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وتداعياتها  الليبية  الأزمة 

املغرب  منطقة  على  الأمنية 

العربي

د. اأحمد اإدري�س

تعي�ش منطقة �ملغرب �لعربي منذ ما يزيد عن �ل�شبعة �أ�شهر 

�لثور�ت و�لهز�ت �الجتماعية �ملطالبة بالتغيري.  على وقع 

وها هو �ل�شعب �لليبي ي�شارف حلى حتقيق �أكرب �النت�شار�ت 

�أكرث من  �لذي عرفه منذ  �لفردي �مل�شتبد  على نظام �حلكم 

�أربعني عاما.

�حلرب يف ليبيا هي بالتاأكيد �الأزمة �الأكرث تطور� وخطورة 

�للذ�ن  �حلدثان  وهما  �لتون�شية.  �لثورة  منذ  �ملنطقة  يف 

مثال �أهم حتول �شيا�شي مغاربي منذ �ال�شتقالل. مع هاتني 

�الأزمتني �رتفعت م�شببات �لتوتر يف �ملنطقة باأ�رسها، وال 

ميكن �أن ننكر �أن عنا�رس عديدة متثل تهديد�ت لال�شتقر�ر، 

على  �الأقل  فعلى  �لبعيد  و  �ملتو�شط  �ملدى  على  يكن  مل  �إن 

�ملدى �لق�شري.

املغرب  يف  القاعدة  وخطر  الليبية  الأزمة 

الإ�سالمي

 ما من �شك �إذن �أن �الأزمة �لليبية جعلت �لو�شع �الأمني يف 

�ملنطقة ي�شطبغ باله�شا�شة: فنفاذية �حلدود وتردي فاعلية 

للثورة �مل�شادة.  �لقوى �ملعادية  �الأمنية، وتاأهب  �الأجهزة 

تفعيل  على  �الإرهابية  �لتنظيمات  �شجعت  عو�مل  جميعها 

عدد  �لتحق  حيث  �جلغر�يف  �لف�شاء  هذ�  يف  خمططاتها 

بالثو�ر  �الإ�شالمي  �ملغرب  يف  �لقاعدة  تنظيم  �أع�شاء  من 

بق�شد  �لتون�شية  �الأر��شي  �إىل  �آخر  عدد  وت�شلل  �لليبيني، 

�لتنظيم  �أن  �لو��شح  فمن  هناك.  تخريبية  باأعمال  �لقيام 

�لو�شع حتى ينمي ن�شاطه  يبحث حتما عن �ال�شتفادة من 

�الإرهابي يف منطقة �ملغرب �لعربي عموما.

ويبدو جليا لدى بع�ش �ملخت�شني �أن عنا�رس تنظيم �لقاعدة 

يف �ملغرب �الإ�شالمي دخلت موؤخر� يف ما و�شفوه بـ »مرحلة 

متقّدمة من �لت�شليح �ل�رسيع«، جر�ء تد�عيات �الأزمة �لليبية 

بد�ية  ن�شهد  حيث  �ملنطقة.  يف  �لثقيلة  �الأ�شلحة  و�نت�شار 

ت�شليح ع�شكري جدي لتنظيم �لقاعدة يف �ملغرب �الإ�شالمي، 

�نطالقا من ليبيا. �ل�شيء �لذي جعل هذه �ملجموعة �مل�شلحة 

تنتقل من �لطابع �الإرهابي �لعابر للحدود �لذي كان �شهل 

�حلركة و �لتنقل، �إىل حرب ع�شابات تقليدية �أكرث ��شتقر�ر�، 

وذلك على �شوء �إمد�د�ت ع�شكرية ثقيلة لعنا�رسه. �إن هذه 

متفجر�ت  على  �شوى  تتوفر  تكن  مل  �مل�شلحة  �ملجموعة 

و�أ�شلحة خفيفة كر�شا�شات �لكال�شنيكوف، و�أ�شبحت متتلك 

�لتي  ، و  �ل�شو�ريخ  �أنو�ع عديدة من  ليبيا  �إىل  بعد نفاذها 

كان من �ل�شهل �حل�شول عليها كلما متكن �لثو�ر من �ل�شيطرة 

على خمازن �الأ�شلحة �لتي كانت يف قب�شة �لنظام �لليبي.

�ملغاربية  �الإرهابية  �ملجموعة  عنا�رس  تو�جد  تنامي 

�لتي عربت عنها  �ملخاوف  ور�ء  ، كان  و حولها  ليبيا  يف 

�أ�شباب  �إىل جانب  �لتي كانت رمبا،  و  �جلز�ئرية،  �ل�شلطات 

�أخرى، ور�ء موقفها من �لثورة �لليبية ككل. 

�أطلقتها  �لتي  و�لتحذير�ت  �ملخاوف  فاإّن  حال  كل  على 

�الأزمة  حتول  بخ�شو�ش  �جلز�ئر  بينها  من  و  �لدول  بع�ش 

�لليبية �إىل ورقة يف يد �جلماعات �الإرهابية لزيادة ن�شاطها 

باملنطقة من خالل حماوالت مفرت�شة مت�شاعدة لتهريب 

�أ�شلحة خارج ليبيا، باتت موؤكدة. 

تنظيم  بيد  �الأ�شلحة  هذه  تقع  �أن  ترجح  �جلز�ئر  كانت  و 

تهريب  عمليات  �أن  و  �الإ�شالمي،  �ملغرب  بالد  يف  �لقاعدة 

�شتكون  �ملنطقة  يف  �لقاعدة  فرع  �إىل  �ملفرت�شة  �الأ�شلحة 

له تد�عيات �أمنية على �ملغرب �لعربي عامة، وعلى �جلز�ئر 

وتون�ش ب�شفة خا�شة باعتبارهما دولتني جماورتني.

كما تتجه �ملخاوف �إىل �عتبار �أن تنظيم �لقاعدة يف بالد 

�ملغرب �الإ�شالمي رمبا ال ميثل �لتنظيم �مل�شلح �لوحيد �لذي 

ي�شتفيد من حرية �حلركة �لتي �أتاحها �ل�رس�ع يف ليبيا.

على  �لليبية  �الأزمة  تد�عيات  �أن  جليا  بات  حال،  كل  على 

وثيق  ب�شكل  يرتبط  �إفريقيا  �شمال  منطقة  ��شتقر�ر  تهديد 

مبدى �شهولة تهريب �ل�شالح من ليبيا �إىل �لبلد�ن �ملجاورة 

ليبيا،  و�إىل  من  �الإرهابية  �جلماعات  ت�شلل  ت�شهيل  وكذلك 

وهو ما يوؤكده �أي�شا �إلقاء �لقب�ش على عنا�رس من �لتنظيم 

�الإرهابي يف كل من �جلز�ئر وتون�ش وم�رس وهم يحملون 

�أن  �ليوم  �لو��شح  �إنه من  �لثقيل.  �لعيار  �أ�شلحة مهربة من 

�الأمر يتطلب �ملزيد من �ليقظة، فهته �الأخرية لن تكون يف 

�لفرتة �لقادمة يف م�شتو�ها �لطبيعي بل قد تكون يف �أ�شو�أ 

م�شتوياتها، وهو ما قد ي�شمح بوقوع ما ال يح�شن عقباه.

و يرى �لبع�ش �أن جتذر تنظيم �لقاعدة يف �ملنطقة على �شوء 

م�شاركة  �أ�شا�ش  على  وذلك  �أخطر،  �شيكون  �لليبية  �الأزمة 

فهم  �لليبي،  للنظام  �ملو�لية  �لقوى  قتال  يف  عنا�رسه 

�ل�رسعية  بنف�ش  �شيتمتعون  �ملقاتلني،  �لثو�ر  من  كغريهم 

�لتي �شوف ت�شمل كل �لقوى �مل�شاركة. وهو ما �شوف يجعل 

يرى  قد  بعد.  فيما  و�إق�شائهم  منهم  �لتخل�ش  �ل�شعب  من 
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�لبع�ش �أن هذ� �الأمر ميكن تاأجيل �لنظر فيه �إىل حني، �إذ �الأولوية �الآن تتمثل 

يف �لتخل�ش من �لعقيد و نظامه. �إاّل �أن هذ� �الأمر �ملوؤجل �شوف يطفو قريبا 

على �ل�شطح بكل تعقيد�ته، خ�شو�شا �إذ� ما مت توظيف مثل هذ� �لتنظيم من 

طرف بع�ش �لقوى �ل�شيا�شية �لتي �شتكون بارزة يف ليبيا ما بعد �لقذ�يف.

�إمارة  “�إقامة  هو  �الإ�شالمي  �ملغرب  يف  �لقاعدة  تنظيم  هدف  كان  �إذ�  و 

�إ�شالمية يف �ل�شحر�ء” فاإنه �شوف يكون م�شتعد� لزعزعة ��شتقر�ر �ملنطقة 

بكل �لو�شائل من �أجل حتقيق هذه �لغاية.

