن الدوليين في فترة ما بعد الحرب الباردة وتشمل الحركات االنقالبية 6التنفيذ امللزم

اطية، والعمليات اإلرهابية وانتهاكات حقوق اإلنسان الناتجة عن الحروب والصراعات الداخلية ضد أنظمة حكم الديمقر 

 بسبب عرقي أو ديني أو إثني، باإلضافة إلى املمارسات القمعية ألنظمة سياسية.

األمن اإلنساني لم هناك عالقة تكاملية، ألن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن أسبقية األمن اإلنساني على األمن الوطني:  -

يأتي ليحل محل األمن الوطني،وإنما هو مكمل له، فمن الضروري أال ننظر إلى أمن الدولة كغاية، و إنما اعتباره كوسيلة 

 :8، و في هذا اإلطار يمكن إبراز نقاط االختالف كما يلي7لضمان أمن املواطن

 األمن الوطني األمن اإلنساني 

 الدولة الفرد وحدة التحليل

تأتي من داخل حدود الدولة )نزاعات عرقية(  مصادر التهديد

أو الدولة نفسها تهدد أمن مواطنيها من خالل 

 ،
ً
انتهاج سياسات عنصرية ضد األقليات مثال

تهديد مصدره خارجي ليس بمقدور الدولة 

مواجهتها كاإلرهاب/الجريمة املنظمة/ التلوث 

 البيئي.

 خارج حدود الدولة

و تمكين األفراد من مواجهة التحديات ه الهدف من األمن

 املستقبلية

حماية أمن الدولة من 

 التهديدات

لم يعد بمقدور الدولة لوحدها حماية األفراد  املسؤول عن تحقيق األمن

في ظل املتغيرات العاملية وهو ما يحتم التعاون 

مع املنظمات حكومية وغير حكومية و املجتمع 

 املدني

 الدولة

 

حماية األمن اإلنساني،راجع إلى 9"مبدأ  املسؤوليةعلى مفهوم األمن اإلنساني أدى إلى بروز ما يسمى بـ"إّن التركيز 

وجود صراعات أدت إلى انتهاكات ضد األمن اإلنساني وهو ما أدى إلى التدخل الدولي اإلنساني، لكن واجهت هذه املقاربة 

التركيز على الفرد كوحدة تحليل يشكل خطر على نظرية عقد انتقادات من خالل كيفية تطبيق هذه املقاربة، وكما أن 

االجتماعي التي تكون فيه الدولة بمثابة املسؤول األول على تحقيق أمن الفرد، ومن جهة أخرى فإن إشكالية تجسيد األمن 

مة ألجندة اإلنساني في الواقع تجهله يظهر كمشروع معياري أكثر منه ش يء ملموس؛ وتطبيق األمن االنساني جاء لخد

                                                           
6, Vol 29, N 04, P362security dialogueHuman Security: The Dog that didn’t bark, David, Chandler,  
7 e, N02,64Politique étrangère, : la sécurité des individus dans un monde en mutation La sécurité HumainLloydAxworthy, 

année, P 38. 
، 1، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، جاألمن االنساني: املفهوم والتطبيق في الواقع العربي والدوليخديجة،عرفة محمد أمين،8

 .77،ص2009

9: L’ordre Humanitaire International en  Sécurité Humaine et Responsabilité de Protéger, Michel, Belanger,et autre

Question », France : Editions des Archives Contemporaines,2009, p66 
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الدول الكبرى، والتاريخ أثبت بأن املفاهيم أصبحت أداة لتحقيق أهداف الدول الكبرى وخدمة مصالحها، فإن عملية 

طرح مفاهيم جديدة والعمل على نشرها ليست اعتباطية، وإنما تخضع لضوابط مدروسة، وتحمل في طياتها أهداف 

 .10لتدخل في الشؤون الداخلية للدول في أكثر من موضعمعلنة و أخرى خفية، فقد استخدم املفهوم كذريعة ل

 املحور الثاني: األسباب واالشكاالت التي أثيرت بشأن التدخل في ليبيا

حاالت التدخل كانت موجودة في املنطقة إال أن التدهور األمني خاصة بعد ما سمي"الربيع العربي" أدى  ورغم أن

إلى تهديد الدولة الوطنية ذاتها ملا خلفته من تداعيات اقتصادية واجتماعية، زاد في تفاقم املشكلة تمركز الجماعات في 

 لل
ً
دولة فقط، بل لجوارها أيضا، وأسهم في تفاقمه واشتداد حّدة املناطق الحدودية الرخوة، ما جعلها ال تشكل تهديدا

تداعياته الحاضنات الشعبية، إضافة إلى مجموعات من رجال األعمال التي ظهرت واستفادت مما يمكن تسميته " 

 قد استفادوا من هذه 
ً
 وتنظيمات غير حكومية وجماعات إيديولوجية وشركات وأفرادا

ً
اقتصاد الحرب"، بل إن دوال

 ازدواجية و تفاعالت تبادلية؛ ا
ً
 ونستخلص ما يلي:لحالة، أججوها في الوقت ذاته، فيما يمكن اعتباره أدوارا

 التدخل اإلنساني هو الذي يستخدم القوة في العالقات الدولية من أجل الدفاع عن القيم اإلنسانية واألخالقية.* 

اء الدفاع الشرعي عن النفس فيما يخص استخدام القوة يعتبر التدخل اإلنساني استثناًءا آخر ُيضاف إلى استثن* 

 بطريقة قانونية وشرعية في العالقات الدولية.

 التدخل اإلنساني هو الوسيلة لضمان حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية.* 

 و على هذا األساس نجد بأن هناك طرف مؤيد وطرف معارض للتدخل:

إلنساني فإنه يرى بأن هذا السلوك غير شرعي ألنه يخالف الفقرة األولى من املادة بالنسبة للطرف املعارض للتدخل ا -ا

الثانية من ميثاق األمم املتحدة، كما أن السيادة الوطنية هي إحدى املبادئ األساسية في تكوين الدولة، وأنها ما زالت 

السيادة الوطنية، وأن الواقع ُيبّين أن كل حاالت تشكل حجر الزاوية في بنية القانون الدولي العام، ومنه ال قيمة تعلو على 

 بمقتض ى املصلحة،بالتالي
ّ
العنصر الذي يحكم هذه التدخالت اإلنسانية هو الغائية، و يمكن  التدخل اإلنساني ال تتم  إال

 حصرها فيما يلي:

صلحية  والتدخل التدخل اإلنساني هو شكل من أشكال التوسعية، وحقوق اإلنسان كذريعة إلخفاء الدوافع امل* 

اإلنساني يمس بالسيادة الوطنية للدول التي تقر بها كل املواثيق واألعراف الدولية ويرى املحللون السياسيين بأن ما 

 تحكم سياس ي في املنطقة وملصالح إستراتيجية.
ّ
 يحدث في الكثير من الدول مثال: العراق، سوريا وليبيا، هو إال

ي من أفراد، وعليه فإذا كان التدخل اإلنساني هدفه مواجهة انتهاكات، فإن ال يرقى إلى التدخل اإلنساني هو دفاع شكل* 

 مستوى الوصول إلى جذور النزاعات إلنهائها.

 عن حياد واستقاللية القضاء.* 
ً
 فبعد حدوث التدخل اإلنساني تسود عدالة الطرف املتفوق بعيدا

، خاصة بعدما أجازه بعد الحرب الباردة وإعادة ترتيب النظام الدولي، 
ً
 مقبوال

ً
 أمرا

ً
 فشيئا

ً
أصبح التدخل شيئا

 ؛ ونهاية الحرب الباردة تمخض عنها اتجاهين أساسيين هما:11مجلس األمن كوسيلة إلنهاء النزاعات

االتجاه الشمولي: يميل نحو إنشاء فضاءات ومجموعات اقتصادية كبرى للحفاظ على مصالح القوى االتجاه األول: 

 (.G8الكبرى تحت قيادة واحدة ومثال على ذلك: االتحاد األوروبي ودول الثمانية الصناعية)الرأسمالية 

                                                           
10p208, 2002,, Vol 16, N°03Global Society, Human Security & the Construction of Security,Matt, McDonald 
11et conflits , crises : Réflexion Autre D’un Concept évolutif L’intervention dans les Année Quatre Vingt DixThiery, Tardy, 

internationaux, (vol 2),2001, p177 



  7العدد  - مجلة المؤتمرات العلمية الدولية  

International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

63 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

األمة -فإنه ينزع  أكثر إلى تفكيك الدول الهشة والضعيفة والسيما في تلك الدول التي تعرف أزمات دولة االتجاه الثاني:

تماءات العرقية والدينية التي تتجاوز أطر سيادة وهذا ما يثير نزاعات خطيرة تكون سمتها األساسية إعادة إحياء االن

 .   12الدولة الوطنية وهو ما حدث في يوغسالفيا )سابقا( وفي منطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا

إن ميثاق األمم املتحدة تكلم على مجموعة من املقاصد تحدد من خاللها صالحيات تدخل ضمن اختصاص األمم 

 : 13املتحدة وهي

 من والسلم الدولي.حفظ األ  -(1

 احترام املساواة بين الشعوب واإلقرار بحق الشعوب في تقرير مصيرها. -(2

 العمل على احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتعزيزها بال تمييز في إطار عمل تنمية التعاون الدولي. -(3

هي مسؤولية الحماية التي تقع على عاتق فقد أجمع املجتمع الدولي بأن املسألة الليبية ليست هي حق التدخل بل 

كل دولة عندما يتصل األمر بمعاناة السكان من كارثة يمكن تفاديها كالقتل الجماعي، والتطهير العرقي  والجرائم ضد 

اإلنسانية، لذلك قامت األمم املتحدة من خالل مجلس األمن اتخاذ إجراءات اتجاه ليبيا وإعمال مبدأ "مسؤولية الحماية" 

 ليبيا من أجل التدخل الدولي اإلنساني في ليبيا في إطار الشرعية الدولية. في

إن مبررات هذا القرار تتمثل في إدانة العنف املمارس من طرف السلطات الليبية، ضد املدنيين وكذلك االنتهاكات 

القرار أن مجلس األمن قلق  الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، حيث ورد في الفقرة األولى من ديباجة

إزاء استخدام العنف ضد املدنيين، وقد واصل في الفقرة الثانية، عن رفضه القاطع التحريض من أعلى مستويات 

وهنا اعتبر التقرير أنه في حالة وجود نزاع يرافقه قمع  14الحكومة الليبية على أعمال العدوان والعنف ضد املدنيين،

، غير أن عدم امتثال السلطات مسؤولية الحمايةاملدنيين مهددين بهذا القمع يتم إعمال وحش ي وعندما يكون السكان 

على القرار  2011مارس  19، جعل مجلس األمن يعقد اجتماعا صوت فيه في 1970الليبية لاللتزامات التي جاءت في القرار 

قام بتجميد أموال مجموعة من كبار لفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا باستثناء الطيران ألهداف إنسانية، و  1973

، وتم اقتراح تشكيل لجنة خبراء ملتابعة القضية خالل العام التالي القذافيالقادة الليبيين بما فيهم أعضاء من عائلة 

، كما يجدر بنا التوقف عند التدبير املتضمن إخطار املحكمة الجنائية الدولية إلى املدعي العام للمحكمة 15إلصدار القرار

وتم تكييف ما يجري في ليبيا على أنه  5ب من نظام روما األساس ي واملشار إليه في املادة /13ي صالحية تخولها املادة وه

جريمة دولية، ولقد صدر عن الدائرة التمهيدية األولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على ثالثة مسؤولين في 

، إلحالة من تسبب في مجازر جماعية وإبادات ترقى الى جرائم ضد 2011لية جوي 27النظام من بينهم الرئيس الليبي في 

االنسانية إلى املحكمة الجنائية الدولية، بحيث يكون للمدعي العام دور أساس ي في تركيب البيئة القانونية إلطالق 

دأ مسؤولية الحماية والعمل ، ومن جملة التبريرات التي جعلت املجتمع الدولي يتحرك بإتجاه ليبيا وإعمال مب16املحاكمة

 سنحاول حصرها فيما يلي: 1973على استصدار القرار األممي 

الحفاظ على االستقرار في ليبيا بالتدخل من أجل ايجاد حل لألزمة، بعد استخدام القوة ضد املدنيين،  والتخوف من  -

 حصول حرب أهلية.

                                                           
 248،ص2011، 1، )ترجمة: جورج سليمان(، لبنان: املنظمة العربية للترجمة، طبراديغما جديدة لفهم عالم اليومآالن،تورين،12
 .463،ص2003، مصر دار غريب للطباعة والنشر والتوزيعهيبة الدولة: التحدي والتصدينبيل،راغب،  13
 ، يتعلق بحالة ليبيا.2011-02-26(، بتاريخ 2011) 1970ألمن، القرارمجلس ا 14
، 1: منذر محمود محمد، عبد الفتاح عموره(، سورية: دار الفرقد للنشر والتوزيع، طجمة.) تر الربيع العربي: الشتاء الليبيفيجي براشاد،  15

 .257،ص2014
 -http://www.alkhaleej.ae/portal/9bb7b822-2011-30-4ماراتيةصحيفة الخليج اال ، 1970احتالل ليبيا بالقرار حسين خليل، 16
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للحركات االنفصالية وعمليات إرهابية مست مصالح غربية الرغبة في التخلص من نظام القذافي، الذي عرف بتمويله  -

 .17وإعالن ليبيا تخليها عن برنامجها النووي و أسلحة الدمار الشامل 2003كحادثة لوكربي، بالرغم من االتفاق املبرم في 

مجهودها  ، فثراء ليبيا النفطي يطمئن القوى املتدخلة بأنكذلك يعد النفط من العوامل التي عززت تدخل الناتو -

 العسكري سيعوض بطريقة أخرى، خاصة بالنسبة للدول التي كانت تعيش أزمات مالية خانقة.

وبالرغم من مخاوف الخبراء في أن مسألة التدخل اإلنساني قد يكون فيها احتمال  وشيك، بأن أكثر من مائة ألف 

، لم يعر اهتماما لآلراء هؤالء ينيس روسدشخص قد يتعرضون للقتل، إال أن املسؤول االستراتيجي في البيت األبيض 

لوي مورينو الخبراء، بل تم استصدار مذكرة اعتقال للقذافي ومعاونيه بطريقة انتقائية قام بتوقيعها رئيس املحكمة 

، املعروف بتطرفه، دون االستناد الى أية تقارير مستقلة أو قضائية بشأن هذا املوضوع، وقد حدث هذا والواليات أوكامبو

 .18تحدة هي أقوى قوة عسكرية في حلف الناتو، وليست عضوا في محكمة الجنايات الدوليةامل

تم تبرير التدخل بحجة انتهاك اتفاقية جنيف، لكن املثير للقلق أن التدخل إنتهى بانتهاك لالتفاقية نفسها، 

بمعاملة السجناء وكذلك اتفاقية وبشكل خاص اتفاقية جنيف الثالثة وخاصة الفقرة الثالثة عشرة منها فيما يتعلق 

؛ فقد تدخل حلف الناتو كمنظمة في 19جنيف الرابعة وخاصة الفقرة السابعة والعشرون حول إساءة معاملة السجناء

الرئيسيون بشن هجمات جوية على  أعضاؤه، أي ما يزيد عن شهر من اندالع األزمة، حيث بدأ 2011نهاية شهر مارس 

)ومضمونهما إحالة الوضع في ليبيا إلى املحكمة  1973و 1970صدور قراري مجلس األمن رقمي  الكتائب الليبية بالرغم من

الجنائية الدولية، وحظر األسلحة والسفر وتجميد األصول الليبية في الدول الغربية، وإقامة منطقة حظر جوي في األجواء 

بشأن طلب مجلس األمن تحمل مسؤولياته  2011مارس  2بتاريخ  7298الليبية(، فضال عن قرار الجامعة العربية رقم 

إزاء تدهور األوضاع في ليبيا، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي، 

 وإقامة مناطق آمنة في األماكن التي تتعرض للقصف وبالرغم من ذلك فقد أثار تدخل الناتو إشكاليات عديدة منها:

 
ا
أن مضمون القرارات املشار إليها، هو فرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي كإجراء وقائي  :أوال

لتوفير الحماية للشعب الليبي وتقديم" املساعدات اإلنسانية العاجلة" فإن مهمة الناتو قد تجاوزت ذلك من خالل 

إبراهيم صرح  2011فيفري  15ندما بدأ الصراع في ، فع20قصف مواقع مدنية ومقرات حكومية تابعة للرئيس الليبي

، النائب الليبي املمثل الدائم لألمم املتحدة املنشق، أن النظام القذافي بدأ بعمليات إبادة جماعية ضد الشعب الدباش ي

وقد قال في  21الليبي، والتي تعني من الناحية التقنية: "النية إلبادة كلية أو جزئية ملجموعة قومية، أو عرقية أو دينية"

نفس املؤتمر الصحفي أن ما يحدث هو "جرائم ضد اإلنسانية، وجرائم حرب" وحسب مقياس تشريع روما، الذي أسس 

للمحكمة الجنائية الدولية عبارة "جرائم حرب"، تشير الى إساءات فظيعة ال تدخل ضمن خانة "األحداث املتفرقة"، فلقد 

نظور الكمي )كم أعداد القتلى؟(، ومن املنظور النوعي )كيف قتل هؤالء؟(، وهنا كان ال بد من توثيق هذه الجرائم من امل

البد من اإلشارة أن مصدر أغلب األرقام هي تقارير ذكرتها قناة العربية اململوكة من شركة سعودية، ومركز الشرق 

                                                           
، مجلة الشؤون العربية، املبادرة الليبية للتخلي عن أسلحة الدمار الشامل ومستقبل الترتيبات األمنية في الشرق األوسطسامية بيبرس، 17

 .183، ص2004، صيف 118األمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد
 .358-340فيجي براشاد، مرجع سبق ذكره، ص  18
 .359نفس املرجع السابق، ص 19
، نقال عن:  مجلة السياسة الدولية، حلف الناتو من الشراكة الجديدة الى التدخل في األزمات العربيةأشرف محمد كشك، 20

http://www.siyassa.org.eg/News/1502.aspx  :06: 00، التوقيت: 06-10-2020تاريخ التصفح. 
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شروعات تجارية سعودية، وقناة األوسط اإلذاعي، ومجموعة الحريري اللبنانية ذات التوجه الغربي والتي تصب في صالح م

 .22الجزيرة القطرية وقناة بي بي س ي و وسائل إعالم أمريكية

منع الحلف من إرسال قوات برية، لكن تقنية الحلف العالية واستخدام الطائرات  1973ومن جهة أخرى فالقرار 

ات في ليبيا، يطرح تناقضات إلى مسرح العمليThunderbolt2والطائرات القاذفة من طراز  AC130املقاتلة من طراز

خاصة وأن هذه الطائرات ليست مصممة من أجل مراقبة األجواء، بل يتم استخدامها كحاويات ضخمة وكمستودعات 

 22، في واشنطن بوست، وقد وضحه  أحد القادة األمريكيين  للصحيفة  القذافيلألسلحة وتورطت في القتال ضد قوات 

ا نقوم به يصب في خانة مساعدة املتمردين"؛ ويشكل إبالغ األميرال في القوات البحرية مارس: "إنني ال أنكر حقيقة أن م

أن قوات حلف الناتو تحاول اغتيال القذافي دون  مايك تينر، عضو الكونغرس األمريكي صاموئيل لوكيراألمريكية 

العسكريين القذافي قتل جميع قادة تفويض من األمم املتحدة، وعليه فمنظور حماية املدنيين تم تفسيره بطرقته تسمح ب

من قبل حلف  1973بما فيهم القذافي، وبعد الهجوم على مجمع "القذافي" في شهر مارس وقتل أحفاده، تم خرق القرار 

 . 23الناتو

 تتعلق بقرارات مجلس األمن التي لم تشر إلى األطراف املنخولة بالعمليات في ليبيا واكتفت بالتصريح بأنه:" ما أما ثانيا:

يؤذن للدول التي أخطرت األمين العام وهي تتصرف على الصعيد الوطني، أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية 

وبالتعاون مع األمين العام، باتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية املدنيين وإبالغ األمين العام بها"، فكان جل تركيز الحلف 

، وذلك لسد الفجوة بين "التدخل الشرعي"، وهو املبرر كول مسؤولية الحمايةبروتو على حماية املدنيين، وتعزيز قوة 

، لكن كانت عاملية قرار 199924أخالقيا و"التدخل القانوني" وهي القضية التي أثيرت خالل تدخل الناتو في "كوسفو" 

ها وفرت أغلب تجنب مخاطر التدخل األحادي، لكن أوبامامجلس األمن مسألة شكلية محضة، فقد أراد الرئيس 

املعلومات عن طريق وسائل املراقبة والتجسس، إضافة الى املعلومات االستخباراتية وعمليات املراقبة، كما زودت 

في األساس دعوة الى  1973الطائرات األطلسية بالوقود في الجو، وساهمت في أغلب عمليات القصف، وبهذا كان القرار 

 في أجواء شمال إفريقيا وباتجاه أراض ي تلك املنطقة. القوة األمريكية لكي تقوم بعملياتها 

ازدواجية املعايير فبالرغم من أهمية املرجعية اإلقليمية التي تتمثل في قرار الجامعة العربية وما تالها من مشاركة  ثالثا:

دول خليجية، وهي قطر،االمارات والكويت في عمليات الناتو، لكن ازدواجية املعايير كانت حاضرة وبقوة ففي الوقت الذي 

قوق اإلنسان في ليبيا، فإن هذه الدول قدمت دعما هائال للقوات املسلحة تتحدث فيه الدول الغربية عن انتهاكات ح

، لكن كان واضحا أن فرض منطقة حظر جوي يصب في مصلحة املتمردين وبذلك يعتبر خرقا لسلطة انتداب 25املتمردة

يابنغازي بالقول:" أن  ، الناطق باسم املتمردين واملقدم السابق لبرنامج صباح الخيرخالد خليفةاألمم املتحدة فقد صرح  

هناك تواصل بين املجلس الوطني االنتقالي والقوات املشتركة التابعة لألمم املتحدة"؛ واملقصود هو حلف الناتو حيث يتم 

بيبي إعالمه بمناطق القصف، بمعنى أن حلف الناتو يتحرك بقوة لصالح املتمردين، وفي هذا السياق أشار الصحفي 

:" أنه حصل جدل حول أن حال ليبيا تشبه كل من البحرين واليمن، وكان البد من ايمزآسيا تمن صحيفة اسكوبار

بدأت صواريخ الكروز األمريكية تنهمر على القوات  1973تشكيل لجنة تقص ي الحقائق"، ولكن بعد إصدار القرار 

ذافي نفسه، وكان قصف الناتو املسلحة الليبية وعلى منزل القذافي وأصبح من الواضح أن حلف الناتو بدأ الحرب على الق

                                                           
 .241-240فيجي براشاد، مرجع سبق ذكره، ص 22
 .268-267فيجي براشاد، مرجع سبق ذكره، ص  23
 .179، ص 2016، 1لجزائرية،طالجزائر: الدار ا ، تداعيات األزمة الليبية على األمن في الجزائر.عمر فرحاتي، و يسرى أوشريف 24
 أشرف محمد كشك، مرجع سبق ذكره. 25
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شديدا جدا، حيث قام بعشرين ألف طلعة جوية من أجل تدمير بنية سلطة  2011بين شهر مارس وشهر أوت عام 

القذافي فال يمكن ألي نظام مقاومة مثل هذا الحجم من العدوان، كما أن البيانات الصادرة عن كبير املحققين في محكمة 

، وإصدار بيانات 1973حول القذافي وعائلته في شهر مارس قبل ثالث أشهر من تبني القرار ، أوكامبوالجنايات الدولية 

أن نظام القذافي وزع حبوب "الفياغرا"، على قوات جيشه الغتصاب النساء أوكامبوفيها الكثير من العدوانية، فقد زعم 

، الخبيرة ذات الباع دوناتيالروفيراة على نطاق واسع، وبعد ثالث أشهر من التحقيق املضني توصلت املحققة الدولي

الطويل في منظمة العفو الدولية، الى أنه ال صحة بتاتا لهذه املزاعم، ولم يفتح أوكامبو أي تحقيق بشأن قصف الناتو 

 . 26للمدنيين الليبيين، تماما كما تجاهل ذلك في أفغانستان والعراق

حقوق اإلنسان تقريرا شامال حول جرائم الحرب التي  ، أصدرت ثالث منظمات تابعة للجنة2012وفي جانفي عام 

ارتكبها الناتو في ليبيا: املنظمة العربية لحقوق اإلنسان، واملركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، والجمعية الدولية 

تابع املحكمة الجنائية الدولية املوضوع، وصرح 
ُ
: كي مون  بانللمساعدة القانونية، لكن الناتو رفض هذه التقارير، ولم ت

 27قد تم إقراره ضمن الضوابط وضمن التفويض". 1973"أعتقد أن قرار مجلس األمن رقم 

 املحور الثالث: عملية تحقيق الوفاق الوطني وإعادة بناء دولة ليبيا

على إعادة بناء الدولة الناشئة التي  إن عملية إعادة بناء الدولة تحول وفق التحوالت التي عرفها العالم،وركز

زاعات إلى  داخل الدول بعدما كانت بين لدوليين، فقد تحولت الصراعات والنأصبحت مصدر لتهديد األمن والسلم ا

السياس ي واالقتصادي وقضايا الديمقراطية ومن  واإلصالحواملشاركة السياسية  اإلنسانالدول، وزيادة االهتمام بحقوق 

 اإلقليميةفي إعادة بنائها وفق هندسة معينة تمليها الشروط  ثم كان االهتمام منصب على االهتمام بشأن تلك الدول 

 والدولية، فهو ما أدى إلى انهيار الدولة في مناطق عديدة من العالم، وأدى إلى بروز أخطار تهدد األمن والسلم الدوليين.

 لتداخل مرتكزاتها من جهة واالختالفات ف
ً
ي السياقات الزمانية فقد تباينت التعريفات حول عملية بناء الدولة نظرا

واملكانية، فيعرفها "فرانسيس فوكوياما"بأنها : تقوية املؤسسات القائمة وبناء مؤسسات جديدة فاعلة وقادرة على البقاء 

؛ وأما " تشارلز تيلي" يرى أن بناء 28واالكتفاء الذاتي ما يعني أن بناء الدولة هو النقيض لتحجيم الدولة وتقليص قدرتها

وتمتلك سلطة الهيمنة على  إقليمهاية إقامة منظمات مركزية مستقلة ومتمايزة، لها سلطة السيطرة على الدولة هي عمل

بأن هذه العملية تركز على بناء شرعية  2009؛ يشير التقرير األوروبي حول التنمية لعام 29املنظمات شبه مستقلة

 عن التعليم مؤسسات الدولة وقدرتها على تقديم الخدمات األساسية ملواطنيها: ا
ً
ألمن، العدالة وسيادة القانون، فضال

؛ إن عملية بناء الدولة حسب املنظور التاريخي االمبريقي هي عملية نتاج للجهود 30والصحة لتلبية تطلعات املواطنين

التاريخية ملواجهة تلك املشاكل منها: الدفاع ضد العدوان الخارجي، الحفاظ على النظام الداخلي، فقد تم تفسير 

                                                           
 .336-333فيجي براشاد، مرجع سبق ذكره،ص  26
 .337نفس املرجع اسابق، ص  27
، )ترجمة: مجاب االمام(، الرياض: العبيكان بناء الدولة النظام العاملي ومشكلة الحكم واالدرة في القرن الحادي عشرفرانسيس فوكوياما،  28

 .20،ص2007شر، للن
29. Edited by, Peter B. Evans, war Making & state making as organized crime, in bringing the state back inCharles Tilly,  

Dietrich Rueschemeyer and ThedaSkocpol, UK: Cambridge University press, 1985, PP169-191. 
التغلب على الهشاشة في افريقيا، مركز روبرت تشومان للدراسات املتقدمة، املعهد الجامعي  2009التقرير األوروبي حول التنمية لعام  30

 .90األوروبي، إيطاليا: سان دومينيكو دي يسولي، ص
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االختالفات بين املؤسسات السياسية لدول وأثبتت أن عملية بناء الدولة تتطلب تركيز على القدرات التنظيمية 

 31والتوزيعية، األمر الذي يتطلب وجود سلطة قوية لتنظيم.

 32من خالل ما سبق، فإن عملية بناء الدولة تتميز بمجموعة من الخصائص وهي:

ر إلى مجموعة من التطورات أو التغيرات التي تحدث في هيكل و وظائف البنية : بمعنى أن التغيير ُيشيالعملية -(1

 السياسية املختلفة والتفاعالت واألنماط السياسية املرتبطة بها.

: أنها تعرف حركية واستمراية دائمة من طرف الهياكل السياسية، بهدف تطوير النظام السياس ي ملالئمة الديناميكية -(2

 ات الجديدة.مع الظروف والتغير 

: كونها تكتسب مضامين متباينة بتباين البيئة الثقافية والحضارية ونسق القيم السائدة، ألن بناء الدولة النسبية -(3

 ضمن إطار تاريخي وحضاري وثقافي.
ّ
 كعملية ال تتم إال

أنها عملية حتمية سواء من بالفتراض،  تكون  : يعني أن الدراسة العلمية واملوضوعية لعملية بناء الدولة الالحياد -(4

.  حيث جدوتها أو شرعتها أو نتائجها، وهذا ما
ً
 وخارجيا

ً
 يحدده االطار التاريخي واملجتمعي لعملية داخليا

بمعنى أن هذه العملية تحدث في كل املجتمعات والنظم السياسية وبأشكال مختلفة، وصفة العاملية تصبح  العاملية: -(5

 عملية، كّون عملية بناء الدولة تتفاوت من حيث الدرجة والوتيرة من دولة إلى أخرى. نتيجة مترتبة على اعتبارها

إّن عملية بناء الدولة تدل على مسار سياس ي لها مضامين وأهداف ترتبط بالسياق االجتماعي واالقتصادي السائد 

تسعى إلى ايجادها، إن هذا التباين في عملية البناء، ويمكن القول أن عملية البناء كمفهوم ارتبطت بنمط الدولة التي 

فرض تعاريف ابستمولوجيا متعددة حول الظاهرة، وهو ما يعبر على ديناميكية مفهوم بناء الدولة على املستوى املنهجي 

 والنظري.

بعد االستعمار، وعليه يجب إيجاد مقاربات  إن املقاربات التقليدية قد أتبتت فشلها وعجزها في بناء الدولة ما

 الخصوصيات التاريخية والثقافية لعملية إعادة بناء الدولة، فقد برزت عدة مقاربات منها: تراعي

: تنطلق هذه املقاربة من فرضية مفادها: أن األمن هو الدعامة األساسية لالستقرار، وهي القاعدة التي املقاربة األمنية -1

ويرى كل من "غراهام آليسونوجيفيريتريفيرتون" أن هناك  يمكن االرتكاز عليها في عملية بناء الدولة الهشة أو الفاشلة؛

وأّي تغيير يؤثر بطريقة أو بأخرى على املؤشرات ابطة فيما بينها عدة مؤشرات لقياس األمن في الدولة، وهذه املؤشرات متر 

 األخرى، وهي:

 القوة السياسية.* 

 الداخلي. واإلجماعالتوافق السياس ي * 

 ادي على املستوى املحلي.التعافي السياس ي واالقتص* 

 سياسية الجيدة.* اإلدارة ال

وتنطلق املقاربة األمنية من املنظور الواسع لألمن واعتبار القوة السياسية خطوة في سياق إعادة بناء الدولة، 

 33وتتجلى القوة السياسية في مظهرين هما: السلطة والنفوذ.

                                                           
، عمان: دار 1، طاتيجية إدارة السلطةالنظم السياسية الحديثة والسياسات العامة: دراسة معاصرة في استر ثامر كامل محمد الخزرجي، 31

 .  134، ص2004مجدالوي للنشر والتوزيع، 
 . 25، ص2011، الجزائر: ديوان املطبوعات الجامعية، دراسات في التنمية السياسية في بلدان الجنوب: قضايا وإشكالياتبومدين طاشمة،  32
، االسكندرية: دار االسكندرية للكتاب، سة في علم االجتماع السياس يفي القوة والسلطة والنفوذ: دراحسين عبد الحميد أحمد رشوان،  33

 . 26، ص2008
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السياسية على املستويين الداخلي والخارجي ومرافقة ذلك وعليه فإن استعمال األسلوبين في ممارسة القوة 

بمعدالت معينة من التوافق السياس ي واالجماع الداخلي فهي من أهم العناصر التي يجب االعتماد عليها في سياق إعادة 

ؤشرات عملية بناء الدولة الهشة أو الفاشلة، وإن غيابهما هو مظهر من مظاهر غياب األمن والفشل الدولة؛ تعتبر هذه امل

في سياق قياس مدى أمن الدولة وثباتها أما التهديدات، وهي مقاربة يمكن من خاللها إعادة بناء الدولة الهشة أو الفاشلة، 

 وأنها تنطلق من منطلق أمني شامل والتي تجعل عملية إعادة بناء الدولة أكثر شموال.

عتباره وحد تحليل أساسية في عملية التنمية، عكس التخلف الذي : تنطلق هذه املقاربة من الفرد بااملقاربة التنموية -1

 يقض ي على فعالية الدولة ودفعها نحو الهشاشة.

يجب النظر إلى النظم االقتصادية في الدول الهشة من خالل االعتماد على  وحدة التحليل الداخلية في إطار 

 34من التطورات والتأثيرات االقليمية والعاملية.النظام االجتماعي للدولة، و وحدة التحليل الخارجية انطالقا 

إن نموذج التنمية الشاملة يقوم على أسس مادية وغير مادية من أجل استغالل كافة القدرات املجتمعية دون 

تمييز على أسس عرقية أو دينية أو طائفية، وهنا نكون أمام تحدي مزدوج في القضاء على التخلف داخل أكبر مساحة 

 بشرية في سبيل بناء اقتصاد وطني من جهة أخرى. ستغالل األمثل لكافة املوارد الجهة، واال مجتمعية من 

: تقوم على فرضية ضرورة اثبات الدولة لوجودها الدولي ومكانتها الدولية ضمن منطق ومفهوم مقاربة الحكم الراشد -2

ظمات الدولية وفواعل املجتمع الدولي، من الحكم ببعديه السياس ي واالقتصادي، فقد صيغة هذه املقاربة من قبل املن

خالل التركيز على املقاربة االقتصادية ملفهوم الحكم الراشد، والتي تجسدها أدبيات صندوق النقد الدولي والبنك العاملي، 

تي حيث تركز على البعد االقتصادي من أجل تقوية مؤسسات الدولة وإعادة بنائها، واملقاربة السياسية لحكم الراشد ال

 .PNUD اإلنمائيتجسدها أدبيات األمم املتحدة  من خالل برنامج األمم املتحدة 

إن مقاربة الحكم الراشد قد جاءت في سياق زمني وبيئي مقترنة بالدول املتخلفة، حيث يتم طرحها كمقاربة 

 تزال تعاني منها الدول املتخلفة.  ملعضلة التنمية التي ال إصالحية

أن مقاربة الحكم الراشد تدخل ضمن الحلول املقترحة من طرف املؤسسات الدولية كآلية  إلى اإلشارةكما يمكن 

للوضع إلدارة السياسية القانوني والشفاف  اإلطارالجيدة وفرض قواعد ومؤسسات تضمن  اإلدارةبمضامين  إصالح

 املتأزم الذي تعيشه الدول املتخلفة.

والبيروقراطية وسوء االدارة وتشجيع الشفافية واملساءلة فإن طاملا يتأسس الحكم الراشد على محاربة الفساد 

ذلك يمكن الدولة من الحيازة على الشرعية الدولية ومن ثم الحصول على املساعدات والدعم والقروض واستعماله في 

 تحقيق التنمية.

صندوق النقد الدولي والبنك إن املقاربة االقتصادية ملفهوم الحكم الراشد ترتبط في األساس بسياسات واستراتيجية * 

العاملي من خالل التركيز على الجانب التقني واالقتصادي في إطار وضع برنامج للحكم الراشد، فوفق هذا الطرح يتم 

 التمييز بين مفهوم الديمقراطية الذي يستهدف شرعية الحكومة ومفهوم الحكم الراشد الذي يهتم بفعالية الحكومة.

الطريقة التي يتم بواسطتها ممارسة القوة في مجال األساس يعرف صندوق النقد الدولي الحكم الراشد بأنه: " وعلى هذا     

 بين ثالث أبعاد للحكم الراشد وهي: فهو يفرق بهدف التنمية"،  كما وذلتصادية واالجتماعية لدولة إدارة الثروات االق

 نوع النظام السياس ي. -

 تتم ممارسة السلطة في تسيير ثروات البالد.العمليات التي بواسطتها  -

 35قدرة الحكومة على تصور وبناء وتطبيق السياسيات االقتصادية بطريقة تسمح للحكومة بممارسة مهامها. -

                                                           
 .20، ص2009، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، إشكاليات التنمية االقتصادية املتوازنة: دراسة مقارنةمحمد حسن دخيل،  34
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حدث تحول في أطروحات املؤسسات الدولية فيما يخص مضمون الحكم الراشد، حيث أصبح  1997ففي سنة

طار عام يتناول مسألة فعالية الدولة وتتمثل املهمة األولى في خلق قواعد مؤسسة إ إيجادالدولة؛  إصالحعلى  زيالترك

 سسات فعالة وتدعيم حقوق امللكية.ط بعملية ترسيخ مؤ للسوق وهذا يرتب

في عملية التنمية، وهذا التوجه  اإلنسانأما املقاربة السياسية: ملفهوم الحكم الراشد ترتبط بالديمقراطية وحقوق * 

، ومنظمة التعاون والتنمية ائي واللجنة االقتصادية اإلفريقيةاالت األمم املتحدة كبرنامج األمم املتحدة اإلنميتعلق بوك 

على املشروطية السياسية كإطار للوضع برنامج الحكم  االقتصادية ومختلف وكاالت التنمية، فإن كل تلك الوكاالت تركز

 الديمقراطي في الدول املتخلفة كأولوية في مساعدات التنمية. الراشد من خالل اعتبار دفع ودعم عملية االنتقال

 خاتمة/ استنتاجات:

 من خالل ما تم التطرق إليه في ثنايا هذه الدراسة، تم التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات، من أهمها:

الداخلية والخارجية كان تعدد ت أسباب التدخل وخلفيات االنتفاضة لتشترك في أن طبيعة النظام الليبي بتوجهاته 

 لحدوث األزمة الليبية في 
ً
 حاسما

ً
، حيث عمل أطراف التدخل الدولي على ترجيح كفة املعارضين ومساندتهم  2011عامال

 سياسيا وعسكريا.

التناقضات الداخلية واملواجهات الخارجية نتيجة التوجهات السياسية للقذافي، أعطت الفرصة ملعارض ي الداخل 

، خاصة وأن العالم العربي شهد تحوالت سياسية بفعل االحتجاجات الشعبية على  2011طاحة بنظامه في والخارج باال 

 األنظمة القائمة بدءا بحارتها الغربية تونس والشرقية مصر.

إن تعدد األطراف الداخلية والخارجية جعل من األزمة تتميز بطول األمد وتناقضات صعبت من عملية ايجاد توافق 

 ين األطياف الليبية التي تخضع ملصالح وتوجهات قوى اقليمية ودولية.سياس ي ب

 لحرب بالوكالة 
ً
تنوع املبادرات لحل األزمة الليبية يعكس تعدد األطراف وتناقض املصالح التي جعلت من ليبيا أرضا

 إطار املنطق الجيو استراتيجي.بين الفواعل الدولية التي تبحث عن موارد ومناطق لتعزيز نفوذها على الساحة العاملية في 

 
ً
 سلبيا

ً
عطى القبلي في الفترة الجماهيرية لضمان استمرار الحكم وتعزيز الوالء للقذافي، جعل منها معطا

ُ
توظيف امل

 
ً
ساهم في تعطيل مشروع بناء الدولة الليبية ما بعد االستقالل، وهو األمر الذي جعل من دورها في املرحلة االنتقالية دورا

ال في تحقيق املصالحة الوطنية خاصة وأن هناك عداء تقليدي بين القبائل تكرسه فكرتي التأر واالنتقام، غير أن غير فعّ 

هذا اليمنع أن يكون لها دورا مهما في التوازنات السياسية واالجتماعية، ألنها طرف مهم في البيئة الليبية وألن أفرادها 

 اشئة.يدينون بالوالء لها أكثر من املؤسسات الن

غياب املؤسسات في فترة حكم القذافي، جعل من بنائها في املرحلة االنتقالية قضية مهمة وملحة كلبنة أولى لبناء 

الدولة الليبية الجديدة ولكن في نفس الوقت أمرا صعبا، خاصة وأن هناك اختالفا للرؤى والتوجهات على املستوى 

وض ى األمنية التي أظهرت عمق الصراع حول قضية من يحكم ليبيا ما السياس ي بين األطياف الليبية عذته حالة من الف

بعد القذافي، األمر الذي انتج تعدد في مركز صنع القرار وهو ما يترجمه تواجد قوى محلية تستند لتحالفات اقليمية 

 ودولية، وهو ما عطل مسار بناء املؤسسات وتطوير الهيكل الديمقراطي للدولة الليبية.

حقق نموذج الدول
ُ
القادر  لالندماجة البسيطة املوحد املبني على حكم محلي لألقاليم في إطار احترام الكفاءة امل

على استيعاب االختالف ومنتج للتوافق وطنيا مع مراعاة الخصوصيات املحلية والقبلية، ُيعتبر النموذج األقرب لواقع 

 ف التنموي.الدول التي تعاني التنوع االجتماعي والتباين السياس ي والضع

                                                                                                                                                                                     
 93، ص2001، جانفي 06، العدداستراتيجية دراسات، الّرشادة في عصر العوملة : بديل أم يوتوبياعبد السالم يخلف،  35
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استمرا ر االنفالت األمني يزيد من احتمال التدخل الدولي في الشؤون الليبية خاصة مع تمدد ما يعرف بالتنظيمات 

واملجموعة الدولية تتحرك عسكريا ضد مناطق تواجدها، وهي مناطق تتميز  األطلس يالتي تجعل من الحلف  اإلرهابية

نه يمكن اعتبار أن خلفية التحرك مرتبطة بمصالح القوى الكبرى وليس دو طابع باملوقع االستراتيجي واملورد الطاقوي، وم

 .إنساني

 يلي: ومنه يستلزم على الليبيين والقادة الجدد الحد من التناقضات الداخلية والخارجية ما

 دولية.وال اإلقليميةالليبي داخل ليبيا لحل األزمة على لغة السالح والتدخالت -تغليب لغة الحوار الليبي -

 والتهميش. اإلقصاءجميع األطراف الليبية في الحوار مع االبتعاد عن كافة أساليب  إشراك -

 ثقافية  لليبيا في عملية بناء الدولة.-احترام الخصوصية السوسيو -

 أر واالنتقام.ايا األحقاد التاريخية، ومنطق الثتبني املصالحة الوطنية كلبنية أساسية وجوهرية لتخطي قض -

 اعتماد منطق الديمقراطية التوافقية الذي من شأنه تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بين مختلف األقاليم الليبية. -

 صياغة دستور يحدد مالمح وشكل الدولة الليبية، ويساهم في بناء دولة الحق والقانون. -

املعضلة األمنية وذلك ببناء في تشكيل مؤسسات سياسية وأمنية تنهي الفراغ الدستوري واقض ي على  اإلسراع -

مؤسسات تعزز الوحدة الوطنية وتحقق االستقرار األمني واملجتمعي، وهذا ما يتطلب تجريد امليليشيات من السالح وبناء 

 جيش وطني قادر على حفظ أمن و وحدة البالد

يادة فعالية املؤسسات املنتخبة حمل الليبيين على االنتقال من الوالء القبيلة إلى الوالء للدولة كطريقة تساهم في ز  -

 وتضمن إلزامية قوانينها.
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 انعكاسات األزمة السياسية على أداء االقتصاد الليبى

The Implications of the Political Crisis on the Performance of the Libyan Economy 

 د. جيهان عبد السالم عباس

 مصر القاهرة.جامعة  -مدرس االقتصاد بكلية الدراسات اإلفريقية العليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص:

تعاني من  تمتلك ليبيا الكثير من الموارد واإلمكانيات التي تزيد من قوة اقتصادها وتنافسيته ، وال يخفى على احد  أن ليبيا

، حيث تمر بحالة توتر أمنى وسياسى كان له  2019م ، وكذلك منذ ابريل  2014انقسام مؤسساتها السياسية منذ عام 

تداعيات على الحياة العامة ومستوى الخدمات واالقتصاد الوطني.  حيث تعرض االقتصاد الليبي  لعدة صدمات أهمها : 

دي، وإغالق حقول النفط، مما أدى إلى توقف النشاط الرئيسي المدر للدخل الصراع المكثف الذي يخنق النشاط االقتصا

األمر « 19-كوفيد»في البالد، وانخفاض أسعار النفط، ما قلل الدخل في الحقول المنتجة المتبقية، إضافة إلى آثار وباء 

، وذلك رغم 2020الليبي في العام الذي يهدد بمزيد من األضرار.  وكل ذلك ألقى بظالله على التوقعات الدولية لالقتصاد 

 .2019التحسن النسبي في بعض المؤشرات االقتصادية والمالية في العام 

وقد خلصت الدراسة إلى إبراز األثر السلبي للتوترات السياسية في ليبيا على كافة المؤشرات االقتصادية الكلية مثل : 

واالستثمار . كما كان التأثير أكثر حدة على إنتاج وأسعار النفط  معدالت النمو االقتصادي ، التضخم ، التجارة الدولية ،

 .مما أثر سلباً على إيرادات الموازنة العامة للدولة ، وذلك فى ضوء غياب خطة واضحة إلنقاذ االقتصاد الليبي

 الكلمات المفتاحية : األزمة السياسية ، االقتصاد الليبي ، النفط الليبي
 

Abstract: 

Libya has a lot of resources and capabilities that increase the strength and competitiveness 

of its economy, and it is no secret that Libya has been suffering from the division of its 

political institutions since 2014, in April 2019, where it is going through a state of security 

and political tension that has had repercussions on public life, the level of services and the 

national economy . The Libyan economy was exposed to several shocks, the most 

important of which are: the intense conflict that stifles economic activity, the closure of 

the oil fields, which led to the suspension of the main income-generating activity in the 

country, and the decline in oil prices, which reduced the income in the remaining 

productive fields, in addition to the effects of the "Covid-19" epidemic. »This threatens to 

cause more damage. All this cast a shadow over the international outlook for the Libyan 

economy in the year 2020, despite the relative improvement in some economic and 

financial indicators in 2019. 

The study concluded by highlighting the negative impact of political tensions in Libya on 

all macroeconomic indicators such as: economic growth rates, inflation, international 

trade, and investments . The impact was more severe on oil production and prices, which 

negatively affected the state’s general budget revenues, in light of the absence of a clear 

plan to save the Libyan economy. 

Key words: political crisis, Libyan economy, Libyan oil. 
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 مقدمة

، تطورات متالحقة وضعتها ضمن بالقذافيالتي أطاحت  2011فبراير  17شهدت ليبيا منذ األحداث السياسية فى 

 عن انتشار امليليشيات املسلحة والجماعات اإلرهابية وتعددها  السلطة،دائرة الدول ذات الصراعات الداخلية على 
ً
فضال

وقد مض ى أكثر من عاٌم كامل على الصراع املحتدم بين األطراف الليبية على العاصمة "طرابلس"،  على أراضيها.

ضد قوات "حكومة الوفاق الوطني"  2019اللواء "خليفة حفتر" حملة عسكرية مطلع شهر أبريل عام حيث أطلق 

 
ً
، بهدف دخول العاصمة وإخضاع كامل البالد لسلطة حفتر من الناحية السياسية، تمهيدا

ً
املعترف بها دوليا

، بعد أن استطاع االستحواذ على شرق وجنو 
ً
ب وجزء واسع من شمال الستكمال السيطرة على ليبيا جغرافيا

وشهدت املواجهات املندلعة متغيرات ميدانية عديدة، فقد تداول الطرفان السيطرة على مدن الساحل .البالد

الغربي واملواقع القريبة من الحدود التونسية ، فيما تركزت املواجهات بشكل أساس ي في جنوب وجنوب شرق 

ونتائجها باألدوار الدولية، حيث أن الفاعلين الدوليين وقد تأثرت العمليات العسكرية .وجنوب غرب طرابلس

أسهموا بشكل واضح في استمرار الصراع من خالل دعم طرفيه ، نتيجة تضارب املصالح االقتصادية والسياسية 

 .لهؤالء الفاعلين 

لذي ، اد الليبى ، حيث يعانى االقتصادوكان لهذه التوترات السياسية انعكاساتها السلبية على االقتصا

بسبب عدم االستقرار األمني والسياس ي،  2011يعتمد بالكامل تقريًبا على صادرات النفط والغاز، منذ عام 

وتعطل إنتاج النفط . ونظًرا ألن قطاع النفط هو املصدر الرئيس ي للنمو، تظل األنشطة االقتصادية مقيدة 

 
ً
 يتأثيرات أخرى تضعف من االقتصاد ف عن عدة بفعل االشتباكات املتكررة ، وتراجع أسعار النفط العاملية. فضال

 عن تراجع مستوى النمو 
ً
كل جوانبه ، حيث فقد الدينار الليبي الكثير من قيمته منذ تلك الفترة ، فضال

، وارتفاع معدالت التضخم ، كما تعاني البالد من  تدهور جميع الظروف املعيشية، بما في ذلك  االقتصادي

تدمير األسواق  إلىالطبية . كما أدت بيئة الصراعات املسلحة الحصول على مياه الشرب النظيفة والخدمات 

 التنافسية والتجارة النظامية ، وفتحت املجال أمام التجارة املهربة. 

القتال الدائر حول طرابلس وما تاله من فشل الخصوم السياسيين في التوصل إلى اتفاق سالم مستدام  وقد أدى

تفش ى وباء كورونا إلى خسائر فادحة في االقتصاد ، األمر الذي أدى إلى توقف إنتاج وتصدير النفط تقريًبا  إلى باإلضافة

،  2020ة. بافتراض استمرار التعطيل حتى نهاية أبريل ، بسبب إغالق املوانئ واملحطات النفطي 2020يناير  18منذ 

، فإن ليبيا ستنتج 2020بحلول نهاية العام  2019مستوى اإلنتاج لعام واستئناف إنتاج النفط ببطء ليصل إلى متوسط 

ا يبلغ  ا يوميًّ
ً
سيكون نمو (. ونتيجة لذلك ، 2019مليون برميل يومًيا هذا العام )حوالي نصف عام  0.67فقط متوسط

 في عام 
ً
-) 2019( ، كما تحول فوائض الحساب الجاري إلى عجز في عام % 4 .19-) 2020الناتج املحلي اإلجمالي سلبيا

ذلك تباطأ نمو الناتج املحلي  إلى، يضاف  2021٪ في عام 8.3-وإلى  2020٪ في عام 6.6-٪( ، والذي سيتسع إلى حوالي 0.3

، بسبب انخفاض أسعار النفط. كما تفاقم عجز املالية العامة إلى  2019٪ في عام 4نحو اإلجمالي الحقيقي إلى ما يقدر ب

 .  2018٪ في عام 7.4من  2019٪ من الناتج املحلي اإلجمالي في عام 10.9

 الخطة املنهجية للدراسة : -

 الدراسة : إشكالية -ا

 في العديد من األمور التي تؤكد تلك الحالة وهي،  من الركود ، وهو ما يعانى االقتصاد الليبي حالة
ً
يبدو واضحا

انخفاض هذا  أيازدياد معدل البطالة سنة بعد أخرى، وضعف نمو الناتج املحلى اإلجمالي ، بل أنه يعانى من نمو سلبي، 

تمثل تلك املشكالت . وغيره . و دفوعات، وارتفاع مستوى التضخم ... وعجز ميزان امل2013الناتج سنة بعد أخرى منذ عام 

 الرئيس يتحديات اقتصادية تواجه االقتصاد الليبي وتحد من قدرته على النمو وتحقيق التنمية الشاملة ، ويغزى السبب 
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تؤثر على استقرار االقتصاد وتمثل عقبة أمام تحقيق أى خطط مستقبلية  التيلهذا التراجع الى تزايد التوترات السياسية 

 ويحد من قدراته .  الليبييؤثر بشكل كبير على االقتصاد  الذي السياس يالجانب  هيالرئيسية  ليةاإلشكاللنهوض . فباتت 

 

 هدف الدراسة : -ب

، من خالل تحليل أوضاع  الليبيتحليل انعكاسات األزمة السياسية على أداء االقتصاد  إلىتهدف الدراسة 

، التضخم ، االستثمارات األجنبية ، التجارة الدولية ، والبطالة .  االقتصاديمؤشرات االقتصاد الكلى مثل: معدل النمو 

 فيليبيا ، وذلك  فيعلى املوازنة العامة  وبالتاليالنفط ؛  إنتاجانعكاسات األزمة السياسية على  إلى أيضاكذلك التعرض 

 فيزيادة تردى األوضاع االقتصادية  إلى، حيث أدى انتشار الوباء  الليبيلجائحة كورونا على االقتصاد  السلبيضوء التأثير 

 ليبيا .

 أهمية الدراسة : -ج

 الجغرافياملوقع  إلى باإلضافةبالعديد من الثروات الطبيعية الهائلة وخاصة النفطية ، هذا  الليبييتمتع االقتصاد 

يمر  التيشكالت السياسية أن امل إالدول الشمال االفريقى ،  فياملميز للدولة ، مما يؤهله ألن يكون من أغنى االقتصادات 

 فيهذا وانتهاج خطط تنموية شاملة .  االقتصاديالبناء  إلعادةبشكل متواصل ال تعطى له الفرصة  الليبيبها االقتصاد 

ظل غياب سلطة مركزية موحدة ، وعجز املؤسسات املالية والنقدية عن إيجاد حلول لألزمات املتتالية ، فبات االقتصاد 

 اقتصادي إنقاذتلك األوضاع السياسية املضطربة ، ووضع خطة  فيالنظر  إعادةتراجع مستمر يبرز أهمية  فيالليبي 

النهاية لصالح التنمية االقتصادية  فييصب  الذيعاجلة تحسن من املؤشرات االقتصادية الكلية للدولة الليبية ، األمر 

 واالجتماعية .

 فرضيات الدراسة : -د

 -تين رئيسيتين هما :ينطلق البحث من فرضي

يتأثر االقتصاد الليبى بشكل كبير باألوضاع السياسية السائدة فى البالد ، ويزداد تراجعه مع توتر الساحة السياسية  -(1

 واندالع الصراعات األزمات .

، وسيطرة الصادرات النفطية على اجمالى الصادرات  الليبي والتصديري  السلعي اإلنتاجهيكل  فيعدم التنوع  -(2

 ، يعرضه للمزيد من األزمات والصدمات االقتصادية . الليبياالقتصاد 

 منهجية الدراسة : -ج

من خالل التعرض الى مؤشرات االقتصاد الكلى  االستقرائي الوصفي التحليلياعتمدت الدراسة على املنهج 

انعكاسات األزمة  وإبرازالخ (، ر ، معدالت التضخم ، البطالة ...، التجارة ، االستثما االقتصادياملختلفة مثل ) النمو 

 بشكل عام . الليبيضطرب على أداء االقتصاد امل السياس يالسياسية على أداء تلك املؤشرات ، واستقراء تأثير الواقع 

 -: كالتاليوقد تم تقسيم الدراسة 

 ليبيا  فئ االقتصاد اإلصالحتطور مراحل  -

 ظل األزمة السياسية وجائحة كورونا  فيليبيا  فيأداء املؤشرات االقتصادية الكلية  -

 ليبيا في السياس يوأسعار النفط كمحصلة للصراع  إنتاج -

 خاتمة وتوصيات الدراسة   -
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ا
 ليبيا  في االقتصادي اإلصالحتطور مراحل  -أوال

أصغر دول الشرق األوسط وشمال  فهي،  األفريقيدول الشمال  إلى تنتمي التيتعتبر ليبيا أحد الدول األفريقية 

أكبر  فهيالنفط ،  إنتاجمليون نسمة. ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على  6.2إفريقيا ، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 

% من 98 الحكومية ، ونحو اإليرادات% من 96الدول األفريقية من حيث حجم االحتياطات النفطية ، حيث يمثل نحو 

 .1الصادرات  إيرادات

  -األولى : االقتصادي اإلصالحمرحلة  -

، كانت ليبيا واحدة 1951والتطوير ، فبحلول استقالل ليبيا عام  اإلصالحمر االقتصاد الليبى بالعديد من مراحل 

من اململكة املتحدة من أفقر دول العالم ، حيث كان يعتمد اقتصادها بشكل أساس ي على الزراعة واملساعدات الخارجية 

٪ من الناتج املحلي اإلجمالي ، 26والواليات املتحدة وإيطاليا ، حيث ساهم قطاع الزراعة واملساعدات األجنبية بحوالي 

وبحلول نهاية الخمسينيات من القرن العشرين ، بعد اكتشاف النفط وتسويقه ، تغير االقتصاد الليبي من واحد من أفقر 

، حقق االقتصاد الليبي وألول مرة فائًضا في  1963نى االقتصادات من حيث املوارد ، ففي عام الدول إلى واحد من أغ

 789إلى  1962مليون دينار في عام  131% من  344مليون دينار ، وارتفع الدخل القومي بنسبة  35ميزان مدفوعاته بلغ 

 % في الصادرات النفطية خالل هذه الفترة. 835. ويعود ذلك إلى الزيادة املستمرة بنسبة 1968مليون دينار في عام 

، أصدرت الحكومة مجموعة جديدة من القوانين سمحت بظهور نظام املشاركة من  1989و  1987وبين عامي 

حيث دعم دور الدولة فى االقتصاد ومشاركة محدودة للقطاع الخاص في تجارة التجزئة والخدمات والصناعات الخفيفة 

شركة  102م الكفاءة في هذه الصناعات . ففي القطاع الصناعي ، على سبيل املثال ، تم تحويل كوسيلة للتغلب على عد

شركة خاصة جديدة . وقد كان نجاح  10233عامة إلى شكل الشراكة فى امللكية ما بين القطاع العام والخاص، وتم إنشاء 

خالل هذا النظام من تراجع األداء ، حتى نظام املشاركة محدوًدا حيث عانت معظم الشركات التي تمت خصخصتها من 

أن بعضها استمر بخسارة. ويعزى ذلك إلى إجراءات الخصخصة حيث لم تتم إعادة هيكلة هذه الشركات بالشكل الذي 

يضمن تحسين أدائها ، كما أن سيطرة الحكومة وتدخلها في االقتصاد كان ما زال واسع النطاق ، مما يعني أن تحديد 

تحت سيطرة الحكومة. بحيث كان من الصعب على هذه الشركات تحقيق الربح كما هو الحال في اقتصاد األسعار استمر 

 السوق.

 -الثانية :االقتصادي  اإلصالحمرحلة  -

في أوائل التسعينيات من القرن العشرين، لم تكن ليبيا تعاني من آثار العقوبات االقتصادية الدولية فحسب ، بل 

ا كبيًرا على قدرة الدولة الليبية على تمويل قطاعها العام غير الفعال وملقاومة كان انخفاض أسعار 
ً
النفط يشكل ضغط

ذلك ، ذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك واعتمدت برنامجها الثاني لإلصالح االقتصادي. وقد أدخلت مفهوم شركة 

تيراد املعدات . وكان الهدف من ذلك هو مساهمة ، التي سمحت للشركات الخاصة بفتح حسابات بالعملة األجنبية واس

تجاوز تجربة الخصخصة السابقة ومشاركة أعباء القطاع العام مع القطاع الخاص من خالل املزيد من الحد من مشاركة 

 شركة خاصة جديدة . 7483شركة عامة وتم إنشاء  196الحكومة في االقتصاد. وتمت خصخصة 

برنامج خصخصة واسع النطاق . يوصف بأنه برنامج لتوسيع قاعدة ، أعدت الحكومة الليبية  2003وفي عام 

امللكية من خالل تشجيع السكان على امتالك الشركات العامة من أجل تجنب امللكية املركزية .  وفي البداية ، استهدف 

                                                           
1) Abdulrazag Mohamed Etelawi, et.al , Crude Oil And Libyan economy,International Journal of Economics and Finance; 

Vol. 9, No. 4 March.2017 , (Richmond   : Canadian Center of Science and Education , 2017), PP.95-96 , Available at : 

https://www.researchgate.net/publication/316693111_Crude_Oil_and_the_Libyan_Economy 

https://www.researchgate.net/publication/316693111_Crude_Oil_and_the_Libyan_Economy
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ة. وقد تم شركة بحري 18شركة مواش ي و  82شركة زراعية و  56شركة صناعية و  204شركة عامة شملت  360البرنامج 

 .2008إلى  2004التخطيط لخصخصة هذه الشركات وفق جدول زمني متشابك على ثالث مراحل خالل الفترة من 

اإلفالس. ولم تفشل  إعالنهامقًرا رئيسًيا لعدة شركات من خالل إجراءات  57، تم تسييل  2007وبحلول نهاية عام 

في الخسارة ، وتعاني من مشاكل التسويق والتكنولوجيا  هذه الشركات في تحقيق أهدافها فحسب ، بل كانت مستمرة

شركة صناعية عامة أخرى للشراء باستخدام أربع طرق مختلفة للخصخصة.  80والنقد والقوى العاملة. تم خصخصة 

شركة صناعية  37شركة صناعية عامة من خالل اإلدارة واستحواذ املوظفين . كما تمت خصخصة  31تمت خصخصة 

 عن  خصخصة عامة باستخدا
ً
شركات صناعية عامة من خالل مناقشات مباشرة مع  10م العطاءات الخاصة ،  فضال

املنظمات االستثمارية القابضة. وخصخصة شركتين صناعيتين عامتين من خالل الشراكة بين املوظفين واملؤسسات 

يص بنكين تجاريين خاصين جديدين القابضة لالستثمار املحلي والجمهور. وظهر تراخيص البنوك الخاصة ، حيث تم ترخ

، مع  2007في أغسطس Sahara Bank٪ من 19على BNP Paribas. استحوذ بنك 2002وبنك إقليمي خاص واحد في عام 

سنوات. كما تم االستحواذ على بنك الوحدة  5-3٪ في غضون 51سيطرة إدارية فورية وخيار شراء أسهم إضافية تصل إلى 

بشروط مماثلة . وال تزال بعض الشركات االستراتيجية الرئيسية شركات قطاع  2008براير من قبل البنك العربي في ف

أعمال ، وال سيما الخطوط الجوية الليبية ، وشركة االتصاالت العامة ، وشركة البريقة للبترول ، وشبكة توزيع الكهرباء . 

سبع شركات )معظمها من البنوك( برأسمال ، تم إدراج  2007وبحلول نهاية عام  2006كما تأسست البورصة في عام 

 مليار دينار . 1.2قدره 

كما تم إحراز تقدم ملحوظ في مختلف اإلصالحات الهيكلية ، وتم تخفيض معدالت الرسوم الجمركية ، مما أدى 

 %. وذلك لتسهيل دخول االستثمارات األجنبية ورؤوس17.8التعريفة الجمركية البسيطة إلى إلى انخفاض متوسط 

األموال إلى البالد . كما تم تبسيط النظام التجاري من خالل خفض معدل ضريبة االستهالك على السلع املستوردة بمقدار 

تقليص احتكارات االستيراد الحكومية إلى املنتجات البترولية واألسلحة ، وتقليص قائمة االستيراد  إلى باإلضافةالنصف . 

صنًفا( إلى أقل من عشرة منتجات . تنوي الحكومة اإلبقاء على حظر االستيراد ألسباب دينية وصحية فقط .  40املحظور )

 .2تخضع لالحتكار العام في السابقبحيث يمكن للقطاع الخاص استيراد أو إنتاج السلع التي كانت 

. حيث وفرت صادرات النفط الليبية التي  وإيراداتهواصلت الحكومة الليبية الهيمنة على النفط  2004في عام 

% من الناتج  30% من اإليرادات الحكومية ، و  75%من عائدات الصادرات ، و  95تسيطر عليها الحكومة بالكامل حوالي 

، فقد تم تبديد جزء كبير من دخل ليبيا نتيجة  2005وفًقا للعديد من التقارير الحكومية األمريكية لعام املحلي اإلجمالي. و 

النتشار الفساد والهدر. ومن العوامل األخرى التي ساهمت في خسارة الدخل ، شراء األسلحة التقليدية والجهود املبذولة 

 عن التبرعات ال
ً
نقدية الكبيرة للبلدان األقل نمًوا ، والتي فسرها البعض على أنها لتطوير أسلحة الدمار الشامل ، فضال

 محاوالت القذافي لشراء النفوذ.

 في النمو حيث وصل إلى ما يزيد على  2005وقد شهد االقتصاد الليبي خالل عام 
ً
% بعد أكبر عملية 4,5تزايدا

خمس سنوات وعلى كل املستويات، خاصة بعد تقوم بها الحكومة الليبية على مدار خطة ملدة  وإداري إصالح اقتصادي 

رفع العقوبات االقتصادية الدولية عنها بعد تخليها عن أسلحة الدمار الشامل طواعية وحل مشاكلها التي كانت عالقة مع 

 عن تحرك املؤشرات االقتصادية الكلية في ليبيا نحو االتجاه ال .الواليات املتحدة األمريكية والدول األوروبية
ً
صحيح فضال

                                                           
2) AbouazoumAboujdiryah ,A CHANGE IN THE LIBYAN ECONOMY: TOWARDS A MORE MARKET-ORIENTED 

ECONOMY, 19June .2018 , PP.7-12., Available at : 

https://www.researchgate.net/publication/325854559_A_CHANGE_IN_THE_LIBYAN_ECONOMY_TOWARDS_A_MORE_

MARKET-ORIENTED_ECONOMY 

https://www.researchgate.net/publication/325854559_A_CHANGE_IN_THE_LIBYAN_ECONOMY_TOWARDS_A_MORE_MARKET-ORIENTED_ECONOMY
https://www.researchgate.net/publication/325854559_A_CHANGE_IN_THE_LIBYAN_ECONOMY_TOWARDS_A_MORE_MARKET-ORIENTED_ECONOMY
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مليار دوالر بمتوسط دخل  34مقارنة باألعوام السابقة لها، حيث قدر الناتج املحلى الليبي بنحو  2003منذ نهاية عام 

، وسجل معدل النمو االقتصادي نسبة مقدراها  7570فردي قدره 
ً
 5وعن  2001% في عام 1. 1% مرتفعا من 3. 7دوالرا

ييبية لأعقاب الثورة ال في الليبيانهار االقتصاد  2011. وفى عام  %4. 7إلى وصل النمو  2004. وفي عام 2002% في عام 1.

وسقوط نظام حكم معمر القذافى ، ليشهد االقتصاد تراجع كبير فى جميع القطاعات االقتصادية وأهمها النفط ، 

 .3استقرت األوضاع نسبيا وان كانت عادت للتأزم مرة أخرى  2013وبحلول عام 

 -ليبيا : فيأهم القطاعات االقتصادية  -

% من الناتج املحلي  5% من القوة العاملة ، ولكنها توفر أقل من  18وتوظف الزراعة حوالي  الزراعة وصيد األسماك : -

ا مه 80اإلجمالي ، حيث تستورد ليبيا حالًيا ما يقرب من 
ً
ًما % من احتياجاتها الغذائية. وال تزال تربية الحيوانات نشاط

ولكنها تعتمد بشكل كبير على األعالف الحيوانية املستوردة. وال يتم استغالل موارد الصيد بالكامل على الرغم من 

اإلمدادات الكبيرة من الثروة السمكية التونة ، فإن النقص العام في املراكب واملوانئ ومرافق املعالجة املخصصة للزراعة 

 إلنتاج بشكل كبير . البحرية في ليبيا يساهم في انخفاض ا

توجد رواسب من الجبس وخام الحديد والبوتاسيوم واملغنيسيوم والكبريت والفوسفات بكميات معينة. تم  التعدين: -

اإلبالغ عن اكتشاف رواسب اليورانيوم في الجنوب ، ولكن لم يتم تأكيدها بعد. في الثمانينيات ، تم استخراج ما يقرب من 

 ًيا. ويهيمن استخراج النفط الخام على صناعة التعدين.طن من الجبس سنو  200000

% من الدخل املحلي  40استغالل النفط والغاز هو الصناعة الرئيسية في ليبيا ويوفر ما يقرب من  الصناعة والتصنيع: -

ا مرس ى للبالد. وتشمل الصناعات الليبية األخرى ، بدرجات متفاوتة من األهمية ، صناعة البتروكيماويات ، ومحوره

البريقة ، وكذلك الحديد والصلب والبناء. وتدير شركة النفط الوطنية الليبية صناعة النفط اململوكة للدولة وتتحكم في 

 .4أكثر من نصف إنتاج النفط ، بينما تدير شركة ) أويإلنفست( جميع االستثمارات الدولية

 
ا
 أداء املؤشرات االقتصادية الكلية فى ليبيا فى ظل األزمة السياسية وجائحة كورونا  -ثانيا

 معدالت النمو االقتصادى : -

ليبيا من الدول الغنية بالنفط واملوارد الهيدروكربونية.  حيث بلغت احتياطياتها املؤكدة من النفط الخام  تعتبر 

٪ 38وهي تاسع أكبر احتياطيات على مستوى العالم واألكبر في إفريقيا ، حيث تمثل ،  2018مليار برميل في نهاية عام  48

. ويعاني االقتصاد 5ليبيا في من احتياطيات القارة. وتوفر هذه املوارد النفطية جزء مهم من تكوين الناتج املحلى االجمالى

بسبب عدم االستقرار األمني  2011الليبي ، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على صادرات النفط والغاز ، منذ عام 

 والسياس ي ، واالضطرابات في إنتاج النفط وانخفاض أسعاره العاملية.

ًعا بمحدودية إنتاج النفط ، مدفو  2016-2013العميق الذي شهدته ليبيا خالل الفترة  االقتصاديوبعد الركود 

مليون برميل يومًيا( ، تمكن االقتصاد الليبي من زيادة إنتاج  1.6مليون برميل يومًيا في املتوسط مقابل إمكانية  0.6)

، ونتيجة لذلك ، بلغ نمو الناتج املحلي اإلجمالي  2017النفط بشكل كبير فوق مليون برميل يومًيا في املتوسط خالل عام 

                                                           
3 (Interntional Crisis Group , Libya’s Economic Reforms Fall Short , 25 OCTOBER 2018 , Available at : 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/libya/libyas-economic-reforms-fall-short 
4)Central International Agency(CIA)  , COUNTRY PROFILE: LIBYA, 20 August 2020 , Available at :-  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.htm 
5)African Development Bank Group ,  African Economic Outlook 2020, (Abidjan  : African Development Bank  , 30-Jan-

2020) , P.163 . 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/libya/libyas-economic-reforms-fall-short
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.htm
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، ومن املتوقع أن يكون  2019٪ في عام 2.5، لكنه تباطأ بشكل حاد إلى  2018-2017٪ في املتوسط خالل 21الحقيقي 

 في عام 
ً
كما أشارت التوقعات الصادرة من املؤسسات الدولية مثل  . 6خاصة بعد انتشار جائحة كورونا  2020سلبيا

 إلى، وأن يرتفع COVID-19بسبب تفش ي  2020عام  أنه قد ينخفض إلى معدالت سالبة بنهاية إلى الدوليصندوق النقد 

% بنهاية عام 9.4 إلىأن يصل معدل نمو الناتج املحلى االجمالى  األفريقيا توقع بنك التنمية م. ك20217٪ في عام 80.7

 . 8(1الشكل رقم ) فيكما هو  2018% عام 8.7مقارنة بنحو  2021

 *(2021-2018خالل الفترة ) الليبي االقتصادي( تطور معدل النمو 1شكل رقم )

 
African Development ( Abidjan :  African Economic Outlook 2020African Development Bank ,  -: Source

Bank, 2020 ) , P.163. 

،  2018إلى  2014ليبيا . فخالل الفترة من  إلىأن التنويع االقتصادي هو أولوية رئيسية بالنسبة  إلى اإلشارةوتجدر 

٪ من الناتج املحلي اإلجمالي ، وأكثر من 65شكلت قطاعات النفط والغاز والقطاعات االستخراجية ذات الصلة أكثر من 

ج امليزانية. لذلك ، ال يزال االقتصاد الليبي شديد التأثر بصدمات إنتا إيرادات٪ من 96 نحو٪ من عائدات التصدير ، و 95

النفط وتقلبات أسعاره. ويعد التنويع السريع من املوارد الهيدروكربونية أمًرا ضرورًيا لتحقيق نمو اقتصادي أقوى وأكثر 

 
ً
،  2018( تطور قيمة الناتج املحلى االجمالى نحو الزيادة حتى عام 1. وكما هو موضح من الجدول رقم )9مرونة وأكثر شموال

وان كانت جائحة كورونا قد غيرت  2020، وكان من املتوقع أن يرتفع بشكل طفيف جدا بنهاية عام  2019ثم تراجع عام 

 ملحوظ. قتصادياركود  العامليتلك التوقعات نحو األسوء بعد أن شهد االقتصاد 

 

 

 

 

 

                                                           
6(The World Bank , Libya'sEconomic Update — April 2020, Availableat :- 

https://www.worldbank.org/en/country/libya/publication/economic-update-april-2019 
7(Nordea Export Entreprises  , Libya: Economic and PoliticalOverview , The economiccontext of Libya , October 2020, 

Availableat :- 

https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/libya/economical-context 
8)African Development Bank , African Economic Outlook 2020 ( Abidjan : African Development Bank, 2020 ) , P.163. 

9. , P.163 Op.citAfrican Development Bank Group ,  ) 

https://www.worldbank.org/en/country/libya/publication/economic-update-april-2019
https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/libya/economical-context
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 (  تطور حجم الناتج املحلى االجمالى لدولة ليبيا ، ونصيب الفرد منه1جدول رقم )

context , The economic ibya: Economic and PoliticalOverviewNordea Export Entreprises  , L:  Source

-: Availableat, , October 2020 of Libya 

context-market/libya/economical-new-https://www.nordeatrade.com/en/explore 

 

الصناعة هي العمود الفقري لالقتصاد الليبي ليبيا ، تعد  في للناتج املحلى االجمالى القطاعيالتقسيم  إلىوبالنسبة 

٪ من السكان فى قوة العمل . 26.5 ، وتوظف٪ من الناتج املحلي اإلجمالي52.3بسبب صناعة البتروكيماويات فهى تمثل 

ويشمل اإلنتاج : البترول والبتروكيماويات واألملنيوم والحديد والصلب ومعالجة األغذية واملنسوجات والحرف اليدوية 

٪ ، بينما 65.6٪ من الناتج املحلي اإلجمالي وارتفعت حصتها في إجمالي العمالة إلى 46.4واألسمنت. كما تمثل الخدمات 

 .10% كحد أقص ى 5الى  -3اع الزراعة نسبة ضئيلة للغاية تتراوح ما بين يمثل قط

بسبب الصراع املتصاعد في طرابلس ، بعد  2019٪ في عام 22ارتفع التضخم فى ليبيا إلى متوسط أعلى من  التضخم : -

 في معدل التضخم السنوي فى ليبيا   .11 2019والربع األول من  2018انخفاضه في 
ً
وقد توقع صندوق النقد العربي ارتفاعا

%، ورصد التقرير الى ارتفاع فى أسعار املواد الغذائية والتبغ، واألثاث، والنقل 18ليصل إلى   2020خالل العام 

  :13أسباب، هي إلى ستة اب االرتفاع املتصاعد فى األسعارويرجع أسب. 12واملواصالت واالتصاالت، والتعليم

 .الصراع السياس ي وما صاحبه من انقسام في مؤسسات الدولة السيادية -1

 عن انخفاض أسعاره في 2 -
ً
أزمة الحقول النفطية التي أدت إلى شبه توقف تام إلنتاج وتصدير النفط الخام ، فضال

لتدني إيرادات النفط ، األمر الذي ترتب األسواق الدولية ، وما نتج عنه تسجيل عجز مستمر في امليزانية العامة كمحصلة 

 .عليه لجوء املصرف املركزي إلى فرض القيود على استخدامات النقد األجنبي للحد من استنزافها

تسجيل تراجع في الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ، بسبب تدني إنتاج النفط الخام وصادراته وضعف اإلنتاجية  -3

 . في االستهالك املحلياملحلية مع الزيادة 

 .تدني قيمة الدينار الليبي أمام العمالت األجنبية في السوق املوازية -4

 عن سيطرة  -5
ً

استمرار حالة عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ بما سيكون عليه الوضع االقتصادي في البالد ، فضال

 .عدد قليل من التجار على سوق السلع والخدمات

                                                           
10) Nordea Export Entreprises  , Op.cit , Availableat :- 

context-market/libya/economical-new-https://www.nordeatrade.com/en/explore 

11(The World Bank , Libya'sEconomic Update — April 2020 , at :- 

https://www.worldbank.org/en/country/libya/publication/economic-update-april-2019 

 

13)AbdulkaderAssad , Libya's Finance Ministry: Inflation skyrockets over political division ,The LibyaObsever  , 

November 21, 2017 ,at:- 

https://www.libyaobserver.ly/economy/libyas-finance-ministry-inflation-skyrockets-over-political-division 

 *2021 *2020 2019 2018 2017 السنوات | املتغير

 35 34.08 33.02 40.95 30.56 قيمة الناتج املحلى االجمالى ) مليار دوالر (

 5217 5129 5020 6288 4739 دوالر (نصيب الفرد من الناتج املحلى االجمالى ) 

https://www.libyaobserver.ly/users/AbdulkaderAssad
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تصاد الظل في ظل االنقسام السياس ي وتردى األوضاع األمنية ، باإلضافة إلى زيادة حجم تهريب السلع توسع حجم اق -6

 . إلى الدول املجاورة

 (2020 -1984( معدل التضخم فى ليبيا خالل الفترة )2شكل رقم )

 
-: , at, Libya: Inflation rate from 1984 to 2021 StatistaSource :  

libya-in-rate-https://www.statista.com/statistics/455605/inflation 

 -االستثمارات األجنبية : -

تعتبر الحاجة إلى االستقرار السياس ي واإلصالحات الهيكلية التي تتمحور حول بيئة األعمال هى املحدد األهم  

 190من أصل  186ليبيا في املرتبة  2019لجذب االستثمارات فى ليبيا، حيث صنف تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام 

في سهولة الحصول  186في التعامل مع رخص البناء ، و  187ت ، و في تسجيل العقارا 187دولة. حيث تقع ليبيا في املرتبة 

كما صنفت منظمة الشفافية . 14األفريقيالشمال  فيعلى االئتمان ، وهى مرتبة متأخرة للغاية مقارنة بغيرها من الدول 

كات الفساد لعام ( في مؤشر مدر 180من أصل  168الدولية ، ليبيا في املرتبة الثانية عشر بين الدول األقل شفافية )

بعد أن كان يشهد قيمة  2019مليون دوالر فى عام 5.482ليبيا بنحو  في وقد انخفض حجم االستثمار االجنبى.  201915

 فيليبيا كما هو موضح  إلى األجنبيكزيادة سنوية فى تدفقات االستثمار  2017مليون دوالر عام  4.409 إلىموجبة تصل 

مليار دوالر أمريكي  18.4بنحو  2019رصيد االستثمار األجنبي املباشر في ليبيا لعام . ويصل اجمالى 16(3الشكل رقم)

 17٪ من الناتج املحلي اإلجمالي للبالد(.42.4)حوالي 

 

 

 

 

                                                           

14)African Development Bank , Op.cit, P.163. 

