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الأزمــة الليبيــة وتـداعيـاتــها
علــى منطقــة الـمغــرب الـعربــي

الأزمة الليبية وتداعياتها
الأمنية على منطقة املغرب
العربي

وذلك على �ضوء �إمدادات ع�سكرية ثقيلة لعنا�رصه� .إن هذه
املجموعة امل�سلحة مل تكن تتوفر �سوى على متفجرات
و�أ�سلحة خفيفة كر�شا�شات الكال�شنيكوف ،و�أ�صبحت متتلك
بعد نفاذها �إىل ليبيا �أنواع عديدة من ال�صواريخ  ،و التي
كان من ال�سهل احل�صول عليها كلما متكن الثوار من ال�سيطرة
على خمازن الأ�سلحة التي كانت يف قب�ضة النظام الليبي.

تعي�ش منطقة املغرب العربي منذ ما يزيد عن ال�سبعة �أ�شهر
على وقع الثورات والهزات االجتماعية املطالبة بالتغيري.
وها هو ال�شعب الليبي ي�شارف حلى حتقيق �أكرب االنت�صارات
على نظام احلكم الفردي امل�ستبد الذي عرفه منذ �أكرث من
�أربعني عاما.

تنامي تواجد عنا�رص املجموعة الإرهابية املغاربية
يف ليبيا و حولها  ،كان وراء املخاوف التي عربت عنها
ال�سلطات اجلزائرية ،و التي كانت رمبا� ،إىل جانب �أ�سباب
�أخرى ،وراء موقفها من الثورة الليبية ككل.
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د� .أحمد �إدري�س

احلرب يف ليبيا هي بالت�أكيد الأزمة الأكرث تطورا وخطورة
يف املنطقة منذ الثورة التون�سية .وهما احلدثان اللذان
مثال �أهم حتول �سيا�سي مغاربي منذ اال�ستقالل .مع هاتني
الأزمتني ارتفعت م�سببات التوتر يف املنطقة ب�أ�رسها ،وال
ميكن �أن ننكر �أن عنا�رص عديدة متثل تهديدات لال�ستقرار،
�إن مل يكن على املدى املتو�سط و البعيد فعلى الأقل على
املدى الق�صري.

الأزمة الليبية وخطر القاعدة يف املغرب
الإ�سالمي
ما من �شك �إذن �أن الأزمة الليبية جعلت الو�ضع الأمني يف
املنطقة ي�صطبغ باله�شا�شة :فنفاذية احلدود وتردي فاعلية
الأجهزة الأمنية ،وت�أهب القوى املعادية للثورة امل�ضادة.
جميعها عوامل �شجعت التنظيمات الإرهابية على تفعيل
خمططاتها يف هذا الف�ضاء اجلغرايف حيث التحق عدد
من �أع�ضاء تنظيم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي بالثوار
الليبيني ،وت�سلل عدد �آخر �إىل الأرا�ضي التون�سية بق�صد
القيام ب�أعمال تخريبية هناك .فمن الوا�ضح �أن التنظيم
يبحث حتما عن اال�ستفادة من الو�ضع حتى ينمي ن�شاطه
الإرهابي يف منطقة املغرب العربي عموما.
ويبدو جليا لدى بع�ض املخت�صني �أن عنا�رص تنظيم القاعدة
يف املغرب الإ�سالمي دخلت م�ؤخرا يف ما و�صفوه بـ «مرحلة
متق ّدمة من الت�سليح ال�رسيع» ،جراء تداعيات الأزمة الليبية
وانت�شار الأ�سلحة الثقيلة يف املنطقة .حيث ن�شهد بداية
ت�سليح ع�سكري جدي لتنظيم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي،
انطالقا من ليبيا .ال�شيء الذي جعل هذه املجموعة امل�سلحة
تنتقل من الطابع الإرهابي العابر للحدود الذي كان �سهل
احلركة و التنقل� ،إىل حرب ع�صابات تقليدية �أكرث ا�ستقرارا،

على كل حال ف� ّإن املخاوف والتحذيرات التي �أطلقتها
بع�ض الدول و من بينها اجلزائر بخ�صو�ص حتول الأزمة
الليبية �إىل ورقة يف يد اجلماعات الإرهابية لزيادة ن�شاطها
باملنطقة من خالل حماوالت مفرت�ضة مت�صاعدة لتهريب
�أ�سلحة خارج ليبيا ،باتت م�ؤكدة.
و كانت اجلزائر ترجح �أن تقع هذه الأ�سلحة بيد تنظيم
القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي ،و �أن عمليات تهريب
الأ�سلحة املفرت�ضة �إىل فرع القاعدة يف املنطقة �ستكون
له تداعيات �أمنية على املغرب العربي عامة ،وعلى اجلزائر
وتون�س ب�صفة خا�صة باعتبارهما دولتني جماورتني.
كما تتجه املخاوف �إىل اعتبار �أن تنظيم القاعدة يف بالد
املغرب الإ�سالمي رمبا ال ميثل التنظيم امل�سلح الوحيد الذي
ي�ستفيد من حرية احلركة التي �أتاحها ال�رصاع يف ليبيا.
على كل حال ،بات جليا �أن تداعيات الأزمة الليبية على
تهديد ا�ستقرار منطقة �شمال �إفريقيا يرتبط ب�شكل وثيق
مبدى �سهولة تهريب ال�سالح من ليبيا �إىل البلدان املجاورة
وكذلك ت�سهيل ت�سلل اجلماعات الإرهابية من و�إىل ليبيا،
وهو ما ي�ؤكده �أي�ضا �إلقاء القب�ض على عنا�رص من التنظيم
الإرهابي يف كل من اجلزائر وتون�س وم�رص وهم يحملون
�أ�سلحة مهربة من العيار الثقيل� .إنه من الوا�ضح اليوم �أن
الأمر يتطلب املزيد من اليقظة ،فهته الأخرية لن تكون يف
الفرتة القادمة يف م�ستواها الطبيعي بل قد تكون يف �أ�سو�أ
م�ستوياتها ،وهو ما قد ي�سمح بوقوع ما ال يح�سن عقباه.
و يرى البع�ض �أن جتذر تنظيم القاعدة يف املنطقة على �ضوء
الأزمة الليبية �سيكون �أخطر ،وذلك على �أ�سا�س م�شاركة
عنا�رصه يف قتال القوى املوالية للنظام الليبي ،فهم
كغريهم من الثوار املقاتلني� ،سيتمتعون بنف�س ال�رشعية
التي �سوف ت�شمل كل القوى امل�شاركة .وهو ما �سوف يجعل
من ال�صعب التخل�ص منهم و�إق�صائهم فيما بعد .قد يرى
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وب�إر�سال مرتزقة يحاربون �إىل جانبهم� ،أدخلت كثريا من ال�شك حول طبيعة
احلياد اجلزائري ،و�إن كانت اتهامات املجل�س االنتقايل الليبي غري مدعومة
ب�أدلة ثابتة .ويرى البع�ض �أن كل ما يف الأمر �أن ت�رصيحات امل�س�ؤولني
تغول تنظيم القاعدة يف كامل
اجلزائريني التي عربوا فيها عن تخوفهم من ّ
املنطقة ،كما ذكرت يف بداية هذه الورقة ،ر�أى فيها املجل�س االنتقايل دعما
لنظام القذايف و �رضبا لثورة ال�شعب الليبي.

البع�ض �أن هذا الأمر ميكن ت�أجيل النظر فيه �إىل حني� ،إذ الأولوية الآن تتمثل
يف التخل�ص من العقيد و نظامه� .إ ّال �أن هذا الأمر امل�ؤجل �سوف يطفو قريبا
على ال�سطح بكل تعقيداته ،خ�صو�صا �إذا ما مت توظيف مثل هذا التنظيم من
طرف بع�ض القوى ال�سيا�سية التي �ستكون بارزة يف ليبيا ما بعد القذايف.
و �إذا كان هدف تنظيم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي هو “�إقامة �إمارة
�إ�سالمية يف ال�صحراء” ف�إنه �سوف يكون م�ستعدا لزعزعة ا�ستقرار املنطقة
بكل الو�سائل من �أجل حتقيق هذه الغاية.

يف ك ّل الأحوال فلن تكون العالقات الليبية اجلزائرية ما بعد القذايف على
�أح�سن ما يرام ،وال ندري �إذا كانت اجلزائر �ستعرتف باملجل�س الوطني
االنتقايل ممثال �رشعيا لل�شعب الليبي ،كما ال ندري �إذا كانت �سوف تقبل
�أن تكون املالذ الأخري للقذايف �إذا ما فكر يف اللجوء �إليها .ولكن امل�ؤكد �أن
هذا اخلالف �سوف يحتاج �إىل الكثري من احلكمة حتى يتم جتاوزه بدون �أية
�أ�رضار للطرفني ،و دون �أن يبقى لدينا انطباع ب�أن اجلزائر اختارت �أن تكون
عقبة يف وجه التحوالت التي تعرفها منطقتنا� .أمل يقل الرئي�س التون�سي
امل�ؤقت يف ت�رصيح لأحد ال�صحف التون�سية �أنه «يتمنى �أن يتفهم الإخوة
اجلزائريون ثورتنا» �إدراكا ب�أن اجلزائر فاعل هام يف املنطقة ،من الأح�سن
�أن تك�سبه يف �صفك ال �أن جتعله �ضدك.