طول �ل�رس�ع د�خل ليبيا �شينعك�ش �شلبا على �لعالقات �لبينية لدول �ملغرب 

�لعربي

�ال�شتقر�ر فيها و يف دول  فاإن فرتة عدم  ليبيا  �الأزمة يف  مهما كان ماآل 

�جلو�ر �شت�شتمر لفرتة من �لزمن. ففي بلد فّكك فيه �لنظام كل عنا�رس �لدولة، 

مل تبق �إال �لقبيلة متثل �لر�بط �الجتماعي �الأقوى، و�لثو�ر ال ينتمون جمعا 

�إىل نف�ش �لقبيلة، و من �ملرجح �أن تت�شارع هذه �الأخرية على �ل�شلطة، وقد 

يطول �رس�عها فت�شهد �ملنطقة حتول ليبيا �إىل �أفغان�شتان �أو عر�ق جديد، و 

�إن كانت �الختالفات بني �حلالة �لليبية و �حلاالت �الأخرى جليا و و��شحا، 

فلي�ش من �مل�شتبعد مع ذلك �أن ت�شهد ليبيا تطور� يف هذ� �الجتاه.

�لذين  من  كبري  عدد  �نتماء  هذ�،  يف  �لتطور  ترجح  �لتي  �لعنا�رس  ومن 

�لتحقو� بقياد�ت �لثورة �إىل �حلر�ش �ملقرب للقذ�يف، و �للذين قد تغلب عليهم 

�لعنف،  �لدخول يف حلقة من  �إىل  �لبالد  �النتهازية يف �مل�شتقبل فيقودون 

خ�شو�شا و �أن عليهم �أن يتناف�شو� مع عنا�رس عرفت �ل�شجون �لليبية بحكم 

قدماء  من  كان  بع�شهم  و  �ملختلفة،  �الإ�شالمية  �لتنظيمات  �إىل  �نتمائها 

�ملحاربني يف �أفغان�شتان.

ال  �أمر  هو  �جلو�ر  دول  �إىل  ليمتد  �لنز�ع  د�ئرة  تو�شيع  فاإن  ثانية  من جهة 

ميكن عدم ت�شوره و ال ��شتبعاده متاما. خ�شو�شا و �أن �جلارتني �لو�قعتني 

غرب ليبيا، تون�ش و �جلز�ئر، و �للتان تتقا�شمان مع ليبيا حدود� هي �الأقرب 

�إىل طر�بل�ش، لهما مو�قف متناق�شة فيما يخ�ش �ل�رس�ع �لد�ئر يف ليبيا.

يف  وهي  �ملت�شارعني،  بني  �لتام  �حلياد  موقف  تقف  �أن  حتاول  فتون�ش 

�أّن �لطرفان يخ�شعانها، ولو ب�شفة  �إذ  �حلقيقة يف و�شعية ال حت�شد عليها 

على  �ل�شيطرة  على  يعمالن  فالطرفان  عالية.  �شغوطات  �إىل  مبا�رسة،  غري 

�ملعابر �حلدودية �لتي متثل لكليهما �رسيان �حلياة. ولقد ح�شل �أن ��شتعملت 

�الأر��شي �لتون�شية يف هذ� �ل�رس�ع رغم �لتنديد �لتون�شي و �لتهديد باللجوء 

�إطار  يف  �حللفاء  قو�ت  �شغط  �إىل  كذلك  تخ�شع  تون�ش  �ملتحدة.  �الأمم  �إىل 

�لع�شكرية من  �مل�شاعد�ت  الإي�شال  �إمكانية  تبحث عن  �لتي  �لناتو  عمليات 

�أ�شلحة و ذخرية �إىل �لثو�ر �لليبيني من جهة �لغرب، �أو تركيز قو�عد خلفية 

لل�شلطات  �لر�شمي  �لرف�ش  من  بالرغم  و  �لتون�شية.  �الأر��شي  على  لهوؤالء 

يف  يتو�نى  ال  �لليبي  �لنظام  فاإن  �ل�شغوطات  لهذه  لال�شتجابة  �لتون�شية 

�تهام تون�ش باأنها تغ�ش �لنظر عّما يقع على حدودها من عمليات ت�شليح 

�لثو�ر.

لقد ناورت تون�ش من �أجل �أن حتافظ على م�شافة معقولة بني �لطرفني، فهي 

�ل�شماح ملمثلني عن �جلانبني  �و  ��شتقبال وفود عن �جلانبني  م�شتمرة يف 

للتو�جد فوق �أر��شيها دون �أن يكونو� يف مهمة ر�شمية لديها. ولكن بالنظر 

�إىل كيفية تعامل تون�ش مع م�شاألة تو�فد �لالجئني، �شو�ء ر�شميا �أو من طرف 

جموع �ملت�شاكنني يبدو �أّن هناك تعاطفا تون�شيا مع �لثورة يف ليبيا، و رمبا 

توؤجل تون�ش �العرت�ف بالثورة �لليبية و بقيادتها �إىل �آخر حلظة قبل �شقوط 

نظام �لقذ�يف، حتى ال ت�شتفزه فتح�شل �لكارثة.

�أما �جلز�ئر فقد �أعلنت هي �الأخرى �أنها تلتزم �حلياد �لتام ب�شاأن �ل�رس�ع يف 

ليبيا، �إال �أّن ت�رسيحات �ملجل�ش �لوطني �النتقايل �لذي يتوىل قيادة �لثورة 

�لقذ�يف  للجز�ئر بدعم كتائب  و �ملت�شمنة التهامات �رسيحة  بنغازي  من 

وباإر�شال مرتزقة يحاربون �إىل جانبهم، �أدخلت كثري� من �ل�شك حول طبيعة 

�حلياد �جلز�ئري، و�إن كانت �تهامات �ملجل�ش �النتقايل �لليبي غري مدعومة 

�مل�شوؤولني  ت�رسيحات  �أن  �الأمر  ما يف  كل  �أن  �لبع�ش  ويرى  ثابتة.  باأدلة 

�جلز�ئريني �لتي عربو� فيها عن تخوفهم من تغّول تنظيم �لقاعدة يف كامل 

�ملنطقة، كما ذكرت يف بد�ية هذه �لورقة، ر�أى فيها �ملجل�ش �النتقايل دعما 

لنظام �لقذ�يف و �رسبا لثورة �ل�شعب �لليبي.

يف كّل �الأحو�ل فلن تكون �لعالقات �لليبية �جلز�ئرية ما بعد �لقذ�يف على 

�لوطني  باملجل�ش  �شتعرتف  �جلز�ئر  كانت  �إذ�  ندري  وال  ير�م،  ما  �أح�شن 

تقبل  �شوف  �إذ� كانت  ندري  �لليبي، كما ال  لل�شعب  �النتقايل ممثال �رسعيا 

�أن تكون �ملالذ �الأخري للقذ�يف �إذ� ما فكر يف �للجوء �إليها. ولكن �ملوؤكد �أن 

هذ� �خلالف �شوف يحتاج �إىل �لكثري من �حلكمة حتى يتم جتاوزه بدون �أية 

�أ�رس�ر للطرفني، و دون �أن يبقى لدينا �نطباع باأن �جلز�ئر �ختارت �أن تكون 

�لتون�شي  �لرئي�ش  يقل  �أمل  منطقتنا.  تعرفها  �لتي  �لتحوالت  وجه  يف  عقبة 

�الإخوة  يتفهم  �أن  »يتمنى  �أنه  �لتون�شية  �ل�شحف  الأحد  �ملوؤقت يف ت�رسيح 

�جلز�ئريون ثورتنا« �إدر�كا باأن �جلز�ئر فاعل هام يف �ملنطقة، من �الأح�شن 

�أن تك�شبه يف �شفك ال �أن جتعله �شدك.

تطور الو�سع يف ليبيا ما بعد القذايف

د. احممد مالكي  

فرب�ير/   17 حركة  �نطالق  على  �الأول  �الأ�شبوع  �ن�رس�م  منذ 

�جلماهريية  يف  �لو�شع  تطور  م�شاهد  عن  �حلديث  بد�أ  ليبيا،  يف  �شباط 

وعائلته،  �لقذ�يف  رحيل  بعد  ما  حقبة  عن  �لتكهنات  و�رسعت  �لليبية، 

و�شع  دون  �ل�شاد�ش  �شهرها  �لثورة  �أن دخول  له.غري  و�ملو�لني  و�ملوؤيدين 

حّد لنظام عّمر �أكرث من �أربعة عقود، �أربك ح�شابات �لثو�ر يف �لد�خل و�لقوى 

م�شاهد  لذلك،  نتيجة  ت،  وكرثرُ »�لناتو«،  حلف  بقيادة  �ملتحالفة  �لدولية 

��شت�رس�ف م�شتقبل ليبيا ما بعد �شقوط نظام معمر �لقذ�يف، بل �إن �شل�شلة من 

�أ�شا�شا[، وغربية  ]قطر  �مللتئمة يف عو��شم عربية  و�للقاء�ت  �الجتماعات 

حال  يف  متعددة  �شيناريوهات  تقدمي  �إىل  �شعت  روما[،  باري�ش،  ]لندن، 
�نهيار �لنظام وقيام �آخر على �أنقا�شه.