15) Import-Export Entreprises  , LIBYA: COUNTRY RISK, Available at:- 

https://import-export.societegenerale.fr/en/country/libya/country-risk-in-investment 

16)TradingEconomics , LibyaForeign Direct Investment,Availableat :- 

https://tradingeconomics.com/libya/foreign-direct-investment 

17) Import-Export Entreprises,Op.cit. 

http://www.export-entreprises.com/
http://www.export-entreprises.com/
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 ( حجم التدفقات السنوية لالستثمار االجنبى املباشر فى ليبيا )مليون دوالر (3شكل رقم )

 
Source :TradingEconomics , LibyaForeign Direct Investment,Availableat :- 

investment-direct-https://tradingeconomics.com/libya/foreign 

 

 بالنسبة  2019كما أظهر تقرير مناخ االستثمار فى الدول العربية لعام 
ً
، أن ليبيا جاءت في املرتبة التاسعة عربيا

فلم تشهد ليبيا غير تأسيس مشروعين اثنين خالل .ل العربيةللمشروعات االستثمارية األجنبية الجديدة الواردة إلى الدو 

مليون دوالر، وهو رقم ضئيل بالقياس لفرص االستثمار املمكنة، لوال  23، بلغت تكلفتهما االستثمارية مليارا و2018العام 

 .18ما تشهده البالد من انقسام وتوتر سياس ي

ومن الجدير بالذكر أن ليبيا تعتبر من أهم الدول الجاذبة لالستثمار فى الشمال األفريقى ، حيث تمتلك العديد 

موقعها الجغرافي ، حيث تقع الدولة في وسط مثلث شكلته أوروبا وإفريقيا والدول العربية في من املوارد الطبيعية ، كذلك 

 عن السياسيات االقتصادي
ً
ة التى تدعم االستثمار األجنبى ، ولكن مازالت ليبيا تعانى من عدة الشرق األوسط. فضال

مشكالت تصنف على أنها طاردة لالستثمار وأهمها : عدم االستقرار السياس ي والعنف املستمر في طرابلس ، كما يواجه 

 عن اإلدارة غير الفعالة التى ت
ً
عيق تنمية القطاع جنوب البالد انتشارا لالتجار )بشر ، أسلحة ، مخدرات( ، فضال

 .19الخاص

 التجارة الدولية : -

، تمتعت ليبيا عادة بميزان تجاري مالئم. يتم تمثيل  معظم صادراتها تقريًبا بالنفط الخام ) نحو  1963منذ عام 

من الصادراات الليبية (، ولكن يتم أيًضا تصدير املنتجات الزراعية والجلود. بينما تتكون الواردات  % من اجمالى92

معدات صناعات النفطية والبناء واآلالت الزراعية والسلع االستهالكية واملنتجات الزراعية. ويعتبر أكبر شركاء ليبيا من 

مورديها الرئيسيون هم الصين وتركيا وإيطاليا ، بينما أهم  إيطاليا والصين وإسبانيا وأملانيا وفرنسا حيث التصدير كل من

تتكون صادرات االتحاد األوروبي إلى ليبيا بشكل أساس ي من املنتجات الزراعية والغذائية ) . و 20وكوريا الجنوبية وإسبانيا

                                                           
، ) املؤسسة العربية  2019: تقرير مناخ االستثمار فى الدول العربية لعام ( املؤسسة العر بية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 18

 . 34( ، ص. 2019لضمان االستثمار ، 
19. Op.cit, , LIBYA: COUNTRY RISK  EntreprisesExport -Import) 

20) Encyclopaedia Britannica , Libya , Finance and Trade, Op.cit 

http://www.export-entreprises.com/
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 3،6٪( ، ليبلغ إجمالي صادرات االتحاد األوروبي إلى ليبيا 16.1٪( ، واآلالت ومعدات النقل )37.4٪( والوقود املعدني )27.6

 .212017مليار يورو في عام 

االقتصاد الليبي منذ أوائل العقد األول من القرن  الواحد والعشرين ، وبلغت  وقد كانت التجارة عنصًرا مهًما في

، قبل أن تدخل البالد في حرب أهلية أخرى. ومع ذلك ، فقد  2014٪ من الناتج املحلي اإلجمالي في عام 139ذروتها عند 

( تطور 4. ويوضح  الشكل رقم ) 222018٪ في 102.3انتعشت حصتها بشكل طفيف في السنوات القليلة املاضية لتصل إلى 

 2019الليبى حتى عام  يظهر تزايد عجز امليزان التجارى  والذيحجم الصادرات والواردات الليبية من السلع والخدمات ، 

 . 2017مقارنة بما كان عليه عام 

 

 (2019-2017)( صادرات وواردات وعجز امليزان التجارىوالخدمى لدولة ليبيا خالل الفترة 4شكل رقم )

 
Source : The European Union , Countries and Regions , Libya, at :- 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/libya/ 

 

 الذيقطاع الخدمات  فيمليون نسمة. يتركز معظمها  6.5مليون من أصل  2.5يبلغ عدد القوى العاملة في ليبيا  البطالة : -

% من القوى 6.26يعمل به  الذي% ، كذلك قطاع الصناعة 7.65 إلىيستحوذ على نسبة كبيرة من القوى العاملة تصل 

% من الناتج لعام 3.2، ونحو   2017٪ من الناتج املحلي اإلجمالي في عام 1.3يمثل نحو  الذي، أما قطاع الزراعة  العاملة

 .23٪ من القوى العاملة فقط 7.7يوظف ، فهو  2019

 

 

 

                                                           

21)The European Union , Countries and Regions , Libya, at :- 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/libya/ 

22) Nordea Export Entreprises  , Libya: Economic and Political Overview ,Op.cit . 
23. , P.163 Op.citAfrican Development Bank ,)  
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 2019( توزيع القوى العاملة بين القطاعات االقتصادية فى ليبيا لعام 5شكل رقم )

 
context , The economic ibya: Economic and PoliticalOverview: Nordea Export Entreprises  , L Source

-: Availableat, , October 2020 of Libya 

context-market/libya/economical-new-https://www.nordeatrade.com/en/explore 

 

وقد تم تنظيم العمال الليبيين في ظل االتحاد الوحيد الذي تسيطر عليه الحكومة في البالد ، وهو االتحاد 

حالت الفوض ى بين  الوطني لنقابات العمال ، باستثناء العمال األجانب ، الذين لم ُيسمح لهم باملشاركة. وقد

الفصائل في أعقاب اإلطاحة بالقذافي إلى حد كبير دون ظهور حركة عمالية منظمة فعالة . وقد أصبح الليبيون غير 

قادرين بشكل متزايد على االعتماد على العمل مع الدولة ، حيث سعى الكثير منهم في السابق إلى العمل الخاص . 

في االقتصاد  -معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء  -جرين األجانب كما يشارك عدد كبير من العمال املها

الليبي ، ال سيما في الزراعة والصناعة. وفي أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين ، سعت ليبيا 

ستوى البطالة بين بشكل دوري إلى إعادة الكثير من سكانها املهاجرين غير املرخصين ، مشيرة إلى دورها في ارتفاع م

 24الشباب الليبي.

طريقها نحو االرتفاع ، ويرجع أحد  في، وهى نسبة % من القوى العاملة 6.18.ليبيا نحو فيويصل معدل البطالة 

يترتب عليها فقدان العديد  التيالحروب والصراعات في البالد، مّما يخلق حالة من الفوض ى االقتصادية  إلىأهم أسبابها 

 عن الّسياسة االقتصادية في البالد، فهي تعتمد بشكل كبير  آلخرمن العاملين لوظائفهم ، والنزوح من مكان 
ً
، فضال

املباشر  األجنبيالتشغيل ، كذلك ضعف تدفقات االستثمار  وبالتالي اإلنتاجاالستيراد دون التصدير وضعف عمليات  على

إلى صعوبة خلق فرص للعمل في البالد ، أيضا هذه السياسات االقتصادّية، يغيب عنها  إلىسباب تؤدى ... الخ . وكلها أ

 . 25تالءم احتياجات سوق العمل فى ليبيا  التيالتخطيط املسبق ووضع االستراتيجيات 

 

 

 

 

                                                           
24)EncyclopaediaBritannica , Libya , Finance and Trade , Availableat :- 

trade-and-https://www.britannica.com/place/Libya/Finance  
2513. -PP.10,  2014  LABOUR MARKET AND EMPLOYMENT POLICY In Libya ,European Training Foundation , ) 

,Available at :- 

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/01BE9A2F283BC6B2C1257D1E0041161A_Employment%20policies_Lib

ya.pdf 

26.60%

65.70%

7.70%

قطاع الصناعة

قطاع الخدمات

قطاع الزراعة
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 (2019-1999( معدالت البطالة فى ليبيا خالل الفترة )6شكل رقم )

 
-: , Availableat 2019 to 1999 from rate Unemployment Libya:, Statista : Source 

libya-in-rate-https://www.statista.com/statistics/808770/unemployment/ 

 

 
ا
 -فى ليبيا : السياس يوأسعار النفط كمحصلة للصراع  إنتاج -ثالثا

٪ من 38، وهذا يشكل 2019مليار برميل في نهاية  363.48يصل االحتياطي املثبت لليبيا من النفط الخام يصل إلى 

النفط  إلنتاجاحتياطي القارة اإلفريقية ، كما أنها التاسعة في امتالك احتياطي النفط عامليا. ولدى ليبيا أحواض رئيسية 

ي وهو منها : سرت، مرزق، غدامس، برقة، وحوض تريبوليتانيا البحري )باإلضافة لحوضين غير منتجين في الجنوب الشرق

٪ من االحتياطي القابل لالستخراج من النفط موجود في 82حوض الكفرة، وحوض برقة في الشمال الشرقي( ، فنحو 

 الرئيس يهو املستورد  األوروبي٪ من الغاز، وكثير من احتياطي البلد في األحواض األخرى . ويعتر االتحاد 32حوض سرت، و

٪ من احتياجاتها من 24ن ليبيا هي دول االتحاد األوروبي ، وتستورد أوروبا للنفط الليبى أغلب الدول املستوردة للنفط م

 .26النفط من ليبيا ، كذلك إيطاليا والصين

، تأثر قطاع النفط والغاز باألحداث السياسية التي عاشها نظام القذافي بعد  2000حتى عام  1970ومنذ عام 

ية للنفط كل العمليات املتعلقة بإنتاج النفط والغاز، بالتعاقد محاوالته تأميم قطاع النفط، حيث تولت املؤسسة الوطن

مع شركات محلية تقوم بشراكات مع الشركات األجنبية املصنعة للنفط، ومع محاوالت تثبيث بنية تحتية لهذا القطاع، 

الثورة الليبية،  ، وبعد2011، ومنذ العام شهد حالة من االستقرار والنمو في القطاع  2000لكن يمكن القول أن العام 

 .2012توقف اإلنتاج ووصل إلى الصفر٪، لكنه عاد بشكل تدريجي ليصل إلى املليون برميل في مايو عام 

ومع تواجد قوات حفتر في أغلب املوانئ والحقول النفطية خاصة في منطقة الهالل النفطي، وينشب صراع حول 

من التحالفات، بينما تستمر الشركات العاملة في املنطقة حقل الفيل في الجنوب، حيث ضعفت قوة حفتر وتبدلت كثير 

 106حيث انخفض إنتاج النفط الخام في ليبيا إلى  الغربية في الغرب الليبي بشكل طبيعي خاصة شركة إيني اإليطالية.

ندالع ، وهى كميات منخفضة للغاية مقارنة بما قبل ا 2020فى يوليو  108مقارنة بنحو  2020ألف برميل  في أغسطس 

. وقد أكدت شركة النفط الوطنية  2020ألف برميل فى يناير  793وباء كورونا واألزمات السياسية فى ليبيا ، اذ بلغ نحو 

 االحترازية بشأن كورونا . اإلجراءاتألف برميل يوميا عقب انتهاء  260الليبية إنها تتوقع ارتفاع إنتاج النفط إلى 

                                                           
26) Organization of the PetroleumExporting Countries , Libyafacts and figures, 2020 , at :- 

https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/166.htm 
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 يا ) ألف برميل شهريا(( انتاج النفط فى ليب7شكل رقم )

 

 
Source : Trading Economics , Libya Crude Oil Production, at :- 

https://tradingeconomics.com/libya/crude-oil-production 

 

هذا التراجع ، فقد أدى القتال الدائر  في الرئيس ياملتسبب  هيهنا أنه ليس فقط جائحة كورونا  اإلشارةوتجدر 

حول طرابلس وما تاله من فشل الخصوم السياسيين في التوصل إلى اتفاق سالم مستدام إلى خسائر فادحة في االقتصاد 

، بسبب إغالق املوانئ واملحطات النفطية. كما  2020يناير  18. في هذا السياق ، توقف إنتاج وتصدير النفط تقريًبا منذ 

ظل )  2020مليون برميل يومًيا في املتوسط لعام  0.67إنتاج النفط بعد ذلك ببطء شديد ، فإن ليبيا لن تنتج سوى بدء 

في  COVID-19(. كما أدى االنتشار املستمر لعدوى 2019إنتاج النفط حوالي مليون برميل يومًيا في املتوسط في عام 

كما يقلل التدهور األمني من احتماالت االستثمار الجديد في . 27لنفطأوروبا إلى تعطيل العرض والطلب على السلع ومنها ا

القطاع ويزيد من مخاطر الهجمات على البنية التحتية النفطية. وبالتالي ، على الرغم من استمرار شركات النفط في 

واإليطالية ،  ( من احتمال إغالقها. كما أجلت الشركتان البريطانيةNOCالعمل ، حذرت املؤسسة الوطنية للنفط )

في حوض غدامس ، الذي  2020بريتيش بتروليوم وإيني ، إلى أجل غير مسمى مشروعات االستكشاف املخطط لها لعام 

 أصبح مقرا لالشتباكات بين الجيش الوطني الليبي وامليليشيات التي تدعم طرابلس.

مع اندالع األزمات السياسية فى ليبيا %. و 95وتعتمد موازنة الدولة على صادرات النفط والغاز، بنسبة تزيد على 

النفط فقط بل على أسعاره والكميات املصدره منه مما يؤثر سلبا على املوازنة  إنتاجكذلك وباء كورونا لم يؤثر ذلك على 

، لم تتجاوز  2020أعلن البنك املركزي الليبي بأن إيرادات النفط خالل األشهر السبعة املاضية من عام الليبية ، حيث 

 30، التي خصص لها قرابة 2020مليار دوالر(، وهو رقم ضئيل جدا مقارنة باملوازنة العامة للعام  1.5مليار دينار ) 2.2

وتعتمد  .%50مليار دوالر. كما أشار البنك املركزي إلى تدني اإليرادات السيادية غير النفطية )الضرائب وما في حكمها( إلى 

ويواجه قطاع النفط في ليبيا  .صيل إيراداتها، ويعد مصدر الدخل الوحيد للبالد% من تح95ليبيا على النفط بنسبة 

صعوبات نتيجة عدم استقرار عمليات اإلنتاج بسبب اإلغالقات املتكررة لحقول وموانئ نفطية على خلفية تهديدات 

                                                           
27) TsvetanaParaskova  ,Libya’s Oil Production Set To Rise To 260,000 Bpd Next Week ,Sep 22, 2020 ,  at : 

https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Libyas-Oil-Production-Set-To-Rise-To-260000-Bpd-Next-Week.html 

https://oilprice.com/contributors/Tsvetana-Paraskova
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ملفروض على صادرات النفط ، إن ميليشياته سترفع الحصار ا 2020فى سبتمبر  . وقد أكد حفترأمنية أو إضرابات عمالية

منذ ثمانية أشهر. وتصر املؤسسة الوطنية للنفط على أنها لن تستأنف العمليات النفطية إال في املنشآت الخالية من 

الوجود العسكري . كما أكد بنك جولدمان ساكس إن عودة ليبيا ال ينبغي أن تعرقل تعافي سوق النفط ، مع احتمال أن 

إلنتاج زيادة االمتثال لخفض اإلنتاج من أعضاء آخرين في منظمة البلدان املصدرة للبترول يقابل الخطر الصعودي ل

تؤثر على  سرعة  التيطبيعة املخاطر اللوجستية والسياسية على حد سواء  إلىالبنك  إشارة إلى باإلضافة)أوبك(.  

 .28ومستدامة في اإلنتاج

 -خاتمة وتوصيات الدراسة : -

ضوء غياب  فيبشكل ملحوظ  االقتصاديتراجع األداء  إلىليبيا أدى  فيالختام يمكن القول بأن الصراع  في

  اإلنقاذالسياسات االقتصادية وخطط 
ً
ضوء األجندات املتضاربة  فيالعاجلة ، كما أن السالم واالستقرار يبدو صعبا

تعطيل العرض والطلب على السلع  إلى. وقد يؤدى وباء كورونا  الليبيالنزاع  فيتدعم األطراف املشاركة  التيللدول األجنبية 

واملوازنة  إيراداتهالطلب على النفط بما ينعكس سلبا على  انخفاضالدول األوروبية ، وقد يستمر معاناة ليبيا من  في

ألمن واالستقرار ظل استمرار غياب ا فيخاصة  االقتصاديذلك التوقع باستمرار تردى الوضع  إلىالعامة للدولة . يضاف 

 على أداء االقتصاد 29السياس ي
ً
 الليبي. ومما سبق يتضح صحة فرضين الدراسة ، حيث تؤثر التوترات السياسية سلبا

 عن كثافة اعتماد االقتصاد على النفط كمصدر ممن مصادر الدخل 
ً
، واملوازنة العامة  القوميبشكل كبير ، فضال

وفى  القومينة العامة والدخل ز ااملو  فيالسلبية  آثارهاوتصدير النفط تصب  نتاجإعملية  فيتعطيل  أي وبالتاليللدولة ؛ 

 -: يلياعتبارها ما  فيبشكل عام . ومن هنا يجب على ليبيا أن تأخذ  االقتصاديمعدل النمو 

 تقوم على الوضوح والشفافية واملصلحة الوطنية، من  -
ً
 حكيمة

ً
أجل تفادي أية ضرورة إدارة عائدات النفط الليبّية إدارة

 نزاعات مستقبلّية حول موارد الدولة.

االقتصادي الذي ساد خالل الفترة املاضية، والذي اقترن بالتعويل املفرط على « النموذج»تحتاج ليبيا إلى تجاوز  -

 عائدات النفط، وترسيخ شبكة الوصاية، وتوزيع الريع على املقّربين من النظام. وتقتض ي هذه الخطوة  صياغة عقد

 اجتماعي جديد يتوافق عليه مختلف األطراف والفاعليات، ينتقل بالبلد إلى اقتصاد منتج يحكمه القانون واملؤسسات.

ضرورة وضع استراتيجّية تنموية شاملة، من أجل تشجيع مبادرات القطاع الخاص للوصول إلى مختلف القطاعات  -

ي، ويتطلب االقتصادية على أساس احترام مبادئ القانون وااللتزام ب
ّ
قواعد ااملنافسة. وإضافة إلى استقرار االقتصاد الكل

 يضمن الوصول 
ً
 ديناميكيا

ً
 مصرفيا

ً
 تدعم املستثمرين، وقطاعا

ً
 فاعلة

ً
 اقتصادية

ً
إنجاح هذه االستراتيجية التنموية إدارة

 يحمي حقوق امللكّية، ويقي من املمارسات
ً
 واضحا

ً
 وتنظيميا

ً
 قانونيا

ً
 الضارة باملنافسة . إلى التمويل، وإطارا

واِجه التحديات املرتبطة بتأهيل طاقاتها البشرية ورفع قدرتها على تزويد أسواق العمل باليد العاملة  -
ُ
يجب على ليبيا أن ت

ذات املهارات التي تلبي حاجات املشروعات االقتصادية في مجاالت الصناعة والخدمات، ومواكبة متطلبات التنويع 

م أن األرقام الرسمية تشير إلى تحّسن ملموس في مستويات االلتحاق بالتعليم، إال أن ظاهرة البطالة االقتصادي. فعلى رغ

مين تكشف عن ضعف جودة التعليم الذي يحتاج بدوره إلى ثورة حقيقية قد تستغرق سنوات.
ّ
 املرتفعة في أوساط املتعل
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 مكانة املوقع االستراتيجي الحيوي لليبيا في لعبة الصراع اإلقليمي والدولي

The status of Libya's vital strategic location in the game of regional and international conflict 

حازم حمد موس ى د.  

 راقجامعة املوصل/الع -كلية العلوم السياسية  -فرع العالقات الدولية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص:

إن البحث في الموقع االستراتيجي الليبي وتأثيره في لعبة الصراع اإلقليمي والدولي،  وتأثيره في االستراتيجيات الدولية 

واإلقليمية، وما شهدت ساحتها من موجات عنف موظف بفعل التحول الديمقراطي )الربيع العربي(، ووضع تحليل 

الد وتجدد المعضالت االستراتيجية، لتكيفها والبيئة السياسية، وهذا يفضي استراتيجي له، من األمور المهمة في ظل تو

لتوصيف مجرى ظاهرة تشكيل الواقع السياسي الليبي في ظل ما تلعبه القوى االستراتيجية الفاعلة دولياً وإقليمياً من دور 

ً سلبي تجاه ليبيا ما هو إال ادراك استراتيجي لما تتمتع به ليبيا من موقع استرات  .يجي وحيوي وإقليمياً دوليا

ويجيب البحث عن التساؤل اآلتي: لماذا ال يمكن وضع رؤية استراتيجية ألبعاد الصراع اإلقليمي والدولي وما لها من 

تداعيات مستقبلية على امن واستقرار ليبيا ؟ فسلطنا األضواء على اإلشكالية الدائرة فيما يتعلق بالمفارقة االدائية في 

الدولية مع المحلية، فالقوى السياسية ترهن وجودها بوجود  القوى اإلقليمية والدولية  -الجدليات اإلقليميةالسجاالت و

والقوى الدولية واإلقليمية تعد القوى السياسية لوبي لها لتمكنها من الهيمنة على الموقع االستراتيجي الليبي، وتلك هي 

الدولية السلبية التي تشير إلى تفكك -اإلقليمية –ت السياسية الليبية مفارقة حقيقية، والتي أفصحت عن طبيعة التفاعال

النسق االجتماعي الليبي وشيوع الفوضى الهدامة، وحالً لتلك اإلشكالية استندنا على فرضية مفادها:" كلما ازداد الموقع 

سلبية ظهوراً وتأثيراً على مستقبل ليبيا الدولية؛ ازدادت اآلثار ال-االستراتيجي الليبي تأثيراً على لعبة الصراع اإلقليمية 

"، وحالً لإلشكالية وإثباتاً للفرضية استخدمنا المنهج التحليلي، لتحليل تأثير الموقع االستراتيجي الليبي في لعبة الصراع 

 .الدولية وانعكاساته على مكانة ودور ليبيا المستقبلي-اإلقليمية

الدولي، فالعالقة بينهما -الليبي فوجدته يتأثر كثيراً بلعبة الصراع اإلقليمي ودرست العملية البحثية الموقع االستراتيجي

طردية ضمن أحد الخيارين: األول: الهيمنة اإلقليمية على الموقع االستراتيجي، والثاني: الهيمنة الدولية على الموقع 

ستراتيجيات اإلقليمية والدولية الطامحة االستراتيجي؛ وهذا ناتج عن إشكالية رسم استراتيجية ليبية موحدة لتعاطي مع اال

 .الطامعة

 الكلمات المفتاحية:) الموقع االستراتيجي، االستراتيجيات اإلقليمية والدولية، لعبة الصراع، ليبيا، المستقبل(.

Abstract: 

Researching the Libyan strategic location and its impact on the regional and international 

conflict game, and its impact on international and regional strategies, and the waves of 

violence in its arena due to the democratic transition (the Arab Spring), and developing a 

strategic analysis of it, are important matters in light of the proliferation and renewal of 

strategic dilemmas, to adapt them. And the political environment, and this leads to a 

description of the course of the phenomenon of shaping the Libyan political reality in light 

of the negative role played by the strategic forces, internationally and regionally, towards 

Libya, which is nothing but a strategic realization of the strategic, vital and regional 

position of Libya. 

The research answers the following question: Why is it not possible to develop a strategic 

vision for the dimensions of the regional and international conflict and its future 

implications for the security and stability of Libya? The spotlight is on the ongoing 

problem of the performance paradox in the regional-international debates and 

controversies with the local. The political forces depend on their existence on the 

existence of regional and international powers and international and regional powers. The 

negative nature of Libyan-regional-international political interactions indicating the 

disintegration of the Libyan social order and the prevalence of destructive chaos, and a 

solution to this problem. We based on the premise: "And as a solution to the problem and 

to prove the hypothesis, we used the analytical method, to analyze the impact of the 

Libyan strategic position on the regional-international conflict game and its implications 

for the future position and role of Libya." 

The research process studied the Libyan strategic location and found that it is greatly 

influenced by the game of the regional-international conflict. The relationship between 
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 مقدمة

وتأثيره في االستراتيجيات الدولية  ي لعبة الصراع اإلقليمي والدولي،إن البحث في املوقع االستراتيجي الليبي وتأثيره ف

واإلقليمية، وما شهدت ساحتها من موجات عنف موظف بفعل التحول الديمقراطي )الربيع العربي(، ووضع تحليل 

استراتيجي له، من األمور املهمة في ظل توالد وتجدد املعضالت االستراتيجية، لتكيفها والبيئة السياسية، وهذا يفض ي 

 من دور  لتوصيف مجرى ظاهرة
ً
 وإقليميا

ً
تشكيل الواقع السياس ي الليبي في ظل ما تلعبه القوى االستراتيجية الفاعلة دوليا

، وهذا يفض ي 
ً
 دوليا

ً
سلبي تجاه ليبيا ما هو إال ادراك استراتيجي ملا تتمتع به ليبيا من موقع استراتيجي وحيوي إقليميا

لذا وجدنا من الضروري أن املعضالت من تأثير لتحقيق ذلك، لتوصيف مجرى ظاهرة تشكيل املشهد السياس ي وما تلعبه 

 في البحث،ولعل أهم تلك املفردات:
ً
 نذكر بعض املفردات املهمة قبل الولوج في تفاصيل البحث لتكون لنا دليال

 

 :التي تحتلها ليبيا في املدركات االستراتيجية الدولية واإلقليمية  تكمن في املكانة االستراتيجية األهمية. 

 :على اإلشكالية الدائرة فيما يتعلق باملفارقة االدائية في السجاالت والجدليات اإلقليمية فسلطنا األضواء اإلشكالية- 

الدولية مع املحلية، فالقوى السياسية ترهن وجودها بوجود  القوى اإلقليمية والدولية والقوى الدولية واإلقليمية 

الهيمنة على املوقع االستراتيجي الليبي، وتلك هي مفارقة حقيقية، والتي تعد القوى السياسية لوبي لها لتمكنها من 

الدولية السلبية التي تشير إلى تفكك النسق االجتماعي -اإلقليمية –أفصحت عن طبيعة التفاعالت السياسية الليبية 

 الليبي وشيوع الفوض ى الهدامة.

 :رؤية استراتيجية ألبعاد الصراع اإلقليمي والدولي وما لها  االتي: ملاذا ال يمكن وضع الرئيس نطرح التساؤل  التساؤالت

من تداعيات مستقبلية على امن واستقرار ليبيا ؟ ليتفرع منه عدة أسئلة منها: ماهي القوى الدولية التي تتدخل في 

ليبيا في ظل لعبة  ليبيا؟ ماهي القوى اإلقليمية التي تتدخل في ليبيا؟ ماهية األطراف املتصارعة في ليبيا؟ ما هو مستقبل

 اإلقليمية؟-الصراع الدولية

 على لعبة الصراع اإلقليمية : الفرضية 
ً
-استندنا على الفرضية التي مفادها:" كلما ازداد املوقع االستراتيجي الليبي تأثيرا

 على مستقبل ليبيا ". وسنحاول أثباتها وتفنيدها في نت
ً
 وتأثيرا

ً
 ائج البحث.الدولية؛ ازدادت اآلثار السلبية ظهورا

 اإلقليمية.–ينشد البحث التعريف بأهمية ليبيا االستراتيجية والحيوية  وبيان مكانتها في لعبة الصراع الدولية :الهدف 

disintegration of the Libyan social order and the prevalence of destructive chaos, and a 

solution to this problem. We based on the premise: "And as a solution to the problem and 

to prove the hypothesis, we used the analytical method, to analyze the impact of the 

Libyan strategic position on the regional-international conflict game and its implications 

for the future position and role of Libya." 

The research process studied the Libyan strategic location and found that it is greatly 

influenced by the game of the regional-international conflict. The relationship between 

them is positive within one of the two options: the first: regional hegemony over the 

strategic site, and the second: international domination of the strategic site. This results 

from the problematic of developing a unified Libyan strategy to deal with aspiring regional 

and international strategies 

Key words: (strategic location, regional and international strategies,    conflict game, 

Libya, the future).. 
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 : بمكانة ليبيا في اللعبة الدولية واإلقليمية،  النطاق 
ً
 باملوقع االستراتيجي لليبيا، وشكليا

ً
تحدد النطاق : موضوعيا

: تحدد في مرحلة 
ً
: اتسع نطاق الصراع ليكون ذا أبعاد إقليمية2011ما بعد التغيير الليبي وزمانيا

ً
 دولية.-،مكانيا

 :استخدمنا املنهجان الوصفي االستشرافي، األول لوصف الصراع في ليبيا، ولثاني الستشراف مستقبل ليبيا في املنهجية

 .اإلقليمية-ظل لعبة الصراع الدولية 

 مقدمة ومبحثين وخاتمة واستنتاجات(، وعلى النحو االتي: اعتمدنا في خطة البحث ) :الهيكلية 

املبحث األول: حمل عنوان: ليبيا في املدرك االستراتيجي الدولي واإلقليمي ، وبدوره انقسم إلى مطلبين: األول: 

 مع ما مض ى، : ليبيا في املدرك االستراتيجي اإلقليمي ، "، أما الثاني:ـ" : ليبيا في املدرك االستراتيجي الدولي اختص ب
ً
وتناغما

، لينشطر إلى ثالث مطالب:األول:جاء تحت الرؤى االستراتيجية ملستقبل ليبيا في لعبة الصراعجاء املبحث الثاني فعنون: 

ة ليبيا
ّ
ة ليبياوالثاني: عرقّنة ليبيا ،عنوان: سورن

ّ
 من االستنتاجات.، لنختم البحث بجملة ، والثالث: مصرن

 توطئة :

بعد تغيير نظام لقذافي بموجة من موجات "الربيع العربي"،  2011بدأ الصراع الدولي واإلقليمي على ليبيا منذ عام 

بريطانية ( بعد شرعّنة التدخل من األمم املتحدة، كما دعمت –فرنسية -وبدعم التحالف الدولي بقيادة ثالثية )أمريكية 

ية في محاولة إليجاد نظام سياس ي متقارب معها، فلليبيا مكانة استراتيجية مميزة تجعلها محط اهتمام التغيير كل دول عرب

 الكثير من القوى الدولية اإلقليمية .

املتعدد يفسر لنا تعدد  الكتل املتصارعة على السلطة، فتدخل القوى الخارجية لداعم مصالحها  وهذا االهتمام

تجاه التجزئة املناطقية لنفوذ القوى الخارجية ويوضح، فالتنافس اديمقراطية فوضوية ذاهبة بفي ليبيا؛ افض ى إلى ليبيا ال

الدولي اإلقليمي على ليبيا أدى إلى ظهور توترات بين مغيري النظام، فتعددت القيادات في ليبيا بتعدد الدول املتدخلة فيها، 

سياس ي في ليبيا، وهذه املحاور ولد إشكالية  تتعلق باملفارقة لتتبلور على شكل محاور متصارعة على الهيمنة على القرار ال

الدولية مع املحلية، فالقوى السياسية ترهن وجودها بوجود  القوى  -االدائية في السجاالت والجدليات اإلقليمية

املوقع االستراتيجي  اإلقليمية والدولية والقوى الدولية واإلقليمية تعد القوى السياسية لوبي لها لتمكنها من الهيمنة على

الدولية السلبية -اإلقليمية –الليبي، وتلك هي مفارقة حقيقية، والتي أفصحت عن طبيعة التفاعالت السياسية الليبية 

–التصارعية الليبية –التي تشير إلى تفكك النسق االجتماعي الليبي وشيوع الفوض ى الهدامة ، لتوضيح تلك االنقسامات 

 لبية على مستقبل ليبيا،  ولحل تلك اإلشكالية قسمنا البحث على النحو االتي:الليبية ذات األثار الس

 ليبيا في املدرك االستراتيجي الدولي واإلقليمي : املبحث األول 

 ُتهدد الجهود واملساعي للتوفيق بين األطراف 
ً
 املدعومة خارجيا

ً
يرى الباحث إن هذه املحاور املتصارعة داخليا

املتصارعة وحل النزاع في ليبيا، ولشدة التدخالت املباشرة التي تقوم بها القوى الدولية واإلقليمية تضاربت وتقاطعت 

 وتناقضت مشاريعها مما يفض ي إلى احتمال تحول ال
ً
صراع في ليبيا إلى مواجهة مباشرة بين القوى الدولية واإلقليمية بدال

من املواجهات بين الفصائل التي تدعمها، بعد التصعيد األخير بين تركيا ومصر وإجازة برملانيهما إرسال قوات عسكرية، 

 إلى أن روسيا وتركيا تسعيان لعقد صفقة بينهما لتقاسم النفوذ في ليبيا بينما 
ً
ترفض مصر واإلمارات وفرنسا مشيرا

 ويمزق نسقها 
ً
 ويهدر ثرواتها اقتصاديا

ً
والواليات املتحدة األمريكية ذلك، وهذا امر خطير يهدد وجود ليبيا سياسيا

اإلقليمية في ليبيا،  ولتفصيل مجريات األحداث –االجتماعي، فتهديد املصالح هو املحرك األساس للعبة الصراع الدولية 

 :اآلتيفي ظل لعبة الصراع  قسمنا املبحث على النحو ومستقبل ليبيا 
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 ليبيا في املدرك االستراتيجي الدولي: املطلب األول 

حظيت ليبيا باهتمام دولي كبير منذ حقبة توازن القوى، وكانت من املناطق التي دخلت ضمن نظريات القلب 

في الجزء الثاني من  اإلستراتيجيةاملناطق  العالم األرض ي، ودخلت بنظريات الجيوبولتك والجيوايكونوميك، فهي من

 ملوقعها االستراتيجي وقدرتها الجيوايكونوميكية، 
ً
الشرق األوسط الكبير، فهي من اهم الدول العربية في شمال أفريقيا نظرا

لصراعية وهذا ما يفسر الحراكات الديناميكية الدولية تجاهها، فالرهانات الدولية تشير إلى دورها الفاعل في اللعبة ا

 اإلقليمية في الشرق األوسط؛ كونها تتمتع بمكانة في املدرك االستراتيجي الدولي وعلى النحو االتي:-الدولية

 : الفرع األول: ليبيا في املدرك االستراتيجي األمريكي

حظيت ليبيا باهتمام خاص في املدرك االستراتيجي األمريكي فمنذ انحسار الدور األوروبي وهي تتطلع للهيمنة عليها 

عليها " ليبيا الديمقراطية"   وأطلقتوهذا واضح قبل التغيير في سياستها مع القذافي، وما إن غيرت ليبيا بتحالفها الثالثي، 

، وكانت حتى فتحت الساحتين الدولية واإلقليمي
ً
األول عن ما حصل لليبيا من فوض ى، فهي ال تكترث  املسئول ة عليها سلبا

 .(1) ملا يحصل لليبيا كدولة وشعب بقدر اهتمامها بمقدرات ليبيا االقتصادية وموقعها االستراتيجي

 على ما ورد أعاله أرسلت الواليات املتحدة األمريكية  لواء للمساعدة األمنية إلى تونس 
ً
بغرض األشراف على وتأكيدا

خارطة الصراع الليبية وضمان الحد من النفوذ الروس ي في ليبيا، وذكرت قيادة الجيش األمريكي بأفريقيا في بيان "مع 

استمرار روسيا في تأجيج لهيب الصراع الليبي فإن القلق يزداد بشأن األمن اإلقليمي في شمال أفريقيا"، وأضافت "نحن 

 جديدة
ً
 .(2)ملواجهة القلق األمني املشترك ويشمل ذلك استخدام لوائنا للمساعدة األمنية" ندرس مع تونس طرقا

وفي بيان الحق قالت قيادة الجيش األمريكي بأفريقيا "إن لواء مساعدة قوات األمن مهمته تحقيق التوازن مع 

، فال بد من منع (3)"األمريكية   فالتواجد األمريكي لضمان مصالح الواليات املتحدة األمريكية النفوذ الروس ي في ليبيا،

 في ليبيا، واألسوأ، إذا نشرت أنظمة صواريخ طويلة املدى، 
ً
 دائما

ً
روسيا من الهيمنة على ليبيا "إذا ضمنت موسكو موقعا

،ولعبت الواليات املتحدة (4)فسيغير هذا قواعد اللعبة بالنسبة ألوروبا وحلف شمال األطلس ي وكثير من الدول الغربية"

 أقل في الحرب الليبية منها في مرحلة سابقة عندما ساعد حلف شمال األطلس ي ثورة الربيع في ليبيا، بمعمر األمر 
ً
يكية  دورا

، فالبد من أن تبقى ليبيا تحت الهيمنة األمريكية 
ً
القذافي، لكن ال تسمح لروسيا بالهيمنة على ليبيا ألنها مهمة استراتيجيا

 . (5)األمريكية اإلستراتيجيةألهميتها 

  الفرع الثاني : ليبيا في املدرك االستراتيجي الروس ي:

الروسية، وهذا ما يفسر تواجد مجموعة" فاغنر "في  اإلستراتيجيةتحظى ليبيا باهتمام بالغ في مدركات صناع 

، وهذا أثار القلق لدى الواليات املتحدة األمريكية، ال بل يعد تهديد ملصالحها 2018ليبيا" منذ أكتوبر / تشرين األول 

ريكية في أفريقيا الحيوية في ليبيا، وهذا ينطبق وقول الجنرال" برادفور غيرينغ"، مدير العمليات في القيادة العسكرية األم

في بيان ))إّن نوع وحجم املعدات يظهران نية لبناء قدرات لعمل عسكري هجومي طويل األمد وليس مساعدات إنسانية، 

                                                           
 .95 – 94(، ص ص 2019،)صيف 187، عدد مجلة شؤون عربية، لسياسة"اوبين الحرب "مآالت األزمة الليبية سامح راشد،  (1)

Algérie Arezki Benali, “Révision de la constitution: Vers la constitutionnalisation des interventions militaires à l’etranger,” )2(

https://bit.ly/30VYBlm, 9/5/2020, accessed at 14/ 6/2020 ,on the link: Eco 
)3(“Libya Situation Report,” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs,29 April 2020, p.5. 
(4)“ United Nations Support Mission in Libya: Report of the Secretary-General“,United Nations Security Council, 

S/2020/41,15 January 2020,p.2. 
، على الرابط: 2020مايو  26وصل لها في " ،  BBCروس، " قناة” مرتزقة“الواليات املتحدة تتهم روسيا بإرسال طائرات مقاتلة إلى  (5)

https://www.bbc.com/arabic 

https://bit.ly/30VYBlm
https://www.bbc.com/arabic
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ويشيران إلى أّن وزارة الدفاع الروسية تدعم هذه العمليات((،  وسبق أن نفت روسيا اكثر من مرة مثل هذه االتهامات 

مقاتلة لدعم قوات مجموعة "فاغنر" الخاصة في ليبيا، ويبدو أن سعي موسكو لتأسيس األمريكية عن إرسالها طائرات 

قاعدة لنفوذها في ليبيا هو ما يشغل واشنطن التي ظلت ترسل إشارات متناقضة بشأن أطراف الصراع في ليبيا، متمثلين 

 التقارب الروس ي 
ً
 –بحكومة الوفاق وقوات شرق ليبيا، وما زاد القلق األمريكي قلقا

ً
التركي، فروسيا تعد ليبيا مهمة جدا

 .(6)الستراتيجيتها ومنفذ جديد لها في أفريقيا

 الفرع الثالث : ليبيا في املدرك االستراتيجي الفرنس ي :

في حقبة توازن القوى، وأما اآلن تدعم  إستراتيجيتهاتعّد فرنسا ليبيا من الدول التي حظيت بموقع خاص في 

 أطراففحاولت أن ترعى مفاوضات بين أطراف الصراع وجمعهم تحت قيادة واحدة، لكنها  الشرعية في الصراع الليبي؛

بتعطيل جهود املصالحة التي رعتها، وعطلت مع روسيا إصدار بيان إدانة شديد اللهجة من مجلس األمن، كما في  أخرى 

 .(7)اء دولة ليبية على النمط املصري فرنس ي  لبن–روس ي – أمريكياالتحاد األوروبي، للطرف الذي تدعمه، وهنا نجد تقارب 

  الفرع الرابع : ليبيا في املدرك االستراتيجي اإليطالي:

 له، فحرصت على عدم 
ً
 حيويا

ً
إن إيطاليا البلد املستعمر السابق لليبيا والذي يرى فيها منطقة نفوذ تاريخي ومجاال

 عن التركيز 
ً
تهميش دورها في الصراع على النفوذ الدائر هناك وعلى الحفاظ على مصالحها االقتصادية والنفطية، فضال

الشواطئ الليبية إليها، وعلى الرغم من محاولة روما تحسين عالقاتها مع على عملية مكافحة الهجرة وتهريب الالجئين من 

إيطاليون على مد عالقات مباشرة مع  مسئولون الفرقاء السياسيين الليبيين، إال أنها ظلت مركزة على غرب ليبيا، وركز 

 .(8)وسطميليشيات فاعلة على األرض ودعمها ضمن برنامجها ملنع الهجرة وتهريب الالجئين عبر املت

 ليبيا في املدرك االستراتيجي اإلقليمي: املطلب الثاني

 بفعل القرب الجغرافي 
ً
اشتدت األزمة الليبية وتعقدت وتفرعت حسب أطرافها ومنها األطراف اإلقليمية األكثر تأثيرا

 :(9)اآلتيوعلى النحو ، أو القدرة االقتصادية والتقارب األيديولوجي والنوايا

 ليبيا في املدرك االستراتيجي القطري:الفرع األول: 

 (10)إذ يرى، "جيريمي بوين"،،تملك ليبيا مكانة خاصة في املدرك االستراتيجي القطري جعلها تدخل لعبة الصراع 

"كان من املؤكد أن القوى األجنبية ستتورط في الحرب األهلية، فليبيا غنيمة مرغوبة، إذ لديها أكبر احتياطيات من النفط 

والغاز في أفريقيا، بينما ال يتجاوز عدد سكانها سبعة ماليين نسمة"، ويشير إلى أن عبد "الفتاح يونس"، طلب الدعم من 

                                                           
، على الرابط: 2020يونيو  7 " وصل لها في BBCالروسية يقاتلون في ليبيا، " قناة” فاغنر“تقرير أممي مسرب: مئات املرتزقة من  (6)

https://www.bbc.com/arabic 
يونيو  3، القاهرة، صحيفة املصري اليوممصالح قوى خارجية"، وزير الخارجية الفرنس ي، "مستقبل ليبيا يجب أن يحدده الليبيون وليس  (7)

2020. 
)8(Frederic Wehrey & Jalel Harchaoui,” How to Stop Libya’s Collapse”, Foreign Affairs, (January 2020) ,p7. on the link: 

https://www.foreignaffairs.com.  
(9)Wolfram Lacher, “Supporting Stabilization in Libya: The Challenges of Finalizing and Implementing the Skhirat 

Agreement”, SWP Comment 2015/C, German Institute for International and Security Affairs, No. 36, (July 2015),p.6. 

Available at the link: https://www.swp-berlin.org 
 (BBCمحرر شؤون الشرق األوسط في ) (10)

https://www.bbc.com/arabic
https://www.foreignaffairs.com/
https://www.swp-berlin.org/
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 في 
ً
بناء ليبيا الديمقراطية ، وترى قطر بليبيا دولة مهمة البد من أن يكون فيها نظام دولة قطر فاستجابت ولعبت دورا

 .(11) سياس ي يتقارب معها

 الفرع الثاني: ليبيا في املدرك االستراتيجي اإلماراتي:

قبائلية التدخل لدعهما  أطرافاهتمت األمارات العربية املتحدة بالقضية الليبية اهتمام خاص بعد أن طلبت 

 
ً
 لتمكينها في ظل الفوض ى التي تعيشها ليبيا، فقدمت الدعم القيادات القبائلية في الزنتان، كما حصلت على دعم من ماديا

السودان إلى قبائل مصراتة وبنغازي، فاإلمارات ترغب بحكم عشائري، كما تتقارب مع القوى الدولية في بناء نظام تشاركي 

 فيهفي ليبيا، فاإلمارات العربية ترغب بإقامة 
ً
 فاعال

ً
 . (12)نظام سياس ي تلعب القبائل الليبية دورا

 الفرع الثالث: ليبيا في املدرك االستراتيجي املصري:

ودخلت مصر تلك اللعبة الصراعية ، إذ أقر مجلس الشعب املصري "إرسال قوات من الجيش املصري للقيام 

 
ً
التدخل العسكري في ليبيا، بعد أن وافق مجلس الشعب ، ولوحت مصر  بورقة "بمهام قتالية خارج حدود البالد غربا

، وقال الرئيس "املصري في جلسة سرية "على إرسال قوات من الجيش املصري للقيام بمهام قتالية خارج حدود البالد غربا

قادر على  املصري، عبد الفتاح السيس ي، عند لقائه بمشايخ وأعياٍن من قبائل ليبية في مؤتمر بالقاهرة : ))إن جيش بلده

،وهنا تقارب (13)تغيير املشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم، لكنه لن يتدخل إال بطلب من القبائل الليبية((

 من أجل ما وصفه رئيسها بـ "حماية -مصري 
ً
ل مصر عسكريا

ّ
، فتدخ

ً
 ليبيا

ً
إماراتي نحو القبائل والقى هذا اإلقرار ترحيبيا

في املوقف املصري نحو ليبيا جملة عوامل تمتد على طيف واسع من االهتمامات األمنية األمن القومي" للبلدين، وتتحكم 

 .واالقتصادية وحتى األيديولوجية

وتشير دراسة نشرها موقع "العالقات الدولية" البريطاني إلى إن مصر تستشعر التهديد الليبي بفعل الفوض ى، 

نها، وهذا ما يفسر نشرها العديد من قواتها املسلحة وتعد الذي يحدث في ليبيا من صراعات تهديد حقيقي ألم

واالستحكامات األمنية التي تضعها على الخط الحدودي والتقارب مع القبائل  بشرقي ليبيا ، فتشكل املصالح االقتصادية 

 مهما ملصر قبيل اإل 
ً
 تجاريا

ً
طاحة بنظام العامل الثاني الرئيس ي الذي يتحكم في املوقف املصري، إذ كانت ليبيا شريكا

إلى أن نسبة الصادرات املصرية إلى السوق  (ISPI) العقيد القذافي، وتشير دراسة نشرها مركز الدراسات الدولية في إيطاليا

االنخفاض الكبير في نسبة العمالة املصرية في ليبيا التي كانت قبل التغيير ،  2015%( في عام 75الليبية انخفضت بنسبة)

  33مل، ويصل مجموع تحويالتهم املالية إلى مصر إلى نحو تصل إلى مليون ونصف عا
ً
 مليون دوالر أمريكي سنويا

ً
، فضال

عن طموحها بالحصول على النفط والغاز الليبي بأسعار مخفضة بما يساعدها في حل مشكلة الطاقة املتفاقمة لديها كما 

 في إعادة إعمار ليبيا بع
ً
 كبيرا

ً
د استقرارها وان تحصل على حصة جيدة من عقود تطمح مصر إلى أن تلعب شركاتها دورا

 عن انضمامها إلى املحور األمريكي املعارض للمحور الروس ي
ً
 .(14)اإلعمار تلك، فضال

                                                           
التنافس على شحنات األسلحة والدعم ، أن 2020" الصادر في لندنعام تجزئة ليبيا: بنية النزاع املسلح وصيرورتهويوضح الخه في كتابه " (11)

 الخارجي أدى منذ البداية إلى ظهور توترات بين الجماعات التي انتفضت على نظام القذافي.

،على 2020، فورميكي" اإليطالية"مجلة إيمانويلي روس ي، "ملاذا تمّول اإلمارات الحرب في ليبيا؟" تقرير نشرته  (12)

 :https://www.aljazeera.netالرابط
يونيو  20، عربيةCNNملصر.. وأي تدخل لنا في ليبيا تتوفر له شرعية دولية"، ” خط أحمر“الرئيس السيس ي، "تجاوز سرت والجفرة  (13)

 https://arabic.cnn.com، على الرابط:2020
على  2020يناير  18عربية، وصل له في  اندبندنتزياد عقل، "مصر واألزمة الليبية... نحو بناء محور إقليمي بديل"، ( 14)

 https://www.independentarabia.comالرابط،

https://www.aljazeera.net/
https://www.independentarabia.com/
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  (15)الفرع الرابع: ليبيا في املدرك االستراتيجي الجزائري:

األمنية التقليدية التي ورثتها ستند املوقف الجزائري من األزمة الليبية إلى جملة من املبادئ املستمدة من العقيدة ا

، وتقوم هذه العقيدة على مجموعة من "الالءات"، أبرزها ال النتهاك (16)الجزائر، منذ استقاللها عن االستعمار الفرنس ي

سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، وال للتدخل األجنبي في الصراعات الداخلية، وال للخيار العسكري لتسويتها، 

ق بتقليد وال 
ّ
لتدخل الجيش الجزائري خارج حدود البالد، فاألمر لم يكن متعلًقا بعائق دستوري موضوعي، لكنه لطاملا تعل

ممارساتي، يتعاضد فيه التاريخ بالهوية بمدركات التهديدات األمنية الخارجية لدى صانع القرار الجزائري، فمن منظوٍر 

وجود دولتين قائمتين قادرتين على جعل تلك الحدود آمنة ومستقرة على  تقليدي لألمن الحدودي، يقتض ي تأمين الحدود

، من الواضح أّن هذا ما (17)طرفيها، غير أّن انهيار إحدى الدولتين يحّول التخوم املشتركة بينهما إلى منطقة عدم استقرار

 على حالة الجزائر؛ إذ أدى انهيار الدولة في ليبيا عام 
ً
، أمام (18)اف الحدود الجزائرية املمتدةإلى انكش 2011ينطبق تماما

؛ ما يجعل التخوم الجزائرية الشرقية والجنوبية (19)تهديدات أمنية غير دولية املصدر، تزيد من تكلفة تأمين الحدود

 لنشاطات لشبكات الجريمة 
ً
، فضاًء خصبا

ً
 والقَبلية ديمغرافيا

ً
 ذات الطبيعة الصحراوية جغرافيا

ً
الشرقية، خاصة

شكالها كافة، يعني هذا أّن املسألة، موضوع النقاش، ال تتعلق باألزمة الليبية في حد ذاتها، بوصفها أزمة أمنية في املنظمة بأ

 على استقرار تخومها 
ً
الجوار الجزائري، بل تتعلق بعواقب انهيار الدولة في ليبيا على األمن القومي للجزائر، وتحديدا

لذلك، يمكن املحاّجة بأنه إذا كان للجيش الجزائري أن يتدخل في ليبيا ، فمن ،الشرقية والجنوبية الشرقية، (20)وحدودها

غير املرّجح أن يتعدى التدخل حدود التخوم املشتركة على طرفي الحدود، مما يعني أّن عملياته ستكون سريعة ومحدودة 

، وستقتصر على مواجهة التهديدات األمنية الناجمة عن األزمة ال
ً
 وجغرافّيا

ً
املساهمة في أي مجهود عسكري أجنبي  زمنّيا

 إال إذا تم ذلك "في إطار األمم املتحدة أو االتحاد األفريقي أو جامعة الدول العربية" 
ً
يستهدف حل األزمة في حد ذاتها؛ طبعا

ّجح عبر املشاركة "في عمليات حفظ واستعادة السالم"، كما ينص عليه التعديل الدستوري، وحتى في هذه الحالة، من املر 

دة للسلوك الخارجي للجزائر، بما في ذلك حساب التكاليف   بإرث الالءات املحّدِّ
ً

أّن صانع القرار الجزائري سيظل مثقال

 .(21)األمنية للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود

ؤخذ توازنات القوى الخارجية املتورطة في الصراع الليبي في الحسبان، وهو عامل مؤثر 
ُ
على نحٍو كبير من املهم أن ت

 عن أن 
ً
ا في ليبيا، لذلك، يبدو خيار الجزائر بشأن التدخل عسكرًيا محدود، فضال في تقييد خيار تدخل الجزائر عسكريًّ

 غير فاعل في حل األزمة الليبية، من جهة ثانية، ال 
ً
تدخلها من شأنه أن ينقض دعوتها العتبار الحسم العسكري خيارا

                                                           
، وصل له في 14/6/2020، في الجزيرة نتمشروط "، ’بحل سياس ي "ليبيا.. الجزائر تستقبل عقيلة صالح وحكومة الوفاق ترحب  (15)

 /qwCh3d3https://bit.ly، على الرابط: 16/6/2020
ة: ضغوطات لالطالع على تفصيالت أوسع بشأن العقيدة األمنية/ العسكرية للجزائر، ينظر: عبد النور بن عنتر، "عقيدة الجزائر األمني (16)

، على الرابط:  15/6/2020، شوهد في 02/05/2018، تقارير، مركز الجزيرة للدراساتالبيئة اإلقليمية ومقتضيات املصالح األمنية"، 

https://bit.ly/2N0ZuRj  ،"ر؛ وكذلك : صالح زياني، "تحوالت العقيدة األمنية الجزائرية في ظل تنامي تهديدات العوملة
ّ

 5، عدد مجلة املفك

 298-286(، ص 2010)
)17(John Robert Victor Prescott, The Geography of Frontiers and Boundaries, (London & New York: Routledge, 1967),p22. 

، على الرابط:  14/6/2020، وصل له في 16/8/2014، نشر في العربي الجديدعبد النور بن عنتر، "الجزائر ومعضلة تأمين الحدود"،  (18)

https://bit.ly/2AGxEHn 
)19(Omar Shabbi, “Jihadists Coordinate on Tunisian-Algerian Border,” Al-Monitor, 13/8/2014, accessed on 15/6/2020, on 

the link: https://bit.ly/37xkvMQ;& Imen Zine, “L’Armée algérienne traque les djihadistes en Tunisie,” L‘Économiste 

Maghrébin, 5 /8/2014, accessed on 15/6/2020, in the link: https://bit.ly/30LCYnM. 
)20(John Robert Victor Prescott, The Geography of Frontiers and Boundaries,Op.Cit,p.23. 

رمنية الجزائرية في ظل تنامي تهديدات العوملة"، صالح زياني، "تحوالت العقيدة األ  (21)
ّ

 .298-286(، ص 2010،  )5، عدد مجلة املفك

https://bit.ly/3d3qwCh
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 لتمسكها بالشرعية الدولية، تستطيع الجزائر الوقوف ضد ح
ً
ا؛ ألن في ذلك نقضا كومة الوفاق الوطني املعترف بها دوليًّ

التركية خالل  -كما أّن هذا سيؤدي بها إلى االصطدام بتركيا والتضحية بالتطورات التي عرفتها العالقات الجزائرية 

 أسا
ً
عّد شريكا

ُ
 لها في سوق الغاز الطبيعي، وفي الوقت نفسه، ال السنوات األخيرة، إضافة إلى االصطدام بإيطاليا التي ت

ً
سيا

 إلى جانب حكومة الوفاق الوطني؛ ألنها ستجد نفسها في مواجهة مع روسيا التي تعّد 
ً
تستطيع الجزائر التدخل عسكريا

ا لها، خاصة على صعيد التسليح، ومع فرنسا التي ُيخش ى أن يهّدد ذلك بانهيار التنسيق األ  ا استراتيجيًّ
ً
مني املشترك شريك

 .(22)بينهما في مالي

في سياق تقدير الجزائر لتوازنات القوى في الصراع الليبي، ال يمكن تجاهل الدافع االقتصادي في مدركات صانع 

يبدو أّن خيار دسترة إرسال قوات عسكرية خارج الحدود ب الدوافع األمنية والجيوساسية، القرار الجزائري إلى جان

 على الجزائر، من يدخل الصراع لضمن مس
ً

اعي اكتساب القدرة على التحكم في إدارة نتائج الصراع املحتملة مستقبال

ذلك على سبيل املثال أّن الجزائر تحظى بعالقات اقتصادية جيدة مع اإلمارات العربية املتحدة، ال تقل أهميتها عن 

املحلية هو بمنزلة اتخاذ موقف على صعيد القوى تركيا؛ ما يعني أّن اتخاذ موقف حّدي على صعيد أطراف بعالقاتها 

 بهذه التوازنات في عالقات الجزائر الخارجية 
ً
الدولية املتدخلة، وهذا يعني أّن خيار الدسترة في هذا الوقت جاء مدفوعا

، وال سيما في سياق األزمة االقتصادية التي تمر بها إثر انهيار أسعا
ً

ر النفط، على صعيد التعاون االقتصادي مستقبال

ويبدو أّن هذا الخيار من شأنه أن يسمح بتوجيه رسالة إلى هذه القوى تؤكد اآلن، وبصورة ملموسة، أنه ال يمكن استثناء 

 .(23)الجزائر من أي ترتيبات مستقبلية

  الفرع الخامس: ليبيا في املدرك االستراتيجي التركي:

 حاسم
ً
 في إعادة توازن القوة بين القوى الليبيةيعد التدخل التركي في لعبة الصراع الليبي عامال

ً
الليبية، ولعبت -ا

 في رسم خارطة التوازنات االستراتيجية الليبية
ً
الليبية تحت باب تقديم "املشورة والتدريب" فالتدخل التركي -تركيا دورا

 أساسي-مشرعْن باتفاقية شراكة أمنية
ً
، موقعا

ً
 في استراتيجيتها في شرق استراتيجية، فتعد ليبيا، البعيدة عنها جغرافيا

ً
ا

 ملد نفوذها في شمال وشرق أفريقيا
ً
 .(24) وجنوب البحر املتوسط، ومدخال

وتقع املصالح االقتصادية في مقدمة الدوافع وراء هذا املوقف التركي، إذ تسعى تركيا التي تستورد معظم 

نفطي في القارة األفريقية، ووقعت أنقرة احتياجاتها من الطاقة للحصول على حصة من نفط ليبيا صاحبة أكبر احتياطي 

 عن مذكرتي تفاهم وقعتا في إسطنبول في نوفمبر/تشرين 
ً
مع طرابلس أكثر من اتفاقية للتنقيب عن مصادر الطاقة فضال

 .الثاني من العام املاض ي بشأن التعاون األمني والعسكري والسيادة على املناطق البحرية

اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع ليبيا "تجعل املنطقة االقتصادية الخاصة : ))أن (25)جوناثان ماركوس"وقال "

املزعومة في شرق البحر املتوسط من األراض ي التركية إلى حافة املنطقة التي تطالب بها ليبيا، وترسل إشارة إلى الالعبين 

سيكون وصول خطوط أنابيب الغاز إلى أوروبا اآلخرين في مجال الطاقة في املنطقة، إنه ما لم يتم ضّم أنقرة إلى املعادلة، 

((،  فتركيا تسعى عبر هذا االتفاق إلى كسب طرف مؤيد لها في الصراع اإلقليمي على غاز املتوسط وفي التفاوض 
ً
معقدا

 .على ملف الطاقة في هذه املنطقة

                                                           
 عسكرًيا بمالي"،  (22)

ً
 /HO94Ya2https://bit.ly، على الرابط:15/6/2020، وصل له 25/10/2012، نشر في الجزيرة نت"الجزائر تقبل تدخال

)23(Algérie Press Service, “Président Tebboune: l'Algérie peut jouer le rôle d'un arbitre ‘impartial’ dans la crise libyenne,” 

Algérie Press Service, 20/2/2020, accessed on 15/6/2020, on the link: https://bit.ly/2UTJJzN 
 على الرابط:  2020يناير  20، وصل له في  قناة العربيةتركيا لتمرير اتفاق موسكو"، ” خدعة“أشرف عبد الحميد، "الجيش الليبي يكشف  (24)

https://bit.ly/30KLuTL 
 .BBCجوناثان ماركوس" مراسل الشؤون الدبلوماسية والدفاع في (25)
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تورط أعمق في الصراع في ونطرح هنا سؤاالن رئيسان هما: فهل ليبيا ستصبح سوريا جديدة؟ وملاذا تخاطر تركيا ب

 ليبيا؟

برر محللون استراتيجيون الخطوة التركية بمثابة جهد مباشر ملواجهة مصر واليونان وقبرص الذين أنشأوا منتدى 

غاز للشرق املتوسط، إذ تمتلك تركيا عالقات اقتصادية واسعة مع ليبيا منذ نظام العقيد القذافي، وتشير تقارير إلى أن 

التي تتولى فيها الشركات التركية تنفيذ مشاريع مختلفة، ويلعب العامل ليبيا تأتي في املرتبة الثالثة في تسلسل الدول 

 في االندفاع التركي للعب دور أساس ي في ليبيا 
ً
 رئيسيا

ً
 .(26)األيديولوجي  دورا

وباتت ليبيا موضع املواجهة الرئيس في هذا الصراع، إذ ألقت تركيا بكل ثقلها لدعم حلفائها في املعركة الدائرة 

وهنا تكرار قطر(،  -روسيا-تركيا السعودي(، مكونة محور الثالثي )–اإلماراتي -حور الثالثي )املصري بالضد من امل

السيناريو السوري في ليبيا، بعد تشابه الالعبين األساسيين والتكتيكات القتالية والسياسية املستخدمة هناك، وامتداد 

فين للمقاتلين الذين تدربوا وخاضوا الحرب في سوريا للقتال في التنافس الروس ي التركي على النفوذ إليها، واستخدام الطر 

 للحروب بالوكالة في سوريا، جلب الجانبان كالهما 
ً
ليبيا، فأصبحت الحروب بالوكالة في ليبيا، من نواح عديدة، استمرارا

من املحتمل أن يطبق ميليشيات سورية، لتطبيق املهارات التي اكتسبوها خالل ما يقرب من عقد من الحرب في وطنهم، و 

 .(27)الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والروس ي فالديمير بوتين في ليبيا نسخة من الصفقات، التي أبرموها في سوريا 

ويرى محللون استراتيجيون إن املناورة التركية على ليبيا تهّدد بإحداث أزمة أوسع في منطقة شرق املتوسط والتي 

ات تركيا مع كل من موسكو وواشنطن وحلفاء الناتو الرئيسيين من ناحية أخرى، وستفاقم بدورها يمكن أن تعّقد عالق

: أردوغان إن "الجهات التي لم تستطع استنزاف تركيا في سوريا وليبيا مثلما اإلقليمية الحالية، بهذا صدد قالالتوترات 

 أن بالده 
ً
ستواصل الدفاع "بكل حزم عن حقوقها تشاء لجأت إلى استخدام سالح االقتصاد بشكل متزايد"، مؤكدا

 ."(28)ومصالحها في شرق املتوسط وقبرص وبحر إيجة". 

ويتقص ى الباحث كيف تعزز موقع ليبيا االستراتيجي في لعبة الصراعات الدولية واإلقليمية، وما الدعم الخارجي إال 

إلى مكانة ليبيا في املدركات االستراتيجية، نموذج أو صورة لتلك اللعبة، وهذا الكم من االهتمام الدولي واإلقليمي يشر 

 :اآلتيويمكن توضيح تلك التدخالت بالشكل 

                                                           
على  2020 /06/07،عربية DWقناة "دور تركيا االستراتيجي في ليبيا يمهد لجني مكاسب اقتصادية كبيرة"،  (26)

 https://www.dw.comالرابط:
 http://www.alkhaleej.ae، متاح على الرابط:23/12/2019حسن مدن، "السيناريو السوري في ليبيا" مقال منشور في (27)
 4"، وصل له في االندبندت العربيةبهاء الدين عياد، "سيناريو سوتش ي ليبيا يثير قلق األوروبيين بعد جوالت الوفاق بين موسكو وأنقرة، " (28)

 https://www.independentarabia.com، متاح على الرابط:2020يونيو 

https://www.dw.com/
http://www.alkhaleej.ae/
https://www.independentarabia.com/
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وهذا املخطط  يجيبنا على سؤالنا الرئيس:  ملاذا ال يمكن وضع رؤية استراتيجية ألبعاد الصراع اإلقليمي والدولي 

لها من تداعيات مستقبلية على امن واستقرار ليبيا، فكثرة التدخالت تدل عن تعدد الرؤى االستراتيجية، وهذا يفض ي وما 

 إلى عدم القدرة على صناعة رؤية استراتيجية موحدة ملستقبل ليبيا.

 الرؤى االستراتيجية ملستقبل ليبيا في لعبة الصراع: املبحث الثاني

ليبيا في ظل هذه التشابكات والصراعات وتباين املصالح لدولية واإلقليمية يصبح الشك أن الحديث عن مستقبل 

 في غاية الصعوبة، فالحديث عن سيناريوهات معقدة بتعقيد القضية الليبية، بالنظر إلى تداخل املسارين السياس ي 
ً
أمرا

 
ً
 مستجدات األشهر القليلة املاضية، والعسكري في األزمة الليبية، وهذا ما أثبتته تطورات العامين األخيرين، وخصوصا

 على ” متوالية“فالعالقة بين املسارين أقرب إلى عالقة الفعل ورد الفعل، ولذا تأتي النتائج على أحد املسارين 
ً
زمنيا

 مسبباتها في املسار اآلخر.

، ومن الالفت أنه كلما طال الوقت الفاصل بين التطورات التي يعرفها املسارين، كان التأثر أعم
ً
ق وأشد وضوحا

ولعل األطراف املنخرطة في امللف الليبي بدأت تدرك هذه اآللية أو املنهج املميز للعالقة بين امليداني والسياس ي، وهو ما 

 الحتواء تداعيات التحول امليداني الجذري 
ً
يفسر تصاعد النشاط الدبلوماس ي واملساعي الحثيثة التي بدأت تجري مؤخرا

 لعسكري التركي بطلب ليبي.الذي نجم عن التدخل ا

وما يزيد من تعقيد املشهد الليبي هو تعدد األطراف اإلقليمية والدولية املتداخلة في األزمة وتعارض مصالحها 

 في غاية الصعوبة، وكذلك الحال بالنسبة للحسم 
ً
بشكل كبير للغاية بشكل يجعل أي حديث عن تسوية محتملة أمرا

 من روسيا وتركيا قد العسكري، إضافة إلى تبُدالت مو 
ً
اقف هذه األطراف بين مدة وأخرى، فمن ناحية، الشك أن كال

أصبحا فاعلين رئيسيين وشريكين أساسيين في مجريات األزمة وإدارتها، سواء على املستوى امليداني أو السياس ي، ولكن 

األخرى العربية واألوروبية التي ال  الصراع بينهما محتدم على األرض، كما أن أي توافق بينهما لن يحظى بقبول األطراف

 مخطط افتراضي من تصميم الباحث يوضح ليبيا في لعبة الصراع 
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تريد "مسار سوتش ي" أخر في ليبيا يخضع لهيمنة تركيا وروسيا فقط، إن كل هذه العوامل تجعل األزمة الليبية مفتوحة 

 على كل االحتماالت األتية:

ة ليبيا: املطلب األول 
ّ
 سورن

السيناريوهات املطروحة للمشهد املستقبلي الليبي هو املشهد  السوري، إذ الفاعلين في سوريا هم  أهمإن من بين 

، فاملوقع االستراتيجي والثروة هما املحركان الرئيسان (29)انفسهم موجودين في ليبيا مع إضافة بعض األطراف األفريقية 

ة ليبيا"، وهذا ما يتفق عليه الشركاء
َ
اإلقليميين في –الفرقاء الدوليين -للقوى الدولية واإلقليمية وهذا يدفعهما الى "سورن

 .(30)لعبة الصراع 

راع الحقيقي في ليبيا بين أميركا في الحقيقة، إن التقارب بين الوضع في سوريا والوضع في ليبيا يرجح مشهد الص

وروسيا املطابق لحالة سوريا، أميركا تريد قاعدة للدخول ألفريقيا، وروسيا تعزز نفوذها في البحر األبيض املتوسط 

 أخذ ورقة مهمة بيدها ضد أوروبا وابتزازها
ً
 .(31)وشمال أفريقيا، بأن تستهدف السوق األفريقية، وتريد أيضا

بطبيعة الحال ألي مناقشة مستفيضة لهذه ملقاربة، وإنما يهمنا في سياق هذه التشابه في ال يتسع املجال هنا 

، فحالة التنازع والتصارع التي تهيمن على ليبيا هي تلك الحالة من التصارع (32)األحداث والفاعلين والداعمين واملدعومين 

 .(34)، يبدو إن هذا املشهد هو األكثر واقعية  (33)والتنازع في سوريا

 ملا يشهده من تحالفات وتآلفات بين الكتل املتصارعة مع الفا
ً
، وتوالد علين الدوليين واإلقليمين من جهةنظرا

وتكاثر الفصائل املصلحة املتناقضة املتصارعة من جهة ثانية، فاملستقبل يشر إلى انقسام ليبيا إلى مناطق متناحرة  تعزز 

، فالعبة الصراع الدولية اإلقليمية (35)وتذعن سياستها، وتمزق انساقها االجتماعيةالوجود األجنبي فيها وتستباح ثرواتها ، 

، فتكاثرت (36)رئيسيين وثانويين وهذا انعكس كذلك على إيجاد فاعليين رئيسيين في ليبيا وفاعلين ثانويينفاعليين فيها 

. ويمكن توضيح ذلك  (37) لية واإلقليميةمخاطر األمن الوطني الليبي وتعددت معضالته، بتعدد الرؤى االستراتيجية الدو 

 باملخطط االتي:

                                                           
(29)Tarek Megerisi, Libya’s Global Civil War, Policy Brief ,(London: European Council of Foreign Relations, 2019(,p.39. 
(30)Tarek Megerisi, “Why the Ignored War in Libya Will Come to Haunt a Blinkered West,” Guardian,) March 2020),p.2. 
(31)Anouar Boukhars, The Maghreb’s Fragile Edges, Africa Security Brief , (Washington: Africa Center for Strategic Studies, 

2018),p.33. 
)32(Michael Tanchum, “A Dangerous Policy of Turkish Containment in the Eastern Mediterranean,” Jerusalem Post,( 10 July 

2019),p.4. 
)33(Karim Mezran and Arturo Varvelli, eds., Foreign Actors in Libya’s Crisis, Atlantic Council and ISPI Report (Milan: Italian 

Institute for International Political Studies, 2017),p.12. 
)34(Mirco Keilberth & Fritz Schaap, “A Warlord Rebuilds Benghazi in His Own Image,” Spiegel International,(13 September, 

2019),p.6. 
)35(Frederic Wehrey, “With the Help of Russian Fighters, Libya’s Haftar Could Take Tripoli,” Foreign Policy, accessed at  5 

December, 2019, on the link https://foreignpolicy.com. 
)36(Joseph Siegle, Recommended US Response to Russian Activities in Africa, in “Russian Strategic Intentions,” Nicole 

Peterson, ed., Strategic Multilayer Assessment (SMA) White Paper (Boston: NSI, 2019),p.37. 
)37(David D. Kirkpatrick, “A Police State with an Islamist Twist: Inside Hifter’s Libya,” New York Times, 14 April 2020,p.2. 

https://foreignpolicy.com./
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  ”حكومة الوفاق“إن الخريطة الصراعية تظهر واقع السيطرة الجغرافية ألطراف الصراع في ليبيا، واملتمثلة بـ 

وحتى  2020حزيران / يونيو  7،  فخريطة النفوذ الليبية لم تشهد منذ ”قوات الجنرال خليفة حفتر“الشرعية في ليبيا و 

يومنا الحالي تبدالت تذكر في واقع السيطرة لصالح أي من طرفي الصراع، في حين تستمر التحشيدات العسكرية من 

االستراتيجية التي تشكل بوابة العبور إلى منطقة الهالل ” سرت“على محاور شمال غرب مدينة ” حكومة الوفاق“طرف 

% من إنتاج البالد من النفط، وهذا املشهد من املشاهد 60تصدير قرابة  النفطي واملوانئ التي بداخلها، واملسؤولة عن

 
ً
 وهذا ما توضحه اكثر خارطة الصراع األتية: (38).املطبقة حاليا

 
                                                           

 .2020تموز / يوليو  23في  مركز جسور للدراسات"مستقبل ليبيا"،  (38)
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ة ليبيا: املطلب الثاني
ّ
 عرقن

ويرى بعض الباحثين االستراتيجيين إن هذه املحاور تهدد أي جهود أممية للتوفيق بين األطراف املتصارعة وحل 

 -النزاع في ليبيا، ويقاربون بين ليبيا والعراق ما بعد التغيير الديمقراطي، فليبيا الديمقراطية دولة ضعيفة منقسمة

مالية رغم ثروتها بسبب سحب سيولته املالية -ني أزمات اقتصاديةمتصارعة تعاني من صراع سياس ي رغم دمقرطتها ، وتعا

 والهيمنة على مقدراتها االقتصادية ،وتعاني من تمزق اللحمة املجتمعية ، وهذا ينطبق وحالة " العراق 
ً
إقليميا ودوليا

الصراع في ليبيا إلى  الديمقراطي" ويحذر الباحث األملاني املختص بالشأن الليبي، "ولفرام الخه " ))من احتمال تحول 

 من املواجهات بين الفصائل التي تدعمها، بعد التصعيد األخير بين تركيا ومصر 
ً
مواجهة مباشرة بين القوى اإلقليمية بدال

 إلى أن روسيا وتركيا تسعيان لعقد صفقة بينهما لتقاسم النفوذ في ليبيا 
ً
وإجازة برملانيهما إرسال قوات عسكرية، مشيرا

 .(39)صر واإلمارات وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية  بينما ترفض م

ويرى "جيريمي بوين" ، "كان من املؤكد أن القوى األجنبية ستتورط في الحرب األهلية، على غرار الحرب التي حدثت 

بينما ال يتجاوز ، فليبيا غنيمة مرغوبة، إذ لديها أكبر احتياطيات من النفط والغاز في أفريقيا، 2006-2005في العراق 

عدد سكانها سبعة ماليين نسمة، ويضيف "ومن الناحية االستراتيجية تقع في الجهة املقابلة ألوروبا، ويمكن تصدير نفطها 

 للمهاجرين القادمين من "مباشرة إلى األسواق في الغرب عبر البحر
ً
 رئيسيا

ً
، وبالنسبة للدول األوروبية، تعد ليبيا ممرا

كيلومتر على البحر األبيض املتوسط، كم إن  2000أوروبا عبر شواطئها الواسعة التي تمتد لنحو  أفريقيا للوصول إلى

( ، وبعدها تعززت الشراكة بين الفرقاء 2016-2014هناك تقارب في صناعة التنظيمات املسلحة بين العراق وليبيا)عراق 

سلكت املبادرات الهادفة إلى إيجاد تسوية إن  السياسيين العراقيين ،وهذا ما يطرح في الساحة الليبية كذلك فبعد

سياسية لألزمة الليبية مسارات متعددة، وذلك من أجل إرساء أسس عملية سياسية تنهي الصراع الدائر هناك منذ 

،  2017، وقد انطلقت أولى جوالت املبادرات السياسية من مفاوضات الصخيرات ، واجتماعات باريس في يوليو 2014

 2020من يناير  13، و لقاء موسكو في 2018، ومؤتمر باليرمو، إيطاليا / صقلية في نوفمبر 2018دولي في مايو واالجتماع ال

، تظهر بوادر االتفاق تشاركي ووقف جميع األعمال العسكرية وضمان وتأمين إيصال املساعدات اإلنسانية للمحتاجين 

حول شكل التسوية السياسية والحلول املمكنة للمشاكل مع تفعيل مسار الحوار عبر تشكيل لجنة من أجل وضع تصور 

 إلى مؤتمر برلين، الذي ُعقد في 
ً
 2020من يناير  19اإلنسانية، واستراتيجية إعادة االنتعاش لالقتصاد الليبي، وصوال

( 1+5هي دول )دولة  12مؤتمر دولي حول األزمة الليبية والتي استضافته العاصمة األملانية برلين، وعرف املؤتمر مشاركة 

)الواليات املتحدة األمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، أملانيا(، باإلضافة إلى )تركيا، إيطاليا، الجزائر، الكونغو، 

اإلمارات، مصر(، إلى جانب مشاركة منظمات دولية وإقليمية وهي األمم املتحدة، االتحاد األوروبي، جامعة الدول العربية، 

 ..يقي، في غياب ألطراف النزاع الليبياالتحاد اإلفر 

تلك املؤتمرات واالجتماعات قاربت وجهات النظر واسفر عنها تقارب في الكثير من األمور، لكن أثرت عليها الكثير 

تعقيدات الوضع امليداني، والتدخالت الخارجية وحرب  :من التحديات، ويمكن إجمال أهم هذه التحديات في التالي

املصالح االستراتيجية، فالتدخل األجنبي وتقاطع املصالح الدولية واإلقليمية من أبرز التحديات التي تواجه األزمة الليبية، 

كتالت اإلقليمية: فهناك من له مصالح اقتصادية وهناك من له مصالح استراتيجية وجودية في األرض الليبيةغياب دور الت

يبقى العامل ،(40)يعتبر غياب جهود فعالة لبعض التكتالت اإلقليمية وعلى رأسها االتحاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية

                                                           
)39(Wolfram Lacher, Who Is Fighting Whom in Tripoli? How the 2019 Civil War Is Transforming Libya’s Military Landscape, 

Briefing Paper (Geneva: Small Arms Survey, 2019),p.54. 
 com21https://arabi.، على الرابط: 2020يوليو  06صالح الدين الجورش ي، "مستقبل ليبيا في ضوء النظام الدولي املتآمر"، وصل له في  (40)

https://arabi21.com/
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الخارجي هو الحاسم للتصور النهائي للمعركة وفق معادلة التنافس االقتصادي النفطية سواء بين فرنسا وإيطاليا أو بين 

 .(41)راك لهم بدأ الجميع يتقارب إلنهاء اللعبة الصراعية بمردود منفعي للجميعروسيا وأمريكا، وفي ح

ة ليبيا: املطلب الثالث
ّ
 مصرن

ننطلق من هذا املشهد من تأكيد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية "فايز السراج" إن هزيمة تنظيم الدولة 

تضم كل القوى املسلحة الناشطة في البالد، وقال السراج اإلسالمية في ليبيا لن تتحقق إال بوجود قيادة عسكرية موحدة 

"إننا نؤمن بان ال حل ملحاربة هذا التنظيم إال من خالل قيادة عسكرية موحدة، تجمع تحت لوائها الليبيين من كافة أنحاء 

خرج باالتفاق على ، ومن إشارات التوحيد انعقاد اجتماع بين الفرقاء الليبيين في مدينة الغردقة املصرية و (42)البالد"

 وهذا يمكن اختصاره باملخطط االتي: (43)التعاون األمني والتقارب السياس ي وتكامل االقتصادي.