طول ال�رصاع داخل ليبيا �سينعك�س �سلبا على العالقات البينية لدول املغرب
العربي
مهما كان م�آل الأزمة يف ليبيا ف�إن فرتة عدم اال�ستقرار فيها و يف دول
اجلوار �ست�ستمر لفرتة من الزمن .ففي بلد فكّك فيه النظام كل عنا�رص الدولة،
مل تبق �إال القبيلة متثل الرابط االجتماعي الأقوى ،والثوار ال ينتمون جمعا
�إىل نف�س القبيلة ،و من املرجح �أن تت�صارع هذه الأخرية على ال�سلطة ،وقد
يطول �رصاعها فت�شهد املنطقة حتول ليبيا �إىل �أفغان�ستان �أو عراق جديد ،و
�إن كانت االختالفات بني احلالة الليبية و احلاالت الأخرى جليا و وا�ضحا،
فلي�س من امل�ستبعد مع ذلك �أن ت�شهد ليبيا تطورا يف هذا االجتاه.

تطور الو�ضع يف ليبيا ما بعد القذايف

ومن العنا�رص التي ترجح التطور يف هذا ،انتماء عدد كبري من الذين
التحقوا بقيادات الثورة �إىل احلر�س املقرب للقذايف ،و اللذين قد تغلب عليهم
االنتهازية يف امل�ستقبل فيقودون البالد �إىل الدخول يف حلقة من العنف،
خ�صو�صا و �أن عليهم �أن يتناف�سوا مع عنا�رص عرفت ال�سجون الليبية بحكم
انتمائها �إىل التنظيمات الإ�سالمية املختلفة ،و بع�ضهم كان من قدماء
املحاربني يف �أفغان�ستان.
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د .احممد مالكي

منذ ان�رصام الأ�سبوع الأول على انطالق حركة  17فرباير/
�شباط يف ليبيا ،بد�أ احلديث عن م�شاهد تطور الو�ضع يف اجلماهريية
الليبية ،و�رشعت التكهنات عن حقبة ما بعد رحيل القذايف وعائلته،
وامل�ؤيدين واملوالني له.غري �أن دخول الثورة �شهرها ال�ساد�س دون و�ضع
عمر �أكرث من �أربعة عقود� ،أربك ح�سابات الثوار يف الداخل والقوى
ح ّد لنظام ّ
الدولية املتحالفة بقيادة حلف «الناتو» ،رُ
وكثت ،نتيجة لذلك ،م�شاهد
ا�ست�رشاف م�ستقبل ليبيا ما بعد �سقوط نظام معمر القذايف ،بل �إن �سل�سلة من
االجتماعات واللقاءات امللتئمة يف عوا�صم عربية [قطر �أ�سا�سا] ،وغربية
[لندن ،باري�س ،روما]� ،سعت �إىل تقدمي �سيناريوهات متعددة يف حال
انهيار النظام وقيام �آخر على �أنقا�ضه.

من جهة ثانية ف�إن تو�سيع دائرة النزاع ليمتد �إىل دول اجلوار هو �أمر ال
ميكن عدم ت�صوره و ال ا�ستبعاده متاما .خ�صو�صا و �أن اجلارتني الواقعتني
غرب ليبيا ،تون�س و اجلزائر ،و اللتان تتقا�سمان مع ليبيا حدودا هي الأقرب
�إىل طرابل�س ،لهما مواقف متناق�ضة فيما يخ�ص ال�رصاع الدائر يف ليبيا.
فتون�س حتاول �أن تقف موقف احلياد التام بني املت�صارعني ،وهي يف
احلقيقة يف و�ضعية ال حت�سد عليها �إذ � ّأن الطرفان يخ�ضعانها ،ولو ب�صفة
غري مبا�رشة� ،إىل �ضغوطات عالية .فالطرفان يعمالن على ال�سيطرة على
املعابر احلدودية التي متثل لكليهما �رشيان احلياة .ولقد ح�صل �أن ا�ستعملت
الأرا�ضي التون�سية يف هذا ال�رصاع رغم التنديد التون�سي و التهديد باللجوء
�إىل الأمم املتحدة .تون�س تخ�ضع كذلك �إىل �ضغط قوات احللفاء يف �إطار
عمليات الناتو التي تبحث عن �إمكانية لإي�صال امل�ساعدات الع�سكرية من
�أ�سلحة و ذخرية �إىل الثوار الليبيني من جهة الغرب� ،أو تركيز قواعد خلفية
له�ؤالء على الأرا�ضي التون�سية .و بالرغم من الرف�ض الر�سمي لل�سلطات
التون�سية لال�ستجابة لهذه ال�ضغوطات ف�إن النظام الليبي ال يتوانى يف
عما يقع على حدودها من عمليات ت�سليح
اتهام تون�س ب�أنها تغ�ض النظر ّ
الثوار.

يبدو من ال�صعوبة تقدمي قراءة علمية تقريبية ملا قد ي�ؤول �إليه الو�ضع يف
ليبيا ما بعد �سقوط نظام القذايف ،واحلال �أنها �صعوبة نابعة من واقع ليبيا
املركب ،لي�س من الناحية ال�سيا�سية فح�سب ،ولكن من النواحي االجتماعية،
والثقافية ،واجليوا�سرتاتيجية �أي�ضا.لذلك ،تروم الورقة ،يف عن�رص �أول ،ب�سطَ
املتغريات ذات الطابع البنيوي ،التي تتحكم يف ر�سم �صورة م�ستقبل ليبيا
ما بعد �سقوط النظام ،وهي يف عمومها عنا�رص على درجة بالغة الأهمية
يف فهم ما يجري يف ليبيا ،وما قد يرتتب من نتائج بعد �سقوط النظام [.]I
ويف عن�رص ثان ،ت�سعى الورقة �إىل تقدمي ما يبدو من �صور وم�شاهد ممكنة
وحمتملة لو�ضع ليبيا ما بعد القذايف [.]II
I

لقد ناورت تون�س من �أجل �أن حتافظ على م�سافة معقولة بني الطرفني ،فهي
م�ستمرة يف ا�ستقبال وفود عن اجلانبني او ال�سماح ملمثلني عن اجلانبني
للتواجد فوق �أرا�ضيها دون �أن يكونوا يف مهمة ر�سمية لديها .ولكن بالنظر
�إىل كيفية تعامل تون�س مع م�س�ألة توافد الالجئني� ،سواء ر�سميا �أو من طرف
جموع املت�ساكنني يبدو � ّأن هناك تعاطفا تون�سيا مع الثورة يف ليبيا ،و رمبا
ت�ؤجل تون�س االعرتاف بالثورة الليبية و بقيادتها �إىل �آخر حلظة قبل �سقوط
نظام القذايف ،حتى ال ت�ستفزه فتح�صل الكارثة.

تت�ضافر م�صفوفة من املعطيات يف تعقيد الو�ضع يف ليبيا والتحكم
يف تطور �أحداثه منذ انطالق حركة  17فرباير  ،2011وقد تكامل معها
«الناتو العمليات الع�سكرية حلماية
معطى التحالف الدويل وقيادة منظمة
ّ
«املدنيني» ا�ستناداً على مقت�ضيات ال�رشعية الدولية [قرار جمل�س الأمن
الدويل  1793بتاريخ  17مار�س  .]2011فمن هذه املعطيات ما له �صلة
بتاريخ ليبيا احلديث ،وم�سار ت�شكّل املجتمع ما بعد اال�ستقالل ،و�أخرى لها
عالقة بطبيعة النظام ال�سيا�سي منذ انقالب الفاحت من �شتنرب  1969ونوعية
�إدارته للبالد على امتداد �أكرث من �أربعة عقود [� .]2011-1969إ�ضافة �إىل
خريطة املوارد الطبيعية يف ليبيا [النفط �أ�سا�سا] ،والرهانات وال�رصاعات

�أما اجلزائر فقد �أعلنت هي الأخرى �أنها تلتزم احلياد التام ب�ش�أن ال�رصاع يف
ليبيا� ،إال � ّأن ت�رصيحات املجل�س الوطني االنتقايل الذي يتوىل قيادة الثورة
من بنغازي و املت�ضمنة التهامات �رصيحة للجزائر بدعم كتائب القذايف
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وكان من املمكن لو ُو ِّظف ب�شكل ر�شيد �أن ُينقل ليبيا �إىل و�ضع تنموي
نوعي ال يقل �أهمية عن نظرائه يف مناطق متقدمة يف العامل .بيد �أن �سوء
تدبري قطاع النفط كان نقمة على ليبيا ،حيث ا�ست�رشى الف�ساد يف كل
مفا�صله ،وع َّز على املواطنني معرفة �إيراداته ونفقاته ،فظل غياب مطلق
مل�ؤ�س�سات مراقبة تدبري عائدات النفط و�رصفها ..فما ح�صل يف ليبيا هو
بال�ضبط حتالف بني ال�سلطةوالرثوة� ،أي النظام الذي ا�ستوىل على احلكم
ودواليبه ،وو ّزع مفاتيحه على �أبناء العائلة الواحدة [القذايف] ،اغت�صب
الرثوة واحتكرها ل�صالح جماعته .لذلك ،ترتب عن �سوء تدبري الرثوة النفطية
وتوزيع عائداته وعي اجتماعي بالظلم واالق�صاء واحلرمان من خريات
البالد ..وهو ما �أجج ال�رصاع يف ليبيا ،ويف الواقع ع َّقد احتماالت تطور
ليبيا ما بعد �سقوط النظام.