يبدو من �ل�شعوبة تقدمي قر�ءة علمية تقريبية ملا قد يوؤول �إليه �لو�شع يف 

ليبيا ما بعد �شقوط نظام �لقذ�يف، و�حلال �أنها �شعوبة نابعة من و�قع ليبيا 

�ملركب، لي�ش من �لناحية �ل�شيا�شية فح�شب، ولكن من �لنو�حي �الجتماعية، 

و�لثقافية، و�جليو��شرت�تيجية �أي�شا.لذلك، تروم �لورقة، يف عن�رس �أول، ب�شَط 

�ملتغري�ت ذ�ت �لطابع �لبنيوي، �لتي تتحكم يف ر�شم �شورة م�شتقبل ليبيا 

ما بعد �شقوط �لنظام، وهي يف عمومها عنا�رس على درجة بالغة �الأهمية 

 .]I[ يف فهم ما يجري يف ليبيا، وما قد يرتتب من نتائج بعد �شقوط �لنظام

ويف عن�رس ثان، ت�شعى �لورقة �إىل تقدمي ما يبدو من �شور وم�شاهد ممكنة 

 .]II[ وحمتملة لو�شع ليبيا ما بعد �لقذ�يف

I
و�لتحكم  ليبيا  يف  �لو�شع  تعقيد  يف  �ملعطيات  من  م�شفوفة  تت�شافر 

معها  تكامل  وقد   ،2011 فرب�ير   17 حركة  �نطالق  منذ  �أحد�ثه  تطور  يف 

معطى �لتحالف �لدويل وقيادة منظمة »�لناتّو �لعمليات �لع�شكرية حلماية 

�الأمن  جمل�ش  ]قر�ر  �لدولية  �ل�رسعية  مقت�شيات  على  ��شتناد�ً  »�ملدنيني« 

�شلة  له  ما  �ملعطيات  هذه  فمن   .]2011 مار�ش   17 بتاريخ   1793 �لدويل 

بتاريخ ليبيا �حلديث، وم�شار ت�شّكل �ملجتمع ما بعد �ال�شتقالل، و�أخرى لها 

عالقة بطبيعة �لنظام �ل�شيا�شي منذ �نقالب �لفاحت من �شتنرب 1969 ونوعية 

�إد�رته للبالد على �متد�د �أكرث من �أربعة عقود ]1969-2011[. �إ�شافة �إىل 

خريطة �ملو�رد �لطبيعية يف ليبيا ]�لنفط �أ�شا�شا[، و�لرهانات و�ل�رس�عات 

2
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قبل  من  �أو  نف�شه،  �لنظام  يف  �ملتنفذة  �لقوى  د�خل  �شو�ء  حولها،  �ملتولدة 

�خلارج ]�ل�رسكات متعددة �جلن�شيات يف قطاع �لنفط و�حلروقات[.

�لورفلة،   : ]قبائل  بامتياز  قبليا  جمتمعًا  �لليبي  �ملجتمع  يعترب   -  1
�شب �ملجتمع  و�ملقارحة، و�لكد�دفة[، بل �إنها �لقبائل �لثالث �لتي �شكلت عرُ

�لليبي، ورهنت تطوره، وحددت، يف �لو�قع، خريطة �لعالقة �ل�شيا�شية بني 

ر�أ�شه ]�حلكومة �ملركزية[ و�أطر�فه، �أي والياته وحمافظاته. فاإذ� كان �لتطور 

�لتاريخي للظاهرة �لقبلية يف ليبيا مل ي�شكل مو�شوع جدل �أو �ختالف، �إ�شوة 

مبا ح�شل يف جممل �لبالد �لعربية، حيث تعترب �لقبلية نتاجًا طبيعيًا، فاإن 

ما  �ل�شيا�شي  �لنظام  قبل  من  وتوظيفه  �لقبلي  للو�قع  �ل�شيا�شي  �ال�شتثمار 

�ش 
ّ
بعد 1969، قد خلق �رسوخًا �جتماعية بني �لقبائل �لثالث �ملتاآلفة، وعر

حكم  خالل  وباِرز�  ثابتًا  ظل  فما  و�ل�رس�ع.  للتنافر  وتكاملها  وحدتها 

د”، �أي ترجيح قبيلة، وهي عموما قبيلته  ق ت�شرُ
ّ
�لقذ�يف �عتماده �شيا�شة “ فِر

�شد�رتها  ويف  �ملمار�شات،  من  جملة  عرب  �لقبائل،  باقي  على  ]�لكد�ففة[، 
يف  الأبنائها  �ملجال  وفتح  �لنفط،  عائد�ت  من  و�أكرب  �أهم  ن�شيبًا  منحها 

تهمي�ش  مقابل  و��الأمنية،  و�لع�شكرية  �ملدنية  �لدولة  موؤ�ش�شات  يف  �لرتقي 

�لتوزيع  ن�شيبها من  �الأقل جعل  �أو  و�ملقارحة[،  ]�لورفلة  �الأخرى  �لقبائل 

غري  �ل�شيا�شي  �لتوظيف  �شكل  لذلك،  و�شعيفًا.  حمدود�ً  و�لرمزي  �ملادي 

دة لوقع  �لعقالين لظاهرة �لقبيلة يف ليبيا �أحد �ملعطيات �ل�ش�شيولوجية �ملعِقّ

ليبيا وم�شتقبل تطورها.

2 - يتعلق �ملعطى �لبنيوي �لثاين بطبيعة �لنظام �لذي �شاد �أكرث من �أربعة 
�أن  �ملعروف  فمن  عنه.  �لناجمة  و�ملوؤ�ش�شية  �ل�شيا�شية  و�لنتائج  عقود، 

�لو�شائط  كل  قتلت  خلفها،  �لثاوية  و�لنظريات  �الأخ�رس،  �لكتاب  »فل�شفة« 

�ل�شيا�شية  باالأحز�ب  �الأمر  تعلق  �شو�ء  و�ملجتمع،  �لدولة  بني  �ملمكنة 

و�لنقابات و�لرو�بط ، �أو بجمعيات �ملجتمع �ملدين، �أو يف ما يخ�ش �الإعالم 

�ملقروء و�مل�شموع و�ملرئي. بل �عتربت �لنظرية »�لثالثة« مفاهيم �لتمثيلية، 

و�لو�شاطة، و�لتعبري عن �الختيار�ت و�الطر�د�ت خيانة، فحاربتها وحظرت 

�للجوء �إليها �أو �عتمادها يف �ملمار�شة. وحيث �أن �لنظام �ل�شيا�شي ظل مغلقًا 

ومتكور�ً حول نف�شه ]�أي زعيمه حتديد�[، و��شتمر، بالنتيجة، �شموليًا وغري 

دميقر�طي، فقد خلق فر�غًا مهواًل من حيث �شبكة �لعالقة �ملمكنة و�ملطلوبة 

بالغة  درجة  على  بنيويًا  معطى  �ليوم  ميثل  لذلك،  و�ملجتمع.  �لدولة  بني 

�خلطورة من حيث ��شت�رس�ف م�شتقبل ليبيا يف حاتل �شقوط نظام �لقذ�يف.. 

�إن �لفر�غ �ل�شيا�شي و�لغياب �ملطلق للممار�شة �لدميقر�طية، و�لعجز �لو��شح 

غمو�ش  �شالح  يف  تلعب  عو�مل  كلها  �لدميقر�طية..  �ل�شيا�شية  �لثقافة  يف 

م�شتقبل تطور ليبيا بعد �شقوط نظامها.

�لثالث �الختالل �جلهوي و�ملناطفي، ما بني  �لبنيوي  �ّش �ملعطى  3 - يخرُ
مرتبط  �لو�قع  يف  وهو  �لغرب،  يف  ونظري�تها  �ل�رسق  وواليات  حمافظات 

ل �لقبلي و�لتوظيف �ل�شيا�شي من قبل �لنظام، كما �أ�رسنا  �أعاله. فقد  بالت�شكرُّ

�لليبية منطقة متمردة، مناوئة لها، وبالتايل  �لقيادة  �ل�رسق يف وعي  ظل 

مبا  �إدر�جه،  وعدم  و�ملو�رد،  �خلري�ت  توزيع  من  و�إق�شاوؤه  تهمي�شه  وجب 

يكفي، يف �ل�شيا�شات �لعمومية وخطط �لتنمية. لذلك، تولد لدى �لليبيني يف 

�أ�شابهم،  �لذي  �أجل رفع �حليف  �لن�شال من   ب�رسورة 
ٌ
مناطق �ل�رسق وعي

هذه  من  فرب�ير   17 حلركة  �الأوىل  �ل�رس�رة  �نطلقت  ملاذ�  يف�رس  ما  وهو 

�لواليات بالذ�ت، قبل �أن متتد �إىل باقي �لرت�ب �لليبي. �إن تعّمق �لفجوة بني 

�ل�رسق و�لغرب �لليبي، مل يكن نتيجة تنافر قبلي، �أو �رس�ع �ثني، بقدر ما 

كان نتيجة �ل�شيا�شات �ملعتمدة من قبل �لنظام �ل�شيا�شي وممار�شاته.