 
 

إذن، شهدت ليبيا محاوالت لجمع الفرقاء السياسيين لكن بتعلية كفة "الجيش" وهذا يؤكد أن املشهد املصري هو 

، فمع التجاذبات والتنافرات األيديولوجية التي ولدتها الديمقراطية فالرجوع إلى نظام سياس ي 
ً
املشهد األكثر إطباقا

، واهتم ترامب اكثر إذ في هذا الخيار وعلى الشركاء (44)وضع الليبياألكثر مالئمة للديمقراطي ذا صبغة عسكرية هو الحل 

الليبيين بذل جهود اكثر في مكافحة اإلرهاب وتحقيق السالم واالستقرار في ليبيا"،وفى نفس االتجاه قدم أربعة أعضاء من 

، ويهدف القرار إلى 2020ويسمى "قانون استقرار ليبيا" قبل نهاية شهر أكتوبر  4644مجلس النواب مشروع قرار رقم 

                                                           
"األزمة الليبية وموازين الصراع الدولي في معركة طرابلس"، دراسات استراتيجية ، مركز البرق للسياسات واالستشارات، وصل له في  (41)

 rs.com-https://barq، على الرابط: 2019مايو 22
على الرابط  2016  /06 /26لى داعش"، خطاب نشر األحد  السراج، "يجب توحيد القوى العسكرية الليبية للقضاء ع (42)

:https://alarab.co.uk 
 .2020سبتمبر  27في  قناة العربية الحدث ،"األزمة الليبية، تقرير عرض على "   (43)

)44(Claudia Gazzini, “Making the Best of France’s Libya Summit,” Briefing No. 58, International Crisis,( May 2018),p.7. 

https://barq-rs.com/
https://alarab.co.uk/
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التأكيد على أن سياسة الواليات املتحدة األمريكية  تجاه ليبيا تدعم التوصل لحل دبلوماس ي للصراع في ليبيا، وان 

 .(45)واشنطن تدعم الشعب الليبي"

 خاتمة:

فيها  الذي إن ليبيا تحظى باهتمام دولي وإقليمي كبير وهذا واضح من عدد الدول التي تتدخل في الصراع الدائر 

وصل إلى مستويات خطيرة من التعقيد وأصبحت تنذر بصراع إقليمي ودولي جديد ومفتوح على األراض ي العربية، وما لم 

يتم تدخل األطراف الدولية الفاعلة وال سيما الواليات املتحدة األمريكية، واألمم املتحدة لوضع حد لهذا الصراع، فإن 

 ألمن الدوليين.عواقبه ستكون خطيرة على السلم وا

 للمراحل التي و 
ً
 نظرا

ً
، من أكثر الصراعات تعقيدا

ً
 وحيويا

ً
تعد مكانة ليبيا في اللعبة الصراعية مهمة استراتيجيا

مرت بها منذ سقوط نظام معمر القذافي، والذي فتح املجال أمام تأزم الشارع الليبي على وقع انتشار فوض ى املليشيات 

ي رأى في البيئة الليبية فرصة لعودة الهيمنة الغربية بهدف االستحواذ على ثروات البالد والسالح، والتدخل الخارجي الذ

النفطية، ولعل السبب في فشل جميع املبادرات السياسية املطروحة من قبل الحكومات الفرنسية والبريطانية واإليطالية 

عمهم لطرفي الصراع على كافة األصعدة السياسية والروسية، وغيرها، يعود إلى مساهمة تلك الدول في إثارة النزاع عبر د

ة او العرقّنة او 
ّ
والعسكرية، فدخلت ليبيا في متاهة الحل السياس ي، ولهذا يكون مستقبلها أمام ثالثة مشاهد وهي: السورن

ة .
ّ
 املصرن

اإلقليمية خرجنا بجملة وبعد التحليل ملجريات األحداث التي تمر بها ليبيا ومكانتها االستراتيجية في اللعبة الدولية و 

 من النتائج وعلى النحو االتي:

 ليبيا تحتل مكانة استراتيجية وحيوية في مدركات صناع االستراتيجيات الدولية واإلقليمية. -1

 ليبيا دولة غنية بالبترول والغاز فهي مهمة وتحتل مراتب متقدمة في أجندة االستراتيجيات الدولية واإلقليمية. -2

 نماذج مستقبلية  تتقارب مع مستقبلها وهي النموذج السوري والنموذج العراقي والنموذج املصري. ليبيا لها -3

4- .
ً
 على إضعاف ليبيا والهيمنة عليها تقاسما

ً
 القوى الدولية تتقارب اتفاقا

 على لعبة الصراع اإلقليمية  -5
ً
 الدولية.–ازداد املوقع االستراتيجي الليبي تأثيرا

 على مستقبل ليبيا ازدادت اآلثار -6
ً
 وتأثيرا

ً
 السلبية ظهورا

 على لعبة الصراع اإلقليمية 
ً
وامن النتائج صحت الفرضية التي مفادها:" كلما ازداد املوقع االستراتيجي الليبي تأثيرا

 على مستقبل ليبيا "-
ً
 وتأثيرا

ً
 الدولية؛ ازدادت اآلثار السلبية ظهورا

 على النتائج التي توصلنا لها
ً
 نوص ي باالتي : واستنادا

 بناء مراكز دراسات استراتيجية مختصة ببناء رؤية عربية موحدة لبناء املستقبل. -1

 إقامة الندوات واملؤتمرات التي تقارب وجهات نظر الفرقاء الليبيين. -2

 از.نشر الدراسات والنشرات التي تعرف باألهمية االستراتيجية لليبيا والدول العربية املنتجة للنفط والغ -3

 إقامة املؤتمرات العلمية واللقاءات املجتمعية لبناء النسق الليبي ملواجهة التحديات املستقبلية. -4

 بناء مراكز للدراسات املستقبلية تهتم بدراسة مستقبل العالم العربي.  -5

 

                                                           
، على 2020 يناير 16،مقال نشر في  صحيفة الشروقمحمد املنشاوي، "ترامب واألزمة الليبية"، (45)

 https://www.shorouknews.comالرابط:

https://www.shorouknews.com/


  7العدد  - مجلة المؤتمرات العلمية الدولية  

International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

104 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 انموذجا(1911الصراع الدولي على ليبيا )الغزو اإليطالي 

International conflict over Libya (the Italian invasion of 1911 as a model) 
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 ملخص:

لم يكن الصراع الدولي على ليبيا وليدا للحظته وإنما هو يرجع إلى أقدم العصور منذ أيام الرومان، وما تلتهم من حقب 

من إمكانات اقتصادية وموقع جغرافي مهم يسهم في تعزيز السيطرة على البحر  تاريخية مختلفة، لما تتمتع به ليبيا

المتوسط، ويكون البوابة الرئيسة نحو الداخل اإلفريقي، لذا فقد حاول المستعمرون على مختلف مسمياتهم فرض 

اليين، الذين حاولوا فرض سيطرتهم وسطوتهم على ليبيا ليتمكنوا من احتالل بقية البلدان. وكان من بين المستعمرين االيط

أنفسهم على ليبيا بقوة السالح، وتعاون مع بقية البلدان األوربية األخرى، في سبيل ذلك، وبعد ان مهدت لنفسها عن طريق 

بعض األساليب االستعمارية المقيتة، وخذالن الدولة العثمانية لليبيا، وعدم مساعدتها في كبح جماح االيطاليين، بل على 

لك جعلت الليبيين يواجهون مصيرهم المحتوم من دون سند أو مساعدة، إال ما قام به األهالي أنفسهم العكس من ذ

 ومساعدة األقطار العربية بعد شذ الهمم لمساندة إخوانهم الليبيين، في التصدي لذلك العدوان.

Abstract: 

The issue of acquiring colonies outside the European continent was a major crisis between 

the big and small countries, as all of these countries were looking for justifications and 

justifications to implement their ambitions to acquire lands to impose themselves inside 

the European continent, and among those countries is Italy, which was newly established 

and tried to obtain It has an important foothold among European countries, and it was only 

able to do so through the seizure of rich colonies, to save itself from the internal crises in 

which it is living, so it headed to the occupation of Libya in 1911, and that year was not its 

beginning but rather it sought it since 1881 through many methods. It used it and paved 

the way for the military occupation, which was not difficult due to the military weakness 

that the Ottoman Empire was suffering from. 

For the requirements of the scientific research, this research has been divided into three 

main sections, the first topic was entitled ((Motives and Reasons for the Italian Approach 

to Libya 1870-1911)) and the second section dealt with ((Methods of Italian Infiltration in 

Libya)), while the third topic addressed ((( The Italian occupation operations of Libya in 

1911 and the popular resistance)), then the conclusion came to lay out the most prominent 

findings reached by the researcher in this research. 
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 مقدمة

أزمة كبيرة بين الدول الكبرى والصغرى، إذ أن جميع  األوربيةشكلت مسألة الحصول على املستعمرات خارج القارة 

ريرات الالزمة لتنفيذ طموحاتها باالستحواذ على األراض ي لفرض نفسها داخل تبحث عن املسوغات والتب أخذتتلك الدول 

، ومن بين تلك الدول هي إيطاليا التي كانت حديثة النشأة وحاولت أن تحصل لها علىى مىوطم مهىي بىين الىدول األوربيةالقارة 

الداخلية التي  األزمات، ولي يكن ذلك بمقدورها إال عن طريق االستيالء على املستعمرات الغنية، إلنقاذ نفسها من األوربية

عىىن طريىىق  1881  ولىىي يكىىن ذلىىك العىىا  هىىو بدايتىىل إنمىىا سىىعت إليىىل منىىذ عىىا 1911تعيشىىها، وتوجهىىت إحىىى احىىتالل لي يىىا عىىا 

 بسى ب ال ىعع العسىكري الكثير من األساليب التي استعملتها ومهدت من خالل
ب
ها االحتالل العسكري الذي لي يكىن عىعبا

 الذي كانت تعاني منل الدولة العثمانية. 

ىىان املبحىىىث األول بعنىىىوان ))الىىىدواوع  إحىىىىملقت ىىىيات البحىىىث العل ىىىي وقىىىد ثسىىىي هىىىذا البحىىىث  ثالثىىىة مباحىىىث ركيسىىىة، كى

))أسىاليب التغلغىل اإليطىاحي لىي لي يىا((، لىي حىين  إحىىاني (( وتطرق املبحث الث1911-1870لي يا  إحىواألسباب للتوجل اإليطاحي 

واملقاومىىىة الشىىىعبية ((، ثىىىي جىىىاءت الباتمىىىة لت ىىىع أبىىىرز  1911االحىىىتالل اإليطىىىاحي للي ياعىىىا  تنىىىاول املبحىىىث الثالىىىث ))عمليىىىات

 الباحث لي هذا البحث.  إليهااالستنتاجات التي توعل 

افع واألسباب للتوجه اإليطااألول املبحث   1911-1870لي الى ليبيا : الدو

 بالجديىىىدة، بىىىل كانىىىت ثديمىىىة، اشىىىتدت غيرهىىىا أوعلىىىى العىىىالي اإلسىىىالمي سىىىواء لىىىي اوريقيىىىة  األوربيىىىةالحمىىىالت  لىىىي تكىىىن

تفرض نفسها  اإلوريقيةالبارطة اإلسالمية لي القارة أخذت ضراوتها لي السنوات األخيرة من عمر الدولة العثمانية، حينما 

( تغيىىىرات سياسىىىية لىىىي 1910-1880، لىىىذا وقىىىد شىىىهدت املىىىدة بىىىين عىىىامي))1(علىىىى الجوانىىىب السياسىىىية واالثتصىىىادية وال شىىىرية

 )2(شماحي شرق أوريقية ووسطها، إذ اكتسح االستعمار األوربي معظي مناطقها وبدأت التجارة األوربية تأتي عن طريىق لي يىا 

، والتىي أعىبحت منفىذا أخيىرا لالسىتعمار األوربىي، بعىد أن سىيطرت الىدول االسىتعمارية  )3(ذات املساحة الصىحراوية الكبيىرة

 . )4(األخرى على الدويالت العربية األخرى 

 عىىن أسىىواق لتصىىريع  األوربيىىةالىىدول الصىىناعية  أخىىذت
ب
تتطلىىع إحىىى املستعمىىىرات كواهىىا مصىىادر للمىىواد البىىا  و ىىال

أموال كبيرة تتطلب االستثمار لي ميادين جديدة، بعد ثيىا  الثورة الصناعية  الب ىائع السيما بعد أن تجمعت لديها رؤوس

 . )5(لي أوربا منذ منتصع القرن الثامن عشر

تتطلىىىىىىىىىىع كبقيىىىىىىىىىىة الىىىىىىىىىىدول األوربيىىىىىىىىىىة ل حصىىىىىىىىىىول علىىىىىىىىىىى  إحىىىىىىىىىىى أن 1870حققىىىىىىىىىىت حىىىىىىىىىىدتها عىىىىىىىىىىا  أنسىىىىىىىىىىارعت إيطاليىىىىىىىىىىا بعىىىىىىىىىىد 

، وتوجهىىىىت أنظىىىىار )6(1881ورنسىىىىا علىىىىى تىىىىون  عىىىىا  املستعمرات،السىىىىيما  علىىىىى سىىىىاحل أوريقيىىىىة الشىىىىماحي، بعىىىىد أن اسىىىىتولت

، وهىىىىي السىىىىنة التىىىىي وقىىىىدت ويهىىىىا إيطاليىىىىا كىىىىىل أمىىىىل لىىىىي  1881إيطاليىىىىا إحىىىىى لي يىىىىا التىىىىي أثىىىىارت اهتمىىىىا  الىىىىرأي العىىىىا  اإليطىىىىاحي عىىىىا 

                                                           
 .38، ص1973محمد احمىد مشهور الحداد الحسيني، أوريقية بين التوحيد والتثليث، د.  ،  (1)
 املصدر نفسل. (2)
 .195، ص1968جان ديبوا ، األستعمار اإليطاحي لي لي يا، ترجمة: هاشي حيدر، بنغازي،  (3)
 املصدر نفسل. (4)
 .2009أوريقيا الحديث، مكتبة األنجلو املصري القاهرة، إلها  محمد علي ذهني، بحوث ودراسات وثاكقية لي تاريخ  (5)
محمود حسن عالح منس ي، بريطانية والحملة اإليطالية على لي يا، مجلة البحوث التاريخية، مركز جهاد اللي يين للدراسات التاريخية،  (6)

 . 156، ص1980(، 2لي يا، العدد)
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صىىحع ، ولىىي تكىن إيطاليىىا تخفىي نواياهىىا العدوانيىة، وكىىان اللي يىون علىىى علىي بمطامعهىىا االسىتعمارية، وقىىد كانىت ال)7(تىون 

 لي شمال أوريقية
ب
 .)8(واملجتمعات والهيئات واألحزاب تتحدث عن حق إيطاليا لي االستعمار، وخاعة

لقىىد بىىدأت سياسىىة التوسىىع والتنىىاو  االسىىتعماريتين لىىي العقىىود األخيىىرة مىىن القىىرن التاسىىع عشىىر بعىىد انتقىىال الىىدول 

، وقىىىد اشىىىتد 
ب
 عىىىن إخ ىىىاعها اثتصىىىاديا

ب
األوربيىىىة مىىىن املرحلىىىة االثتصىىىادية إحىىىى املرحلىىىة السياسىىىية إلخ ىىىاا الشىىىعوب، و ىىىال

ة، ومىىن بياهىىا لي يىىا خىىالل الربىىع األخيىىر مىىن القىىرن التاسىىع عشىىر، التنىىاو  بىىين الىىدول الكبىىرى علىىى مختلىىع الواليىىات العثمانيىى

حينما أخذت عالمات ال عع والبمول تبدو على الدولة العثمانية لي جميع امليىادين االثتصىادية واالجتماعيىة والثقاويىة 

 . )9(والعسكرية 

ارهي نحىىىىىو لي يىىىىىا، ولىىىىىي دوعىىىىىت مجموعىىىىىة مىىىىىن العوامىىىىىل، الجيوسياسىىىىىية والطبوغراويىىىىىة، اإليطىىىىىاليين إحىىىىىى توجيىىىىىل أنظىىىىى

اثىىرب السىىواحل إليطاليىىا، ومىىن الطبيعىىي أن يكىىون هىىو املجىىال  كىىان السىىاحل الشىىماحي الوريقيىىة إذمقىىدمتها، املوثىىع الجغرالىىي 

، احى جانب ذلىك تعىد حلقىة )11(الجسر إحى داخل القارة األوريقية  رأس، لكواها تمثل )10(املناسب لتوسع إيطاليا باتجاه لي يا

مصر وتون  وهذا ما يعطي إليطاليا إمكانية تهديد املصالح البريطانية والفرنسية اللتين كانتا تتوسعان لي وعل تربط بين 

تحقىىىىق مىىىىن وراء غزوهىىىىا إلري ريىىىىا  أنلىىىىي تسىىىىتطع  ألاهىىىىا ، ومىىىىن األسىىىىباب األخىىىىرى هىىىىي رغبىىىىة إيطاليىىىىا لىىىىي التوسىىىىع)12(تلىىىىك املنطقىىىىة 

 ملعالجىة مىا كانىت تعىاني منىل والصومال ما كانت تتطلع إليىل مىن توسىع اسىتعماري، وكا
ب
نىت تىرى لىي غزوهىا للي يىا أمىرا ضىروريا

، وطموحهىا لىي أن تكىون دولىة كبىرى ذات سىطوة سياسىية لىي حىوض البحىر املتوسىط، لت كىد إيطاليىا وجودهىا )13(لي الداخل 

إيطاليىىا  ، كمىىا سىىعت)14(بىين األمىىي، بىىامتالت املسىىتعمرات علىىى شىىواطم البحىىر املتوسىىط  لكىيال تكىىون حبيسىىة القىىارة األوربيىىة 

من غزوها للي يا لتحقيق املجد القومي، أي املحاوظة على اإلرث التىارييي عىن طريىق الحصىول علىى مسىتعمرات لىي الشىمال 

بوعع املغرب العربي من أهي مستعمرات اإلمبراطورية السابقة  -املجد الروماني القديي-األوريقي الس رجاا مجد األجداد 

بىىىان إيطاليىىىا ال تستطيىىىىع أن تكىىىون لىىىي املكىىىان املرمىىىوق لكواهىىىا وارثىىىة املجىىىد الرومىىىاني مىىىا لىىىي يكىىىن لهىىىا  ، كىىىذلك االعتقىىىاد السىىىاكد

 عىىن ادعالهىىا بالرسىىالة الح ىىارية وضىىرورة تمىىدين الشىىعوب املتخلفىىة، وكانىىت االدعىىاءات بىىين القىىوميين 
ب
مسىىتعمرات، و ىىال

بأوعاف لي يىا وخيراتهىا، إحىى جانىب تىىزايد عىدد السىكان ولىي الفئات التي طالبت بإعادة البل العتيقة، و  أكثرااليطاليين وهي 

تعد األراض ي الصالحة للزراعىة ثىادرة علىى اسىتيعافهي لىي مجىال الزراعىىة، ولىي الوثىت نفسىل كىان تطىور الصىناعة املسىتحدثة  

دوعىت إيطاليىا الحىتالل ، ومىن بىين األسىباب األخىرى التىي )15(لي إيطاليا، غير كاوية الوتقارهىا  للمىواد البىا  كىالفحي والىنفط 

وىىادى دورا كبيىىرا لىىي )16(بإعىىادة تبعيىىة تلىىك البقعىىة الب ىىراء إحىىى أح ىىان النصىىرانية  لي يىىا هىىو العامىىل الىىديني، إذ رغىىب البابىىا

                                                           
 .15، ص1996بالد املغرب، بيروت،  محمود شاكر، التاريخ اإلسالمي: التاريخ املعاعر (7)
من خالل الصحاوة 1911علي نش ي حميدي، التوازن الدوحي واثره لي احتالل إيطاليا عا -للمزيد من التفاعيل عن هذا املوضوا ينظر:(8)

 .2009، 51اإليطالية، اداب املستنصرية )مجلة(، كلية االداب، الجامعة املستنصرية، العدد
 .152، ص1965الد العربية والدولة العثمانية، دار العلي للماليين ، بيروت، ساطع الحصري، الب (9)
جاسي عليوي محيسن وعبد القادر عبد الكريي نوشاد، موثع العراق من االحتالل اإليطاحي للي يا، دراسات لي التاريخ واالثار)مجلة(،  (10)

 .114، ص2017، 57بغداد، العدد
 .365، ص 1980والديمير لوتسكي، تاريخ األثطار العربية الحديث، دار الفارابي، بيروت،  (11)
 .27هى ، ص1303، املطبعة اإلعالمية، القاهرة، 3محمد بير  التونس ي، عفوة االعتبار بمستودا االمصار واالثطار، ج (12)
 . 52، ص1990تبة مدبوحي، القاهرة، جمال حمدان، الجماهيرية العربية اللي ية الشعبية االش راكية، مك (13)
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االداب، جامعة املوعل ، 1913 -1835اوراح ناثر جاسي حمدون، السياسة العثمانية لي لي يا  (14)

 .133، ص2001
 .336، ص1971ة، احمد عدقي الدجاني، لي يا ثبيل االيطاحي او طرابل  الغرب لي اواخر العهد العثماني ، القاهر  (15)
 . 134اوراح ناثر جاسي حمدون، املصدر السابق ، ص ( 16)
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تهيئىىة الىىرأي العىىا  العىىاملي لغىىزو إيطاليىىا للي يىىا، وذلىىك لكىىون تلىىك البقعىىة كانىىت لىىي املاضىى ي السىىحيق تحىىت سىىيطرة الرومىىان ، 

ل باملاض ي السحيق لبعثل لي عورة من األوها  والبياالت، لكون تلىك املنطقىة كانىت ثىد عروىت العديىد مىن واستنجد البيا

، وكان البابا ورجال كنائسل متحمسين للقيا   )17(املواثع التاريخية لي عراعها التقليدي ضد الحمالت البحرية الصلي ية

، وقىىد ضىىاعع البابىىا لىىي الفاتيكىىان جهىىوده وزاد )18(ة لىىي أوريقيىىةبحمىالت تنصىىير السىىكان املسىىلمين ، وتقويىىة نفىىوذ الكاثوليكيىى

 أمىىىامىىىن نشىىىاطل لتهيئىىىة األجىىىواء املناسىىىبة لغىىىزو لي يىىىا عىىىن طريىىىق الكاثوليكيىىىة ويجىىىب القيىىىا  بمهمىىىة ن يلىىىة لىىىي تنصىىىير املنطقىىىة، 

 1880عىا  آذار الجانب االثتصادي وكان حاضرا أي ىا عىن طريىق بنىك دي رومىا، الىذي اوتىتا ورعىل الىركي  لىي التاسىع مىن

مال ثدره ثالثة مليىون ليىرة، وثىد سىاعد هىذا املىال علىى شىن حملىة لىحاوية حىول العىداء العثمىاني اإليطىاحي ، وثىد زاد  برأس

 عن إرسال البعثات التنصىيرية  )19( 1912وماكتا مليون ليرة لي عا 1910مالل ليصل إحى ماكة مليون ليرة لي عا  رأس
ب
، و ال

رغبىىة منىل لجعىىل الحملىىة بيىىد  1907، ومباركىىة الحملىة الدوليىىة للم شىىرين الفرينسيسىىكان لىي برثىىة عىىا  الكاثوليكيىة إحىىى لي يىىا

، ومىن الىدواوع األخىرى التىي ارتكىزت عليهىا إيطاليىا لىي سى يل احتاللهىا لي يىا هىي املرتكىزات االجتماعيىة )20(إيطاليا ال بيد ورنسىا

بيىىىرا لىىىي السياسىىىة االسىىىتعمارية، إذ كىىىانوا يعتقىىىدون أن التوسىىىع إيطاليىىىا بعىىىص ال بصىىىيات التىىىي كىىىان لهىىىا دورا ك أظهىىىرتوقىىىد 

الفقىىىىر والبطالىىىىة التىىىىي كانىىىىت تعصىىىىع بالحكومىىىىات  أزمتىىىىياالسىىىىتعماري عامىىىىل أسىىىىاس لىىىىي حىىىىل املشىىىىاكل الكبيىىىىرة، ولىىىىي مقىىىىدمتها 

 يطاليىىةاال ، واملشىىاكل  )21(مىىن سىنة واحىىدة وقىىط أكثىىر(، ولىىي تبىق أطىىول حكومىة 1911-1887اإليطاليىة املتعاثبىىة بىين عىىامي)

، ويىىىأتي لىىىي مقدمىىىة املشىىىاكل اإليطاليىىىة مشىىىكلة املتأزمىىىةاالجتماعيىىىة دوعهىىىا إليجىىىاد مسىىىتعمرات خارجيىىىة لحىىىل أوضىىىاا أبنالهىىىا 

الفىىىىىرق بىىىىىين الشىىىىىمال اإليطىىىىىاحي الصىىىىىنا ي املتقىىىىىد  وجنوفهىىىىىا الزرا ىىىىىي املتخلىىىىىع الىىىىىذي يسىىىىىوده اإلثطىىىىىاا وأسىىىىىاليب االسىىىىىتغالل 

ن علىىى األراضىى ي الزراعيىىة، األمىىر الىىذي جعىىل الفالحىىين يعيشىىون لىىي ظىىروف عىىعبة والسىىيطرة التامىىة للبرجوازيىىة، ورجىىال الىىدي

، كمىا أن تزايىد عىدد السىكان وثلىة األراضى ي أدى إحىى )22(بس ب انخفىاض املسىتوى املعايى ي والتخلىع وكثىرة األوبئىة واألمىراض

لعمىىل، وثىىد بلىىا عىىدد املهىىاجرين ظهىىور مشىىكلة البطالىىة التىىي أدت إحىىى بجىىرة عىىدد كبيىىر مىىن االيطىىاليين إحىىى البىىارج بحثىىا عىىن ا

مىىا يقىىارب مىىن ماكىىىة وخمسىىة وتسىىعون ألىىع الىىبو وتسىىعماكة وثالثىىىة وتسىىعون ، و ىىال عىىن زيىىادة عىىىدد  1888بحلىىول عىىا  

السجناء اإليطاليون الذين بلا عدد واحد وسبعون ألع سجين ، ولي تعد السجون اإليطالية تستوعب هذا العىدد الكبيىر 

( وعجز الحكومة اإليطالية عن 1911-1908والبراكين وتفش ي األمراض واألوبئة ما بين عامي) من السجناء ، كما إن الزالزل 

، ومىن بىين الىىدواوع السياسىية التىي جعلىىت إيطاليىا تسىىعى )23(تقىديي املسىاعدات لاهىىاحي ممىا زاد مىن تىىذمرهي تجىاه الحكومىىة 

ر لحىق بجميىع مجىاالت العسىكرية والسياسىية، الحتالل لي يا هي ضىعع الدولىة العثمانيىة، التىي كانىت تعىاني مىن ضىعع كبيى

 عىن ضىعع الجهىاز اإلداري الىذي بىدأ يفىا بالفسىاد ، ممىا أتىاح للىدول االسىتعمارية التىدخل لىي شى واها
ب
، وثىد أثىرت )24(و ىال

                                                           
 املصدر نفسل.  (17)
 املصدر نفسل.  (18)
بين التسويات الدولية واالستعداد 1911سال  محمد علي حمزة االسدي، الغزو اإليطاحي للي يا -للمزيد من التفاعيل ينظر: (19)

، 13ليلية، كلية ال ربية األساسية )مجلة(، كلية ال ربية األساسية، جامعة بابل، العدددراسة تاريخية وثاكقية تح1911-1878العسكري 

 .410، ص2013
 . 135اوراح ناثر جاسي حمدون، املصدر السابق، ص ( 20)
، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة احى املعهد العاحي 1943 -1911بثينة عبد الرحمن ياسين التكريتي، تطور الحركة الوطنية لي لي يا  (21)

 . 36، ص1981للدراسات القومية واالش راكية، الجامعة املستنصرية، بغداد، 
، ترجمة: هاشي عالح التكريتي، منشورات الجامعة اللي ية، 1912-1911زنياكيدا ابا ولوثنا ياخيمو وتش، الحرب ال ركية اإليطالية (22)

 .  27، ص1971بيروت، 
 . 135اوراح ناثر جاسي حمدون، املصدر السابق، ص ( 23)
 . 48ى 47ساطع الحصري ، املصدر السابق ، ص  (24)
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تلىىك األوضىىاا علىىى واليىىات الدولىىة وماهىىا لي يىىا التىىي لىىي تختلىىع عىىن بقيىىة الواليىىات العثمانيىىة مىىن وسىىاد وضىىعع لىىي السىىلطة، 

، ممىا سىهل علىى الىدول االسىتعمارية أن تقتسىي ويمىا بياهىا ممتلكىات )25(د باتت سلطة الوالة ال تتجاوز املنىاطق السىاحليةوق

 ، وخاعة بعد االنقالب الدستوري عا  
ب
 دينيا

ب
، و ال عن 1908الدولة العثمانية ، خاعة وان السلطان العثماني بات رمزا

كىان ي ىجع االيطىاليين هىو كبىر مسىاحة لي يىا التىي تعىادل مسىاحة إيطاليىا بسىت تردي األوضاا الصحية والتعليمية، والىذي 

، األوربيىىةجعلىىت ايطاليىىا تتوجىىل الحىىتالل لي يىىا، هىىي الصىىراا والتنىىاو  الكبيىىر بىىين الىىدول  أخىىرى ، كمىىا كانىىت أسىىبابا )26(مىىرات

، ثىىد هيئىىات 1911( التىىي وثعىىت لىىي عىىا أغىىاديراملغربيىىة )  األزمىىةوورنسىىا بسىى ب  أملانيىىاحىىدوث حالىىة التىىوتر بىىين  أزمىىةالسىىيما 

  إهمىالالفرعىة املناسىىبة اليطاليىا بشىىأن تحقيىىق خططهىا لىىي لي يىا، و ىىال عىىن 
ب
الدولىىة العثمانيىة لهىىا ، والتىىي لىي تحىىرت سىىاكنا

الواليىىىة مىىىن الناحيىىىة العمرانيىىىة والعسىىىكرية ، ممىىىا  ألحىىىوال إهمالهىىىا آخىىىرالتحىىىرت االثتصىىىادي اإليطىىىاحي، ومىىىن جانىىىب  إليقىىىاف

 .)27(طاليا على االستمرار لي مطامعها االستعمارية الجع اي

 املبحث الثاني : أساليب التغلغل اإليطالي في ليبيا

الىىىىىدول االسىىىىىتعمارية علىىىىىى مختلىىىىىع العصىىىىىور واملسىىىىىميات عنىىىىىدما تريىىىىىد احىىىىىتالل بلىىىىىد معىىىىىين  أنال يختلىىىىىع اثنىىىىىان علىىىىىى 

ة واالثتصىادية والثقاويىة والتعليميىة وغيرهىا، سيطرتها بدءب من الجوانىب السياسىي ألحكا تستعمل شتى الطرق واألساليب 

تتبع إيطاليا لي س يل سيطرتها على لي يا األساليب نفسها، لذا وقد اتبعت إيطاليا العديد من األساليب  أنوبطبيعة الحال 

إيطاليىىىا علىىىى التفىىىاوض مىىىع  وأثىىىدمتبىىىىذلت جهىىىودا حثيثىىىة لعقىىىد االتفاثيىىىات مىىىع الىىىدول األوربيىىىة ومسىىىاومتها حىىىول لي يىىىا،  إذ

بعص الدول االستعمارية التي كانت تناوسها لي املجال االستعماري، ومناوسىة الىبعص ارخىر للوعىول إحىى غايتهىا، وبعىد أن 

، ولىىي تسىىتطع أن تحىىرت إيطاليىىا سىىاكن  ، وتبعهىىا هزيمتهىىا لىىي 1882، وتىىون  عىىا  1830احتاللهىىا ل جزاكىىر عىىا  ورضىىت ورنسىىا

 أساسا النتهاجها سياسة التحالع وإبرا  االتفاثيات لي سياستها البارجية، عندما  1882م تمر برلين عا 
ب
الذي كان عامال

اتضىح لهىا عقىي سياسىة االنفىراد، وتىدني كفتهىا لىي امليىيان الىدوحي، لقلىة خبرتهىا وتجارفهىا السياسىية العامليىة ، وقامىت بتجديىىد 

تفاثيىىة مىىن الحصىىول علىىى مواوقىىة مبدكيىىة للتوجىىل بمصىىالحها إحىىى ، مكنتهىىا تلىىك اال1887معاهىىدة الحلىىع الثاليىىي لىىي شىىبا  

لي يا، وعززتها بمعاهدة أخرى مع النمسا واملجر، وعقىدت معاهىدة مىع أملانيىا ، ت كىد مسىاندة أملانيىا مىع إيطاليىا ، لىي احىتالل 

إضىىاوة وقىىرات إحىىى ورنسىىا ملنطقىىة املغىىرب العربىىي، كمىىا اسىىتطاعت أن تكسىىب حلفالهىىا، ونيحىىت لىىي عقىىد اتفاثيىىات سىىرية، ب

، خىالل تمديىد و ىرات املعاهىدات لىي األعىوا  
ب
، والىذي نجىي عنىل عىد  1903و1891و1887نصوص االتفاثيات املبرمة سىابقا

 لىىىىي منطقىىىىة طىىىىرابل  وبرثىىىىة، وعىىىىد  عرثلىىىىة املصىىىىالح اإليطاليىىىىة لىىىىي املنطقىىىىة ، 
ب
تىىىىدخل بعىىىىص الىىىىدول كالنمسىىىىا وبريطانيىىىىا مىىىىثال

تجىىىىىىاه الىىىىىىدول األوربيىىىىىىة تعتمىىىىىىد علىىىىىىى عىىىىىىفقات تتبىىىىىىادل ماهىىىىىىا املنىىىىىىاوع واملسىىىىىىاومات،  وخالعىىىىىىة ملىىىىىىا سىىىىىىبق وىىىىىىان سياسىىىىىىة إيطاليىىىىىىا

واالتفاثيىىات التىىي عقىىىدتها مىىع الىىىدول األخىىرى، أظهىىرت بىىىان إيطاليىىا حصىىىلت علىىى اع راوىىات بعىىىص الىىدول لىىىي احتاللهىىا للي يىىىا، 

يا بغزوها للي يا، مقابل اع راف مقابل اع راف إيطاليا بغزو بعص الدول األخرى، ومثال حصلت إيطاليا على اع راف بريطان

إيطاليا باالحتالل البريطىاني ملصىر، ومىن ورنسىا اع راوهىا بىاالحتالل الفرنسى ي ملىراكش، والشى يء املهىي الىذي جنتىل إيطاليىا مىن 

، وبعىد ذلىك )28(تلك االتفاثيات، وهو أهىي مىن االع راوىات باالسىتعمار للي يىا ضىمااها للتأكىد واملسىاندة عنىد الحاجىة املاسىة 

( ، واخىىىىىذ التغلغىىىىىل شىىىىىكال يعىىىىىرف بالتغلغىىىىىل 1903-1889وقىىىىىد كانىىىىىت أوحىىىىىى محىىىىىاوالت التغلغىىىىىل لىىىىىي عهىىىىىد الىىىىىواحي حىىىىىاو  باشىىىىىا )

السىىل ي، الىىذي ت ىىمن العديىىد مىىن األمىىور االثتصىىادية والثقاويىىة واالجتماعيىىة، وكانىىت أوحىىى عىىور بنىىك دي رومىىا الىىذي لعىىب 

ىان أولهىىا لىىي عىىا  دورا كبيىىرا لىىي املجىىال االثتصىىادي، حيىىث أنشىىأت لىىل وروعىىا  لىىي طىىرابل  واثنىىى عشىىر مدينىىة أخىىرى لىىي  1905كى

                                                           
 .37-36بثينة عبد الرحمن ياسين التكريتي، املصدر السابق، ص( 25)
 . 17، ص 1974الغزو االيطاحي للي يا مقدمىاتل وغاياتل، بنغازي، محمد رجىب الزاكدي، (26)
 .181، ص1922جورج انطونيوس، يق ة العرب: حركة العرب القوميين، تعريب ناعر الدين االسد، دار العلي للماليين، بيروت،  (27)
 .337-315احمد عدقي الدجاني، املصدر السابق، ص( 28)
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، واخىىذ هىىذا البنىىك يقىىرض األهىىاحي بقيىىود كانىىت تبىىدو سىىهلة، إال أنىىل مقابىىل أي تىىأخير )29((1911-1908الىىثالث أعىىوا  مىىا بىىين)

، كمىىا إن البنىىك )30(عىىن التسىىديد مىىن املىىدين، يىى دي إحىىى اسىىتيالء البنىىك علىىى أرضىىل التىىي كىىان الطليىىان ي يعواهىىا بأثمىىان زهيىىدة

اسىىىتطاا أن يجعىىىل إليطاليىىىا مراكىىىز اثتصىىىادية لىىىي الىىىبالد، وينشىىى و املبىىىررات لهىىىا لحمايتهىىىا، والىىىدخول مىىىع الدولىىىة العثمانيىىىة لىىىي 

 موجىىىىىل مىىىىىن حكومىىىىىة رومىىىىىا التىىىىىي أهلتىىىىىل ليكىىىىىون كقيىىىىىادة )31(سلسىىىىىلة مىىىىىن االحتكاكىىىىىات وخلىىىىىق ال  ىىىىىا الباطلىىىىىة 
ب
، وىىىىىد اتبىىىىىع خطىىىىىا

، الحكومىة اإليطاليىة لىي تسىع لىي إنشىاء البنىك )32(يل إيطاليا آنذات عن طريىق هىذا التغلغىل استعمارية لتحقيق ما تصبوا إل

العكىى  مىن ذلىىك وقىد عارضىىل الىىواحي  وإنمىىاباعتمىاد أحكىىا  القىانون الىىدوحي او املحلىي، ولىىي يصىىدر أي أمىر سىىلطاني بإنشىاكل، 

 .)33(شدد خووا من املشاكل السياسية ( إال أن استانبول أوعزت إليل بعد  الت1910-1904العثماني رجب باشا ) 

تأسيىىى   وأهمهىاتأسىي  مجموعىة مىن املشىىىارجع االجتماعيىة والثقاويىة األخىرى لىىي لي يىا، سىارعت إيطاليىا ويمىا بعىىد ال

، كما كانت إيطاليا ت جع البعثات التنصيرية والجعت )35(، وتوزجع األدوية على املواطنين لكسب ودهي)34(مستشفى إيطاحي

اوتتىىاح املىىدارس التىىي كانىىت مجانيىىة، لغىىرض إشىىاعة اللغىىة والثقاوىىة اإليطىىاليتين، وأنشىىأت العديىىد ماهىىا لىىي طىىرابل  وبنغىىازي 

يىىىىة والبمىىىى  وم جىىىىأ ومدرسىىىىة لايتىىىىا ، ومدرسىىىىة عليىىىىا املسىىىىماة بمدرسىىىىة العلىىىىو  والتجىىىىارة لىىىىي طىىىىرابل ، وانشىىىىات مدرسىىىىة ليل

لتعلىىيي كبىىار السىىن، وكانىىت تلىىك امل سسىىات واملىىدارس تحىىت إشىىراف البعثىىات التنصىىيرية ورهبااهىىا، وثىىد بلىىا مجمىىوا تالميىىذ 

 . )36(ماكتا طالب وأربعماكة وأربعون طالبة 1911املدارس اإليطالية لي عا 

عىىدة ضىىبا  تحىىت بإرسىىال بعثىىة عسىىكرية مىىن  1906، سىىمحت الحكومىىة العثمانيىىة إليطاليىىا لىىي عىىا آخىىرومىىن جانىىب 

شعار أاها بعثة علمية للبحث عن ارثار، وكانت املهمة الحقيقية للبعثة أن ت ىع البىراكط لجميىع املنىاطق الهامىة التىي تمىر 

فهىىا، كمىىا تلتهىىا العديىىد مىىن البعثىىات التىىي كانىىت رعتهىىا الجمعيىىة اإليطاليىىة لالستكشىىاوات الجغراويىىة والتجاريىىة، املتخىىذة مىىن 

، التىىي وعىلت إحىى لي يىىا علىى هيئىة بعثىىة علميىة جغراويىة للتنقيىىب 1910يىىة مركىزا لهىا، وأهمهىىا بعثىة عىا مدينىة ميالنىو اإليطال

ىان الجىىيش اإليطىىاحي،  عىىن ارثىىار والفوسىىفات، ولكاهىىالي الحقيقىىة كانىىت بعثىىة عسىىكرية ضىىمت العديىىد مىىن ال ىىبا  هيئىىة أركى

تها عمل البراكط وجمع املصورات الالزمة ل حىرب، الذين دخلوا بمالب  مدنية، وكانت ركاسة الكونت سفورزا، وكانت مهم

وثىىد تىىي إلقىىاء القىىبص علىىى بع ىىهي بعىىد ثيىىا  الحىىرب اإليطاليىىة ضىىد لي يىىا وتحديىىدا لىىي أواكىىل الحىىرب العامليىىة األوحىىى لىىي آذار 

 ، كمىىىىا احتكىىىىرت العديىىىىد مىىىىن شىىىىركات البىىىىواخر اإليطاليىىىىة التصىىىىال بىىىىين طىىىىرابل  الغىىىىرب وأوربىىىىا، وأرادت إنشىىىىاء)37(1914عىىىىا 

 . )38(الب جان عالحية للمالحة البحرية على السواحل اللي ية  أكثرثاعدة عسكرية بحرية لي طبرق لي 

كسىىىب التأييىىىد حاولىىىت إيطاليىىىا ثامىىىة عالثىىىات طيبىىىة مىىىع ثىىىادة  إحىىىى ، توجهىىىت إيطاليىىىا لزيىىىادة تغلغلهىىىاآخىىىرومىىىن جانىىىب 

الحركىة السنوسىىية عىىن طريىق ممثىىل القنصىىلية اإليطاليىة لىىي القىىاهرة ) انريكىو انسىىباتو ( واملىىدعو محمىد علىىوي وهىىو مصىىري 

ل عالثتىىل الجنسىية، وكىان يعمىل م رجمىىا لىي السىفارة اإليطاليىىة لىي مصىر، وكانىت لىىل عىالت باملبىابرات اإليطاليىىة، وثىد اسىتغ

عرضىت إيطاليىا مىد يىد العىون للسنوسىيين لىي حىرفهي مىع  أنبالسنوسية لصالح االيطاليين، وعمل كوسيط بين بياهما، بعىد 

                                                           
 املصدر نفسل. (29)
 . 15محمود شاكر، املصدر السابق، ص (30)
 املصدر نفسل.( 31)
 .16-15املصدر نفسل، ص (32)
 .427، ص1957،  مطبعة االعتماد، القاهرة، 1،ج1947-1945محمد و اد شكري، ميالد دولة لي يا الحديثة وثاكق تحريرها واستقاللها   (33)
 املصدر نفسل.( 34)
 املصدر نفسل. (35)
 . 141اوراح ناثر جاسي حمدون، املصدر السابق ، ص (36)
 . 222، ص 1967زاهر رياض، شمال أوريقيا لي العصر الحديث) لي يا ، تون  ، الجزاكر ، املغرب (، مكتبة االنجلو املصرية، القاهرة،  (37)
 . 368والديمير لوتسكي، املصدر السابق، ص  (38)
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، أن سياسىىة إيطاليىىا لىىي لي يىىا ثىىد واجهىىت معارضىىة شىىديدة مىىن السنوسىىيين الىىذين إليىىلتجىىدر اإلشىىارة  ، وممىىا )39(الفرنسىىيين

، األمىر الىىذي دوىع السىلطات العثمانيىة لىي الف ىىرة األخيىرة إحىى سىوء معىىاملتهي )40(دوثىع علىى كىاهلهي عىبء الحكومىىة داخىل الىبال 

وضىىىيقت البنىىىاق علىىىيهي، و ىىىال عىىىن األهىىىاحي الىىىذين أدركىىىوا نوايىىىا إيطاليىىىا، وكىىىانوا يرسىىىلون الرسىىىاكل إحىىىى الىىىوالة يخبىىىرواهي ويهىىىا 

يطالية، وعملوا جاهدين من اجل الحد من بنشا  االيطاليين، وثد وثع بعص الوالة أما  تلك التوجهات االستعمارية اإل 

( الىذي وثىع بحىز  ضىد سياسىة إيطاليىا، إال أن 1911-1909نفوذ االيطاليين، وكان لىي مقدمىة الىوالة الىواحي إبىراهيي باشىا ) 

)حقي باشا( الذي كان سفيرا للدولىة  األعظيإحى عزلل من ثبل الصدر  أدىهذا العمل لي يرض الحكومة لي استانبول، مما 

 .)41(لعثمانية لي روماا

ومن األساليب التي اتبعتها إيطاليىا لىي سى يل مىد نفوذهىا وسىيطرتها علىى لي يىا هىي تقىديمها الرشىاوى والهبىات والهىدايا 

لي يا من الجنود واألس حة العثمانيين، وثالثة إلخالء جمعية االتحاد وال رقي التي استلمت ثالثة ماليين ليرة كقسط أول  إحى

، كمىىا اسىىتغلت الحكومىىة اإليطاليىىة عالثاتهىىا مىىع الجمعيىىات املاسىىونية العثمانيىىة أمثىىال جمعيىىة )42(بعىىد االحىىتاللماليىىين ليىىرة 

ىىىان وزارة حقىىىىي باشىىىىا ، وعنىىىىد بدايىىىىة الغىىىىزو اإليطىىىىاحي أرسىىىىل ركىىىىي  الىىىىوزراء اإليطىىىىاحي اليهىىىىودي املاسىىىىوني  سىىىىالنيك ، ومعظىىىىي أركى

، ليسىعى هنىات ملصى حة إيطاليىا، مسىتخدما وسىاكل املاسىونية لبلىو  جوليتي مبعوثىا يهوديىا ماسىونيا إحىى العاعىمة اسىتانبول 

، مسىىىتعينا بىىىاليهود القىىىاطنيين لىىىي طىىىرابل  الغىىىرب الىىىذي لعبىىىوا دورا مهمىىىا وبىىىارزا لىىىي عمليىىىة التهيئىىىة للغىىىزو )43(مىىىا يصىىىبوا إليىىىل 

مسىىاعدة الغىىزاة ، والسىىيما إن معظىىي هىى الء مىىن خرييىىي املىىدارس اإليطاليىىة ووسىىطاء للتجىىارة اإليطاليىىة لىىي لي يىىا، وينشىىىرون 

% مىىىن أهىىل مدينىىة طىىىرابل  30ليىىة مىىن اليهىىىود وبعىىص املسىىلمين معهىىا اللغىىة اإليطاليىىة حتىىىى عىىدد بلىىا الىىىذين يتكلمىىون اإليطا

لقىوات الغىزو وجواسىي  علىى عناعىر املقاومىة  كىإدالءعملوا  أاهي% ، و ال عن 5الغرب لي حين لي يتكلي العثمانية سوى 

لىىىىي ليلىىىىة سىىىىاعة االحىىىىتالل، وقامىىىىت  إعىىىىالن إال أمامهىىىىاإيطاليىىىىا نفوذهىىىىا داخىىىىل لي يىىىىا لىىىىي يبىىىىق  أحكمىىىىت أن، وبعىىىىد )44(الوطنيىىىىة 

بإرسىىال إنىىىذارها إحىىى الحكومىىىة العثمانيىىة مدعيىىىة بىىان هنىىىات  1911السىىىابع والعشىىرين مىىىن أيلىىول عىىىا  –السىىادس والعشىىرين 

، وان العثمىىىىانيين غيىىىىر ثىىىىادرين علىىىىى توطيىىىىد األمىىىىن والحفىىىىا  علىىىىى  )45(ووضىىىى ى وإهمىىىىال لىىىىي لي يىىىىا وعرثلىىىىة للمصىىىىالح اإليطاليىىىىة

اإليطىىىىاليين واألجانىىىىب لىىىىي لي يىىىىا مىىىىن جىىىىراء معاملىىىىة الشىىىىرطة العثمانيىىىىة، وىىىىرأت ، وان هنىىىىات خطىىىىر يهىىىىدد الرعايىىىىا )46(االسىىىىتقرار

الحكومىىىىىىىة اإليطاليىىىىىىة بأاهىىىىىىا مرغمىىىىىىة علىىىىىىى الحفىىىىىىا  علىىىىىىى مصىىىىىىالحها وشىىىىىىروها، وقىىىىىىررت إرسىىىىىىال ثواتهىىىىىىا الحىىىىىىتالل لي يىىىىىىا احىىىىىىتالال 

 . )47(عسكريا

 واملقاومة الشعبية  1911االحتالل اإليطالي لليبياعام عمليات املبحث الثالث:

، لىي  )48( 1911أرسلت إيطاليىا إنذارها إلىى الدولة العثمانية وقامىت األخيرة بالرد لي التاسع والعشرين من أيلول عا 

اليىو  نفسىل الىىذي تسىلمت ويىىل الحكومىة اإليطاليىة اعىىىدر ملىك إيطاليىىا عمانوكيىل الثالىث املرسىىو  اإليطىاحي، والىىىذي جىاء لىىي 

                                                           
 .223-222زاهر رياض، املصدر السابق، ص (39)
 .142-141اوراح ناثر جاسي حمدون، املصدر السابق ، ص (40)
 .20، ص1970الطاهر احمد الزاوي، جهاد االبطال لي طرابل  الغرب، دار الفتا للطباعة، بيروت،  (41)
رة، كلية  (، رسالة ماجستير غير منشو 1912-1841محمد علي محمد عفين، الحركة السنوسية وعالثتها بالقوى اإلثليمية والدولية ) (42)

 .127، ص2004االداب، جامعة املوعل، 
 املصدر نفسل.  (43)
 . 156اوراح ناثر جاسي حمدون، املصدر السابق ، ص  (44)
 .150املصدر نفسل، ص (45)
 . 374، ص1977شوقي عطا هلل الجمل، املغرب العربي الكبير لي العصر الحديث: لي يا ، تون  ، الجزاكر ، املغرب ، القاهرة ،  (46)
 . 127محمد علي محمد عفين، املصدر السابق، ص (47)
 . 369والديمير لوتسكي ، املصدر السابق ، ص  (48)
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 29ي تقبىىل املطالىب التىي احتىىوت اإلنىذار اإليطالىىي ، وىان إيطاليىا وتركيىا ابتىدأ مىىن يىىو  نصىل: )) بمىا أن الحكومىىة العثمانيىة لى

العىدوان، إال أن  ، وحاولت حكومة االتحاد وال رقي التوسط لدى الدول الكبرى لوثىع)49(  لي حالة حرب،...(( 1911أيىلول 

الثىة والنصىع مىن مسىاء يىو  الثالىث مىن تشىىرين األول ، وبىدأ القصىع علىى لي يىا لىي السىاعة الث( 50)تلك الىدول ادعت الحياد

، علىىىىىىىىى القىىىىىىىىىالا العثمىىىىىىىىىانية ، )52(، اذ ثامىىىىىىىىىت البارجىىىىىىىىىة اإليطاليىىىىىىىىة بإطىىىىىىىىىالق أول ثذيفىىىىىىىىة مىىىىىىىن ثذاكىىىىىىىىىع مىىىىىىىىداوعها)51( 1911عىىىىىىىا  

لقصىع إحىى والحاميات الواثعىة على السىواحل اللي ية على البحر املتوسىط، وماهىا ثلعىة سلطانيىىة، وثلعىة اورخانيىة، وادى ا

، وكانىىىىىت تلىىىىىك هىىىىىي الشىىىىىرارة األوحىىىىىى التىىىىىي أشىىىىىعلت وتيىىىىىل الحىىىىىرب بىىىىىين ثىىىىىوات الدولىىىىىة العثمانيىىىىىة والقىىىىىوات )53(تىىىىىدميرها بالكامىىىىىل

، ولىىي البىىام  مىىن تشىىرين األول أغىىارت )55(تمىىران فهمىىا الدولىىة العثمانيىىة ، مسىىتغلة ال ىىعع والفوضىى ى اللىىذين)54(إاليطاليىىة

 .  )56(القوات اإليطالية على طرابل  وبرثة

وثد تألفت ثوات االحتالل من أربعة وثالثين ألع جندي من املشاة، وستة آالف وثالثة ماكة وارس، وثمىان واربعىين 

 ، يسىىىىاندها ماكىىىىىة وخمسىىىىة وأربعىىىىون سىىىىفينة  حربيىىىىىة ، و ىىىىال عىىىىن طىىىىىاكرتين 
ب
 جبليىىىىا

ب
 ، واربعىىىىة وثالثىىىىىون مىىىىدوعا

ب
 ميىىىىدانيا

ب
مىىىىدوعا

يبىىة ايطاليىة تحتىىوى ألىىع رجىل ، وسىىرية خيالىة مىىن ماكىة وخمسىىة وعشىىرون ايطىاليتين وطيىىارين وميكىانيكيين ، وكانىىت كىل كت

 عىن السىفن 
ب
إحى ماكة وخمسين رجال ، واتخذت من ميناء ارغوستا لي عقلية ثاعىدة بحريىة لتمىوين السىفن الحربيىة ، و ىال

نة وبىاخرة ت ىراوح املستخدمة للنقل ، والتىي بلىا عىددها سىتة وسىتون سىفينة اسىتخد  ماهىا بشىكل وعلىي اثنىان وأربعىون سىفي

حمولتهىىىا بىىىين سىىىتماكة إحىىىى ثمانيىىىة ماكىىىة طىىىن، وب ىىىماها سىىىفن مستشىىىفى وسىىىفينة للصىىىليب األحمىىىر وغيرهىىىا مىىىن وسىىىاكل النقىىىل 

األخىىرى التىىي اسىىتخدمها الطليىىان مثىىل البيىىول والبغىىال لجىىر املىىداوع ، ولىىي يكىىن يتجىىاوز عىىدد القىىوات اللي يىىة آنىىذات خمسىىة 

 .)57(اتل لي برثةآالف مقاتل لي طرابل ، والفان مق

احىتاللهي للي يىا لنتكىون لىل مقاومىة كبيىرة سىواء مىن الدولىة العثمانيىة او العىرب او األهىىاحي ا   اعتقىد االيطىاليون بىان

ىىىان متوثىىىىع ، وقىىىىد )58(انفسىىىىهي، أو ااهىىىىي سيخوضىىىىون بعىىىىص املعىىىىارت العسىىىىكرية املحىىىىدودة  ، إال أن الىىىىذي حىىىىدث عكىىىى  مىىىىا كى

، وكانىىت تلىىك الحادثىىة سىى با لىىي ثىىورة العىىالي )59(احىىدث االحىىتالل اإليطىىاحي دويىىا عظيمىىا تىىردد عىىداه لىىي أنحىىاء الدولىىة العثمانيىىة 

 ، وثامىت بعىىص ال بصىيات اإلسىالمية بىىدور كبيىر بتهيىيمل مشىىاعر املسىلمين والعىرب ضىىد الغىزا، ومىاهي  شىىكيب)60(اإلسىالمي

ارسىىىىىىالن الىىىىىىذي اخىىىىىىذ يكتىىىىىىب إحىىىىىىى مختلىىىىىىع الجهىىىىىىات يحىىىىىىرض إحىىىىىىى نجىىىىىىدة العىىىىىىرب طىىىىىىرابل  الغىىىىىىرب ، ويحىىىىىىث بمىىىىىىدهي بىىىىىىاألموال 

املزودين باألس حة الحديثة وبين اللي يين والعرب الذين يقاتلون بما يتاح االيطاليين ، وكانت الحرب عراعا بين )61(والسالح

                                                           
 . 129محمد علي محمد عفين، املصدر السابق، ص (49)
 املصدر نفسل.  (50)
 .130املصدر نفسل، ص  (51)
 املصدر نفسل.  (52)
 . 158اوراح ناثر جاسي حمدون، املصدر السابق ، ص   (53)
 .338، ص1976محمد كمال الدسوقي، الدولة العثمانية واملسالة الشرثية، دار الثقاوة للطباعة والنشر، القاهرة،  (54)
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 .938-937، ص2017، 98، العدد23)مجلة(، كلية ال ربية األساسية، الجامعة املستنصرية، ممل
 .24-23، ص1937، مطبعة الجزيرة، بغداد، 1ي الحداد، حاضر طرابل  الغرب، جمحمد عل(59)
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ىانوا يقىىاتلون بىىر  ، وثىىد اسىىتطاعت القىىوات اإليطاليىىة التىىي أخىىذت  )62(وح جهاديىىة عاليىىةلهىىي مىىن السىىالح ال سىىيط، إال أاهىىي كى

من الشهر نفسل تي احتالل طبرق ، ولىي  14ولي يو   1911تتقاطر على طرابل  لي يو  الحادي عشر من تشرين األول عا 

نىة البمى  بيىد يو  السادس عشر احتلوا مدينة بنغازي ، ولي الثامن عشر تمكنوا من احتالل مدينة درنة ، وسقطت مدي

ىىان موثىىىع الدولىىىة العثمانيىىىة العسىىىكري سىىىسو للغايىىىة، اذ ان أسىىىطولها )63( 1911تشىىىرين األول عىىىا   20املحتلىىىين لىىىي يىىىو   ، وكى

الحربي ال يسىتطيع مقاومىة األسىطول الحربىي اإليطىاحي املتطىور بالسىفن الحديثىة،  و ىال عىن القىوات العسىكرية البريىة التىي 

سحبت حكومة االتحاديين ثبيل الحرب ورثة عسكرية من عشرين ألع جندي وضابط كانت ضئيلة جدا، وقد سبق وان 

هنىىات، وهكىىذا وقىىد تسىىاثطت ثىىالا مدينىىة طىىرابل  بعىىد مقاومتهىىا لاسىىطول اإليطىىاحي،  أرسىىلتهي إحىىى الىىيمن لقمىىع ثىىورة عسىىير

ة ، الن الحاميىة ال ركيىة تركىت الذي ثا  بإنزال ثوة بحرية تقدر بنحو ألفين مقاتل، وتمكىن مىن احىتالل املدينىة دون مقاومى

املدينىىة تركىىزت لىىي جنوفهىىا لت سىى  خىىط دوىىا ي بىىين غىىرب املدينىىة وشىىرثها ، وثىىد تمكىىن املجاهىىدين لىىي يىىو  الثىىاني عشىىر مىىن 

أن يهىىاجموا القىىوات اإليطاليىىة التىىي كانىىت متخىىذة مىىن األزثىىة الصىىغيرة كاسىىتحكامات لصىىد بجمىىات  1911تشىىرين األول عىىا 

ملجاهىدين لىي تنظىيي العمليىات العسىكرية، وكىانوا يتمتعىون بىالهمي العاليىة أمثىال ) أنىور باشىا وانىور املجاهدين،وثد ساعد ا

بىىىك(، اذ داهمىىىىوا القىىىوات اإليطاليىىىىة التىىىي بقيىىىىت تىىىداوع حتىىىىى ميىىىىيء النجىىىدة اإليطاليىىىىة لىىىي الصىىىىباح ثىىىي انسىىىىحب املجاهىىىىدون، 

بناحيىىة )املنشىىية(، وصىىب االيطىىاليون غ ىى هي علىىى وحينمىىا وعىىلت النجىىدة اإليطاليىىة وجىىدت ثتىىيال بىىين ال سىىاتين املحيطىىة 

األهىاحي األبريىىاء بتهمىة التعىىرض إحىى الجنىىود، ومىن دون تحقيىىق أو اسىتناد، وقتلىىت مىاهي مىىا يقىارب أربعىىة آالف إحىى سىىبعة آالف 

، ألقىت املئىات مىاهي لىي  البو، ومثلت بالكثير ماهي، وهتكت أعراض العديد من النساء ونفت مىا يقىارب تسىعماكة الىبو 

السىىجون والثكنىىات العسىىكرية، كمىىا أسىىرت العديىىد مىىاهي لىىي بيىىوتهي ونفىىوهي بىىدون أي سىى ب إحىىى جىىزر إيطاليىىا، ولقىىي املئىىات 

 . )64(ماهي حتفهي بس ب سوء املعاملة من ثبل االيطاليين

بىىىان تكىىىون هنىىىات مقاومىىىة شىىىعبية ضىىىدهي، والتىىىي اسىىىتمرت و ىىىرة طويلىىىة كلفىىىتهي مىىىا يقىىىارب مىىىن  لىىىي يتوثىىىع االيطىىىاليون 

بعىىة عشىىر مليىىار مىىن الفرنكىىات، وماكتىىان وخمسىىون ألىىع مقاتىىل ت ىىتلعهي الصىىحراء لىىي جووهىىا خىىالل سىىنوات الجهىىاد ، وقىىد أر 

اثىىتحي املجاهىىدون معاثىىل الغىىزاة لىىي بةىىر يومليانىىة بعىىد أسىىبوا مىىن االحىىتالل اإليطىىاحي ، وكبىىدوهي خسىىاكر كبيىىرة ، بينمىىا أثىىا  

املنشىىية أعىىد العىىرب خطىىا دواعيىىا يمتىىد مىىن سىىيدي الشىىعاب شىىرثا إحىىى أهىىاحي البمىى  اسىىتحكامات حىىول روابىىي املرثىىب، ولىىي 

ثرثارش غربا، وأطبقوا على العدو لىي حركىة تطويىق وهىاجي ويهىا امليمنىة وامليسىرة، وينسىحب الوسىط الغىراء العىدو بالتقىد  

، األمىر   )65(مىة سىاحقة تمهيدا لاللتفاف عليل ، وعزلل ثي الق اء عليل ، وتي تطبيق البطىة بىذكاء وحكمىة ومنىي الغىزاة فهزي

الىىىذي دوعهىىىي لالنسىىىحاب بفلىىىولهي إحىىىى شىىىاطم البحىىىر تحىىىت حمايىىىة مدوعيىىىة األسىىىطول ، م ىىىطرين بعىىىدها أن الن يخوضىىىوا 

 . )66(معارت حامية عند ثرثارش وبةر طبراس

لىي  كانت إرادة الطرابلسىيين روىص االستسىال  والب ىوا لالحىتالل، علىى الىرغي ممىا كىان يعلنىل املحتلىون منىذ نىزولهي

مينىىىىاء طىىىىرابل ، اذ ثىىىىا  القاكىىىىد اإليطىىىىاحي كانيفىىىىا بتوزجىىىىع منشىىىىور علىىىىى األهىىىىاحي يىىىىدعوهي إحىىىىى الب ىىىىوا واالستسىىىىال ، وجعىىىىدهي 

، إال أن الطرابلسىيين )67(باح را  شىعاكرهي الدينيىة واملحاوظىة علىى حقىوثهي تحىت حمايىة إيطاليىا وملكهىا عمانوكيىل الثالىث

بىىىىىىين االيطىىىىىىاليين، وقىىىىىىد أمر)سىىىىىىىليمان الباروني(ناكىىىىىىب طىىىىىىرابل  الغىىىىىىرب وزعىىىىىىىيي رو ىىىىىىوا االستسىىىىىىال  وبىىىىىىدأت املعىىىىىىارت بيىىىىىىىاهي و 

                                                           
 املصدر نفسل.  (62)
 . 24-23سابق ، ص محمد علي الحداد، املصدر ال (63)
 .133-132محمد علي محمد عفين، املصدر السابق، ص(64)
 .21-20، ص1972محمد عبد الرزاق مناا، جذور الن ال العربي لي لي يا، دار مكتبة الفكر، لي يا،  (65)
 . 377 -376شوقي عطا هللا الجمل ، املصدر السابق، ص (66)
 .86-84محمد رجىب الزاكدي، املصدر السابق، ص  (67)
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،  )69(، بتعبئىىة األهىىاحي واالتصىىال بزعمىىاء القباكىىل لغىىرض إعىىداد املتطىىوعين للىىدواا عىىن الىىوطن  )68(املجاهىىدين الطرابلسىىيين 

التىىىىي دوعىىىىت بالشىىىىعوب  وكانىىىىت أهىىىىي األسىىىىباب التىىىىي دوعىىىىت آالف املسىىىىلمين إحىىىىى التطىىىىوا لىىىىي عىىىىفوف املجاهىىىىدين ثىىىىوة الرابطىىىىة

، وهىىىب املتطوعىىىون مىىىن مختلىىىع الواليىىىات العربيىىىة مىىىن مصىىىر  )70(اإلسىىىالمية إحىىىى التكىىىاتع والتسىىىاند لىىىي وجىىىل الغىىىزاة املحتلىىىين 

والعراق وتون  وال جاز واليمن وسورية ولبنان، حتى بلا عددهي حواحي ما يقارب من ستة عشر ألع متطوا لالن واء لي 

هيجان الشارا العربي الذي عبر سبطل والجبل لالحتالل اإليطىاحي ،والوثىوف عىفا واحىدا  عفوف املجاهدين ، و ال عن

، وفىىىىي العىىىىراق مىىىىثال التحىىىىق العديىىىىد مىىىىن العىىىىراثيين للقتىىىىال احىىىىى جانىىىىب )71(مىىىىع إخىىىىوااهي اللي يىىىىين ومسىىىىاندتهي ماديىىىىا ومعنويىىىىا 

حتالل ، وشىىكلت لجىىان لجمىىع التبرعىىات إخىىوااهي املجاهىىدين اللي يىىين ، كمىىا شىىهدت مىىدن العىىراق كاوىىة مظىىاهرات منىىددة بىىاال 

مظاهرات عاخبة ضمت العديىد مىن النسىاء  1911من الرجال والنساء، شهدت بغداد لي يو  الثامن من تشرين األول عا 

. لقىىد سىىجل اللي يىىون بجهىىادهي عىىفحات رائعىىة علىىى الىىرغي مىىن ان محىىاوالت الغىىزاة )72(الالتىىي شىىكلن لجىىان لجمىىع التبرعىىات

 .)73(على املقاومة بكل ما لديهي من وساكل وثوة ومستخدمين كل وساكل اإلرهاب واالضطهاد واإلوناء  اإليطاليين للق اء

 الخاتمة 

 حتىىى وان كلفهىىا ذلىىك الىىدماء 
ب
كانىىت الرغبىىة اإليطاليىىة الشىىديدة لىىي التوسىىع علىىى حسىىاب الشىىعوب األخىىرى كبيىىرة جىىدا

شىىىىىار إليهىىىىىا بالبنىىىىىان، واألمىىىىىوال، لىىىىىي سىىىىى يل اظهىىىىىار ثوتهىىىىىا املتناميىىىىىة إحىىىىىى العىىىىىالي األور  بىىىىىي أجمىىىىىع، وال ركيىىىىىي عليهىىىىىا بأاهىىىىىا يجىىىىىب ان ي 

واستعملت شتى الطرق واألساليب سواء السلمية ماها أو العسكرية مىن أجىل تحقيىق أهىداوها بالوعىول إحىى مصىاف الىدول 

ت اتفاثىىات الكبىرى، وال يتحقىىق لهىىا ذلىىك إال عىىن طريىىق احىىتالل البلىىدان وتوجهىىت نحىىو لي يىىا لتحقيىىق كىىل ذلىىك، بعىىد أن أجىىر 

واعىىطفاوات دوليىىة كثيىىرة لنيىىل مواوقىىة الىىدول الكبىىرى آنىىىذات السىىيما ورنسىىا وبريطانيىىا أو حتىىى النمسىىا، إذ أن هىىذه الىىىدول 

تعدها من دول الدرجة الثانية التي ال يحق لها أن تتقدمهي لي س يل الحصول على املستعمرات لبناء امبراطوريتها القادمة، 

مع دول مماثلة لها من حيث القوة السيما املانيا وحصىلت ماهىا أي ىا علىى املواوقىة بىاالحتالل كما ودخلت لي اتفاثات أخرى 

والتوسع، وبطبيعة حال كل هذه الدول كانت لها مصالح ترغب لي تنفيذها من خالل هذا االع راف او املواوقة التي اعطتها 

وتا أسواثها أما  ب ىائعها واخىذ املىوارد األوليىة لةوىادة ماهىا إحى إيطاليا. ولي املقابل وان ما سعت اليل إيطاليا من لي يا هو 

لي مشروعاتها التوسعية، واستعمال كل الطرق لالستحواذ على الداخل الليبي عبر توزجع األموال والقروض امليسرة احى بناء 

 ية، وهو ما جعلها ويما بعد املستشفيات مرورا بتاسي  املدارس واملراكز التعليمية والطبية لي مختلع بقاا األراض ي اللي

تسىىتعملها كذرجعىىة مباشىىرة ل حفىىا  علىىى تلىىك املصىىالح التىىي ادعىىت بىىأن السىىلطات العثمانيىىة ال تحىىاو  عليهىىا، وال تهىىتي فهىىا، 

ولعىل ضىعع القىىوات العثمانيىة وعىىد  رغبتهىا بقتىىال إيطاليىا وضىىعع اإلمكانىات العسىىكرية إحىى جانىىب بعىد املسىىاوة بىين لي يىىا 

يين دوىىع األخيىىرين إحىىى عىىد  مواجهىىة القىىوات اإليطاليىىة واكتفىىوا باالسىىتنكار والتهديىىد والوعيىىد، وهىىذا مىىا دوىىع واراضىى ي العثمىىان

سىىىكان الىىىبالد إحىىىى أن يتحملىىىوا املسىىى ولية الوطنيىىىة والتاريخيىىىة لىىىي الىىىدواا عىىىن بالدهىىىي ومقاومىىىة االحىىىتالل اإليطىىىاحي بكىىىل ثىىىوة 

 ات. ممكنة لديهي، وما يمتلكونل من م هالت املقاومة انذ
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 واملراجع املصادر 

 أوال: الكتب العربية واملعربة 

 .1971احمد عدقي الدجاني، لي يا ثبيل االيطاحي او طرابل  الغرب لي اواخر العهد العثماني ، القاهرة،  -1

 .2009تاريخ أوريقيا الحديث، مكتبة األنجلو املصري القاهرة، إلها  محمد علي ذهني، بحوث ودراسات وثاكقية لي  -2

 1968جان ديبوا ، االستعمار اإليطاحي لي لي يا، ترجمة: هاشي حيدر، بنغازي،  -3

 .1990جمال حمدان، الجماهيرية العربية اللي ية الشعبية االش راكية، مكتبة مدبوحي، القاهرة،  -4

كة العرب القوميين، تعريب ناعر الدين االسد، دار العلي للماليين، بيروت، جورج انطونيوس، يق ة العرب: حر  -5

1922. 

 . 1974حسن علي خشيي، عفحات خالدة من جهادنا الوطني، مطبعة الفكر، طرابل ،  -6

اهرة، زاهر رياض، شمال أوريقيا لي العصر الحديث) لي يا ، تون  ، الجزاكر ، املغرب (، مكتبة االنجلو املصرية، الق -7

1967. 

، ترجمة: هاشي عالح التكريتي، منشورات 1912-1911زنياكيدا ابا ولوثنا ياخيمو وتش، الحرب ال ركية اإليطالية  -8

 .1971الجامعة اللي ية، بيروت، 

 .1965ساطع الحصري، البالد العربية والدولة العثمانية، دار العلي للماليين ، بيروت،  -9

 .1977ملغرب العربي الكبير لي العصر الحديث: لي يا ، تون  ، الجزاكر ، املغرب ، القاهرة ، شوقي عطا هلل الجمل، ا -10

 .1970الطاهر احمد الزاوي، جهاد االبطال لي طرابل  الغرب، دار الفتا للطباعة، بيروت،  -11

 طل شرف، االحداث العربية لي تاريخها الحديث، شركة توزجع الجمهورية، القاهرة، د. ت. -12

 عالل الفاس ي، الحركات االستقاللية لي املغرب العربي، دار الطباعة املغربية، تطوان، د.ت. -13

 .1980والديمير لوتسكي، تاريخ األثطار العربية الحديث، دار الفارابي، بيروت،  -14

 .1973محمد احمىد مشهور الحداد الحسيني، أوريقية بين التوحيد والتثليث، د.  ،  -15

 هى .1303، املطبعة اإلعالمية، القاهرة، 3بير  التونس ي، عفوة االعتبار بمستودا االمصار واالثطار، جمحمد  -16

 .1974محمد رجىب الزاكدي، الغزو االيطاحي للي يا مقدمىاتل وغاياتل، بنغازي،  -17

 .1972محمد عبد الرزاق مناا، جذور الن ال العربي لي لي يا، دار مكتبة الفكر، لي يا،  -18

 .1937، مطبعة الجزيرة، بغداد، 1محمد علي الحداد، حاضر طرابل  الغرب، ج -19

،  مطبعة االعتماد، 1،ج1947-1945محمد و اد شكري، ميالد دولة لي يا الحديثة وثاكق تحريرها واستقاللها  -20

 .1957القاهرة، 

 .1976وة للطباعة والنشر، القاهرة، محمد كمال الدسوقي، الدولة العثمانية واملسالة الشرثية، دار الثقا -21

 .1996محمود شاكر، التاريخ اإلسالمي: التاريخ املعاعر بالد املغرب، بيروت،  -22
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 ثالثا: البحوث والدراسات: 

جاسي عليوي محيسن وعبد القادر عبد الكريي نوشاد، موثع العراق من االحتالل اإليطاحي للي يا، دراسات لي التاريخ  -1

 .2017، 57واالثار)مجلة(، بغداد، العدد
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 .2017، 98، العدد23ألساسية، الجامعة املستنصرية، ممل)مجلة(، كلية ال ربية ا
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 ملخص:

تتناول هذه الورقة البحثية الوضع في ليبيا بعد التدخل الذي يعد أحد الظواهر المتداولة في العالقات الدولية، التي شغلت 

المجتمع الدولي ما بين مؤيد ومعارض، كونه أصبح يشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان وتهديد االستقرار الدول المتدخل 

 .ولم يقف األمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى تهديد أمن واستقرار الدول الجوارفيها،فما تعيشه ليبيا اليوم أزمة حقيقية 

 الكلمات المفتاحية: مبدأ عدم التدخل،حماية حقوق اإلنسان، ليبيا، التدخل ونظام الدولة
 

Abstract: 

The following paper deals with the situation in Libya after the intervention which is  one of  

the comm. On phenomen a in international relation that preoccupied the international 

community between a supporter and an opponent, it has become a violation of human right 

and a threat to the stability of the interfering states, what libyais expriencing real crisis  the 

matterdid not stop at this poit , passed it to threat to the security and stabikity of 

neighboring countries 

Key words:The principle of non-interference , protection of human right, Libya, the 

legitimacy of humanitarian intervention 
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 مقدمة: 

أثار موضوع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الكثير من الجدل، كونه يمس بمبدأ عدم التدخل وحقوق  

اإلنسان على حد سواء، فمن املبادئ التي تضمنها القانون الدولي املعاصر وارتبطت بحقوق اإلنسان مبدأ عدم التدخل في 

 املسائل الداخلية للدول.

إليها الوجه الداخلي للسيادة لم يعد يستقيم مع التغييرات والتحوالت املعاصرة  ففكرة املجال املحجوز التي يشير

في ميدان  العالقات الدولية بل أكثر من ذلك، ما كان يدخل في نطاق االختصاص الداخلي  للدولة يشهد اليوم حالة من 

 لتقليدي للدولة.التقلص الكبير لصالح دور أكبر للمجتمع الدولي على حساب مبدأ السيادة والدور ا

وما هو داخلي لم يعد في معزل عن االهتمامات الدولية ويمكن أن يطرح في طاولة النقاش الدولي كما هو الحال في 

ليبيا، فما يحدث فيها صراع داخلي بين قوات الجنرال حفتر وقوات الوفاق، األمر الذي خلف أعمال خطيرة ضد حقوق 

 اإلنسان ما جلب التدخل الخارجي.

ع أهمية دراسة هذا املوضوع من التطورات التي لحقت بليبيا التي تعاني من الصراعات الداخلية أو الحروب تنب

األهلية، حيث بلغ انتهاك حقوق اإلنسان فيها ذروته السيما بعد التدخل العسكري، وأصبحنا نتساءل بين شرعية التدخل 

 من عدم شرعيته.

في الشؤون الداخلية للدول بمقتض ى مبدأ السيادة خاصة إذا تعلق األمر إن القانون الدولي العام يحظر التدخل  

بالنزاعات الداخلية التي ينبغي أن تحل بطريقة سلمية، لكن الواقع  فاق كل التوقعات وخرج عن السيطرة، وكشف عن 

 خرق مبدأ عدم التدخل ومبدأ التدخل اإلنساني، وهذا ما دفع الى طرح اإلشكال التالي:

مدى يعكس إعمال التدخل اإلقليمي والدولي في إصالح الوضع الليبي ووقف الصراع الداخلي؟ وما مدى شرعية  إلى أي -

 هذا التدخل ؟ 

لإلجابة على اإلشكالية اعتمدت في هذه الدراسة على املنهج الوصفي لتفسير أغراض التدخل ووصف الوضع الليبي بعد  -

ل، كما استعملت املنهج التحليلي من خالل تحليل نصوص املواثيق التدخل الذي شهدته ليبيا من طرف بعض الدو 

 الدولية .

 وعلى ضوء ما سبق اعتمدنا في موضوع بحثنا على الخطة الثنائية التالية:

افع التدخل الدولي في الشأن الليبي وتداعياته.   املحور األول: دو

 املحور الثاني: مدى شرعية التدخل في ليبيا وانعكاساته.

افع التدخل الدولي في الشأن الليبي وتداعياته .املحو   ر األول: دو

يعتبر مبدأ عدم التدخل من املبادئ املهمة املتفرعة عن مبدأ السيادة، التي كانت للتطورات الراهنة في النظام 

السيادة لم  مفهوم، ذلك أن إلنسان نحو العاملية،السيما أمام تطور قواعد حقوق ا1الدولي تأثيرات بعيدة املدى عليها

كما يتعرض له في اآلونة األخيرة تحت عدة مبررات منها التدخل اإلنساني لحفظ السلم واألمن داخل  يتعرض لالنتقاد

، هالدولة التي تفش ى فيها الصراع الداخلي أو الحرب األهلية وهو ما حدث ويحدث في ليبيا بين الجنرال حفتر ومساعدي

سرت وفيما يلي سوف نتحدث على شرعية التدخل من  إلىفاق التي تحاول الدخول للسيطرة على طرابلس وبين قوات الو 

 عدم شرعيته في النقاط التالية: 

 أوال: األطراف املتدخلة في الصراع الليبي.

، وإنشاء دولة الدستور والقانون واقتصاديةبعد رفض نظام العقيد القذافي ومطالبة الشعب بإصالحات سياسية 

توالى الحراك في ليبيا ما يعرف بالربيع العربي، و تم االستخدام املفرط فيه للقوة واألسلحة النارية من جانب القوات 
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في أماكن أخرى في البالد، بما في ذلك طرابلس ومصراته وجبل نفوسة  احتجاجاتالنظامية في شرق ليبيا األمر الذي أثار 

مندوب ليبيا في الجامعة  كاستقالةوسفراء في الخارج  مسئولينمن طرف  االستقاالتأخرى كثيرة ، وتوالت  وأماكن

وغيرهم والذي نتج عنه إسقاط نظام الحكم بعدها توالت القرارات وتعددت املشاريع  -عبد املنعم الهوني -العربية

 اإلقليمية والدولية السيما ملا خلفه الوضع من الالإستقرار.

فبالرغم من إنهاء املسألة التي كان سببها الحراك إال أّن الفوض ى بقيت مستمرة األمر الذي تسبب في تخوف الدول 

الجوار كالجزائر مثال والتي كانت تنادي دائما والزالت بوقف القتال واللجوء إلى التفاوض لحل الصراع الداخلي رافضة 

مهمة  أساسيةعند حضورها مؤخرا ملؤتمر برلين والذي خرج بتوصية أكدته  التدخل العسكري جملة وتفصيال، وهذا ما

وهي تفعيل الحل السياس ي دون القوة العسكرية، لكن بعض الدول اإلقليمية والدولية ذات االنتماءات السياسية 

مع مراكز واإليديولوجية املختلفة والتي تعددت مصالحها  تساهم في استمرار الصراع الداخلي خاصة في ظل تحالفاتها 

القوى والالعبين املحليين داخل الدولة األمر الذي زاد من تعميق األزمة وإطالتها وأصبح يشكل تحديا كبيرا وخطرا يقلل 

 .  2من حظوظ الحوار الداخلي لبلوغ األزمة

 التدخل املباشر في الصراع الليبي: -1

جة إلى تسوية الوضع وإيجاد سلطة سياسية إثر التقلبات الدولية التي تعيشها ليبيا أصبحت هذه األخيرة بحا

 موحدة لتسيير األعمال وإدارة ما تبقى من املرحلة االنتقالية.