املتولدة حولها� ،سواء داخل القوى املتنفذة يف النظام نف�سه� ،أو من قبل
اخلارج [ال�رشكات متعددة اجلن�سيات يف قطاع النفط واحلروقات].
 - 1يعترب املجتمع الليبي جمتمع ًا قبليا بامتياز [قبائل  :الورفلة،
واملقارحة ،والكدادفة] ،بل �إنها القبائل الثالث التي �شكلت ُع�صب املجتمع
الليبي ،ورهنت تطوره ،وحددت ،يف الواقع ،خريطة العالقة ال�سيا�سية بني
ر�أ�سه [احلكومة املركزية] و�أطرافه� ،أي والياته وحمافظاته .ف�إذا كان التطور
التاريخي للظاهرة القبلية يف ليبيا مل ي�شكل مو�ضوع جدل �أو اختالف� ،إ�سوة
مبا ح�صل يف جممل البالد العربية ،حيث تعترب القبلية نتاج ًا طبيعياً ،ف�إن
اال�ستثمار ال�سيا�سي للواقع القبلي وتوظيفه من قبل النظام ال�سيا�سي ما
وعر�ض
بعد  ،1969قد خلق �رشوخ ًا اجتماعية بني القبائل الثالث املت�آلفةّ ،
وحدتها وتكاملها للتنافر وال�رصاع .فما ظل ثابت ًا وبا ِرزا خالل حكم
القذايف اعتماده �سيا�سة “ ف ِّرق ت�سُ د”� ،أي ترجيح قبيلة ،وهي عموما قبيلته
[الكداففة] ،على باقي القبائل ،عرب جملة من املمار�سات ،ويف �صدارتها
منحها ن�صيب ًا �أهم و�أكرب من عائدات النفط ،وفتح املجال لأبنائها يف
الرتقي يف م�ؤ�س�سات الدولة املدنية والع�سكرية واالأمنية ،مقابل تهمي�ش
القبائل الأخرى [الورفلة واملقارحة]� ،أو الأقل جعل ن�صيبها من التوزيع
املادي والرمزي حمدوداً و�ضعيفاً .لذلك� ،شكل التوظيف ال�سيا�سي غري
العقالين لظاهرة القبيلة يف ليبيا �أحد املعطيات ال�س�سيولوجية املع ِّقدة لوقع
ليبيا وم�ستقبل تطورها.

 - 5ميكن �إ�ضافة معطى خام�س �إىل م�صفوفة العنا�رص التي تعقد �إمكانية
ا�ست�رشاف �صور م�ستقبل ليبيا ما بعد �سقوط النظام ،يتعلق الأمر بـ
«املعار�ضة» ،التي حتولت �إىل وقود للثورة ..فهي يف احلقيقة معار�ضة النظام
نف�سه ،ولي�س معار�ضة �ضد النظام ..فاملجموعة التي �أعلنت متردها على
ال�سلطة املركزية واتخذت مدينة بنغازي مقراً لها ،خرجت يف جمملها من
عباءة النظام نف�سه ،والأمر نف�سه ين�سحب على املن�شقني من داخل امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية والأجهزة الأمنية .فنحن يف ليبيا ل�سنا �أمام معار�ضة م�ستقلة عن
النظام ومناه�ضة له من خارجه ،بل �أمام معار�ضة من داخله ،وجزء من
�أخطائه و�سوء تدبريه ..واحلال �أنه معطى على درجة بالغة الأهمية يف ت�صور
امل�شاهد املمكنة لتطور ليبيا بعد �سقوط النظام� ..أما امللتحقني بها من الأطر
واملحاربني القادمني من �آفاق متنوعة من اخلارج ..فموقعهم غري وا�ضح يف
خريطة الت�شكل ال�سيا�سي احلايل يف ليبيا .لذلك ،نالحظ ترددا وا�ضح ًا من قبل
القوى الدولية يف التعامل مع البدائل ال�سيا�سية املتاحة يف ليبيا اليوم.

 - 2يتعلق املعطى البنيوي الثاين بطبيعة النظام الذي �ساد �أكرث من �أربعة
عقود ،والنتائج ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سية الناجمة عنه .فمن املعروف �أن
«فل�سفة» الكتاب الأخ�رض ،والنظريات الثاوية خلفها ،قتلت كل الو�سائط
املمكنة بني الدولة واملجتمع� ،سواء تعلق الأمر بالأحزاب ال�سيا�سية
والنقابات والروابط � ،أو بجمعيات املجتمع املدين� ،أو يف ما يخ�ص الإعالم
املقروء وامل�سموع واملرئي .بل اعتربت النظرية «الثالثة» مفاهيم التمثيلية،
والو�ساطة ،والتعبري عن االختيارات واالطرادات خيانة ،فحاربتها وحظرت
اللجوء �إليها �أو اعتمادها يف املمار�سة .وحيث �أن النظام ال�سيا�سي ظل مغلق ًا
ومتكوراً حول نف�سه [�أي زعيمه حتديدا] ،وا�ستمر ،بالنتيجة� ،شمولي ًا وغري
دميقراطي ،فقد خلق فراغ ًا مهو ًال من حيث �شبكة العالقة املمكنة واملطلوبة
بني الدولة واملجتمع .لذلك ،ميثل اليوم معطى بنيوي ًا على درجة بالغة
اخلطورة من حيث ا�ست�رشاف م�ستقبل ليبيا يف حاتل �سقوط نظام القذايف..
�إن الفراغ ال�سيا�سي والغياب املطلق للممار�سة الدميقراطية ،والعجز الوا�ضح
يف الثقافة ال�سيا�سية الدميقراطية ..كلها عوامل تلعب يف �صالح غمو�ض
م�ستقبل تطور ليبيا بعد �سقوط نظامها.

II
كيف ميكن �إذن ت�صور م�ستقبل ليبيا بعد القذايف يف �ضوء املعطيات البنيوية
�أعاله ؟ وهل ن�ستطيع علمي ًا تقدمي قراءة مقنعة حول م�سار �أو م�سارات تطور
و�ضع ليبيا بعد �سقوط النظام ؟� .إن الطبيعة املركبة واملعقدة للو�ضع الليبي
اليوم ،ال ميكن �إال �أن يجعل �صور وم�شاهد م�ستقبله معقدة وغري وا�ضحة..
ومع ذلك ،ميكن ت�صور امل�شاهد املمكنة واملحتملة التالية :
 - 1من امل�شاهد املتداولة احتمال تعر�ض ليبيا �إىل حرب �أهلية ،وانق�سام
متزايد بني قبائلها ومناطقها وحمافظاتها ..وقد ت�ستمر احلرب الدائرة منذ
�شهور دون الو�صول �إىل خمرج يطوي �صفحة النظام القدمي ،ويفتح �صفحة
جديدة .ينطلق م�ؤيدو هذا امل�شهد ،و�إن كان عددهم �ضعيفاً ،على فر�ضية
�أن نظام القذايف قادر على �إطالة �أمد احلرب ،وحتويلها �إىل فتنة داخلية،
وحتى �إن متكن الثوار والتحالف الدويل من �إ�سقاطه ،ف�إن فلوله �ستبقى
فاعلة وم�ؤثرة ،وقد تعر�ض البالد �إىل حرب �أهلية داخلية ،ي�ساعدها على
ذلك الت�شكل القبلي ،وال�رصاع على الرثوة النفطية وال�سعي �إىل اال�ستحكام
يف م�صادرها ومدن توريدها.

�ص املعطى البنيوي الثالث االختالل اجلهوي واملناطفي ،ما بني
ُ -3
يخ ّ
حمافظات وواليات ال�رشق ونظرياتها يف الغرب ،وهو يف الواقع مرتبط
بالت�ش ُكّل القبلي والتوظيف ال�سيا�سي من قبل النظام ،كما �أ�رشنا �أعاله .فقد
ظل ال�رشق يف وعي القيادة الليبية منطقة متمردة ،مناوئة لها ،وبالتايل
وجب تهمي�شه و�إق�صا�ؤه من توزيع اخلريات واملوارد ،وعدم �إدراجه ،مبا
يكفي ،يف ال�سيا�سات العمومية وخطط التنمية .لذلك ،تولد لدى الليبيني يف
وعي ب�رضورة الن�ضال من �أجل رفع احليف الذي �أ�صابهم،
مناطق ال�رشق ٌ
وهو ما يف�رس ملاذا انطلقت ال�رشارة الأوىل حلركة  17فرباير من هذه
تعمق الفجوة بني
الواليات بالذات ،قبل �أن متتد �إىل باقي الرتاب الليبي� .إن ّ
ال�رشق والغرب الليبي ،مل يكن نتيجة تنافر قبلي� ،أو �رصاع اثني ،بقدر ما
كان نتيجة ال�سيا�سات املعتمدة من قبل النظام ال�سيا�سي وممار�ساته.