4 - يتعلق �لعن�رس �لبنيوي �لر�بع بـ »�لنفط« ونِقم �شوء تدبريه على ليبيا. 
قدر�تها  بارتفاع  متميزة  لي�شت  لبيا  �لنفطية يف  �لرثوة  �أن  �ملعروف  فمن 

�أن  �لعاملية.و�لو�قع  بجودتها  �أي�شا  ولكن  �لطبيعي،  وخمزونها  �الإنتاجية 

�ال�شرت�تيجية كان منتظمًا ومتز�يد�ً،  �ملادة  ليبيا من عائد�ت هذه  ن�شيب 

تنموي  و�شع  �إىل  ليبيا  نقل  يرُ �أن  ر�شيد  ب�شكل  ف  ِظّ ورُ لو  �ملمكن  من  وكان 

نوعي ال يقل �أهمية عن نظر�ئه يف مناطق متقدمة يف �لعامل. بيد �أن �شوء 

كل  يف  �لف�شاد  ��شت�رسى  حيث  ليبيا،  على  نقمة  كان  �لنفط  قطاع  تدبري 

مطلق  غياب  فظل  ونفقاته،  �إير�د�ته  معرفة  �ملو�طنني  على  وعَزّ  مفا�شله، 

ليبيا هو  �لنفط و�رسفها.. فما ح�شل يف  ملوؤ�ش�شات مر�قبة تدبري عائد�ت 

�حلكم  على  ��شتوىل  �لذي  �لنظام  �أي  �ل�شلطةو�لرثوة،  بني  حتالف  بال�شبط 

�غت�شب  ]�لقذ�يف[،  �لو�حدة  �لعائلة  �أبناء  على  مفاتيحه  ووّزع  ودو�ليبه، 

�لرثوة و�حتكرها ل�شالح جماعته. لذلك، ترتب عن �شوء تدبري �لرثوة �لنفطية 

خري�ت  من  و�حلرمان  و�الق�شاء  بالظلم  �جتماعي  وعي  عائد�ته  وتوزيع 

تطور  �حتماالت  د  عَقّ �لو�قع  ويف  ليبيا،  يف  �ل�رس�ع  �أجج  ما  وهو  �لبالد.. 

ليبيا ما بعد �شقوط �لنظام.

5 - ميكن �إ�شافة معطى خام�ش �إىل م�شفوفة �لعنا�رس �لتي تعقد �إمكانية 
بـ  �الأمر  يتعلق  �لنظام،  �شقوط  بعد  ما  ليبيا  م�شتقبل  �شور  ��شت�رس�ف 

»�ملعار�شة«، �لتي حتولت �إىل وقود للثورة.. فهي يف �حلقيقة معار�شة �لنظام 

على  متردها  �أعلنت  �لتي  فاملجموعة  �لنظام..  �شد  معار�شة  ولي�ش  نف�شه، 

لها، خرجت يف جمملها من  �ل�شلطة �ملركزية و�تخذت مدينة بنغازي مقر�ً 

عباءة �لنظام نف�شه، و�الأمر نف�شه ين�شحب على �ملن�شقني من د�خل �ملوؤ�ش�شة 

�لع�شكرية و�الأجهزة �الأمنية. فنحن يف ليبيا ل�شنا �أمام معار�شة م�شتقلة عن 

�أمام معار�شة من د�خله، وجزء من  بل  له من خارجه،  �لنظام ومناه�شة 

�أخطائه و�شوء تدبريه.. و�حلال �أنه معطى على درجة بالغة �الأهمية يف ت�شور 

�مل�شاهد �ملمكنة لتطور ليبيا بعد �شقوط �لنظام.. �أما �مللتحقني بها من �الأطر 

و�ملحاربني �لقادمني من �آفاق متنوعة من �خلارج.. فموقعهم غري و��شح يف 

خريطة �لت�شكل �ل�شيا�شي �حلايل يف ليبيا. لذلك، نالحظ تردد� و��شحًا من قبل 

�لقوى �لدولية يف �لتعامل مع �لبد�ئل �ل�شيا�شية �ملتاحة يف ليبيا �ليوم.

II
كيف ميكن �إذن ت�شور م�شتقبل ليبيا بعد �لقذ�يف يف �شوء �ملعطيات �لبنيوية 

�أعاله ؟ وهل ن�شتطيع علميًا تقدمي قر�ءة مقنعة حول م�شار �أو م�شار�ت تطور 

و�شع ليبيا بعد �شقوط �لنظام ؟. �إن �لطبيعة �ملركبة و�ملعقدة للو�شع �لليبي 

�ليوم، ال ميكن �إال �أن يجعل �شور وم�شاهد م�شتقبله معقدة وغري و��شحة.. 

ومع ذلك، ميكن ت�شور �مل�شاهد �ملمكنة و�ملحتملة �لتالية :

1 - من �مل�شاهد �ملتد�ولة �حتمال تعر�ش ليبيا �إىل حرب �أهلية، و�نق�شام 
متز�يد بني قبائلها ومناطقها وحمافظاتها.. وقد ت�شتمر �حلرب �لد�ئرة منذ 

�شهور دون �لو�شول �إىل خمرج يطوي �شفحة �لنظام �لقدمي، ويفتح �شفحة 

فر�شية  على  �شعيفًا،  عددهم  كان  و�إن  �مل�شهد،  هذ�  موؤيدو  ينطلق  جديدة. 

د�خلية،  فتنة  �إىل  �أمد �حلرب، وحتويلها  �إطالة  �لقذ�يف قادر على  �أن نظام 

�شتبقى  فلوله  فاإن  �إ�شقاطه،  من  �لدويل  و�لتحالف  �لثو�ر  متكن  �إن  وحتى 

ي�شاعدها على  د�خلية،  �أهلية  �إىل حرب  �لبالد  تعر�ش  وقد  وموؤثرة،  فاعلة 

�إىل �ال�شتحكام  ذلك �لت�شكل �لقبلي، و�ل�رس�ع على �لرثوة �لنفطية و�ل�شعي 

يف م�شادرها ومدن توريدها.

2 - يتجه جزء من �ملحللني و�ملتابعني ملا يجري يف ليبيا �إىل ر�شم �شورة 
�شيكون  �ل�رس�ع  ح�شم  �أن  مفادها  �لبلد،  هذ�  يف  �لو�شع  تطور  عن  و�شطى 

ي�شطر  وقد  »�لناتو«،  منظمة  بقيادة  �لدويل  و�لتحالف  �لثو�ر  ل�شالح 

]خم�ش �شنو�ت على �ملدى �ملتو�شط[  �إىل �لعي�ش ردحًا من �لزمن  �لليبيون 

�شيا�شي و�جتماعي جديد،  �إىل و�شع  لنقلهم  �لتو�فقية  �ل�شيغ  يبحثون عن 

على  هوؤالء  وير�هن  �جلديدة..  �لدميقر�طية  �لدولة  �أ�ش�ش  جمتمعني  يبنون 

�لدعم �لدويل �لذي قد يتلقاه �لليبيون �ملنت�رسون الإعادة بناء دولتهم..�إن 

مع  طبيعي  ب�شكل  من�شجمة  جديد،  ليبيا  يت�شورون  �ل�شيناريو  هذ�  موؤيدي 

حميطها �لعربي و�لدويل.
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بعد  ليبيا  يف  �لو�شع  تطور  م�شار  يف  ثالثًا  م�شهد�ً  نتوقع  �أن  ميكن   -  3
�لذي  �الأمثل  �مل�شهد  �أي  �الزدهار«،  »�شيناريو  ت�شميته  ميكننا  �لقذ�يف، 

ميكن �أن يتحقق يف ليبيا، وهو يف تقديرنا ال يتوفر على �ل�رسوط �لكافية 

لتحققه يف �لو�قع. ف�شيناريو �الزدهار يتاأ�ش�ش على فر�شية جناح �لتيار�ت 

ليبيا  بناء  �إعادة  حول   م�شرتكة  �أر�شية  تكوين  يف  �ملت�شارعة  �ل�شيا�شية 

�جلديدة بو�شع وثيقة د�شتورية دميقر�طية، و�إقامة �نتخابية نزيهة و�شفافة 

�إعادة  �إىل  �إ�شافة  وم�شئولة،  ومن�شجمة  فعالة  حكومة  وتكوين  وتناف�شية، 

�ملجتمع  و�أمنن وق�شاء، وحترير طاقات  �لدولة من جي�ش،  موؤ�ش�شات  بناء 

�ملدين وفر�ش �حرت�م ��شتقاللها، و�شمان جناعة وفعالية  ن�شاطها. 