 التدخل املصري في ليبيا: -ا

الذي  وانتهائه، األمرأدى انتشار السالح في ليبيا في عهد القائد القذافي إلى بعثرته في عدة قبائل بعد سقوط النظام 

يبيا ما دفع ببعض الدول إلى التدخل في ليبيا منها مصر حيث تحركت هذه األخيرة ألنها تشكل زاد من تأزم الوضع في ل

أولوية على أجندة األمن القومي املصري من جهة، ويسهم تدخلها في مجمل املشهد السياس ي الليبي إقليميا ودوليا من جهة 

 .3أخرى 

من األزمة الحالية من خالل إطار التسوية  والزالت مصر تدعم الحفاظ على وحدة ليبيا وترغب في خروجها

السياسية وهو ما عبرت عنه مصر بدعمها للحوار السياس ي الذي عقد بين األطراف الليبية املختلفة تحت رعاية األمم 

املتحدة، لكننا نجد األمر يتناقض مع الواقع حيث أن مصر كانت تعلن عن دعمها للحوار السياس ي واتفاق الصخيرات 

بمدينة الصخيرات املغربية على تشكيل حكومة وحدة وطنية 2015يوليو11ه املشاركون في الحوار الليبي يوم الذي وقع

 .4توافقية

على تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، واعتبار برملان  أألمميوقد نص املقترح 

نتج عن جلسات الحوار من  وهو ما باستقالليةقوم بعمله للدولة حيث ي أعلىطبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس 

جهة ، وتستمر في تقديم الدعم للجنيرال حفتر على حساب قوات الوفاق من جهة أخرى، وهذا كله في إطار سعيها 

 .5للحفاظ على مصالحها في ليبيا 

التعاون مع الشعب الليبي  وقد أعلن الرئيس السيس ي مباشرة على ضرورة االتفاق بين مصر وليبيا وأكد على أّن 

 له الشرعية الدولية وذلك لعدة دوافع  منها: تتوتر دون العدوان الذي تشنه امليليشيات

 حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها اإلستراتيجي . -1

ار مصر واألمن سرعة دعم استعادة األمن واالستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزء ال يتجزأ من أمن واستقر  -2

 القومي العربي.



  7العدد  -مجلة المؤتمرات العلمية الدولية   

International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

119 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

حقن دماء األشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا وتهيئة الظروف لوقف إطالق النار ومنع أي أطراف من تجاوز  -3

 األوضاع الحالية.

 وقف إطالق النار الفوري . -4

وفقا ملخرجات مؤتمر برلين وتطبيقا إطالق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية األمم املتحدة  -5

 عمليا ملبادرة إال عن القاهرة.

 التدخل اإلماراتي في ليبيا: -ب

على تصدير السالح  إلى ليبيا بدعمها للجنرال حفتر  2011اخترقت اإلمارات حظرا أقره مجلس األمن الدولي عام 

دول أخرى في محاولة منها لإلطاحة بالحكومة  بأسلحة ثقيلة وإستراتيجية تملك بعضها ، وتحصل على البعض اآلخر من

الليبية املعترف بها دوليا، فأبو ظبي تنفق أموال كبيرة من أجل الحرب، إثر سيطرة الجيش الليبي على قاعدة غرب 

 العاصمة طرابلس بتحريرها من ميليشيات حفتر ومصادرة أنظمة دفاع جوي روسية تملكها اإلمارات .

ات غير الشرعية في ليبيا بمروحيات من بيالروسيا، و أرسلت أبو ظبي إلى ليبيا معدات كما دعمت اإلمارات القو 

عسكرية جوية ومركبات مدرعة وأسلحة ثقيلة عديدة يستخدمها حفتر في استهداف املناطق السكنية ما أسقط قتلى 

لنظر في السياسة التي تنتهجها، وجرحى بين املدنيين، إلى جانب أضرار مادية واسعة ، مما دفع باإلمارات إلى إعادة ا

 مشددة على أّن تلك السياسات تكلف الدولة الكثير وال تعود عليها بأي نفع .

 التدخل التركي في ليبيا: -ج

وهو ما أثار جدال كبيرا على كافة  2020جانفي  02أعلن البرملان التركي موافقته على قرار نشر قواته في ليبيا في 

 .6دولية بين مؤيد ومعارضاملستويات الداخلية وال

ومن أهم الدوافع التركية لتدخلها العسكري على ليبيا من وجهة نظرها هو مساعدة الليبيين على بناء نظام 

ديمقراطي جديد ومنع حدوث كارثة إنسانية بليبيا ، مواجهة التهديدات التي شكلتها املليشيات املسلحة واملهاجرين غير 

تركيا االقتصادية في ليبيا التي يوجد بها آالف املواطنين التركيين، لكنه لم يصرح أو الشرعيين والدفاع عن مصالح 

 يتحدث عن الدوافع األخرى املتمثلة  في: 

الرد على اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين كل من مصر واليونان وقبرص، ومزاحمة الدول التي تقوم بالتنقيب على   -

 .في قطاع الغاز الطبيعي باإلقليم بعد االكتشافات النوعيةالغاز في شرق البحر املتوسط 

تأكيد الدور التركي في قيادة العالم اإلسالمي ودعم تنظيمات اإلخوان املسلمين باملنطقة بعد الضربات التي تعرضت لها  -

 ومة الوفاق الوطني.بمصر والسودان، وتعزيز السياسة العثمانية الجديدة في ظل التوجيهات واالرتباطات اإلخوانية لحك

هي املنتج الثاني للنفط في  2011الحصول على نصيب وفير من النفط الليبي، حيث كانت ليبيا قبل انطالق الصراع عام  -

 القارة اإلفريقية.

ضمان تعاقد الشركات التركية على نصيب وفير من املشروعات في مجال إعادة إعمار ليبيا نظرا لخيراتها في هذا املجال  -

 .7حيث كانت ليبيا هي أول دولة أجنبية يمارس فيها املقاولون األتراك أنشطتهم،

 التدخل غير املباشر في الصراع الليبي:-2

تدخلت بعض الدول بطريقة غير مباشرة في إدارة الصراع الليبي وذلك عن طريق الحوار السياس ي من بين هذه 

القوى الغربية الكبرى حتى ال يثير الشك في أنفسهم ويدخلون في صراع الدول إيطاليا وفرنسا هذه األخيرة قامت باستشارة 

 معها.
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 التدخل الفرنس ي في الصراع الليبي: -أ

تشكل األراض ي الليبية بيئة خصبة للتدخل األجنبي خاصة من جانب الدول التي ترتبط بمصالح حيوية معها 

شهد السياس ي الليبي حيث ثم اللقاء بين رئيس حكومة وأبرزها فرنسا، فقد جاءت رغبة باريس بفرض واقع جديد في امل

الوفاق الوطني فايز السراج والجنرال خليفة حفتر تحت رعاية  ماكرون، ونتج عن االجتماع منح حفتر شرعية على 

ط الساحة الدولية ، األمر الذي يؤكد أّن حفتر العب أساس ي في أي اتفاق سالم كما نتج عنه الرفع من مكانة فرنسا كوسي

محوري في ليبيا، لكن املصالح املتعلقة بباريس والقوى األخرى داخل ليبيا كإيطاليا وروسيا وغيرها من الدول ال يمكن 

تجاهلها، ونتيجة الختالف املصالح لتلك الدولة يتم تجسيد ذلك الخالف على األرض من خالل دعم طرف على حساب 

 .8طرف آخر

 : التدخل اإليطالي في الصراع الليبي -ب

في ظل تنافس القوى الدولية على النفوذ املباشر في ليبيا والتي كانت آخرها املبادرة الفرنسية والتي اعتبرتها إيطاليا 

محاولة إلنهاء دورها في ليبيا، جاء التدخل اإليطالي في ليبيا بحجة مكافحة الهجرة غير القانونية الذي تسعى إليه هذه 

كبح الهجرة لكن ما هو إال مشروع لتوطين املهاجرين األفارقة في ليبيا، وتكون القاعدة األخيرة في الجنوب الليبي بحجة 

 .9العسكرية املراد إنشاؤها بمثابة ميليشيات لحماية مصالح إيطاليا البترولية

فالحكومة اإليطالية تواجه موقفا سياسيا حرجا في األزمة الليبية ، إذ أن مصالحها معرضة للضرر في غالبية 

يناريوهات، فكل خيار ستكون له تداعياته السلبية ؛ فإنضمامها لجبهة قائد الجيش الوطني الليبي املشير*خليفة الس

حفتر* يؤثر بالسلب على مصالحها النفطية في ليبيا*شركة إيني*لصالح فرنسا*شركة توتال* وعلى جانب آخر فإن 

وتوتير األوضاع الداخلية، وايضا اإلضرار بمصادر الطاقة  استمرار دعمها للسراج سيتيح املجال لتركيا التدخل العسكري 

 .10واستكشافات الغاز

فرصة هامة إليطاليا ملحاولة إيجاد موطن قدم 2020جانفي20من ناحية أخرى مثل اجتماع برلين الذي عقد في في

وضع إيطاليا وأوروبا عموما في جديد في ليبيا ، فبالرغم من االجتماع لم يقدم حال جذريا لألزمة ،إال أنه ساعد في إعادة 

مركز إدارة األزمات ، وهو ما يمثل قيمة خاصة لروما، حاصة في ظل النشاط الدبلوماس ي األخير بين موسكو وأنقرة، 

 .11والذي كان يمكن أن يؤدي إلى قرار روس ي تركي يهمش املصالح األوروبية

 املحور الثاني: مدى مشروعية التدخل في ليبيا وانعكاساته. 

تعد مسألة التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول بصفة عامة من املسائل التي إختلف فيها فقهاء القانون 

الدولي، خاصة وأنه من املواضيع التي إختلطت فيها السياسة بالقانون فيصبح من غير اليسير اإلتفاق على شرعيته من 

 الدولية وأمن وإستقرار املجتمع الدولي .عدمها،  األمر الذي ينعكس بالسلب على العالقات 

 أوال: املوقف القانوني الدولي من التدخل في الصراع الليبي.

يعتبر ميثاق األمم املتحدة مصدرا أساسيا لقاعدة عدم التدخل ومرجعية للتنظيم الدولي املعاصر، ونصت عليه 

هذا امليثاق ما يسوغ لألمم املتحدة أن تتدخل في الشؤون املادة الثانية في فقرتها السابعة التي جاءت كما يلي: " ليس في 

التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتض ي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل ألّن تحل 

 .12بحكم هذا امليثاق، على أّن هذا املبدأ ال يخل بتطبيق تدابير القمع الوارد في الفصل السابع "

ار إعادة االعتبار لألمم املتحدة ومؤسساتها في اتخاذ القرارات بشأن األمن الجماعي وسيادة القانون الدولي، وفي إط

أصدر مجلس األمن العديد من القرارات في مجال حماية حقوق اإلنسان واألقليات اإلثنية والعرقية وفق الصالحيات التي 
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ا أدى إلى توسيع نطاق اهتمامه، فلم يعد يهتم فقط بالنزعات الدولية يخولها الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مم

بل أدرج ضمن صالحياته النزاعات املسلحة الداخلية ، التي تعرف انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي 

التجزئة واالنقسامات  اإلنساني، األمر الذي يجعل التدخل األممي مشروعا باعتبار الحروب األهلية وعمليات اإلنسالخ و 

 .13والحروب القبلية مهددة للسلم واألمن الدوليين

في  02كما يعتبر مبدأ عدم التدخل من املبادئ األساسية التي نص عليها ميثاق االتحاد اإلفريقي، فقد نصت املادة 

وأكدت ذلك الفقرة الخامسة فقرتها الثانية على واجب امتناع الدولة عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى، 

من نفس املادة وبدون تحفظ على نبذ كل أنواع التدخل بما فيها أي نشاط موجه ضد دولة إفريقية أو دولة أخرى، وقد 

 .14كان اعتناق هذا املبدأ امتداد ملا كرسته منظمة الوحدة اإلفريقية سابقا

ون الدولي املعاصر وأكد عليه أيضا امليثاق يستمد مبدأ عدم التدخل أساسا من مبدأ آخر مهم كرسه القانو 

األممي وهو مبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولية، كما صدرت عدة قرارات عن الجمعية العامة لهيئة األمم 

واملتضمن عدم  1965الصادر سنة  2131املتحدة حيث أبرزت بشكل قوي أهمية مبدأ عدم التدخل منها اإلعالن رقم 

 . 15ل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقاللها وسيادتها جواز التدخ

فإذا كان القانون الدولي يحظر تدخل أية دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، ألن كل دولة حرة في اختيار 

بأحكام وتطوير نظامها السياس ي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي من دون تدخل أي دولة أخرى، فإّن السيادة مقيدة 

القانون الدولي وبخاصة  فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، فالدولة ليست مطلقة التصرف في ميدان العالقات الدولية، إذ 

تخضع للقانون الدولي الذي هو مفروض على الدول بناء على اعتبارات تعلو إرادتها األمر الذي يورد قيودا على تصرفات 

 .16الدول 

ملبادئ القانونية التي تحكم استقرار وسيادة الدول، وقد تم األخذ بتطبيقه في فمبدأ عدم التدخل أصبح من ا

عدد من املنظمات اإلقليمية حيث تم تضمينه في ميثاق االتحاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية وميثاق الدول األمريكية، 

ندت جميع املنظمات اإلقليمية إلى قرارات نظرا ألهمية تطبيق هذا املبدأ إقليميا ،ومن ثم على املستوى العاملي وقد است

 17هيئة األمم املتحدة وموادها في تطبيق هذا املبدأ

لكن بسبب تشابك وتداخل املصالح أصبح هذا مبدأ يخضع إلى  اعتبارات سياسية ، حيث أخرج التعامل الدولي 

مباشرة أو غير مباشرة على السلم الدولي جملة من موضوعات من املجال الداخلي إلى املجال الدولي كلما أثر ذلك بطريقة 

، وبذلك تكون عملية تحديد االختصاص قد انتقلت من الطابع القانوني الى الطابع السياس ي، وعلى أساس ذلك  عملت 

 .18األمم املتحدة على ممارسة رقابتها على هذه املسائل وتنظيمها وفقا ألهدافها

انونية ألّن ليبيا لم تقم بأي عدوان على دولة  عضو في األمم املتحدة، إن مسألة التدخل في الشأن الليبي لم تكن ق

مما يجعل التدخل في ليبيا منافيا مليثاق األمم املتحدة ، وألّن األمر حدث فيه تجاوزات من قبل الدول املتدخلة في الشأن 

دوليا ، واألدهى و األمر من ذلك  الليبي من خالل تدخلها العسكري املباشر وذلك بترك املجال الستعمال أسلحة محرمة

 .19هو استهداف املدنيين تحت تغطية  غامضة وبدون وجود مراقبين على األراض ي الليبية

 ثانيا: إنعكاسات التدخل الدولي في ليبيا. 

شكل التدخل الدولي في ليبيا نتائج وخيمة على عدة أصعدة أمنية منها وإقتصادية وإجتماعية وهذا ما سنحاول 

 -يل فيه على النحو التالي:التفص
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 إنعكاسات التدخل على الوضع الليبي الداخلي: -ا

، وامتدت ائجه وخيمة على ليبيا دولة وشعبامسألة التدخل في الشأّن الليبي لم تزد األوضاع إال سوء فكانت نت

األسس القاعدية لحياة  حتى إلى دول الجوار، فلم  يميز القصف الغربي بين األهداف العسكرية واملدنية، بل دّمر كل

 .20املدنيين بزعم انقادهم

وما زاد من تأزم الوضع هو غياب مؤسسات الدولة إلدارة املرحلة االنتقالية مع ضعف األجهزة األمنية مقابل 

انتشار كثيف للسالح ، كما أشرت إليه سابقا ووجود اآلالف من املسلحين الذين ساهموا في التصدي للنظام السابق في 

 .21دان خارج سلطة املجلس الوطني االنتقالي والحكومات املنبثقة  عنه رافضين تسليم أسلحتهم إلى حين تلبية مطالبهم املي

األمر الذي خلف تفكك املجتمع الليبي مع انتشار القبلية كونه مجتمع قائم على القبلية كقبائل الورفلة ، املقارحة 

ي في تاريخ ليبيا كغيرها من الدول العربية  إال أن النظام السابق خلق شروخا وغيرها عصب املجتمع الليبي، وهي نتاج طبيع

 اجتماعية بين القبائل  الثالث املتآلفة .

إضافة إلى أن اإلخفاق في دمج الثوار في الحياة املدنية وتسليمهم أسلحتهم زاد من التحديات األمنية، وكذا عدم 

لدولة نتيجة لالختالف اإليديولوجي، إسالمي وملكي زادت  من تعقيدات حدوث اتفاق بين القوى السياسية على شكل ا

 الخارطة السياسية في ليبيا، وأصبح الشعب الليبي ال ينعم بحرية التنقل بأمان في أراضيه.

 انعكاسات التدخل في ليبيا على أمن دول الجوار: -ب

زائر في جانبها األمني، فنظرا لشساعة الحدود الليبية أثر التدخل الدولي في ليبيا كثيرا على الدول الجوار السيما الج

كلم فقد شكل الفراغ األمني على هذا الصعيد ضغطا كبيرا خاصة وأّن منطقة  966الجزائرية التي تصل إلى أكثر من 

د، مما الساحل  تشهد ضغطا أمنيا كبيرا بسبب تواجد الجماعات املسلحة في الدول املجاورة للجزائر، مالي، النيجر وتشا

 .22أنجر عنه تكثيف التواجد العسكري الجزائري على الحدود خاصة في ظل انهيار املؤسسات األمنية والعسكرية الليبية

األمر الذي دفع بالجزائر وموريتانيا  ومالي والنيجر إلى إنشاء خلية ملتابعة ملف تسرب األسلحة الليبية نحو دول 

الواردة إلى كل دولة، كما تعاني الجزائر ومالي من تهديد عودة املقاتلين التوارق الساحل، وتبادل املعلومات حول الكمية 

املنضوين تحت لواء معمر القذافي، وبالتالي احياء أزمة التوارق في الساحل اإلفريقي، حيث استفادت الحركة الوطنية 

مما زاد من تعقيد الوضع في املنطقة لتحرير األزواد على سبيل املثال من حوالي ألفي مقاتل مزودين بأسلحة عصرية، 

 .23كإحدى أبعاد األمن الوطني الجزائري 

فالوضع إذا يحتاج الى تكاثف الجهود املحلية واإلقليمية والدولية إليجاد إدارة األزمة التي تعرفها الدولة فليس 

التفاوضية إليجاد حل لألزمة بل  املهم أن نحفظ السالم في نزاع معين أو حتى صنع السالم من خالل الجهود الدبلوماسية

ينبغي الوصول الى بناء السالم بين األطراف املتنازعة وتثبيته بغية عدم ظهور املشاكل الرئيسية للنزاع ألّن املسألة تتعدى 

 كونها عملية تحول ديمقراطي بل تتعداها لتكون تهدبدا ألمن واستقرار املنطقة.

 خاتمة: 

ة من الشروط التي تضفي على التدخل نوعا من املشروعية، خاصة إذا ما تعلق سعى الفقه الدولي إلى وضع جمل

األمر بتسوية الوضع في البالد جراء الصراعات الداخلية األهلية التي تقترف التجاوزات، فالتدخل املشروع يجب أن يكون 

ية حقوق اإلنسان أصبح خاليا من العنف الذي يدمر املدن والقرى ويحصد أرواح الناس. ومشروعية التدخل لحما

يخضع العتبارات سياسية على حساب االعتبارات اإلنسانية ، فالوضع الليبي فاق كل التوقعات وأصبح التدخل فيها 

يسبب وضعا كارثيا ليس في إقليم ليبيا فحسب  وإنما انتشر الخطر إلى الدور الجوار  وأصبح يهدد أمنها الوطني وسالمة 

 إقليمها .
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في ليبيا يشكل إطار قانونيا باملعنى الواسع بما جعله يشوبه العيب خاصة وأّن رقابة األمم  فلم يكن التدخل

 املتحدة كانت ضيقة.

 وإلصالح الوضع الليبي ينبغي:

 .فيها تحت مبرر حفظ حقوق اإلنسان تفادي سياسة الكيل بمكيالين من الدول التي تتدخل تسوية النزاعات -

 ذات طابع إقليمي لحل األزمات الداخلية وتسبيق التفاوض على العنف والقوة العسكرية.ضرورة إيجاد ميكانيزمات  -

 :الهوامش
محمد شاعة، التدخل الدولي اإلنساني وإضعاف الحقوق السيادية بين قوة الشرعية وشرعية القوة، مجلة العلوم  -1

 . 612، ص 2018الجزائر، -، جامعة الوادي02، العدد09القانونية والسياسية، املجلد 
 .604محمد شاعة، املرجع نفسة، ص-2
 على الرابط االلكتروني: 21/01/2020التدخل اإلقليمي والدولي في الشأن الداخلي الليبي، تم نشره في خير اللهيبة،  -3

post.html-dcsp.blogspot.com/2019/01/blog-elfahssi-https://dr  
 خير اللهيبةـ املرجع نفسه. -4
 الرابط االلكتروني:على ،12/07/2015أهم ببنود اإلتفاق الليبي بالصخيرات، املنشور في -5

https://www.ar.m.wikipedia.org 
 من شيانة، التدخل التركي في ليبيا، الدوافع والتداعيات : على الرابط االلكتروني:أي-6

https://pharostudies.com 
 ، غلى الرابط اإللكتروني:07/01/2020تصاعد الدور التركي في ليبيا: االسباب والخلفيات و ردات الفعل منشور في -7

https://www.dohainstitute.org 
 خير اللهيبة، املرجع السابق. -8
من امليثاق على أنه:" يجب على األطراف أي نزاع من شأّن استمراره أّن يعرض حفظ السلم واألمن  33تنص املادة  9

الدوليين للخطر أن يلتمسوا حلة بادئ ذي بدء بطريق املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية 

ليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها ويدعو القضائية أو أّن يلجأوا إلى الوكاالت والتنظيمات اإلق

 .”مجلس األمن  أطراف النزاع الى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك
 على الرابط اإللكتروني: 28/01/2020تغير موقف إيطاليا في األزمة الليبية، مركز املستقبل،دوافع  -10

https://futureuae.com 
 دوافع تغير موقف إيطاليا في األزمة اليبية، املرجع نفسه.-11
لوهاب حدرباش، تدخل حلف الناتو العسكري في ليبيا وانعكاساته على األمن القومي الجزائري، مجلة أبحاث قانونية  -12

 . 120، ص 2017، جامعة جيجل، الجزائر 4وسياسية، العدد 

، 37: حساني خالد، بعض اإلشكاليات النظرية ملفهوم التدخل اإلنساني، مجلة املستقبل العربي،املجلدأيضاو 

 .43، ص 2014، لبنان،  425العدد
 . 218،،ص 1994، دمشق، 4محمد عزيز شكري، مدخل القانون الدولي العام وقت السلم، دار الفكر العربي، طبعة  -13
 .1972الخامسة والعشرون للجمعية العامة لألمم املتحدة، لسنة الدورة  -14
، 2011، الجزائر، 4نواري أحالم، تراجع السيادة الوطنية في ظل التحوالت الدوية ، مجلة جامعة سعيدة، العدد -15

 .14ص

https://dr-elfahssi-dcsp.blogspot.com/2019/01/blog-post.html
https://www.ar.m.wikipedia.org/
https://pharostudies.com/
https://www.dohainstitute.org/
https://futureuae.com/
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ون الدولي العام، فراس صابر عبد العزيز الدوري، إشكالية التدخل اإلنساني الدولي ومبدأ عدم التدخل في القان -16

 .34،ص 2017رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط،
ذيب محمد، حيماوي نبيلة، أبعاد التدخل الدولي وآثارها على قواعد حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني، مجلة  -17

 . 377، ص 2018، 7الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليجي، األغواط، الجزائر، العدد
، 2بن عيس ى أحمد، اشكالية مدى مشروعية التدخل الدولي العسكري للحلف االطلس ي في ليبيا، مجلة امليزان، املجلد -18

 .383، ،ص 2017، النعامة الجزائر،2العدد 
 .122لوهاب حدرباش، املرجع السابق، ص  -19
  . 124لوهاب حدرباش، نفس املرجع ، ص -20

21-www.amnesty.org/en/library/info/MDE19/02/2011/en   
 .385بن عيس ى أحمد، املرجع السابق، ص  -22
 .126لوهاب حدرياش، املرجع السابق، ص  -23
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 ليبيا كمحور جيوبولتيكي في التوجهات الجيواستراتيجية الروسية للمنطقة العربية

La Libyecomme un pivot géopolitiquedans la conception géostratégique la Russiepour 

la régionarabe 

 شبين شفيعة .د

 الباحث: شبين عدنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ملخص:

إن الجيواستراتيجيا بالمفهوم الذي قدمه "بريجينسكي" في "رقعة الشطرنج الكبرى"، يدل على اإلدارة اإلستراتيجية 

لدولة ما لمصالحها الجيوسياسية، وعليه سنحاول من خالل هذه المداخلة دراسة األبعاد الجيواستراتيجية للتحرك 

بلوماسي الروسي في النزاع الليبي، عن طريق تحليل أطروحة المفكر الروسي "الكسندر دوغين،" في العسكري والدي

"النظرية السياسية الرابع"، كبديٍل عن النظريات السياسية الثالث التي كانت سائدة في القرن الماضي، وهي: الشيوعية 

مبراطورية األوراسية"، بتعزيز القوة الجيوبوليتيكية والفاشية والليبرالية. والتي تتلخص في كيفية إعادة تدشين "اإل

أفريقي  -لروسيا والتكامل بين المحاور البرية التابعة لها في الحزام األوراسي، والحزام الباسيفيكي، والحزام األوردو 

المنطقة العربية أصبحت )ومن ضمنه العالم العربي(، وبذلك تمثّل قطبًــا عالميًــا منافًســا لألقطاب األخرى. كما يرى أّن 

ساحة اشتباك جيوبوليتيكي مع مختلف الالعبين الدوليين واإلقليميين، وانتصار روسيا في هذه الساحة ضرورة لبقائها 

وضمان استمرارها كقوة عالمية. فالدور العسكري والديبلوماسي لروسيا في النزاع الليبي بمختلف أبعاده يمنحنا مؤشرا 

ليوم أحد المحاور الجيوسياسية التي تتنافس عليها روسيا بقوة من أجل ضمان مصالحها قويا أن ليبيا تشكل ا

الجيواسراتيجية، مما يعطينا إدراكا بصعوبات الصراع الدائر اليوم فوق هذا المسرح، وفهم مفرداته وتعقيداته وسبـب 

 .استمراره وديموته

 ا، النزاع الليبيالكلمات المفتاحية: الجيوبولتيك، الجيواستراتيجيا، روسي
 

Résumé: 

La géostratégique selon Bridzinski dans le «Grand échiquier» est la gestionstratégique des 

intérêts géopolitiques. Nous allons etudiés, par cette intervention, les dimensions 

géostratégiques de l'intervention militaire et diplomatique russe dans le conflit libyen, en 

analysant l 'thèse du penseur russe Aleksander Dogen dans la «quatrième théorie 

politique», plutôt que les trois théories politiques du siècle dernier : le communisme, le 

fascisme et le libéralisme. Il s'agit de la manière de recréer « l'Empire eurasien », de 

renforcer la puissance géopolitique de la Russie et d'intégrer ses axes terres tres dans la 

ceinture eurasiatique, le Pacifique et la ceinture eurasienne (y compris le monde arabe), et 

de représenter ainsi un pôle mondial comme un rival d'autre spôles. Il considère 

également que la région arabe est devenue le théâtre d'une confrontation géopolitique avec 

les différents acteurs internationaux et régionaux, et que la victoire de la Russie dans ce 

domaine est nécessaire pour qu'elle reste une puissance mondiale. Le rôle militaire et 

diplomatique de la Russie dans le conflit libyen sous toutes ses formes donne à penser que 

la Libye est aujourd'huil'un des centres géopolitiques sur les quels la Russies' efforce 

activement de défendre ses intérêts géostratégiques, ce qui nous donne une idée des 

difficultés du conflitactuel au-dessus de cette scène, une compréhension de son 

vocabulaire, de sa complexité et de la raison pour la quelle il est mort. 

Les mots clé: La géopolitique, la géostratégie, la Russie, le conflit libyen. 
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 :مقدمة

من املعروف أنه ليس ثمة من مجال موضوعي لبحث السياسة الخارجية الروسية في املستوى الجيوبولتيكي تجاه 

الشرق األوسط أو املنطقة العربية عموما، وفي جزء كبير منها دون االعتراف املسبق والالمشروط بالدور الكافي للنظرية 

قاشات نفسها داخل حقل العالقات الدولية، على ان التحليل نضجا من بعض الن أكثرالجيوبولتيكية املعاصرة كخطاب 

التي تنمذج سلوك الفواعل في النظام  Dynamo-Géniqueعلى فهم خاصية " الديناموجينيك"  أساساالجيوبولتيكي قائم 

ن املكاني الفواعل والبنية التحتية الجيوبولتيكية لألفعال والسلوكات، والتكوي relativisationالولي، فضال عن بحث 

للظواهر السياسية ونظاميتها وغيرها من املحددات، وهذا كله من خالل تحليل عاملي لفضاءات أربعة بعالقة تناسبية 

جد معقدة ،  إي تحليل نظامية وحركية الفواعل داخل النظام الدولي، مما يفهم منه ضرورة أن تتبنى النظرية 

قات الدولية القائمة ذلك التوجه العام نحو اعتداد مسبق بدور وأهمية كل الجيوبولتيكية املعاصرة  في تحليالتها للعال

املتغيرات التحليلية دوما ضمن سياق تفكيكي عام للظواهر ال يستثني حتى تلك املتغيرات دون املجهرية، هذا كما أنه ال بد 

لتفسيرية، سواء في ذلك ما تعلق باألخذ بأفكار املدرسة الواقعية بجميع أطيافها من خالل تقدير موضوعي لقدرتها ا

بالسياسة الدولية كنظرية كبرى أو من خالل ما أضافه التأسيسيون في مضمار السياسة الخارجية للدول كنظرية 

 منفردة.

إن األهمية الجيواستراتيجية للمنطقة العربية ماضيا وحاضرا والتي تزدهر يوما بعد يوم في عيون الغرب والشرق 

ي الكثير بالنسبة لروسيا، وعلى ما يبدوا فان الواقعية الروسية الجديدة ما هي إال محصلة لذلك، ككل، قد أصبحت تعن

ما هو إال امتداد  2011والتدخل الروس ي في كل من سوريا وليبيا على خلفية األزمة التي انجرت عن الربيع العربي منذ 

غرب، يترجم نسبيا على أرض الواقع  افتراضات طبيعي وجزء مهم من صراع جيوبولتيكي واقعي كوني بين الشرق وال

املدرسة الواقعية بتنويعاتها العديدة، خاصة فيما تعلق بمفهوم توزيع القوة وعنصر املصلحة واملركزية، حيث تصطف 

اليوم الكثير من األحداث على املسرح العربي وليبيا على وجه الخصوص، وهي تنضح دوما بسطوة وملعان ال متناهيان 

بولتيكا، والكثير من الفوض ى واملؤامرة والفوبيا والتوتر، والتي تمنحنا مؤشرا قويا بعودة روسيا مجددا إلى الساحة للجيو 

الدولية لكن هذه املرة بصبغة مختلفة، وبتعبيرآخر فهي اليوم تتلون بلون جديد من ألوان الجيوسياسية الروسية 

ل، وفي حقيقة الحال فإن الفكرة الروسية في التدخل بليبيا وباقي الواقعية الجديدة في املنطقة العربية والعالم كك

لعربي على األرجح منتج اليمين املتطرف الروس ي الذي يسعى الستعادة دور روسيا العاملي، وهي مزيج اتوجهاتها في العالم 

الغرب وإنشاء نظرية  من دعم القوى الرئيسية في روسيا ابتداء بدور الكنيسة األرثودوكسية، فضال عن شحنات فوبيا

املؤامرة، وبزوغ الهوية األرثودكسية مع الوطنية القومية الروسية اليمينية الصاعدة في مركب عقائدي جديد"أوراسيا 

واملنطقة  آسيالروسيا في  أهمية أكثرالجديدة"، حسب منظور اب االوراسية الواقعية الكسندر دوغين، الذي يرى دورا 

، حيث يرىفي "النظرية السياسية الرابعة"  ضرورة صياغة فلسفة متعالية هي بمثابة نظرية رابعة أوروباالعربية منه في 

 عن قيم املركزية الغربية املفروضة. هو عالم 
ً
تؤمن بعالم متعدد وأخالقي، عالم يعترف بالشعوب األخرى وبحريتها بعيدا

لسيادة الجيوسياسية لقوى القارة األوراسية، قوى ممكن إذا استطاعت روسيا إنتاج إيديولوجية خاصة بها، وتجسدت ا

البر، التي تشكلها كل من روسيا، الصين، إيران، الهند، ضد قوى األطلسية. ووحدها أيديولوجية بديلة ذات نزعة 

 محافظة ثورية قادرة على قول ال معارضة لخط الزمن التاريخي ومنطقه بعقالنية ومنهجية. 

 :اإلشكالية

 قاربة مختلف أبعاد موضوع دراستنا فإن بحثنا يتأسس على اإلشكالية التالية:وعليه ومن أجل م

 ما هي األهمية الجيوسياسية التي تكتسيها ليبيا في التصورات الجيواستراتيجية الروسية للمنطقة العربية؟

 وتتفرع من هذه اإلشكالية املحورية مجموعة من التساؤالت الفرعية التي ندرجها كاآلتي:
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ف أثر الخطاب الجيوبوليتيكي الواقعي في توجهات السياسة الخارجية الروسية تجاه املنطقة العربية عموما و ليبيا ـــ كي

 على وجه الخصوص؟

 حولها؟ واإلقليميةــ ما هي الخصائص التي جعلت من ليبيا محورا جيوبوليتيكيا لصراع القوى الدولية 

 لروس ي في النزاع الليبي؟ وما هي أهم مخرجاته؟ــ ما هي الرهانات الجيواستراتيجية للتدخل ا

 للدراسة: أملفاهيمي: اإلطار األول املحور 

 الجيوبولتيك او الجيوسياسة: -1

هـو علم دراسة تأثير األرض )برها، بحرها، مرتفعاتها، جوفها، ثرواتها، وموقعها( على السـياسة في مقابل مسعى 

من هذه املميزات وفق منظور مستقبلي أضاف إلى الجيـوبوليتيك فرع الجيـو استراتيجيا. وكان أول من  لالستفادةالسياسة 

ه "| البيئة الطبيعية 
ّ
استخدمه في املاض ي املفكر السويدي "رودولف كجلين "مطلع القرن امليالدي املاض ي وعّرفه بأن

ه "دراسة عالقات األرض ذات ، بينما عّرفه مفكر آخر جاء بعد1للدولة والسلوك السياس ي. "
ّ
ه يدعى "كارل هوسهوفر" بأن

، بحيث ترسم املظاهر الطبيعية لسطح األرض اإلطار للجيوبوليتيكا الذي تتحرك فيه األحداث 2املغزى السياس ي"

السياسية. ومن التعريفات املهمة ملصطلح الجيوسياسية عند الغربيين أنها عبارة عن " االحتياجات السياسية التي 

تتطلبها الدولة لتنمو حتى ولو كان نموها يمتد إلى ما وراء حدودها " ومنها أيضا ً دراسة تأثير السلوك السياس ي في تغيير 

 األبعاد الجغرافية للدولة.

هذا ويمكن تبسيط مفهوم الجيوسياسية بلغة مبسطة بأنها تعني السياسة املتعلقة بالسيطرة على األرض وبسط 

كان تستطيع الدولة الوصول إليه. إذ أن النظرة الجيوسياسية لدى دولة ما تتعلق بقدرتها على أن نفوذ الدولة في أي م

  تكون العبا ً فّعاال ًفي أوسع مساحة ممكنة من الكرة األرضية. وشهد علم الجيوبوليتيك
ً
 الفتا

ً
 أوروبيا

ً
في القرن  إهتماما

وروبية، أو بسبب خالفاتها على املستعمرات أو على أراض ي التاسع عشر، وذلك بسبب الحروب التي نشبت بين الدول األ 

لغاية تعرضه ملا يشبه الهجران عقب الحرب العاملية  هذه األخيرة وبذلك تذبذب علم الجيوبولوتيك بين القبول واإلهمال

اسية  وتداول الثانية وانقسام العالم بين قطبي الرأسمالية والشيوعية. فيما لوحظ انتشار استخدام تطبيقات الجيوسي

املصطلح بصورة واسعة مع اكتساب هذا الفرع من العلوم السياسية صدارة ملفتة بعد سقوط االتحاد السوفياتي وزوال 

الثنائية القطبية العاملية، هذه الثنائية التي كانت تكبت أهمية الجيوسياسية بسبب حالة التواطوء الضمنية التي كانت 

 .3لسوفياتيقائمة بين القطبين االميركي وا

وامللفت أن روسيا ما بعد اإلتحاد السوفياتي كانت املجال الحيوي األكثر خصوبة الستخدامات علم الجيوبوليتيك 

 للسعي الروس ي لالستعاضة عن السوفيات باتحاد روس ي يعيد روسيا القيصرية الكبرى بضم بعض الجمهوريات 
ً
نظرا

وي. في املقابل بذلت الواليات املتحدة كل مهاراتها الجيوبوليتيكية لعرقلة السوفياتية السابقة لتوسيع املجال الروس ي الحي

الثورات امللونة في الدول املستهدفة لتحقيق املشروع، مع محاولة احتواء هذا  إشعالمشروع روسيا الكبرى والتي من بينها 

ة بنفوذها على قاعدة املصالح املشتركة. املشروع في حال قيامه عبر إحاطته بمجموعة من الدول التابعة ألميركا واملرتبط

وعلى طريقته الخاصة عبر الزعيم الروس ي "فالديمير بوتين" عن هذا الوضع قبل سنوات بقوله إن الوضع الجيوسياس ي في 

العالم معقد للغاية، وميزان القوى الدولية مختل، ولم يتم بعد بناء هيكل جديد لألمن الدولي. وهكذا فإن توسيع النفوذ 

                                                           

 الجيوبولتيكاو الجيوسياسة، املركز العربي للدراسات املستقبلية:
1https://www.mostakbaliat.com/archives/16716 

 44.2، ص 2014،  1228إستراتيجية الساسة، جريدة البناء، العدد.لورا محمود، "الجيوبوليتيك..جغرافيا سياسية أم 
3Brandon A. Mueller, The Three Critical Flaws of Critical Geopolitics: Towards a Neo -

ClassicalGeopolitics".  Geopolitics, p 19–39. https://www.tandfonline.com  

https://www.mostakbaliat.com/archives/16716
https://www.tandfonline.com/author/Mueller%2C+Brandon+A
https://www.tandfonline.com/
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لجيوسياس ي هذا بالنسبة ألية دولة قد يكون إّما بدوافع إيديولوجية عقائدية سياسية كانت ام دينية ،كما قد يكون ا

 بدوافع استعمارية نفعية كالرأسمالية.
ً
وعليه  بدوافع قومية عنصرية كالنازية والفاشية والصهيونية، أو قد يكون اخيرا

العالقات الدولية، ودفاع الدول عن مصالحها الحيوية ومحاولة فرض الدول  يكون الصراع الدولي على النفوذ والتأثير في

 هيمنتها على دول أخرى، وما شابه ذلك من أعمال تكون من الحالة الجيوسياسية.

 على الساحة األكاديمية منذ 
ً
بدأ االهتمام بالتحليل الجيوبوليتيكي كتخصص معرفي دقيق فرض نفسه تدريجيا

داية القرن العشرين، وعرف تطور كبير في تحليل األوضاع الدولية سواًء من الناحية النظرية أو القرن التاسع عشر وب

.و يقوم التحليل الجيوبوليتكي على ثالثة أسس مهمة 4التطبيقية بتأثيره في صياغة التوجهات اإلستراتيجية الكبرى للدول 

  وهي:

الجيوبوليتيكية باعتبارها البناء األساس ي والشكل الحديث اختيار الدولة كمرجع أساس ي للدراسة وإطار للمقاربة  -1

 للتجمعات اإلنسانية ومصدر القوة، وبالتالي فالدولة هي قلب التحليل الجيوبوليتيكي.

 يقوم على وصف الوضع الجغرافي وحقائقه كما يبدوا وارتباطاه بالقوى السياسية املختلفة. -2

 يقوم على وضع ورسم اإلطار املكاني الذي يحتوى على مختلف القوى السياسية املتفاعلة واملتصارعه. -3

 وفيما يلي عرض لبعض الوضعيات الجيوبوليتيكية:

–"بريجنسكي"  تم استعمال مصطلح املحور الجيوبوليتيكي من قبل املفكر :Geopolitical axis-املحور الجيوبوليتيكي* 

"Prejensky،   يشير إلى الدول التي تستمد قوتها من موقعها الجغرافي، قد تكون ممرات إلزامية أو منافذ مهمة نحو و

 مناطق أخرى ونأخذ أمثلة عن ذلك إيران، الجزائر...

ويقصد بها مجموعة من الدول لديها حركة متماسكة ومستمدة من  :Geopolitical Group-.املجموعة الجيوبوليتيكية*

 اإلتحاد األوروبي يمثل مجموعة جيوبوليتيكية.موقعها الجغراف
ً
 ي، بحيث يجعلها هذا املوقع تتحرك كوحدة واحدة، مثال

الوضعية الجيوبوليتيكية بقوله: نقول أن  ايف الكوست" ُيعرف" :Geopolitical Situation-الوضعية الجيوبوليتيكية* 

  ها:هناك وضعية جيوبوليتيكية عندما تتوفر مجموعة من األشياء من

 وجود مسار تاريخي أْي فترة زمنية معتبرة. -

 وجود صراع/تصادم في القوة بين فاعلين أو أكثر على نطاق واسع. -

 وجود عالقات قّوة بين دولتين بحيث أ يحاول الضغط على ب و ب يحاول الرد. -

 قضية الصحراء الغربية تمثل وضعية جيوبوليتيكية. -
ً
 يستهدف إقليم معين. مثال

  :إلستراتيجيةا -2

 ارتبط لفظ 
ً
الكلمة أصلها يونانية، وتعني فن قيادة وإدارة الجيش. ومصطلح اإلستراتيجية أصله عسكري، وتاريخيا

اإلستراتيجية بفن الحرب وإدارتها. وجميع تعاريف اإلستراتيجية القديمة كانت تصب في منظور العمليات العسكرية، 

. وقيل : "هي فن وضع القوات في ميدان املعركة في 5ووضع الخطط العامة للحرب" ومنها: "كارفونكالزوفيتز":" فن إعداد

.  وعرفها الجنرال البروس ي "مولتك" : " إجراءات عملية مالئمة للوسائل املوضوعة تحت سيطرة القائد في 6املكان املرغوب"

استخدام القوة للوصول إلى أهداف سبيل تحقيق هدف محدد". أما الجنرال" أندريه بوفر": فيعرفها بأنها " فن 

                                                           

 4الجيوبولتيك، املوسوعة السياسية:  

encyclopedia.org-https://political 

5Carl von Clausewitz, Campagne de 1815 en France, ÉditionsIvréa, Paris, 1993, p 123. 

6Michael Rank, History'sGreatestGenerals. 10 CommandersWhoConquered Empires, RevolutionizedWarfare, and 

ChangedHistoryForever, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013, p76. 

https://political-encyclopedia.org/
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.أما  "نيكوال ميكافيلي " فيقول في  كتابه "فن الحرب"  أصبح مفهوم اإلستراتيجية يعني الحرب لتحقيق مصالح 7سياسية"

 .8األمة". وعرفها "ليدل هارت ": "هي فن توزيع واستخدام الوسائل العسكرية لتحقيق األهداف السياسية"

اريف أعاله ضيقت نطاق تعريف اإلستراتيجية ومفهومها، وربطته بالعمليات العسكرية، واملالحظ أن جميع التع

وأظهرت أن األسلوب األمثل لتحقيق األهداف اإلستراتيجية الوطنية هو الحرب. بمعنى أن منبع التعريف ومفهومه 

اإلستراتيجية الوطنية التي وطبيعته وإطاره يختص ويقتصر على اإلستراتيجية العسكرية في مفهومها الشامل، وليست 

 .9تمثل القوة العسكرية إحدى أدوات القوة الوطنية

ويركز الفهم املعاصر على هذا املفهوم على وإعطائه شمولية ومساحة أوسع وأخرجه من ثوبه العسكري، ووظفه 

ي عملية اختيار أفضل في جميع مناحي الحياة ألهمية هذا العلم وضرورته. ومن أبسط تعاريف اإلستراتيجية اليوم :" ه

اإلستراتيجية هرمية نسقية في مكوناتها وتفعيلها، تبدأ من اإلستراتيجية كما تعد  .10الوسائل لتحقيق أهداف الدولة"

الوطنية وتتفرع منها إستراتيجيات فرعية مثل )اإلستراتيجية السياسية، واإلستراتيجية االقتصادية، واإلستراتيجية 

. إلخ(. وكل إستراتيجية فرعية ستراتيجية الصحية ..املعلوماتية،واإلستراتيجية األمنية، واإل  العسكرية، واإلستراتيجية

يتفرع عنها إستراتيجية فرعية الفرعية، مثل )اإلستراتيجية األمنية: يتفرع عنها: إستراتيجية األمن الفكري، وإستراتيجية 

ملضاد، وإستراتيجية األمن العام، وإستراتيجية الدفاع املدني، األمن اإللكتروني، وإستراتيجية مكافحة اإلرهاب واإلرهاب ا

 وإستراتيجية أمن املنشآت، وإستراتيجية التوعية األمنية ....إلخ(.

، والتكامل، والتناسق، والتوافق، والتزامن، )الوضوحومن الشروط الرئيسة ألية إستراتيجية وفي أي مستوى: 

 لفة، وكذلك سهولة االستدالل على طبيعة الطرق والوسائل والنهايات(.والشمول بين األهداف والقطاعات املخت

 الجيواستراتيجة:  -4

والجيوبوليتيك، والجغرافيا السياسية. كما أن  واإلستراتيجية هناك خلط لدى الكثيرين بين الجيوستراتيجية

 في املرجعيات العربية. ويعرف "بريجنسكي" 
َ
الجيواستراتيجية في مؤلفه املشهور رقعة تعريف الجيوستراتيجية قليل جدا

 . 11الشطرنج الكبري أنها : اإلدارة االستراتيجية للمصالح الجيوبولتيكية"

كما عرفت: "بأنها التخطيط السياس ي واالقتصادي والعسكري الذي يهتم بالبيئة الطبيعية، من ناحية 

ذات الصفة الدولية". وأضاف: " أن الجيوستراتيجية استخدامها في تحليل أو تفهم املشكالت االقتصادية أو السياسية 

تبحث في املركز اإلستراتيجي للدولة أو الوحدة السياسية، سواء في الحرب أو السلم، فتتناوله بالتحليل إلى عناصره أو 

والشكل، واالتصال بالبحر، والحدود، والعالقة باملحيط، املوقع، والحجم  وهي:العشرة،  عوامله الجغرافية

" دراسة املوقع : إن مصطلح الجيوستراتيجية يعني:الطبوغرافيا، واملناخ، واملوارد، والسكان" . إضافة لهذا فهناك من يرى و 

 .12اإلستراتيجي للدولة أو املنطقة اإلقليمية، ومدى تأثير هذا املوقع في العالقات السلمية والحربية"

 وتتضمن الجيوستراتيجية: عناصر منها:

                                                           

 ١٢٣.7، ص ٢٠١٢دراسة في ادارة الصراع الدولي، دار النهضة، القاهرة،  جمال سالمة علي، تحليل العالقات الدولية

 8http://www.alriyadh.com/509799، جريدة الرياض: ٢٠١٠مارس  ٢٥سعود عابد، الفرق بين االستراتيجية والجيواستراتيجية، 

9Lawrence Freedman, Strategy. A History, Oxford UniversityPress, 2013, p.73. 

 24.10، ص 2013حسين عالوي خليفة، النظرية االستراتيجية املعاصرة، دار الحكمة، بغداد، 

الدراسات 11زبيغنيوبريجنسكي، رقعة الشطرنج الكبرى السيطرة االمريكية وما يترتب عليها جيواستراتيجيا، طبعة ثانية، مركز 11

 .23 ، ص1999العسكرية

 12سعود عابد، مرجع سبق ذكره.

http://www.alriyadh.com/509799
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وهي مجال يهتم بمدى تأثير املحيط الطبيعي لدولة ما على الحياة السياسية فيها سواء الداخلية أو  الجيوسياسية:* 

 الخارجية.

: وتدرس العالقة بين األرض واملعطيات االقتصادية، ومدى تفاعلها وأثارها على املستويات املحلية الجيو اقتصادية* 

التالي أثرها على املسارات واألنشطة االقتصادية املحددة في اإلستراتيجية واإلقليمية والدولية، املباشرة وغير املباشرة، وب

 االقتصادية.

: التي تركز على العالقة بين األرض كبيئة للعمليات العسكرية، وأثرها في تحديد مكان وزمان ومسار لجيوعسكريةا* 

رافيتها في تحقيق األهداف العسكرية في وطبيعة العمليات العسكرية بمختلف أنواعها. كما تبرز مدى أثر األرض وطبوغ

واإلستراتيجية، كما تبرز أثر الطبيعة البشرية في بنية اإلستراتيجية العسكرية  املستويات التكتيكية والعملياتية

 واإلستراتيجية العسكرية الوطنية. 

نظمة املعلومات في ظل اإلعالم اآللي : التي تهتم بأثر املكان في طبيعة جمع ومعالجة وتحليل املعلومات وأالجيومعلوماتية* 

 املحوسب، وأثر اإلستراتيجية املعلوماتية ومعطياتها في مدلول اإلستراتيجية الوطنية.

 املحور الثاني: االتجاهات الجيوبوليتيكية لروسيا بعد انهيار االتحاد السوفياتي:

 الخريطة الجيوسياسية الروسية بعد انهيار االتحاد السوفياتي:  1.

إن انهيار االتحاد السوفييتي لم يعن فقط صدمة للهوية الثقافية، السياسية واالقتصادية الروسية والنجاح 

األمريكي( في ردع واحتواء النفوذ السوفييتي، ولكن التحوالت اإلقليمية السياسية -السياس ي الغربي )األوروبي-اإليديولوجي

عية والثقافية التي ظهرت في منطقة الجوار الروس ي بما أصبح يعرف واأليديولوجية والعسكرية واالقتصادية واالجتما

، أحدثت فجوة أمنية كبيرة ساهمت في 13"بأوراسيا" املنطقة املمتدة من شرق الصين إلى حدود أوروبا والشرق األوسط

 رسم معاملها مجموعة من الصراعات الجديدة والتي يمكن رصدها كالتالي:

 لية واملحلية ذات الطابع اإلثني خاصة في "القوقاز" و"مولدوفا" و"طاجكيستان" و "الشيشان".ـ النزاعات العسكرية الدو 1

الصراعات االقتصادية على بحر "قزوين" والتنافس على موارد الطاقة خاصة في كل من: "جورجيا" و"قيرغيزستان"،  -2

 و"طاجيكستان".

ية السابقة وعدم قدرتها على ضمان حماية حقوق مواطنيها، فشل الترتيبات واألنظمة السياسية في الدول السوفييت -3

حيث ان القمع ضد املعارضة الليبرالية والدينية في بلدان مثل "أذربيجان" و"كازاخستان" و"أوزبكستان"، وتزايد تهديدات 

 واإلرهاب في "آسيا الوسطى" و"القوقاز". االستقرارعدم 

للحدود السوفييتية السابقة بسبب  بعض القضايا مثل الهجرة غير الشرعية عدم استقرار الحدود مع الدول املجاورة  -4

 14األفغانية.-الروسية، والطاجيكية-وتهريب املخدرات خصوصا على الحدود الصينية

ـ الطبيعة غير الدفاعية للجغرافية الروسية والحاجة الروسية الدائمة لتأمين حدودها، والنزعة اإلمبراطورية كعقيدة 5

جيوبوليتيكية روسية ونهاية الحرب الباردة التي لم تفرز نظاما أمنيا أوروبيا جديدا مللء الفراغ كل هذا أدى إلى ظهور 

                                                           
 من الناحية الجغرافية، يعود اسم الكتلة لتركيب من كلمتي أوروبا واسيا يحدها من أقص ى الغرب جزر إيرلندا واملحيط األطلس ي الذي يمتد

كامشتكاوسخالين واملحيط بذراعه الجنوبي وهو متمثل في البحر املتوسط بأحواضه املختلفة ومن الشرق مضيق بيرنج وبعض الجزر مثل 

الهادي ومن الشمال يحده جزر فرانس جوزيف واملحيط املتجمد الشمالي ومن الجنوب جزر تيمور واملحيط الهندي بذراعيه املتمثلين في 

 تقسيم آخر هو أوراسيا الشرقية والغربية. تمثل 
ً
والشرق األوسط، كما الغربية أوروبا ” أوراسيا“البحر األحمر والخليج العربي. كما يوجد أيضا

 يضيف إليهما البعض شمال أفريقيا لكون املنطقة منفصلة عن بقية أفريقيا بواسطة الصحراء الكبرى. وتمثل أوراسيا الشرقية بقية آسيا.

14-ostP and Communist up”,-A.P. Tsygankov,”Masteringspace in Eurasia:Russia’sgeopoliticalthinkingafter the Soviet break

., Vol. 36 2003, p. 104CommunistStudies 
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التناقض بين حق الشعوب في اختيار املنظمات التي تضمن أمنها وحق الشعوب في مقاومة توّسع األحالف العسكرية، 

ومي، فالنتيجة الحتمية لذلك هي تأصيل الخالف والتوتر الدائم بين روسيا خاصة إذا ما تم النظر إليها كتهديد لألمن الق

 .15وحلف شمال األطلس ي

 . اتجاهات الفكر الجيوسياس ي الروس ي املعاصر:2

هذه الصراعات الجديدة طرحت وبصورة جوهرية مجموعة من اإلشكاالت الحرجة لروسيا: إذا كانت روسيا غير 

كموازن إقليمي أي كفارض لالستقرار اإلقليمي فمن سيلعب ذلك الدور الرئيس ي؟ كيف قادرة على أداء دورها التقليدي 

استجاب السياسيون واألكاديميون الروس للظهور املفاجئ لهذه التحديات في الوقت الذي تعاني فيه روسيا من موارد 

 يتها الجيوسياسية التقليدية؟محدودة؟ كيف يمكن ترسيم الحدود الفعلية لروسيا؟ هل بإمكان روسيا أن تعيد بناء هو 

 : االتجاه األول: املدرسة الوطنية ـ الديمقراطية: التكّيف مع الهيمنة الغربية

 الديمقراطية:-يمكن رصد تيارين رئيسين للمدرسة الوطنية

 .Dتري ترينين" لكاتبه "ديم” نهايةأوراسيا ـ روسيا على الحدود بين الجيوبوليتيك والعوملة”:يبرز في كتابــــ التيار األول 

Trinin" 16 ل محاولة ليبرالية للرد على املشاريع الروسية الجيوبوليتيكية
ّ
، ذو التوجه الليبرالي، فهذا الكتاب يمث

املحافظة؛ الحجة الرئيسية لديمتري هي أنه وبالنظر للقوة املتنامية للصين في الجناح الشرقي لروسيا وعدم االستقرار 

نة اإلسالم السياس ي في الجنوب، فإن مستقبل روسيا الجيوبوليتيكي يكمن مع الغرب بل ومن السياس ي الذي أدى إلى هيم

الضروري أن تتكامل مع االتحاد األوروبي وأن تبني تحالفا مع الواليات املتحدة.وانطلق الباحث للدفاع عن فكرته من 

لت حدودها الخارجية هويتها الثقافية  إعادة مراجعة مفهومي روسيا وأوراسيا ليجادل بأن روسيا هي مفهوم جغرافي
ّ
شك

 وثيًقا بطبيعة النظام السياس ي. أما أوراسيا فال يقصد بها كامل القارة 
ً
والدولية، وتنظيمها اإلقليمي املحلي، وارتبط ارتباطا

هذه التوصيفات املتعارف عليها، ولكن الدولة الروسية التقليدية )روسيا القيصرية، اإلمبراطورية، االتحاد السوفييتي(، ف

لم تعد مرتبطة بروسيا االتحادية اليوم، والتي على الرغم من تضمينها للعناصر الرئيسة للدولة الروسية التقليدية، 

 17روسيا الكبرى )سيبيريا والشرق األقص ى وشمال القوقاز(، إال أنها لم تعد مركز الثقل في املنطقة.

 اقتصادية:-االتجاه الثاني: املدرسة الجيو

اقتصادية في عالم ما بعد الحرب الباردة واألوراس ي بصفة -أنصار هذه املدرسة على دور العوامل الجيو ركز

خاصة، فهي تدافع عن صورة الهوية األوراسية لروسيا إلى جانب التقاطع بين التأثيرات االقتصادية والثقافية في املنطقة، 

 دي والتطّور االجتماع، في هذا اإلطار يمكن رصد كتابين رئيسيين:وبالتالي الهدف األمني لروسيا معّرف بالرفاه االقتصا

ف على ضرورة بناء ” االستراتيجية األوراسية لروسيا“الكتاب األول:وضعه "سيرغي روغوف"،  بعنوان  -
ّ
ز فيه املؤل

ّ
جسر “رك

يربط الجنوب، الغرب والشرق األوراس ي من خالل تطوير طرق النقل البرية والجوية العابرة لألراض ي الروسية ” التواصل

                                                           

 15امينة مصطفى دلة، املخيلة الجيوبولتيكية الروسية والفضاء االوراس ي،املعهد املصري للدراسات:

eg.org-https://eipss 

 "حوث وبرنامج السياسة الخارجيةواألمنية.خدم في القوات املسلحة ديمتري ترينين" هو مدير مركز كارنيجي في موسكو ترأس فيه مجلس الب

. حيث تحصل على خبرة عسكرية لعمله كضابط اتصال في فرع العالقات الخارجية 1993السوفيتية والروسية إلى غاية تقاعده سنة 

ثات األمريكية السوفييتية املتعلقة باألسلحة للمجموعة القوات السوفيتية )املتمركزة في بوتسدام( وبصفته عضوا في طاقم الوفد في املحاد

 (.1993-1986(. كما دّرس أيضا في قسم دراسات الحرب في املعهد العسكري )1991-1985النووية في جنيف)

17Moscow: Carnegie , the End of Eurasia: Russia on the Border betweenGeopolitics and GlobalizationTrenin V. Dmitri

Moscow Center, 2001, pp. 12-13. 

https://eipss-eg.org/
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dmitri+V.+Trenin&search-alias=books&field-author=Dmitri+V.+Trenin&sort=relevancerank
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ة االقتصادية لهذا املخطط حسبه تكمن في تقصير شبكات االتصال التي تربط ولألراض ي السوفييتية السابقة؛ والعقالني

حاليا أوروبا وآسيا ولذلك سيستفيد جميع املشاركين في املشروع وفي نفس الوقت ستبقى أرواسيا منطقة منفتحة 

رة الليبرالية الجديدة ومستقرة اقتصاديا وسياسيا. وفي السياق السياس ي الروس ي، مثل هذا التفكير يعّد مدافعا عن النظ

 18والتي تعتبر مهمة للفلسفة املدافعة عن الغرب وعن تكامل الدولة مع الغرب.

الكتاب الثاني: وضعه كُل من "فالديمير كولوسوف"  و"نيكوالي ميرونينكو "بعنوان "الجيوبوليتيك والجغرافيا  -

تفيد روسيا من موقعها الجغرافي املتمّيز كدولة السياسية"، وانطلق فيه الباحثان من فكرة رئيسية وهي ضرورة أن تس

وسيطة بين أوروبا وآسيا، فهي ال تزال أكبر قوة قارية مع مجموعة من الدول املجاورة لها واملقّدمة كحزام واقي، كما أن 

ن روسيا من إعاد
ّ
ة تشكيل انهيار االتحاد السوفييتي لم يغّير موقع وهوية روسيا، لكنه يعتبر فرصة استراتيجية ستمك

ظروف عمل دولية جديدة؛ وللقيام بذلك ال يمكن لروسيا أن تلزم نفسها بالتوجه نحو الغرب، ولكن بدال من ذلك أن 

 19تطّور ما اصطلح عليه الكاتبان "جيوبوليتيك التعاون"

 التجاه الثالث: مدرسة حفظ التوازن األوراس ي:ا

 من ”االستقرار“أوراسيا، بالنسبة لهذه املدرسة، هي إن الكلمة املفتاحية لفهم املهمة األمنية لروسيا في 
ً
، فبدال

، يجب أن تحتفظ روسيا بالدور التنظيمي والسيطرة غير 
ً
تقديمها كإمبراطورية إقليمية تقليدية أو كحضارة مكتفية ذاتيا

ن خالل البقاء ضمن الرسمية على أوراسيا ما بعد السوفيتية، أي تقوم بدور الفارض لالستقرار أو املوازن اإلقليمي، م

قائمة الدول العظمى، ليس فقط بصورة رمزية ولكن بإتباعها لسياسات املوازنة العسكرية ـ السياسية، ومشاريع الدولة 

 20الجيو ـ اقتصادية املختلفة في املنطقة.

ل هذا االتجاه هو "مقدمة للجيوبوليتيك" للباحث "كمال الدين قادزييف"، نادى فيه بض
ّ
رورة وأهم كتاب يمث

توظيف مفاهيم جديدة للفضاءات ليس فقط الجغرافية ذات الحدود الثابتة والخواص الطبيعية ولكن االقتصادية 

والثقافية والحضارية واإلعالمية. وقد انطلق الباحث من االعتراض على الربط بين الهوية الثقافية الروسية واألوروبية 

املجاالت الثقافية والسياسية، كما دافع عن فكرة عالم متعدد األقطاب  الغربية، ودعا إلى توسيع مفهوم أوراسيا ليشمل

وعن روسيا كقوة عظمى ضمنه، وأن االستراتيجية الروسية في أوراسيا يجب أن تسعى لتحقيق االستقرار في املنطقة 

 باستخدام مجموعة واسعة من أدوات السياسة املتاحة
ً
 واقتصاديا

ً
 .21سياسيا

 رسة الحضارية:االتجاه الرابع: املد

في هذا السياق يمكن تقديم كتابين يمثالن املنظور الحضاري، األول كتبه "جينادي زيوغانوف"، بعنوان "جغرافية 

(. هذان 1999(، والثاني كتبه "نيكوالي نارتوف" بعنوان "الجيوبوليتيك" )1997النصر: أساسيات الجيوبوليتيك الروس ي")

ذاتيا وسط أوراسيا. ودافع الباحثان عن فكرة -ثقافية، سياسية واقتصادية مكتفية الكتابان طّورا صورة لروسيا كوحدة

كون روسيا إمبراطورية روسية ضمن حدود االتحاد السوفييتي السابق، كما قّدما رؤية لروسيا كحضارة أوراسية مستقلة 

وعلى أنها الضامن لالستقرار ال يمكن أن تعيش إال من خالل حراسة نفسها ضد من ينظر إليها كتأثير ضار للغرب، 

الجيوسياس ي والتوازن العاملي والتي بدونها من املرجح أن يقع العالم ضحية لطموحات الغرب املفترسة. ومن ناحية أخرى، 

رفض الباحثان تفكك االتحاد السوفييتي، بل ويصرون على أن االتحاد السوفييتي كان الشكل الجيوبوليتيكي الطبيعي 

                                                           

18Anita Sengupta, Heartlands of Eurasia: The Geopolitics of PoliticalSpace USA: Lexington books, 2009 p. 34. 

 19امينة مصطفى دلة، مرجع سابق.

20idem, p. 34. 

 21امينة مصطفى دلة، مرجع سبق ذكره.
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 22 فرضت من خالل العمليات السرية للغرب.” مصطنعة“ة وأن الحدود السياسية الحالية في البالد هي لروسيا التاريخي

ومن خالل تأثرهما بالنظريات الجيوبوليتيكية الروسية لكل من: "نيكوالي دانيليفسكي"  و "قسطنطين ليونتييف" و"بيتر 

ز الباحثان على الدور ال
ّ
حضاري الخاص لروسيا في العالم. وبناًء على أعمال ساسافيتسكي" و"نيكوالي قوميالف"، رك

"دانيليفسكي" جادل الباحثان بأن االختالفات الحضارية كانت السبب في العزلة الرئيسية ألوروبا عن روسيا، وباعتمادهم 

ريدة من على كتابات "ليونتييف" جادال بأّن روسيا هي مزيج من الجماعات العرقية املختلفة وصاحبة مهمة جيوسياسية ف

نوعها تتمثل في تهدئة األوضاع في املنطقة األوراسية. وبإتباعهم كتابات "ساسافيتسكي" و"قوميالف" أوضح الباحثان أنه 

بسبب تفّرد الحضارة واملوقع الروس ي فإنه يجب على روسيا أن تكون معزولة عن الغرب للبقاء وللحفاظ على تفّردها، كما 

ا عن الشرق ولكن يجب على روسيا أن تخش ى الحضارة الغربية ومن طموحاتها أن روسيا األوراسية مختلفة أيض

اإلمبريالية العاملية. وبتبنيهم لوجهة نظر تاريخية بعيدة املدى جادل الباحثان لصالح االستمرارية في تطوير روسيا 

 23 وراسية ما بعد السوفييتية.األوراسية من اإلمبراطورية الروسية إلى ستالينية االتحاد السوفييتي واإلمبراطورية األ 

 التجاه الخامس: املدرسة االوراسية التوسعية:ا

ف "دوغين "
ّ
لفكرة الجيوبوليتيكة التقليدية لكل من 24من خالل كتابه "أسس الجيوبوليتيكا" وظ

العالم ليفسر هالفوردماكيندر. وكارل هوشوفر. املتمثلة في توصيف القارة األوراسية بقلب العالم وروسيا كقلب لقلب 

جوهر رؤيته الجيوبوليتيكية املتمثلة في ضرورة التكامل األوراس ي والذي لن يتحقق إال باستعادة اإلمبراطورية كمهمة 

روسية باألساس نظرا ملوقعها االستراتيجي، وإلمكانية سيطرتها على املحور الجغرافي للتاريخ األوراس ي. وعدم النجاح الروس ي 

ور بدائل جديدة مثل: التغلغل الصيني في الشمال نحو "كازاخستان" و"سيبيريا الشرقية"، أو في تحقيق ذلك يعني ظه

االنتشار األوروبي في الدول الروسية الغربية، مثل "أوكرانيا" "وروسيا البيضاء"، أو محاولة العالم اإلسالمي دمج آسيا 

 .25ملناطق في جنوب روسياالوسطى واملنطقة املحيطة بنهر الفولجا واألورال، فضال عن بعض ا

زوا على الوحدة الجغرافية الطبيعية للفضاء األوراس ي، واملؤسسة  26خالفا لألوراسيايين التقليديين
ّ
الذين رك

 حديثا يعتبر 
ً
لعقيدة انعزالية على أساس االكتفاء الذاتي للدولة ولألمة الروسية، األوراسية قّدم دوغين نموذجا أوراسيا

 ستقبل ما أسماه "بالنظام العاملي األوراس ي الجديد".أكثر تطورا وتعقيدا مل

شكل الصيغة الوحيدة للوجود 
ُ
فعلى الصعيد الداخلي، وضع دوغين تصورا خاصا لإلمبراطورية األوراسية الجديدة، التي ت

والتي ترتكز الالئق والطبيعي للشعب الروس ي واإلمكانية الوحيدة للوصول برسالته التاريخية والحضارية إلى أبعد مداها 

 على:

                                                           
22Russia’sForeignPolicy: Change and Continuity in National Identity ((New York: Rowman and Andrei P. Tsygankov, 

.121-, pp. 120LittlefieldPublishers, 4 edition, 2016 

23Andrei P. Tsygankov,“Masteringspace in Eurasia: Russia’sgeopoliticalthinkingafter the Soviet break-up”. Op. cit., pp. 120-

121. 
( عالم سياس ي روس ي، عمل مستشارا للبرملان الروس ي خالل سنوات 1962الكسندر دوغين )وهو رئيس خبراء الجيوبوليتيكا 2003-1998 ،

 التابع للمجلس االستشاري 

كان يقوده سيرغي  املتخصص بشؤون األمن القومي التابع لرئاسة مجلس النواب الروس ي وعضوا رئيسيا في حزب روسيا املتحدة الذي24 

ناريشكي. يعتبر دوغين منظما رئيسيا في كل من الحزب الوطني البلشفي، الجبهة الوطنية البلشفية وحزب أوراسيا. كما أسس دوغين حركة 

 أوراسيا العاملية

 25امينة مصطفى دلة، مرجع سبق ذكره.

26in National Identity ((New York: Rowman and Andrei P. Tsygankov, Russia’sForeignPolicy: Change and Continuity 

.121-, pp. 120LittlefieldPublishers, 4 edition, 2016 



  7العدد  - المؤتمرات العلمية الدولية مجلة  

International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

135 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

لتجنب التناقضات الجيوبوليتيكية واالجتماعية ” أمة-دولة“وال ” جهوية-دولة“ـ ال ينبغي لإلمبراطورية القادمة أن تكون 1

 التي ال حّل لها.

 ـ ضرورة أن تقام اإلمبراطورية الجديدة دفعة واحدة كإمبراطورية ويجب أن ترس ي املبادئ اإلمبراطورية الكاملة األهلية2

 واملتطورة في أساس مشروعها منذ اآلن.

ـ املالمح الجيوبوليتيكية واإليديولوجية إلمبراطورية الروس الجديدة يجب أن تتحدد على أساس التخلص من تلك 3

اللحظات التي أدت من الناحية التاريخية إلى إفالس الصيغ اإلمبراطورية السابقة لذلك يجب أن تكون حسب الباحث 

دينية تعددية مرنة، وأن يتم إضفاء املرونة على مشاركة الدولة في توجيه االقتصاد، وشحن املعادلة  –ثنية متميزة ببنية إ

من ” الشعبية“القيصرية باملضمون املقدس الصافي وتحقيق ثورة أرثوذوكسية محافظة، وتحويل مصطلح -الدينية

 27السياس ي -الشعار األوفارومي إلى أفق مركزي للبناء االجتماعي

كلية دعاها "دوغين" -على املستوى الخارجي، قّدم "دوغين" نظاما جيوبوليتيكيا عامليا يرتكز على ارتباطه بمناطقو 

أفريقية، وآسيا واملحيط الهادي، أمريكا وأوراسيا. هذه األحزمة بدورها ستتكّون -اقتصادية، وهي: األورو-باألحزمة الجيو

خل هذه األحزمة الجيوبوليتيكية يكون هناك سيطرة لألقوى وللطرف من خالل دمج ما اسماه الفضاءات الكبرى؛ دا

 ،
ً
األكثر تطورا )على سبيل املثال أمريكا وأوروبا الغربية( على الطرف األضعف )أمريكا الجنوبية أو إفريقيا(. وخارجيا

خالل هذا الترتيب الرباعي يعتزم  ارتباط املناطق األربع سيكون متوازنا ومرتكزا على مبادئ املساواة واالعتراف املتبادل، من

"دوغين" تأسيس تعددية املراكز باعتباره النمط السائد للقوة الجيوبوليتيكية على املستوى العاملي، فالهدف األسمى 

 من خالل تحالف ثالث مناطق: محور برلين
ّ
-لألوراسيانية بقضائها على تهديد الهيمنة األمريكية على العالم لن يتحقق إال

موسكو. كل –موسكو وإلى شرق آسيا محور طوكيو -باريس )وهو أهم املحاور(، وفي آسيا الوسطى محور طهران–موسكو 

هذا لتحقيق هدف نهائي املتمثل في الوصول إلى البحار واملحيطات في الشمال والجنوب والشرق لتصبح اإلمبراطورية 

 28الجيوبوليتيكية مكتفية ذاتيا.

 يجية للسياسة الخارجية الروسية للمنطقة العربية من الفكر للممارسة:ثالثا: التوجهات الجيواسترات

 ألوراسيا:  النظرية السياسية الرابعة اللكسندر دوغين واالنتعاش الجيوسياس ي .１

تشكل "األوراسية الجديدة" مرتكز "نظرية دوغين" الذي يعتبر أن القرن العشرين هو قرن األيديولوجيات التي 

نه منذ هزيمة الفاشية والشيوعية وذهابهما فى التاريخ، فان الليبرالية تصول وتجول فى الساحة فشلت. و "يرى دوغين أ

دون منازع، بل حتى تتظاهر بأنها ليست أيديولوجيه إلى جانب اإليديولوجيات األخرى، بل هى واحده من مكونات الحياة 

ي الغربي واملصير املأساوي الذي أنتجته أيديولوجياته االنسانيه الطبيعية.. ويعتبر دوغين أنه مع " فشل املشروع الحداث

، فقد 29الثالث الرئيسية: الليبرالية والشيوعية والفاشية. ولم تستطع حماية الشعوب، أو أن تضمن لها الرفاهية والسالم

ككت مرجعياته. أفلست الليبرالية )النظرية األولى( حين دفعت اإلنسان العقالني إلى االغتراب والفناء والوهم بعدما ف

 تقود الواليات املتحدة األمريكية املشروع الليبرالي بنمطه االحتكاري وتسعى إلى عوملته وفرض معاييره. فهما يلتقيان،

 
ً
حيث يتفق ما تقوم الليبرالية عليه من الفردانية وأن اإلنسان معيار كل ش يء، مع سيطرة أمريكا باعتبارها مرجعا

 للنظام العاملي. ولكن يثبت 
ً
الوعي النقدي أن قيم الليبرالية زائفة، فالفرد املقدس والحر غدا مع املجتمع االستهالكي، عبدا

                                                           

الكسندر دوغين، اسس الجيوبولتيكا، مستقبل روسيا الجيوبوليتيكي، ترجمة عماد حاتم، بيروت: دار الكتاب الجديد، الطبعة 27

 .256/257ص ص 2004االولى

 454.28ه، صالكسنر دوغين ،املرجع نفس

 29نافذ أبو حسنة، الكسندر دوغين والنظرية الرابعة، املوسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واالستراتيجية:

dz.com-https://www.politics 

https://www.politics-dz.com/
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للسوق والسلع، والديمقراطية أصبحت تنتج الالمساواة واالستبداد، لتتحطم بذلك السرديات الكبرى حول العقالنية 

 والتقدم واملساواة".

عن نقده لليبرالية، " ففلسفة اليسار )النظرية الثانية( تشهد ال يقل نقد "دوغين" للنظريتين األخريين حدة 

 إلى اتجاهات ثالثة: اليسار القديم، 
ً
تحوالت وأزمة في مشروعها ومنطوقاتهاالدوغمائية. وينقسم اليساريون عموما

ستقبل واكتفت الشيوعية القومية، اليسار الجديد النيو يسارية، ما بعد الحداثي، وكلها تعاني فقدان مشروع ثوري للم

بمطالب ال تختلف عن مطالب الليبراليين: تمثيل أكبر، حرية، حقوق اإلنسان، مساواة. أما نسخة اليسار املتطرفة 

الفاشية )النظرية الثالثة( التي مورست على يد "موسوليني" ومشروع االشتراكية القومية لهتلر، فهي لم تكن بالفعل نزعة 

 بمنهجية قسرية –نى أنها عملت على تعبئة املكونات االجتماعية دوالتية، بل كانت اشتراكية بمع
ً
لخدمة جهاز  -أحيانا

الدولة".هذه الرؤية النقدية التي تحكم على النظريات الثالث بالفشل، وبعدم صالحيتها لروسيا التي مرت من وجهة نظر 

حلة جديدة تعتمد على رؤية سامية تعم "دوغين" بمرحلتي الشيوعية والليبيرالية، ويتوجب عليها اآلن الدخول في مر 

الفضاء األوراس ي الواسع، من شأنها تطبيق فكرة ميتافيزيائية مستحيلة تكمن في تحويل العالم على أسس أخالقية 

 من خصوصية روسيا إلى حد 
ً
جديدة وليس على قيم مادية استهالكية برجوازية".وعليه يبدو التأسيس النظري منطلقا

 فكرة "الفضاء األوراس ي" بما أنها )روسيا( بعيد، وهي التي تم
ً
تد أراضيها ما بين القارتين اآلسيوية واألوروبية، وتناسبها تماما

، ويجب أن تقف كزعيم في وجه العالم األحادي القطب "الغربي 
ً
األمريكي".  –وبحسب "دوغين" تنتمي إلى الشرق ثقافيا

ي لديها حلفاء بينها إيران وتركيا والصين والهند وبعض الدول في أوروبا وكان قصده مما يسميه أوراسيا، روسيا الكبيرة الت

الشرقية. ويقول في تعريف األوراسيا بأنها فلسفة سياسية مع ثالثة مستويات )خارجية ووسطى وداخلية(. فعلى املستوى 

القرار، أحدها األوراسيا  الخارجي، تشتمل هذه النظرية على عالم متعدد األقطاب، أي هناك أكثر من مركز دولي لصنع

التي تضم روسيا ودول اإلتحاد السوفيتي السابق. ويتابع "دوغين: "األوراسية على املستوى املتوسط، تقول بالتقاء دول 

االتحاد السوفيتي، إلى جانب نموذج عابر للحدود، أي تشكيل دول مستقلة. أّما على مستوى السياسة الداخلية، فهي 

 للحقوق املدنية، وعلى أساس أقسام من نموذج الليبرالية والقومية"تعني تحديد الهيكل 
ً
. هذه 30السياس ي للمجتمع وفقا

املستويات الثالثة في فلسفة األوراسية هي التي يتشكل على أساسها نوع واحد من السياسة الخارجية فقط، وهي سياسة 

 مستقلة عن العوملة، والعالم األحادي القطب والقومية واإلمبريال
ً
ية والليبرالية. ولهذا تعّد األوراسية بشكل عام نموذجا

 للسياسة الخارجية.
ً
 فريدا

 . رهانات السياسة الخارجية الروسية تجاه املنطقة العربية:2

شكل انهيار االتحاد السوفيتي األثر الكبير الذي انعكس على مستقبل السياسة الخارجية الروسية وإستراتيجيتها 

ألوسط، ومن ضمنها املنطقة العربية، خاصة بعدما تفردت بها  الواليات املتحدة، وعلى ذلك عملت تجاه منطقة الشرق ا

روسيا على التخلص من األزمات السابقة واستثمار اإلمكانيات لتعظيم عملية التنمية الداخلية بما يعزز املكانة الجديدة 

 لروسيا على مسرح السياسة الدولية واإلقليمية.