 - 2يتجه جزء من املحللني واملتابعني ملا يجري يف ليبيا �إىل ر�سم �صورة
و�سطى عن تطور الو�ضع يف هذا البلد ،مفادها �أن ح�سم ال�رصاع �سيكون
ل�صالح الثوار والتحالف الدويل بقيادة منظمة «الناتو» ،وقد ي�ضطر
الليبيون �إىل العي�ش ردح ًا من الزمن [خم�س �سنوات على املدى املتو�سط]
يبحثون عن ال�صيغ التوافقية لنقلهم �إىل و�ضع �سيا�سي واجتماعي جديد،
يبنون جمتمعني �أ�س�س الدولة الدميقراطية اجلديدة ..ويراهن ه�ؤالء على
الدعم الدويل الذي قد يتلقاه الليبيون املنت�رصون لإعادة بناء دولتهم�..إن
م�ؤيدي هذا ال�سيناريو يت�صورون ليبيا جديد ،من�سجمة ب�شكل طبيعي مع
حميطها العربي والدويل.

 - 4يتعلق العن�رص البنيوي الرابع بـ «النفط» ونقِم �سوء تدبريه على ليبيا.
فمن املعروف �أن الرثوة النفطية يف لبيا لي�ست متميزة بارتفاع قدراتها
الإنتاجية وخمزونها الطبيعي ،ولكن �أي�ضا بجودتها العاملية.والواقع �أن
ن�صيب ليبيا من عائدات هذه املادة اال�سرتاتيجية كان منتظم ًا ومتزايداً،
3

جمموعــــة اخلبــــراء املغاربييـــــن
القوية احلديثة ذات الت�أثري احلا�سم يف الداخل،
م�ستوى التنظيمات احلزبية
ّ
التجارب تعمل يف �أطر جهوية ويف بع�ض الأحيان
حيث ظلت �أغلبية تلك
ّ
عائلية �أو طائفية غري قادرة على اخرتاق املجتمع الليبي على �أ�سا�س فكرة
االنتماء الوطني واحلقوق املدنية التي تتخطّ ى البنى التقليدية .وخري
تو�صيف لتلك الو�ضعية ،ر�سالة م�ستعجلة كان الرئي�س التون�سي الأ�سبق
احلبيب بورقيبة بعثها� ،إىل امللك �إدري�س ال�سنو�سي ،عرب �سفريه يف طرابل�س،
عندما و�صل الرئي�س الأ�سبق جعفر منريي �إىل احلكم يف ال�سودان عن طريق
ال�شا�سعة التي
انقالب ع�سكري يف مايو �سنة  ،1969وجاء فيها « :بالدكم ّ
حباها اهلل برثوات كبرية ت�شكو من فراغات ثالثة :فراغ دميغرايف وفراغ
ثقايف وفراغ �سيا�سي .الفراغ الدميغرايف ال ميكنكم �س ّده يف املدى املنظور،
ن�سبيا
والفراغ الثقايف ميكنكم التعامل معه ولكن ذلك يتطلّب وق ًتا طوي ًال
ًّ
كبرياّ � ،أما الفراغ ال�سيا�سي فيمكنكم معاجلته من خالل الت�صالح
وجه ًدا ً
النقابيني عندكم ،ومنهم
املنا�ضلني
على
�ضييق
ت
ال
عن
والكف
مع ال ّنقابة
ّ
ّ
ّ
�سامل �شيدة ،ل ّأن النقابات ُوجدت كي يقع ال ّتفاهم معها؛ وتكوين حزام من
ال�شعب ،وذلك هو ما �سيحمي الرثوة التي
امل� ّؤ�س�سات الو�سيطة بينكم وبني ّ
�أعطاها لك اهلل» ،هذه الفراغات اخلطرية ،هي التي مهدت لو�صول العقيد
معمر القذايف �إىل ال�سلطة يف ليبيا  1دي�سمرب  ،1969ولكن بدل �أن يقوم ب�سد
هذه الفراغات وال�سعي لبناء دولة حديثة ع�رصية ،قام بتعميقها وا�ستغاللها
لرتكيز �سلطاته وا�ستمرار حكمه ،والذي ا�ستطاع فعال �أن ي�ستمر لأكرث من
�أربعة عقود عرب ت�صفيته ملعظم �أع�ضاء «جمل�س قيادة الثورة» ،و�إعادة بناء
ال�سيا�سي
املجتمع الليبي على مقا�س طموحاته
ّ
اخلا�صة ،وو�ضع �أطر العمل ّ
ت�صوراته ،وبح�سب النموذج الذي يريد �أن تكون عليه ليبيا ،م�ستخدما يف
وفق ّ
ذلك الرثوة الليبية الكبرية ،ب�شكل ال يرتك � ّأي فر�صة لبناء اقت�صاد ميكن �أن
قوة �سيا�سية معار�ضة ،مطوقا ال�شعب
ن�سيجا
يولد
ًّ
ً
اجتماعيا ،ميكن �أن يولد ّ
الليبي بحركة اللّجان الثورية التي قام بت�شكيلها واختيار �أع�ضاءها من
ال�شعبية» ،ليكونوا �أداة ي�ستخدمها لقمع معار�ضيه والتب�شري
و�سط «اجلماهري
ّ
بنظامه اجلماهريي ،القائم على �أيديولوجيا �شعبوية بدائية م�سلحة برثوة
ريع النفط الهائلة ،مقدما ليبيا �إىل العامل ،بو�صفها بلدا ال يعاين من امل�شاكل
�إال �إطماع القوى االمربيالية يف ثرواته ،وهذا الواقع الليبي املهلهل ،تغطيه
اليوم حرب �أهلية ال يبدو يف الأفق نهايتها ،وتدخل دويل مبا�رش ،و�أطراف
مغاربية معنية بهذا الو�ضع ،لكنها عاجزة عن الت�أثري يف جمرياته ،رغم
املخاطر التي �ستنجر عن هذا الواقع على �أقطارها ،ب�صفة عامة وعلى م�سار
التحول الدميقراطي يف بع�ضها ب�صفة خا�صة ،وهذه النقطة الأخرية هي
التي �سرنكز عليها يف هذه املعاجلة ،كما يلي :

 - 3ميكن �أن نتوقع م�شهداً ثالث ًا يف م�سار تطور الو�ضع يف ليبيا بعد
القذايف ،ميكننا ت�سميته «�سيناريو االزدهار»� ،أي امل�شهد الأمثل الذي
ميكن �أن يتحقق يف ليبيا ،وهو يف تقديرنا ال يتوفر على ال�رشوط الكافية
لتحققه يف الواقع .ف�سيناريو االزدهار يت�أ�س�س على فر�ضية جناح التيارات
ال�سيا�سية املت�صارعة يف تكوين �أر�ضية م�شرتكة حول �إعادة بناء ليبيا
اجلديدة بو�ضع وثيقة د�ستورية دميقراطية ،و�إقامة انتخابية نزيهة و�شفافة
وتناف�سية ،وتكوين حكومة فعالة ومن�سجمة وم�سئولة� ،إ�ضافة �إىل �إعادة
بناء م�ؤ�س�سات الدولة من جي�ش ،و�أمنن وق�ضاء ،وحترير طاقات املجتمع
املدين وفر�ض احرتام ا�ستقاللها ،و�ضمان جناعة وفعالية ن�شاطها.
�إن ا�ستبعاد الورقة حتقيق �سيناريو االزدهار نابع من غياب �شبه تام للحياة
ال�سيا�سية الدميقراطية يف ليبيا خالل �أكرث من �أربعة عقود من حكم القذايف..
فالهوة كبرية وعميقة بني املمار�سة الت�سلطية للنظام الليبي وتطلعات
املجتمع �إىل �أن تكون له ديناميته اخلا�صة يف التعبري عن ذاته ،والدفاع
عن مطالبه..فلم ت�شهد ليبيا طيلة هذه املرحلة الطويلة م�ساحة للتعبري احلر،
ومل ُيعرتف للمعر�ضة واالختالف ب�أي قدر من ال�رشعية ،كما وقع تنميط
حياة الليبيني و�سلوكهم ،و�أعيدت �صياغة عقولهم مبا يتالءم مع م�ضامني
الكتاب الأخ�رض ووثائقه التوجيهية والإر�شادية..ويف املح�صلة مل تتكون
حياة �سيا�سية يف حدها الأدنى قادرة على �إفراز نخب �سيا�سية و�إعادة
جتديدها ..لذلك ،ي�صعب التوافق على �أر�ضية م�شرتكة باملعنى امل�شار �إليه
�أعاله ..وهو ما يعقد يف الواقع ر�سم �صور م�ستقبل ليبيا بعد القذايف ،ال�سيما
�سيناريو االزدهار.
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خماطر ا�ستمرار النزاع يف ليبيا على
التحول الدميقراطي يف منطقة املغرب
العربي.
د .ديدي ولد ال�سالك