�إن ��شتبعاد �لورقة حتقيق �شيناريو �الزدهار نابع من غياب �شبه تام للحياة 

�ل�شيا�شية �لدميقر�طية يف ليبيا خالل �أكرث من �أربعة عقود من حكم �لقذ�يف.. 

وتطلعات  �لليبي  للنظام  �لت�شلطية  �ملمار�شة  بني  وعميقة  كبرية  فالهوة 

�لتعبري عن ذ�ته، و�لدفاع  �أن تكون له ديناميته �خلا�شة يف  �إىل  �ملجتمع 

عن مطالبه..فلم ت�شهد ليبيا طيلة هذه �ملرحلة �لطويلة م�شاحة للتعبري �حلر، 

�ل�رسعية، كما وقع تنميط  عرتف  للمعر�شة و�الختالف باأي قدر من  ومل يرُ

حياة �لليبيني و�شلوكهم، و�أعيدت �شياغة عقولهم مبا يتالءم مع م�شامني 

تتكون  و�الإر�شادية..ويف �ملح�شلة مل  �لتوجيهية  �الأخ�رس ووثائقه  �لكتاب 

و�إعادة  �شيا�شية  نخب  �إفر�ز  على  قادرة  �الأدنى  حدها  يف  �شيا�شية  حياة 

جتديدها.. لذلك، ي�شعب �لتو�فق على �أر�شية م�شرتكة باملعنى �مل�شار �إليه 

�أعاله.. وهو ما يعقد يف �لو�قع ر�شم �شور م�شتقبل ليبيا بعد �لقذ�يف، ال�شيما 

�شيناريو �الزدهار.

على  ليبيا  يف  النزاع  ا�ستمرار  خماطر 

املغرب  منطقة  يف  الدميقراطي  التحول 

العربي.

د. ديدي ولد ال�سالك

�الأحد�ث  بفعل  طرق  مفرتق  يف  �الآن  توجد  �لعربي  �ملغرب  منطقة  �إن 

�لعقيد  نظام  �شد  �شعبية  ثورة  من  ب�رسعة  حتولت  �لتي  ليبيا،  يف  �جلارية 

معمر �لقذ�يف �إىل نز�ع م�شلح يف �شكل حرب �أهلية �شاملة، �شتحمل معها يف 

ب�شكل خا�ش ومنطقة �ملغرب  ليبيا  �لكثري �ملخاطر على  ��شتمر�رها  حالة 

و�لتاأثري�ت،  �الأبعاد  متعددة  �ملخاطر  تلك  و�شتكون  عام،   ب�شكل  �لعربي 

وغياب  �لدولة  الأو�شاع  �لناظمة  �ملوؤ�ش�شية  �لبنية  والنعد�م  ليبيا  ملوقع 

�لعامة فيها، فعك�ش ما  �ل�شيا�شية ما�شيا وحا�رس� عن �حلياة  �لتنظيمات 

ح�شل يف �أقطار �ملغرب �لعربي �الأخرى، حيث تاأ�ش�شت فيها �أحز�ب �شيا�شية 

و�لن�شالية  �ل�شيا�شية  �حلياة  يف  و�شاركت  �ال�شتعمارية،  �لهيمنة  ظل  يف 

يف  �ليوم  حتى  �ل�شيا�شي  �لن�شاط  ميار�ش  بع�شها  و��شتمر  �ال�شتعمار،  �شد 

، مل ترتق �إىل 
1
بع�ش هذه �الأقطار، فاإن �الأطر �حلزبية و�ل�شيا�شية يف ليبيا

 - �إّن �حلزب �لذي توّفرت فيه بع�ش مالمح �حلد�ثة �ل�شيا�شّية، رغم �حلّيز �لزمني �ل�شّيق 
1

»�ملوؤمتر  حزب  وهو  �ال�شتقالل(،  قبل  و�حدة  �شنة  �أي   ،1950 �شنة  �ش 
ّ
)تاأ�ش فيه  ن�شط  �لذي 

ب�شري  بقيادة  للبالد(  �لغربية  باملنطقة  �الإقليمي  �رتباطه  )ونالحظ  �لطر�بل�شي«  �لوطني 

هذه  ب�شبب خ�شائ�شه  �لبالد متاًما  �الأوىل يف  �لنيابية  �النتخابات  فقد خ�رس  �ل�شعد�وي، 

وعد�ئه للقوى من خارجه.

1948، �أي قبل �ال�شتقالل بثالث  �شو� �شنة 
ّ
�أ�ش �أّما يف برقة، فاإّن �الإخو�ن �ل�شنو�شيني قد   -

يقة �ل�شنو�شية ؛ 
ّ
�شنو�ت فقط ؛ بقيادة �إدري�ش �ل�شنو�شي، �ل�ّشيخ �الأعلى حتى ذلك �لوقت للطر

ا �أطلقو� عليه ��شم »�ملوؤمتر �لوطني �لربقاوي« تنظيًما �شيا�شيًّ

�ملختار  نادي عمر  : جماعة  با�شم  �لفرتة،  نف�ش  م�شتقّل يف  �شيا�شي  تنظيم  ت�شكل  - كما 

�حلد�ثّيني.