لى التأثير في مجريات النظام الدولي والنظم اإلقليمية الفرعية، وفي السنوات األخيرة، تبنت روسيا وتسعى روسيا إ

 .31مواقف في سياستها الخارجية أحيت التطلعات بعودة التوازن إلى قمة النظام الدولي بما يحافظ على تحقيق مصالحها

                                                           

 30الكسندر وغين مرجع سابق 
31:  ; sur r central au Moyen O rient, 11/01/2020: la Russie est devenue un acteu Romain Philips 

.turquie-syrie-orient-moyen-influence-diplomatie-poutine-vladimir-orient/20200109-https://www.rfi.fr/fr/moyen 

https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20200109-vladimir-poutine-diplomatie-influence-moyen-orient-syrie-turquie
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في إعادة رسم خرائط توزيع النفوذ في منطقة الشرق ولعبت العديد من التطورات اإلقليمية والدولية الدور األكبر 

األوسط؛ حيث وجدت روسيا نفسها أمام العديد من الفرص الذهبية التي من شأنها العودة لدورها املعتاد في السياسة 

الدولية، خاصة بعد أحداث الثورات العربية وفيما يتعلق بتطورات الوضع في سوريا، وقد وقعت منطقة الشرق األوسط 

وفي نفس السياق عملت روسيا على توثيق عالقاتها  وفي قلبها املنطقة العربية بما فيها من تطورات في القلب من هذا الدور.

مع دول املنطقة، وتحديث قائمة حلفاءها بما يتضمن دول عديدة حليفة أيًضا للواليات املتحدة األمريكية؛ حيث قّدم 

ا اجتذب حلفاء قدماء وحاليين ألمريكا، وأعداء لها في اآلن نفسه.والجدير الروس نموذًجا أكثر قوة وإصراًرا ووضوًح 

بالذكر أن السياسة الروسية تجاه املنطقة تم استخدامها لتعظيم املكاسب اإلستراتيجية في مواجهة العديد من القوى 

يجة لذلك باتت السياسة . ونت32الدولية الغربية، عوًضا عن تحسين الوضع الداخلي الخاص بها اقتصادًيا وعسكرًيا

الخارجية الروسية مرتكزة في املقام األول على تقديم الدعم السياس ي والدبلوماس ي واالقتصادي والعسكري لحلفائها 

لتحقيق  اإلمكاناتالرئيسيين، ولعل هشاشة النظام اإلقليمي الشرق أوسطي، جعل من اليسير على روسيا استخدام أقل 

تاج فعل الكثير حتى تؤكد نفوذها الحالي، خاصة في سياق ينظر إلى تراجع التأثير الغربي مكاسب عديدة، وروسيا ال تح

. وبرغم املشاكل االقتصادية التي تواجهها موسكو إال أنها أصبحت ذات وجود مؤثر على خريطة السياسة 33داخل املنطقة

 في
ً
، وتتخذ مواقًفا واضحة

ً
 العديد من القضايا الدولية واإلقليمية. العاملية؛ حيث عادت روسيا لتلعب دوًرا فاعال

مكاسب داخلية على  ويتمثل الدافع الرئيس ي للدور الروس ي الجديد في املنطقة في بعدين أساسيين أولهما: تحقيق

مستوى االقتصاد واالستقرار الداخلي الروس ي، وثانيهما: هو دعم ومساندة الحلفاء البحث عن حلفاء جدد وتشكيل 

ات التي تخدم املصالح الروسية داخل املنطقة في املقام األول، وقد شملت دوافع ومحددات داخلية خريطة من العالق

ويندرج من الهدفين السابقين العديد من السياسات الروسية  وأخرى خارجية نابعة من املصالح االستراتيجية لروسيا،

 هي: التي من شأنها الولوج لتحقيق هذين الهدفين ولعل أهم تلك السياسات

إعادة رسم الخريطة اإلقليمية والدولية وخلق تحالفات إقليمية ودولية وتطوير الروابط بينها وفق املتغيرات املستجدة  -

 .34على الساحة

تمثل املــنطقة العربية من املناطق الجيوستراتيجية الهامة من حيث توزيع املقدرات النفطية والثروات الطبيعية، ووفق  -

 بأن هذه املنطقة تمثل مفتاح السيطرة على العديد من مجريات امللفات اإلقليمية والدولية. ذلك أدركت روسيا

ــــ السياسة املتعلقة بتوريد األسلحة لتأمين حلفاؤها وضمان استمرارية والئهم، وتأتي التوجهات الروسية في هذا اإلطار 

 القوى في املنطقة في لحظات. على خلفية حساسية املنطقة تجاه الصراعات التي قد تغير موازين

حاولت روسيا استدعاء القوى الدولية املتوافقة معها سياسًيا وعسكرًيا، والعمل على زحزحة العديد من القوى الغربية  -

املناوئة للوجود الروس ي في املنطقة، بما يضمن ملوسكو نصيب األسد فيما يتعلق بامللفات املوجودة على الساحة وما 

 يستجد منها.

 إنهاك الواليات املتحدة سياسًيا وعسكرًيا عن طريق مزاحمتها في العديد من امللفات املثارة في املنطقة. -

 

                                                           

 32: 2020أوت12يوسف الحمود، أبعاد االستراتيجية الروسية في ليبيا، 

https://resalapost.com 
 :2015اسة الخارجية الروسية فى السياقين التاريخىوالحالى، مؤسسة راندأوليسيا وآخرون، السي33

 www.rand.org/t/peu144 
 :2018اكتوبر  14مصطفى صالح، ترسيخ النفوذ: الدور الروس ي في ليبيا، املركز العربي للبحوث والدراسات، 34

http://www.acrseg.org/40960 

https://resalapost.com/
http://www.rand.org/t/peu144
http://www.acrseg.org/40960
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 . تحليل الدور الروس ي في املنطقة العربية:3

عند تحليل الدور الروس ي في املنطقة العربية، البد من التعرض إلى عالقات روسيا وتفاعالتها مع دول املنطقة 

واقتصادًيا وعسكرًيا، وفي هذا الشأن تطول الالئحة بين أنماط العالقات الثالثة املختلفة، إال أنه وفي املجمل سياسًيا 

استطاعت موسكو أن تنسج خيوط عالقاتها على الساحة العربية وسحب البساط بصورة كبيرة من قبضة واشنطن. 

ي معظم مخرجاتها للتوجهات األمريكية في توجه روس ي ويمكن تفسير العالقات السياسية الروسية بأنها جاءت مناوئة ف

بالسعي إلنشاء نظام عاملي ديموقراطي أو باألدق متعدد األقطاب. وعلى ذلك تباينت السياسة الروسية تجاه العديد من 

طقة القضايا في منطقة الشرق األوسط والتي كانت في معظمها مناهضة للسياسة األمريكية. فالسياسة الروسية في املن

العربية كالسياسة الروسية تجاه محيطها الجغرافي القريب في آسيا وأوروبا الشرقية، بما يحافظ على تحقيق البعد األمني 

 .1991بتعزيز النفوذ الروس ي بعد انهيار االتحاد السوفيتي في 

 سوريا* 

 في مجريات امللفات املتعلقة بمستقبل سوريا السياس ي وا
ً

ا فاعال
ً
القتصادي والعسكري؛ حيث بدت روسيا محرك

عملت روسيا على تعميق تحالفاتها مع النظام السوري وحافظت على عالقات ودية مع النظام التركي املناهض لألسد، كما 

 عمقت عالقاتها السياسية مع طهران الحليف األكبر للنظام السوري، وجاءت سلسلة االجتماعات واملؤتمرات في أستانة

 جينيف ليكلل الوجود الروس ي بالنجاح.وسوتش ي بجانب محادثات 

كما ساندت موسكو دمشق في العديد من املحافل الدولية وبلورت الحلول السياسية التي تتناسب وخياراتها مع 

عات الروسية الجيوسياسية، كما تحتفظ 35املصالح الروسية وحلفائها
ّ
َعّد سوريا دولة محورية بالنسبة إلى التطل

ُ
. وت

قاعدة عسكرية إلعادة التموين والصيانة في ميناء طرطوس السوري، عوضا عند قواعد أخري في البحرية الروسية ب

 .36حميميم

ويضاف إلى كل ذلك أن دول الشرق األوسط هي أكثر الزبائن لشراء السالح الروس ي حيث تعتبر سوريا أكبر 

مليار دوالر كما ساهم االتحاد  26املستوردين للسالح الروس ي، حيث زودت موسكو دمشق بمعدات عسكرية تصل إلى 

السوفيتي سابًقا في بناء الترسانة الكيميائية السورية، عوًضا عما حددته روسيا تجاه سوريا في شأن إعادة اإلعمار بقيمة 

، مئتي مليار دوالر، والتي سترعاها روسيا مع كوريا الشمالية والصين وإيران. إضافة إلى التنقيب عن الغاز والنفط في البحر

 .37مليون دوالر 90والذي كانت قد بدأته موسكو بموجب اتفاق مع وزارة النفط السورية بقيمة 

ل الروس ي في الصراع السوري وهما:
ّ
 وهناك هدفان استراتيجيان كبيران هما الدافع وراء التدخ

 ــــ الهدف األول: تحّدي هيمنة الواليات املتحدة في الشؤون العاملية.

 مساندة نظام الرئيس السوري بشار األسد الذى يمثل أقرب الحلفاء للنظام الروس ي.ـــ الهدف الثاني: 

ا 
ً
ويمكن القول أن روسيا عززت وجودها في املنطقة وذلك عن طريق التعاون مع كل من القوى التي تمثل خط

 معارًضا لسياسات واشنطن هناك.

 العراق* 

في العراق عارضت روسيا االحتالل األمريكي وطرحت إمكانية تسوية القضية العراقية بالطرق السلمية، كما 

طالبت بإلغاء الحظر الجوي في شمال وجنوب العراق وإيقاف الغارات األمريكية والبريطانية على العراق، ووصفت روسيا 

ما رفض "بوتين" ما أسمته الواليات املتحدة بمفهوم محور الشر االحتالل األمريكي باالنتهاك املباشر للقانون الدولي، ك

                                                           
35.: retour à la géopolitique,IFRI, France, 2016, P12 :la diplomatie russe au moyen orient AlexendreChoumiline 

 36نفس املرجع السابق.

 37مرجع سابق. ٬يوسف الحمود
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الذى طرحه "جورج بوش" في وصفه العراق وإيران وكوريا الشمالية. كما أن روسيا كان لها دور مهم في تسليح العراق 

على  ملواجهة داعش، وقد ترافق ذلك مع بروز سياسة روسية خارجية واضحة املعالم تقوم على تفعيل دور روسيا

 الصعيد اإلقليمي والدولي بحيث ال تخضع لهيمنة أو ابتزاز.

مليار دوالر، ويعد هذا االتفاق  4م وقع الكرملين على صفقة مع الحكومة العراقية تصل قيمتها إلى 2012وفى عام 

ألسلحة أكبر صفقة تمت بدفعة واحدة فى عهد "بوتين"، حيث ساهم هذا االتفاق فى جعل العراق ثانى أكبر مشتر ل

 38الروسية.

 مصر* 

شهدت العالقات الروسية مع مصر تطورات على صعيد العالقات السياسية والعسكرية حيث تتعامل مع مصر 

م، حيث شهدت مصر زيارتين من الجانب الروس ي وكذلك إلى الجامعة العربية وكان هدف الزيارة إظهار 2001منذ عام 

يونيو وقفت  30ياء التعاون مع الدول العربية في شتى املجاالت. وبعد أحداث النوايا وعكست رغبة القيادة الروسية في إح

م حظر جماعة 2003روسيا دعًما للدولة املصرية حيث فقدت مصر عالقاتها بروسيا خاصة وأن روسيا أعلنت في 

رؤساء أو الوفود اإلخوان املسلمين بسبب اتهامها بدعم التمرد شمال القوقاز، وشهدت البلدان زيارات على مستوى ال

العسكرية، كما تم توقيع عدد من االتفاقيات بين البلدين منها إنشاء محطة الضبعة النووية، وتعزيز سبل مواجهة 

 املخاطر الناتجة عن انتشار اإلرهاب والتطرف، حيث اتفق الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدولية ملكافحة اإلرهاب.

السيس ي" لتولى الحكم في مصر، وعلى الجانب اآلخر كان الكريملين يتطلع لتعزيز كما أيد "بوتين" خطة الرئيس "

العالقات مع مصر لضمان نجاح مؤتمر جنيف للسالم املتعلق بسوريا، على اعتبار أن "السيس ي" هو خليفة الرئيس عبد 

 الناصر الذى يقف أمام الغرب اإلمبريالي بالقومية العربية.

 السعودية* 

السعودية وروسيا خالل زيارة خادم الحرمين الشريفين امللك "سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" إلى موسكو اتفقت 

م، على توريد عدد من أنظمة التسليح، حيث وقعت وزارة الدفاع السعودية مع روسيا عقوًدا لتوريد نظام 2017في أكتوبر 

وذخائره. ووقعت  (AK- 103 ، وسالح )كالشنكوف ة القنابلالدفاع )الجوي املتقدم، وأنظمة(، وراجمة الصواريخ، وراجم

السعودية مذكرة تفاهم مع روسيا لزيادة توطين الصناعات العسكرية. ويمكن القول بأن طرق الرياض أبواب موسكو عبر 

ا بعد مطرقة صفقات التسليح والشراكة االقتصادية يهدف إلى نية السعودية توسيع دائرة عالقاتها الخارجية مع روسي

 .39موجات املد والجذر في العالقات بين الجانبين

لعل تلك العوامل السابق ذكرها مهدت الطريق لروسيا الستعادة جزء كبير من دورها على الساحة الدولية، 

وتنطلق روسيا في هذا الدور من الحفاظ على مصالحها في مناطق نفوذها الرئيسية والعمل على فتح أطر جديدة للعالقات 

 املرحلة القادمة.في 

 . وثيقة األمن القومي الروس ي:4

 م2009 ومي الروس ي الصادرة في عامم إلى ضرورة تعديل إستراتيجية األمن الق2015 دعا "بوتين" في جوان من عام

م . وقال "بوتين" خالل اجتماع مجلس األمن الروس ي: "من الضروري تحليل التحّديات 2020واملقّرر العمل بها حتى عام

                                                           

 38نفس املرجع السابق.
39: l’Opinion 13 octobre 2019, sur  : pourquoi l’Arabie Saoudite mise de plus en plus sur la Russie et vive versa ngJunzhi Zhe

;200161-versa-vice-russie-plus-en-plus-mise-saoudite-arabie-l-.lopinio.fr/edition/international/pourquoihttps://www 

https://www.lopinio.fr/edition/international/pourquoi-l-arabie-saoudite-mise-plus-en-plus-russie-vice-versa-200161
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ألخطار املحتملة جميعها، لتشمل السياسة واالقتصاد واإلعالم وغيرها، خالل فترة قصيرة، وتعديل إستراتيجية األمن وا

 40القومي الروس ي، بناًء على نتائج هذا التحليل".

ل ضمان هذا األمن أولوّية في إطار عمل الدولة،  
ّ
وبالفعل أصدرت وثيقة األمن القومي الروس ي املعّدلة، حيث شك

وتبلور الهدف الرئيس منها في استعادة روسيا ملكانتها كقوة عظمى موازية للغرب، وبخاصٍة في الشرق األوسط، لالستجابة 

 املالئمة للتهديدات التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين ومن أبرز ما جاء فيها:

ـــ تلقي مة من قبل الواليات املتحدة والدول الحليفة لها والتي ممارسة روسيا لسياستها املستقلة داخلًيا وخارجًيا مقاو  ـ

كما أّن سياسة الردع هذه تشمل ممارسة الضغط عليها اقتصادًيا، سياسًيا  تسعى إلى تكريس هيمنتها على شؤون العالم.

 وإعالمًيا.

ذ بما يخالف القوانين الدولية، ـــ  ل تهديًدا واضًحا لألمن  إّن تعزيز قدرات حلف الناتو وتكليفه وظائف كونية تنفَّ ِّ
ّ
يشك

ر سلًبا على  ِّ
ّ
ا للشرعية الدولية، كما أّن إبقاء منطق الكتل العسكرية في حّل القضايا الدولية يؤث

ً
القومي الروس ي، وانتهاك

ق املهاجرين وتناميه من أفريقيا والشرق األوسط إلى أور 
ُّ
وبا، التعامل مع التحّديات والتهديدات الجديدة، أّما استمرار تدف

 فيعكس مدى عجز نظام األمن األورو أطلس ي.

"منظمة دولية شاملة قادرة على التصّدي للتحّديات  إلى "منظمة معاهدة األمن الجماعي" تدعو روسيا إلى تحويل ـــ 

ه والتهديدات اإلقليمية"، بما فيها اإلرهاب الدولي والتطرف وتجارة املخدرات والهجرة غير الشرعية، وإلى ضرورة تنبُّ 

ل األراض ي التي تستعر فيها هذه النزاعات  املجتمع املدني إلى زيادة عمليات إسقاط األنظمة السياسّية الشرعية، مع تحوُّ

 .41إلى قواعد لإلرهاب والنعرات الطائفية

  "الدولة اإلسالمية" إّن ظهور املنظمة اإلرهابية التي أطلقت على نفسها اسم ـــ 
ً
لسياسة املعايير وتعزيز نفوذها كانت نتيجة

 ". املزدوجة التي تبّنتها بعض الدول في مكافحة اإلرهاب

ح ـــ 
ّ
أّما في مجال األمن الدولي، فإّن  . تعتمد روسيا سياسة عقالنية وبراغماتية في مواجهة التحّديات بما فيها التسل

آليات دبلوماسية هادفة إلى حفظ أإلستراتيجية أشارت إلى أّن روسيا متمّسكة باستخدام وسائل سياسّية وقانونية و 

 في حال لم تؤّدِّ الوسائل السلمية مفاعيلها
ّ

 . السالم قبل غيرها، أّما استخدام القوة فليس ممكًنا إال

ل الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي الدائم في أوكرانيا، والهادف إلى ـــ
ّ
"إحداث انشقاق عميق  يستمّر قلق روسيا من تدخ

ة الواليات املتحدة لـ"نشر الدرع الصاروخي في أوروبا على مقربة من الحدود داخل املجتمع 
ّ
األوكراني"، كما أّن خط

 . تشكل مصدر قلق لألمن القومي الروس ي الروسية"

نة" تهّدد ـــ  "تغذية األيديولوجيات  في املحيط الروس ي، وخصوًصا في أوكرانيا، السيادة الروسية وسط "الثورات امللوَّ

 روسيا على أنها العدو في عقول املواطنين األوكرانيين". ة املتطرفة إلظهار صورةالقومي

تنبع أهمية شرقي أوروبا بالنسبة لألمن القومي الروس ي من ارتباطه بخطوط إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، العنصر  ــ

انخفاض أسعار النفط، والعقوبات الغربية األبرز في االقتصاد الروس ي، خصوًصا مع التدهور األخير الذي أصابه بسبب 

 األوكرانية. على أثر األزمة 

د موسكو اهتمامها ببناء شراكة متكاملة مع الواليات املتحدة األميركية على أساس املصالح املتطابقة بين البلدين  ــ 
ّ
تؤك

ستعدادها لبناء عالقة مع الناتو على كذلك أبدت روسيا ا . األميركية على الوضع الدولي العام -وتأثيرالعالقات الروسية

                                                           
40, May/June 2014, on 24 ForeignAffairs Walter Mead, “The Return of Geopolitics. The Revenge of the RevisionistPowers” in 

October 2014 

 41مرجع سبق ذكره.يوسف الحمود،  
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أساس املساواة من أجل تعزيز األمن العام في املنطقة األوروبية األطلسية، شرط احترام القوانين الدولية.مما سبق يتضح 

 بأنه هناك مؤثرات تفرض نفسها على صناع القرار السياس ي، ولها تأثير كبير في رسم معالم السياسة الخارجية لروسيا.

 عا: ليبيا كمحور جيوسياس ي في التحرك الجيواستراتيجي لروسيا:راب

 بصورة علنية كنقطة مركزية أخرى ألنشطته في الشرق األوسط. فبعد سنوات من 
ً
يعامل الكرملين ليبيا حاليا

صانع اإلهمال األمريكي، تحّولت هذه البالد إلى ساحة حرب بالوكالة، ويتنافس الرئيس فالديمير بوتين بلهفة ليصبح 

القرار الرئيس ي. فقد، حاول دفع خليفة حفتر إلى توقيع اتفاق لوقف إطالق النار في موسكو مع رئيس الوزراء فايز السّراج 

رئيس "حكومة الوفاق الوطني" املعترف بها من قبل األمم املتحدة )لكنه فشل في ذلك(. كما شارك بوتين في مؤتمر برلين 

ومع أّن احتماالت هذا االتفاق ال . إعادة توجيه األطراف نحو الحل السياس ي بهدف جانفي املنصرم 19الذي انعقد في 

ل موسكو في ليبيا سيستمر في
ّ
 أن تدخ

ّ
 كال الحالَتين. تزال غير مؤكدة، إال

 املقاربة التاريخية للمنظور الجيوسياس ي الروس ي لليبيا:* 1

ام 
ّ
 كان الدخول إلى موانئ املياه الدافئة في شرق البحر األبيض املتوسط ذا أهمية كبرى بالنسبة للحك

ً
تاريخيا

األوروبية. فخالل "مؤتمر بوتسدام" الروس كجزٍء من جهدهم لجعل البالد جهة فاعلة من "القوى العظمى" في السياسة 

، حاول جوزيف ستالين دون جدوى أخذ الوصاية على إقليم طرابلس في ليبيا. وعلى الرغم من تلك املحاولة 1945عام 

الفاشلة، برزت ليبيا كعميل أسلحة مهّم لإلتحاد السوفياتي بعد الحرب العاملية الثانية. وفي سبعينيات القرن املاض ي، 

رت آالف العناصر وكمّيات هائلة من املعّدات العسكرية لتعزيز انفتح "معّم 
ّ
افي" أكثر فأكثر على موسكو، التي وف

ّ
ر القذ

أنشطته، بما فيها بناء قواعد صاروخية أفضل.إن كفاح الحالة املتعادلة مع الغرب بشأن تحديد املواقع الجيوستراتيجية 

يه تفكير الكرملين اليوم. فقد بدأ "بوتين" بإعادة إحياء العالقات مع والحصول على موارد الطاقة واملوانئ يستمر في توج

هذه العالقات بشكٍل ملحوظ بعد لقائه مع  وتحّسنت 2000ليبيا بعد فترة وجيزة من توليه منصب الرئيس في عام 

افي" في طرابلس عام 
ّ
مليارات دوالر مقابل  5. وبعد فترة وجيزة ألغت موسكو معظم ديون ليبيا البالغة حوالي 2008"القذ

افي"  لألسطول الروس ي إمكانية الوصول إلى 
ّ
عقود تركزت على النفط والغاز واألسلحة والسكك الحديدية. كما منح "القذ

 .42ميناء بنغازي 

فت روسيا مكانتها بعد أن كانت قد دخلت منذ فترة 2011بيد أن الحملة بقيادة حلف "الناتو" في ليبيا عام 
ّ
، كل

افي" املرّوع والسابقة التي طويلة إلى 
ّ
ليبيا وأنفقت مليارات الدوالرات على العقود. إال أن أكثر ما أفزع موسكو هو موت "القذ

" بقيادة الواليات املتحدة. وفي عام 
ً
 ملّونة

ً
 الستعادة إمكانية 2012اعتبرها الكرملين "ثورة

ً
 متضافرا

ً
، بذل "بوتين" جهدا

، أي قبل عاَمين من 2013ه توسيع القدرات البحرية الروسية بشكٍل عام. وفي ماي الدخول إلى ليبيا، وفي الوقت نفس

له في سوريا، أعلن بوتين عن قوة عمل روسية دائمة في البحر املتوسط. وإذا تمكنت موسكو من تعزيز مكانتها في ليبيا 
ّ
تدخ

 على أوروبا وُيتاح لها الدخو 
ً
 ملحوظا

ً
ل أكثر فأكثر إلى الشرق األوسط وأفريقيا. على املدى الطويل، فسوف تكسب نفوذا

وسيكون ميناءا طبرق ودرنة العميقان في ليبيا مفيَدين للقوة البحرية الروسية من الناحيتين اللوجستية 

ل االستفادة القصوى من موارد الطاقة الواسعة في 
ّ
والجيوستراتيجية، السّيما باالقتران مع طرطوس في سوريا. وستشك

 
ً
 آخر يمكن أن يفتخر به "بوتين". البالد إنجازا

ً
 بارزا

 

                                                           

 عصام عبد الشافي، خارطة االهداف واملصالح. ماذا تريد روسيا من ليبيا:42

www.alaraby.co.uk 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/making-the-most-of-the-berlin-conference-on-libya
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/making-the-most-of-the-berlin-conference-on-libya
http://www.alaraby.co.uk/
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 :اللعبة الجيواستراتيجية لروسيا في ليبيا* 2

تقريبا. وفي املقابل، وعد بمنح  2015وفقا لبعض التقارير، تواصل حفتر مع موسكو للحصول على الدعم عام 

وبدأ يوفر إلى حكومة "حفتر" في روسيا اتفاقات الطاقة وإمكانية دخول املوانئ التي طمحت إليها. فقبل "بوتين "العرض 

طبرق املشورة العسكرية، والدعم الدبلوماس ي في األمم املتحدة، وحتى أموالها الخاصة املطبوعة. ومن جهته، قام القائد 

، دعي للقيام بجولة على متن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة 2017. وفي جانفي 2016بعدة رحالت إلى موسكو منذ عام 

ودتها إلى الوطن من املياه السورية؛ ويعتقد بعض املراقبين أنه وعد موسكو بإعطائها إمكانية دخول إضافية في طريق ع

خالل هذه الرحلة. وفي ذلك العام نفسه، نقلت موسكو جوا العشرات من جنود "حفتر" الجرحى إلى روسيا لتلّقي العالج. 

.2018وفي نوفمبر 
ً
الفترة نفسها، بدأت التقارير الصحفية تظهر حول التواجد  وخالل هذه 43، زار حفتر موسكو مجددا

 لحماية أصول النفط 
ً
املتزايد للمدربين الروس والجماعات العسكرية الخاصة الغامضة الروسية في ليبيا، وكان ذلك غالبا

ن في ليبيا وتقديم املشورة. ومؤخرا، ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" في وقت سابق أن املقاولين الروس الذين يحاربو 

وسوريا تلقوا العالج في مستشفى مرموق في موسكو يملكه األفراد املقربين من بوتين، من بينهم ابنته. وعلى صعيد الطاقة، 

بدأ مشروع ليبي وروس ي مشترك للنفط والغاز بالعمليات في بنغازي في  أفريل املاض ي. وفي حين تميل موسكو بشدة نحو 

 مع حكومة السراج. ويتماش ى هذا النهج املزدوج مع استراتيجية "بوتين" اإلقليمية، "حفتر"، إال أنها أقامت رواب
ً
ط أيضا

التي تستلزم إقامة اتصاالت مع جميع الجهات الفاعلة الرئيسية من أجل وضع نفسه كصانع قرار. وقد ساهم رفض حفتر 

. ومن جانبها، انتقدت  التخلي عن جنسيته األمريكية وسمعته كشريك صعب بشكل عام في مقاربة موسكو
ً
املزدوجة أيضا

 هذا اللواء، وفي الوقت نفسه أجرت هذه الشركات حملة عالقات عامة 
ً
الجماعات العسكرية الخاصة الروسية مؤخرا

 لتعزيز صورته العام املاض ي في سياق حملة 
ً
بالنيابة عن أحد خصومه املحليين، وهو ابن القذافي "سيف اإلسالم"، سعيا

 ة.سياسية ليبيّ 

 استخدام الشركات العسكرية الخاصة للوصول إلى الهدف: *3

سمة ممّيزة الستراتيجية  كأداٍة للسياسة الخارجية شكل االعتماد املتزايد على الجماعات العسكرية الخاصة

"بوتين" في العديد من املجاالت. فقد أرسلت روسيا مئات من هؤالء املرتزقة إلى ليبيا، على األرجح عبر خطوط "أجنحة 

 لبعض التقارير ظهروا في "قاعدة  الجفرة الجوّية"، من بين 
ً
 مواقع أخرى.الشام للطيران" من دمشق إلى بنغازي. ووفقا

وفيما يتعلق بالقدرات املحددة، تشمل هذه القّوات القناصة الذين تسبب وجودهم على الخطوط األمامية 

بارتفاع عدد اإلصابات في صفوف قوات "حكومة الوفاق الوطني". ومن املرجح أن تكون موسكو قد زودتهم بقدرات 

 لوكالة "روي
ً
ترز"، تعتقد القوات العسكرية األمريكية أن الجماعات العسكرية تشويش الطائرات املسيرة بدون طيار. ووفقا

الخاصة أو الجهات املوالية لحفتر استخدمت أنظمة الدفاع الجوّية الروسية إلسقاط طائرة أمريكية بدون طّيار، رّبما 

د املوالون لحفتر أنهم أسقط
ّ
وا طائرة إيطالية عن طريق الخطأ، خارج طرابلس في نوفمبر املاض ي. وفي ذلك الشهر، أك

ب مهارات عالية ال تتمتع بها الكثير من 
ّ
بدون طّيار. ومع ذلك، فإن القدرة على تشغيل نظام دفاع جّوي روس ي تتطل

الجماعات العسكرية الخاصة، لذلك تشير هذه الحوادث إلى مستوى من التطّور ينمو بسرعة على أرض الواقع، وتثير 

 .44الروس ي هناكتساؤالت حول املدى الكامل للوجود 

. ومن هذه املشاكل أّن سلوكها ال يالئم 
ً
 مشاكل أوسع نطاقا

ً
وتطرح الجماعات العسكرية الخاصة الروسية أيضا

وال يوجد فصٍل  -التعاريف العسكرية الغربية النموذجية. وتتداخل أنشطتها بين املقاولين واملرتزقة والفئات األخرى 

                                                           

 43نفس املرجع السابق.

 44السابق. نفس املرجع

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/russian-private-military-companies-continuity-and-evolution-of-the-model
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/russian-private-military-companies-continuity-and-evolution-of-the-model
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 أي سياسات واضحة أو إطار قانوني واضح واضح بين الجيش والقطاع الخاص كما ي
ً
رى املرء في الغرب. وال يوجد أيضا

، تعتبر الجماعات العسكرية الخاصة غير قانونية حتى بموجب القانون الروس ي. وما أن تتوّصل 
ً
ألعمال موسكو. وتقنيا

ها سبب مشروع إلرسال موسكو إلى اتفاقاٍت حول التعاون االقتصادي أو العسكري في بلد معين، فعندئذ يكون لدي

العناصر إلى هناك، لتوفير األمن للشركات التي تتولى استخراج املوارد على سبيل املثال. ويمنح ذلك موسكو موطئ قدم، 

 ما تفعل ذلك  -لكن يمكنها 
ً
 االنخراط في أنشطة أخرى لتوسيع نفوذها في البلد املعني وتغيير ميزان القوى اإلقليمي. -وغالبا

فيمكن  -ارة أّن الجماعات العسكرية الخاصة الروسية ليست خاضعة لسيطرة "بوتين" بشكٍل كامل وتجدر اإلش

أن تختلف مصالح مختلف الرفاق وأولئك القلة في دائرته عن مصالحه الخاصة، ألنهم مهتمون بشكل رئيس ي باملال. فعلى 

كرية الخاصة، على موارد الطاقة الليبية بشكٍل سبيل املثال، يركز "يفغيني بريجوزين"، الذي يملك شركة "فاغنر" العس

ل 
ّ
 للمحلل العسكري الروس ي "ألكسندر غولتس". ويضيف هذا العنصر طبقة من التعقيد إلى التدخ

ً
أساس ي، وفقا

الروس ي، على الرغم من أّن "بوتين" سيستمّر على األرجح في فعل ما بوسعه لضمان تعزيز الجماعات العسكرية الخاصة 

.في ليبيا أل 
ً
 هداف سياسته الخارجية األوسع نطاقا

 الخاتمة:

مما سبق عرضه نستنتج انه في ظل املتغيرات التي يشهدها العالم ال يمكن تصّور انعزال دولة كروسيا لها سرديتها 

ة التاريخية كحضارة تعيش في األطراف تسعى ملنافسة أوروبا، أو تحقيق هويتها بوصفها دولة قوية عبر وجودها في الساح

الدولية كشريك أو قوة يمكن االعتماد عليها، كما حدث في الثورة الفرنسية وحرب نابليون، أو في الحرب العاملية الثانية؛ 

لذا فإن روسيا بوتين تعي جيًدا الفراغات التي يمكن أن تمتد فيها، ومنطقة شمال إفريقيا مهّمة لروسيا، ويمكن أن يشكل 

 عن النموذج الديمقراطي فرصة للتوافق مع روسيا لدعم التصاعد اإلقليمي للنموذج األوت
ً

وقراطي وحكم العسكر بديال

لكي نفهم طبيعة ومسارات وهذا النموذج، كما أن لروسيا عالقات واسعة مع دول مهّمة في الشأن الليبي كاملغرب والجزائر.

ريخي، البعد الجيوسياس ي، البعد الدور الروس ي في ليبيا، يجب أن نأخذ في االعتبار عدة أبعاد وهي البعد التا

والجيواقتصادي. إن إعطاء نظرة عميقة بالدراسة والتحليل لهذه أألبعاد تمنحنا القدرة على وضع تصور  الجيواستراتيجي

احد املحاور الجيوسياسية املهمة بالنسبة  ليبيا، التي تشكل منطقي ملاألت واتجاهات الدور الروس ي والسياسة الروسية في

التي طرحها الكسندر  لألفكار. وهو تجسيد فعلي وواقعي وإفريقيا األوسطمن اجل ضمان مصالحها في الشرق ملوسكو 

انخراطه النشط سياسيا سواء  أنالروسية.حيث  اإلمبراطورية أمجادالجيوبوليتيكية التي تسعى الستعادة  دوغين

ن "دوغين" أحد أهم ممثلي  كمستشار في مجلس الدوما أو تأسيسه لالتحاد األوراس ي كتجسيد رسمي
ّ
لنظرياته تمك

األوراس ي، أو بعبارة "أندريه  املدرسة التوّسعية من إنشاء جهاز عقائدي، فكري واستراتيجي ضخم للخط الجيوبوليتيكي

". إن توظيف "الكسندر دوغين "في الحرب الروسية الفكرية  E. McCaffray " و "إدموند ماككافري A.Tolstoyتولستوي "

 أدى إلى منحه لقب"عقل بوتين".
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 دراسة للحالة الليبية - مقومات الدولة املدنية في ظل ثورات الربيع العربي
The foundations of the civil state in light of the Arab Spring revolutions - A study of the Libyan case 

 د. صالح محمد عبد السالم

 الدنمارك – األكاديمية العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص:

أمالً جديداً وفرصة استثنائية للشعوب العربية نحو االنتقال للدولة المدنية  2011لقد شكلت ثورات الربيع العربي عام 

الديمقراطية، والقطع التام مع أنظمة االستبداد والقهر السياسي، والتخلف االقتصادي واالجتماعي. حيث كشفت تلك 

في تلك البلدان وافتقارها ألبسط مقومات الدولة. وكحال أي ثورة من  السلطة القائمةالثورات عن مدى هشاشة هياكل 

الثورات، ومع تعدد االتجاهات والرؤى الفكرية والسياسية وفي خضم أحداث تلك الثورات وما تالها؛ سعت هذه الدراسة 

طية حديثة استجابةً لتطلعات تلك الشعوب لبناء دولة مدنية ديمقرا واألسس الالّزمةللبحث عن الحد األدنى من المقومات 

 –التواقة للتحرر، واالنتقال للحكم المدني الديمقراطي التداولي السلمي. ورّكز البحث على الحالة الليبية لخصوصية ما 

حيث لم يرق للبعض ما تحقق من نجاحات في هذا المسار، فبدأت تلك الدول  –كما أظهرت األحداث والتطورات الالّحقة 

يك المؤامرات وتدس الدسائس والمكائد إلفشال المسار السلمي نحو الديمقراطية والدولة المدنية حتى ال تنتقل التجربة تح

 .لها وتهدد كراسي من يعتلون السلطة في تلك البلدان

 .المدنية مقومات الدولة المدنية.الدولة  ديمقراطي.نظام  الليبية.الثورة  العربي.الكلمات المفتاحية: الربيع 

Abstract: 

The Arab Spring revolutions in 2011 constituted a new hope and an exceptional 

opportunity for the Arab peoples towards the transition to a democratic civil state, and a 

complete break with the regimes of tyranny, political oppression, and economic and social 

backwardness. As these revolutions revealed the fragility of the existing power structures 

in those countries and their lack of the most basic elements of the state. And as with any 

revolution and with multiple trends and intellectual and political visions, and in the midst 

of the events of those revolutions and their consequences. This study attempted to search 

for the minimum elements and foundations necessary to build a modern democratic civil 

state in response to the aspirations of those peoples who are eager for liberation and the 

transition to peaceful, deliberative, democratic civil rule. The research focused on the 

Libyan case of a specificity - as subsequent events and developments showed - some of 

the successes achieved in this path did not live up to some, so those countries began 

weaving plots and invading intrigues and intrigues to thwart the peaceful path towards 

democracy and the civil state so that the experience does not transfer to it and threatens 

the chairs of those who occupy power in that path the countries. 

Key words: Arab Spring . Libyan revolution. Democratic system. Civil State . The 

foundations of the civil state. 
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 مقدمة:

 بعد العدوان على طرابلس في  ال يزال
ً
موضوع قيام الدولة املدنية يطرح نفسه بقوة في ليبيا بعد الثورة، خصوصا

.وقد ورثت ليبيا من طرف خليفه 2019أبريل 
ً
 ودوليا

ً
بعد ثورة السابع عشر من فبراير  -كما نعلم -حفتر وداعميه عربيا

(، ولعّل من أبرزها بل وأهمها غياب مقومات الدولة 2011-1969تركة ثقيلة متخنه بجراح ومظالم النظام السابق )

 عن إنعدام التنمية الحقيقة في بلد يسبح على بحيرة من الن
ً
فط، ووفرة متنوعة في املصادر والثروات املدنية، فضال

الطبيعية، مع خصوصية استثنائية في موقع جغرافي متميز؛كل ذلك بسبب عدم وجود نظام سياس ي حقيقي يملك قواعد 

راسخة ملمارسة االنتقال السلمي للسلطة، بل النغالي بالقول : أن سنوات ماقبل الربيع العربي لم يكن للدولة وجود 

 على اإلستغالل باملعنى الدست
ً
وري والقانوني املعاصر بسبب عدم وجود مؤسسات سياسية وإدارية مستقرة. فضال

املتعمد واملمنهج للتركيبة القبلية للمجتمع من قبل رأس النظام من خالل اطروحاته وٌخطبه؛ لضمان استمرار سيطرته 

 على كيان وثقافة امل
ً
جتمع، وحال دون بناء دولة مدنية حديثة مع تلك على املجتمع وبقائه في الحكم، مما انعكس سلبا

 على كل املستويات خالل سنوات حكم 
ً
 حادا

ً
االطروحات واألفكار املنقطعة الصلة بالواقع. لذا، شهدت البالد تراجعا

د عن هذا التراجع تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وعسكرية بعد قي
ّ
ام القذافي مقارنة بالعهد امللكي، تول

ثورة السابع عشر من فبراير، تحديات فرضت نفسها بسبب الغياب التام ملقومات الدولة املدنية أو دولة املواطنة خالل 

حكم القذافي، هذه التحديات انعكست على أمن واستقرار املواطن؛ بل على االستقرار السياس ي واالجتماعي لدول الجوار 

كشفت عن مدى هشاشة هياكل 2011ت العديد من بلدان العالم العربي عام الليبي.  فثورات الربيع العربي التي ضرب

السلطة في هذه البلدان وافتقارها ألبسط مقومات الدولة، ومن ثم شكلت أزمة بناء الدولة التحدي الرئيس ي أمام هذه 

 في نفس يعقوب  –الثورات، وأمام املجتمع الدولي الذي أيد ودعم بعض من هذه الثورات 
ً
كما هو الحال في الثورة  -لحاجة

 الليبية.

 إشكالية البحث:

زمة أو الحد األدنى منها لقيام دولة مدنية في ليبيا بعد ثورة السابع 
ّ
تسعى هذه الدراسة ملعرفة ما هي املقومات الال

ومة في ظل ضبابية املواقف من الصراع القائم بين مشروع الدولة املدنية الذي تمثله حك2011عشر من فبراير عام 

الوفاق الوطني، ومشروع عسكرة الدولة الذي يقوده خليفة حفتر وداعميه؟ لذا، نركز في هذه الورقة على البحث عن  

زمة لبناء الدولة املدنية وفق تطلعات الشعب الليبي التي عبر عنها في عديد املناسبات 
ّ
أبرز تلك املقومات أو األسس الال

 إعالن التحرير عام 
ُ
ببحث أخر حول تحديات الدولة املدنية  -بعون هللا تعالى  –نستكمل هذه الدراسة  . على أن2011منذ

 في ليبيا بين الحل السياس ي والحسم العسكري. 

 ع:أهمية املوضو 

تنبع أهمية هذا املوضوع من خالل معرفة ملاذا الدولة املدنية الزالت عصية على التأسيس في ليبيا بعد الثورة؟ 

 البحث عن األسب
ً
اب الحقيقية لالنقسام السياس ي واملجتمعي داخل املجتمع الليبي بين الداعمين لخليفة حفتر من أيضا

 النطالق عملياته العسكرية على طرابلس بمساعدة ودعم وتواطؤ عربي وروس ي 
ً
جهة، والذي يتخذ من الشرق الليبي مركزا

 للشعب الليبي كتركيا وقطر، وأروبي، وبين أولئك الداعمين لحكومة الوفاق الوطني املعترف بها دو 
ً
 ووحيدا

ً
 شرعيا

ً
 ممثال

ً
ليا

مما ٌينذر بإطالة أمد الصراع بعد التدخل الروس ي على األرض، الذي قد يؤدي في لحظة ما إلى إقرار واقع جديد والذهاب 

 إلى تقسيم البالد. 
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 :خطة البحث

هذه الورقة؛ فال الوقت وال املساحة املتاحة  تحتاج اإلجابة على هذه التساؤالت إلى تفصيل ليس باإلمكان تناوله في

تسمح بذلك. وبالتالي سينصب جّل اهتمامنا هنا على أبرز تلك املقومات. لهذا الغرض تم تقسيم البحث إلى مطلبين: 

في ظل عالقات القوى الدولية،  إنشاءهايهدف األول إلى توضيح مفهوم الدولة املدنية التي ٌتريد تلك الشعوب املنتفضة 

 ميل وبشكل فّج إلى تغليب مصالحهاواالنقسام التي باتت ت

، اإلنساناالقتصادية على الشعارات البراقة التي تتغنى بها منذ وقت طويل في مجال الديمقراطية وحقوق 

اني ومحاولة التمييز بينها وبين بعض املفاهيم التي قد تلتبس أو تختلط بها،  كمفهوم الدولة العلمانية. أما املطلب الث

 لنحو التاليلبناء دولة مدنية في ليبيا اليوم على االرئيسة   فخصص لدراسة املقومات

 املطلب األول: مفهوم الدولة املدنية املنشودة في ليبيا

 املطلب الثاني: املقومات الرئيسة لبناء دولة مدنية في ليبيا

 املطلب األول: مفهوم الدولة املدنية املنشودة في ليبيا 

  الزال كما يرى النقاش 
ً
 وليبيا خاصة

ً
حول مفهوم الدولة املدنية املنشودة ومقوماتها في بلدان الربيع العربي عامة

البعض يخضع إلى خصوصيات النزاع ومجريات الصراع على السلطة، لكن ذلك اليعني املبالغة في االعتراف بصعوبة 

 .1التفكير في أمر الدولة املدنية على الصعيد العربي

في الفكرين العربي والغربي مع  –سعى في هذا املطلب  إلى الحديث عن مفهوم الدولة التي ينشدها الليبيون لذا ن

التعريج عند االقتضاء على موقف اإلسالم منها كونها مفهوم غربي النشأة. وغني عن القول: أن مصطلح الدولة املدنية 

 يدخل ضمن دائرة اهتماماتهم البحثية هناك؛ ألن تلك اليشكل لدى الشعوب الغربية في الوقت الحاضر مادة أو م
ً
وضوعا

الشعوب تعيش ديمقراطية التشعر معها بحاجة ٌملّحة لتطويرها أو النظر في جذورها وتحدياتها، ولذلك غاب اهتمام 

 .املراجع العاملية الغربية عن البحث في هذه  املسألة

 
ً
، ثُم استعماالت املصطلح في املعاجم السياسية على وجه لذا سوف نتطرق وفي نقاط متتالية ملعنى الدولة لغة

 مليالد أو تبلور وتشكل مصطلح الدولة 
ً
 وتطور هذا املعنى وصوال

ً
(، قبل االنتقال لبيان معنى املدنية لغة

ً
التحديد)أوال

.)
ً
 املدنية )ثانيا

 
ا
 : معنى الّدولة في اللغة والصطالحأول

 من خالل املعاجم املتخصصة واستعمالها لهذا نبحث في هذه الفقرة معنى الّدولة لغ
ً
، ثم نبحثه اصطالحا

ً
ة

نجد أن تاج العروس وصحاح العربية للجوهري قد تناول مفردة الدولة في مادة )دول(،  من الناحية اللغوية املصطلح.  

ولة، بالضم في املال، والّدْولة بالفتح في الحرب.  : الٌعقبة في املال والحرب، وقيل: الدٌّ
ٌ
ْولة  والدٌّ

ُ
حيث ٌيشير إلى أن الّدْولة

ْولة، بالفتح، في الحرب أن ٌتدال إح دى الفئتين على األخرى، يقال: كانت لنا عليهم الّدولة، والجمع ويقول الجوهري: الدٌّ

ة لهذا ومرة لهذا، والجمع ُدوالت وٌدَوٌل  ولة، بالضم، في املال؛ يقال صار الفْي ٌدولة بينهم يتداَولونه َمرَّ َوُل. والدُّ  .2الدٌّ

 في كثير من املصادر اللغوية العربية
ً
، ففي لسان العرب في مادة )دول( يقول هذا االستعمال أو املعنى أستقر تقريبا

ولة لغتان،  ْولة والدُّ  الفعل، واالنتقال من حاِل إلى حال. وقال الليث: الدَّ
ٌ
ْولة ولة اسم الش يء الذي يتداول، والدَّ الزجاج: الدُّ

ْولة؛ يقال: اللهم أدلني على فالن وانصرني ع لكن بالبحث في .3ليهومنه اإلدالة والغلبة. وأَدلنا هللا من عدونا: من الدَّ

 قاموس لوروبير الفرنس ي ُيعرف الّدولة بأّنها:" مجموعة إنسانية ثابتة على أرض محددة 
ً
املعاجم اللغوية الغربية، نجد مثال

 األمة والبلد والسلطة". كذلك من بين املعاني التي يشير لها مصطلح 
ً
وتخضع إلى نفس السلطة. ومن مرادفاتها أيضا
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:" سلطة سيادية تمارس على شعب وعلى أرض محددة الدولة:" مجموع ال
ً
خدمات أو املصالح التي تدير البلد". وأيضا

 :ى.من جملة هذه التعاريف يمكن أن نلحظ اآلت4بحدود"

 من حيث البناء اللغوي والدالالت املتعددة للكلمة.  -
ً
أن التعاريف اللغوية العربية ملصطلح الدولة تعالج املصطلح جذريا

ر، التعاريف العربية تغوص في التفاصيل بخالف التعاريف اللغوية الفرنسية، التي هي في حقيقتها وبالتمعن فيها بتعبير أخ

 يتضح أنها تتناول املعنى االصطالحي لكلمة الدولة.

 في اللغة الفرنسية كما –على سبيل املثال  –أن الدولة في العربية تحظى بمعنى لغوي وأخر اصطالحي بخالف الحال  -

 رأينا.

 فالدولة في اللسان العربي ٌتطلق بمعان عّدة، ومنها:

 مصدر دال: انتقل من حاٍل إلى حاٍل  -1

 االستيالء والغلبة -2

 الدولة في الحرب بين الفئتين: أن ٌتهزم هذه مرة وهذه مرة -3

 .5الش يء املتداول من ماٍل أو نحو ذلك -4

 ، فقد استعملت أغلب لكن يبدو أن هذه الدالالت اللغوية ملفهوم الدو 
ً
  تطورا

ً
لة في اللسان العربي شهدت مؤخرا

التيارات والدوائر واملذاهب الفكرية املعاصرة في العالم العربي هذا املصطلح مع اختالف معناه من تيار إلى أخر ومن 

 مذهب إلى آخر بحسب الدائرة الفكرية التي استخدم فيها. 

 فاملعجم الوسيط )كمعجم لغوي( ٌيعرف ا
ً
لّدولة بأّنها :" مجموعة كبيرة من األفراد يقطن بصفة دائمة إقليما

 ويتمتع بالشخصية املعنوية وبنظام حكومي وباالستقالل السياس ي"
ً
.وبالتالي يمكننا القول: أن الداللة اللغوية 6معينا

 مع الداللة االصطالحية 
ً
ملفردة الدولة. إذا ماهي الدولة ملفردة الدولة في اللسان العربي اصبحت توافق أو تتطابق تماما

 ؟
ً
 اصطالحا

يطرح مفهوم الّدولة في االصطالح العربي عدد من اإلشكاليات التي تتقاسمها وجهات نظر  من الناحية الصطالحية -

 تلك الدراسات التي تهتم بتحديد مفهوم الدولة في اللسان واالصطالح العربي. فاملصطلح الذي 
ً
عديدة، لكن هي قليلة جدا

استخدمه العرب للتعبير أو الحديث عن الدولة أو املجتمع السياس ي هي )املدينة(، وهي على مايبدو محاولة لنقل الكلمة 

 .Politeia7واألخرى Polisاليونانية 

. ويذكر بعض أساتذة السياسة العرب أن ثمة 8(Civitas( و )Res publicaعند الرومان في العصور الوسطى )و 

 للدولةمايقارب مائة 
ً
 9وخمسون تعريفا

ً
. في حين تذهب موسوعة السياسة لعبد الوهاب الكيالي إلى تعريف أكثر تفصيال

ملفردة الدولة، فهي تعني :" الكيان السياس ي واالطار التنظيمي الواسع لوحدة املجتمع والناظم لحياته الجماعية وموضع 

 فوق إرادات
ً
األفراد والجماعات األخرى في املجتمع، وذلك من خالل إمتالك  السيادة فيه، بحيث تعلو إرادة الدولة شرعا

سلطة إصدار القوانيين واحتكار حيازة وسائل اإلكراه وحق استخدامها في سبيل تطبيق القوانين بهدف ضبط حركة 

 . 10املجتمع وتأمين السلم والنظام، وتحقيق التقدم في الداخل واألمن من العدوان في الخارج"

الزميع في مؤلفه حول الدولة املدنية بين االتجاه العقلي اإلسالمي املعاصر واالتجاه العلماني، الدولة  ٌيعّرف ماجد

في االسالم بأّنها عبارة عن : " مجموعة من األفراد املسلمين بحسب الغالب، يقيمون في دار االسالم، ويلتزمون بالقواعد  

خضعون لسلطة سياسية تلتزم باالمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية، والضوابط اإللهية في نظام العقيدة والتشريع، وي

 في الفكر الغربي ؟ وضع لكن ماهو ال. 11وكفالة تحقيق ما أمرت به"

لم يكن استقرار مفهوم الدولة الحالي عند الغربيين باألمر السهل، فقد مّر هذا املفهوم بتطورات كبيرة، إذ تطلب 

 
ً
 وعسيرا

ً
 طويال

ً
من البحث عن مايمكن أن يوصف باملبتغى والغاية من هذا املفهوم، بمايرقى بالحياة األمر مخاضا
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االجتماعية العامة وينقلها إلى مرحلة متطورة من التمدن والرقي، حيث مّرت من " فكر أسس للسلطة املطلقة باسم 

لحاكم بحسب نظرية العقد الدين الكنس ي، إلى فكر يتخلص بالتدريج من التسلط عبر فكرة العدالة بسلطة مطلقة ل

االجتماعي لهوبز، إلى فكرة الدولة بسلطات تشريعية وتنفيذية مقيدة بعقد اجتماعي وفق نظرية جون لوك، إلى فكرة 

 بما تقرر من قوانين تعمل على تنفيذها حكومة 
ً
 بها ومحكوما

ً
سمو اإلرادة العامة للمجتمع التي يكون الشعب فيها حاكما

 .12ة العامة ذاتها"من ايجاد هذه اإلراد

( قبل امليالد. حيث " 347-427)13غني عن القول : أن جذور أو بدايات هذا املفهوم ترجع إلى الفيلسوف اليوناني أفالطون 

لبقاء النظام  -كان يرى بأن الدولة هي جماعة من الناس األحرار املتساويين، يرتبطون فيما بينهم بأواصر األخوة، ويطيعون 

ام املستنيرين أولى الرعاية والحزم، الذين اتخذوهم رؤساء ويخضعون للقوانين التي ليست إال قواعد  –في املدينة 
ّ
الحك

 .14العدل ذاته"

تتابع بعد ذلك املؤرخين والفالسفة الغربيين على استعمال هذا املصطلح في كتاباتهم؛ مع اختالف في االستعمال 

 ي االشتراكي.بين الفكر الليبرالي والفكر الشيوعي املاركس 

. 15يركز في تعريفه ملفهوم الدولة على العالقة الوطيدة بين مفهوم الدولة وفكرة السيادة وحقوق املواطنةفالتجاه األول:

وهذا االتجاه سائد في دول أروبا الغربية كفرنسا على سبيل املثال.فلو نظرنا في قاموس املصطلحات القانونية الفرنس ي 

ة بأّنها: " مجموعة أو وحدة طبيعية من سكان يعيشون على إقليم ويخضعون إلى سلطة سياسية لوجدناه ٌيعّرف الّدول

 . في حين ذهب 16منظمة لديها نظام قانوني يضمن استقاللها"

)املاركس ي( في تعريفه ملفهوم الدولة بإبراز " صلة الدولة بالهيكل الطبقي وعالقاته، ودورها كأداة للضبط  التجاه الثاني

 .17تماعي، والقهر السياس ي، في ظروف إجتماعية معينة"االج

يمكن القول: من عرض هذه التعريفات املتباينة لالتجاهات واملدارس الفكرية العربية والغربية، أن الدولة في االصطالح 

 هي عبارة عن كيان أو هيئة تقوم على عناصر ثالث:

 األول: حيز مكاني ويطلق عليه إقليم الدولة

 مجموعة بشرية ويطلق عليهم الشعبالثاني: 

الثالث: سلطة سياسية يخضع لها الشعب ويطلق عليها حكومة تتولى تصريف شؤون الشعب الداخلية، وتدير عالقاتهم 

 الخارجية مع باقي الدول، وتتحمل مسؤولية الدفاع عنهم وحمايتهم ضد االعتداء الخارجي.

 هي كيان سياس ي وقانوني تمتله حك
ً
ومة تعمل على تلبية مصالح الشعب وتسعى إلى املحافظة على أمن إقليمه فالدولة إذا

فما معنى وسيادته. لكن تظل مدنية الدولة مايميز دولة عن أخرى من حيث التقدم والرقي في سلم الحضارة اإلنسانية. 

 املدنية؟

: معنى املدنية في اللغة والصطالح
ا
 ثانيا

ه هو ب
ّ
عطيت له القدرة، وخلقت له الظروف للمدنية من قبل هللا؛ حتى يتمكن من ألن التمدن " قدر االنسان؛ ألن

ٌ
الذات أ

 ألهميته وموقعه في .18تحسين حالته ومن أن يتمدن"
ً
، ثم نبحثه اصطالحا

ً
سنبحث في هذه الفقرة معنى املدنية لغة

ملعنيين واستعمال هذا في صلب مطالب ثورات الربيع العربي. فنبين ا ىموضوع هذه الدراسة، وفي كونه قضية تأت

 املصطلح.

ن(: عاش  -أصل املدنية في اللسان العربي من )َمَدَن(، ومن اطالقاتها: " فالن من الناحية اللغوية - َمدَّ
َ
: أتى املدينة. )ت

ً
ٌمٌدونا

عيشة أهل املدينة وأخذ بأسباب الحضارة .... )تمدين(: عاش عيشة أهل املدن وتنعم وأخذ بأسباب الحضارة. )املدنية(: 

الجامع.)ج( مدائن، وٌمدن. واسم يثرب مدينة الرسول صلى هللا عليه وسلم، الحضارة واتساع العمران. )املدينة(،: املصٌر 

 .19غلبت عليها"
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 نسبة للمدينة والتي تقابل القرية، بتعبير أخر، املدينة تعني الحضارة والعمران، وساكنها هو املدنّي 
ً
فاملدنية لغة

 .20ف عسكري أي اإلنسان املتحضر، وتستعمل في وقتنا الحاضر للداللة لكل ماهو خال 

 في الثقافة العربية املعاصرة، حيث  من الناحية الصطالحية -
ً
فاملدنية كما يرى البعض من أكثر املصطلحات جدلية

 اختالف التيارات الفكرية يحول دون وجود تعريف متفق عليه، ويرجع ذلك في نظرهم إلى عّدة أسباب أهمها:

:
ا
 لتاريخ الحضارة العربية، وبالتالي  أن مصطلح الدولة املدنية ينتمي في األصلأول

ً
إلى فضاء معرفي وحضاري مغاير تماما

 فيما يتعلق برفض تلك الشعوب إلى تسلط الكنيسة  -في واقع األمر -فهو متصل
ً
بوشائج قوية بالتاريخ األروبي، تحديدا

 خالل القرون الوسطى، مّما ولد كره لدى الناس لفكرة الحكم الديني ال
ً
 كنس ي.الذي كان سائدا

 
ا
 يدخل ضمن دائرة  : أن مصطلح الدولة املدنية الثانيا

ً
يشكل لدى الشعوب الغربية في الوقت الحاضر مادة أو موضوعا

تشعر معها بحاجة ٌملّحة لتطويرها أو النظر في جذورها  اهتماماتهم البحثية هناك؛ ألن تلك الشعوب تعيش ديمقراطية ال

 .21العاملية الغربية عن البحث في هذه املسألة وتحدياتها، ولذلك غاب اهتمام املراجع

يستمده املواطن  ( ، نجد أن كلمة "مدني تعني ماLarousseوبالرجوع إلى املعاجم الغربية كمعجم الروس الفرنس ي )

 .22هو عسكري أو ديني" كل ما من وضعه كعضو داخل املجتمع أو الهيئة الوطنية ضّد 

 الكهنوتي واالستبدادي والعسكري. فاملصطلح كما يرى البعض ونتفق بدورنا هو ضّد  فاملدنية هنا ترمز إلى كل ما

يعني رفضه للدين فالدولة الدينية أو الكهنوتية التي يرفضها  مع هذا التحليل ووجهة النظر، في أّن رفضه للكهنوتي ال

ينبغي أن نحّمل املصطلح  ي، لذا المصطلح املدنية في الغرب ليست موجودة لدينا في الثقافة أو الواقع التاريخي اإلسالم

، وأن يراعي في فهمه السياقات والواقع التاريخي للمجتمعات الغربية موطن ميالد هذا املصطلح. وٌيعبر 23أكثر مّما ينبغي

في في الفلسفة اليونانية عن إدارة أمور املدينة ب) السياسة املدنية(، ويعّرفونها بأّنها : " علم بمصالح جماعة متشاركة 

 .24املدينة، ليتعاونوا على مصالح األبدان، وبقاء نوع اإلنسان"

 علينا أن نفهم أن مصطلح املدنية ٌيقصد به كل ما
ً
هو حضاري وإنساني ورافض لالستبداد والتسلط.  إذا

 أعم
ً
ق من مدلولها فمصطلح املدنية اليوم له " معنى أوسع مّما مّر، وتعني الحالة الراقية. واكتسبت كلمة املدنية مدلوال

 .25اللغوي، واعتبرت غاية تتدرج األمم فيها للوصول إلى أوجها تحت تأثير العلوم والفنون والصنائع"

ويرى البعض أن ثمة أمور أساسية، ومضامين بدهية تتبادر إلى الذهن مباشرة حينما ٌيستعمل هذا املفهوم، وهي 

 .26التي تضمنها املعنى اللغوي كما تقدم

به كل " ماهو من لوازم الحياة في املدائن، وهو من لوازم مجتمع املدينة، التي يتجسد فيها الرقي في  فاملدني يقصد

وسائل املعاش والثقافة واملساكن واملالبس، سواء أكان في القيم املشتركة بين الدولة واملجتمع، أم في إطار الدولة،وهو 

 .27هلية"الشكل الدستوري،أم في إطار املجتمع وهو التجمعات األ 

 ويكاد يجمع جّل الباحثون على جملة من الخصائص والقواسم املشتركة عند تعريف الدولة املدنية، أهمها:

يتفقون على املواطنة كمنطلق رئيس لتعريف الدولة املدنية؛ بمعنى أخر أن جميع أفراد الشعب في الدولة املدنية  -1

تهم الدينية أو السياسية ان الناحية القانونية بصرف النظر عن انتماءٌيعّدون مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات م

... 

النظام السياس ي في الدولة املدنية نظام ديمقراطي، فالديمقراطية هي نظام حكم يقوم على الدستور والقانون بغض  -2

 النظر عن شكل الدولة ملكية أو رئاسية ... 

 .28يحكمها رجال دين أو عسكر ثلون الشعب، فالدولة املدنية الالدولة املدنية تدار عن طريق مدنيون يم -3

ونرى أن املطالبة اليوم بدولة مدنية في بلدان الربيع العربي وليبيا على وجه الخصوص بهذا املعنى الش يء فيه، بل 

سّيس ملآرب ومصالح وأطماع الحكام. فا
ُ
إلسالم دعا ويدعو ويشكل العودة إلى اإلسالم الصحيح والسليم، اإلسالم غير امل
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لك والحكم، وتاريخ الخالفة اإلسالمية 
ٌ
إلى إقامة الدولة على أسس من املدنية والتحضر والعمران، وترتيب ٌنظم تدابير امل

 ٌمكابر، وقد كانت الثورة  عامر بالنظم الحضارية، واملظاهر العمرانية، والنشاطات الثقافية بصورة ال
ّ
ينكرها إال

 .29اإلسالم هي املؤثر الرئيس في النهضة الحضارية األروبيةالحضارية التي حركها 

عطيت له القدرة، وخلقت له الظروف للمدنية اإلنسانوألن التمدن كما سبقت اإلشارة " قدر 
ٌ
ه هو بالذات أ

ّ
؛ ألن

 .30من قبل هللا؛ حتى يتمكن من تحسين حالته ومن أن يتمدن"

ولة تتنفس العدل بكل صوره وأشكاله، وتحفظه لكل أفرادها )مواطنين يمكن تعريف الدولة املدنية بأّنها: د بالتالي

 دولة قانون ودستور وعدل، 
ً
وغيرهم( دون تمييز بينهم، وتضمن نفاذ سيادة القانون على الجميع بدون استثناء. فهي إذا

ا مقومات تميزها عن غيرها من يميزها عن الدولة غير املدنية دينية كانت أو عسكرية. وبالتالي فالدولة املدنية له وهذا ما

 الدول ستكون محور حديثنا في املطلب الثاني.

 الرئيسة للدولة املدنية في ليبيا املطلب الثاني: املقومات

مندوحة من القول: أن الحديث عن مقومات الدولة املدنية يحتاج إلى كم هائل من األبحاث والدراسات لبحثه  ال

 لهذه الحقيقة  وبيانه ودراسته بالشكل املناسب،
ً
 بعد يوم. وفقا

ً
ولإلملام بجميع عناصره وجوانبه املتعددة واملتزايدة يوما

لن نستطيع في هذه الصفحات املعدودة أن ٌنلم ونبحث كافة مقومات الدولة املدنية املنشودة في ليبيا وفي بلدان الثورات 

 العربية اليوم بشكل عام.

يمكن أن نسميه الحد األدني من األسس والقواعد التي تسمح ملشروع  عليه، سوف نتناول أهم املقومات أو ما

الدولة املدنية أن يرى النور. هذه املقومات أو األسس يمكن إرجاعها إلى ثالثة أنواع : مقومات سياسية، مقومات 

 مقومات اجتماعية
ً
زمة . وبالطبع فكل نوع من هذه املقومات يشمل جملة من القواعد وا31اقتصادية وأخيرا

ّ
ألسس الال

(، املواطنة 
ً
للوصول إلى دولة مدنية عصرية. ويمكن اختصار كل ذلك في أربعة مقومات رئيسة وهي: الديمقراطية )أوال

.)
ً
( وحقوق اإلنسان )رابعا

ً
(، املجتمع املدني)ثالثا

ً
 )ثانيا

: النظام السياس ي في الدولة املدنية نظام ديمقراطي تعٌدِدي
ا
 أول

شكل النظام السياس ي في دولة ما يؤثر على مجمل املسارات: السياس ي، االقتصادي  من نافل القول: أن

 عن هذا 
ً
 الثقافي  داخل وخارج الدولة. فالحقل السياس ي بطبيعة الحال هو امليدان األكثر تعبيرا

ً
واالجتماعي وخصوصا

دولة ما يؤثر بشكل إيجابي أو سلبي  الواقع املتجدد املتغير داخل كل نظام سياس ي ديمقراطي. فشكل النظام السياس ي في

على عمل مؤسسات الدولة، وحقوق وحريات األفراد والتداول السلمي للسلطة. كما يؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على 

الصعيد االقتصادي وعملية التنمية، مّما ينعكس بالسلب أو االيجاب على حياة املواطن ورفاهيته والتوزيع العادل 

خدمات العامة، بل وعلى االبداع واالبتكار في مختلف املجاالت العلمية والثقافية واملجتمعية. وعلى هذا للثروات وتقديم ال

شكلت عوامل أساسية للمطالبة وباصرار على ضرورة 2011املنوال فشكل األنظمة السياسة التي حكمت ليبيا قبل ثورة 

بات العسكرية وحكم الفرد في ليبيا. لقد أعاد الربيع قيام دولة مدنية ذات نظام ديمقراطي تعددي، وطي صفحة االنقال 

العربي بشكل عام، والثورة الليبية بشكل خاص الحديث من جديد عن الدولة الديمقراطية بعد عقود من الحكم الفردي 

ولة في يتعلق بدور الد التسلطي الدكتاتوري الذي صادر وقمع الحريات، ومنع املواطن من حقه الطبيعي في مناقشة كل ما

إلى نظام يعمل من خالل آلته القمعية على تدجين 2011كافة املجاالت، فتحول النظام القمعي الدكتاتوري في ليبيا قبل 

 من تطويره وتثقيفه ووضعه على سكة الديمقراطية
ً
 . 32املجتمع بدال

استرداد حق تقرير املصير الذي يهدف إلى  –كما في باقي بلدان الربيع العربي  –فالتحول الديمقراطي في ليبيا اليوم 

سلبته تلك األنظمة التسلطية لبناء دولة مدنية قائمة على نظام ديمقراطي تعددي، قائم بدوره على مؤسسات سياسية 
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راسخة تعمل على ترسيخ الديمقراطية وحقوق االنسان، وتضمن االنتقال السلمي للسلطة من ناحية، وتؤكد على 

 .33ادية وسيادة القانون من جهة أخرى العدالة االجتماعية واالقتص

السؤال الذي يطرحه نفسه، ماهو النظام الديمقراطي الذي نطالب به في       بلدان الزال للقبيلة كلمتها وسطوتها 

 عن أن الثقافة السياسية للمواطن لم تصل بعد إلى املستوى الذي يمكنه من قبول نتائج اللعبة 
ً
ونفوذها؟ فضال

راطية بكل روح ديمقراطية؟ هل الديمقراطية التمثيلية )الكالسيكية( الزالت صالحة لالستيراد السياسية الديمق

والتطبيق في مجتمعات ما بعد الربيع العربي؟          تنبع أهمية هذا السؤال من أن بعض بلدان الربيع العربي التي تبنت 

ق العملي ّمما أدي إلى غموض املفهوم ذاته؛ حيث أصبحت الديمقراطية كنظام سياس ي في دساتيرها لم تلتزم به في التطبي

(، نظم شبه تسلطية، 
ً
( وصفات التسلطية ) واقعا

ً
هذه النظم ذات طبيعة هجينة تجمع بين صفات الديمقراطية )نظريا

 .34أو ديمقراطيات مزيفة

ة على مشاركة املواطنين يستقيم دون الحديث عن الديمقراطية التشاركية؛ القائم فالحديث عن الدولة املدنية ال

في تدبير الشأن العام من خالل الجمعيات، بما يؤدي إلى تجميع الطاقات وتبادل اآلراء للوصول إلى اآلليات املناسبة 

للتكفل بانشغاالتهم، وتضمينها في مطالب تتكفل هذه التنظيمات بتبليغها للجهات الرسمية، لتجسيدها في مشاريعها 

 ملقترحات املواطنين ورغباتهم وتحظى بقبولهمومخططاتها التنموية، م
ً
. فهذا النوع 35ما يجعل هذه املخططات انعكاسا

من املشاركة الديمقراطية يجعل ألصوات املواطنين صدى حقيقي وفاعل داخل مؤسسات الدولة العامة واملنتخبة، 

 عليها 
ً
 في الوقت الحاضر، وحتى في بلدان ويسهم في قيادة التحول نحو الديمقراطية التشاركية التي أصبح معوال

ً
كثيرا

 الديمقراطيات الغربية من أجل املساهمة في العملية التنموية.

ويمكن تعريف الديمقراطية التشاركية بأنها : " مجموعة من اإلجراءات والوسائل واآلليات التي تتيح للمواطنين 

 .36االنخراط املباشر في تيسير الشؤون العامة"

اعي والسياس ي الليبي اليوم يدعو إلى األخذ بهذا النوع من الديمقراطية؛ القائمة على مبدأ الحوار فالواقع االجتم

والتفاعل والتواصل واملسآلة، والتداول والنقاش غير املقيد بالخطوط الحمراء في الشأن العام؛ ألن هدف الديمقراطية 

، ومع ُمدّبري الشأن العام بشكل اليقف عند التشاركية هو دفع املواطن إلى املشاركة والتفاعل مع أخيه ا
ً
ملواطن أوال

مسألة منح أصواتهم ملن ُيمثلهم على غرار مايجري في الديمقراطية الثمثيلية؛ التي ينتهي دور املواطن فيها لحظة التصويت 

غاية الديمقراطية  في االنتخابات لتنقطع صلتهم باملنتخبين في انتظار الدورة االنتخابية القادمة. بتعبير أخر، ليس

 .37التشاركية تجاوز الديمقراطية التمثيلية؛ بل تكميلها وتجويدها وتحسينها

عد الديمقراطية التشاركية 
ُ
ركيزة من ركائز الدولة املدنية العصرية، وهذا يدعونا إلى ضرورة   -اليوم  –وبالتالي ت

 بع
ً
ين االعتبار هذه املسألة أو الركيزة الهامة لقيام الدولة املدنية التأكيد على أن يأخذ الدستور الليبي املرتقب والدته قريبا

املنشودة في صلب نصوصه، وذلك من خالل التأكيد على مسؤولية السلطات العامة على إفراد مساحات وحيز هام لفتح 

 املصيرية منها، مع التنصيص عل
ً
زمة املجال أمام املواطنين للمساهمة في اتخاذ القرارات العامة خصوصا

ّ
ى الضمانات الال

لكي تكون هذه املشاركة فعالة، وليست مجرد نصوص جوفاء تلتف عليها السلطات متى شاءت وكيفما شاءت، والحد من 

 ظاهرة الخطابات الرنانة والجوفاء للقائمين على الشأن العام.

 على صعيد حقوق االنسان، وعلى الشعوب العربية 
ً
فالعالم يشهد في هذه األلفية تطورات غير مسبوقة وخصوصا

املنتفضة أن تواجه الرهانات الكبرى لهذا التطور، وأن تثبت نفسها على الصعيد الديمقراطي بصفتها صاحبة القرار 

ليسوا استثناء من ذلك؛ فالتأكيد على دورهم الهام في عملية  األول واألخير في كل مايتعلق بحاضرها ومستقبلها، والليبين

التحول الديمقراطي، وممارسة حق املواطنة كرافد من روافد الدولة املدنية املرتقبة يجب أن تكون على قائمة أولويات 

 صانعي الدستور املرتقب.   
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: املواطنة أساس منح وفرض الحقوق والواجبات في الدولة املدنية
ا
 ثانيا

عد املواطنة من أهم ركائز
ُ
  -قبل كل اعتبار  –قيام الدولة املدنية الحديثة، دولة ترعى وتقدس حقوق املواطن  ت

كإنسان خلقه هللا وكرمه على سائر املخلوقات، وسخر له مافي الكون لينعم بحياة سعيدة. فالناظر إلى النظام السياس ي في 

ظام حينذاك  إلى إيجاد وترسيخ مؤسسات تحقق تسلطه وتعمل على يرى بوضوح كيف سعى الن2011ليبيا قبل ثورة 

حمايته وليس خدمة املواطن وحمايته، وبالتالي عملت تلك املؤسسات األمنية واأليدلوجية )حركة اللجان الثورية وغيرها( 

ذه وضمان ديمومته على تدمير فكرة املواطنة لدى الليبيين، واتكأ النظام على النزعة القبلية والجهوية لتعزيز نفو 

 واستمراره.

فالواقع الليبي اليوم مع تصدع مؤسسات الدولة وتحولها إلى شبه اقطاعيات ملن يسيطر ويملك القوة والنفوذ، 

 نذير بظهور دويالت ٌمتشردمة ٌتقسم الكيان الليبي وتشتته، دويالت مدعومة من قبل  ومع طغيان الجهويات ما
ّ
هو إال

 أخذ حصتها من الكعكة ) النفط والثرواث( الليبية، ولنا في الحالة اليمنية خير عواصم إقليمية ودولية لي
ّ
س لها هم إال

 
ً
يب عمدا

ُ
عبره. وهذا نرجعه في املقام األول إلى غياب مفهوم املواطنة في الثقافة السياسية لدى املواطن الليبي، الذي غ

 به في نهاية املطاف نحو دولة القانون واملؤسسات. وبشكل ٌممنهج ولعقود عن تشّرب مثل هذه املفاهيم التي تدفع

فاملواطنة بشكل بسيط هي " إنتماء اإلنسان إلى الدولة التي ولد بها وخضوعه للقوانين الصادرة عنها، وتمتعه 

. فاملواطنة 38بشكل متساوي مع بقية املواطنين بمجموعة من الحقوق والتزامه بأداء مجموعة من الواجبات تجاهها"

ة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة. وهي عالق

 على درجة من الحرية مع ما
ً
 سياسية مثل حق االنتخاب  تدل ضمنا

ً
يصاحبها من مسؤوليات، وهي تمنح املواطن حقوقا

  فهي نظام يهدف إلى ا39وتولي املناصب العامة
ً
إلحساس باالنتماء إلى الدولة، وتجاوز االنتماءات القبلية والعرقية . إذا

نفتقر إليه في بلداننا  والدينية واللغوية. وهنا تكمن أهمية املواطنة كأساس ومقوم من مقومات بناء الدولة املدنية. وهو ما

 أو باألحرى أن تتم إعادة إحياء هذا النظام 
ً
ألنه في الواقع قيمة أو مبدأ راسخ في  -العربية، ونأمل أن يرى النور قريبا

. وٌيرجع الكثير من الدارسين لتاريخ املجتمع 2011بعد ثوراث الشعوب العربية في  -شريعتنا الغراء التي لم نحسن تطبيقها 

ار البشري ظهور فكرة املواطنة كمفهوم اجتماعي إلى أواسط الحضارة اليونانية، والتي اعتبرت املواطنة كمقياس أو معي

الصدار التشريعات والقوانين الدستورية املنظمة للحياة االجتماعية في مدينة أثينا، وهي من قبيل املساواة في اإلنسانية 

 . 40واملساواة أمام القانون 

، فبناء دولة مدنية عصرية يحتاج في املقام األول إلى سواعد 
ً
يمكن القول : أن املواطنة هي ثقافة وممارسة معا

ن الواحد من خالل االلتزام بالواجبات والتفاعل البناء فيما بينهم في مختلف الفضاءات : السياسية أبناء الوط

واالجتماعية والثقافية... بما ٌيعزوز مقومات املجتمع ويساعد على تحقيق العدالة واملساواة فيما بينهم للوصول إلى 

 .41مستوى حياة أفضل وتحقيق كل متطاباتهم

 الحالة املجتمعية التي الزالت من هنا، فإن الحدي
ً
ث عن الدولة املدنية في ليبيا في ظل الوضع الراهن وخصوصا

رغم مرور تسع سنوات على ثورة السابع عشر من فبراير ُمكبلة بثقافة النظام السابق؛ أمر يدعو إلى االستغراب 

 في ظل االنفتاح اإلعالمي على العالم ومايدور فيه من أحداث مشابهة
ً
في بقاع كثيرة من العالم تطالب  وخصوصا

 بالديمقراطية والدولة املدنية. 

لم تكن هناك رغبة حقيقية لدى الليبين في إقامة دولة  قيام دولة مدنية ما -في ظل هذا الوضع  -نتصور  لذا ال

باق  مغلوب، والوطن غالب وال مؤسسة على شرعية دستورية وسياسية، وقادرة على احتضان الجميع على قاعدة ال

واألشخاص زائلون، دولة تكفل لألفراد مواطنتهم سواء في وجهها الحقوقي القانوني) الحقوق والحريات(، أو على صعيد 
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املشاركة السياسية التي تسمح لهم بتقرير مصيرهم بطواعية واقتناع، وتجعل منهم كائنات سياسية مندمجة في املعمار 

 .42ية في التفكير في الشأن العام، واالجتهاد في حل اشكالياتهاالجتماعي والسياس ي العام، ومساهمة بفاعل

ما املسعى أن تكون هذه املواطنة قادرة على 
ّ
فاملواطنة كمقوم من مقومات الدولة املدنية ليست غاية في ذاتها؛ وإن

 
ّ
 من خالل مواطنة املساهمة في انجاز وتحقيق االنتقال الديمقراطي املنشود، وقيام الدولة املدنية، وذلك لن يكون إال

 عليه بحب وطيب خاطر، وهي درجة من درجات املواطنة دونها جهد وعمل كبيرين. تدفع الفرد للقيام بما ومسئولةواعية 

نخلص إلى القول: أنه بالرغم من أهمية عنصر املواطنة كركيزة حتمية لبناء أي دولة مدنية في دول الربيع العربي 

 في الشأن العام.  اليوم بما فيها ليبيا، يظل حل
ً
 م الدولة املدنية بعيد املنال في غياب مجتمع مدني فاعل ومنخرط إيجابيا

:الدولة املدنية تستلزم وجود مجتمع مدني فاعل ومؤثر في الشأن العام  
ا
 ثالثا

دولة أو شبه الدولة في مجتمعات ما
ّ
ديثة كخطوة بعد الربيع العربي إلى الدولة املدنية الح يتطلب االنتقال من الال

الزمة وضرورية؛ إرساء ثقافة السالم ونبذ ثقافة العنف وأخذ الحقوق خارج إطار القانون واملؤسسات املعنية، وهذه 

لع بدوره في هذا 
ّ
الزمة اليمكن للمؤسسات الحكومية وحدها القيام بها دون وجود ومساعدة مجتمع مدني فاعل يط

ّ
ال

 في التأزم.  الشأن في مجتمع مثقل باألزمات بل وطاعن

هو من العبارات واملصطلحات التي اكتسحت الخطاب السياس ي في معظم دول  -كما يرى البعض-فاملجتمع املدني 

 من عناصر األيديولوجية  العالم في السنوات األخيرة، فانتقلت من مجرد مفهوم فلسفي إلى قيمة سياسية، ال
ً
بل عنصرا

 أنه يحتوي السياسية. ويتابع ذات االتجاه، أنه 
ّ
بالرغم من البساطة التي تظهر على هذا املصطلح بأن معناه واضح؛ إال

 عليه من جميع األطراف
ً
 متفقا

ً
 .43على الكثير من االلتباسات، حيث النجد له تعريفا

 
ا
يمكن إرجاع ظهور املجتمع املدني إلى أواخر القرن العشرين بسبب التحوالت التي طالت أغلب املجاالت  تاريخيا

ه: " مجموعة من الجماعات، ا
ّ
صد به عند ظهوره بأن

ٌ
لسياسية، االقتصادية واالجتماعية في أغلب بلدان العالم. حيث ق

واملؤسسات، واملنظمات غير الحكومية، أو غير الرسمية، أو األهلية، أو الهيئات فهو املجتمع املتمدن، وهو نقيض 

ا الناس فيما بينهم لتنظيم حياتهم االجتماعية، واالقتصادية، املجتمع التقليدي ويتكون من مؤسسات إدارية ٌينشئه

 .44والسياسية، والثقافية"

وبالنظر إلى طبيعة الثقافة السياسية السائدة في ليبيا خالل حكم القذافي وحتى بعد سقوط نظامه، وغياب فكرة 

مجتمع مدني فاعل اليوم ٌيعد وفق املؤسساتية وحداثة تكوين األحزاب بعد ثورة السابع عشر من فبراير، فإن وجود 

 
ً
 في الدمقرطة في إشارة إلى ما أثبتته التجربة العاملية في أمريكا الالتينية مثال

ً
 ضروريا

ً
 . 45البعض شرطا

وبالتالي عند الحديث عن ليبيا فإن شخصنة السياسة واختزال الدولة في شخص القذافي أو من خالل السعي إلى 

يدعم الديمقراطية أو  زعماء القبائل أو من قادة الثورة العسكريين أو املدنيين، كل هذا ال إعادة إنتاج طاغية جديد من

املساهمة في بناء دولة مدنية، وفي الوقت الذي يجب فيه السير نحو دعم مؤسسات املجتمع املدني واالنتقال بها من حالة 

 .46لة في الشأن العامالضعف بسبب ضعف فكرة الدولة إلى حالة املبادرة واملساهمة الفاع

الجدير بالذكر، أن املجتمع املدني في ليبيا عانى كثير من هيمنة الدولة وتسلطها خالل حقبة النظام امللكي، 

، واعتبر تكوينها جريمة عقوبتها 1972وكذلك إبان دكتاتورية القذافي؛ فقد حظر هذا األخير األحزاب السياسية منذ عام 

 عليها اإلعدام، وأن من تحزب خان 
ً
كما تقول أحد مقوالته الثورية، أّما النقابات والروابط املهنية الجماعية فكان لزاما

 االلتزام بالسياسة العامة للدولة التي تملك وحدها حق إنشاء أو حل هذه التنظيمات.