�إن منطقة املغرب العربي توجد الآن يف مفرتق طرق بفعل الأحداث
اجلارية يف ليبيا ،التي حتولت ب�رسعة من ثورة �شعبية �ضد نظام العقيد
معمر القذايف �إىل نزاع م�سلح يف �شكل حرب �أهلية �شاملة� ،ستحمل معها يف
حالة ا�ستمرارها الكثري املخاطر على ليبيا ب�شكل خا�ص ومنطقة املغرب
العربي ب�شكل عام ،و�ستكون تلك املخاطر متعددة الأبعاد والت�أثريات،
ملوقع ليبيا والنعدام البنية امل�ؤ�س�سية الناظمة لأو�ضاع الدولة وغياب
التنظيمات ال�سيا�سية ما�ضيا وحا�رضا عن احلياة العامة فيها ،فعك�س ما
ح�صل يف �أقطار املغرب العربي الأخرى ،حيث ت�أ�س�ست فيها �أحزاب �سيا�سية
يف ظل الهيمنة اال�ستعمارية ،و�شاركت يف احلياة ال�سيا�سية والن�ضالية
�ضد اال�ستعمار ،وا�ستمر بع�ضها ميار�س الن�شاط ال�سيا�سي حتى اليوم يف
بع�ض هذه الأقطار ،ف�إن الأطر احلزبية وال�سيا�سية يف ليبيا ،1مل ترتق �إىل

املحور الأول  :خماطر عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف ليبيا
على منطقة املغرب العربي.
الع�سكرية من جهة واملواقف
�إذا كانت كل امل�ؤ�رشات ال�سيا�سية واملعطيات
ّ
الدولية من جهة �أخرى تدلل على � ّأن مرحلة نظام الق ّذايف يف حكم املنتهية
ّ
واقع ًّيا ،ف�إن املرحلة املقبلة من تاريخ الدولة الليبية ال تزال غري وا�ضحة
ليبية منظّ مة وا�ضحة الوالء� ،أو وجود
قوة
ع�سكرية ّ
ّ
املعامل ،لعدم وجود ّ
خا�ص ًة فيما يتعلّق
القذايف،
بعد
ما
ملرحلة
ية
د
ج
قانونية
�سيا�سية
ترتيبات
ّ
ّ
ّ
ب�شكل ال ّنظام ال�سيا�سي املقبل ،وهو ما يجعل الو�ضع يف ليبيا مر�شح لعدم
اال�ستقرار ،انطالقا من االعتبارات التالية :

ال�ضيق
احليز الزمني
ّ � - 1إن احلزب الذي توفّرت فيه بع�ض مالمح احلداثة
ّ
ال�سيا�سية ،رغم ّ
ّ
الذي ن�شط فيه (ت� ّأ�س�س �سنة � ،1950أي �سنة واحدة قبل اال�ستقالل) ،وهو حزب «امل�ؤمتر
الوطني الطرابل�سي» (ونالحظ ارتباطه الإقليمي باملنطقة الغربية للبالد) بقيادة ب�شري
متاما ب�سبب خ�صائ�صه هذه
ال�سعداوي ،فقد خ�رس االنتخابات النيابية الأوىل يف البالد ً
وعدائه للقوى من خارجه.
 � ّأما يف برقة ،ف� ّإن الإخوان ال�سنو�سيني قد � ّأ�س�سوا �سنة � ،1948أي قبل اال�ستقالل بثالثللطريقة ال�سنو�سية ؛
�سنوات فقط ؛ بقيادة �إدري�س ال�سنو�سيّ ،
ال�شيخ الأعلى حتى ذلك الوقت ّ
�سيا�سيا �أطلقوا عليه ا�سم «امل�ؤمتر الوطني الربقاوي»
تنظيما
ًّ
ً
 كما ت�شكل تنظيم �سيا�سي م�ستق ّل يف نف�س الفرتة ،با�سم  :جماعة نادي عمر املختاراحلداثيني.
ّ

 - 1ت�أثري انعدام تقاليد العمل ال�سيا�سي يف ليبيا
عا�شت ليبيا منذ عقود حتت نظام قل نظريه يف الزمن املعا�رص ،حال دون
قيام �أي نوع من �أنواع امل�ؤ�س�سات الع�رصية �أو التنظيمات ال�سيا�سية �أو
االجتماعية �أو املدنية كما �أفرغها من النخب الثقافية التي قد ت�شكل مرتكزا
للحياة ال�سيا�سية واملدنية يف امل�ستقبل املنظور ،مما يعني وجود فراغ كبري
4

جمموعــــة اخلبــــراء املغاربييـــــن
يف احلياة ال�سيا�سية والإدارية عند �سقوط نظام العقيد القذايف ،نتيجة عدم
اخلربة ال�سيا�سية واملهنية لدى من �سيتولون ت�سري دواليب الدولة من بعده،
وكذلك حلجم الفراغ الإداري لغياب امل�ؤ�س�سات الر�سمية القادرة على ت�سيري
�ش�ؤون الدولة ،مما �سيعقد ترتيب �أو�ضاع ليبيا ويجعلها ترتنح لفرتة طويلة
ن�سبيا مفتوحة على كل االحتماالت.

تعطيل م�سار التحول الدميقراطي يف �أقطارها.

املحور الثاين  :املخاطر ذات الطبيعة االقت�صادية:
�إن النزاع احلا�صل يف ليبيا �سي�ؤثر يف جممل الأو�ضاع يف منطقة املغرب
العربي ،خا�صة الأو�ضاع االقت�صادية ،مما �سي�ؤدي �إىل تدهور الأو�ضاع
االجتماعية وهو ما ي�ؤدي �إىل خلق مناخ من التوتر ي�ؤثر على مناخ احلياة
ال�سيا�سية ،و�سيتجلى ذلك من خالل :

 - 2احتماالت احلرب الأهلية
لل�شعب
رغم اعرتاف العديد من الدول باملجل�س الوطني االنتقايل مم ّث ًال ّ
الليبي و�إجراء اال ّت�صاالت معه ،وتقدمي هذا املجل�س خلارطة طريق ،تعد
ب�إقامة حكومة ت�رصيف �أعمال بعد �سقوط القذايف ،والدعوة مل�ؤمتر وطني
لإعداد د�ستور ليبي جديد يف غ�ضون �أربعة �أ�شهر� ،إ ّال � ّأن الكثري من الغمو�ض ال
خا�ص ًة � ّأن �أفكار املجل�س
يزال يكتنف م�ستقبل ليبيا بعد �سقوط نظام القذايف؛ ّ
خ�صو�صا يف بع�ض
وبراجمه مل حت�ص ْل على توافقٍ و�إجماع وطني ليبي،
ً
�سيا�سية ع ّديدة بني
تباينات
مدن الغرب واجلنوب الليبي� ،إ�ضاف ًة �إىل وجود
ّ
املجل�س الوطني وائتالف �شباب  17فرباير ،واتحّ اد �شباب الثورة وغريهما
الوطنية ،مما قد ي�ؤدي �إىل حتول هذا النزاع �إىل حرب �أهلية،
من املبادرات
ّ
خا�صة يف ظل عدم ح�سم املعركة لأحد �أطراف ال�رصاع على املدى الق�صري،
مع عدم ا�ستبعاد ح�صول تلك احلرب حتى بعد �سقوط نظام القذايف.

 - 1ت�أثري الالجئني على و�ضع االقت�صاد التون�سي
�أدت الأزمة الليبية �إىل تدفق مئات الآالف من العمال الأجانب على الأرا�ضي
التون�سية نازحني من ليبيا ،وقيام تون�س بتوفري لهم اخلدمات الأ�سا�سية،
�سيزيد يف م�شاكل اقت�صادها  -الذي كان يعاين من تبعات الثورة – لتحمله
�أعباء �إ�ضافية بفعل ه�ؤالء الالجئني ،مع �صعوبة حتديد تلك الكلفة يف الوقت
احلا�رض ،لأن بقاء بع�ضهم قد يطول على الأرا�ضي التون�سية لعدم وجود
دول راغبة يف ا�ستقبالهم.

 - 2الت�أثريات االقت�صادية لإغالق ال�سوق الليبية �أمام الب�ضائع
التون�سية
ت�شكل ليبيا �سوقا �أ�سا�سية للب�ضائع التون�سية ،واندالع الأزمة الليبية
يجعل تون�س تخ�رس هذه ال�سوق الهامة ،يف وقت هي ب�أم�س احلاجة �إليها،
مما �سي�ضاعف من م�شاكلها االقت�صادية ،وهو ما �سينعك�س على الو�ضع
االجتماعي وال�سيا�سي ،ويزيد يف �إمكانيات تعرث م�سار التحول الدميقراطي
لغياب املناخ ال�سيا�سي واالجتماعي امل�ساعد على ذلك.

 - 3االفتقار ال�شديد �إىل امل�ؤ�س�ساتية
متيزت ليبيا يف عهد القذايف بغياب د�ستور ي�شكل مرجعية لكل القوانني
ّ
والبنى التنظيمية وامل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية يف الدولة ،ينظم عالقات ال�سلط
ببع�ضها البع�ض ،وكذلك الغياب �شبه التام لكل البنية البريوقراطية
واالجتماعية خارج ال ّنظام،
ال�سيا�سية
ّ
امل� ّؤ�س�ساتية �إ�ضاف ًة �إىل غياب البنية ّ
من �أحزاب و ّنقابات وغريها من م� ّؤ�س�سات املجتمع املدين .وي�شكّل هذا حت ّد ًيا
االنتقالية جلهة �إن�ضاج م� ّؤ�س�سات
كبريا للمجل�س الوطني خالل املرحلة
ً
ّ
�سيادية كاجلي�ش الوطني والأمن وامل�ؤ�س�سات العمومية املختلفة� ،إ�ضاف ًة
ّ
ال�سيا�سية على اختالف
�إىل تهيئة مناخ �سيا�سي ي�سمح ببلورة الأفكار
ّ
التوجهات؛ ومبا ي�ساهم يف توفري البيئة الالزمة لت�شكيل التكوينات املنظّ مة
ّ
مبختلف ت�سمياتها يف مرحلة ما بعد �سقوط نظام العقيد الق ّذايف.