م�شتوى �لتنظيمات �حلزبية �لقوّية �حلديثة ذ�ت �لتاأثري �حلا�شم يف �لد�خل، 

�الأحيان  �أطر جهوية ويف بع�ش   تعمل يف 
ّ

�لتجارب �أغلبية تلك  حيث ظلت 

عائلية �أو طائفية غري قادرة على �خرت�ق �ملجتمع �لليبي على �أ�شا�ش فكرة 

وخري  �لتقليدية.  �لبنى  تتخّطى  �لتي  �ملدنية  و�حلقوق  �لوطني  �النتماء 

�الأ�شبق  �لتون�شي  �لرئي�ش  كان  م�ستعجلة  ر�سالة  �لو�شعية،  لتلك  تو�شيف 

احلبيب بورقيبة بعثها، �إىل �مللك �إدري�ش �ل�شنو�شي، عرب �شفريه يف طر�بل�ش، 

عندما و�شل �لرئي�ش �الأ�شبق جعفر منريي �إىل �حلكم يف �ل�شود�ن عن طريق 

�لتي  �ل�ّشا�شعة  : »بالدكم  1969، وجاء فيها  �نقالب ع�شكري يف مايو �شنة 

فر�غ دميغر�يف وفر�غ  فر�غات ثالثة:  ت�شكو من  �هلل برثو�ت كبرية  حباها 

ثقايف وفر�غ �شيا�شي. �لفر�غ �لدميغر�يف ال ميكنكم �شّده يف �ملدى �ملنظور، 

ا  و�لفر�غ �لثقايف ميكنكم �لتعامل معه ولكن ذلك يتطّلب وقًتا طوياًل ن�شبيًّ

�لت�شالح  خالل  من  معاجلته  فيمكنكم  �ل�شيا�شي  �لفر�غ  �أّما  كبرًي�،  وجهًد� 

�لنقابّيني عندكم، ومنهم  �لّت�شييق على �ملنا�شلني  �لّنقابة و�لكّف عن  مع 

جدت كي يقع �لّتفاهم معها؛ وتكوين حز�م من  �شامل �شيدة، الأّن �لنقابات ورُ

�شات �لو�شيطة بينكم وبني �ل�ّشعب، وذلك هو ما �شيحمي �لرثوة �لتي 
ّ
�ملوؤ�ش

�لعقيد  لو�شول  مهدت  �لتي  هي  �خلطرية،  �لفر�غات  هذه  �هلل«،  لك  �أعطاها 

 دي�شمرب 1969، ولكن بدل �أن يقوم ب�شد 
1
معمر �لقذ�يف �إىل �ل�شلطة يف ليبيا 

هذه �لفر�غات و�ل�شعي لبناء دولة حديثة ع�رسية، قام بتعميقها و��شتغاللها 

�أن ي�شتمر الأكرث من  ��شتطاع فعال  لرتكيز �شلطاته و��شتمر�ر حكمه، و�لذي 

�أربعة عقود عرب ت�شفيته ملعظم �أع�شاء »جمل�ش قيادة �لثورة«، و�إعادة بناء 

يا�شي 
ّ
ة، وو�شع �أطر �لعمل �ل�ش �ملجتمع �لليبي على مقا�ش طموحاته �خلا�شّ

وفق ت�شّور�ته، وبح�شب �لنموذج �لذي يريد �أن تكون عليه ليبيا، م�شتخدما يف 

ذلك �لرثوة �لليبية �لكبرية، ب�شكل ال يرتك �أّي فر�شة لبناء �قت�شاد ميكن �أن 

يولد ن�شيًجا �جتماعيًّا، ميكن �أن يولد قّوة �شيا�شية معار�شة، مطوقا �ل�شعب 

من  �أع�شاءها  و�ختيار  بت�شكيلها  قام  �لتي  �لثورية  �لّلجان  بحركة  �لليبي 

و�شط »�جلماهري �ل�شعبّية«، ليكونو� �أد�ة ي�شتخدمها لقمع معار�شيه و�لتب�شري 

�أيديولوجيا �شعبوية بد�ئية م�شلحة برثوة  بنظامه �جلماهريي، �لقائم على 

ريع �لنفط �لهائلة، مقدما ليبيا �إىل �لعامل، بو�شفها بلد� ال يعاين من �مل�شاكل 

�إال �إطماع �لقوى �المربيالية يف ثرو�ته، وهذ� �لو�قع �لليبي �ملهلهل، تغطيه 

�ليوم حرب �أهلية ال يبدو يف �الأفق نهايتها، وتدخل دويل مبا�رس، و�أطر�ف 

رغم  �لتاأثري يف جمرياته،  عن  لكنها عاجزة  �لو�شع،  بهذ�  معنية  مغاربية 

�ملخاطر �لتي �شتنجر عن هذ� �لو�قع على �أقطارها، ب�شفة عامة وعلى م�شار 

هي  �الأخرية  �لنقطة  وهذه  خا�شة،  ب�شفة  بع�شها  يف  �لدميقر�طي  �لتحول 

�لتي �شرنكز عليها يف هذه �ملعاجلة، كما يلي : 

املحور الأول : خماطر عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي يف ليبيا 

على منطقة املغرب العربي.

�إذ� كانت كل �ملوؤ�رس�ت �ل�شيا�شية و�ملعطيات �لع�شكرّية من جهة و�ملو�قف 

�لدولّية من جهة �أخرى تدلل على �أّن مرحلة نظام �لقّذ�يف يف حكم �ملنتهية 

ا، فاإن �ملرحلة �ملقبلة من تاريخ �لدولة �لليبية ال تز�ل غري و��شحة  و�قعًيّ

وجود  �أو  �لوالء،  و��شحة  منّظمة  ليبّية  ع�شكرّية  قّوة  وجود  لعدم  �ملعامل، 

ًة فيما يتعّلق  ترتيبات �شيا�شّية قانونية جّدية ملرحلة ما بعد �لقذ�يف، خا�شّ

ب�شكل �لّنظام �ل�شيا�شي �ملقبل، وهو ما يجعل �لو�شع يف ليبيا مر�شح لعدم 

�ال�شتقر�ر، �نطالقا من �العتبار�ت �لتالية :

1 - تاأثري انعدام تقاليد العمل ال�سيا�سي يف ليبيا
عا�شت ليبيا منذ عقود حتت نظام قل نظريه يف �لزمن �ملعا�رس، حال دون 

�أو  �ل�شيا�شية  �لتنظيمات  �أو  �لع�رسية  �ملوؤ�ش�شات  �أنو�ع  من  نوع  �أي  قيام 

�الجتماعية �أو �ملدنية كما �أفرغها من �لنخب �لثقافية �لتي قد ت�شكل مرتكز� 

للحياة �ل�شيا�شية و�ملدنية يف �مل�شتقبل �ملنظور، مما يعني وجود فر�غ كبري 

3
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يف �حلياة �ل�شيا�شية و�الإد�رية عند �شقوط نظام �لعقيد �لقذ�يف، نتيجة عدم 

�خلربة �ل�شيا�شية و�ملهنية لدى من �شيتولون ت�شري دو�ليب �لدولة من بعده، 

وكذلك حلجم �لفر�غ �الإد�ري لغياب �ملوؤ�ش�شات �لر�شمية �لقادرة على ت�شيري 

�شوؤون �لدولة، مما �شيعقد ترتيب �أو�شاع ليبيا ويجعلها ترتنح لفرتة طويلة 

ن�شبيا مفتوحة على كل �الحتماالت.

2 - احتمالت احلرب الأهلية
لل�ّشعب  ممّثاًل  �النتقايل  �لوطني  باملجل�ش  �لدول  من  �لعديد  �عرت�ف  رغم 

تعد  طريق،  خلارطة  �ملجل�ش  هذ�  وتقدمي  معه،  �الّت�شاالت  و�إجر�ء  �لليبي 

�لقذ�يف، و�لدعوة ملوؤمتر وطني  �أعمال بعد �شقوط  باإقامة حكومة ت�رسيف 

الإعد�د د�شتور ليبي جديد يف غ�شون �أربعة �أ�شهر، �إاّل �أّن �لكثري من �لغمو�ش ال 

ًة �أّن �أفكار �ملجل�ش  يز�ل يكتنف م�شتقبل ليبيا بعد �شقوط نظام �لقذ�يف؛ خا�شّ

بع�ش  يف  ا  خ�شو�شً ليبي،  وطني  و�إجماع  تو�فٍق  على  حت�شْل  مل  وبر�جمه 

مدن �لغرب و�جلنوب �لليبي، �إ�شافًة �إىل وجود تباينات �شيا�شّية عّديدة بني 

�ملجل�ش �لوطني و�ئتالف �شباب 17 فرب�ير، و�حّتاد �شباب �لثورة وغريهما 

من �ملبادر�ت �لوطنّية، مما قد يوؤدي �إىل حتول هذ� �لنز�ع �إىل حرب �أهلية، 

خا�شة يف ظل عدم ح�شم �ملعركة الأحد �أطر�ف �ل�رس�ع على �ملدى �لق�شري، 

مع عدم ��شتبعاد ح�شول تلك �حلرب حتى بعد �شقوط نظام �لقذ�يف.

3 - الفتقار ال�سديد اإىل املوؤ�س�ساتية

�لقو�نني  لكل  مرجعية  ي�شكل  د�شتور  بغياب  �لقذ�يف  عهد  يف  ليبيا  متّيزت 

�ل�شلط   عالقات  ينظم  �لدولة،  يف  و�ل�شيا�شية  و�ملوؤ�ش�شية  �لتنظيمية  و�لبنى 

�لبريوقر�طية  �لبنية  لكل  �لتام  �شبه  �لغياب  وكذلك  �لبع�ش،  ببع�شها 

يا�شية و�الجتماعّية خارج �لّنظام، 
ّ
�شاتية �إ�شافًة �إىل غياب �لبنية �ل�ش

ّ
�ملوؤ�ش

�شات �ملجتمع �ملدين. وي�شّكل هذ� حتّدًيا 
ّ
من �أحز�ب وّنقابات وغريها من موؤ�ش

�شات 
ّ
موؤ�ش �إن�شاج  جلهة  �النتقالّية  �ملرحلة  خالل  �لوطني  للمجل�ش  كبرًي� 

�إ�شافًة  �ملختلفة،  �لعمومية  و�ملوؤ�ش�شات  و�الأمن  �لوطني  كاجلي�ش  �شيادّية 

�ختالف  على  �ل�شيا�شّية  �الأفكار  ببلورة  ي�شمح  �شيا�شي  مناخ  تهيئة  �إىل 

�لتوّجهات؛ ومبا ي�شاهم يف توفري �لبيئة �لالزمة لت�شكيل �لتكوينات �ملنّظمة 

مبختلف ت�شمياتها يف مرحلة ما بعد �شقوط نظام �لعقيد �لقّذ�يف.

لعدم  مر�شحا  �لليبي  �لو�شع  �أن  يت�شح  �ل�شابقة،  �ملعطيات  من  �نطالقا 

�ال�شتقر�ر، وهو ما ينطوي على �لعديد من �ملخاطر بالن�شبة ملنطقة �ملغرب 

يف  �جلاري  �لدميقر�طي  �لتحول  على  �ملبا�رس  تاأثريه  ا  خ�شو�شً �لعربي، 

بع�ش �أقطارها، وتتجّلى هذه �ملخاطر يف ما يلي:

1 - اإرباك و�سعية التحول الدميقراطي اجلارية يف تون�س:
�أن  �إال  بها،  �ال�شتبد�د  نظام  و�إ�شقاط  تون�ش  يف  �ل�شعبية  �لثورة  قيام  رغم 

م�شار �لتحول �لدميقر�طي بها ما يز�ل متعرث� له�شا�شة �الأو�شاع �ل�شيا�شية 

�أن عدم �ال�شتقر�ر بليبيا �شيزيد من  و�القت�شادية و�الجتماعية، مما يعني 

�حلرب  ��شتمر�ر  حالة  يف  خا�شة  �أ�شال،  �ملرتبك  تون�ش  يف  �لو�شع  �أرباك 

�الأهلية يف ليبيا، للقرب �جلغر�يف و�لتد�خل �الجتماعي و�لتاأثري �القت�شادي 

�ملتبادل. 