ت جزًءا من لذلك لم يكن ملنظمات املجتمع املدني أي فضاء أو مساحة تعمل فيها بحرية تامة عن الدولة، بل كان

آليات النظام السياس ي لتوجيه والسيطرة على الرأي العام الداخلي!وبالتالي فإن غياب املكون االجتماعي الهام في عملية 

 .47التحول الديمقراطي يجعل من هذه العملية أكثر عرضة للفشل في تحقيق أي مستوى واعد من الديمقراطية
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وتسييس املجتمع املدني في ليبيا خالل هذه الحقبة؛ إال أن املتابع  وبالرغم من وجود تاريخ من التضييق وتوجيه

للشأن املحلي الليبي اليوم يلحظ تنامي عملية والدة منظمات املجتمع املدني في كّل املدن الليبية، وتتمحور أغلب 

اصل االجتماعي املعروفة اهتماماتها على قضايا وانشغاالت حقوقية أو نسائية أو إنسانية الطابع. كما تحفل مواقع التو 

بأعداد متنامية من املجموعات والشبكات )كاملنظمة الليبية للقضاة(، مع غياب واضح ألى دور للدولة في والدة هذه 

 عن ظاهرة متأصلة في  -أن هذه الظاهر-يعتبره البعض  املنظمات، وهو ما
ً
 ذي صلة بما يجري أكثر من كونها تعبيرا

ً
أمرا

 على اسطباغ هذه التكوينات الناشئة بالطابع الجهوي أو املحلي، مّما أدي بعدد الثقافة الداعمة للم
ً
جتمع املدني، فضال

 .48من هذه التنظيمات املدنية بأن تظهر وتختفي سريعا كفقاعات

  فنلحظ صدور جملة من التشريعات املنظمة للمجتمع املدني ومؤسساته، كالقرار رقم 
ً
لسنة 1أّما تشريعيا

من ذات 2دارة مفوضية املجتمع املدني بشأن اعتماد الالئحة التنظيمية للمنظمات املدنية، والقرار رقم ملجلس إ2016

 .49الجهة بشأن اعتماد الالئحة التنظيمية لعمل املنظمات األجنبية في ليبيا

ه بالرغم من كل هذه الجهود التشريعية الهامة لتأطير املجتمع املدني في
ّ
 بعد ثورة  الجدير باإلشارة هنا أن

ً
ليبيا قانونيا

 أنه يجب الحذر من تسييس املجتمع املدني وتحزبه، مّما يجعله غير قادر على منافسة منظمات وكيانات 
ّ
فبراير؛ إال

تتسلح باملوارد املادية وبالشرعية الثورية)األحزاب(. وهذا الوضع أو الحال ليس خاص باملجتمع املدني في ليبيا على وجه 

 مع املكون القبلي الخصوص؛ بل أن 
ً
املجتمع املدني العربي يعاني بحكم طبيعته االجتماعية والثقافية من تداخال

والجهوي، دون إغفال دور النزاعات األبوية والتسلطية والزبونية والفساد. كذلك يمكننا أن نضيف إلى هذا؛ أن املجتمع 

الذي نشأ فيه، وهذا مايجعل املجتمع املدني الوليد في  املدني في غالب األحيان يحمل مزايا أو عيوب أو سلبيات النظام

 في االفتقار إلى 
ً
ليبيا بعد الثورة ٌيعاني من أثار وسلبيات النظام الدكتاتوري الذي أسقطته ثورة فبراير، معاناة تحديدا

علية املجتمع ودوره في القيم والثقافة الديمقراطية. وهي عقبات في طريق االنتقال الديمقراطي؛ كونها تقلل أو تحد من فا

 التحول املنشود.

 من واقع املجتمع الليبي )كمجتمع قبلي( فإن وجود مجتمع مدني فاعل يتطلب في تقديرنا ضرورة القيام 
ً
وإنطالقا

قبل ذلك بثورة ثقافية على بعض املوروثات الثقافية، ثورة تهدف إلى " إعادة بناء العقل، على شاكلة إعادة بناء اإلنسان 

 ملبدأ تقاسم العيش مع وتجد
ً
 بحق األخر في الحياة والثروة وقابال

ً
يد آليات إنتاجه الفكري والتفكيري، وجعله مقتنعا

األخرين ومغادرة العقلية اإلقصائية األستحواذية، والذهاب إلى األخر قصد محاورته ومحاججته والتوافق معه في مسائل 

يتمسك بعلمانية حاسمة  يقاطع الدين وال ثورة العقل املدني؛ فهو عقل الالّراهن واملستقبل يمكن أن نسمي هذه الثورة ب

يصادم القيم األخالقية الراقية، ولكن ٌيؤسس لتجديد فكري وحضاري شاملين... فاملدنية هي أساس التنوع، وهي  وال

 تكريس روح االختالف، وهي شرط من شروط بناء الدولة واملجتمع"
ً
دولة مواطنة عماٌدها فالدولة املدنية هي .50أيضا

مجتمع مدني فاعل، تسعى من خالله إلى السهر ورعاية حقوق كل من يتواجد على أراضيها دون اقصاء أو تمييز بين 

 مواطن وغير مواطن باعتبارها دولة  ترعى وتكفل وتصون حقوق االنسان.

: الدولة املدنية دولة ترعى وتحفظ حقوق اإلنسان 
ا
 رابعا

سس ومقومات -ة تقوم الدولة املدني
ُ
كذلك على السالم والتسامح وقبول  -باإلضافة إلى ماسبق الحديث عنه من أ

األخر، واملساواة في الحقوق والواجبات، بحيث تضمن لكل أفرادها ذات الحقوق والواجبات متى ماتساوت مراكزهم 

 حرية التعبير. فالدولة املدنية 
ً
في عالم اليوم أصبحت تقوم على أسس القانونية، وتؤمن لهم الحريات العامة وخاصة

وثوابت ثابثة في عرف كل الدول الحديثة، وعلى رأسها املواثيق الدولية التي أقرتها األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية في 

 مختلف قارات العالم.
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اإلنسان كإنسان فاملطالعة السريعة لبنود هذه املواثيق تكشف عن اتجاه ورغبة من واضعيها في اإلعالء من مكانة 

، وتضع أسس وثوابت تؤسس لدولة الحق والقانون والحرية والسالم واألمن. فبناء دولة مدنية حديثة يحتاج إلى 
ً
حر أوال

  كل دولة في طور االنتقال الديمقراطي أن املسؤولية األولى لها هي احترام حقوق مواطنيها ورعاياها 
ً
أن تفهم وتعي جيدا

زيزها، وتطويرها، وأن النهوض بها هي مسؤولية وطنية مقدسة تقع بالدرجة األولى على عاتق أجهزتها وضمانها ورعايتها، وتع

وهذا يتطلب ضرورة وجود عقد اجتماعي أو 51مجتمعة في إطار احترام أدمية األنسان وكرامته واحترام التزاماتها الدولية

أو الرض ى املجتمعي للسلطات الجديدة، وهذا  سياس ي حديث، عقد يؤسس للشرعية املؤسسية املنبثقة من القبول 

 في املعادلة االجتماعية 
ً
 مجهوال

ً
يقتض ي بطبيعة الحال أن تتحول النظرة إلى الفرد أو املواطن من مجرد كونه رقما

 في املجال السياس ي، وأن املواطن
ً
 فاعال

ً
 ذا حقوق، وُمشاركا

ً
 في مجتمعاتنا العربية القبلية إلى كونه مواطنا

ً
وفق  خصوصا

 هذا التصور هو إنسان واٍع وحر وفاعل ومسؤول.      

 لهذا التصور تتأسس الدولة املدنية، دولة الحق والقانون، دولة تضع القوانين والتشريعات بغرض تيسير 
ً
وفقا

أتي التمتع بالحقوق، وليس بغرض تعسيرها وتكريه املواطن في املنظومة القانونية والحقوقية في الدولة؛ فالقانون ي

اقتضاًء لتيسير التمتع بالحق في التعبير والتنظيم والعيش الكريم، والكرامة اإلنسانية، واالجتماع واالختيار الحر 

 واملعارضة، وليس لسلبها وتجريد املواطنين من أبسط الحقوق والحريات، كحرية التعبير والكالم في الشأن العام.

عتبر أكبر تراث إنساني مشترك لألنسانية، جاء مع ظهور الديانات فهذا التصور يجد سنده في أن حقوق اإلنسان ت

 جاء هذا الثرات اإلنساني لحقوق االنسان كنتيجة طبيعية 
ً
السماوية الثالث ) اإلسالم، املسيحية واليهودية(، وأيضا

لثقافية والسياسية لظهور مباديء الفلسفات والتطور الفكري لإلنسان، والرقي في مختلف مناحي الحياة: االجتماعية وا

 .52واالقتصادية ...

شكل الهدف األسمى من كل التنظيمات والكيانات األقليمية 
ٌ
عليه، فالحفاظ على هذه الحقوق ورعايتها وتعزيزها ت

زمة لخدمة ورعاية 
ّ
والدولية املعنية في هذا الشأن، وبالتالي يقع على كاهل الدولة أن تسن النصوص والتشريعات الال

؛ إذ يقع على الدول باإلضافة لذلك أن تهتم بتربية األفراد على احترام  ز هذه الحقوق، بل الوصون وتعزي
ً
يعتبر هذا كافيا

توجد دولة مدنية  توجد حقوق إنسان ال حقوق االنسان؛ كونها اللبنة األساس في بناء أي دولة ديمقراطية مدنية، حيث ال

أو مقوم من املقومات األساسية لقيام الدولة املدنية التي يتطلع لها  والعكس صحيح. وهذا بدوره ما يجعله ٌيشكل ركيزة

 إعالن ثورتهم على منظومة القهر والفساد واالستبداد عام 
ٌ
 .2011الليبيون منذ

 خاتمة:

 العام  لقد أصبح
ُ
الحديث عن الدولة املدنية في زمن الثوراث والتحوالت التي تشهدها منطقتنا العربية منذ

بدًءا من تونس ومصر وليبيا واليمن  -طار النظري؛ حيث نلحظ وبشكل جلّي إرادة صانعي هذه الثورات يتعدى اإل 2011

 إلى ثورة لبنان والعراق 
ً
من الحرمان والتسلط واالستبداد  -بعد هذه السنوات العجاف  -في اإلصرار على االنتقال  -وصوال

قراطية تقوم على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة. فهناك والقهر السياس ي إلى نظام أو ٌنظم أكثر انفتاحا ً وديم

إجماع مبدئي بين هذه الثورات على رفض الدولة البوليسية األمنية املتسلطة، والدولة التي تتعامل مع املصالح العامة 

 للدولة التي ال
ً
ام، ورفض أيضا

ّ
عي أن دفاعها عن الكرامة تعترف بالتنوع، وتلك التي تّد  كأّنها ملك خاص للطواغيت والٌحك

 والسيادة الوطنية يعفيها من احترام وصون حقوق وكرامة مواطنيها.

شبه االجماع هذا على مفهوم أو جوهر الدولة املدنية املنشودة أمامه رحلة من النضال والكفاح والصبر حتى 

 لهذه الشعوب املقهورة واملغلوب
ً
 ملموسا

ً
على أمرها لعقود طويلة، فتركة تلك األنظمة ثقيلة وليس أقلها على  هيتحقق واقعا

املستوى الثقافي والفكري للمواطن العربي. فبعد نجاح بعض تلك الثورات في تحقيق الخطوات األولى نحو االنتقال 

؛ نجد أن ما تحقق 2014-2011السلمي للسلطة ونحو نظام ديمقراطي كما هو الحال بالنسبة للثورة الليبية بين العامين 
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من نجاحات يجابه وبقوة واستماته من بعض األنظمة االستبدادية الشمولية في املنطقة؛ للحيلولة دون نجاح واكتمال 

تلك املساعي والجهود نحو التحول الديمقراطي في تلك البلدان، والعودة بها إلى املربع األول مربع االستبداد والدولة األمنية 

 البوليسية.

تحقق في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي إلى اآلن هو إيجابي بكل  الرغم من ذلك كله، يستطع املرء القول : أن مالكن ب

املعترف بها من قبل -املقاييس وٌيبشر بغد أفضل لليبيا، على الرغم من أحداث العنف واالعتداء على الحكومة الشرعية 

وبتواطؤ إقليمي ودولي إلعادة إنتاج دكتاتورية جديدة تؤمن لهذه الدول -املجتمع الدولي وإن كان لنا عليها بعض املآخذ 

مصالحها االقتصادية في ليبيا، وتقض ي على حلم الدولة املدنية التي إن قامت فسوف ٌتهدد مصالحها، وفي تجاهل تام لكل 

برى -تتشدق به تلك الدول  ما
ٌ
 وقبل كل ش يء، من حريات وحقوق إنسان، فمصالحها اال -التي تزٌعم بأّنها ك

ً
قتصادية أوال

 ملا تتشدق به تلك الدول حتى فيما بينها على الصعيد اإلنساني. وقد كشفت لنا جائحة كورنا الوجه الخفي

 أن البناء والتنمية واالزدهار
ً
واالستقرار واللحاق بركب الدولة املتقدمة يمر عبر طريق  لقد أدرك الليبيون جيدا

وم وعي مجتمعي لدى الغالبية بأن تماسك املجتمع وازدهاره وتطوره لن يتم بدون ترسيخ السالم ال الحرب، فهناك الي

مفاهيم السالم وقيم التسامح، لن يتم بدون نظام سياس ي ديمقراطي تعددي ومواطنة، ومجتمع مدني فاعل غير ٌمسيس، 

 أن تتولى الدولة عبر القنوات الرسمية املعنية رعاية وحماية حقوق املو 
ً
اطنين واألجانب مقيمين أو الجئين وفق وأخيرا

مباديء حقوق االنسان التي نستمدها من شريعتنا الغراء قبل املواثيق واألعراف الدولية. فالدولة املدنية الديمقراطية في 

تقديرنا لم تعد خيار بالنسبة لليبيين إن هم أرادو العيش بكرامة وحرية؛ بل هي ضرورية سياسية واجتماعية لتقدم 

 ور وازدهار املجتمع، واللحاق بركب التقدم والصناعات والتكنولوجيا...وتط

 :الهوامش

آفاق الدولة املدنية بعد االنتفاضات العربية، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، بيروت ، -1

 .8، متاح على شبكة املعلومات الدولية، ص 2013

 394، ص 2009العربية، دار الحديث، القاهرة،  إسماعيل الجواهري، تاج اللغة وصحاح-2

 ومابعدها. 252، ص 11ه، مجلد  1414حمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، -3

4-Le Robert illustré 2018, nouvelle édition millésime, 2018, Paris, p.689. 

 .394الجواهري، تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع سبق ذكره، ص -5

 .304، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ص 2004،  4املعجم الوسيط، ط-6

 . 57، ترجمة إبراهيم شتا، دار قرطبة، ص 1،1993برناردلويس، لغة السياسة في اإلسالم، ط-7

 . 26، دار الكلمة للنشر والتوزيع، املنصورة، ص2012، 2محمد محمد أبوعجور، الدولة املدنية التي نريد، ط-8

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص 1988، 1د. سعد الدين إبراهيم، املجتمع والدولة في الوطن العربي، ط-9

لماني: دراسة . كذلك أنظر د. ماجد إبراهيم الزميع، الدولة املدنية بين االتجاه العقلي اإلسالمي املعاصر واالتجاه الع41

 . 33، دار الهدي النبوي للتوزيع والنشر، القاهرة، ص 2013، 1عقدية، ط

 . 702، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص 2د. عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج -10

، 1العلماني: دراسة عقدية، ط.د. ماجد إبراهيم الزميع، الدولة املدنية بين االتجاه العقلي اإلسالمي املعاصر واالتجاه  -11

 . 40، دار الهدي النبوي للتوزيع والنشر، القاهرة، ص 2013

أحمد بوعشرين األنصاري، مفهوم الدولة املدنية في الفكر الغربي واالسالمي، املركز العربي لالبحاث ودراسة -12

 .19، ص 2014السياسات، أبريل، 
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ته ومعناها ذو الجبهة العريضة. راجع د. ماجد الزميع، مرجع سبق اسمه الحقيقي أريستوقلس، وإفالطون هي كني-13

 . 35ذكره، ص 

 .24، ص 1989ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -14

 .35د. ماجد الزميع، مرجع سبق ذكره، ص  -15

 ,Le dictionnaire du vocabulaire juridique de l’étudiant en licence de droit, Litec -ينظر في هذا التعريف:    -16

2009, Paris, p.162. 

 .36-35د. ماجد الزميع، مرجع سبق ذكره، ص -17

شمس الدين سامي فراشري، املدنية اإلسالمية ورسالة هّمة الهمام في نشر اإلسالم، ترجمة محمد األرناؤوط، دار -18

 .35، ص 2012الكتاب املصري، القاهرة ، 

 . 859املعجم الوسيط، مرجع سبق ذكره، ص  -19

 .44أحمد محمد السعدي، الدولة املدنية وموقف اإلسالم منها، مقال متاح على شبكة املعلومات الدولية، ص.  -20

 ومابعدها. 24أحمد محمد السعدي، مرجع سبق ذكره، ص  -21

 ينظر في هذا التعريف: -22

- :  Dictionnaire  Larousse, sur le site

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/civil/16268?q=civil#16133 

 ومابعدها. 25أحمد محمد السعدي، مرجع سبق ذكره، ص  -23

، ص 2012محمد محمد أبو عجور، الدولة املدنية التي نريد، الطبعة الثانية، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهر،  -24

26.. 

. مشار إليه لدى د. 10، دار املدني، دمشق، ص 2002، 1املجتمعان األهلي واملدني في الدولة العربية الحديثة، ط -25

 .45ماجد الزميع، مرجع سبق ذكره، ص 

 .46. ماجد الزميع، مرجع سبق ذكره، ص د -26

، الدار العربية 1،2014د. أبو بالل عبد هللا الحامد، ثالثية املجتمع املدني عن سر نجاح الغرب وإخفاقاتنا، ط -27

 .15للعلوم، بيروت، ص 

للدراسات والبحوث ، مركز اإلمارات 2017، 1راشد العريمي، تحديات الدولة املدنية في العالم العربي واإلسالمي، ط -28

 .8االستراتيجية، ص

 .27-26محمد محمد أبوعجور، الدولة املدنية التي نريد، مرجع سبق ذكره، ص  -29

، 2012شمس الدين سامي فراشري، املدنية اإلسالمية ورسالة هّمة الهمام في نشر اإلسالم، ترجمة محمد األرناؤوط،  -30

 .35دار الكتاب املصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ص 

أسس بناء الدولة املدنية الحديثة، سلسلة كتيبات الحوار الوطني، مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بدون طبعة أو  -31

 .6سنة طبع، متاح على شبكة املعلومات الدولية، ص 

 .12آفاق الدولة املدنية بعد االنتفاضات العربية، مرجع سابق، ص  -32

د. علي مصباح الوحيش ي، دراسة نظرية في التحول الديمقراطي، مجلة كلية االقتصاد للبحوث العلمية، جامعة  -33

 .49، ص2015ليبيا، املجلد األول، العدد الثاني، أكتوبر، -الزاوية

، يونيو 31ديمقراطي العربي في ظل املوجة الرابعة، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد د.نبيل كريبش، آفاق التحول ال -34

 .232، املجلد أ، ص.2009

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/civil/16268?q=civil#16133
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. 2019أغسطس  11أسامة الخديري، الديمقراطية التشاركية باملغرب، مقال منشور على موقع مغرب القانون،  -35

 /https://www.maroclaw.comمتاح على شبكة املعلومات الدولية على املوقع : 

 ينظر في هذا التعريف:  -36

- Sandrine RUI,«Démocratie participative»,inCASILLOI. avec BARBIERR., BLONDIAUXL., 

CHATEAURAYNAUDF., FOURNIAUJ-M., LEFEBVRER., NEVEUC. etSALLESD. (dir.),Dictionnaire critique et 

interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013, ISSN : 2268-5863 . 

URL:http://www.dicopart.fr/fr/dico/democratie-participative.37- 

 سامة الخديري، مرجع سبق ذكره.أ-38

مكتب التوجيه املجتمعي، نشرة فصلية تصدر عن مكتب التوجيه املجتمعي بوزارة األوقاف والشؤون األسالمية، دولة -39

 .1، ص2010الكويت، 

 املرجع السابق.-40

د. أبوالفتوح بوهريرة، د.مصطفى محجوبي، فكرة املواطنة بين املمارسة املدنية وترسيخ املباديء االجتماعية : قراءة -41

 eloued.dz-www.univفي اإلشكاليات واملعوقات، مقال متاح على شبكة املعلومات الدولية على املوقع : 

. رسالة  -دراسة استشرافيه، حالة الدراسة: مدينة بسكرة –مراد، مكانة املواطن واملواطنة في املدن  حنان -42
ً
أنموذجا

 .6، ص 2017دكتوارة، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائر، 

، 2012فمبر ، نو 9املواطنة في املغرب العربي، مجموعة الخبراء املغاربيين، مركز الدراسات املتوسطية والدولية، عدد  -43

 . )متاح على شبكة املعلومات الدولية(.2ص 

، 23د. طارق زياد أبوهزيم، املجتمع املدني وبناء الدولة املدنية الديمقراطية: مقاربة سياسية، مجلة املعارف، املجلد  -44

 .193، ص 2017أ،  – 1العدد 

 املرجع نفسه. -45

 .160د. يوسف محمد جمعة الصوان، مرجع سابق، ص  -46

 املرجع نفسه. -47

 .161املرجع نفسه، ص  -48

 املكان نفسه.-49

محمد عمران، تشريعات املجتمع املدني في ليبيا: تاريخ من التضييق، حاضر مرتبك، ومستقبل مجهول، املفكرة  -50

 https://legal-agenda.com/article.php?id=1752القانونية، متاح على شبكة املعلومات الدولية على املوقع التالي : 

اس، ليبيا التي رأيت ليبيا التي أرى 
ّ
 .275، تونس، الدار املتوسطية للنشر، ص 2018، 1محنة بلد، ط -املنصف ون

، مقال منشور 2 -املفاهيم -دولة املدنية : القانون وحقوق االنساننادية حسن عبد هللا، نحو استراتيجية وطنية لل -51

 2011-3530على موقع الحوار املتمدن على الشبكة الدولية، العدد 

 .2009-3-8، 2579انجي توفيق، دولة القانون وحقوق اإلنسان، مقال متاح على موقع الحوار املتمدن، العدد -52

 : املراجع لئحة

 املراجع باللغة العربية  -

: القواميس واملوسوعات
ا
 أول

 .2009الجواهري إسماعيل، تاج اللغة وصحاح العربية، القاهرة، دار الحديث،   -

https://www.maroclaw.com/
https://www.dicopart.fr/fr/dico/democratie-participative
http://www.univ-eloued.dz/
https://legal-agenda.com/article.php?id=1752
https://legal-agenda.com/article.php?id=1752
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 .2004،القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 4املعجم الوسيط، ط -

 ، لبنان، املؤسسة العربية للدراسات والنشر.2الكيالي عبد الوهاب، موسوعة السياسة، ج -

 .11ه، مجلد1414محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت،  -

: الكتب
ا
 ثانيا

، بيروت، الدار العربية 1،2014الحامد أبو بالل عبد هللا، ثالثية املجتمع املدني عن سر نجاح الغرب وإخفاقاتنا، ط -

 للعلوم.

األنصاري أحمد بوعشرين، مفهوم الدولة املدنية في الفكر الغربي واالسالمي، املركز العربي لألبحاث ودراسة  -

 .2014السياسات، أبريل، 

اس املنصف، ليبيا التي رأيت ليبيا التي أرى  -
ّ
 .2018، تونس، الدار املتوسطية للنشر، 1محنة بلد، ط -ون

 ، دار قرطبة. 1،1993برنارد لويس، لغة السياسة في اإلسالم، ترجمة إبراهيم شتا،ط -

 .1989بدوي ثروت، النظم السياسية، القاهرة، دار النهضة العربية،  -

، اإلمارات، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 1العريمي راشد، تحديات الدولة املدنية في العالم العربي واإلسالمي، ط -

 .2017االستراتيجية، 

 .1988، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1إبراهيم سعد الدين، املجتمع والدولة في الوطن العربي، ط -

اؤوط، القاهرة، فراشري شمس الدين سامي، املدنية اإلسالمية ورسالة هّمة الهمام في نشر اإلسالم، ترجمة محمد األرن -

 .2012دار الكتاب املصري، بيروت، دار الكتاب اللبناني،

، 1ماجد إبراهيم الزميع، الدولة املدنية بين االتجاه العقلي اإلسالمي املعاصر واالتجاه العلماني: دراسة عقدية، ط -

 . 2013القاهرة، دار الهدي النبوي للتوزيع والنشر، 

 .2012،املنصورة، دار الكلمة للنشر والتوزيع، ،2ملدنية التي نريد، طمحمد محمد أبو عجور، الدولة ا -

: الرسائل الجامعية
ا
 ثانيا
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 خيار التسوية السياسية الليبية في ضوء معطيات املساعي الدولية الراهنة

The choice of a political settlement in Libya in light of the current international efforts 

 عبدالحي علي قاسم صالحد / 

 أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية في جامعة صنعاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص:

في مشهد التجاذب الدولي التي تعيشه الدولة الليبية ما بعد الثورة، وجدت ليبيا نفسها في فك تدخالت إقليمية ودولية غير 

مسبوقة، بحيث أسهمت سلبيا في تشظية الواقع الداخلي، وعززت من انقسامه، وتوسيع شرخ القوى السياسية 

اعية المتباينة، لتذهب ليبيا منقسمة بين شرق وغرب متناحر، يتصارع فيه الخارج أكثر من قوى الداخل، وتعبث واالجتم

بمدخالته األمنية والسياسية والعسكرية قوى خارجية جلها تستثمر بالعصابات، وتذكي الصراع بدال من حلحلته، مما 

  .تهاجعل من خيار التسوية بين الفرقاء مشكلة يصعب فك تعقيدا

وفي ضوء معطيات النفق الليبي، أسهمت مساعي دولية، تقف على مسافة متساوية، وال تستهوي التدخل السلبي، 

واالستثمار بالعبث الداخلي وتسميمه في حلحلة الوضع ولو عسكريا، وأهم تلك المساعي، وأهمها تأثيرا الدور األلماني 

هذه الجهود األلمانية واجهة صعوبة كبيرة في كبح التدخالت. وأن تأتي في مؤتمر برلين في إطار األمم المتحدة، بيد أن 

ثمارها، وتصل إلى تسوية بين الفرقاء، وهي بحاجة لدور أمريكي فاعل ووازن، لكبح جماح التدخالت المسممة والعبثية 

ى الليبية جزء من الحل للواقع الليبي الحالي، ناهيك عن أهمية نضج سياسي ليبي بخطورة المرحلة، حتى تكون تلك القو

بدال من أن تظل رهن مآسير القوى اإلقليمية والدولية المتصارعة. فالحل في األخير لن يكون إال ليبيا، وال يرجى الحل 

   .من دول منغمسة في وحل الصراع

 ارجيةالكلمات المفتاحية: التسوية السياسية، األزمة الليبية، الجهود الدولية، األمم المتحدة، القوى الخ

Abstract: 

In the scene of the international tension that the post-revolution Libyan state is 

experiencing, Libya found itself in dismantling unprecedented regional and international 

interference, as it negatively contributed to the fragmentation of the internal reality, 

reinforced its division, and widened the rift of the disparate political and social forces, so 

that Libya would go divided between a rival east and west, In it, the outside is fighting 

more than the internal forces, and its security, political and military inputs are tampered 

with, most of which are investing in gangs, fueling the conflict instead of resolving it, 

which made the choice of settlement between the parties a problem difficult to decipher 

its complexities. 

 In light of the data of the Libyan tunnel, international efforts have contributed, standing 

at an equal distance, and not appealing to passive intervention, and investing in internal 

tampering and poisoning it in resolving the situation even militarily. German interface has 

great difficulty restraining intrusions. And for its fruits to come, and reach a settlement 

between the parties, and it needs an effective and balanced American role, to curb the 

toxic and absurd interference of the current Libyan reality, not to mention the importance 

of a Libyan political maturity due to the seriousness of the stage, so that these Libyan 

forces are part of the solution instead of remaining subject to the misfortunes of the 

powers Regional and international conflicts. In the end, the solution will only be Libya, 

and there is no hope for a solution from countries involved in resolving the conflict. 

Key words: political settlement, Libyan crisis, international efforts, the United Nations, 

external forces. 
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 مقدمة.

ما بعد الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، وسقوط الدولة  في مشهد املعترك السياس ي الذي عاشته ليبيا

دفعة واحدة، وجدت ليبيا نفسها في فك تجاذبات فواعل إقليمية ودولية غير مسبوقة في مشهد التدخالت الدولية، إال ما 

االنتهازية تكشر  كان مع أملانيا أعقاب الحرب العاملية الثانية. تدخال خلت معطياته من أي أبعاد إنسانية، وحضرت

ما اعتبار مغارم الشعب الليبي، وتضحياته الجسام في مناجزة  بأطماعها كفريسة سمينة كال يريد اقتسام مغنمها بدون 

الديكتاتورية. وأمام واقع كهذا متجاذب، ورخو في نفس الوقت لم تجد القوى السياسية املتباينة حيلة من خيار سوى 

 كم بمسار تيار التدخالت، وتقاطعات القوى الخارجية فيه وافتراقها.ركوب موجة التدخالت، دون التح

مصلحة ليبيا في زخم التدخل وحدته التنافسية، وروح مشاريع املعادلة الصفرية بين مشروعين متناقضين، 

ومكسبها  اختلطت أوراق الالعبين الداخليين بصورة بدت معها حكمة ورزانة العقل الليبي تفقد بوصلة األهداف الثورية،

في اإلطاحة بركام االستبداد، واجترت بقصد أو بغير قصد إلى هاوية صراعات اآلخرين أكثر من خالفات القوى الداخلية 

 البينية، حتى شركاء الثورة ذاتهم. 

ليبيا، كغيرها من الدول العربية ربما اليمن كحالة قريبة، وإن لم تكن بذات التجاذبات وحدتها، وزحمة الفاعلين 

دوليين واإلقليميين، حضر في ساحتها السياسية واألمنية ماكنة االنقالبات ومموليها الرئيسيين، أو بمعنى أصح وكالء ال

وأدوات الفواعل الدولية، من ذوي األدوار الوظيفية املوثوقين، وفي املقدمة وكيلة لواء إسقاط الثورات، وبعثرة 

عصابات اإلمارات العربية املتحدة صاحبة االمتياز في مثل تلك املهمات، املكتسبات، وتسميم الساحات، وتلغيم الواقع بال

الفتاح السيس ي ثمرة أول انقالب إماراتي سعودي في املنطقة محل التغيير، وأكثر ثقال وتنسيقا مع  متعاونة مع نظام عبد

الليبي وتحديدا طبرق وبنغازي، هذا التوجه، الحضور الدولي ممثال بروسيا وفرنسا. ركز هذا املحور أنضاره على الشرق 

حيث استقر الحال باللواء خليفة حفتر القادم من وراء مياه األطلس ي، وتحديدا الواليات املتحدة. قد يتبادر إلى الذهن 

سؤال وجيه، وهو ملا أتى اللواء حفتر بدون حضور أمريكي رسمي فاعل، وثقل عسكري كاآلخرين؟ أليست القوة األعظم؟ 

 واملوارد كثيرا؟ ويهمها املوقع

على الجانب اآلخر، كانت هناك تركيا وقطر تضع أنضار اهتمامها على الغرب الليبي ممثال بحكومة الوفاق 

، ولم تألوا دعما سياسيا 2011فبراير  17الشرعية في توجه نقيض تماما لتيار اإلطاحة بما أفرزته ثورة الشعب الليبي في 

ق الليبية، بيد أن قوة الزحف القادم من الشرق الليبي املمول واملسلح بسخاء بالغ، وإعالميا للوقوف بجانب حكومة الوفا

وبنفس أطماع الفاعلين في إقصاء حكومة الوفاق، وتنصيب اللواء خليفة حفتر زعيما آخر على شاكلة الوضع املصري بلغ 

اط الغرب الليبي بكامله، بيد أن حدود طرابلس، وأصبح على مرمى كيلو مترات من قلب حكومة الوفاق، ناهيك عن إسق

معادلة املعركة سرعان ما تغير مع مشهد ما بعد االتفاق العسكري والحدودي الخاطف في عمق املتوسط بين حكومة 

فايز السراج وتركيا أردوغان، ومع دخول قوة السالح التركي الحديث على خط املعركة سرعان ما تساقط الزحف، وتهاوت 

غرب الليبي إلى قاعدة الوطية، فحدود سرت شرقا وقاعدة الجفرة جنوبا، ولوال ضغوطات دولية، قالع القواعد في ال

وفيتو مصري مباشر في تدخل الجيش املصري بثقله، قد يزيد املشهد الليبي تعقيدا، ويجر البلد إلى كارثة حقيقية، لكانت 

 حكومة الوفاق وصلت طبرق وبنغازي. 

سرت، ألخذ نفس استراحة املحارب، الباحث عن مقاربة سياسية أكثر من  بيد أن توقف الطرفان عند حدود

مكاسب الرصاص، فتح هامشا مهما لحراك دبلوماس ي، السيما بعد النزول عند قناعة استحالة الحسم العسكري، 

جنيف  وتوازن األوضاع ميدانيا. كما حضرت الحاجة إلحياء حقيقي، وترجمة واقعية التفاقيات الصخيرات، ومفاوضات

املنبثقة عن تفاهمات برلين وتحديدا منها العسكرية، ليصل الطرفان إلى اتفاقية وقف دائم للنار، ولغة الرصاص، 

والجلوس بمصداقية، وإرادة وطنية ناضجة لحلحلة امللف السياس ي، والوصول إلى تسوية سياسية سريعة بتشكيل 
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ل سنة كحد أقص ى، مثلما توصل الطرفان إلى قناعة تامة بأن حكومة توافق جديدة تضم الفرقاء، تعقبها انتخابات خال

كبح التدخالت الخارجية املسممة للتسوية، ومصالح الشعب الليبي هي خيار ال بديل عنه للذهاب نحو تسوية، وفي ذات 

يكا بومبيو، السياق أطلقت الدعوة األممية التي يقف خلفها الدور األمريكي، الذي قالها بصريح اللفظ وزير خارجية أمر 

بأنه على التدخالت أن ترفع يدها بأقرب وقت، لترك الفرقاء الليبيين يصلون إلى حلول سريعة، ملا لطول األزمة من 

حساسية ومخاطر على وحدة الشعب الليبي، ومصير األمن واالستقرار على ضفة املتوسط الجنوبية، ودول الحوض. وبين 

عين التسوية، وعلى مسافة متساوية لنجاح التسوية، ووضع مقاربات مرضية لكال هذا وذاك كانت املغرب تنتظر الفرقاء ب

 الفريقين.

ليست املغرب وحدها في جهود املقاربة الحقيقية بين الفرقاء، فثمة ال عب دولي مهم كأملانيا، كانت له جهود 

وصا في االتفاقية األمنية واضحة في ردم فجوة التباين، والحرص على إيجاد تسوية، وقد حققت اختراق واضح، خص

بضرورة الوقف الشامل والدائم إلطالق النار. ويأتي هذا الدور األملاني من معطى أن أملانيا ال تستهوي ممارسة سياسية 

األطماع بالعبث، الذي تحترفه دوال أخرى، كروسيا وفرنسا واإلمارات، وسواها من الدول، كما لم تدخل املعترك الليبي 

 مسافة متساوية من إيجاد حل بين الفرقاء.كتركيا، وعلى 

وبغض النظر أن املصالح حاضرة في سياسة الدول، فهي ليست جمعيات غير ربحية، ولبعضها مصالح حيوية في 

ليبيا، لكن البعض يصل إلى أهدافه على قاعدة املصالح املشتركة، واحترم إرادة الشعوب، وعدم العبث بمصائرها، 

ال تحضر سوى أطماعها االنتهازية، وتصارع بقوة لتنصيب هيكل سياس ي ليبي على مقاسها،  ومؤسساتها، وأخرى دوال

بدونما اعتبار لتطلعات اآلخرين وتضحياتهم في الوصول إلى دولة مدنية، وأبشع أنها تعرف أمنها القومي بصورة غير 

ن مصالحه حد أن يطمع باحتالل منطقية تتنافى مع تطلعات الشعوب بحكومات ديمقراطية، بل أن بعضها يذهب بجنو 

القرار السياس ي إن لم تتاح له فرصة احتالل األرض، باستثمار العصابات، وسوء توجيه نشاطها العبثي، وهذا ما حصل 

في ليبيا لألسف، وحصل بصورة أوضح في اليمن، فسبق أن حضرت اإلمارات والسعودية في املشهد اليمني مع مطلع 

ية، وإسقاط املشروع الحوثي االنقالبي، فانحرفت في مهمتها، وباشرت أهداف وتكتيكات الستعادة الشرع 2015العام

 خاصة بها إلسقاط الشرعية، واحتلت عدن، وبجانبها جزية سقطرى وميناء بلحاف في شبوة، والقائمة تطول.

ح املشهد ونجعله ونبقى مع املشهد الليبي بمدخالته ومخرجاته بنسق منهجي في التسوية والعسكرة، وحتى ال نسط

بال عمق، أو معنى واقعي نفترض أن حلحلة امللف الليبي مؤخرا نحو التسوية بين الفرقاء، جاء بجهد أممي مع وستيفاني 

وليامز القائمة بأعمال املندوب األممي، سوى أن معطيات الحقيقة التي يراها البعض تقول بأن دخوال أمريكيا قويا على 

في األصل أمريكيا، ربما في بعض جوانبه يتوافق والجهود األملانية واملغربية، ومحادثات  خط الوصول إلى تسوية، هو

جنيف، لكن الضغط األمريكي يظل وازنا مع أهمية الدور األملاني للدفع بعملية التسوية. وهنا يتبادر سؤال إلى الذاكرة 

خرا بعد مساجالت وتداعيات كبيرة عقدت عن أسباب وحيثيات غياب الدور األمريكي عن مسار التسوية، وظهوره مؤ 

 املشهد الليبي؟

وهل املوقف األمريكي واألملاني من القوة واملصداقية بحيث يمكن أن يكبح نفوذ وتدخالت القوى اإلقليمية 

والدولية كروسيا وفرنسا وتركيا بحيث يذهب الليبيين إلى تسوية تضمن عودة األمن واالستقرار والدولة موحدة 

 ا؟ أم أن جلبة املفاوضات ليست سوى تبادل أدوار ال تحضر التسوية الحقيقية في حساباتها؟بمؤسساته

وفي ضوء تداعيات املشهد الليبي التفاوض ي هل خيار التسوية السياسية بين القوى السياسية الليبية ممكنا في 

 افق ليبي؟ضوء معطيات املساعي الدولية الراهنة؟ وهل سوف تأتي ثمار التسوية أكلها في تو 
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 حيثيات غياب الدور األمريكي الفاعل في مشهد الصراع والتفاوض: املطلب األول 

ظل املوقف األمريكي السياس ي غامضا، وغير واضح املعالم، إال من بعض التصريحات واالستفسارات في املشهد 

رص على النفوذ في املناطق الحيوية، الليبي، لكن عين السياسة األمريكية ال تغفل عن مصادر القوة، وتعزيز الرخاء، والح

وليبيا كغيرها من دول القرن اإلفريقي، بل تفوقها أهمية اقتصادية وحيوية تتمحور اإلستراتيجية األمريكية تجاهها حول 

ن ثالث نقاط أساسية، زيادة معدل التجارة، واالستمرار في مكافحة اإلرهاب، بينما الثالثة ال تعني ليبيا، وهي التأكد من أ

 .  1مساعداتها تصب في األوجه الصحيحة وفقا ملستشار األمن القومي األمريكي السابق جون بولتون 

واملرجح أن غياب الدور األمريكي الفاعل ما بعد الثورة بصورة مباشرة، يعود ربما لحساسية املوقف الشعبي الليبي 

ير األمريكي من قبل الثوار املتحمسين، بعدها من كل ما هو أمريكي، خصوصا بعد سقوط نظام القذافي، وتصفية السف

تركت الواليات املتحدة الباب الليبي على مصراعيه لفواعل أدوات تعبث بمجمل املشهد الليبي، ربما أعطتها دورا، وهامشا 

كوظيفة انتظرت نجاحها في إزاحة حكومة الوفاق من املشهد، غير أن الحضور الروس ي الفاعل والتوسعي كان يؤرق 

مريكان ويزعجهم، كما يثير مخاوفهم، وهذا ربما دفعها أيضا  لغظ الطرف عن حضور تركيا، وتمتعها بهامش كبيرا األ 

لوقف ذلك التمدد الروس ي وحلفائه في املعسكر العربي، حتى يحين الوقت والفرصة املناسبة لدخولها على الخط بعد أن 

 ضعتهم أمام واقع الالحسم.تكون رحى الصراع قد أنهكت الطرفين، أو بمعنى أصح و 

 أوال: الدور األمريكي في ليبيا بين مسارين:

فاألمريكان وفق سيناريو اللعب باألدوات، انتقموا للسفير األمريكي املغتال، والرفض الشعبي والسياس ي لحضورها 

الثورة أو السعي كالعب مهم، بأن أعطوا الضوء األخضر للقوى املعادية للثورات العربية إلسقاط حكومات ما بعد 

إلفشالها، كما هو حال مصر وتونس واليمن وغيرها من الدول، وأكثر أن العملية لم تكن سوى تبادل أدوار عبثية يصل 

معها الرأي العام اللليبي إلى مرحلة الحنين إلى حقبة االستبداد، وعودة العسكري املؤبد، ودولة األسرة والعشيرة املستأثرة 

هذا هو الوضع األنسب للقوى الطامعة واالستعمارية، يساعدها في ذلك غياب النضج الوطني بالسلطة واملوارد، و 

واملؤسس ي، ناهيك عن توفر شخصيات وصولية وانتهازية عسكرية ما زال يعشعش في عقلها انتساخ املاض ي إلى الحاضر، 

 والدعم األجنبي السخي.ص والعتاد ولو أن تلك املعطيات عفا عليها الزمن، والطموح مهما تسلحت بالرصا

وهذا املسار يعني فتح الباب، وتشجيع دخول الالعبين األكثر عبثا وطمعا، لتسميم الواقع وتلغيمه، بحيث تعجز 

معه جهود التسوية، وال يكون بمقدار أحد ضبط املشهد والتحكم بزمام معطياته. في تحين الوقت املناسب إلمالء الحل 

 تالي تقرر الدولة حجم مصالحها، والحد من مكاسب اآلخرين.دون كوابح معارضة قوية، وبال

املسار الثاني: أو السيناريو الثاني، وهو افتراض حسن النوايا، بأن تدخال أمريكيا جاء لفشل األدوات في تنفيذ 

ديد املهام املوكلة إليهم، وخوف الطرف األمريكي من نفوذ الروس واستئثارهم بنصيب األسد في موقع إستراتيجي ش

الحساسية للشركاء األوروبيين والعرب، ناهيك عن مورد ليبيا اإلستراتيجي من النفط والغاز، عالوة على املوارد املعدنية 

 العديدة.

 ثانيا: حضور متأخر للدور األمريكي 

لية لم تكن الساحة الداخلية الليبية مهيئة لدور أمريكي فاعل على أثر سقوط نظام القذافي الذي لم تسهم بفاع

على سقوطه، ناهيك عن صورة مشوهة في الرأي العام الجمعي الليبي، ونفور واضح للقوى السياسية الليبية من أن تمد 

يد الشراكة لواشنطن، وأمام هكذا مشهد في العالقة متأزم زاد من توتره تصفية السفير األمريكي، أن تتحرك تلك 

                                                           
 .2019 /29/12عماد عنان، بعد غياب طال أمده .. هل تعود أمريكا للساحة الليبية مجددا، نون بوست، تقرير نشر بتأريخ 1
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ربما لم يكن بعيدا عين رضاها، وهيئة له قوى إقليمية ال تجد حرجا  السياسة وفقا للدور بالتوظيف، وترمي بسهم جنرال

في اللعب على املكشوف في الساحة الداخلية الليبية بآلية ال تأخذ في اعتبارها أولوياتها املشهد الليبي، واستحقاقاته 

وأكثر االستثمار، والنفوذ في األمنية واالجتماعية والسياسية، بقدر ما تأسسه وتصنعه من وقائع على مقاس أطماعها، بل 

من القوى  تغذية الصراعات والخالفات، مستغلة حالة عدم الثقة بين الفرقاء، وتراكمات املظالم السابقة للكثير

 السياسية واالجتماعية.

فبعد سقوط النظام السابق في ليبيا كما أسلفنا، وقتل السفير األمريكي ارتأت السياسة األمريكية أنه ليس 

ها الحضور في التأثير الداخلي من منظور صورتها املشوهة، وغير املقبولة، فقررت دور املراقب للتدخالت، وربما بمقدور 

 املذكي واملوازن عند الضرورة، وتحين فرصة قبولها بعد أن يصل الرأي العام للتذمر.

هذا املوقف يتجلى من خالل التناقض الغريب، الذي سجله الرئيس األمريكي دونالد ترامب، والتقطته وسائل 

اإلعالم العاملية عندما أعرب رئيس الوزراء اإليطالي باولو جنتوليوني عن مدى حيوية الدور األمريكي في إنهاء الصراع 

. معلال ذلك الزهد في التدخل بأن أمريكا هي األخرى 2املتحدة في ليبيا" الليبي، ليتبعه ترامب بالقول " ال أرى دورا للواليات

 لديها آبار نفط كافية.

ورغم أن مبعوثة الواليات املتحدة في واشنطن إلى األمم املتحدة، صرحت حول رغبت بالدها في أن ترى جميع 

يش موحد، لكن الدور الباهت إن لم األطراف في ليبيا تتوحد، وأن يكون هناك حل سياس ي موحد، وحكومة واحدة، وج

 يكن املترقب لم يساعد في الضغط على األطراف املتدخلة لتهيئة أجواء للتسوية السياسية.

جل ما لعبته من دور هو من خالل تأكيد دعمها لرئيس املجلس الرئاس ي فايز السراج وحكومة الوفاق في التصدي 

بنغازي وغيرها، وقلقها من سيطرة بعض األطراف خارج شركة النفط لنشاط داعش، وتعقبها في سرت أو في مدن أخرى ك

 .3الليبية على املوارد النفطية في ليبيا

ال شك بأن مؤتمر مونترو، ودخول أمريكا على خط التسوية بثقلها هو بمثابة  انفراجة فارقة، ومهمة يبنى عليها 

التجاذب ومخاطره على مستقبل التسوية ونجاحها. الدور معنى نوعي تفاوض ي، وهامش واسع النعتاق الفرقاء من ضغط 

األمريكي مهم جدا ووازن للدفع بعملية التسوية، وكبح جماح التدخالت املؤثرة واملدمرة في آن، وضرب نهم األطماع التي 

بة في تمرر من خالل شخصيات وقوى ال يهمها كثيرا أمن ووحدة واستقرار ليبيا سوى على مقاسها، ودون ذلك هي ذاه

واستعادة زمام  على كبح النفوذ والتمدد الروس ي، املغامرة إلى ما ال تحمد عقباه. كما يأتي هذا الدور في إطار حرصها

املبادرة في الوقت املناسب خصوصا مع توازن قوة الفعل العسكري على امليدان، وتهيئة األجواء لتدخل فاعل هو محل 

ن وباء التدخالت السابقة. إن إستراتيجية واشنطن في هذه التحركات قد يبدو قناعة الداخل بعد تجربة غير تصالحية م

غير واضح التصور واآلليات وفقا لبيان وزارة الخارجية األمريكية األخير، الذي أسمته بالحياد الفعال، سوى أن هذا 

 ي الصراع في ليبيا. الحياد يفسر رؤية أمريكية ترى أن مصالحها يمكن أن تحقق من خالل تأمين العمل مع طرف

كما أن السياسة األمريكية تواصل سياستها مع معسكر خليفة حفتر من زاوية إخراج اللواء من دائرة النفوذ 

الروس ي بالطريقة الناعمة، وإن كان هذا األمر من الصعوبة بمكان مع التغلغل الروس ي في معسكر خليفة حفتر، وتحالفه 

لسياسية التي تدعمها السياسة األمريكية هي الطريقة املمكنة، واملثلى حاليا لتحجيم الوثيق معها، لكن قاعدة التسوية ا

الوجود الروس ي، والحيلولة دون أن يصبح رسميا، كما تسعى إلى إبعاد يد االستثمار الروسية ملصادر الثروة النفطية 

                                                           
 .2017 /4 /27خبراء يحذرون من سلبية الدور األمريكي في ليبيا تحليل في تصريحات لألناضول،  2

》80https://www.aa.com.tr/ar8066/ 
 خبراء يحذرون من سلبية الدور األمريكي في ليبيا تحلي في تصريحات لألناضو، نفس املرجع السابق.3
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أزعجتها روسيا والرياض كثيرا في حرب  والغازية للحيلولة دون استحواذ روسيا بالسوق النفطية الليبية، ال سيما وقد

 . 4السوق النفطية األخيرة، وتداعياتها على السوق النفطية االستثمارية في الواليات املتحدة

لكن هناك سوء تقدير ربما لطبيعة الدور األمريكي ومحوريته، ويرى بأن هناك تراجع في الدور األمريكي، بناء على 

بعيد عن التنسيق  2020وسيا لألطراف الليبية لوقف إطالق النار في يناير من العام استجابة محدودة لدعوة تركيا ور 

 األمريكي، لكن سرعان ما تبدد اتفاق إطالق النار على خالف التوافق التي ترعاه األمم املتحدة حاليا بدعم أمريكي.

السابق ترامب بأن الشرق األوسط  ويعزي البعض تراجع الدور األمريكي باملنطقة إلشارات أطلقها الرئيس األمريكي

. بيد أن معطيات التغيير 5لم يعد أولوية لبالده التي أصبحت منتجا كبيرا للنفط، وامتدادا لسياسة أوباما االنكماشية

األمريكي الرئاس ي الجديد مع وصول جون بايدن، يحمل رؤية مغايرة وربما تساعد في حلحلة امللف الليبي بالتعاون مع آلة 

 ة الخارجية األملانية الفاعلة واملحايدة إذا تمكنا الطرفان من كبح قوى الدفع نحو الصراع.السياس

إن بيئة التوازن العسكري بين طرفي الصراع بعد دخول خط الدعم التركي خلق أجواء مواتية، ومناخ مشجع 

يسنده في ذلك مبادرة فايز السراج لدخول الواليات املتحدة، ولو بغطاء أممي على خط التسوية وحلحلته نحو حل نهائي، 

بعد عودته من تركيا وإعالنه استقالته سريعا مع نهاية شهر أكتوبر بعد تفاهمات مع عقيلة صالح رئيس برملان طبرق 

لخلق أجواء مشجعة للقوى السياسية للوصول إلى تسوية عاجلة بين القوى السياسية. ربما هذا الحس الوطني، وحدس 

يأتي من مخاوف، وحساسية ترحيل الخالفات وإطالة أمد الصراع، وما له من مآالت كارثية على وحدة التوقع املستقبلي 

وأمن واستقرار ليبيا. إن اتفاق جنيف اختراق مهم جاء ثمرة لسلسلة مفاوضات الصخيرات، ومؤتمر برلين، ويجب البناء 

وصول إلى حل، وهي فرصة مشجعة ومهمة أن تتخلص عليها، السيما بعد الدخول األمريكي الكبير على خط املقاربة، وال

 القوى من ضغوط ومآسير التدخالت العبثية الطامعة.

 ثانيا: أهمية الدور األملاني بالتوازي مع الحضور األمريكي

ال شك في أن االستفادة من الحضور األمريكي هو من األهمية لتبديد تأثير القوى الطامعة ودورها السلبي، ولكن في 

لوقت يجب التنبه من أي مؤشرات تبادل أدوار وظيفية تمارسها الواليات املتحدة، مع ذلك يبقى الدور األمريكي غير نفس ا

كافيا لحلحة التسوية السياسية بدون قوة أوروبية وازنة، وعلى مسافة متساوية من األطراف املتباينة، وجعبتها خاوية من 

ز الدور األمريكي، وتصويبه بعيدا من مؤثرات القوى األخرى ملصلحة التسوية أي أجندة وأطماع مدمرة مثل أملانيا، لتعزي

 واالستقرار السياس ي. 

وفي هذا السياق، دخلت برلين على خط التسوية بصور فاعلة مع دعوتها ملؤتمر حول ليبيا برعاية أممية، وحضور 

تزام األطراف الدولية الفاعلة في ليبيا باتفاق طرفا الصراع في ليبيا، ويمثل مؤتمر برلين مفترق طرق في طرح موضوع ال

، مؤكدة بأن استئناف دول لتزويد األطراف املتصارعة في ليبيا 2011حضر السالح املفروض على ليبيا الساري منذ في 

بالسالح يكشف نفاقها السياس ي. وقد تمكنت املستشارة ميركل مع املبعوث األممي غسان سالمة بالتوافق على أجندة 

دة مع الرئيس الروس ي والفرنس ي إيمانويل ماكرون والرئيس املصري عبد الفتاح السيس ي، ومع ووزير الخارجية موح

األمريكي مايك بومبيو على االمتناع عن التدخل في النزاع املسلح أو في الشئون الليبية الداخلية، كما تم التوافق على 

الطرفان الليبيان، كما تم التأكيد على أن مشكلة ليبيا هي أفريقية ( وافق عليها JMCتشكيل لجنة عسكرية مشتركة)

وعربية كما هي أيضا مشكلة أوروبية ودولية نظرا ألهمية هذا البلد، وأن هناك مظالم سياسية واقتصادية داخلية يجب 

                                                           
علي أبو زيد، الدور األمريكي في ليبيا..حياد بين أطراف الصراع وانحياز للمصالح، الرائدة بناء 4

 /https://www.arraedlg.net/2020/07/03.3/7/2020وطن،
 .2020يناير  15سمير يوسف، من سوريا إلى ليبيا.. كيف تراجع الدور األمريكي باملنطقة لصالح روسيا؟ منظمة إعالميون حول العالم، 5

https://jlworld.org 

https://www.arraedlg.net/2020/07/03
https://jlworld.org/
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يدها عن مزيدا من  معالجتها، وأنه ال أحد أكثر من الليبيين يستطيع حلها، شرط أن ترفع القوى الخارجية املتدخلة

 .6تسميم الساحة الليبية امللتهبة

وطاملا أكدت املستشارة األملانية أنجيال ميركل، بأن األمل في محادثات برلين هو تحقيق االستقرار للمنطقة 

بعيدة بأسرها، وأن هدف برلين بعيد املدى هو ليبيا ذات سيادة، وقيادة عملية مصالحة داخلية ليبية. لكن البالد ال تزال 

عن ذلك األمل، ويعود ذلك بشكل أساس ي، إلى اختالل موازين املعركة لصالح حفتر والقوى الداعمة له حين ذاك، 

وممارسته ضغوطا عسكرية متزايدة على حكومة الوفاق، ناهيك عن سيطرته على الكثير من حقول النفط، لذا لم يكن 

ي موازيا للشق األمني، ولم يحالف الحظ برلين في ضوء املعطيات من السهل أن تحقق برلين اختراق كبير في الشق السياس 

 ، بأن تسهم تلك الجهود في تحقيق تسوية سياسية شاملة. 19/1/2020امليدانية في 

فخليفة حفتر وفريقه التفاوض ي، الذي كانت كتائبه على أبواب طرابلس لم يكن مضطرا لتقديم تنازل يحفز نحو 

ع حد لألزمة الليبية، ولم يكن من السهل انتزاع أي تنازل مهم من القوى التابعة لحكومة تسوية حقيقية، تفض ي إلى وض

طبرق، التي كانت تفاوض وموقفها قوي ميدانيا، ناهيك عن تلقي دعم كبير من قوى إقليمية ودولية ال تشجعها في الذهاب 

 نحو تسوية.

التوصل إلى اتفاقية تقاسم السلطة، التي تنص برلين بعين نضجها السياس ي، كانت تتوقع صعوبات كبيرة تعيق 

على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن املرجح أن تواجه مقاومة من الجهات الفاعلة القوية على الساحة السياسية 

. أما وقد آلت األوضاع ميدانيا إلى توازن عسكري فالوضع يختلف ربما 7الليبية، أكثر من كونها مقاومة سياسية داخلية

 اختراق مهم في جدار التسوية السياسية بدفع أملاني. لتحقيق

إن حالة التوازان العسكري، وترجمة اتفاقية جنيف للتهدئة املنبثقة عن اتفاق برلين على األرض، على أثر تراجع 

لتعاون مع اللواء خليفة حفتر والقوى الداعمة له، لهي فرصة سانحة لجهود املصالحة األملانية أن تأتي ثمارها بالتوازي وا

دور أمريكي فاعل مع وصول الرئيس األمريكي الجديد جون بايدن إلى البيت األبيض، في إطار رعاية أممية، فالدور الوازن 

أملانيا وأمريكيا سيساهم إلى حد كبير في حلحلة الوضع نحو تسوية سياسية حقيقية، بما لهاتين الدولتين من ثقل كبير 

ية التي تغذي الفرقة، وال يهمها الوصول إلى تسوية سياسية ليبية بقدر تركيزها على قادر على كبح التدخالت الخارج

 .8الحصول على النصيب األكبر من االستثمارات، وإقصاء القوى الثورية من السلطة

ثمة معطيات مهمة ميدانيا، وقناعات داخلية بضرورة الوصل لتسوية ال سيما بعد االتفاق األمني بين طرفي 

أن تدخل أملانيا بثقل دبلوماس ي على خط التسوية، متعاونة مع دور أمريكي فاعل بوصول إدارة جون بايدن إلى الصراع، 

 البيت األبيض للتوصل إلى تسوية سياسية حقيقية.

وفي هذا اإلطار استعجلت أملانيا بتهنئة عاجلة للرئيس األمريكي املنتخب جون بايدن من قبل وزير الخارجية 

، وإعالنه تطلعه لالستثمار في بداية جديدة للعالقات، واتفاق جديد عبر األطلس ي، هذا التهنئة العاجلة األملانية ماس

تفسر اإلحباط األملاني في التعامل مع إدارة غير ملتزمة، وغير مستقرة، ومتهورة في قراراتها، واألزمة الليبية ال شك أنها 

استراتيجية في حوض البحر األبيض املتوسط، وقد تابعنا  الجيوسوف تكون على أجندة هذا التعاون نظرا ألهميتها 

                                                           
6 Jeffrey Feltman, The Berlin Conference on Libya: Will hypocrisy undermine results? Tuesday, January21,2020 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/01/21/the-berlin-conference-on-libya-will-hypocrisy-

undermine-results/  
7Konferenz-AuswärtigesAmt: WegzurBerliner Libyen 

konferenz/2292766-libyen-node/berliner-amt.de/de/aussenpolitik/laender/libyen-https://www.auswaertiges 
8?Berlin Libya Conference: A first step toward peace  

52051027-peace/a-toward-step-first-a-conference-libya-https://www.dw.com/en/berlin 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/01/21/the-berlin-conference-on-libya-will-%20hypocrisy-undermine-results/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/01/21/the-berlin-conference-on-libya-will-%20hypocrisy-undermine-results/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/libyen-node/berliner-libyen-konferenz/2292766
https://www.dw.com/en/berlin-libya-conference-a-first-step-toward-peace/a-52051027
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باهتمام كيف أن فايز السراج كان سباقا بعد أملانيا مباشرة في تهنئة جون بايدن ونائبته كماال هاريس بفوزهما 

ية املدنية في باالنتخابات الرئاسية، مؤكدا أن حكومة الوفاق الليبية، تتطلع للعمل معهما في تحقيق الدولة الديمقراط

. وجملة هذه املؤشرات واملعطيات على الساحة الدولية وتحديدا في الواليات املتحدة سوف يساعد كثيرا في الوصول 9ليبيا

إلى تسوية، خصوصا وأن إدارة جون بايدن ربما لن تتهاون مع التدخالت العابثة في ليبيا كما كان الحال مع إدارة ترامب، 

أدوار عن طريق أتباعها في املنطقة، وهي مع أملانيا قادرة على كبح التدخالت املقوضة للعملية  التي كانت تعبث بتبادل

السياسية. وفي ذات السياق تتواصل جهود التسوية في املؤتمر املنعقد في تونس، والذي أكد فيه كال من األمين العام 

يستعيد الليبيون سيادتهم، الستعادة مؤسساتهم  لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن فرصة الحل قائمة، وتكمن أن

والوصول إلى تسوية، وهي ذات التصريحات للرئيس التونس ي قيس سعيد، الذي ركز على ضرورة استعادة السيادة برا 

وبحرا وجوا كمدخل للتسوية، والرسالة ذاتها أكدتها ستيفاني وليامز القائمة بأعمال املبعوث األممي في ليبيا بأن وقف 

 طالق النار يساهم في تهيئة األجواء لهذه الجلسات للوصول إلى تسوية.إ

 املحفزات والكوابح خيار التسوية السياسية كبديل للحل العسكري : املطلب الثاني

ربما أجد أنه من غير الضروري أن نتوه في تفاصيل سلسلة مسار التسوية الطويل بدأ بالصخيرات، فباريس، 

 تونس إلى من زاوية قراءة وطنية متأنية للقنوات املمكنة للبناء على توافق من خاللها، وأغلب وبرلين، وجنيف وصوال إال

التخمين أن الحل ال يأتي من قوى تتجاذب أطراف امللف الليبي من زاوية أطماعها، وتشحن وتعبئ الساحة على مقاس 

 أطماعها.

طريقا إلى واقع يعبد الطريق لتسوية سياسية لقد استنفد حبر السياسة تفاصيل سياسة الحوار التي لم تجد 

 ينتظر ثمارها املواطن الليبي على أعصابه السياسية، واليوم الفرقاء الليبيين أمام مفترق طريقين ال ثالث لهما: 

ه، وحدة وهو األقرب إلى توصيف املشهد الليبي إلنالسورنه تختلف معطيات املشهد في بعض جوانب سيناريو اليمننة

ألن قوى خارجية دخلت ليبيا لالستثمار بالعصابات أهدافها بعيدة عن مصالح ليبيا الحيوية التجاذب. أقول اليمننه 

 واملصيرية، فقط تستميت لتصفية صفرية لخصمها في الطرف اآلخر، الذي يعيش حالة احتراب مشروعين متناقضين.

لليبية في مربع التجاذب الهدام، واالستماع ملنطق العبث وهذا السيناريو يقتض ي أن تبقى القوى السياسية ا

املستورد، واملوكل تنفيذه ألشخاص تتملكهم نزوات تلتقي مع مظالم، ومخاوف أطراف الصراع في ليبيا، كما تلتقي مع 

 قوى خارجية هاجس أطماعها يتنافى مع تطلعات الشعب الليبي في بلد تحكمه، وتسوسه مؤسسات ديمقراطية للنهوض

 به، ويراد له أن يتوارثه أفراد مستبدين ضمانا ألطماعهم.

عن شركاء لم تنغمس أيديهم السياسية في محنة الشعب الليبي  سيناريو الخروج بليبيا من عنق التجاذب والبحث

ية من السياسية واألمنية كأملانية االتحادية، وتسعى بمقاربات مهمة، واختراقات جادة لحلحلة ملف التسوية نحو التسو 

خالل مشاركة فاعلة للجميع، تضمن دمج وإشراك كافة األطراف في العملية السياسية، ومنع أي تفرد يحول دون إيجاد 

توافق، وإعادة ليبيا إلى مربع األمن واالستقرار، وهذا يتطلب إرادة وطنية ليبية متسلحة بثوابت ال ترض ى لنفسها أن 

يهوي بالجميع إلى منزلقات خطيرة. وفي ضوء الحرص على نجاح تسوية تقتات على مغالطات، تبني على وهم سياس ي 

سياسية يجب على الفرقاء وقف تشنجات الخطاب التخويني املتبادل بغية تعزيز الشرعية لهذا الطرف أو ذاك لنكرر 

جية حتى تفقد نفس املشروخة السابقة للنظام السابق، والذي اتهم املتظاهرين بالعمالة واإلرهاب، وتحقيق أجندة خار 

                                                           
 .7/11/2020الجزية مباشر،  9
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. مثلما يجب على القوى الوطنية تغليب الجانب الوطني على 10زخمها منذ البداية، وينحسر التعاطف الشعبي من حولها

املنطق القبلي والحزبي الشائع في غياب الدولة املؤسسية القوية التي يحتمي بقانونها الجميع، وتنضوي في بوتقتها 

 املؤسسية كافة القوى السياسية.

ضوء الكوابح التي تواجه التسوية السياسية خارجيا، يجب على الفرقاء الليبيين الحيطة، فأي قوة دولية أو  وفي

إقليمية منغمسة في الصراع العسكري الدائر، ال يرتجي منها أن تجلب حلول واقعية، ومقبولة لطرفي النزاع، فضال عن 

رات ومصر وتركيا وسواها من القوى املتصارعة، ففرنسا تمارس دور الوسيط، والحال هذا ينطبق على فرنسا واإلما

حاولت جمع الفرقاء في مؤتمر باريس بيد أنها في الكواليس كانت تدعم، وما زالت الجنرال حفتر لوجستيا وعسكريا 

 .  11واستخباراتيا

ا إرباكا فرنسيا تموز يوليو في مدينة بنغازي مخلف 19لقد تهاوى املوقف الفرنس ي بسقوط املروحية الفرنسية في 

بعد أن كشف املوقف الفرنس ي، وجعل هذه األخيرة تقر بتدخلها إلى جانب طرف اللواء خليفة حفتر، ناهيك عن تجهيزها 

 .12ملحطة عسكرية للتحكم بالطائرات املسيرة إلى تنفيذ أهداف عسكرية ضد حكومة الوفاق الليبية املعترف بها دوليا

زمة الليبية، واحتدام الصراع بين فرقاء العمل السياس ي ما تزال الحلول بعد عشر سنوات سبقت على نشوب األ 

السياسية منسية أوراق العمل، ومادة على طاولة املفاوضات وتحديدا جوالت الصخيرات بينما أوضاع امليدان ضلت 

نبثقت عن مؤتمر برلين ، ولم يكتب نفس التهدئة، ووقف النار إال مع الجهود األممية األخيرة، التي ا13عصية على الحسم

وجنيف بتسوية أثمرت وقف شامل ودائم إلطالق النار، ملنح جوالت االتفاق السياس ي فرصة النجاح، وإيجاد مخرج 

 مرض ي للتسوية بين الفرقاء.

افز التسوية السياسية    أوال: حو

ارج أن تحدث اختراقات بدون معطيات داخلية مشجعة للدفع بالتسوية السياسية إلى األمام ال ترجى من قوى الخ

مهمة، فالحل في األخير يجب أن يكن ليبيا، ولكن يبقى العامل الخارجي رافع، أو هادم ملسار املفاوضات، وبالتالي فإن 

األخوة الفرقاء معنيين أن يضعوا في حسبان جدول عملهم السياس ي، أن أهم حافز يقودهم للمصالحة، وتجاوز العقبات 

نتظر هدية الحل منهم، وأن تكون الحسابات الخاصة آخر شيئ يحضر في التفكير السياس ي هي ليبيا وشعبها الذي ي

الوطني، والحرص مرة أخرى دون الوقوع في مآسير تأثير قوى الخارج العبثية. فما أجمل أن تسخر سطوة القوة العسكرية 

الليبي، وتطبيع االستقرار واألمن بحيث  والسياسية بين الفرقاء إلغاثة البؤس األمني والسياس ي، لتأمين حياة املواطن

تستأنف عجلة التنمية دورتها ال أن تستخدم كل تلك السطوة في إرهاب أمن الناس، ومستقر عيشهم، واملس بحرياتهم 

وحقوقهم املدنية، ومصادرة سكينة الناس وأحالمهم بوطن آمن ومستقر. وأن يحضر في ذاكرة السياسيين التضحيات 

 لها أبناء الشعب الليبي لحلم الدولة املؤسسيةالكبيرة التي بذ

فالثورة التي اجترحها أبناء الشعب الليبي شاركت فيها املرأة بكثافة وفاعلية، وعلى مختلف املستويات، وشاركت 

النخب املثقفة، كما شارك ليبيو املهجر، حيث تسابق األطباء واملهندسين، بعد أن تركوا أعمالهم في دول أخرى وسارعوا 

                                                           
في الوطن الحي علي قاسم وآخرون، التغيير  العالي، التغيير الجديد في الوطن العربي، وفرص التحول الديمقراطي، عبد القادر عبد عبد10

 .24، ص2013(، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، نوفمبر 67العربي أي حصيلة؟ سلسلة كتب املستقبل العربي)
 /7 /23.اصطفافات ومواقف إقليمية ودولية تفرقها املصالح ويحكمها التاريخ، الجزيرة نت، هذب، وغازي كشميم، الحرب وليبياإيمان م 11

2020. 
 سابق. إيمان مهذب ، مرجع12
ة محمد خلفان الصوافي، األزمة في ليبيا : خارطة الصراع وتطوراته ومساراته املستقبلية، األمن والقضايا اإلقليمية ، الصراعات اإلقليمي13

 .2020يونيو  24العاملية، 
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باالنضمام إلى الجبهات، ولعلنا نتذكر بأن أول الشهداء في جبهة مدينة الزاوية كانوا أطباء ليبيين مقيمين في إيرلندا منذ 

. وفي حين قدم لليبيا هؤالء الكثير بدون مقابل، انصرف بعض الساسة إلى هدم الحلم لقاء أطماع غير 14عشرين عاما

 مقبولة وطنيا.

ي ليبيا من األهمية بحيث ال بديل عن عنوانه العريض، رغم أن الفاعل املحرك لروافعه إن الدور األممي األخير ف

معروف، وقد بدأ واضحا معامله في جنيف من خالل ما حققه وفدا اللجنة العسكرية في جنيف من اتفاق على وقف 

تيفاني وليامز بأنه عالمة فارقة ومهمة إطالق النار برعاية األمم املتحدة. هذا االتفاق وصفته املبعوثة األممية باإلنابة س

للشعب الليبي، آملة أن ينجح هذا االتفاق في عودة آمنة تنهي معاناة الليبيين، وتمكن املهاجرين والنازحين من العودة إلى 

في غضون ديارهم. واملهم في ذات التصريح، أن أكدت وليامز على ضرورة أن يغادر جميع املرتزقة واملقاتلين األجانب لليبيا 

أشهر من توقيع االتفاق، وتظهر مصداقية طرفي االتفاق عندما طلبا رفع االتفاق إلى مجلس األمن الدولي، العتماد قرار  3

 .15ملزم لكل الجهات بوقف دائم إلطالق النار، وأن تستخدم العقوبات الدولية ضد من يعرقل تنفيذه

 تحكمها مصالح متبادلة، فمعظم دواعي التدخل السلبي العجيب أن سياسة بعض الفواعل اإلقليمية والدولية ال

غير منطقية وفق فلسفة املصالح التي تراعي على األقل املصالح املصيرية والحيوية للبلد، وال تأخذ في االعتبارات مصالح 

راع مشتعلة الشعب الليبي محل املراعاة، بل تمارس عبث وشحن غير محسوب للمعترك الليبي بما يكفي إلبقاء جذوة الص

 بين الفرقاء، ويستمر النزيف الوطني.

مع ما تمثله اتفاقية جنيف من أهمية برعاية أممية لوقف دائم إلطالق النار بين طرفي النزاع في ليبيا، سوى أن 

 هناك جملة من الصعوبات املاثلة أمام الفرقاء، رغم حرص أطراف النزاع الليبي على تواقف سياس ي، ليس ألن الفرقاء ال

يريدون حال، بل ألن هناك من ال يريد الوصول لحل، ويستثمر في تسمين العصابات، وجلبها إلى الساحة الليبية، وطرف 

آخر يرى أن مصالحه تقتض ي وأد التجربة الليبية، وتسميم واقع التعايش الليبي، وصوال إلى تنصيب ديكتاتور تمارس 

له ثأر مع ساحة آمنة ليبية تؤتي ثمارها أمنا واستقرارا وتقدما، ويرى  عبث أطماعها من خالله. واألخطر أن هناك أيضا من

أن ليبيا ال تتسع لتعايش يؤول إلى تعددية سياسية، وتداول آمن وسلس للسلطة، وعيش كريم للمواطن الليبي، وأن هذا 

ي اجترح مسارها بعنفوان إرادته األخير املنتهكة حقوقه وأمنه يجب أن ينزل به أشد العقاب واملعاناة على ثورة الحرية الت

الحرة للخروج من حقبة االستبداد، وجعله يحن لوضعه السابق بكل مساوئه، وانتهاكاته ومظامله، وترعى هذا الطرف 

 منظومة االستبداد العربية املعادية للثورات.

وية هي جملة من وهنا نأتي إلى الجديد في معطيات التفاوض، وآمال التصالح وحدوث انفراجه في مسار التس

 املحفزات التي تدفع باتجاه التسوية، وتشجيع التقارب، نأتي لتوضيحها متتالية حسب األهمية:

حالة التوازن العسكري، واستحالة حسم املعركة لصالح طرف، واقتناع القوى املنغمسة في الشأن الليبي بعدم جدوى  -1

ناهيك عن انكشاف، وتعري أجندة القوى الخارجية التي  الرصاص في إقصاء الطرف اآلخر من املعادلة السياسية،

تشحن الساحة الليبية وتعبئها باتجاه االحتراب، بدال من دفع القوى الليبية نحو تقارب، أو تسوية تجنب ليبيا ومواطنيها 

، ناهيك عن مآس ي الدمار، وإهدار مواردها ومقدراتها وأمنها، وربما لو سمح هللا وحدة ترابها في معركة الكل فيها خاسر

 االستمرار فيها على أبناء الشعب الليبي، وليس للصالح الليبي ناقة وال جمل.

دخول الواليات املتحدة على خط التسوية ولو بغطاء األمم املتحدة، بعد أن فشلت أدوات الدور الوظيفي في تأدية  -2

وذ الدور الروس ي، واستحواذه على كثير من مهمتها بإسقاط حكومة الوفاق، وحساسية املوقف األمريكي من توسع نف

                                                           
، 2012 /5، 399العربي،  ع  محمود جيريل، ورقة عمل في حلقة نقاشية ليبيا إلى أين، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، املستقبل14

 .104ص
 .10/2020 /23فرقاء ليبيا يوقعون على اتفاق لوقف دائم إلطالق النار ، رويترز 15
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العقود االقتصادية والعسكرية مع طرف اللواء خليفة حفتر، وفي الطرف املقابل أيضا، خشية الواليات املتحدة أن 

تتجاوز حكومة الوفاق املدعومة تركيا ما بعد سرت، وتوجهها شرقا إلسقاط سلطة طبرق، والقائد الفعلي اللواء حفتر، 

ألخير غير بعيد عن خيوطها، بمعنى أوضح أن تبادل أدوار، وفقا ملعطيات امليدان. الذي هو في األخير تحت عين فهو في ا

 االهتمام األمريكي، وترجيحاته وتوازناته أحيانا هو بضوء أخضر أمريكي.

ن جوالت تفاوضية حول استثمار ما بني عليه من مسار طويل في املشاورات السابقة في بوزنيقة املغربية وما شهدته م -3

بنية السلطة بفصل مجلس الرئاسة عن رئاسة الحكومة، وتقاسم املناصب جهويا مع األخذ بعين االعتبار تمثيال يشمل 

 .16كافة القوى السياسية وإدماجها في تسوية نهائية للصراع

ومستقر عيشها وراحتها، عدا عن  زيادة حالة االحتقان الشعبي املتذمرة من إطالة أمد الصراع وتداعياته على أمنها -4

مخاطر الحرب واالنقسام على وحدة التراب الليبي، وتشظي الوضع جغرافيا واقتصاديا، وما له من مخاطر ومآالت ال 

تخدم املصالح اإلستراتيجية والحيوية لليبيا، كما أن ثمة وعي سواء على مستوى النخبة السياسية املتصارعة، أو على 

عادي، بأن قوى التدخل الخارجي تضر بمصالح الشعب الليبي، وتساهم في تشظيته، وتباعد وجهات مستوى املواطن ال

نظر بين الفرقاء املتصارعين عوضا عن حرصها على أي مقاربة، وهي بالتالي تسهم في عبث ال حدود لنهايته. كما أن القبول 

هترأت صورتها في خضم الصراع، وتداعياته الخطيرة بتسوية يتم التوصل لها يعد بمثابة تجديد لشرعية األطراف التي ا

 على البالد.