 - 3الت�أثري االقت�صادي واالجتماعي لعودة العمالة املغاربية
من ليبيا
تعترب ليبيا قبلة لعمالة �أقطار املغرب العربي ،واندالع الأزمة بها �أ�ضطر
هذه العمالة �إىل العودة �إىل �أقطارها الأ�صلية ،مما �سي�شكل �أعباء �إ�ضافية،
�سيا�سية واقت�صادية ،على هذه الأقطار ،التي تعاين يف �أغلبيتها من بطالة
متفاقمة.

انطالقا من املعطيات ال�سابقة ،يت�ضح �أن الو�ضع الليبي مر�شحا لعدم
اال�ستقرار ،وهو ما ينطوي على العديد من املخاطر بالن�سبة ملنطقة املغرب
خ�صو�صا ت�أثريه املبا�رش على التحول الدميقراطي اجلاري يف
العربي،
ً
بع�ض �أقطارها ،وتتجلّى هذه املخاطر يف ما يلي:

�إن املعطيات ال�سابقة �ست�ؤثر على اال�ستقرار ال�سيا�سي والوئام االجتماعي،
يف �أغلبية �أقطار املغرب العربي ،الأمر الذي �سي�ؤثر على عملية التحول
الدميقراطي اجلارية يف بع�ضها.

� - 1إرباك و�ضعية التحول الدميقراطي اجلارية يف تون�س:

املحور الثالث  :خماطر التدخل اخلارجي على املنطقة

رغم قيام الثورة ال�شعبية يف تون�س و�إ�سقاط نظام اال�ستبداد بها� ،إال �أن
م�سار التحول الدميقراطي بها ما يزال متعرثا له�شا�شة الأو�ضاع ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية ،مما يعني �أن عدم اال�ستقرار بليبيا �سيزيد من
�أرباك الو�ضع يف تون�س املرتبك �أ�صال ،خا�صة يف حالة ا�ستمرار احلرب
الأهلية يف ليبيا ،للقرب اجلغرايف والتداخل االجتماعي والت�أثري االقت�صادي
املتبادل.

�إن النزاع يف ليبيا �رسعان ما مت تدويله يف �شكل تدخل �أجنبي حتت مظلة
قرار جمل�س الأمن الدويل رقم  ،1973الذي يق�ضي بحماية املدنيني واحلظر
اجلوي على ليبيا ،ولكن من املعروف �أن «حلف الناتو» الذي �أوكلت له مهمة
تنفيذ هذا القرار ،تقوده الدول الغربية الكربى ،خا�صة الواليات املتحدة
الأمريكية وفرن�سا وبريطانيا و�إيطاليا ،ال�ساعية �أ�صال �إىل التدخل يف ليبيا
للمحافظة على م�صاحلها وتو�سيعها من خالل زيادة ا�ستثماراتها يف قطاع
النفط الليبي املغري لهذه الدول ملا ميتع به من قرب ملوانئها ومميزات
كثرية ي�أتي يف مقدمتها جودته.

من املعروف �أن م�سار التحول الدميقراطي يف اجلزائر متعطل منذ ت�سعينات
القرن املا�ضي ومتعرث يف املغرب الأق�صى منذ عقود� ،إذا مل ي�شهد ت�سارعا
بعد التعديالت الد�ستورية الأخرية ،ويعرف انتكا�سة يف موريتانيا منذ
انقالب � 6أغ�شت  ،2008مما يعني �أن عدم ا�ستقرار الأو�ضاع يف ليبيا� ،سي�شكل
مربرا لهده الأنظمة غري الراغب يف �إجراء �إ�صالحات دميقراطية حقيقية ،يف

وهنا ينبغي التنبه �إىل �أن مطامع الدول الغربية التي تقود هذا التدخل
�ستجعل ثمنه باهظا لي�س فقط على ليبيا ،بل على منطقة املغرب العربي
برمتها ،ويف مقدم ذلك:

 - 2تعلل بع�ض الأنظمة مبا هو جاري يف ليبيا من �أجل تعطيل
م�سار التحول الدميقراطي:

� – 1أن دعم الثوار الليبيني من قبل القوى الغربية ال�ساعية لتحقيق
م�صاحلها يف ليبيا قد يجعل القرار الليبي ما بعد القذايف رهني لتلك القوى،
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املنتظر �أن يخلق التحدي الإ�سرتاتيجي ت�صديا �إ�سرتاتيجيا لأن �أمن املنطقة
على املحك� ...إال �أن ال�صوت املغاربي غاب فيما ا�ستفحلت �أ�صوات فاعلني
�صغار وكبار يحدد �أ�صحابها م�سار الأمور! طبعا امل�شكلة لي�ست يف االحتاد
و�إمنا يف الدول الأع�ضاء.

مما يجعلها تتحكم يف �شكل النظام الليبي ونوعية دميقراطيته ،وكذلك
طريقة �إدارته لعالقته اخلارجية ،خا�صة مع حميطه الإقليمي.
� – 2إن تدخل الأطراف الغربية يف ال�ش�ؤون الليبية� ،سيجعلها تتحكم يف
ت�سيري العالقات املغاربية – املغاربية ،مما يجعلها تدار وفقا مل�صالح تلك
الأطراف على ح�ساب م�صالح املغرب العربي ،و�إن كان �شيئا من ذلك كان
حا�صال.

مل يكن ولوج املجل�س اخلليجي امل�رسح املغاربي عرب البوابة الليبية فقط،
بل قد يكون �أي�ضا عرب البوابة املغربية بعد دعوته (والأردن) لالن�ضمام �إليه،
ليكون بذلك ناديا ملكيا يف من�أى عن «الثورات» الدميقراطية كما ي�أمل
�أ�صحابه .وهذا العر�ض ال�سخي مكلف �سيا�سيا للمغرب �أين يتميز امل�شهد
ال�سيا�سي بنوع من االنفتاح والت�سامح ال �أثر له يف دول اخلليج قاطبة ،ومن
هنا فالعر�ض اخلليجي لي�س فقط �إجها�ض لأي عملية �إقليمية مغاربية بل
�إجها�ض مل�سار الإ�صالح يف املغرب.

 – 3قد ي�ؤدي التدخل الأجنبي يف ق�ضايا املنطقة �إىل خلق مناخ منا�سب
لتو�سع ن�شاط القاعدة يف املغرب العربي و�شمال �إفريقيا ،كما ح�صل يف
العراق ،لأن هذا التدخل الغربي �سيعطي مربرا لن�شاط اجلماعات اجلهادية
املعادية للغرب ،بالإ�ضافة �إىل جو الفو�ضى ال�سائد يف ليبيا نتيجة احلرب
الأهلية ،وهي عوامل �ستوفر البيئية املنا�سبة لن�شاط هذه اجلماعات
املتطرفة.

ت�ضارب املواقف ...وثقل امل�سار اجلزائري-املغربي

وخال�صة القول �أنه مهما كانت م�آالت النزاع امل�سلح يف ليبيا ،ف�إنها �ستعرف
خما�ضا طويال وع�سريا يف م�سارها نحو االنتقال الدميقراطي وبناء دولة
ع�رصية حديثة حتكمها امل�ؤ�س�سات وي�سود فيها القانون ،وعرب تعرجات
ذلك امل�سار وا�ضطراباته الكثرية ،كما هو متوقع� ،ست�ؤثر على �أغلبية ق�ضايا
املغرب العربي عموما وم�سار التحول الدميقراطي خ�صو�صا،
اجلاري يف بع�ض �أقطارها.
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ثنائية

تتعامل الدول الثالث مع الأزمة بنف�س املقاربة (حتميل الآخر �إدارتها).
فاجلزائر وموريتانيا تتذرعان وتعتمدان على االحتاد الإفريقي� .أما املغرب
فيتذرع ويعتمد على اجلامعة العربية ثم الأمم املتحدة والقوى الغربية
املتدخلة ع�سكريا ،رغم �أنه يقول باحلل ال�سلمي .وي�شارك يف االجتماعات
الدولية اخلا�صة بالأزمة الليبية التي يقول القائمون عليها باحل�سم
الع�سكري� .أما اجلزائر فتنادي باحلل ال�سلمي وتنتقد التدخل وال ت�شارك يف
االجتماعات الدولية وت�ساند املبادرة الإفريقية (وقف �إطالق النار ،حماية
املدنيني ،حماية املهاجرين املقيمني يف ليبيا ،وال�رشوع يف حوار يجمع
كل الأطراف اللبيبة) .فيما تقول موريتانيا هي الأخرى باحلل ال�سيا�سي،
ورئي�سها ع�ضو يف وفد الو�ساطة الأفريقي .واحل�صيلة �أن نقاط التوافق
بينها �ضئيلة وتنح�رص يف الدعوة حلل �سلمي للأزمة ،التم�سك بالوحدة
الرتابية الليبية ورف�ض التدخل الأجنبي .بيد �أن النقطة الأخرية حمل اتفاق
جزائري-موريتاين فقط ،لأن املغرب اختار مع�سكر التدخل .ونالحظ هنا �أن
االتفاق على مبادئ جوهرية ال يقود حتما �إىل انتهاج نف�س ال�سلوك.