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

من �ملعروف �أن م�شار �لتحول �لدميقر�طي يف �جلز�ئر متعطل منذ ت�شعينات 

�لقرن �ملا�شي ومتعرث يف �ملغرب �الأق�شى منذ عقود، �إذ� مل ي�شهد ت�شارعا 

منذ  موريتانيا  يف  �نتكا�شة  ويعرف  �الأخرية،  �لد�شتورية  �لتعديالت  بعد 

�نقالب 6 �أغ�شت 2008، مما يعني �أن عدم ��شتقر�ر �الأو�شاع يف ليبيا، �شي�شكل 

مربر� لهده �الأنظمة غري �لر�غب يف �إجر�ء �إ�شالحات دميقر�طية حقيقية، يف 

تعطيل م�شار �لتحول �لدميقر�طي يف �أقطارها.

املحور الثاين : املخاطر ذات الطبيعة القت�سادية:

�إن �لنز�ع �حلا�شل يف ليبيا �شيوؤثر يف جممل �الأو�شاع يف منطقة �ملغرب 

�الأو�شاع  تدهور  �إىل  �شيوؤدي  مما  �القت�شادية،  �الأو�شاع  خا�شة  �لعربي، 

�الجتماعية وهو ما يوؤدي �إىل خلق مناخ من �لتوتر يوؤثر على مناخ �حلياة 

�ل�شيا�شية، و�شيتجلى ذلك من خالل :   

1 - تاأثري الالجئني على و�سع القت�ساد التون�سي

�أدت �الأزمة �لليبية �إىل تدفق مئات �الآالف من �لعمال �الأجانب على �الأر��شي 

�لتون�شية نازحني من ليبيا، وقيام تون�ش بتوفري لهم �خلدمات �الأ�شا�شية،  

�شيزيد يف م�شاكل �قت�شادها - �لذي كان يعاين من تبعات �لثورة – لتحمله 

�أعباء �إ�شافية بفعل هوؤالء �لالجئني، مع �شعوبة حتديد تلك �لكلفة يف �لوقت 

وجود  لعدم  �لتون�شية  �الأر��شي  على  يطول  قد  بع�شهم  بقاء  الأن  �حلا�رس، 

دول ر�غبة يف ��شتقبالهم.  

2 - التاأثريات القت�سادية لإغالق ال�سوق الليبية اأمام الب�سائع 
التون�سية

�لليبية  �الأزمة  و�ندالع  �لتون�شية،  للب�شائع  �أ�شا�شية  �شوقا  ليبيا  ت�شكل 

�إليها،  يجعل تون�ش تخ�رس هذه �ل�شوق �لهامة، يف وقت هي باأم�ش �حلاجة 

�لو�شع  على  �شينعك�ش  ما  وهو  �القت�شادية،  م�شاكلها  من  �شي�شاعف  مما 

�الجتماعي و�ل�شيا�شي، ويزيد يف �إمكانيات تعرث م�شار �لتحول �لدميقر�طي 

لغياب �ملناخ �ل�شيا�شي و�الجتماعي �مل�شاعد على ذلك. 

املغاربية  العمالة  لعودة  والجتماعي  القت�سادي  التاأثري   -  3
من ليبيا

�أ�شطر  �الأزمة بها  �لعربي، و�ندالع  �أقطار �ملغرب  ليبيا قبلة لعمالة  تعترب 

�إ�شافية،  �أعباء  �أقطارها �الأ�شلية، مما �شي�شكل  هذه �لعمالة �إىل �لعودة �إىل 

�شيا�شية و�قت�شادية، على هذه �الأقطار، �لتي تعاين يف �أغلبيتها من بطالة 

متفاقمة.

�إن �ملعطيات �ل�شابقة �شتوؤثر على �ال�شتقر�ر �ل�شيا�شي و�لوئام �الجتماعي، 

�لتحول  عملية  على  �شيوؤثر  �لذي  �الأمر  �لعربي،  �ملغرب  �أقطار  �أغلبية  يف 

�لدميقر�طي �جلارية يف بع�شها. 

املحور الثالث : خماطر التدخل اخلارجي على املنطقة

�إن �لنز�ع يف ليبيا �رسعان ما مت تدويله يف �شكل تدخل �أجنبي حتت مظلة 

قر�ر جمل�ش �الأمن �لدويل رقم 1973، �لذي يق�شي بحماية �ملدنيني و�حلظر 

�جلوي على ليبيا، ولكن من �ملعروف �أن »حلف �لناتو« �لذي �أوكلت له مهمة 

�ملتحدة  �لواليات  خا�شة  �لكربى،  �لغربية  �لدول  تقوده  �لقر�ر،  هذ�  تنفيذ 

�الأمريكية وفرن�شا وبريطانيا و�إيطاليا، �ل�شاعية �أ�شال �إىل �لتدخل يف ليبيا 

للمحافظة على م�شاحلها وتو�شيعها من خالل زيادة ��شتثمار�تها يف قطاع 

ومميز�ت  ملو�نئها  قرب  من  به  ميتع  ملا  �لدول  لهذه  �ملغري  �لليبي  �لنفط 

كثرية ياأتي يف مقدمتها جودته.

�لتدخل  هذ�  تقود  �لتي  �لغربية  �لدول  مطامع  �أن  �إىل  �لتنبه  ينبغي  وهنا 

�لعربي  ليبيا، بل على منطقة �ملغرب  لي�ش فقط على  �شتجعل ثمنه باهظا 

برمتها، ويف مقدم ذلك:

لتحقيق  �ل�شاعية  �لغربية  �لقوى  قبل  من  �لليبيني  �لثو�ر  دعم  �أن   –  1
م�شاحلها يف ليبيا قد يجعل �لقر�ر �لليبي ما بعد �لقذ�يف رهني لتلك �لقوى، 
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وكذلك  دميقر�طيته،  ونوعية  �لليبي  �لنظام  �شكل  يف  تتحكم  يجعلها  مما 

طريقة �إد�رته لعالقته �خلارجية، خا�شة مع حميطه �الإقليمي. 

يف  تتحكم  �شيجعلها  �لليبية،  �ل�شوؤون  يف  �لغربية  �الأطر�ف  تدخل  �إن   –  2
ت�شيري �لعالقات �ملغاربية – �ملغاربية، مما يجعلها تد�ر وفقا مل�شالح تلك 

�الأطر�ف على ح�شاب م�شالح �ملغرب �لعربي، و�إن كان �شيئا من ذلك كان 

حا�شال.

– قد يوؤدي �لتدخل �الأجنبي يف ق�شايا �ملنطقة �إىل خلق مناخ منا�شب   3
يف  ح�شل  كما  �إفريقيا،  و�شمال  �لعربي  �ملغرب  يف  �لقاعدة  ن�شاط  لتو�شع 

�لعر�ق، الأن هذ� �لتدخل �لغربي �شيعطي مربر� لن�شاط �جلماعات �جلهادية 

�ملعادية للغرب، باالإ�شافة �إىل جو �لفو�شى �ل�شائد يف ليبيا نتيجة �حلرب 

�جلماعات  هذه  لن�شاط  �ملنا�شبة  �لبيئية  �شتوفر  عو�مل  وهي  �الأهلية، 

�ملتطرفة.

وخال�شة �لقول �أنه مهما كانت ماآالت �لنز�ع �مل�شلح يف ليبيا، فاإنها �شتعرف 

�لدميقر�طي وبناء دولة  �النتقال  خما�شا طويال وع�شري� يف م�شارها نحو 

تعرجات  وعرب  �لقانون،  فيها  وي�شود  �ملوؤ�ش�شات  حتكمها  حديثة  ع�رسية 

ذلك �مل�شار و��شطر�باته �لكثرية، كما هو متوقع، �شتوؤثر على �أغلبية ق�شايا 

خ�شو�شا،  �لدميقر�طي  �لتحول  وم�شار  عموما  �لعربي  �ملغرب 

�جلاري يف بع�ش �أقطارها.  

غياب جماعي وخالفات   : الليبية  الأزمة 

ثنائية

د. عبد النور بن عنرت

�لليبية  �الأزمة  الحتو�ء  �ملغاربية  �جلهود  تت�شافر  �أن  �ل�رسوري  من  كان 

لتحول  وتفاديا  م�شلح  نز�ع  �إىل  حتولها  قبل  �شلميا،  ت�شويتها  وحماولة 

جتري  لكن  و�لعجم.  �لعرب  من  و�لكبار  �ل�شغار  لعبث  �شاحة  �إىل  �ملنطقة 

�ل�شفن �ملغاربية. و�مل�شكلة لي�شت فقط يف  �ل�شيا�شية مبا ال ت�شتهي  �لرياح 

غياب �لدور �جلماعي �ملغاربي يف �أول حمنة من هذ� �لنوع تعرفها �ملنطقة 

بل و�أي�شا يف حتولها �إىل م�شدر خالفات بينية...