سبب آخر مهم وجوهري يتعلق بأن وضع املعطى الليبي اقتصاديا يجعلها أكثر تحررا من أن تقع لقمة سهلة في يد  -5

لخارج أو القوى الخارجية العابثة، فهي ليست اليمن أو الصومال أو سوريا حتى يمد طرفا الصراع أيديهما لدراهم ا

رياالته، وأكثر بأن ليبيا فيها من الخير ما يشجع أطراف الصراع أن تحتكم إلى تسوية سوف تعود بالخير والوفرة لكل 

أبنائها، بل ستذهب بليبيا إلى مصاف الدول الغنية في حال استقر الوضع، وبدأت آلة العمل املؤسس ي دورانها. فمنطق 

لبا ما تلجأ إليه األطراف السياسية في الدول الفقيرة، نتيجة لنهم أطماع النخب، االرتماء في أحضان الدور الخارجي غا

ومراكز النفوذ التي تحتاج لتغذية بطون مصالحها، وال توجد وفرة في املوارد تكفي لتغذية مختلف األطراف. لكن املؤكد 

ثأر الفلول مع القوى الثورية أسهم إلى حد  بأن تباينات وتراكمات املشهد الليبي السياس ي واالجتماعي والجهوي، ناهيك عن

كبير في ثغرة نفذت منها قوى ال تفكر بليبيا ومصالحها بقدر انشغالها بمهمة أوكلت إليها في إسقاط مكسب الشعب الليبي 

يها بحكومة منتخبة، وبعثرت أرواقها، وعودة ليبيا ال حتى كنظام القذافي سابقا، بل تنصيب أشخاص دمى تنفذ ما يملى عل

وفقا ألطماع الالعبين، ولو ألقت القوى السياسية نظرة إلى اليمن لوجدت الصورة واضحة مع اختالفات بسيطة متعلقة 

 بفارق أهمية البلدين إستراتيجيا واقتصاديا، واللعب اإليراني بوتر الطائفية.

، لذا استأثرت  إن املوقع اإلستراتيجي لليبيا على الضفة الجنوبية للمتوسط يجعل منها كيانا -6
ً
 هامشيا

ً
حيويا ال كيانا

باهتمام دولي وإقليمي واسع، بحكم موقعها الجغرافي االستراتيجي في شرق البحر املتوسط، فهي نقطة التقاء ورابط بين 

أوروبا وجنوب املتوسط والوطن العربي وأفريقيا بشكل ال يمكن إهماله، أو ترك ساحته لعبث القوى اإلقليمية، 

ا املوقع اإلستراتيجي للقوى األوربية كما أشارت إلى ذلك إنجيال مركل في افتتاحية مؤتمر برلين، وأن من وحساسية هذ

 عن ما تمتلكه من مخزون احتياطي مهم من املورد النفطي والغازي، 17مصلحة أملانيا ليبيا ذات سيادة ومستقرة
ً
. فضال

عاب 
ُ
 عن إنتاجهما منها، وبامتيازات مغرية يسيل ل

ً
كثير من الفواعل الدولية واإلقليمية. إذ تقدر االحتياطات فضال

                                                           
سبتمبر  14بالل عبدهللا، عودة املسار التفاوض ي الليبي: املحفزات والتحديات، مركز اإلمارات للسياسات: أبوظبي،  16

2020.-https://epc.ae/ar/whatif

details/30/Resumption%20of%20the%20Negotiating%20Track%20in%20Libya:%20Catalysts%20and%20Challenges 

Jeffrey Feltman, The Berlin Conference on Libya: Will hypocrisy undermine results? 17 

https://epc.ae/ar/whatif-
https://epc.ae/ar/whatif-
https://epc.ae/ar/whatif-
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تريليون قدم مكعب.  55مليار برميل، إضافة إلى االحتياطي من الغاز يقدر بــ  46،4املؤكدة من النفط الخام فيها بنحو 

س دائم، وذلك من وبسبب هذه األهمية، أمّست ليبيا محط اهتمام القوى الفاعلة واإلقليمية ومطامعها التي هي في تناف

 .18أجل الحصول على املزيد من مناطق النفوذ أو تعزيز التواجد في أماكن سابقة

 ثانيا: كوابح التسوية السياسية

ال يضفي كثيرا أن نعيد سرد مشروخة أهداف األمن القومي، والحرب على اإلرهاب، ووقف مخاطر زحف هذا 

 طراف الصراع الخارجي.الطرف أو ذاك كمصوغات للعبث بأمن ليبيا من قبل أ

كما أننا لسنا بحاجة ماسة أن نورد أهداف الدور الوظيفي العبثي تحت مسميات محاذير األمن اإلستراتيجي 

القومي، وكأن ليبيا املعنية بتداعيات هذا التجاذب غير املقبول ال يعنيها نتائجه الوخيمة. كما أن من شأن مشروعين 

 وتستعر أوار االنتقام بتصفية ساحة االخر.نقيضين أن يحتدم الخالف بينهما، 

ال شك بأن هناك عقبات ماثلة أمام إرادة التسوية الليبية العالقة في مربع من عدم الثقة، ونفس اإلقصاء، وروح 

األثرة التي تغذيها نزعة االستبداد التي تشربتها النخب العربية على السواء، وتركة من املظالم والتهميش، سواء منها 

الجهوية أو السياسية، وبالتالي يصعب التغلب عليها بدون إرادة وطنية تتجاوز الحسابات الضيقة، ومنطق عدم الثقة، 

وتجاوز واقع الخوف والخطوط التي ترسمها قوى التدخل الخارجية، بل واألهم الخروج من عباء إمالءاتها تماما، وبدون 

ه تسوية. ويأتي الدور اإلماراتي في ذات السياق، اذ تلعب اإلمارات بشكل ذلك ال يمكن للعملية السياسية أن تتقدم باتجا

 في محاربتها للتغير وتعطيل املسار الثوري العربي. وأوضحت أسبوعية لوبوان الفرنسية أن منظور 
ً
 وعلنيا

ً
 فعاال

ً
خاص دورا

الخارجية، التي كانت هجومية ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد املعادي لإلسالم السياس ي، يحدد بشكل كامل سياسته 

، باعتبار أن هذه الثورات من شأنها زعزعة استقرار البلدان وتقود إلى 2011بشكل كبير منذ انطالق الربيع العربي عام 

 . وهنا ال بد من اإلشارة إلى أهم التحديات والكوابح التي تعترض مسار التسوية السياسية في ليبيا:19الفوض ى

اإلقليمية والدولية، واللعب بصورة مقرفة، بل وهمجية في الساحة الليبية، وهو التحدي األبرز الذي كثرة الفواعل  -1

أشار إليه مساعد وزير الخارجية األمريكي ديفيد شينكير قبل أشهر، وأكده وزير الخارجية األمريكي بومبيو، عندما قال 

سوية بين الفرقاء، وبدون توقف وخروج هذه القوى من واقع على األطراف الخارجية أن ترفع يدها عن التدخل املعرقل للت

التأثير في القرار الليبي، فلن تشهد الساحة السياسية أي انفراجات حقيقية، أو تقارب فعلي بين الفرقاء، واالستفادة من 

سار التسوية، مكسب وقف دائم إلطالق النار. إذ من املرجح أن يتسبب التدخل السلبي في خلق مزيد من التعقيد في م

فمثلما أن هناك دوال ال تريد أن تنغمس كأدوات عبث، وتحترم مبادئ عالقاتها مع جيرانها على قاعدة عدم التدخل، 

والوقوف على مسافة متساوية من الطرفين من منظور أن مصالح مشتركة مع واقع ليبي مستقر وأمن وديمقراطي مثل 

دولية مثل أملانيا وسويسرا، ودول على الطرف النقيض تضارب بصورة وحشية تونس واملغرب، والجزائر إلى حد ما، وقوى 

ال تعبئ بمعاناة الشعب الليبي بقد ما تسهم في تشظية الواقع السياس ي واألمني رجاء االستحواذ بكثير من الصفقات، بل 

 بعضها تطمع في االحتالل املباشر، أو غير املباشر عبر األدوات املوجهه.

أن كثرة الخالفات املصطنعة، واملستحكمة، التي يصعب بناء توافق بشأنها، وأهمها الجوانب األمنية مسلما به  -2

، وتحتاج لتنازل ليبي ليبي، على أثر تواقف سياس ي، 20والعسكرية ومستقبل تلك املليشيات وآليات تفكيكها وإدماجها

يتم التوافق على قائد عسكري ال ينتمي لطرفي  يقوم على دمج املكون العسكري على جانبي الصراع في إطار جيش وطني

                                                           
 .9(، ص2015(، )كانون الثاني/ يناير431، )العدد37وليبيا: تناقضات التدخل ومستقبل الكيان الليبي، مجلة املستقبل العربي، السنة يوسف محمد الصواني، الواليات املتحدة 18

 .2019سبتمبر  22آدم جابر، لوبوان: بن زايد مهندس الثورات املضادة وتثبيت حكم العسكر في العالم العربي، القدس العربي، 19

kYhttps://bit.ly/36xiy 
 .2020سبتمبر  14بالل عبدهللا مرجع سابق، 20
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الصراع، وال يحق له السلطة املدنية ما زال قائم على هذا املنصب، كما ال يحق له الشروع بأي التفاف أو انقالب على 

الحياة السياسية تحت أي ظروف، وأن تكون مهمته الدفاع عن ليبيا ومصالحها تحت حكومة وحدة، ألن عسكرة الحياة 

 دنية هي داء، ووبال هذا الصراع القائم.امل

 خاتمة الدراسة

يمكن القول بأن وضعا ليبيا على مفترق طرق يغلب فيه املعطيات األكثر أمال في الوصول إلى تسوية سياسية، 

خالفات وإنهاء حالة االنقسام والفرقة التي أسهمت جملة من العوامل الخارجية في صناعتها، والنفخ فيها أكثر من كونها 

داخلية يمكن التغلب عليها، وأن مسارا تفاوضيا ناجحا يمكن الوصول إليه مرهونا بتضافر اإلرادات، ونضجا وطنيا ليبيا 

كافيا ألهمية الوصول إلى تسوية بعيدا عن حسابات اإلقصاء واألثرة، والخالفات البينية بكل أبعادها، ومناص ذلك األمر 

العبثية يدها عن التأثير وممارسة الضغوط القوية على الفرقاء الليبيين، وأن يتسلح  مرهونا برفع قوى التدخل الخارجي

طرفي الصراع بشجاعة وطنية يستطيعوا معها أن يوقفوا، ويكبحوا التدخالت املخلة بأمن ليبيا، وتحول دون الوصول إلى 

الستبداد، فتلك معضلة تجاوزها تسوية مرضية لكل أطراف العمل السياس ي، ودون سقوط ليبيا من جديد في قبضة ا

 الزمن، ومنطق الثورة، وتضحيات الشعب الليبي.

كما أن نجاح التسوية أيضا عالق في بقاء ليبيا منقسمة على بناء قوات عسكرية خارج إطار جيش وطني موحد، 

كرية، بعيدا عن وهو ما يجعل أطراف العمل الليبي تعمل مع رعاة التسوية على تفكيك هذه املعضلة األمنية والعس

 التدخالت املؤذية واملسممة للتسوية السياسية في ليبيا.

أثبتت معطيات املفاوضات بأن انفراجات الوضع وحلحلته ال تصنها قوى منغمسة في تأجيج الوضع وتلغيمه، 

القوى الخارجية ال وتحكمها أطماع كبيرة ال يتقبلها منطق الندية واملصالح املتبادلة، وبعضها تقود بأدوار وظيفية، هذه 

يمكن أن تذهب عملية التسوية إلى األمام وهي تمارس عبث تدخالتها، وبالتالي ليس أمام الفرقاء السياسيين سوى الخروج 

من عباءة، ووصاية هذه القوى، وفتح هامش للقوى التي تبحث عن تسوية في ليبيا برعاية أممية، وتأتي في مقدمة هذه 

ملغرب وتونس والجزائر بالتعاون مع الواليات املتحدة لتحقيق تقدم حقيقي في مسار التسوية الدول الداعمة أملانيا وا

والخروج بتوافق مرض ي ومستدام. وأن من شأن موقفا أمريكيا قويا إلدارة جون بايدن مع مطلع السنة القادمة يتعاون 

كروسيا وفرنسا وتركيا، بحيث يذهب الليبيين إلى  والدور األملاني يمكن أن يكبح نفوذ وتدخالت القوى اإلقليمية والدولية،

تسوية تضمن عودة األمن واالستقرار والدولة موحدة بمؤسساتها. فبوابة برلين هي األخرى سوف تكون خيار مقبول في 

دة تبني الدفع بالتسوية إلى األمام بالتوازي مع موقف أمريكي داعم للتسوية، بيد أن الحل في األخير بحاجة ماسة إلرا

سياسية ليبية وطنية تسمو على الخالفات البينية، وتنظر لليبيا املستقبل التي تسع كل أبنائها، وتثمر أمنا واستقرارا 

 وتنمية.

معطيات وحوافز التسوية السياسية الليبية أكثر من أن تقف أمامها كوابح الفعل  أنكما توصل البحث إلى 

الحها، فليبيا أكبر من أي قوة سياسية أو شخصية عسكرية وسياسية، الخارجي، أو مآسير شخصيات ال تهمها سوى مص

لذا فإن جملة من الحوافز واملقدرات الداخلية إلبعاد شبح االنقسام والصراع تساعد في الذهاب إلى تسوية سياسية 

خيار داخلي دافع ليبية ال سيما مع معطيات خارجية وداخلية مشجعة ويجب أن ينتهزها فرقاء السياسة في ليبيا، فبدون 

 وقوي لن يكون من خيار التسوية ممكنا. 

 

 



  7العدد  - المؤتمرات العلمية الدولية مجلة  

International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

176 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

 توصيات البحث

 ونحن نصل إلى نهاية البحث خلصنا إلى جملة من التوصيات أهمها:

املراهنة على املعطى الداخلي للدفع بالتسوية السياسية إلى األمام إذ ال ترجى من قوى الخارج أن تحدث اختراقات  -1

جب أن يكن ليبيا، ولكن يبقى العامل الخارجي رافع، أو هادم ملسار املفاوضات، وبالتالي فإن مهمة، فالحل في األخير ي

األخوة الفرقاء معنيين أن يضعوا في حسبان جدول عملهم السياس ي، بأن مسار التسوية السليم يكمن في أولوية ليبيا على 

ل أبنائها. والحرص مرة أخرى دون الوقوع في غيرها من حسابات قوى الداخل، فالخطر يتهدد ليبيا ووحدتها ومستقب

 مآسير تأثير قوى الخارج العبثية أو التساوق مع طروحاتها بصورة ال تخدم املصلحة الليبية.

يجب أن تتمتع القوى الليبية بحس سياس ي يمكنها من االستفادة من أطراف دولية وازنة تساعد في تخفيف أعباء  -2

كبحها إن تطلب استحقاق التسوية، وتأتي في مقدمة تلك الدول أملانيا، حيث أن هذه الضغوطات الدولية الخارجية، و 

الدولة كانت لها جهود واضحة في ردم التباين بين الفرقاء، والحرص على إيجاد تسوية، وقد حققت بعض االختراقات في 

سة سياسة األطماع بالعبث، الذي تحترفه التقارب األمني، ويأتي هذا الدور األملاني من معطى أن أملانيا ال تستهوي ممار 

دوال أخرى. هذا الدور ال بد أن يتكامل مع الدور األمريكي الحالي واملستقبلي، فهي دولة قوية ولها مصالح، وبإمكانها أن 

 . تضغط باتجاه كبح التدخالت، واالستفادة من الدور املغربي والجزائري والتونس ي الحالي في إطار مظلة األمم املتحدة

قطف ثمار التوازن العسكري سريعا، والبناء عليه بصورة إيجابية تسهم في تذليل مهمة األمم املتحدة والدول الوازنة  -3

التي تدفع نحو توافق سياس ي، والعمل على إنجاح أي خطوة توافقية واملرونة العالية في استحقاقات املرحلة والخروج من 

 ترسانة الشكوك املتبادلة.

حالة االحتقان الشعبي املتذمرة من إطالة أمد الصراع، وتداعياته على أمن واستقرار عيش الناس بالضغط على  انتهاز -4

طرفي التفاوض، ناهيك عن ثمة وعي سواء على مستوى النخبة السياسية املتصارعة، والتي بدأت تخطوا خطوات 

رئيس برملان طبرق عقيلة صالح، وغيرهم من مشجعة وهذا ما ملسنا متابعته من قبل رئيس املجلس فايز السراج و 

 الشخصيات الوطنية في طرفي الصراع، الذين يهمهم مصلحة التوافق وبناء الثقة والذهاب نحو تسوية.

االقتراب من واقع الوضع األمني والعسكري بتفكيك الخالفات املصطنعة واملستحكمة، والتي يصعب بناء توافق  -5

وتبديد املخاوف وفقا لتوافق سياس ي يساعد في تفكيك تلك القوى واملليشيات وإدماجها، وذلك بشأنها بتعزيز بناء الثقة، 

بحاجة لتنازل ليبي ليبي، على أثر توافق سياس ي، يقوم على دمج املكون العسكري على جانبي الصراع في إطار جيش وطني 

 مهمته حماية الوطن واملواطن وليس على مقاس فرد أو فئة أو قبيلة.

التعامل بحذر بالغ مع القوى املنغمسة في الصراع، وتفكيك تأثيرها والضغط باتجاه خروج مرتزقتها، وفقا لتكتيكات  -6

سياسية من قبل الفرقاء الليبيين لتجنب مزيدا من تسميمها للواقع وتلغيمه. والقناعة التامة بأن حلحلة الوضع ال يرتجى 

 كف يد تدخلها بحيث يذهب الفرقاء إلى نهاية املطاف في التوافق.من هذه القوى، وجل ما يمكن أن نتوقعه أن ت

الوعي بمشروخة األمن القومي الذي تردده بعض الدول للعبث بالساحة الداخلية الليبية، وأن يراهن الفرقاء على  -7

 ته.بلدهم وأخوتهم، فهم الضمانة الحقيقة لبعضهم في مستقبل سياس ي ليبي آمن يسعد الجميع على تراب وحد

اتخاذ مواقف واضحة وشجاعة أمام القوى العابثة، وإشهار سالح السيادة في وجه تلك القوى، وهذا ما تأكده مختلف  -8

الجهات الخارجية، التي تريد االستقرار والتوافق لليبيا، وخصوصا من تلك القوى املشهورة بممارسة العبث وتبديد 

تمهيدا الحتالل القرار السياس ي إن لم تتمكن من احتالل األرض مكاسب الشعوب ملمارسة االستثمار بالعصابات 

 والشواهد على ذلك كثيرة.

االستفادة من وضع ومكانة ليبيا االقتصادية، كمتغير مشجع يجعلها أكثر تحررا من أن تقع لقمة سائغة سهلة في يد  -9

 لنافذة.القوى الخارجية العبثية، فهي ليست دولة فقيرة تبحث عن من يغذي القوى ا
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الوقوف على طبيعة وحجم النشاط االقتصادي للدول املتدخلة في البالد وتقييم شامل ملخاطرها بصورة يمكن إعادة  -10

تدوير ما هو مقبول وغير انتهازي لالستفادة منه، وتجميد وإلغاء تلك الصفقات التي تقف أمام التسوية السياسية 

 والتقارب بين الشعب الليبي.

الفرقاء الليبيين أهمية ووضعية ليبيا وحساسيتها دوليا، وإعادة صياغة القراءة الجيوبولوتيكية والسياسية إدراك  -11

بنوع من العمق ملوقع ليبيا اإلستراتيجي واستحقاقاته بما يخدم عملية التسوية كمتغير يخدم وال يضر مصالح ليبيا 

 الحيوية واملصيرية.

الجتماعية بعيدا عن الشطحات، وصهرها في إطار بنية وطنية مقنعة ومنصفة تعيد فهم وإعادة قراءة االعتبارات ا -12

االعتبار لها بدونما تجاوز أو امتيازات تخل بمبدأ املواطنة الليبية. وبناء جدار صلب من الثقة يحول دون اختراق البنية 

 االجتماعية الوطنية من التدخالت السلبية، وتغذيتها وأحيانا عسكرتها.

ألخذ بعين االعتبار أولوية صون كرامة اإلنسان الليبي، وضمان تمتعه بكامل حقوقه السياسية واالقتصادية في ا -13

إطار جدول أعمال الفرقاء الليبيين في جوالت التسوية، وغير مقبول بأي حال أو تحت أي ظروف سياسية وأمنية 

نية وهبها له الخالق الكريم قبل أن تمن عليه بها االنتقاص من تلك الحقوق األساسية، والتعامل معها كمقدسات وط

 الدساتير املنبثقة من الشريعة اإلسالمية. وال معنى ألي توافق ال يأخذ بعين االعتبار تلك الحقوق.
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 موقع ليبيا االستراتيجي وأهميته في خارطة الصراع الدولي

Libya's strategic location and its importance in the international conflict map 

 عبد القادر على الغول  /د

 جامعة بني وليد -عضو هيئة تدريس بقسم الجغرافية كلية اآلداب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص:

تتمتع ليبيا بأهمية موقعها الجغرافي منذ القدم، ما جعلها منطقة لصراع النفوذ بين القوى المتصارعة اإلقليمية والدولية 

تاريخ ليبيا السياسي على مر العصور، فدخلت بذلك منذ التي ظهرت على مسرح السياسة الدولية، فكان لذلك أثره في 

وقت مبكر في مشاريع الهيمنة األجنبية، وعلى هذا األساس نحاول في هذا البحث إبراز البعد االستراتيجي لموقع ليبيا 

متزايدة عبر  الجغرافي، والكشف عن تأثير هذا الموقع في استراتيجيات القوى المتصارعة نظراً لما لهذا الموقع من أهمية

التاريخ جعلته يدخل ضمن استراتيجيات الدول الكبرى. ويهدف البحث إلى إلقاء الضوء على ما تعرضت له ليبيا، وما 

تتعرض له حالياً من محاوالت للسيطرة عليها، وكيف أن هذا الموقع يتميز بخصائص متميزة كانت سبباً في دخول ليبيا 

 .ضمن دائرة اهتمام القوى المتنافسة

 الكلمات المفتاحية: االستراتيجي، ليبيا، الصراع

Abstract: 

Libya has enjoyed the importance of its geographical location since ancient times, which 

made it an area of power struggle between the conflicting regional and international 

powers that appeared on the stage of international politics. This had an impact on Libya's 

political history throughout the ages, so it entered from an early age in projects of foreign 

domination.On this basis, we are trying in this research to highlight the strategic dimension 

of Libya's geographical location, and to reveal the effect of this location on the strategies 

of the conflicting powers, given the increasing importance of this location throughout 

history, which made it included in the strategies of the major countries. The research aims 

to shed light on what Libya has been exposed to, what is currently being attempted to 

control it, and how this site is characterized by distinct characteristics that made Libya 

enter the circle of interest of the competing forces. 

Key words; strategic, Libya, conflict. 
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 ة:دممق

تعد معطيات الجغرافية السياسية من املقومات التي تصنع خصائص اإلقليم، ومن أهم هذه املعطيات املوقع 

الجغرافي، الذي كان املحدد األساس ي ملصير عدد من األقاليم خاصة تلك األقاليم التي منحتها الجغرافية خصوصية في 

صراع وتنافس بينها. تميزت ليبيا عبر العصور بأهمية موقعها الجغرافي، فكانت محط أنظار القوى الفاعلة، ومنطقة 

 لطرق التجارة الصحراوية ، 
ً
موقعها الجغرافي ، فكانت حلقة وصل مهمة بين إفريقيا جنوب الصحراء و أوروبا ، وممرا

 في رخاءها و ازدهار 
ً
مدنها وواحاتها فعند سواحلها تنتهي طرق التجارة القادمة من أوروبا وإفريقيا ، فكان هذا املوقع سببا

 في دمار مدنها وتعرضها للغزو واالحتالل على مر 
ً
 سببا

ً
نتيجة لعمليات النشاط التجاري ، لكن هذا املوقع كان أيضا

العصور التاريخية ، فكانت بهذا املوقع االستراتيجي مطمع العديد من القوى التي تكالبت من أجل السيطرة عليها ، فكانت 

 
ً
الفينيقي ، ومن توالى -  للتنافس والصراع  بين العديد من القوى ، بدًء من الصراع اإلغريقي الجغرافية الليبية مجاال

 الحلفاء بعد 
ً
بعدهم من قوى الغزو األخرى الرومانية والبيزنطية والوندال واالسبان والعثمانيبن ، إلى اإليطاليين والحقا

جل السيطرة على هذا املوقع االستراتيجي.  وعلى هذا األساس الحرب العاملية الثانية ، والزال هذا الصراع مستمرا من أ

 الصراع على موقع ليبيا وأهميته في خريطة الصراع الدولي. أبعادجاء هذا البحث في محاوله لفهم 

ملوقع ليبيا الجغرافي، وأهمية في استراتيجيات  اإلستراتيجيةيهدف البحث إلى تسليط الضوء على األهمية  أهداف البحث.

 قوى الكبرى.ال

 .إستراتيجيةتأتي أهمية البحث من طبيعة موقع ليبيا الجغرافي الذي اكسبها أهمية  أهمية البحث.

. تمتاز ليبيا بخصائص جغرافية طبيعية مميزة من أهمها موقعها الجغرافي االستراتيجي الذي جعل منها مشكلة البحث

بينها على مر العصور، كانت ليبيا خاللها ضحية السيطرة محط أنظار العديد من القوى، ومنطقة تنافس وصراع فيما 

 االستعمارية.

. ينطلق البحث من فرضية مفاذها إن ليبيا تتميز بموقع استراتيجي له أهميته ما جعلها ذلك تدخل ضمن فرضية البحث

 دائرة اهتمام القوى الكبرى.

 على الجغرافية الليبية، باإلضافة للمنهج التحليلي. . تم اعتماد املنهج التاريخي في دراسة تطور الصراعمنهجية البحث

افية الليبية 1.2  / الجغر

 وبحسب التعريف القديم إلقليم ليبيا من الناحية الجغرافية، فإن هذا االسم كان يطلق على املنطقة 
َ
تاريخيا

، ومن 
ً
 حتى املحيط األطلس ي غربا

ً
 حتى املعروفة من إفريقيا، والتي تمتد من غرب النيل شرقا

ً
البحر املتوسط شماال

، اختلف تحديد النطاق الجغرافي الذي يعنيه هذا االسم عبر املراحل التاريخية املتعاقبة، فقد 
ً
النطاق الصحراوي جنوبا

 على جزء من هذا اإلقليم الذي تمثله ليبيا الحالية.
ً
 توسع بحيث شمل كل املنطقة السابقة، حتى اقتصر أخيرا

ماء القديمة، إذ ترجع  جذوره التاريخية إلى أكثر من ألفي عام قبل امليالد، حيث ورد اسم يعد اسم ليبيا من األس

النصوص املصرية القديمة إلى تلك القبائل التي تسكن املنطقة  أشارتفقد  يا في العديد من النصوص القديمة،ليب

لذين استعمروا الجزء الشرقي من ليبيا في ، أما اإلغريق ا1الواقعة إلى الغرب من النيل، وعرفوا عندهم باسم الليبيين

على املناطق التي تحيط باملدن الخمس)بنتا  وأطلقوهالقرن السابع قبل امليالد، فإنهم أخذوا اسم ليبيا عن املصريين 

ن ، وتمتد مأفريقيابوليس( التي أسسوها في تلك املنطقة، ثم توسع هذا املفهوم لديهم ليشمل كل األراض ي التي عرفوها في 

، والتي كتب عنها املؤرخ اليوناني هيرودوت في القرن الخامس قبل امليالد، 
ً
 حتى املحيط األطلس ي غربا

ً
غرب نهر النيل شرقا

                                                           
ص 1975منشورات مكتبة قورينا للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،محمد مصطفى، بازامة، ليبيا هذا االسم في جذوره التاريخية، بنغازي،   -1

28 - 29 
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ووصف جغرافية مناطقها والقبائل التي تسكنها وطبيعة سكانها، كما قام هيرودوت بتقسيم العالم املعروف آنذاك إلى 

الرومان الذين ورثوا حضارتي الفينيقيين واإلغريق ، وسيطروا  أما. 2الثالثة هي ليبيا ثالثة قارات: آسيا، وأوروبا، والقارة

على كامل شمال إفريقيا فإنهم قلصوا من مساحة اإلقليم الجغرافية بحيث أصبح يطلق على جزء من ليبيا الحالية، 

اسم  أطلقوا، وفي ذات الوقت فإنهم ويشمل برقة وصحراء مصر الغربية والتي قسموها إلى ليبيا العليا وليبيا السفلى

 –ليبيا  –، ولم يكن االسم 3إفريقيا محل اسم ليبيا للداللة على نفس األقاليم التي تشملها قارة ليبيا عند اليونان

 بين العرب املسلمين عقب الفتح 
ً
 .4، بل احتفظوا باسم إفريقياإفريقيالشمال  اإلسالميمستخدما

ليبيا قد شاع استخدامه بعد، فخالل الحكم العثماني كانت ليبيا تعرف بإقليمي  وفي العصر الحديث لم يكن اسم

، واملرة األولى التي ذكر فيها اسم ليبيا للداللة على األراض ي 
ً
طرابلس وبرقة، وفي الغالب كان اسم طرابلس األكثر شيوعا

 كان في عام 
ً
مينوتيللي( من خالل قيامه بجمع التراث  -عندما نشر الكاتب االيطالي)ف  1903التي تشغلها ليبيا حاليا

 لوالية طرابلس الغرب بعد 
ً
 رسميا

ً
السيادة عليها  إعالناملكتوب عن هذا البلد، ثم اتخذت ايطاليا اسم ليبيا اسما

 1911واحتاللها في عام 
ً
 ليشمل األراض ي التي تشغلها ليبيا حاليا

ً
 . 5، ومنذ ذلك الوقت شاع استخدام اسم ليبيا سياسيا

من الناحية الطبيعية فإن هذه الجغرافية الشاسعة املترامية األطراف، تبدو على شكل هضبة يتراوح ارتفاعها ما و 

، وبرغم هذا املظهر الهضبي 6متر فوق مستوى سطح البحر، وتنحدر بشكل عام من الجنوب إلى الشمال 300 – 200بين 

ن مظاهر التضاريس املتباينة بين أجزائها، حيث تتكون األجزاء العام الذي تأخذه األراض ي الليبية فإنها تحوي العديد م

كيلو متر، وهي عبارة عن سهول منبسطة  1900الشمالية من سهول ساحلية تمتد على طول ساحل البحر بطول نحو 

باملياه بشكل عام ، قليلة االنحدار، تقطعها مجموعة من األودية املوسمية التي تنحدر من املرتفعات املجاورة وتمتلئ 

، و تعد أهم مناطق التركز السكاني 7عقب هطول األمطار خالل فصل الشتاء، كما تغطي سطحها بعض التالل الرملية

ومن أهمها سهل الجفارة ، وسهل بنغازي، وسهول سرت....وغيرها.وهي تختلف في اتساعها وأهميتها االقتصادية من مكان 

جنوب كتلتان من الهضاب هما الجبل الغربي أو جبل نفوسة في الغرب، آلخر، يلي هذه السهول الساحلية من ناحية ال

والجبل األخضر في الشرق، وخلف هاتين الكتلتين يمتد حزام شبه صحراوي تتخلله سلسله من الهضاب واملرتفعات 

لبحر املتوسط، تخترقها مجموعة من األودية التي تمتلئ باملياه عقب هطول األمطار خالل فصل الشتاء ينتهي أغلبها في ا

ومنها ما ينتهي جنوبا ليصب في األحواض الداخلية، يلي ذلك تأتي الصحراء الليبية وهي جزء من الصحراء الكبرى التي 

، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل عام و يندر هطول األمطار و 
ً
 حتى املحيط األطلس ي غربا

ً
تمتد من البحر األحمر شرقا

صفاتها ، كم تختلف مظاهر التضاريس في هذا النطاق من مكان آلخر، حيث نجد تسود املظاهر الصحراوية بكل 

مجموعة من الهضاب و السالسل الجبلية املرتفعة كما هو الحال في سلسلة جبال العوينات ، وجبال تاسيلي، و سلسلة 

 نجد تكوينات السرير و مناطق الكثبان الرملية  ، كما تضم
ً
 سلسلة من  جبال أكاكوس ...وغيرها ، أيضا

ً
الصحراء أيضا

املنخفضات الصحراوية مثل واحات الجغبوب ، وجالو، وأوجله، غدامس ، و واحات منخفض الكفرة ، وواحات 

 منخفض فزان.

                                                           
 .32املرجع نفسه، ص  -2
 .32املرجع نفسه، ص  -3
 23، ص 1991، الدار العربية للكتاب، الطبعة الثانية،1911اتوري روس ي، ليبيا منذ الفتح العربي حتى  -4
 .13، ص 1995افيا، ليبيا، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واالعالن، الطبعة األولى،الهادي مصطفى،ابولقمة، الجماهيرية دراسة في الجغر  -5
 .30-14، ص1971عبد العزيز طريح شرف، جغرافية ليبيا، االسكندرية، منشأة املعارف، الطبعة الثانية، -6
 .32املرجع نفسه، ص  -7
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يسود هذه الجغرافية الشاسعة بشكل عام ظروف مناخية تمتاز بالجفاف والقارية، نتيجة موقعها الفلكي من 

م، وتنخفض خالل ° 40حيث ترتفع درجة الحرارة خالل فصل الصيف وتصل نحو  دوائر العرض، وطبيعتها الصحراوية،

م، وبذلك يكون املدى الحراري كبير، وال يستثنى من ذلك إال الهوامش الشمالية املطلة على ° 5فصل الشتاء وتصل إلى 

 وشتاًء نتيجة املؤثرات البحرية،
ً
حيث يصل متوسط درجة  البحر املتوسط التي تمتاز باعتدال درجة الحرارة صيفا

،كما تستقبل املناطق الساحلية  8م°30م، وفي مدينة سبها إلى ° 26الحرارة خالل فصل الصيف في مدينة طرابلس إلى 

ملم، والتي رغم ندرة كمياتها و تذبذب معدالت  600 – 300أعلى املعدالت املطرية خالل فصل الشتاء والتي تتراوح  بين 

  إنها تسمح بقيام بعض األنشطة االقتصادية، حيث تزرع العديد من املحاصيل الزراعية.  هطولها بين عام وآخر، إال

 للعديد من املجموعات البشرية، 
ً
وشهدت قيام العديد هذه البيئة الجغرافية كانت طوال مراحل تاريخها موطنا

اني قبل امليالد، واستطاعت أن من الحضارات البشرية، مثل حضارة الجرامنت التي قامتفي حوض فزان خالل األلف الث

على الساحل تبني مملكة قوية، سيطرت على مساحات شاسعة من األراض ي املتاخمة لها، والحضارة الفينيقية التي قامت 

إضافة إلى ذلك كانت األراض ي الليبية في مراحل تاريخية الحقة  الغربي، وعلى الساحل الشرقي نشأت الحضارة االغريقية،

 
ً
 سياسيا

ً
 للعديد من الدويالت مثل: دولة بني الخطاب التي تأسست في القرن العاشر امليالدي، واتخذت من مدينة مركزا

 حتى بالد السودان
ً
 لها، ووصلت حدود مملكتهم سياسيا

ً
،  وفي أوائل القرن السادس عشر تأسست دولة أوالد 9زويلة مركزا

 لحكمهم.محمد، التي امتدت حدودها من شمال بحيرة تشاد إلى 
ً
، وكانت قلعة مرزق مقرا

ً
 الجفرة شماال

هذه الجغرافية كانت على مر العصور والتزال مسرحا للصراع بين القوى املتنافسة، فكانت بذلك ضحية 

السيطرة االستعمارية، ودخلت في مراحل مبكرة من تاريخها السياس ي في لعبة التجاذبات السياسية بين مراكز الهيمنة 

يع مناطق نفوذها والسيطرة على املناطق ذات األهمية االستراتيجية، لقد تركت عوامل الجغرافية التي تسعى لتوس

 الطبيعية ومن أهمها املوقع الجغرافي أثرها على تاريخ ليبيا السياس ي نتيجة مزايا موقعها االستراتيجي.  

 موقع ليبيا الجغرافي وأهميته االستراتيجية 2.2

(، وخطي طول ) 33º¯. 18و 19º¯.30لي من القارة اإلفريقية، بين دائرتي عرض )تقع ليبيا في الجزء الشما
ً
¯ 9شماال

(° 25و
ً
(.هذا املوقع انعكس أثره على الظروف املناخية السائدة، حيث تنتمي ليبيا 1، كما هو مبين بالخريطة رقم )*شرقا

وامش الشمالية املطلة على البحر املتوسط،حيث بشكل عام إلى مناخ املناطق الحارة الجافة، وال يستثنى من ذلك إال اله

كم، أما بقية أجزاء البالد فهي تخضع لتأثير املناخ الصحراوي  100يسود املناخ البحري الذي ال يتعدى تأثيره أكثر من 

 حيث تشغل الصحراء معظم مساحة ليبيا. 

 حتى  ، تمتد²كم 1.665.000تشغل ليبيا رقعة جغرافية شاسعة تقدر مساحتها بنحو 
ً
من البحر املتوسط شماال

، تأتي في الترتيب 
ً
، وبهذا تعد ليبيا من  17عمق الصحراء الكبرى جنوبا

ً
 من حيث املساحة، والترتيب الثالث إفريقيا

ً
عامليا

الدول ذات املساحة الكبيرة من منظور الجغرافية السياسية، تجاورها مجموعة من الدول العربية و اإلفريقية تشترك 

                                                           
 .134، ص 1989نشورات جامعة قاريونس، الطبعة الثانية، محمد املبروك، املهدوي، جغرافية ليبيا البشرية، بنغازي، م -8
 9-6، ص 2017(، 24املرج، العدد ) –أم العز عبد القادر، يوليو،مملكة بني الخطاب، املجلة الليبية العاملية، جامعة بنغازي، كلية التربية   -9
ت بالدراسة جغرافية ليبيا، أن اقص ى امتداد لألراض ي تبين معظم خرائط األطالس، كما تشير إلى ذلك أيضا معظم الكتابات التي تناول*

 يمتد على دائرة العرض )
ً
وهذا كان قبل التغير الذي طرأ على الحدود الليبية الجنوبية، فقد رجعت الحدود السياسية °( 18.45الليبية جنوبا

عن محكمة العدل  1994لحكم الصادر في عام ، وحسب منطوق ا1955الجنوبية بحسب املعاهدة التي وقعتها الحكومة الليبية آنذاك عام 

التشادية، كذلك فإن مساحة ليبيا تقلصت بعد ضم شريط أوزو لدولة تشاد والذي تبلغ مساحته نحو  –الدولية بخصوص الحدود الليبية 

 كم مربع. 114
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، حيث يحدها من الشمال الغربي تونس بحدود سياسية 10كم  4534حدود سياسية برية طويلة يبلغ طولها نحو  معها في

كم، ومن الشرق 1200كم ، ومن الغرب والجنوب الغربي الجزائر بحدود سياسية يبلغ طولها نحو  500يبلغ طولها نحو 

ا السودان من الجنوب الشرقي بحدود يبلغ طولها كم، وتحده1094مصر التي تشترك معها في حدود سياسية طولها نحو 

كم، والنيجر بحدود  1090كم، أما من ناحية الجنوب تجاورها كل من تشاد بحدود سياسية يبلغ طولها نحو  500نحو 

كم، أكسبها هذا االمتداد من دوائر العرض بأن توغلت داخل القارة اإلفريقية بشكل كبير،  150سياسية طولها نحو 

 ذلك بوابة إفريقيا الشمالية، وحلقة وصل مهمة ما بين إفريقيا جنوب الصحراء و أوروبا عبر مختلف العصور.فكانت ب

 ( موقع ليبيا الجغرافي1خريطة رقم )

 
 .78، ص 1978املصدر: األطلس الوطني، أمانة التخطيط، مصلحة املساحة، 

كم، 1900أما من جهة الشمال فإنها تشرف على الطرف الجنوبي لحوض البحر املتوسط بواجهة بحرية تمتد نحو 

كم، ويشكل الساحل الليبي  5270وبذلك تمتلك أطول الواجهات البحرية لدول الجنوب املتوسطي التي يبلغ طولها نحو 

 .    11% من طول هذه الواجهة البحرية 36ما نسبته نحو 

متعددة، ما جعلها تدخل ضمن  إستراتيجيةهذا األساس فإن ليبيا تمتلك موقع جغرافي أضفي عليها مزايا وعلى 

واسعة ومترابطة، كما هو  إستراتيجيةأبعاد  أربعةدائرة اهتمامات القوى الكبرى، فهي بهذا املوقع تشكل محور تالقي 

 (، وتتمثل في:2موضح بالخريطة رقم )

 البعد املتوسطي وامت -1
ً
 داداته األوروبية شماال

2-.
ً
 البعد الصحراوي وامتداداته اإلفريقية جنوبا

3-.
ً
 البعد شرق أوسطي وامتداداته شرقا

4- .
ً
 البعد املغاربي وامتداده غربا

مهمة بفعل موقعها  إستراتيجيةوبذلك شكلت هذه الرقعة الجغرافية التي تشغلها ليبيا اليوم منذ القدم منطقة 

 لصراع القوى املتنافسة طوال الفترات التاريخية بدًء من فترة الحضارات القديمة وحتى الوقت 
ً
الجغرافي، فكانت مسرحا

                                                           
 .119ص 1996، جمال حمدان، الجماهيرية دراسة في الجغرافية السياسية، القاهرة مكتبة مدبولي، ط الثانية -10
، كتاب الساحل الليبي، تحرير: الهادي أبولفمة، سعد القزيري، بنغازي، منشورات مركز البحوث واالستشارات، 1999محمد االعور،  -11

 .123جامعة قاريونس، ص 
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الحاضر، حيث تعاظمت هذه األهمية اليوم بشكل كبير نتيجة ما تختزنه األراض ي الليبية من ترواث معدنية ومن موارد 

أهميتها نتيجة التغيرات الجيوسياسية التي اجتاحت البيئة الدولية في عالم ما بعد الحرب الطاقة، إضافة إلى تزايد 

 أهمها:  اإلستراتيجيةالباردة واشتداد وتيرة الصراع الدولي بين القوى الكبرى، فموقع ليبيا يمتلك العديد من الخصائص 

ن مهمتين يعتبران نافذتها الخارجية التي تطل من تكمن أهمية موقع ليبيا االستراتيجي من خالل اشرافها على جبهتي -1

 خاللها على مناطق لها أهميتها الجيوبوليتيكية هما: 

كم على  1900الجبهة الشمالية وهي الجبهة الساحلية البحرية، التي من خاللها تشرف ليبيا بواجهة بحرية بطول نحو  -2

نحها أهمية كبيرة، وجعلها في مواجهة الساحل األوروبي حوض البحر املتوسط، أحد أهم طرق التجارة العاملية قد م

، حيث تنتشر قنطرة من القواعد العسكرية التابعة لحلف الناتو، وهو ما يجعل 
ٌ
 حتى إيطاليا غربا

ً
املمتد من ألبانيا شرقا

( في عالقاته 
ً
مع ليبيا، في ظل منها أهداف سهلة يمكن الوصول إليها، وهذا ما كان يسعى إليه االتحاد السوفيتي)سابقا

محاوالته الدائمة للوصول إلى البحار الدافئة، لتهديد حلف شمال األطلس ي إذا تمكن من الحصول على قاعدة عسكرية 

على الساحل الليبي، و هي ذات السياسة التي تتبعها روسيا االتحادية اليوم من خالل دعمها ألحد اطراف الصراع الليبي 

.من أجل التواجد في هذه املنط
ً
 قة املهمة استراتيجيا

هذه الواجهة البحرية التي تتوسط الساحل الشمالي إلفريقيا، إضافة إلى تعرج الساحل الليبي نحو الداخل، 

وتوغل األراض ي الليبية بعمق داخل القارة اإلفريقية، جعلها بوابة إفريقيا الشمالية منذ أقدم العصور، فعلى السواحل 

ارة القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، وتلك القادمة من أوروبا حيث تتم عمليات التبادل الليبية كانت تنتهي طرق التج

التجاري، فكانت األراض ي الليبية الجسر األرض ي الذي من خالله تعبر طرق القوافل الصحراوية، وحلقة وصل مهمة بين 

راض ي الليبية اليوم، بحيث تكون نافدة إفريقيا جنوب الصحراء و ساحل البحر املتوسط، وهو ما يمكن أن تقوم به األ 

 الدول املغلقة التي تجاورها من جهة الجنوب من خالل الطرق البرية ، وطرق السكك الحديدية.

الجبهة الجنوبية وهي الجبهة الصحراوية التي من خاللها تشرف ليبيا على إقليم الساحل الصحراوي اإلفريقي، ذلك  -1

، والذي دخل ضمن استراتيجيات الدول الكبرى املجال الجغرافي املمتد من امل
ً
 حتى البحر األحمر شرقا

ً
حيط األطلس ي غربا

منذ نهاية الحرب الباردة، وأصبح أحد أهم األقاليم الجيوبوليتيكية املهمة، ومنطقة نفوذ لها أهميتها، ومجال تنافس 

 وصراع بين القوى العظمى. 

ن املناطق االقتصادية، وسهولة تواصلها مع العالم الخارجي بمختلف موقع ليبيا الجغرافي في منطقة متوسطة بي -2

 لنظرية 
ً
 لالستثمارات الخارجية من أجل اقامة املشاريع االقتصادية االنتاجية وفقا

ً
 مناسبا

ً
وسائط النقل، يجعلها مكانا

، بما يجعلها قادرة على توفير املوقع الجغرافي، حيث تمتلك ليبيا مجموعة من املوانئ البحرية التي يمكن إعادة تأهيلها

 متطلبات الظهير الجغرافي.
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 ( موقع ليبيا من املحاور االستراتيجية2خريطة )

 
 .الباحث إعداداملصدر: 

 تقع ليبيا ضمن أقاليم لها أهميتها الجيوبوليتيكية، وهي: -3

إلقليم الساحل الصحراوي، أحد أكثر إقليم الساحل والصحراء. تعد األراض ي الليبية من جهة الجنوب امتداد مباشر  -

 ملا يتميز به من موقع استراتيجي مهم، وما يزخر به من موارد طبيعية متنوعة ، وبرغم 
ً
مناطق قارة إفريقيا أهمية ، نظرا

وقوعه خارج  نطاق االهتمام الدولي طوال فترة الحرب الباردة، إال إنه دخل دائرة االهتمام الدولي منذ تسعينيات القرن 

املاض ي نتيجة التغيرات التي اجتاحت البيئة الدولية، حيث شهدت منطقة الساحل اإلفريقي تطورات سياسية 

واقتصادية واجتماعية كان لها دور في جذب االهتمام الدولي لها، فأصبحت بذلك ساحة من ساحات التنافس والصراع 

كون ضمن مناطق نفوذها، وبهذا يمكن اعتبار منطقة الدولي ، ومحاولة القوى الكبرى الهيمنة والسيطرة عليها، وأن ت

الساحل الصحراوي من الناحية الجيوبوليتيكية مفتاح السيطرة على إفريقيا، بحكم موقعها الجغرافي وسط القارة 

يم اإلفريقية، وامتدادها الجغرافي من الغرب إلى الشرق، واتساع رقعتها الجغرافية، واتصالها املباشر بمجموعة من األقال

 أهمها إقليم املغرب العربي، وإقليم القرن اإلفريقي.

 ملوقعها الجيوستراتيجي،  -
ً
إقليم الشرق األوسط. تنتمي ليبيا إلى إقليم الشرق األوسط أحد أهم مناطق العالم نظرا

 لصراع االمبراطوريات العظمى عبر الت
ً
 اريخ. وألهميتها االقتصادية للسوق العاملية، فقد كانت وال تزال مسرحا

إقليم حوض املتوسط. تطل ليبيا على الطرف الجنوبي من حوض البحر املتوسط بأطول واجهة بحرية تمتد قرابة  -

كم، وهذا يجعلها تتأثر بما يحدث في هذه املنطقة من أحداث، حيث يعد البحر املتوسط أحد أهم البحار العاملية،  1900

وروبا، آسيا، ويعد من أهم شرايين التجارة العاملية منذ القدم، وبذلك ويشكل منطقة وصل بين ثالث قارات: افريقيا، ا

 فإنه يدخل ضمن دائرة اهتمامات القوى العظمى من أجل تأمين مصالحها االستراتيجية.

افية الليبية. 3.3  الصراع على الجغر

تميزت األراض ي الليبية كما سبق إن أشرنا بطبيعة جغرافية واسعة منبسطة في مظهرها العام، وموقعها الجغرافي 

، فرغم امتداد هذه إستراتيجيةاملتميز، إضافة إلى شكل الساحل الليبي وتعرجه نحو الداخل، كل ذلك منحها أهمية 

احتها، إال أن هذه الجغرافية شكلت مركز رهانات األراض ي على مساحة شاسعة من الصحراء التي تشغل معظم مس

 وحلقة وصل رئيسية بين قارتي أوروبا وإفريقيا، وبين املشرق 
ً
 مهما

ً
استراتيجي منذ القدم وحتى الوقت الحاضر، لكونها ممرا
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خارجية العربي واملغرب العربي، وبذلك فإن هذه املقومات الجغرافية الطبيعية كانت عامل جذب للعديد من القوى ال

 من خالل تتبع مسار تاريخ 
ً
التي دخلت في منافسات وصراعات فيما بينها للسيطرة على هذه املنطقة، وهو ما يبدو واضحا

 ليبيا السياس ي ومراحل صراع هذه القوى.

ترجع أولى بدايات الصراع على الجغرافية الليبية إلى فترة الحضارات القديمة التي ظهرت في منطقة حوض البحر 

والتي اتسمت عالقاتها بطابع الصراع فيما بينها من أجل السيطرة على  –الفينيقية، اإلغريقية ، الرومانية  -توسط امل

طرق التجارة البرية والبحرية آنذاك ، وكانت ليبيا بحكم موقعها الجغرافي محط أنظار تلك القوى ، حيث شهدت األراض ي 

، تمثل في 
ً
 مبكرا

ً
 استعماريا

ً
سيطرة الفينيقيين على الساحل الغربي من ليبيا، وتأسيسهم عدد من املحطات الليبية نشاطا

، فأحكموا بذلك سيطرتهم على طرق  12التجارية مثل: مدن صبراتة ، لبدة الكبرى ، أويا )طرابلس( ، و مدينة سرت .....الخ

 .التجارة الصحراوية، وارتبطوا بعالقات تجارية مع سكان الصحراء الجرامنت(في الجنوب

كان لزحف اإلغريق في القرن )السابع ق م(، واستعمارهم الساحل الشرقي من ليبيا أثره على تطور الصراع فوق 

األراض ي الليبية، وتنازعهم السيطرة مع الفينيقيين من خالل محاولتهم التوسع نحو الغرب صوب خليج سرت للسيطرة 

باقتسام األراض ي  انتهىراع بين القوتين، هذا الصراع الذي على طرق القوافل الصحراوية، وهو ما أدى إلى احتدام الص

 . 13الليبية بينهما عند نصب األخوان فيليني في منطقة خليج سرت 

 عقب ظهور اإلمبراطورية الرومانية على مسرح األحداث، بعد أن أصبحت تتنازع السيطرة 
ً
تطور هذا الصراع الحقا

التي كان لها تجارتها في البحر املتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء، وبلغ قرطاجة، و  إمبراطوريةعلى مناطق النفوذ مع 

 في دخولهما في حروب طويلة عرفت في التاريخ 
ً
التنافس التجاري واالستعماري مداه بين اإلمبراطوريتين،  فكان ذلك سببا

قرطاجة وتدميرها على يد ق م، انتهت بالقضاء على  146ق م حتى  246بالحروب البونية والتي استمرت مائة عام من 

االستعمار الروماني ، الذي تمكن من التوغل  متلكات الفينيقية ، ودخلت ليبيا تحت سيطرةالرومان الذين آلت إليهم امل

 جنوبا والسيطرة على طرق القوافل الصحراوية. 

إلى املغرب  اإلسالميةيوش وفي عهد الفتوحات اإلسالمية فإن ليبيا كانت البوابة الشرقية التي من خاللها عبرت الج

العربي وإفريقيا، وكانت األراض ي الليبية بمثابة نقطة انطالق للعديد من الحمالت التي اتجهت لفتح املغرب العربي، فكان 

خالل هذه الفترة، فقد كانت قاعدة انطالق أمامية نحو القيروان، وقاعدة خلفية  اإلستراتيجيةملدينة طرابلس أهميتها 

 .14فريقيا المية من أجل حماية وجودهم في إسللجيوش اإل 

في القرن السادس عشر كان الصراع على أشده ين كل من: اإلمبراطورية العثمانية والقوى األوروبية خاصة 

اإلمبراطورية اإلسبانية من أجل السيطرة على حوض البحر املتوسط والسواحل املطلة عليه، فكانت ليبيا بحكم موقعها 

 إستراتيجيةطرف الجنوبي من حوض البحر املتوسط ضحية هذا الصراع، حيث كانت ليبيا ذات أهمية الجغرافي على ال

م من أجل قطع الطريق  1510باحتالل مدينة طرابلس في عام  األسبانلهذه القوى املتصارعة ومحط أنظارها ، لذلك قام 

 ، كما إن احتاللها يؤمن املالحة في البحر املتوسط
ً
، كذلك كانت 15أمام األسطول العثماني ومنعه من التقدم غربا

ن ذلك العثمانية التي تسعى للسيطرة على الساحل الشمالي إلفريقيا أل  اإلستراتيجية أهدافالسيطرة على ليبيا ضمن 

                                                           
 ،05،19713عبد اللطيف، البرغوتي، التاريخ الليبي من أقدم العصور حتى الفتح اإلسالمي، دار صادر، الطبعة األولى، ص -12
 .108، ص 2003رجب عبد الحميد األثرم، محاضرات في تاريخ ليبيا القديم، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس، الطبعة الرابعة،  -13
ية صالح مصطفى، املزيني،ليبيا منذ الفتح العربي حتى انتقال الخالفة الفاطمية ملصر، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس، الطبعة الثان  -14

 .56ص  1994،
م وأثره على عالقاتها بالدول 1835-1711محمد الهادي،ابوعجيلة،النشاط الليبي في حوض البحر املتوسط في عهد األسرة القرة مانلية -15

 .41ص 1997األجنبية، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس، الطبعة األولى، 
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في حوض البحر املتوسط ، وبذلك كان ميناء طرابلس أحد أهم القواعد البحرية املهمة  اإلستراتيجيةيعزز من مكانتهم 

 .16للبحرية العثمانية

املشروع التوسعي األوروبي حين اكتسحت أوروبا موجة  أهدافوخالل القرن التاسع عشر كانت ليبيا ضمن 

م،  وكان موقع ليبيا الجغرافي على الطرف الجنوبي لحوض  1911الل اإليطالي في عام االستعمار، حيث خضعت ليبيا لالحت

 الحتالله و السيطرة عليه، كما إنه نتيجة 
ً
البحر املتوسط مقابل السواحل اإليطالية، محط أنظار اإليطاليين و دافعا

 في العمق اإلفريقي، يجعل منها قاعد
ً
ة أمامية ورأس حربة تطل من خاللها على توغل األراض ي الليبية بشكل كبير جنوبا

املستعمرات اإلنجليزية والفرنسية وتطويقها، حيث أصبحت إيطاليا بهذه السيطرة قوة عظمى تهدد كل من فرنسا 

وبريطانيا، و أرغمت كال الدولتين بقبول شروطها خالل فترة تعيين حدود مستعمرتها ليبيا و بما يحقق أهدافها 

 . 17 اإلستراتيجية

 في تغيير موازين القوة بها ، فعقب وغ
ً
 مهما

ً
داة نهاية الحرب العاملية الثانية التي كان ملوقع ليبيا الجغرافي دورا

انتصار قوات الحلفاء وقعت ليبيا من جديد ضحية االقتسام السياس ي بين القوى الكبرى، فكان موقع ليبيا الجغرافي 

وحاولت االحتفاظ بتواجدها فوق األراض ي الليبية، حيث  ستراتيجيةاإل محط أنظار تلك القوى التي أدركت مدى أهميته 

احتفظت بريطانيا بتواجدها في األجزاء الشمالية في كل من إقليمي طرابلس وبرقة، فيما احتفظت فرنسا بتواجدها في 

 ( أن يكون له موط
ً
 كانت رغبة االتحاد السوفيتي ) سابقا

ً
أ قدم على األراض ي الليبية األجزاء الجنوبية في إقليم فزان، أيضا

، ونتيجة تضارب مصالح هذه القوى األمريكيةأثناء مفاوضات الصلح، والذي كان محل اعتراض من قبل الواليات املتحدة 

م، إال  1951في اقتسام الجغرافية الليبية ،والسيطرة على هذا املوقع الجغرافي االستراتيجي منحت البالد استقاللها في عام 

رهينة سياسة القوى العظمى نتيجة ظروفها االقتصادية الصعبة ، حيث احتفظت كل من بريطانيا والواليات أنها ظلت 

املتحدة األمريكية بقواعد عسكرية لهما فوق األراض ي الليبية بموجب اتفاقيات تم توقيعها مع الحكومة الليبية آنذاك، في 

عنه الرئيس األمريكي )ايزنهاور( حين قال " إذا فقد الغرب مركزه أطار دعم الجناح الجنوبي لحلف الناتو ، وهذا ما عبر 

االستراتيجي في شمال إفريقيا فإن سيطرته على البحر املتوسط مهددة، كما إن شمال إفريقيا يحيط بالطرق التي يتبعها 

 .18الروس في محاولتهم التغلغل في إفريقيا " 

 منظقة صراع وتقاسم للنفوذ تلك هي أبرز املحطات التاريخية في الجغرافية ال
َ
ليبية التي كانت خاللها ليبيا دائما

بين القوى املتنافسة، فكانت بذلك ضحية السيطرة االستعمارية واالقتسام السياس ي بين القوى الفاعلة، واليوم  يتكرر 

 ألهمية الجغر 
ً
افية الليبية التي تمتلك مشهد الصراع الدولي على ليبيا بين العديد من القوى الدولية و اإلقليمية نظرا

 له أهميته 
ً
 جغرافيا

ً
موارد الثروة الطبيعية حيث شكلت  لى ما تمتلكه هذه الجغرافية من، إضافة إ اإلستراتيجيةموقعا

ث تمتلك اإلستراتيجية، حياالكتشافات النفطية في ليبيا نقطة تحول مهمة في خارطة الصراع الدولي، وزاد من أهميتها 

إفريقيا   يا هي األكبر في قارةليب ة من مصادر الطاقة) النفط والغاز(، حيث تعد احتياطيات النفط فيليبيا كميات هائل

احتياطيات نفطية مؤكدة لبلٍد في العالم، وتقدر هذه االحتياطيات بنحو   تحتل املرتبة التاسعة بين عشر دول لديها أكبرو 

، كذلك تمتلك ليبيا احتياطيات هائلة من الغاز 19حتياطي العاملي% من نسبة اال 3.87، وبما نسبته نحو  مليار برميل 48.4

 في احتياطات 20مليار متر مكعب  1505الطبيعي تقدر بنحو 
ً
 والخامسة عامليا

ً
، باإلضافة إلى أن ليبيا تعد األولى عربيا

                                                           
 .77املرجع نفسه، ص  -16
 .66-46 جمال حمدان، مرجع سبق ذكره، ص -17
 .35 – 34.ص 1994، القاهرة، مركز الحضارة العربية لإلعالن والنشر، 1992-1940السيد عوض، عثمان،العالقات الليبية األمريكية   -18
 .10-8، جدول، 2009منظمة األقطار املصدرة للنفط)اوابك( التقرير االحصائي السنوي،   -19
 .14املرجع نفسه، ص -20
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سبة لدول العالم خاصة النفط الصخري . وبذلك تعد ليبيا بهذا املوقع الجغرافي أحد أهم إمدادات الطاقة اآلمنة بالن

أوروبا، في ظل عدم استقرار األوضاع في منطقة الخليج العربي، نتيجة وقوعها غرب قناة السويس، وقربها من األسواق 

 األوروبية.

والدولية على الجغرافية الليبية سواء عبر التدخل  اإلقليميةوعلى هذا األساس يحتذ الصراع بين عديد القوى 

، فموقع ليبيا الجغرافي يأتي ضمن دائرة اهتمام  املباشر أو من خالل
ً
 وسياسيا

ً
دعم أحد أطراف الصراع الداخلي عسكريا

الدولية للهيمنة على العالم لن  إستراتيجيتهاالقوى الكبرى ذات النفوذ الكبير، فالواليات املتحدة األمريكية وفي إطار 

 من األم االهتمامتتخلى عن مصالحها في هذه املنطقة ، ويأتي 
ً
جيوستراتيجية يهدف إلى منع التواجد  أهدافريكي انطالقا

الروس ي في البحر املتوسط الذي يحاول أن يجد موطئ قدم له على الساحل الجنوبي للبحر املتوسط، كذلك يأتي 

ا في الفترة لها أهميته أصبحتاالهتمام األمريكي بموقع ليبيا الجغرافي املتاخم لدول الساحل اإلفريقي هذه املنطقة التي 

، حيث كانت األراض ي الليبية أحد املواقع اإلرهابملحاربة  األمريكيةاألخيرة خاصة من الناحية األمنية في ظل الحملة 

املستهدفة إلنشاء قاعدة عسكرية  لقوات االفريكوم، إضافة إلى مصالح الواليات املتحدة األمريكية االقتصادية أهمها 

ليمية على األراض ي طرة ألي من القوى الدولية أو اإلقالواليات املتحدة األمريكية بأي سي النفط والغاز، وبهذا لن تسمح

 الليبية .

روسيا الجديدة التي تهدف إلى محاول الوصول إلى  إستراتيجيةكذلك تدخل ليبيا في دائرة اهتمام موسكو ضمن 

تلك السواحل، وتحاول روسيا إيجاد موطئ  السواحل الجنوبية لحوض البحر املتوسط، حيث تعد السواحل الليبية أهم

قدم لها على األراض ي الليبية، من خالل دعمها ألحد طرفي الصراع الداخلي، في محاولة لتعزيز النفوذ الروس ي في حوض 

البحر املتوسط وشمال إفريقيا، ما يتيح لها ذلك التواجد بالقرب من سواحل أوروبا الجنوبية حيث تنتشر مجموعة 

 ألمن دول أألطلسييف شمال قواعد لحل
ً
 مباشرا

ً
 الغربية. أوروبا، وهذا يشكل تهديدا

النفوذ األوروبي ،  ا الجغرافي، وباعتبارها ضمن مناطقأما دول أوروبا الغربية فيأتي اهتمامها بليبيا من خالل قربه

وبوابة إفريقيا الشمالية،  و أحد الدول املنتجة للنفط ، حيث تأتي معظم صادرات دول أوروبا من النفط الليبي بمزاياه 

املتعددة، كذلك فإن هذه الدول تدعم سياسة الواليات املتحدة األمريكية في تحجيم النفوذ الروس ي في حوض البحر 

يات املتحدة األمريكية في محاربة التطرف اإلسالمي والتنظيمات الجهادية في املغرب العربي املتوسط، وكذلك دعم الوال 

ومنطقة الساحل اإلفريقي، ومن أهم الدول األوروبية  تأتي فرنسا التي  ادركت أهمية موقع ليبيا االستراتيجي ، وكانت لديها 

 من تنامي النفوذ الصيني في إفريقيا ، وكذلك  قديمة في الجنوب الليبي، و هي اليوم تحاول إحياء تلك أطماع
ً
الرغبة خوفا

تمدد النفوذ التركي في اآلونة األخيرة ، إضافة إلى النفوذ األمريكي املتزايد في منطقة املغرب العربي، ودول الساحل اإلفريقي 

لي اهتمامها بأهمية موقع ، وهي مناطق تعتبرها فرنسا مناطق نفوذها التقليدي ، كل هذه األسباب تجعل من فرنسا تو 

 ليبيا الجغرافي، وعدم السماح للقوى األخرى بالسيطرة عليه .

صراع وتنافس القوى الدولية على الجغرافية الليبية ، والذي يهدف إلى  إطاريأتي االهتمام التركي ضمن  كذلك

طئ قدم لها على األراض ي الليبية الستغال التركية إليجاد مو  اإلستراتيجيةمواجهة النفوذ األوروبي في املنطقة ، حيث تهدف 

 في  ملف املهاجرين للضغط على  دول أوروبا، كذلك وجدت تركيا في موقع ليبيا 
ً
ل موقع ليبيا الجغرافي و توظيفه سياسيا

 لتحقيق أهدافها، حيث طول الساحل الليبي جعل الحدود البحرية الليبية تتداخل مع دول شرق البحر 
ً
البحري مرتكزا

ضد التحالف املصري اليوناني في  2019دفع تركيا لتوقيع مذكرة تفاهم مع املجلس الرئاس ي في ديسمير  توسط،وهذا ماامل

محل اعتراض العديد من الدول ، وكانت هذه املذكرة أحد أهم أسباب تصاعد وثيرة األزمة في  كانشرق املتوسط، وهو ما 

 شرق البحر املتوسط بين تركيا واليونان.
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تبين لنا مدى التنافس والصراع بين هذه القوى الدولية، التي أدركت أهمية هذا املوقع االستراتيجي، الذي بهذا ي

يميز األراض ي الليبية ومحاولة السيطرة عليه، والذي تزايدت أهميته نتيجة التغيرات الجيوسياسية التي اجتاحت العالم 

ى مناطق أخرى من العالم كانت خارج دائرة اهتمامات القوى عقب نهاية الحرب الباردة، وانتقال الصراع الدولي إل

 العظمى، مما عزز من أهمية موقع ليبيا الجغرافي.

 الخاتمة

 منطقة اهتمام القوى الدولية، ومرت بمراحل عديدة طوال تاريخها السياس ي، ودخلت دائرة 
ً
إن ليبيا كانت دائما

، تحقيقا ملصالحها اإلستراتيجيةللسيطرة على املناطق ذات األهمية  اهتمام القوى املتنافسة، التي تصارعت فيما بينها

االقتصادية واألمنية، حيث كان التنافس والصراع بين هذه القوى منذ القدم وال يزال صراع من أجل السيطرة على 

 ألهمية موارد الثروة ، إضافة إلى التوسع والهيمنة،فكانت ليبيا بذلك ضحية هذا ااإلستراتيجية، و املواقع 
ً
لصراع نظرا

 سبق توصل الباحث إلى بعض االستنتاجات: موقعها الجغرافي االستراتيجي، وفي ضوء ما

تميزت ليبيا بأهمية موقعها الجغرافي عبر العصور، فكانت منطقة عبور لطرق القوافل التجارية مابين إفريقيا وأوروبا.  -1

 وصل بين جناحي الوطن العربي اإلفريقي واآلسيوي.وبذلك تعتبر ليبيا بوابة إفريقيا الشمالية، وحلقة 

 للعديد من القوى الطامعة في موارد الثروة،  -2
ً
إن موقع ليبيا الجغرافي، وماتمتلكه من موارد نفطية، جعلها مطمعا

 واملوقع االستراتيجي.

تشرف ليبيا بواجهة بحرية مهمة على الطرف الجنوبي لحوض البحر املتوسط. فقد أسهم هذا املوقع البحري في تعزيز  -3

 أهمية موقع ليبيا الجغرافي في خريطة الصراع الدولي. 

صال املباشر وقوع ليبيا بالقرب من مناطق لها أهميتها في الصراع الدولي. من أهمها منطقة الساحل اإلفريقي حيث االت -4

 لألراض ي الليبية مع هذا املجال الجغرافي املفتوح.
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 التنافس التركي املصري في ليبيا وتداعياته على التسوية السياسية
The Turkish-Egyptian rivalry in Libya and its implications for political settlement opportunities 

 د. محمد عبدالحفيظ الشيخ
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 ملخص:

تقدم هذه الدراسة تحليالً للتنافس والصراع المصري التركي الدائر حول ليبيا وأبعاده اإلستراتيجية، وامتداده اإلقليمي 

العبين والدولي. استناداً إلى موقع ليبيا الحيوي، وبما تمتلكه من المورد النفطي والغازي، ناهيك عن حسابات أطماع ال

 .اإلقليميين والدوليين في بلد يسيل لعاب الجميع طمعاً في استثمار عائدات تلك الموارد

من الواضح أن تنافس هذين الالعبين اإلقليميين قد أدخلت ليبيا في متاهة تجاذب إقليمي ودولي، وغدت تدخالتهما تصلّب 

ى عرقلة الّحل السياسي السلمي وّشله. والنتيجة لهذا مواقف األطراف المحلية الفاعلة في المشهد الليبي، مما أدى إل

التجاذب والصراع المحموم مزيداً من تعقيد المشهد األمني والسياسي الليبي، مما أدى إلى اشتعال أوار المواجهات بين 

البالد الفرقاء الليبيين وانزالق البالد إلى مستنقع الفوضى، والدخول في أتون حرب أهلية ضروس، استنزفت طاقات 

 .البشرية ومواردها المالية، وقذفت بليبيا صوب درك الدول الفاشلة

 الكلمات المفتاحية: التنافس التركي المصري، األبعاد االقتصادية واإلستراتيجية، الالعبين اإلقليميين والدوليين، ليبيا
 

Abstract: 

This study provides an analysis of the Egyptian-Turkish competition and the conflict 

revolving around Libya and its regional and international extension. Based on Libya's vital 

location, in addition to its oil and gas suppliers, not to mention the ambitions of regional 

and international players in a country where everyone is drooling for the investment of the 

proceeds for such tremendous resources. 

It leaves no doubts that the interventions of these two regional players have entered Libya 

into a labyrinth of regional and international tension, and have developed and escalated 

the positions of local actors on the Libyan scene . 

This has obstructed and paralyzed the peaceful political solution, The result of this frenzy 

and conflict is more information related to the Libyan political restrictions, which led to 

the flare-up of confrontations between chaos and entering the country into a quagmire of 

chaos and entering into a civil war that drained the country's energies and financial 

resources. 

Key words: Turkish-Egyptian rivalry, economic and strategic dimensions, regional and 

international players,Libya.that include all Libyan parties and to overcome the obstacles 

that stand in their way. 
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 مقدمة.

، التي انتهت بسقوط جدار القذافي األمني، انبرت قوى 2011مع اشتعال الساحة الداخلية الليبية في شباط/فبراير 

إلعادة التموضع وتوسيع دائرة نفوذها في ليبيا، مستفيدة من حالة الفراغ دولية فاعلة وإقليمية صاعدة وطامحة 

 تستشف مسيرة عنفوانها قوى دائرة التناالسياس ي واألمني الذي حل بها بعد الثورة. 
ً
 دوليا

ً
فس في البداية أخذت طابعا

كبرى في املسرح الدولي على رأسها فرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول، سوى أن دائرة التدخل توسعت وبشكل أكثر سلبية 

ُوظفت فوذ اإلقليمي، على الن املحموم والصراعساحة مفتوحة يشتد فيها التنافس حتى باتت ليبيا على املستوى اإلقليمي، 

مكنة من أدوات ناعمة وأخرى صلبة. إذ بدا هذا املحيط اإلقليمي يتدخل في املشهد الليبي، 
ُ
فيها كل الوسائل املتاحة وامل

 ملا تمليه املصالح الليبية الحقيقية، بل من واقع تأمين مصالحه وبيئة نفوذه وسيطرته. 
ً
 ليس وفقا

،  ومن خالل تتبع املواقف واالتجاهات
ً
 وعسكريا

ً
التي تبنتها األطراف الخارجية تجاه تطورات الوضع الليبي سياسيا

يمكن اإلشارة إلى عدد من الدول الفاعلة واملؤثرة في مسار الصراع، وبيان األهداف التي تدفعها لتبني هذا النمط من 

 
ً
لوضع إطار يتيح التنبؤ بمستقبل السياسات لرسم خريطة لتلك التفاعالت وما نتج عنها من تشابكات وصدامات، وصوال

الصراع ومآالته، وتقدم هذه الورقة قراءة تحليلية لتحركات كال من تركيا ومصر كنماذج إقليمية انخرطت في الصراع 

 الليبي، وتهتم بمجريات امللف الليبي وتتفاعل معه.

 أن تدخالت كال البلدين تأتي في إطار تصورات هذين الالعبين اإلقليميين عن أدوارهما في قلب 
ً
يبدو واضحا

من أجل استعادة الريادة باعتبارها الخيار األنسب وفق التصور التركي  فأداء تركيا ألدوارها في ليبيااملعادالت اإلقليمية. 

 إقلي
ً
 ويضطلع بمسؤوليات حضارية. وقد تعزز نفوذ تركيا وباتت تفرض وامتالك زمام املبادرة بحسبانها فاعال

ً
 مؤثرا

ً
ميا

 تجاهله. باملقابل، أنعش تسارع التطورات واملستجدات في الساحة الداخلية 
ً
 في الساحة الدولية ما عاد ُممكنا

ً
حضورا

 ينبعث
ً
 تركيا

ً
 تنهض على  الليبية تطلعات مصر للتأثير في مجريات األمور ملواجهة ما تعتبره خطرا

ً
من ليبيا. فمصر أيضا

 على أمنها القومي 
ً
 لنزعات األطماع والهيمنة التوسعية التركية من جهة، وحفاظا

ً
 موازنا

ً
 إقليميا

ً
تصورها بحسبانها العبا

 ومصالحها الحيوية، من جهة أخرى.

. اده اإلقليمي والدوليسعيي هو أن أوضح طبيعة التنافس املصري التركي في ليبيا وأبعاده االستراتيجية، وامتد

ب مواقف األطراف املحلية الفاعلة في املشهد الليبي، مما أدى إلى 
ّ
السيما وأن تدخالت كل من الطرفين قد غدت تصل

اشتعال أوار املواجهات بين الفرقاء الليبيين وانزالق البالد إلى مستنقع الفوض ى، والدخول في أتون حرب أهلية ضروس، 

 البشرية ومواردها املالية، وقذفت بليبيا صوب درك الدول الفاشلة. استنزفت طاقات البالد

نتيجة ملا سبق طرحه، سوف تجيب الدراسة عن التساؤل الرئيس التالي: ما أبعاد التنافس املصري التركي 

 وتداعياته على مسار التسوية السياسية الليبية، وعلى واقع ومستقبل العالقات املصرية التركية؟

راسة من فرضية ُمفادها أن التنافس املصري التركي على تعزيز النفوذ والسيطرة في ليبيا أسهم في وتنطلق الد

 في مسارات التسوية السياسية، 
ً
ر سلبيا

ّ
وهو ما قد يدفع باتجاه نمط جديد تعقيد املشهد األمني والسياس ي الليبي مما أث

ات إلى توقع مزيد من التصعيد والصراع اإلقليمي والدولي من العالقات بين مصر وتركيا. تدفع كل هذه األحداث واملعطي

 وبما يهدد األمن اإلقليمي والعاملي بدرجة غير مسبوقة. .داخل الساحة الليبية وفي حوض املتوسط

تعتمد الدراسة على املنهج التحليلي من خالل رصد خطط واستراتيجيات كل من مصر وتركيا في التأثير على فرص 

التسوية السياسية الليبية. وتحاول معرفة املسارات التي سعى كال الطرفين لفرضها في ليبيا، أو دفع الفرقاء املحليين إلى 

ستثمارها. كما تقدم نظريات الصراع، مداخل مساعدة لتحليل أداء إتباعها، وكذا معرفة الفرص التي تقاعسوا عن ا

الفاعلين لفهم استراتيجية الصراع بينهما، ومدى إسهامهم في تغذية الفرقة وإذكاء الصراعات بين األطراف الليبية 

 عن نظرية الدور، ذ
ً
لك أن سياسات كل املتناحرة، مما أسهم في تعثر مسار التسوية السياسية. ال يمكن أن نستغني أيضا
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من الفاعلين التركي واملصري في املشهد الليبي تنضبط لتصوراتهما عن أدوارهما في قلب املعادالت اإلقليمية. فأداء الدور 

 على قدر كبير من األهمية. إن أدوار مصر وتركيا 
ً
 وسيطا

ً
 بدرجة كبيرة بتصور الفاعل لدوره بحسبانه متغيرا

ً
يبقى مرتهنا

 لذل
ً
، مع األخذ بعين تتحدد تبعا

ً
 من تصورهما ملا يجب أن تضطلعا به إقليميا

ً
وأدواتهما في  االعتبار قدراتهماك، انطالقا

 التأثير.