الأزمة الليبية  :غياب جماعي وخالفات
د .عبد النور بن عنرت

كان من ال�رضوري �أن تت�ضافر اجلهود املغاربية الحتواء الأزمة الليبية
وحماولة ت�سويتها �سلميا ،قبل حتولها �إىل نزاع م�سلح وتفاديا لتحول
املنطقة �إىل �ساحة لعبث ال�صغار والكبار من العرب والعجم .لكن جتري
الرياح ال�سيا�سية مبا ال ت�شتهي ال�سفن املغاربية .وامل�شكلة لي�ست فقط يف
غياب الدور اجلماعي املغاربي يف �أول حمنة من هذا النوع تعرفها املنطقة
بل و�أي�ضا يف حتولها �إىل م�صدر خالفات بينية...

�أما تون�س فتتقا�سم وبقية جريانها املبد�أين اجلوهريني� :رضورة �إيجاد
حل �سيا�سي للأزمة  -واحرتام تطلّعات ال�شعب الليبي  -واحرتام الوحدة
الرتابية لليبيا .هنا يبد�أ وينتهي خط التوافق التون�سي-املغاربي لأن تون�س
�إمنا تتحرك جمربة نظرا لو�ضعها االنتقايل .فجارتها ال�رشقية كانت وال
تزال ت�شكل م�صدر قلق دائم ،فليبيا « -ثورة  »1969مثلها مثل «ثورة
 - »2011ت�سبب متاعب �أمنية لتون�س (الت�سلطية ثم االنتقالية) .و�أ�صبحت
تون�س االنتقالية جمربة ،بحكم اجلوار ،على حتمل �أعباء تفوق طاقتها
اال�ستيعابية ،واملتمثلة �أ�سا�سا يف و�صول جحافل من الالجئني الليبيني
والأجانب املقيمني يف ليبيا �إىل �أرا�ضيها� ،إ�ضافة �إىل تهديدات ع�سكرية
مبا�رشة (ت�سلل عنا�رص من قوات القذايف لأرا�ضيها �إ�ضافة �إىل خماطر
تهريب الأ�سلحة) .ومن هنا ي�أتي التزام تون�س – احلذرة �أ�صال  -الكثري من
احلذر يف تعاملها مع الأزمة الليبية.

اخلليجي واملغاربي� ...شتان بني ذا وذاك
كانت الأزمة الليبية منا�سبة ملجل�س التعاون اخلليجي ليعرب عن متا�سكه
الإقليمي من حيث توافق املواقف ال�سيا�سية-الأمنية وليتحرر من
«خليجيته» التي تالزمه وجتعل منه منظومة �إقليمية «حملية» ،الهتمامه
بهموم «خليجية» حم�ضة .فهي منا�سبة النت�شار خليجي غري معهود ،وك�أن
املنظومة اخلليجية حلت حمل اجلامعة العربية عموما واملنظومة املغاربية
خ�صو�صا .فبغ�ض النظر عن الدوافع والأهداف (ت�صفية ح�سابات �شخ�صية
مع القذايف ،مقاي�ضة التدخل اخلليجي يف البحرين مقابل التدخل الغربي
يف ليبيا ،مناولة �سيا�سية ع�سكرية )...و�صواب التحرك اخلليجي من عدمه،
ف�إن املجل�س اخلليجي كان �سباقا يف التحرك .فقد قامت دوله بتعبئة عربية
ال�ست�صدرا قرار من اجلامعة العربية (لإقامة منطقة حظر جوي) و�ضمان
تغطية عربية لقرار جمل�س الأمن ،ويف نهاية الأمر �رشعنة – عربية –
للتدخل يف ليبيا ،وبع�ضها (قطر والإمارات) ي�شارك ع�سكريا يف التدخل،
وين�شط �سيا�سيا من خالل جمموعة االت�صال الدولية واالعرتاف (من طرف
قطر والكويت) باملجل�س االنتقايل الليبي ...و�أ�صبح املجل�س اخلليجي فاعال
م�ؤثرا يف الأمن الإقليمي املغاربي.

و�إذا كان املوقف التون�سي داللة على �ضعف – ب�سبب الظرف الداخلي الع�سري
 ،ف�إن مواقف الدول الأخرى لي�ست كذلك .فاجلزائر واملغرب يوا�صالنلعبتهما التناف�سية على الأنقا�ض الليبية ولكل خطابه املعتاد و�أولوياته
الأمنية (اجلوار املبا�رش بالن�سبة للجزائر) وال�سيا�سية (بالن�سبة للمغرب).
�أما موريتانيا فو�ضعها يعك�س حالة العطل ال�سيا�سي الإفريقي لأن نظامها،
املنبثق عن انتخابات ،خرج من رحم انقالب ع�سكري ...طبعا لكل دولة
دوافعها و�أولوياتها ،وهي جميعها منخرطة يف لعبة «البيار» ال�سيا�سية –
الكرة امل�ستهدفة لي�ست هي املق�صودة �أ�صال – على امل�رسح الليبي ،وهذا ما
يبعدها عن بع�ضها البع�ض� .أما القا�سم امل�شرتك فهو االعتماد على الآخر
رشقة»
«م� َ
لإدارة/ت�سوية م�شاكل املنطقة .وبهذا ت�ساهم الدول املغاربية يف َ

�أما االحتاد املغاربي ،فال حياة ملن تنادي! طبعا مل يكن من املتوقع �أن
يتحرك نظرا حلالة ال�شلل التي يعانيها منذ ميالده امل�شوه ،ولكن كان من
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اجلزائر ،يف منت�صف جوان ،ب�أن بالده �أكدت عدم وجود مرتزقة جزائريني
يف ليبيا �ضمن كتائب القذايف� .أما وزير اخلارجية الفرن�سي فقد �أكد ،خالل
زيارته للجزائر يف �أواخر نف�س ال�شهر� ،أن هذه االتهامات ال �سند لها.

�أو «�رشق �أو�سطة» املغرب العربي� ،أي حتويله �إىل ب�ؤرة توتر �إقليمية-
دولية.

حمددات املواقف اجلزائرية واملغربية

تتفق القوى الثالث على نف�س املوقف لأنها تعترب �أن حترك اجلزائر ملحاربة
االنزالق الإرهابي وتهريب الأ�سلحة من ليبيا يخدم �أي�ضا �أهداف التحالف
الدويل ،ذلك �أنه لي�س من م�صلحة �أحد حتول ليبيا �إىل معقل للإرهاب العابر
للأوطان املدجج ب�أحدث �أ�سلحة نظام القذايف..كما تعي هذه القوى �أن �أي
توتر �إ�ضايف يف العالقة اجلزائرية-املغربية ال يخدم التحالف .واملالحظ
�أن مواقف اجلزائر واملغرب ال ميكن تب�سيطها واختزالها يف جمرد تعار�ض
(بالن�سبة للأوىل)/تناغم (بالن�سبة للثاين) مع املواقف الغربية� .صحيح �أن
مواقف املغرب متناغمة مع �سيا�سات القوى الغربية ،لكن التعار�ض بني
هذه الأخرية واملواقف اجلزائرية لي�س «ممانعة» ل�سيا�ساتها .ومن ثم ف�إن
�شبكة العالقات مع القوى الغربية معقدة ولي�ست مانوية.

بحكم احلدود ( 982كلم) امل�شرتكة ،تعترب اجلزائر ما يحدث يف ليبيا تهديدا
لأمنها القومي وتتخوف من انتقال الأ�سلحة �إىل عنا�رص �إرهابية يف �أرا�ضيها
ويف ال�ساحل .وملواجهة ذلك ،تتحرك على �صعيدين �أ�سا�سيني .يكمن الأول
يف جملة من الإجراءات الأمنية تنخرط فيها قوات اجلي�ش ،الدرك ،حر�س
احلدود ...والقا�ضية بنقل قوات وعتاد �إ�ضافيني �إىل املناطق احلدودية مع
ليبيا و�رشاء معدات و�أجهزة مراقبة جوية ،وكذلك �إخ�ضاع تنقل �سلع جديدة
(مبا فيها خمتلف �أنواع قطع الغيار) للمراقبة يف املناطق احلدودية منعا
لتهريبها �إىل ليبيا .فيما يكمن الثاين يف تدعيم التعاون والتن�سيق مع مايل
والنيجر وموريتانيا ملحاربة الإرهاب ،واجلرمية املنظمة عموما وتهريب
الأ�سلحة الليبية خ�صو�صا .واجلزائر التي ال ت�شارك يف االجتماعات الدولية
ب�ش�أن الأزمة الليبية حت�رض لعقد اجتماع يف �سبتمرب املقبل حول تداعيات
هذه الأزمة على الإرهاب وتهريب الأ�سلحة يف ال�ساحل والذي �ست�شارك فيه
دول ال�ساحل ،القوى الكربى والأمم املتحدة� .أما حيال الأطراف املت�صارعة
يف ليبيا ،فتقول �أنها تلتزم احلياد .ميكن تف�سري موقفها ب�أربعة عوامل� .أوال،
اجلزائر تعار�ض �أي تدخل �أجنبي مهما كانت الذريعة .ثانيا ،بحكم اجلوار
ف�إن دعم �أي طرف �ضد �آخر يقحمها مبا�رشة يف ال�رصاع ويعر�ض ترابها
ملخاطر �أمنية .ثالثا ،يبدو �أن موقفها يقوم على �إدراك �سيا�سي مفاده �أنها
لن تت�رضر ال يف حال بقاء القذايف وال يف حال رحيله ،وبالتايل ال توجد
مكا�سب �سيا�سية متوقعة تربر دعم �أحد طريف ال�رصاع .رابعا ،يبدو �أنها
معنية �أ�سا�سا بهموم الداخل ،فالنظام يف و�ضعية �صعبة ب�سبب تنوع وتعدد
االحتجاجات.