: أهمية ليبيا االستراتيجية في الحسابات التركية واملصرية
ً
 أوال

 ال أهمية استراتيجية 
ً
 هامشيا

ً
له، فقد استأثرت لم تكن ليبيا منذ وجودها على الضفة الجنوبية للمتوسط كيانا

باهتمام دولي وإقليمي واسع، بحكم موقعها الجغرافي االستراتيجي في شرق البحر املتوسط، فهي نقطة التقاء ورابط بين 

 عن ما تمتلكه 
ً
من مخزون احتياطي مهم أوروبا وجنوب املتوسط والوطن العربي وأفريقيا بشكل ال يمكن إهماله. فضال

عاب كثير من الفواعل الدولية واإلقليمية. من املورد النفطي والغازي، ف
ُ
 عن إنتاجهما منها، وبامتيازات مغرية يسيل ل

ً
ضال

 55مليار برميل، إضافة إلى االحتياطي من الغاز  يقدر بــ  46،4إذ تقدر االحتياطات املؤكدة من النفط الخام فيها بنحو 

ام القوى الفاعلة واإلقليمية ومطامعها التي هي في تريليون قدم مكعب. وبسبب هذه األهمية، أمّست ليبيا محط اهتم

 . 1تنافس دائم، وذلك من أجل الحصول على املزيد من مناطق النفوذ أو تعزيز التواجد في أماكن سابقة

بناًء عليه، كانت ليبيا حاضرة في الحسابات االستراتيجية لكل من مصر وتركيا. فليبيا تحتل أهمية كبيرة ملصر 

ل ف
ّ
 من مصادر األمن القومي املصري، بالنظر إلى حقائق الجغرافية كونها تشك

ً
 ومصدرا

ً
 استراتيجيا

ً
 لها وعمقا

ً
ناًء خلفيا

والتاريخ املصالح املشتركة بين البلدين والشعبين املصري والليبي. كل ذلك دفع مصر إلى القيام بدور فاعل ومؤثر في 

عتمدتها القيادة املصرية وتعاطيها مع امللف الليبي الشائك بكل الساحة الداخلية الليبية، من خالل املقاربة التي ا

تعقيداته السياسية وما حمله من مخاطر أمنية بالنظر إلى ليبيا كونها جغرافية مترامية األطراف تتقاسم مع مصر حدود 

 للجماعات املسلحة ملمارسة أنشطتها املتطرفة
ً
 خصبا

ً
واإلرهابية، وتحولت  مشتركة، فأصبحت ليبيا بيئة مناسبة ومرتعا

 عن تهريب كميات كبيرة من السالح إلى داخل األراض ي املصرية، وهو ما 
ً
على إثرها إلى ممر لعبور تلك الجماعات، فضال

 على األمن القومي املصري. 
ً
 متزايدا

ً
 أمنيا

ً
ل خطرا

ّ
 يشك

عطيات في اإلدراك االستراتيجي التركي 
ُ
 بأهمية كبيرة بكل امل

ً
الذي يبحث عن موطئ قدم له في تحظى ليبيا أيضا

 ويثبت أقدامها على املستوى الجيوبوليتيكي، ومن ثم املساهمة في 
ً
 كبيرا

ً
 استراتيجيا

ً
جنوب املتوسط، يمنح تركيا عمقا

رسم معالم املشهد الليبي بما يتوافق مع مصالحها وأهدافها، على اعتبار أن املصلحة الوطنية تعتبر املحرك الرئيس ألي 

 سياستها الخارجية.دولة في 

من الواضح أن هناك رغبة تركية في االستفادة من املوقع الجغرافي الذي تحظى به ليبيا الذي يعد بمثابة بوابة 

مهمة لتركيا صوب القارة السمراء، لتحقيق غاياتها الرامية إلى توسيع مساحة نفوذها في القارة األفريقية والتي أصبحت 

 لية عديدة. محط اهتمام قوى إقليمية ودو 

يبدو أن هذين الالعبين اإلقليميين )التركي واملصري( في تنافس مستمر وتحرك دؤوب يندرج في إطار سياسات 

التنافس الدولي واإلقليمي املتجدد على املنطقة، لفرض هيمنتها وتوسيع دائرة نفوذها من أجل تحقيق مصالحها. وعليه، 

إنما يعبر عن تزايد أهمية املكانة الجيوبوليتيكة التي تحظى بها ليبيا وما تتوفر فإن احتدام شدة التنافس املصري التركي، 

، وهو ما مهد الطريق 
ً
 لآلخرين، بوصفها منطقة حيوية وواعدة اقتصاديا

ً
عليه من عناصر ومقومات كثيرة تجعلها مطمعا

تزال تبعاتها مستمرة حتى اآلن. وما  لتدخل عسكري فعلي في ليبيا وما أسفر عنه من انقسامات داخل املجتمع الليبي ال

                                                           
، 37، السنة مجلة املستقبل العربييوسف محمد الصواني، الواليات املتحدة وليبيا: تناقضات التدخل ومستقبل الكيان الليبي،  1

 .9(، ص2015(، )كانون الثاني/ يناير431)العدد



  7العدد  - المؤتمرات العلمية الدولية مجلة  

International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

193 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

فاقم من األزمة الليبية وتدويلها هو استدامة الصراع وأدواته وخائضيه، بعدما انفرط األمر من يد الشعب الليبي 

وقياداته بالكامل ولم تعد األراض ي الليبية وأجوائها ومياهها اإلقليمية، إال ساحة صراع صفري ُمميت ليس لليبيين لهم 

 .2 نصيب القتل والفناءفيها إال

افع مصر وراء التدخل في ليبيا : دو
ً
 ثانيا

ال يمكن تجاهل البعد التاريخي والحضاري الذي فرضته عوامل الجغرافيا والجوار واملصالح املشتركة على شعوب 

على منطقة شمال أفريقيا، وجعلتها قادرة على خلق عالقة تعايش خالل تاريخها الطويل. ويسري ذلك بشكل أخص 

 .3العالقات الليبية املصرية

كم( وما يمثله ذلك 1200تحظى ليبيا بأولوية قصوى لدى صانع القرار املصري، كونها دولة ذات حدود مشتركة )

من تحديات للسيادة املصرية من إعادة تموضع الجماعات املتطرفة واإلرهابية الذين انتقلوا من ساحات القتال 

ا يمثله ذلك على أمن اإلقليم وأمن مصر القومي. باإلضافة إلى ما أنتجه الصراع في ليبيا من الخارجية كالعراق وسوريا، وم

 بالنسيج االجتماعي الليبي، واضطر عدد كبير من العاملين املصريين 
ً
حاالت نزوح للمواطنين وأوضاع إنسانية أضّرت كثيرا

 في املدن الليبية.في ليبيا إلى العودة إلى بالدهم بعد اندالع النزاعات املسلحة 

فهناك عدد من املحددات التي تحكم سياسة مصر تجاه ليبيا، منها محددات كانت متواجدة منذ بداية دعم نظام 

، ومنها محددات تتعلق باملستجدات التي طرأت على الساحة الليبية، ومن 2014السيس ي للمشير خليفة حفتر في عام 

 .4الليبي، ومنها محددات تتعلق بطبيعة العالقة االستراتيجية بين مصر وليبياضمنها التدخل التركي املباشر في املشهد 

 مواجهة تيار اإلسالم السياس ي -1

ال شك أن هناك مخاوف تعكس مصالح النظام املصري تجاه امللف الليبي، فسياسة مصر تجاه ليبيا تأتي في 

إلى سدة الحكم أو مشاركتهم فيه في ليبيا، إذ يبدي سياق تعزيز أركان النظام الحالي مع ضمان عدم وصول اإلسالميين 

نظام السيس ي مخاوفه من تيار اإلخوان املسلمين كونه يمثل التهديد الحقيقي لنظامه. وفي هذا السياق، تتفق مصر 

ودولة اإلمارات العربية املتحدة ودول أخرى، على ضرورة محاصرة وتقليص دور اإلسالم السياس ي، وبصفة خاصة حركة 

 . 5خوان املسلمين والتنظيمات األخرى املوالية لهااإل 

الفتاح السيس ي إن جماعة اإلخوان املسلمين لن يكون لها دور في املشهد  وفي ذات املنحى، قال الرئيس املصري عبد

 أن شعب مصر لن يقبل بعودتهم ألن فكر اإلخوان غير قابل للحياة 
ً
املصري خالل فترة وجوده في السلطة، مؤكدا

ويتصادم معها. واتهم السيس ي الجماعة بأنها قادت الفوض ى في العديد من البلدان العربية كاليمن وليبيا. وكانت الحكومة 

املصرية قد صنفت الجماعة بأنها "إرهابية"، وحظرت نشاطها وتحفظت على أصولها وأصول عدد من أعضائها، وتحملها 

                                                           
 على ضفتي املتوسط،  2

ً
 وانعكاساته إقليميا

ً
 وعسكريا

ً
، مجلة شؤون عربيةمحمد عبدالحفيظ الشيخ، تطورات الوضع الليبي سياسيا

 https://bit.ly/36xSYfI. 2020، ربيع 181العدد
 .2020مايو  1جاد مصطفى البستاني وآخرون، التدخل التركي في ليبيا وأثره على األمن القومي املصري، املركز العربي للبحوث والدراسات،  3

https://bit.ly/36vbCVy 
 .2020يوليو  2الدور املصري في ليبيا: املحددات واملسارات، دراسات استراتيجية، املعهد املصري للدراسات،  4

https://bit.ly/2I7yyQI 
 .2020، صيف 183، العددمجلة شؤون عربيةعزت سعد، موقف روسيا من األزمة في ليبيا وشرق املتوسط،  5

https://bit.ly/3d34IrZ 

https://bit.ly/36xSYfI
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دد من أفراد الجيش والشرطة ومدنيين خالل السنوات الخمس مسؤولية العديد من الهجمات التي راح ضحيتها ع

 .6املاضية

 إجهاض الثورات العربية -2

، ظهرت أطراف عربية وإقليمية مناوئة ملرحلة التغيير ومتوجسة 2011منذ اندالع الحراك الثوري في ليبيا في عام 

ن له. ولم تتردد هذه الدول في التحالف منها، وتسعى لتخريب املكتسب الثوري وتشويه صورته ولكل القوى الداعمي

 لتحقيق أجنداتها في إطار 
ً
 منها في ترجيح كفة طرف على حساب طرف آخر سعيا

ً
ملحاصرة قوى التغيير في ليبيا، أمال

التجاذب الكبير. ورغبة منها في السيطرة على الحركات املتشددة، وحرصها على كبح نفوذ جماعة اإلخوان املسلمين في 

اهيك عن سعي هذه األطراف الجامحة إلى تبديد املخاوف الثورية على تخومها، وحشر الربيع العربي في زاوية ليبيا، ن

 .7ضيقة

ال يمكن تفسير جوهر الصراع السياس ي والعسكري في ليبيا خارج سياق متغيرات الربيع العربي، اذ تتداخل 

 في ظل مشروع الثورة املضادة الذي ترعاه عوامل كثيرة في تعقيد الصراع بليبيا، مما يجعل إيجاد حل لل 
ً
زمة أكثر تعقيدا

دول عربية وإقليمية بمساندة بعض القوى الكبرى إلجهاض الربيع الثوري في املنطقة العربية، فمصر بعد االنقالب تدرك 

ي في سياستها مخاطر عمليات التحول الديمقراطي في املنطقة، حيث جعلت الحركة املضادة لهذا التغيير الهدف األساس 

الفتاح السيس ي بالتحالف مع السعودية واإلمارات اللتان  الخارجية في إطار الثورة املضادة الشاملة التي يقودها نظام عبد

 في محاربتها 8تعطالن بشكل كبير مسار التحول الديمقراطي في ليبيا
ً
 وعلنيا

ً
 فعاال

ً
، اذ تلعب اإلمارات بشكل خاص دورا

الثوري العربي. وأوضحت أسبوعية لوبوان الفرنسية أن منظور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد  للتغير وتعطيل املسار

املعادي لإلسالم السياس ي، يحدد بشكل كامل سياسته الخارجية، التي كانت هجومية بشكل كبير منذ انطالق الربيع 

. وهو ما يؤكده دعمها 9وتقود إلى الفوض ى ، باعتبار أن هذه الثورات من شأنها زعزعة استقرار البلدان2011العربي عام 

، ملحاربة اإلرهابيين 2014مايو  16للجيش الليبي بقيادة املشير خليفة حفتر عندما أطلق "عملية الكرامة" في بنغازي في 

 من قبل مصر واإلمارات والسعودية لتعطيل مسار الثورة الليبية، 
ً
 كبيرا

ً
ولم والتكفيريين. لقد وجدت هذه العملية دعما

تكتٍف هذه الدول باملقاربات اإلعالمية واملالية ملواجهة التغيير الثوري في ليبيا فحسب، بل ذهبت أبعد من ذلك بتقديم 

الدعم والعتاد العسكري في الصراع القائم بين قوى سياسية وعسكرية ليبية لصالح طرف دون آخر، مؤدية إلى مزيد من 

 .10واألمنيةاالضطرابات العنيفة والفوض ى السياسية 

 . حماية مصالح مصر الحيوية وأمنها القومي 3

تعّد ليبيا دولة متاخمة لحدود مصر الغربية وعمق استراتيجي لها، حيث سعت مصر للخذ بزمام األمور لحماية ما 

فت فيه تركيا تعتبره مصالحها الحيوية، وأمنها القومي، وإلثبات جدارتها بالريادة على الصعيد اإلقليمي. في الوقت الذي 
ّ
كث

                                                           
 في الحكم، عربي السيس ي: ال دور  6

ً
 .2018أكتوبر/تشرين األول  BBC News ،13لإلخوان في مصر ما دمت موجودا

https://bbc.in/34hEsPp 
مجلة العلوم السياسية محمد عبدالحفيظ الشيخ، ليبيا واالنتقال الديمقراطي: قراءة في األدوار اإلقليمية والدولية مساراتها ومآالتها،  7

 .246-245، ص 2018، أغسطس ، العدد العاشروالقانون 
 .48، ص2020، ربيع 2، العدد9، السنة مجلة رؤية تركيةفرقان بوالط، سياسات الالعبين اإلقليميين والعامليين في ليبيا،  8
 .2019سبتمبر  22، القدس العربيآدم جابر، لوبوان: بن زايد مهندس الثورات املضادة وتثبيت حكم العسكر في العالم العربي،  9

https://bit.ly/36xiykY 
 .245الصواني، ليبيا واالنتقال الديمقراطي، مرجع سابق، ص 10
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من نزعتها التدخلية في ليبيا بهدف تعظيم قوتها وتأثيرها وتوسيع مجاالت نفوذها في املنطقة لضرب العمق املصري 

 وبوسائل مختلفة.

وتربطهما عالقات حليف له أولوية ومكانة، يعد الدافع االقتصادي أحد األسباب الرئيسية، فليبيا بالنسبة ملصر 

 اقتصادية وتجارية، 
ً
من خالل العالقة التفضيلية التي كانت تحظى بها واالمتيازات التي كانت تتمتع وقد بدا ذلك واضحا

إبان حكم القذافي، ال سّيما في بعض القطاعات الحيوية، إذ أوكل للشركاتها جزء أساس ي من عقود االستثمارات  بها

وبالتالي فإن حالة عدم االستقرار بلس والقاهرة. والبناء واإلنشاءات والكهرباء، كتأكيد على عمق الشراكة بين طرا

 ملصالح مصر 2011السياس ي والفوض ى األمنية التي تعانيها ليبيا منذ سقوط نظام القذافي عام 
ً
 مباشرا

ً
، تعتبر تهديدا

 .11االستراتيجية وأمنها القومي

جال، ومن ثم فإن وجود حكومة فمصر تستورد احتياجاتها من الطاقة من الخارج، وعليها ديون متراكمة في هذا امل

 كبيرة في تأمين الطلب الداخلي من النفط والغاز لتلبية احتياجاتها مصر ليبية موالية للقاهرة سوف 
ً
من تقّدم لها فرصة

 الطاقة بأسعار تفضيلية، وتعد مدينة سرت املصدر األول للنفط الليبي، وتمثل املدخل الرئيس للهالل النفطي الليبي. 

استفادة القاهرة من الجوار الليبي، فقد ناهز عدد العمال املصريين قرابة املليون ونصف املليون ناهيك عن 

، ومن تحويالتهم للعملة الصعبة مصر بحاجة ماسة إليها، وقد تضاءل هذا العدد بحكم التطورات عامل مصري في ليبيا

فاق الوطني بخصوص العمال املصريين الباقين املتسارعة في ليبيا، وتتخوف مصر من أي ردات فعل من قبل حكومة الو 

 .12هناك

كما يرى بعض املراقبين أن محاولة التدخل العسكري املصري في ليبيا مدفوعة إلى حد كبير بقلق القاهرة املتزايد 

 تنظيم "داعش"، وقد تم القبض على بعض العناصر املتطرفة التي تسللت 
ً
من الجماعات اإلرهابية واملتطرفة وخصوصا

لى مصر وتربطهم عالقات باملليشيات املسلحة في ليبيا وتلقوا التدريب هناك. وفي ظل تردي األوضاع األمنية والفوض ى في إ

ليبيا باتت تمثل مصدر قلق أمني رئيس ي للحكومة املصرية. لذلك يسعى الرئيس السيس ي إلى تأمين حدود بالده الغربية مع 

 .13رهابية لدعم الفوض ى إلى بالدهليبيا ملنع تسلل املسلحين والعناصر اإل 

 . ردع النفوذ التركي املتعاظم في ليبيا4

تعد مصر أكبر داعمين للجيش الوطني الليبي وحليف حفتر الرئيس في اإلقليم، فقد رفضت مصر بدورها التدخل 

املصرية أن التدخل التركي العسكري التركي، وعبرت عن قلقها من تداعياته على ليبيا واملنطقة برمتها. وأكدت الخارجية 

يهدد األمن القومي العربي بصفة عامة واألمن املصري بصفة خاصة. مما يستوجب اتخاد كافة اإلجراءات الكفيلة بحماية 

 . 14املصالح العربية

ويمكن فهم الدور املصري الفاعل في امللف الليبي، فباإلضافة إلى األسباب الذاتية للنظام املصري في التحرك في 

 بالترتيبات األمنية وضرورة الوصول إلى تفاهمات فيما يتعلق بأمن الحدود مع ليبيا، فإن ه
ً
ذا االتجاه والتي تتعلق أساسا

                                                           
 .2015فبراير  17، 21مليون عامل مصري يدفعون ثمن غارات السيس ي، عربي 11

https://bit.ly/30AGz76 
 .2020يوليو  29اسات، حدود التدخل املصري في ليبا، تقدير موقف وحدة الرصد والتحليل، مركز الفكر االستراتيجي للدر  12

https://bit.ly/2FR53lg 
 .2020أغسطس  4خبراء الفويس أوف أمريكا: الصراع في ليبيا غامض ومصر تهدف لدرء اإلرهاب، اليوم السابع،  13

https://bit.ly/2GJirPp 
 .7/1/2020أيمن شبانة، التدخل التركي في ليبيا: الدوافع والتداعيات، مركز فارس لالستشارات واالستراتيجية،  14

https://bit.ly/35DzHHn 

https://bit.ly/35DzHHn
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 عن أن 
ً
 بعد تراجع الدور القطري، فضال

ً
القاهرة تعتبر الالعب املؤثر والقادر على إحداث اختراق في امللف الليبي خصوصا

اك بامللف الليبي، من شأنه أن يعزز مكانته اإلقليمية ورغبة منه في تحقيق رصيد من النظام املصري يرى أن إعادة اإلمس

االنجازات على مستوى الداخل ومضاعفة أوراق القوة لديه من أجل تسويق نفسه لعامة الشعب املصري لضمان 

 التجديد له لوالية جديدة من ناحية أخرى.

، بشأن 2019تشرين الثاني/ نوفمبر  27وحكومة الوفاق الوطني في بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة التركية 

 عن التعاون في املجال األمني والعسكري. ومن ثم دخول الجانب 
ً
السيادة على املناطق البحرية في حوض املتوسط، فضال

 عن
ً
مستشارين وخبراء  التركي بشكل مباشر لدعم حكومة الوفاق الوطني بجميع أنواع األسلحة واملعدات واملرتزقة فضال

 إلى االنتقال من تقديم مبادرات سياسية إلى التهديد بالتدخل 
ً
عسكريين أتراك. هو ما دفع صانع القرار املصري مؤخرا

 في وجه النفوذ 
ً
العسكري في ليبيا واالنخراط بشكل مباشر في األزمة الليبية، من أجل مواجهة األطماع التركية ووقوفا

 تنهض على تصورها التركي املتزايد في ليب
ً
 ملصالح مصر االستراتيجية. فمصر أيضا

ً
 مباشرا

ً
يا الذي بات يمثل تهديدا

 على أمنها القومي ومصالحها 
ً
 لنزعات األطماع والهيمنة التوسعية التركية، من جهة، وحفاظا

ً
 موازنا

ً
 إقليميا

ً
بحسبانها العبا

 في تحديد مستقبل ليبي
ً
 محوريا

ً
ا، وهي تسعى إلى الحفاظ على مصالحها وتقاسم النفوذ، ضمن الحيوية، وباتت تؤدي دورا

 .15مخاض عسير

 
ً
وكانت القاهرة قد اطلقت مبادرة بهدف إحياء عملية التسوية السياسية الليبية تحت رعاية األمم املتحدة ووفقا

 ملخرجات مؤتمر برلين، كتأكيد على الدور املصري في العملية السياسية ومحاولة لتعزيز الدور ا
ً
إلقليمي ملصر بكونها طرفا

 في إعادة تشكيل الواقع السياس ي في الداخل الليبي بما يخدم مصالحها ويحقق أمنها.
ً
 ومؤثرا

ً
 فاعال

إذ لم تعد في ظل وضعها الحالي صالحة ملمارسة أي دور سياس ي املفارقة تبدو واضحة في تناقض موقف مصر، 

فمن جهة تدعو لحل سياس ي للزمة الليبية وتؤيد اتفاق دون آخر.  نزيه بعد أن وضعت ثقلها وأوراقها في خدمة طرف

تذويب األزمة بهدف تحقيق مقاربة واقعية لجمع الفرقاء الليبيين و  "الصخيرات" ومخرجاته، ودعم جهود البعثة األممية

 غير حيادي في القائمة، 
ً
، وهو ما جعل القاهرة وسيطا

ً
 وعسكريا

ً
وفي الوقت نفسه، تدعم املشير خليفة حفتر، سياسيا

 دعم العملية السياسية الليبية. 

افعه تجاه ليبيا   : أبعاد التحرك التركي ودو
ً
 ثالثا

كمنطقة نفوذ جيو سياس ي  تعتبر ليبيا بمنزلة منطقة نفوذ تقليدي بامتياز لتركيا، حيث تنظر األخيرة إلى ليبيا

. وال أدل 
ً
تمارس التأثير عليها من خالل تمكين حلفائها وتوطيد عالقاتها مع حكومة الوفاق الوطني الليبية املعترف بها دوليا

، إذ ا تعد 2019على ذلك من التدخل العسكري التركي في ليبيا منذ توقيع االتفاقية بين الجانبين في تشرين الثاني/نوفمبر 

 في املشهد الليبي منذ اندالع األزمة الليبية في منتصف ترك
ً
، وكانت صاحبة الدور 2014يا أكثر الالعبين اإلقليميين انغماسا

 ملا باتت تلعبه من أدوار ريادية في ليبيا، وهو ما يطرح التساؤل حول منطلقات وبواعث 
ً
الرئيس في تدويل األزمة. وتبعا

 االهتمام التركي بليبيا؟

ا -1  فع السياسيةالدو

تولي تركيا في سياستها الخارجية أهمية كبرى لحسابات مصالحها املختلفة، ويحتل االقتصاد أولوية في مهمة 

الساسة األتراك، وتقاس على أساسه نجاحاتهم في تدبير الشأن العام التركي ورسم خطط سيره، كما أن تضارب املصالح 

افسية، قد تدفع صانع القرار الدخول في مغامرات سياسية وعسكرية كارثية وشحة املوارد في مسرح التفاعل الخارجي التن

 إذا ما كانت مصالح حيوية للدولة.
ً
 مقابل الحفاظ على بعض املزايا االقتصادية، خصوصا

                                                           
 تصاعد الدور التركي في ليبيا االسباب والخلفيات، مرجع سابق. 15
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فتركيا ليست دولة هامشية، بكل معايير الجغرافيا واالقتصاد، وبسبب شعور قادتها بفائض القوة العسكرية 

في أكثر من صعيد إقليمي ودولي، تحارب عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وتعبئ أدوات  لبلدهم، تناور 

الصراع في سوريا وتجد نفسها في مواجهة شاملة على طول املنطقة وعرضها وفي حوض املتوسط، فتركيا تتوق إلى إحياء 

فت فيه تركيا  االمبراطورية العثمانية لتسويغ مساعيها التوسعية. وفرض نفسها
ّ
بحسبانها قوة صاعدة. في الوقت الذي كث

من نزعتها التدخلية في ليبيا بهدف تعظيم قوتها وتأثيرها وتوسيع مجاالت نفوذها في املنطقة، لضرب العمق املصري 

د اإلقليمي، وبوسائل مختلفة، ولحماية ما تعتبره مصالحها الحيوية، وأمنها القومي، وإلثبات جدارتها بالريادة على الصعي

 عن رؤية ومصالح اآلخرين، وتداعيات أي تغيير عميق في ليبيا على مصالح اإلقليم والعالم الحيوية
ً
 .16بعيدا

لقد اعتمدت تركيا على أساليب القوة الناعمة بمختلف أشكالها، بكونها األرضية التي انطلقت منها حكومة رجب 

خارجية على أرض الواقع، إال أن تلك السياسة شهدت تبدالت ، لتجسيد أهداف سياستها ال2002طيب أردوغان عام 

، وهو ما أفض ى بطبيعة الحال إلى تبّدل في ميزان القوى في 2011واضحة مع تفجر الحراك الثوري في املنطقة العربية عام 

 لدى صانع القرار التركي مضمونه، أن السبيل األمثل والكفيل ب
ً
تحقيق أهدافها منطقة الشرق األوسط، وتركت انطباعا

 بتعزيز نفوذها وضمان أمنها القومي، الذي لن يتأتى إال من خالل االنتقال إلى مرحلة أكثر 
ً
الخارجية واملرتبطة أساسا

، مما دفع تركيا إلى تنويع توجهاتها وأهدافها، وبدأت تجمع بين القوة الناعمة والقوة الصلبة، أي توظيف ما يعرف 
ً
تقدما

بالقوة الذكية، حيث تحولت من االعتماد على القوة الناعمة إلى التهديد وتعزيز سياسة القوة في علم االستراتيجية 

كإحدى أدوات سياستها الخارجية. ناهيك عن دخولها كطرف في االستقطاب اإلقليمي املتغير الناجم عن االنقسامات 

دت مؤشرات النزوع إلى استخدام القدرات السياسية في البلدان العربية، وانخراطها في مشاكلها الداخلية. حيث تزاي

 في سورية والعراق وليبيا بشكل غير مسبوق 
ً
 .17العسكرية التركية في الساحة العربية، وتحديدا

افع االقتصادية -2  الدو

من الواضح أن تركيا استغلت الوضع الليبي الراهن أيما استغالل من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية في شرق 

 
ً
 ملواجهة الجيش املتوسط، خصوصا

ً
وأن تركيا على يقين بحاجة حكومة الوفاق الوطني للدعم التركي الذي بات ضروريا

 لوجودها. وقد وجدت تركيا في االتفاق البحري مع 
ً
الوطني الليبي بقيادة املشير حفتر وهو ما تعتبره حكومة السراج تهديدا

صيد أوراق تركيا في النزاع على السيادة واملوارد في شرق حكومة الوفاق الوطني فرصة سانحة لتحقيق مصالحها وزيادة ر 

 .18البحر املتوسط، كما أنه يقوي موقفها في أي مفاوضات مستقبلية مع اليونان حول الجزز املتنازع عليها

تشرين الثاني/نوفمبر  27يبدو أن الهدف من مذكرة التفاهم التي وقعت بين الحكومة التركية وحكومة السراج، في 

 من استراتيجية رفع مكانة ونفوذ 2019
ً
، تتجاوز األوضاع في ليبيا إلى مسألة التواجد في شرق املتوسط. لتكون جزءا

 بعد االكتشافات الهائلة من النفط والغاز في املنطقة البحرية شرق 
ً
 وأكثر فاعلية، خصوصا

ً
تركيا، أن تكون أكثر حضورا

 . 19املتوسط

                                                           
 .2020، صيف 182، العددمجلة شؤون عربيةلقيادة االستراتيجية في الشرق األوسط، أحمد محمد سعيد، تركيا وعقدة ا 16

https://bit.ly/30AblwJ 
 سعيد، تركيا وعقدة القيادة االستراتيجية في الشرق األوسط، مرجع سابق. 17
، 183، العددمجلة شؤون عربيةمحمد نورالدين، ماذا تريد تركيا من تجاذباتها وممارساتها وتدخالتها وتحالفاتها امللتبسة في املنطقة،  18

 .2020صيف 

https://bit.ly/3ldI6I6 
 .2019/ 12/12يرة للدراسات، محمود سمير الرنتيس ي، ليبيا في سياسة تركيا الخارجية حقائق جديدة في معادالت البر والبحر، مركز الجز  19

https://bit.ly/3fwBRNI 



  7العدد  - المؤتمرات العلمية الدولية مجلة  

International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

198 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

تأسس الذي وهو ما تسعى إليه تركيا ضمن استراتيجيتها الشاملة لعرقلة خطط دول منتدى غاز شرق املتوسط، 

. فالسياسة التركية وضم كل من مصر واليونان وإيطاليا وإسرائيل وقبرص اليونانية واألردن وفلسطين، 2019يناير  14في 

العسكرية مع كل من قبرص واليونان وتشكيل محور عسكري  تبدو أشبه برد فعل على التوجه املصري لتعزيز العالقات

. لذلك، فإن مذكرة التفاهم بشأن السيادة على املناطق البحرية التي وقعتها تركيا مع ليبيا تتعدى 20في شرق املتوسط

لة دون املكاسب االقتصادية وتؤثر بشكل مباشر في تغيير قواعد اللعب شرق املتوسط، وسوف تعزز مكانة تركيا للحيلو 

تجاهلها أو عزلها، أو تبني أي حلول لها تأثير مباشر في مصالحها االقتصادية وأمنها القومي. فتركيا وجهت رسالة مضمونها 

أن وصول خطوط أنابيب الغاز إلى األسواق األوروبية سيكون من الصعوبة بمكان في حال لم يتم ضم تركيا إلى املعادلة، 

تدى على اإلقدام على أي خطوة في هذه املنطقة دون الحصول على إذن مسبق من وسيحول ذلك دون تمكن دول املن

 لعبور الطاقة عبر أراضيها من آسيا إلى أوروبا، وهو ما 21تركيا
ً
. وستواصل تركيا السعي لتحقيق أهدافها، بأن تكون جسرا

ة إقليمية مركزية تقرر ما تقوم به وال سيعزز املكانة الجيوسياسية لتركيا. بهذا املوقف تحاول أنقرة التذكير بأنها دول

تخضع ألجندة اآلخرين، وهي املقولة التي لطاملا ردّدها رئيس الوزراء التركي األسبق أحمد داود أوغلو في كتاباته 

. واألهم من ذلك التوظيف األمثل ملواردها االقتصادية والبشرية، وملوقعها الجيو استراتيجي، وإلى قدراتها 22وتصريحاته

 في كقو 
ً
ة محورية في الشرق األوسط. وتوظف تركيا كل هذه العناصر إضافة إلى أخرى، ألجل تعزيز مكانتها خصوصا

 .23الشرق األوسط وجنوب املتوسط

 للطاقة بما تمتلكه ليبيا 
ً
 ومهما

ً
  قريبا

ً
 إغفال أن ليبيا دولة مهمة في أجندة املصالح التركية ومصدرا

ً
ال يمكن أيضا

 في استثمار عائدات هم من النفط والغاز، بامتيازات مغرية من مخزون احتياطي م
ً
في بلد يسيل لعاب الفاعل التركي طمعا

مليار(  48.5، فليبيا من أهم البلدان املنتجة للنفط، وتقدر االحتياطات املؤكدة من النفط الخام فيها بنحو)موارده

تركيا بأمس الحاجة إليه، األمر الذي يقّدم لتركيا . 24مكعب تريليون ( قدم 54.6برميل، إضافة إلى احتياطي غاز  يقدر بــ )

 كبيرة في تأمين الطلب الداخلي من النفط والغاز لتلبية احتياجاتها، وبالتالي التخلص من التبعّية إلمدادات روسيا 
ً
فرصة

الطاقة االستراتيجية، وإيران، وأكثر من ذلك يقّدم لها فرصة كبيرة لالنخراط في قضية تزويد االتحاد األوروبي بهذه 

 في ظل ما تحتويه منطقة حوض شرق املتوسط من ثروات نفطية 
ً
 لنقل الطاقة، خصوصا

ً
 عامليا

ً
وتعزيز مكانتها مركزا

 .25وغازية غير مكتشفة، سواء في املياه االقتصادية الليبية أو التركية

 للحصول على نصيب وافر من عقود االستثمار واملشروعات
ً
إلعادة إعمار ليبيا لتعويض األضرار  تسعى تركيا أيضا

 عن 
ً
أتراك، أن تدخل بالدهم في ليبيا، إنما يهدف إلنقاذ  مسئولينوالخسائر التي لحقتها بسبب األزمة الليبية، ونقال

                                                           
عبير عقيل محمد السرور، عماد مصطفى علي الشدوح، الدور اإلقليمي التركي في املنطقة العربية؛ بين الكمالية والعثمانية الجديدة،  20

 .163، ص2020(، فبراير 11، العدد )املجلة الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
 س ي، ليبيا في سياسة تركيا الخارجية، مرجع سابق.الرنتي21
، )الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، مركز الجزيرة ، دراسة مستقبلية2020املكانة اإلقليمية لتركيا حتى عام بكر محمد رشيد البدور،  22

 .251، ص2016، 1للدراسات، الدوحة(، ط
23Ana Almedo, New Turkish forein policy Towards the Middle East: Neither so view, nor so Turkish,  papers IEMed, IEMed  

Euromesco, September 2011.p.7.  
 .2020يونيو  22مصطفي عبدالسالم، من سيفوز بذهب ليبيا األسود، العربي الجديد،  24

https://bit.ly/35pwStH 
 ق.الرنتيس ي، ليبيا في سياسة تركيا الخارجية، مرجع ساب 25
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مليارات الدوالرات من العقود التجارية التي تتعرض للخطر بسبب الصراع، ولدعم االقتصاد التركي الذي يعاني من 

 . 26أزمات كثيرة. وسوف يتيح ذلك الفرصة ألردوغان لصرف أنظار الشعب التركي عن املشاكل االقتصادية الداخلية

لى الرغم من العالقات الثنائية، وحسابات املصالح واالستراتيجيات، حاولت تركيا، في البداية، تجّنب أن وع

 في الصراع الدولي واإلقليمي على ليبيا، وكانت تنادي بضرورة الحل السياس ي، وإنهاء الصراع الداخلي وفق 
ً
تكون طرفا

د الثورة، وعدم قبول األطراف املتصارعة باالتفاقيات مبدأ التوافق الوطني، ولكن تطورات الصراع واألزمات بع

 في الصراع، حيث لم تقتصر التدخالت على األطراف اإلقليمية العربية، بل 
ً
 متدخال

ً
السياسية األممية، جعلتها طرفا

 .27هناك تدخالت روسية وفرنسية وإيطالية وأميركية في ليبيا

 أن هناك رغبة تركية في إعادة تموضع
ً
ها االستراتيجي والعسكري، كقوة مؤثرة ذات ثقل ليس يبدو واضحا

، يملك مفاتيح الحل والربط للزمة الليبية القائمة وفرض واقع 
ً
 رئيسيا

ً
باعتبارها قوة إقليمية فقط، وإنما باعتبارها العبا

. جديد في ليبيا ال يمكن تجاهله.
ً
 لذلك لن تتخلى تركيا بسهولة عن التدخل في الساحة الليبية وهو ما يزيد الوضع تعقيدا

افع األمنية والعسكرية3  . الدو

 حاضرة وبقوة ومن أهم النقاط التي أدخلت ليبيا في -كانت االعتبارات األمنية 
ً
املدرك   العسكرية، أيضا

ها في ليبيا، إلى ضمان دورها في أي ترتيبات أمنية وعسكرية مستقبلية االستراتيجي لتركيا التي تسعى من خالل تثبيت وجود

ضاف إلى ذلك الفرصة الكبيرة التي يمكن أن تحصل عليها تركيا من عقود بيع السالح واملعّدات العسكرية 
ُ
في ليبيا، ت

 لوجودها من قب
ً
  .28ل الجيش الوطني الليبيالتركية إلى حكومة الوفاق التي هي بحاجة إليها ملواجهة ما تعتبره تهديدا

وفي ظل وجود قوى دولية وإقليمية داعمة للمشير حفتر، فإن تركيا تحاول إيجاد نوع من التوازن، وفي الوقت 

نفسه، تقليل خطر وجودها في نظر منافسيها من جهة، وحماية موقفها الداعم وبقوة لحكومة الوفاق الوطني من جهة 

ت الوضع الراهن في ليبيا بالنظر إلى حاجة حكومة الوفاق الوطني للدعم التركي، الذي أخرى. يبدو جلًيا أن تركيا استغل

رصة ثمينة في توزيع صادرات تركيا العسكرية، وحاجتها لتحريك عجلة اقتصادها، فقد غّدت ليبيا أحد املتنفسات 
ُ
يقدم ف

، وخاصة تزويده باملدرعات وطائرات بدون ألزمة تركيا االقتصادية من زاوية عقد الصفقات العسكرية مع الجانب الليبي

 .29طيار )بيرقدار( وأنظمة الصواريخ، وبالخبرات العسكرية واألمنية باعتباره حليف له أولوية ومكانة

افع أيديولوجية -4  دو

تأكيد الدور التركي في قيادة العالم اإلسالمي وتعزيز سياسة العثمانية الجديدة، فتركيا تدعم حكومة الوفاق 

 من املؤسسات اإلعالمية والشخصيات السياسية لذلك التنظيم. 
ً
الوطني في ليبيا، كما استضافت على أراضيها عددا

بحسبانها إحدى قليمي جديد تكون هي زعيمته بالطبع ـــــــ فتركيا تراهن على جماعات اإلسالم السياس ي لتشكيل نظام إ

القوى املساندة للتحوالت السياسية في املنطقة العربية وإحالل أنظمة موالية لها تتزعمها جماعة اإلخوان املسلمين التي 

                                                           
 .2019سبتمبر  26عبدالباسط غبارة، التدخل التركي في ليبيا .. أطماع وتأجيج للصراعات، بوابة أفريقيا اإلخبارية،  26

https://bit.ly/2SJKBpG 
 .2020يونيو  28عمر كوش، العالقات التركية الليبية بين املاض ي والحاضر.. املصالح واالستراتيجيات، العربي الجديد،  27

https://bit.ly/3ksDFJz 
 .2020يناير  15بشار نرش، ليبيا في اإلدراك االستراتيجي التركي، العربي الجديد، 28

 https://bit.ly/35J2VVb 

 تصاعد الدور التركي في ليبيا مغامرة في الصحراء، مرجع سابق.29
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مجلس النواب الليبي في واعتبر الناطق باسم تدعمها تركيا، في مواجهة الدول املناوئة لها واملدافعة عن الوضع الراهن. 

حرك الحقيقي للرئيس التركي أردوغان
ُ
 .30طبرق "عبدهللا بليحق" أن مشروع اإلخوان املسلمين هو امل

اقف الدولية من الصراع في ليبيا  : املو
ً
 رابعا

 على التدخل التركي في ليبيا رغم مخالفته لقرارات األمم املتحدة، وبدا 
ً
وكأنها لم تبد الواليات املتحدة اعتراضا

أعطت ضوًء أخضر لهذا التدخل، ورغم الخالفات واملناوشات بين واشنطن وأنقرة، وما تقوم به األخيرة من استحواذ على 

 في حلف 
ً
 مهما

ً
 بالنسبة ملوارد ليبيا، فإن تركيا تظل عضوا

ً
 أو عسكريا

ً
الجزء األكبر من املشاركة في ليبيا، سواًء اقتصاديا

ات املتحدة في القيام بمهام تخدم املصالح األمريكية في املنطقة، الّسما وأن التدخل التركي في الناتو، تستعين بها الوالي

ليبيا قد حقق لــ واشنطن التصدي للتمدد الروس ي في منطقة جنوب املتوسط من ناحية، وتحقيق التوازن العسكري بين 

كي في ليبيا، "ريتشارد نورالند"، أنه قد تحقق األطراف الليبية املتصارعة من ناحية أخرى، حيث قال السفير األمري

التوازن، وآن األوان للعودة إلى املفاوضات لالتفاق على وقف إطالق النار، واستئناف املفاوضات للتوصل إلى حل سياس ي 

إقناع الفرقاء للزمة الليبية، وإعطاء املجال للواليات املتحدة ملمارسة دور أكثر فاعلية في امللف الليبي، وهو ما أسهم في 

الليبيين باالتجاه نحو وقف إطالق النار وبدء مفاوضات من أجل التوصل لتسوية سلمية. فالواليات املتحدة تحتفظ 

بدرجات متفاوتة من التعاون مع أصدقائها وحلفائها املحليين واإلقليميين في املنطقة، بما يخدم املصالح األمريكية 

 . 31غل الروس ي في املنطقة قدر اإلمكانبالدرجة األولى، ولكبح جماح التغل

أما روسيا فقد عّبرت عن هواجسها من توقيع مذكرة التفاهم األمني والعسكري بين الحكومة التركية وحكومة 

الوفاق، وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدولة ليونيد سلوتسكي:" إن إرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا، 

 أن موسكو تدفع باتجاه حل سياس ي للزمة الليبية القائمة قد يعّمق األزمة
ً
 .32"في البالد، مؤكدا

هناك دالئل واضحة تشير إلى التدخل العسكري الروس ي في ليبيا من خالل دعم قوات املشير حفتر، برغم نفي 

 للمحافظة روسيا لذلك. وتحرص روسيا على التمدد وتوسيع مساحات نفوذها في ليبيا. وترى روسيا في حفتر 
ً
 مناسبا

ً
حليفا

 
ً
 عن استخدام ليبيا كورقة مساومة سياسية مقابل تأمين مصالحها في سوريا، خصوصا

ً
على مصالحها من ناحية، فضال

 واملؤثرين في ليبيا هم أنفسهم في سوريا.
ً
 وأن الالعبين األكثر حضورا

ن تسمح به، وقد عّبر الرئيس الفرنس ي من جانبها، اعتبرت فرنسا أن تدخل تركيا في ليبيا غير مقبول وأنها ل

)إيمانويل ماكرون( وبشكل واضح أن تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا تتعارض مع التزاماتها وفًقا ملخرجات "مؤتمر 

برلين"، فقد ذهب )ماكرون ( إلى التواصل مع )بوتين وترامب( بهدف تحجيم الدور التركي في ليبيا، وترى فرنسا أن وجود 

عبر تحالفها مع حكومة الوفاق الوطني، من شأنه أن يهدد النفوذ التاريخي لفرنسا في ساحل شمال أفريقيا تركيا 

ومصالحها في أفريقيا عامة. ويكّرس تركيا كقوة منافسة في البحر املتوسط، ويحرم فرنسا، أو يخصم من نصيبها في قطاع 

 .33الطاقة في املتوسط ومكاسبها االقتصادية فيليبيا

، تحاول فرنسا إظهار صعود الدور التركي املتنامي في ليبيا عبر تفاهمات مع روسيا على أنه مقدمة لتغيير لذلك

موازين القوى املوجود. ال شك في أن املوقف الفرنس ي املعارض للدور التركي في ليبيا يضعف موقف أنقرة أمام موسكو 

                                                           

 .  2019، الدوحة، املركز العربي للبحاث ودراسة السياسات، 1جنى جبور، تركيا: دبلوماسية القوة الناهضة، ط30

https://bit.ly/2xKyNw8 
 موقف الواليات املتحدة من أزمتي ليبيا وشرق املتوسط. 31

 املرجع نفسه. 32

 .France 24 ،25/06/2020 خالد الغرابلي، ملاذا الغضب الفرنس ي من التدخل التركي في ليبيا؟  33

https://bit.ly/39fJDNX 
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 التي يعتبر موقفها األقوى في الجبهة الداعمة لقوات الج
ً
يش الوطني، والتي تعارض تقدم حكومة الوفاق املدعومة تركيا

  .نحو سرت والجفرة

 
ً
 : تداعيات التنافس املصري التركي على ليبياخامسا

 ،
ً
اشتد زخم التنافس بين مع تفاقم العداء واستحكامه، بين أطراف الصراع املحليين في ليبيا املدعومين خارجيا

منهما االستفادة من التغيرات التي طرأت بسبب التحوالت السياسية التي شهدتها بلدان وتحاول كل واحدة تركيا ومصر، 

ن الفرصة لضرب نفوذ األخرى وإحراز تقدم لصالحها وذلك من خالل شحذ رغبة كل طرف في تعبئة مزيد .املنطقة، وتحيُّ

يبرز هذا األمر في أحد أوجه تأثير العامل من املوارد لحسم املعركة، أو على األقل تأكيد الجدارة بالريادة اإلقليمية. و 

التي شكلت التدخالت في املشهد الليبي أحد فصولها، قضت على فرص اإلقليمي في املشهد السياس ي واألمني الليبي. 

وهو ما يطرح وهو ما يهدد مستقبل الدولة الليبية برمتها.  التسوية السياسية الليبية وعرقلة عملية االنتقال ديمقراطي

 حول السبيل األمثل لتحقيق التسوية السياسية الليبية وإنجاح عملية االنتقال الديمقراطي.تسا
ً
 ؤال

، لن يساعد على حل املشكل الليبي بقدر ما يخلق التدخل الخارجي من أي جهة كانت، ومهما كان شكله وحجمه

إن من شأن ذلك أن يزيد الوضع فة، وسيوفر الوقود ملزيد من تنامي الجماعات املتطر تعقيدات يصعب التعامل معها. 

.وسوف يؤثر على فرص الحل السريع أو نجاح مخرجات أي حل، وهو األمر الذي يرشح املواجهات 
ً
الليبي القائم تعقيدا

لالستمرار، وربما تّسرع وتشجع االتجاه نحو املزيد من بناء العالقات العسكرية واألمنية مع القوى اإلقليمية والعاملية. مما 

لف عالية، وال تزال تسحب من رصيد القوة لكل أطرافهايتر 
ّ
، تستنزف طاقات ليبيا البشرية ومواردها تب على ذلك من ك

 .  34املالية وأمنها واستقرارها

فتدخالت هذين الالعبين اإلقليميين لها دور واضح في إذكاء الصراع بين الفرقاء الليبيين، ومن تأثير ذلك في 

مقاربة هذا التأثير من خالل تطورات األزمة التي فرضت تباينات مهمة في املواقف الخارجية حول استقرار البالد. ويمكن 

طريقة التعامل مع طرفي األزمة، انعكست على مسارها حتى وصلت إلى صراع مفتوح في الداخل والخارج تتجاذب فيها 

تردد في استخدام كافة الوسائل املمكنة الصراع مشاريع استخباراتية لقوى إقليمية، وتدخلت أخرى بالوكالة، لم ت

 السعودية واإلمارات 
ً
واملتاحة لتضرب بها بنى الدولة الليبية في كل اتجاه. فمصر وتركيا وبعض الدول الخليجية تحديدا

، وهي تسعى إ
ً
 وعسكريا

ً
 في تحديد مستقبل ليبيا، بدعم الجماعات املحلية املتصارعة، سياسيا

ً
 محوريا

ً
لى وقطر، تؤدي دورا

 الحفاظ على مصالحها وتقاسم النفوذ، ضمن مخاض عسير. 

وربما يدفع التدخل العسكري التركي في ليبيا احتماالت املواجهة إلى حرب مباشرة، بين مجموعة من القوى، منها 

من  لالستفادة قدر اإلمكان ،فرنسا وإيطاليا ومصر واليونان، وربما روسيا، وتسعى تركيا جاهدة عبر مسارات مختلفة

وتعزيز نفوذها في حوض البحر أجواء الحرب للخروج بحزمة مكاسب تمكنها من رسم خارطة البلد الغني بالنفط، 

تدفع كل وهي إذ تعلل بأن ليبيا إرث عثماني قديم تسعى الستعادته،  املتوسط، وهذا بدوره مرتبط باألمن القومي التركي.

. لكن تبقى املشكلة األكبر وهي أن لجغرافية الليبية وفي مياه املتوسطهذه املعطيات إلى توقع مزيد من التصعيد داخل ا

اإلرهاب واللجوء والهجرة غير الشرعية ستعود بقوة وستكون أوراق تركيا الرابحة أمام منافسيها عبر انتهازيتها، وسيدفع  

 .35تكاليفها الباهظة الشعب الليبي من أمنه مستقر عيشه

                                                           
 .2020يناير  14مصطفى صالح، انعكاسات التدخل ... تركيا وسيناريوهات التصعيد الليبي واإلقليمي، املركز العربي للبحوث والدراسات، 34

https://bit.ly/3pdlZVd 

 .2020فبراير  2، إلى حافة الهاوية،هيسبرسجاكلين زاهر، محمود جبريل: التدخل التركي يدفع باألزمة الليبية 35

https://bit.ly/2L6HxzN 
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 من تعقيد املشهد األمني والسياس ي، وإذكاًء ألوار الصراع بما والنتيجة لهذا التجاذب 
ً
والصراع املحموم هو مزيدا

ينسف بنيان التعايش، ويقض استقرار البلد، ويعبث بمقومات وحدتها، بل ويزيد من حالة االنقسام بين األطراف الليبية 

 من  املتصارعة، ويحول دون تقاربها، وإيجاد مقاربة ملصالحة وطنية شاملة،
ً
وتحكيم مقاربة سياسية تجنب البلد كثيرا

 في استمرارها.
ً
 الخسائر والتهديدات التي يساهم الخارج كثيرا

وسط هذا املشهد اإلقليمي املتبدل، تظل األزمة الليبية تراوح مكانها، فال الحسم العسكري ممكن وال الحل السياس ي 

، وغياب إرادة أممية ودولية فاعلة لوضع حد لهذه املعاناة التي محتمل، في سياق حالة من االستقطاب اإلقليمي والدولي

 يكابدها الليبيين.

:
ً
اقع ومستقبل العالقات التركية املصرية في ضوء الصراع الليبي  سادسا  و

 لتغير الظروف 
ً
تميزت العالقات املصرية التركية باملد تارة والجزر تارة أخرى، على امتداد عقود عدة. تبعا

. بعد االستقرار الذي طبع العالقات بين البلدين واملستجدا
ً
ت اإلقليمية والدولية واإلشكاالت التي واججها الجانبان معا

 بعد الحراك الثوري العربي عام 
ً
، حيث دفعت الثورة املصرية الحكومة التركية إلى 2011خالل السنوات األخيرة خصوصا

مة؛ حيث دعمت الحكومة التركية املسار الثوري في مصر بعد وصول اتباع عقيدة مثالية مبنية على سياسة تغيير األنظ

 اإلسالميين إلى سدة الحكم برئاسة محمد مرس ي في أول انتخابات تشهدها البالد منذ عقود.

يونيو في مصر، وفي إطاحة املؤسسة  30إن املنعطف األهم في مسار العالقات املصرية التركية تمثل بحركة 

. فإطاحة الرئيس مرس ي التبست بكل مظاهر االنقالب العسكري، إذ أعلن قائد العسكرية بالرئيس امل
ً
نتخب ديمقراطيا

القوات املسلحة إقالة الرئيس املنتخب وتعليق العمل بالدستور، إضافة إلى حل املجلسين )الذين أقرت املحكمة 

لتاريخ السياس ي املصري املعاصر الدستورية في ما سبق ببطالنهما(، وصاحب ذلك عملية قمع غير مسبوقة شهدها ا

)ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، إضافة إلى االعتقاالت التعسفية واألحكام باإلعدام الصادرة بحق أكثر من ستمائة 

شخصية قيادية من قيادة اإلخوان املسلمين وجزب الحرية والعدالة(، وهو ما ّسهل تفسير املسار السياس ي بأنه انقالب 

 ألركان على الديمقراطية الناشئة في البالد.عسكري كامل ا

 لتحليل  لكن املوقف التركي املناهض للنظام املصري الجديد برئاسة عبد
ً
الفتاح السيس ي، وإن كان انعكاسا

، وال سّيما أن اإلعالن 
ً
منطقي ينبع من بنية معرفية ـــ أيديولوجية محددة، فإنه لم يتفق مع الواقع األكثر تعقيدا

جاء استجابة للمظاهرة املليونية التي جمعت أغلبية  2013يوليو  8لقائد القوات املسلحة املصرية في الدستوري 

مناهض ي الحكومة الجديدة املنبثقة من أول انتخابات ديمقراطية تعددية شفافة. إن كانت الظاهرة االنقالبية الجديدة 

 بين مؤيدي اإلخوان املسلمين ومعارضيهم. تدل على ش يء فهو االستقطاب الحاد الذي شهده املجتمع املصري 

لهذا السبب، وقع املوقف السياس ي لحزب العدالة والتنمية في شرك االنقسام السياس ي املصري، وهو يحاول 

ب عليه ثالثة:
ّ
 تطبيق منهجه املثالي املبني على مبدأ التوسع الديمقراطي، مما أل

 عاف النفوذ التركي في املنطقة.الحكم املصري الجديد الذي بذل جهود مضنية إلض -1

 الرأي العام املناهض لإلخوان املسلمين واملؤيد لنظام السيس ي. -2

حلفاءه اإلقليميون الذين باتوا ينظرون إلى الثورات العربية على أنها أصبحت تمثل التهديد األساس ي لنظامهم) أغلبية  -3

ن زايد والنظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان، ويستثنى من دول الخليج وعلى رأسهم النظام اإلماراتي بقيادة محمد ب

 .36ذلك قطر(

                                                           
 .104، ص2018، أيار/مايو 471، العدد مجلة املستقبل العربيفؤاد نهرا، السياسة اإلقليمية لتركيا واستراتيجية بناء العمق االستراتيجي،  36
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بالرغم أن العالقات املصرية التركية قد شهدت قدر من التطور والتعاون على املستوى التجاري واالقتصادي، إال 

التدريب ونقل األسلحة أن توقيع الحكومتين التركية والوفاق الوطني التفاقية أمنية وعسكرية تشمل تبادل املعلومات و 

 عن دخول الجانب التركي بشكل 
ً
واملرتزقة السوريين ومئات الخبراء واملستشارين العسكريين األتراك إلى ليبيا، فضال

مباشر في الساحة الليبية لدعم حكومة الوفاق الوطني، وهو ما غير من طبيعة املوازين على األرض، كما كان لهذا التدخل 

 في تحقيق تفوق ميداني ومكاسب عسكرية، حيث اضطر الجيش الوطني الليبي بقيادة املشير العسكري املباشر دو 
ً
 كبيرا

ً
را

حفتر إلى االنسحاب من محيط العاصمة طرابلس في غرب ليبيا إلى سرت والجفرة في وسط البالد. كل ذلك دفع النظام 

 لالنخراط بشكل أكبر في امللف الليبي. وهو ما أدى إل
ً
ى زيادة التوتر بين تركيا والعديد من القوى الفاعلة في املصري مؤخرا

 التدخل التركي
ً
 .37املشهد الليبي وال سّيما مصر والتي ترفض تماما

وبسبب هذه التحوالت املتسارعة على الساحة الليبية، فقد عّبر الرئيس املصري عبدالفتاح السيس ي عن قلقه من 

العسكرية الخارجية. وأعلن بشكل حاسم أن سرت والجفرة خط أحمر  مخاطر التصعيد في ليبيا املرتبطة بالتدخالت

 إذا ما تجاوزت قوات حكومة الوفاق الوطني واألطراف الداعمة لها هذا 
ً
بالنسبة ملصر، وأنها سوف تتدخل عسكريا

 .38الخط، في حال اقتضت الضرورة ملواجهة التدخل التركي وحماية األمن القومي املصري 

وقف القاهرة وحرصت على عدم االنجرار وراء االتهامات املتبادلة. بل اعتبرت أنه باإلمكان لم تستهن أنقرة بم

استفادة مصر من الدور التركي في تحقيق االستقرار في ليبيا وتحقيق املكاسب البحرية في حوض املتوسط من خالل 

مصر أو فرنسا بخصوص ليبيا، بل أكدت أن التوافقات مع تركيا. من الواضح أن األخيرة ال تريد الدخول في مواجهات مع 

الخيارات التي تدعمها تركيا ال تّضر بمصالح مصر، بل على العكس من ذلك، سوف تؤدي إلى االستقرار على حدود مصر 

الغربية مع ليبيا، وستضيف مساحات أكبر ملصر في منطقتها االقتصادية الخالصة في حوض البحر املتوسط في حال 

 .39توافق البلدان

 خاتمة

 بين القوى الدولية الفاعلة واإلقليمية الصاعدة والطامحة 
ً
 محموما

ً
 وتنافسا

ً
 متزايدا

ً
تشهد ليبيا اليوم اهتماما

للحصول على موطئ قدم فيها. فهذه القوى تتبارى في ليبيا التي تتوافر على عناصر ومقومات كثيرة تجعلها محط أنظار 

 لآلخرين.
ً
 ومطمعا

 على عقب ملصلحة 
ً
تبّين من خالل الدراسة شدة التنافس التركي ـــ املصري على ليبيا قبل أن تنقلب املوازين رأسا

تركيا التي أصبحت الفاعل رقم واحد في الساحة الداخلية الليبية واعتماد تركيا املقاربة التدخلية للحفاظ على مصالحها 

 ملصري لليبيا من جهة أخرى. وتعميق نفوذها من جهة، ومواجهة االختراق ا

لقد أسهم التنافس التركي املصري في تعقيد الوضع الليبي من خالل تجييش الصراع وتغذية الخصومات بين 

الفرقاء الليبيين مما أدى إلى اشتعال حرب أهلية ضروس. وهو ما أسهم في تعطيل مسار العملية السياسية الليبية، 

 للزمة الراهنة. وعرقلة مخرجات آفاق أي حل سياس ي 

                                                           
مجلة الدراسات االستراتيجية عبدالكريم هشام، األزمة الليبية واملسارات الجديدة لالستراتيجية األمنية والدبلوماسية الجزائرية،  37

 .87-86، ص 2020، العدد الثامن، املجلد الثاني، أيلول/سبتمبر والعسكرية
مجلة اتجاهات العربي":  األسباب .. التداعيات .. آفاق املستقبل،  حسنين توفيق إبراهيم، تصدع الدولة الوطنية في مرحلة ما بعد "الربيع 38

 .7، ص2020، العدد الثاني عشر، املجلد الثالث، سبتمبر/ أيلول سياسية
 .2020يوليو/تموز 2محمود سمير الرنتيس ي، مأزق سرت: الدور التركي في ليبيا ومواقف املعارضين، تقارير الجزيرة،  39

https://bit.ly/38roFbs 
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إن السبيل االستراتيجي األمثل ملواجهة كل مظاهر التهافت حول ليبيا وتحصينها من أية تدخالت سلبية وضارة 

بغض النظر عن مصدرها وخلفياتها وأساليبها، يبدأ من خالل طي الخالفات البينية بين الفرقاء الليبيين وتعزيز لغة 

 من الخسائر  وإيجاد مقاربة ملصالحة وطنية الحوار
ً
شاملة، وتحكيم مقاربة سياسية مقبولة تجنب البلد كثيرا

 في استمرارها.
ً
 والتهديدات التي يساهم الخارج كثيرا

كل ذلك يفرض رص الصفوف وتعزيز االنتقال نحو الديمقراطية عبر إصالحات جدية تدعم بناء دولة تسع جميع 

 وأكثر فاعلية في بغي على ينكما شرائح املجتمع الليبي ومكوناته املختلفة. 
ً
املنظمة األممية أن تضطلع بدور أكثر حضورا

مسار حل األزمة الليبية، من خالل الضغط على األطراف املحلية التي تعرقل الحوار، إلى جانب اتخاذ خطوات جادة 

بيا. ما لم يحدث ذلك، وملموسة بفرض عقوبات صارمة على األطراف الخارجية التي تنتهك قرار حظر توريد األسلحة إلى لي

 من حلها.
ً
 فمن املحتمل استمرار إدارة األزمة وتعقيدها بدال

 قائمة املراجع

: الكتب
ً
 أوال

، )الدار العربية للعلوم ناشرون، ، دراسة مستقبلية2020املكانة اإلقليمية لتركيا حتى عام بكر محمد رشيد البدور،  -

 .2016 ،1بيروت، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة(، ط

 .  2019، الدوحة، املركز العربي للبحاث ودراسة السياسات، 1، طتركيا: دبلوماسية القوة الناهضةجنى جبور،  -

: الدوريات
ً
 ثانيا

، صيف 182، العددمجلة شؤون عربيةأحمد محمد سعيد، تركيا وعقدة القيادة االستراتيجية في الشرق األوسط،  -

2020. 

صدع الدولة الوطنية في مرحلة ما بعد "الربيع العربي":  األسباب .. التداعيات .. آفاق حسنين توفيق إبراهيم، ت -

 .2020، العدد الثاني عشر، املجلد الثالث، سبتمبر/ أيلول مجلة اتجاهات سياسيةاملستقبل، 

عبير عقيل محمد السرور، عماد مصطفى علي الشدوح، الدور اإلقليمي التركي في املنطقة العربية؛ بين الكمالية  -

 .2020(، فبراير 11، العدد )املجلة الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعيةوالعثمانية الجديدة، 

 .2020، صيف 183، العددعربيةمجلة شؤون عزت سعد، موقف روسيا من األزمة في ليبيا وشرق املتوسط،  -

مجلة الدراسات عبدالكريم هشام، األزمة الليبية واملسارات الجديدة لالستراتيجية األمنية والدبلوماسية الجزائرية،  -

 .2020، العدد الثامن، املجلد الثاني، أيلول/سبتمبر االستراتيجية والعسكرية

 .2020، ربيع 2، العدد9، السنة مجلة رؤية تركيةمليين في ليبيا، فرقان بوالط، سياسات الالعبين اإلقليميين والعا -

، 471، العدد مجلة املستقبل العربيفؤاد نهرا، السياسة اإلقليمية لتركيا واستراتيجية بناء العمق االستراتيجي،  -

 .2018أيار/مايو 

 عل -
ً
 وانعكاساته إقليميا

ً
 وعسكريا

ً
، مجلة شؤون عربيةى ضفتي املتوسط، أحمد غانم، تطورات الوضع الليبي سياسيا

 .2020، ربيع 181العدد

مجلة يوسف محمد الصواني، ليبيا واالنتقال الديمقراطي: قراءة في األدوار اإلقليمية والدولية مساراتها ومآالتها،  -

 .2018، العدد العاشر، أغسطس العلوم السياسية والقانون 

مجلة شؤون اتها وممارساتها وتدخالتها وتحالفاتها امللتبسة في املنطقة، محمد نورالدين، ماذا تريد تركيا من تجاذب -

 .2020، صيف 183، العددعربية

، مجلة املستقبل العربييوسف محمد الصواني، الواليات املتحدة وليبيا: تناقضات التدخل ومستقبل الكيان الليبي،  -

 (.2015(، )كانون الثاني/ يناير431، )العدد37السنة 
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اقع االلكترونية : املو
ً
 ثالثا

 .2020يناير  15بشار نرش، ليبيا في اإلدراك االستراتيجي التركي، العربي الجديد،  -

https://bit.ly/35J2VVb 

كز العربي للبحوث جاد مصطفى البستاني وآخرون، التدخل التركي في ليبيا وأثره على األمن القومي املصري، املر  -

 .2020مايو  1والدراسات، 

https://bit.ly/36vbCVy 

 .2020يوليو  2الدور املصري في ليبيا: املحددات واملسارات، دراسات استراتيجية، املعهد املصري للدراسات،   -

https://bit.ly/2I7yyQI 

 في الحكم، عربي  -
ً
 .2018أكتوبر/تشرين األول  BBC News ،13السيس ي: ال دور لإلخوان في مصر ما دمت موجودا

https://bbc.in/34hEsPp 

 22، القدس العربيالعالم العربي، آدم جابر، لوبوان: بن زايد مهندس الثورات املضادة وتثبيت حكم العسكر في  -

 .2019سبتمبر 

https://bit.ly/36xiykY 

 .2015فبراير  17، 21مليون عامل مصري يدفعون ثمن غارات السيس ي، عربي -

https://bit.ly/30AGz76 

 .2020أغسطس  4خبراء الفويس أوف أمريكا: الصراع في ليبيا غامض ومصر تهدف لدرء اإلرهاب، اليوم السابع،  -

https://bit.ly/2GJirPp 

 .7/1/2020أيمن شبانة، التدخل التركي في ليبيا: الدوافع والتداعيات، مركز فارس لالستشارات واالستراتيجية،  -

https://bit.ly/35DzHHn 

 .2019سبتمبر  26عبدالباسط غبارة، التدخل التركي في ليبيا .. أطماع وتأجيج للصراعات، بوابة أفريقيا اإلخبارية،  -

https://bit.ly/2SJKBpG 

مصطفى صالح، انعكاسات التدخل ... تركيا وسيناريوهات التصعيد الليبي واإلقليمي، املركز العربي للبحوث  -

 .2020يناير  14والدراسات، 

https://bit.ly/3pdlZVd 

 .2020فبراير  2، جاكلين زاهر، محمود جبريل: التدخل التركي يدفع باألزمة الليبية إلى حافة الهاوية،هيسبرس -

https://bit.ly/2L6HxzN 

 .2020يوليو/تموز  2محمود سمير الرنتيس ي، مأزق سرت: الدور التركي في ليبيا ومواقف املعارضين، تقارير الجزيرة،  -

https://bit.ly/38roFbs 

محمود سمير الرنتيس ي، ليبيا في سياسة تركيا الخارجية حقائق جديدة في معادالت البر والبحر، مركز الجزيرة  -

 .2019/ 12/12للدراسات، 

https://bit.ly/2U3qoeU 

: املراجع األجنبية
ً
 رابعا

-Ana Almedo, New Turkish forein policy Towards the Middle East: Neither so view, nor so Turkish,  papers 

IEMed, IEMed  Euromesco, September  2011.p.7. 

https://bit.ly/35J2VVb
https://bit.ly/36vbCVy
https://bit.ly/2I7yyQI
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East Mediterranean Tensions and Instability in Libya 
 التوترات شرقي املتوسط وتداعياتها على انعدام االستقرار في ليبيا

 آية بدر

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة -ر علوم سياسية باحثة ماجستي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص:

تحول إقليم شرق المتوسط إلى ساحة للصراع حول موارد الطاقة من الغاز الطبيعي خاصة بعد طفرات االستكشافات من 

اإلقليم بالعديد من االحتياطيات الهائلة التي أُعلنت مؤخًرا في أشد مناطق اإلقليم اضطرابًا، األمر الذي أدى لتأجج 

ليست ببعيدة عن تلك  -المضطربة سياسيًا وعسكريًا-الصراعات بين القوى التي تسعى لفرض هيمنتها إقليميًا. لكن ليبيا 

التوترات اإلقليمية، إذ تتدخل بشؤونها العديد من األطراف المنخرطة بالفعل في الصراع شرقي المتوسط. ومن ثم تحول 

احة للتصارع بين تلك القوى لتصفية حساباتها وتحقيق مصالحها اإلستراتيجية شرق المتوسط الصراع في ليبيا إلى س

عبر التنازع في ليبيا، خاصة وأن ليبيا هي األخرى تعد مطمعًا لموقعها االستراتيجي وكذلك لما تحتكم عليه من 

لة في شؤونها تستهدف السيطرة على احتياطيات من موارد الطاقة بالبحر المتوسط، بما يجعل القوى األجنبية المتدخ

  .مناطق السيادة البحرية الليبية

وبالتالي، تؤثر تلك التوترات اإلقليمية على حالة االستقرار السياسي واألمني في ليبيا بفعل توازنات القوى وبفعل 

طراف الداخلية التي األهداف اإلستراتيجية للقوى األجنبية المتورطة بالصراع الليبي بما يؤثر كذلك على موقف األ

  .تدعمها تبعًا لتطورات الموقف إقليميًا وداخليًا

ومن خالل تلك الورقة سيتم تناول المشهد شرقي المتوسط، وموقف القوى اإلقليمية المنخرطة به وكذلك المنخرطة 

 الوصول لحل لألزمة. باألزمة الليبية في اآلن ذاته، وتداعيات ذلك على االستقرار السياسي واألمني في ليبيا وتعثر
 

Abstract: 

East- Mediterranean region witnesses tensions between its regional players as they are 

competing over regional hegemonyand natural gas reserves, especially after the 

announcement of enormous gas reserve discoveries in the tensest area in the region. Libya 

-which suffers from political and security instability- is not away from these regional 

tensions. Many regional actors interfere in the Libyan crisis and in the East- 

Mediterranean tensions as well.  

   Libya becomes an area of conflict between regional actors who aim at achieving their 

regional strategic goals. In addition, Libya in itself acts as a strategic goal for regional 

actors due to its strategic location and due to its energy reserves in the Mediterranean Sea, 

so that many actors target controlling the Libyan maritime zones.  

  So, Libyan security and political stability are affected by the regional tensions in the 

East- Mediterranean as these regional actors affect the internal situation due to supporting 

the local parties of the conflict, but this support is dynamic according to developments in 

the situation locally and regionally.  

This paper focuses on the situation intheEast- Mediterranean region, and the role of 

regional actors who interfere in this tension and in the Libyan crisis as well in order to 

study the impact of that regional tension on the security and political instability in Libya 

which led to inability to solve the Libyan dilem. 
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Research Problem: 

Literature about the Libyan conflict highlighted the importance of the role of foreign 

actors involved in the conflict, so it is important to study the relation and impact of 

regional factors on the Libyan conflict. On the other hand, the most important regional 

conflict could affect the Libyan conflict is the East Mediterranean conflict due to the 

mutual actors involved in both conflicts and also mutual interests could be achieved in 

both conflicts. 

So, this paper focuses on that linkage between the two conflicts, by studying situation 

intheEast- Mediterranean region, and the role of regional actors who interfere in this 

tension and in the Libyan crisis as well in order to study the impact of that regional 

tension on the security and political instability in Libya which led to inability to solve 

the Libyan dilemma. 

The paper will answer that main research question: How could the East- 

Mediterranean conflict affect the Libyan Conflict? 

In addition, the paper will test the following hypotheses: 

Ho: The East- Mediterranean conflict affects the Libyan Conflict. In other words, the 

two conflicts have mutual effect on each other.  

H1: The East- Mediterranean conflict does not affect the Libyan Conflict. In other 

words, the two conflicts do not have mutual effect on each other. 

Structure of the Paper:  

 The East- Mediterranean region and the reasons of tensions 

 Libya and East- Mediterranean tensions 

 Regional actors’ situation of the East- Mediterranean tensions and Libyan crisis 

 The impact of these regional tensions in the East Mediterranean region on the 

Libyan political and security instability. 

 

1. East Mediterranean conflicts Escalation : 

Conflicts have their roots to the huge discoveries of gas fields in this region, especially 

the most distinctive discovery of the Zohr field in Egypt in 2015.1 That huge 

discovery evidenced that this region is rich in gas reserves, so that regional tensions 

arose among neighboring countries in order to set their maritime borders. The 

following map illustrates how gas fields are located in critical locations within 

maritime borders. So that potential of conflict is existed. 

In addition, each country in the East Mediterranean strives to secure its interests and 

rights over prospective gas reserves by both diplomatic and military means.  
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In this context, we could refer to the most important diplomatic and strategic 

achievement between regional actors who agreed on launching an East Mediterranean 

Gas Forum in 2019 between Egypt, Cyprus, Greece, Israel, Italy, Jordan, and 

Palestine. France asked to join that forum, and both USA and European Union act as 

observer status. The forum became a regional institution in 2020 and headquarter is 

located in Cairo. The main goal of that forum is to respect the rights of members 

regarding their natural resources in accordance with the principles of international law 

and support their efforts to benefit from their oil reserves and infrastructure in order to 

secure their energy needs. Also, it aims at deepening the cooperation between 

members exploiting the existing infrastructure and developing more infrastructure in 

order to enhance their competitive opportunities in energy markets by forming a 

regional gas hub.2 

On the other hand, Turkey rose as a regional actor who wants to ensure regional 

hegemony and interests especially at the level of economic interests. After the 

announcement of huge gas reserves in the region, Turkey started exploring in East 

Mediterranean and the Black Sea since 2018, these explorations led to escalation of 

regional conflicts over maritime borders and gas reserves in the sea. These conflicts 

began when Turkish naval hindered Eni’s exploration in Cyprian water, after that 

Turkey started exploration of gas near Cyprus. These activities threaten regional 

stability and interests of both countries and energy companies working near by the 

conflicts as their activities are hindered.3 

In fact, the region is full of potential causes for escalation of armed and diplomatic 

conflicts among regional actors who have competing interests over energy resources 

and over regional hegemony. 

By looking at East Mediterranean Gas Forum, we could find that there are two 

important regional players excluded from it (Turkey and Russia). The two main 

players have strategic interests that are threatened by that forum, so they will try by all 

means to protect their interests. Turkey faces a troublesome economic crisis beside 

depending on importing most of its energy needs,4 so it tries to find a solution by 

exploration in the Black Sea and East Mediterranean in order to secure its economic 

interests and its energy needs. Being excluded from East Mediterranean Gas Forum, 

Turkish interests and hegemony in the region are threatened, this leads to make Turkey 

widen its exploration activities to end that blockage, leading to increasing tensions in 

the region against both Cyprus and Greece. Tensions continue in that hot region and so 

Source: Bloomberg 
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do threats of military confrontation between these countries who are all members of 

NATO.5 

Recently, Turkey has announced that it has discovered a huge gas field in the Black 

Sea, that discovery is a part of regional tension between Turkey and its neighbors. 

However, Turkey sees that explorations are legal and it deals with gas in the Black Sea 

as a strategic and economic resource.6 

Also, Turkey causes an escalation of regional tensions over gas resources in the sea 

because it refused to sign UN Convention on the Law of the Sea (1982), that 

convention acts as an international law reference to solve disputes over maritime 

borders. Consequently, Turkish expansion in the East Mediterranean causes many 

diplomatic and strategic disputes with its neighbors.7 

The following map shows Turkish gas exploration activities in the East Mediterranean 

region. 

On the other hand, that Forum also threatens Russia’s interests as it competes Russian 

exports of gas to Europe if that forum establishes a regional gas hub to export these 

reserves. Russia is a main exporter of gas to Europe; it works on developing its own 

gas hub and pipelines in order to insure reaching the Henceforth, Turkey and Russia 

shared some strategic mutual energy interests and also share threats concerning 

exclusion from East Mediterranean Gas Forum. Moreover, the US role in the East 

Mediterranean Gas Forum refers to the American intent to secure its interests against 

Russian and Turkish regional influence.8 

 

 

 

Source: TRT World 
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2. Libya and East Mediterranean Tensions: 

By looking at Libya, it has huge reserves of both oil and natural gas, which increase its 

strategic importance in the regional conflicts. As so many internal and foreign actors 

fight for controlling these strategic reserves. Figure no (1) illustrates the current 

reserves and forecasts upcoming reserves of natural gas. It is noticed that production 

exceeds consumption all over time, which gives Libya strategic potentials in the global 

energy markets especially after the end of the conflict. So that Libya is a main part of 

regional conflicts over energy. 

 

In addition, figure no (2) shows Crude, Natural Gas Pipe Line, other liquids 

productions, which reflects the potentials which Libya has, and its potential 

opportunities in the global energy market. Putting in mind that Libya still has some 

reserves that have not been discovered yet as the armed conflict hinders the 

exploration activities.9 

 

 

 

Thus, energy resources, especially oil plays a significant role in the Libyan armed 

conflict even among internal actors and foreign actors interfering in the conflict.  
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The following map illustrates the armed conflict over the strategic locations of oil and 

gas production, which both Hafter’s National army and GNA forces compete to 

control. 

Actually, Libya’s geographic location is strategic in the East Mediterranean region as 

it is neighboring to the area full of natural gas reserves. So that, many foreign actors 

are trying to secure their interests bydelineation of maritime borders which leads to 

increasing conflicts.  

3. Libyan inner war and East Mediterranean tensions : 

By looking at East Mediterranean conflict, we could find out that most of the actors 

are in that interior conflict and also in the Libyan crisis, and each actor has its own 

interests and stands beside the party who achieve these interests. The mutual actors in 

both conflicts are Egypt, Turkey, Russia, Italy and France, so Libya became part of the 

regional conflict to dispute these conflicts.  

Concerning Turkey, it supports GNA in Tripoli -which is recognized by the UN- 

economically and militarily. In addition, Turkey has economic and strategic interests 

in Libya, it tries to secure these interests through strengthening its ties to the 

government. Last year, Turkey and GNA signed an agreement of maritime boundaries 

in Mediterranean Sea aiming at giving Turkey the right to expand exploration 

activities in the region, so this agreement could complicate Ankara’s disputes over 

energy exploration with other countries.10 

That agreement faced opposition of other actors in the region whose interests would be 

threatened. In return, Egypt refused it as it threatened the Egyptian national security, 

and the Egyptian government signed a maritime boundary treaty with Greece in 

August 2020, to designate an exclusive economic zone between the two countries and 

to secure their mutual interests.11 

 

 

Source: Fitch Solution 



  7العدد  - المؤتمرات العلمية الدولية مجلة  

International Journal of Scientific Confrences                                                  
 

212 
 

 ألمانيا -المركز الديمقراطي العربي

The previous map illustrates the conflict between the two agreements (countries) 

which increases the tension in the East Mediterranean region as they led to conflict in 

determining the maritime boundaries and so do the gas reserves. 

Also, the Turkish involvement in Libya threatens the economy and the strategy of 

other countries in Libya like Italy. Eni – the Italian enormous energy company- is a 

main actor in the East Mediterranean region as it has huge investments in establishing 

East- MED gas hub and infrastructure in addition to many related exploration activities 

which hinders Turkish interests to have gas hub. It has also huge investments in Libya 

as it controls about 45% of gas and oil production. Besides, Italy depends on Libyan 

natural gas by 8% of its demands, so the Turkish influence in Libya threatens Italian 

interests due to military escalation which hinders energy related activities, like Eni’s 

interests that were threatened before in Cyprus in 2018. Hence, Italy supports GNI in 

Tripoli to secure its energy interests.12 

France is also threatened by Turkey in both East Media and Libya as French energy 

companies have their interests, as the French company Total has its investments in 

Libya so it adapts a strong foreign policy in that region to insecure these interests 

against Turkish threats.13That commonality of Italian and French interests in Libya and 

in East Mediterranean region could lead to rapprochement betweenthe two European 

countries in the region and in Libya against Turkey, despite the division in the 

European situation.14 

On the other hand, Russia’s energetic interests concerning its shares in the European 

market could be threatened by the establishment of an East Mediterranean gas hub. 

Also, Russia wants to insecure its interests in Libya concerning oil and gas reserves, so 

Russia supports National Army led by General Haftar as these forces control strategic 

locations which are rich with oil and gas in Sirte called "Oil Crescent. Russia aims at 

getting strategic gains regionally as it keeps it balanced relations with GNA in 

Tripoli.15 

The oil production in Libya was stopped due to the conflict, for example, Russian 

mercenaries-controlled Libya’s Sharara oil field under the influence of military 

strongman Khalifa Hifter, so the field shut down.16 

Source: BBC 
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In addition, Russia has used Wagnar group in order to control the oil fields and oil 

facilities in Libya, and that caused tensions due to the threats of Russian influence 

especially to USA.17 

4. The Impact of East Mediterranean conflict on the Libyan Crisis : 

From the previous section we could conclude that Libya has become a battlefield for 

regional actors who compete to secure their interests. So, regional conflicts reflect on 

the Libyan crisis and its tracks. 

The main impact could be noticed from the Turkish involvement, as it depends on 

strengthening its relationship with GNA to secure its interests and its regional 

hegemony. Turkey exploited that especial relation to reinforce its interests in East 

Mediterranean by signing the agreement mentioned previously. So, Turkey deals with 

GNA as its strategic ally in Libya, Turkish interests were threatened when “El- Sarraj” 

announced his resign, which makes Turkey search for an alternative internal actor to 

sustain its interests in Libya.18 

Alternatively, Russia wants to secure its strategic interests concerning energy sources 

by depending on Wagnar group to control oil and gas fields and infrastructure and also 

by depending on the investments of Russian energy companies in Libya to expand 

their activities like Gasprom and Rosneft whose investments were harmed by the 

conflict.19 

While Egyptian role in the Libyan crisis has its incentives in order to protect its 

national security against Turkish expansion in both Libya and East Mediterranean 

region.20 In addition, The Egyptian president “El-Sisi” declared Sirte and Jufra as a red 

line if they are exceeded, the Egyptian forces will interfere to face threats. That 

declaration played an important role in the conflict as it prevented a direct war 

between the competing parties in Libya.21 

On the other hand, Libya was affected economically with that interference concerning 

energy resources, as oil production was blocked for more than 8 months by Hafters’s 

LNA forces and Russian's Wagnar group causing the collapse of Libyan crude oil 

production from about (1.2) million barrels per day to less than (100) thousand barrels 

per day.22 That led to harming the Libyan economy, which depends mainly on oil 

revenues, as a result Libya witnessed demonstrations against economic deterioration, 

decline of living standards and lack of basic services.23 

Oil production was resumed by Haftar after lifting blockage forces from oil fields and 

infrastructure in September, negotiation of resuming oil production has its implications 

on the Libyan political scene24. We could refer to the Russian role in that negotiation 

in Sochi as Russia welcomed resuming production to keep its interests. However, that 

negotiation was refused by Libyan Prime Minister “Fayez al-Sarraj” who was 

excluded as “Haftar” negotiated with “Maiteeq” the vice prime minister who competes 

“Al- Sarraj” over power in Tripoli. So that, the negotiation of resuming oil production 

illustrated the divisions in Tripoli government and dramatic transformation it 

witnesses.25 
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Conclusion:  

From the previous analysis, we could conclude that the armed conflict in Libya is 

strongly linked to other regional conflicts, especially East Mediterranean conflicts due 

to the energy resources and conflict of interests. That is mainly due to the interference 

of foreign parties who have their interests in Libya and want to achieve their regional 

goals.  

So, these interfering foreign adapt many initiatives and negotiations aiming at reaching 

a political solution of that conflict and securing their interests in the post conflict era. 

Finally, the situation in Libya will be vulnerable to other regional conflicts, like Syrian 

crisis and East Mediterranean conflict, so stability would not take place until foreign 

parties stop their interference and they reach settlements on their interests in all other 

conflicts interfering in. 
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 يحمل من موقع املجلة.

 املرفق:لكتروني املراسالت من خالل البريد اال

j.conferences@democraticac.de 

 املركز الديمقراطي العربي

 للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية أملانيا/برلين

Tel: 0049-code Germany 

030-54884375 

030-91499898 

030-86450098 
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