م�شاهد الت�سوية ...مزيد من االنق�سام؟
مهما كانت طبيعة الت�سوية ف�إنها �ستنعك�س �سلبا على العالقات املغاربية
البينية .وميكن �أن نر�صد هنا ثالثة م�شاهد .امل�شهد الأول هو متكن التدخل
الدويل من �إزاحة القذايف من احلكم ،و�سيكون النظام الذي يخلفه هو ذلك
الذي ت�شكلت نواته وبناه الأوىل يف بنغازي من خالل املجل�س االنتقايل.
وبحكم اتهاماته العلنية للجزائر ،فمن املرجح �أن تكون العالقة بني ليبيا ما
بعد القذايف واجلزائر متوترة ،على الأقل على املدى الق�صري .ونف�س ال�شيء
يقال تقريبا عن العالقة بينها وبني موريتانيا لأن هذه الأخرية حم�سوبة،
يف نظر املجل�س االنتقايل ،على نظام القذايف لع�ضويتها يف وفد الو�ساطة
الإفريقي ...يف املقابل� ،ستكون العالقة مع املغرب عادية �إن مل نقل جيدة
ومع تون�س �أي�ضا .هذا يعني �أن املنطقة قد تدخل �سيا�سة املحاور جمددا:
حمور ليبي-مغربي يقابله حمور جزائري-موريتاين ،بينما �ست�سعى تون�س
للحفاظ على م�سافة معقولة من املحورين تفاديا ال�ستعدائهما� .أما امل�شهد
الثاين فهو تق�سيم ليبيا �إىل دولتني ،الغرب للثوار وال�رشق لنظام القذايف.
وهو م�شهد خطري ملا ميثله بالن�سبة مل�صري ليبيا وللعالقات املغاربية،
ذلك �أن التعار�ض والعداء بني الدولتني النا�شئتني �سيت�سبب يف ان�شقاقات
مغاربية �إ�ضافية .كما �أنه يعني �أن كابو�س التق�سيم قد يطارد الدول الأخرى
على �أ�سا�س ال�سابقة الليبية� .أما امل�شهد الثالث ،وهو الأقل احتماال ،فهو
ا�ستمرار الو�ضع على حاله با�ستع�صاء احلل الع�سكري وتخبط ليبيا يف حرب
�أهلية طويلة الأمد .و�سيكون لهذا امل�شهد انعكا�سات �أمنية خطرية (مبا فيها
الإرهاب) خا�صة على تون�س واجلزائر بحكم اجلوار ،وانعكا�سات �سيا�سية
على العالقات املغاربية ،لأن املواقف حيال الطرفني املتحاربني �ستكون
م�صدر خالف �إ�ضايف كما هو الأمر حاليا.

�أما املغرب فبحكم اجلغرافيا ال يعترب الو�ضع يف ليبيا تهديدا مبا�رشا لأمنه
القومي وبالتايل له هام�ش حرية �أكرب من اجلزائر ،كما �أن االمتدادات
ال�ساحلية للأزمة الليبية ال ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش على �أمنه .هذا ما يف�رس �أي�ضا
اختياره مع�سكر التدخل منذ الوهلة الأوىل .لكن هذا التموقع يخدم �أهداف
�سيا�سية مغربية عليا لأنه يف واقع احلال مطية حل�صد مزيدا من الدعم ب�ش�أن
ال�صحراء الغربية ،ف�ضال عن املكا�سب الطاقوية املتوقعة .ومن ثم فح�سابات
البلدين ،غري الدميقراطيني ،واقعية ال يحركها �أي وازع دميقراطي .واملثري
لالنتباه هنا �أن اجلزائر واملغرب لي�سا يف من�أى عن انتفا�ضات دميقراطية
على الطريقة التون�سية  -الأمر الذي من املفرو�ض �أن يجعل النظامني يف
البلدين �أقل تعار�ضا يف مواقفهما الإقليمية – لكن رغم ذلك ف�إن الو�ضع
الإقليمي اجلديد زاد من حدة التعار�ض...

اتهامات حملية وتهدئة غربية...

يف كل احلاالت لن تخرج العالقات املغاربية البينية �سليمة من املحنة
الليبية وهي حمنة مغاربية بامتياز .و�إذا كانت «الثورة» التون�سية قد
قفزت بنا عقودا �إىل الأمام ،ف�إن «الثورة» الليبية قفزت بنا عقودا �إىل
الوراء .فالأوىل نزعت فتيل التوتر بني الأنظمة مد�شنة عهدا جديدا لل�شعب
فيه الكلمة الف�صل ،بينما عادت بنا الثانية ،بعد ف�شلها بتحولها �إىل نزاع
م�سلح ت�ساهم فيه دول عربية وغربية� ،إىل حالة اال�ستقطاب ال�سيا�سي حلقب
�سابقة ،حقب للأنظمة فيها الكلمة الف�صل.

زاد اتهام املغرب اجلزائر بدعم نظام القذايف ب�إر�سال مرتزقة و�أ�سلحة من
توتري العالقة الثنائية� .أما اجلزائر فرتف�ض هذه االتهامات .ويبدو �أن القوى
الفاعلة� ،أمريكا وبريطانيا وفرن�سا ،هي ا َ
حلكَم وهذا ما ميكن ا�ستنتاجه من
ت�رصيحات م�سئولني غربيني يف اجلزائر يف توقيت حم�سوب للغاية .فقد
�أعلن قائد «�أفريكوم» الأمريكي لدى زيارته للجزائر مطلع جوان � ،2011أنه
«لي�س هناك �أي دليل واحد على تورط اجلزائر و�إر�سالها حماربني مرتزقة �إىل
ليبيا» و�أن «اجلزائر لها احلق يف �إبداء تخوفها من تنقل ال�سالح وانت�شاره»
و�أن �أمريكا ت�شاطرها «خماوفها» ب�ش�أن و�صول �أ�سلحة «�إىل تنظيم القاعدة
واملجموعات الإرهابية يف ال�ساحل» .من جانبه� ،رصح �سفري بريطانيا يف
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جممـوعــــة الـخبــــراء الـمغاربييـــــن
جمموعة اخلرباء املغاربيني هي جمموعة ت�ضم عددا من الأ�ساتذة املغاربيني امل�ؤمنني بفكرة اندماج املغرب العربي
وبوحدة ق�ضاياه ،تكونت يف �إطار التعاون بني مركز الدرا�سات املتو�سطية والدولية وم�ؤ�س�سة كونراد �أدين�آور.
قار ميثل النواة املركزية للم�رشوع وحمركه الأ�سا�سي ،يلتحق به كلما اقت�ضت احلاجة
هذه املجموعة تت�ألف من فريق ّ
وح�سب املوا�ضيع الذي يتم التطرق �إليها ،عدد من الدار�سني املخت�صني يف املجال.
ويهدف الفريق من خالل عمله �إىل �إ�صدار ورقة بحثية تركّ ز على ق�ضية من الق�ضايا التي تهم املغرب العربي
�سواء تعلقت بالعالقات البينية بني �أقطاره �أو مبكانة هذه املنطقة يف حميطها الإقليمي والدويل.
�إن فريق اخلرباء املغاربيني هو فريق م�ستقل ال يعبرّ ب� ّأي حال من الأحوال عن � ّأي موقف ر�سمي ل ّأية جهة كانت ،وهو
احلث على التفاهم والدفع �إىل احلوار يف جميع املجاالت �إىل جتاوز كل ما من �ش�أنه �أن يعرقل م�سرية
ي�سعى من خالل ّ
بناء املغرب العربي �أو احلطّ من مكانته.

�أع�ضـــاء الــمجموعــــة
�أحمــد �إدريــ�س

والدولية
مدير مركز الدرا�سات املتو�سطية
ّ

ahmdriss@gmail.com

�أحمــد الأطــر�ش

ال�سيا�سية
�أ�ستاذ العلوم
ّ
طرابل�س  -ليبيا

ahmedalatrash@hotmail

عبــد الـنــور بــن عنتــر
�أ�ستاذ وباحث
اجلزائر

احممــد مـالكـي
وال�سيا�سية
مدير مركز الدرا�سات الد�ستورية
ّ

جامعة القا�ضي عيا�ض  -مراك�ش

mhammedmalki@yahoo.fr

ديــدي ولــد الـ�سالــك
رئي�س املركز املغاربي للدرا�سات
اال�سرتاتيجية
ّ
نواك�شوط  -موريتانيا

didisaleck@yahoo.fr

abdennour.benantar@gmail.com
E D I T I O N S
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