اخلليجي واملغاربي... �ستان بني ذا وذاك

ليعرب عن متا�شكه  �خلليجي  �لتعاون  �لليبية منا�شبة ملجل�ش  �الأزمة  كانت 

من  وليتحرر  �ل�شيا�شية-�الأمنية  �ملو�قف  تو�فق  حيث  من  �الإقليمي 

�إقليمية »حملية«، الهتمامه  �لتي تالزمه وجتعل منه منظومة  »خليجيته« 

بهموم »خليجية« حم�شة. فهي منا�شبة النت�شار خليجي غري معهود، وكاأن 

�ملنظومة �خلليجية حلت حمل �جلامعة �لعربية عموما و�ملنظومة �ملغاربية 

خ�شو�شا. فبغ�ش �لنظر عن �لدو�فع و�الأهد�ف )ت�شفية ح�شابات �شخ�شية 

�لغربي  �لتدخل  �لبحرين مقابل  �لتدخل �خلليجي يف  �لقذ�يف، مقاي�شة  مع 

يف ليبيا، مناولة �شيا�شية ع�شكرية...( و�شو�ب �لتحرك �خلليجي من عدمه، 

فاإن �ملجل�ش �خلليجي كان �شباقا يف �لتحرك. فقد قامت دوله بتعبئة عربية 

)الإقامة منطقة حظر جوي( و�شمان  �لعربية  �جلامعة  قر�ر من  ال�شت�شدر� 

 – عربية   – �رسعنة  �الأمر  نهاية  ويف  �الأمن،  جمل�ش  لقر�ر  عربية  تغطية 

�لتدخل،  يف  ع�شكريا  ي�شارك  و�الإمار�ت(  )قطر  وبع�شها  ليبيا،  يف  للتدخل 

وين�شط �شيا�شيا من خالل جمموعة �الت�شال �لدولية و�العرت�ف )من طرف 

قطر و�لكويت( باملجل�ش �النتقايل �لليبي... و�أ�شبح �ملجل�ش �خلليجي فاعال 

موؤثر� يف �الأمن �الإقليمي �ملغاربي.

�أن  �أما �الحتاد �ملغاربي، فال حياة ملن تنادي! طبعا مل يكن من �ملتوقع 

يتحرك نظر� حلالة �ل�شلل �لتي يعانيها منذ ميالده �مل�شوه، ولكن كان من 

�ملنتظر �أن يخلق �لتحدي �الإ�شرت�تيجي ت�شديا �إ�شرت�تيجيا الأن �أمن �ملنطقة 

على �ملحك... �إال �أن �ل�شوت �ملغاربي غاب فيما ��شتفحلت �أ�شو�ت فاعلني 

�شغار وكبار يحدد �أ�شحابها م�شار �الأمور! طبعا �مل�شكلة لي�شت يف �الحتاد 

و�إمنا يف �لدول �الأع�شاء.

مل يكن ولوج �ملجل�ش �خلليجي �مل�رسح �ملغاربي عرب �لبو�بة �لليبية فقط، 

بل قد يكون �أي�شا عرب �لبو�بة �ملغربية بعد دعوته )و�الأردن( لالن�شمام �إليه، 

ياأمل  كما  �لدميقر�طية  »�لثور�ت«  عن  مناأى  يف  ملكيا  ناديا  بذلك  ليكون 

�مل�شهد  يتميز  �أين  للمغرب  �شيا�شيا  مكلف  �ل�شخي  �لعر�ش  وهذ�  �أ�شحابه. 

�ل�شيا�شي بنوع من �النفتاح و�لت�شامح ال �أثر له يف دول �خلليج قاطبة، ومن 

هنا فالعر�ش �خلليجي لي�ش فقط �إجها�ش الأي عملية �إقليمية مغاربية بل 

�إجها�ش مل�شار �الإ�شالح يف �ملغرب.

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

�إد�رتها(.  �الآخر  )حتميل  �ملقاربة  بنف�ش  �الأزمة  مع  �لثالث  �لدول  تتعامل 

فاجلز�ئر وموريتانيا تتذرعان وتعتمد�ن على �الحتاد �الإفريقي. �أما �ملغرب 

�لغربية  و�لقوى  �ملتحدة  �الأمم  ثم  �لعربية  �جلامعة  على  ويعتمد  فيتذرع 

�ل�شلمي. وي�شارك يف �الجتماعات  �أنه يقول باحلل  �ملتدخلة ع�شكريا، رغم 

باحل�شم  عليها  �لقائمون  يقول  �لتي  �لليبية  باالأزمة  �خلا�شة  �لدولية 

�لع�شكري. �أما �جلز�ئر فتنادي باحلل �ل�شلمي وتنتقد �لتدخل وال ت�شارك يف 

�الجتماعات �لدولية وت�شاند �ملبادرة �الإفريقية )وقف �إطالق �لنار، حماية 

�ملدنيني، حماية �ملهاجرين �ملقيمني يف ليبيا، و�ل�رسوع يف حو�ر يجمع 

�ل�شيا�شي،  باحلل  �الأخرى  تقول موريتانيا هي  فيما  �للبيبة(.  �الأطر�ف  كل 

�لتو�فق  نقاط  �أن  و�حل�شيلة  �الأفريقي.  �لو�شاطة  وفد  يف  ع�شو  ورئي�شها 

بالوحدة  �لتم�شك  لالأزمة،  �شلمي  حلل  �لدعوة  يف  وتنح�رس  �شئيلة  بينها 

�لرت�بية �لليبية ورف�ش �لتدخل �الأجنبي. بيد �أن �لنقطة �الأخرية حمل �تفاق 

جز�ئري-موريتاين فقط، الأن �ملغرب �ختار مع�شكر �لتدخل. ونالحظ هنا �أن 

�التفاق على مبادئ جوهرية ال يقود حتما �إىل �نتهاج نف�ش �ل�شلوك.

�إيجاد  �رسورة  �جلوهريني:  �ملبد�أين  جري�نها  وبقية  فتتقا�شم  تون�ش  �أما 

�لوحدة  �لليبي - و�حرت�م  �ل�شعب  �شيا�شي لالأزمة - و�حرت�م تطّلعات  حل 

�لرت�بية لليبيا. هنا يبد�أ وينتهي خط �لتو�فق �لتون�شي-�ملغاربي الأن تون�ش 

وال  كانت  �ل�رسقية  فجارتها  �النتقايل.  لو�شعها  نظر�  جمربة  تتحرك  �إمنا 

»ثورة  مثل  مثلها   »1969 »ثورة   - فليبيا  د�ئم،  قلق  م�شدر  ت�شكل  تز�ل 

2011« - ت�شبب متاعب �أمنية لتون�ش )�لت�شلطية ثم �النتقالية(. و�أ�شبحت 
طاقتها  تفوق  �أعباء  حتمل  على  �جلو�ر،  بحكم  جمربة،  �النتقالية  تون�ش 

�لليبيني  �لالجئني  من  جحافل  و�شول  يف  �أ�شا�شا  و�ملتمثلة  �ال�شتيعابية، 

ع�شكرية  تهديد�ت  �إىل  �إ�شافة  �أر��شيها،  �إىل  ليبيا  يف  �ملقيمني  و�الأجانب 

خماطر  �إىل  �إ�شافة  الأر��شيها  �لقذ�يف  قو�ت  من  عنا�رس  )ت�شلل  مبا�رسة 

تهريب �الأ�شلحة(. ومن هنا ياأتي �لتز�م تون�ش – �حلذرة �أ�شال - �لكثري من 

�حلذر يف تعاملها مع �الأزمة �لليبية.

و�إذ� كان �ملوقف �لتون�شي داللة على �شعف – ب�شبب �لظرف �لد�خلي �لع�شري 

يو��شالن  و�ملغرب  فاجلز�ئر  كذلك.  لي�شت  �الأخرى  �لدول  مو�قف  فاإن   ،-

و�أولوياته  �ملعتاد  خطابه  ولكل  �لليبية  �الأنقا�ش  على  �لتناف�شية  لعبتهما 

للمغرب(.  )بالن�شبة  و�ل�شيا�شية  للجز�ئر(  بالن�شبة  �ملبا�رس  )�جلو�ر  �الأمنية 

�أما موريتانيا فو�شعها يعك�ش حالة �لعطل �ل�شيا�شي �الإفريقي الأن نظامها، 

دولة  لكل  طبعا  ع�شكري...  �نقالب  رحم  من  خرج  �نتخابات،  عن  �ملنبثق 

دو�فعها و�أولوياتها، وهي جميعها منخرطة يف لعبة »�لبيار« �ل�شيا�شية – 

�لكرة �مل�شتهدفة لي�شت هي �ملق�شودة �أ�شال – على �مل�رسح �لليبي، وهذ� ما 

�الآخر  �لقا�شم �مل�شرتك فهو �العتماد على  �أما  �لبع�ش.  يبعدها عن بع�شها 

الإد�رة/ت�شوية م�شاكل �ملنطقة. وبهذ� ت�شاهم �لدول �ملغاربية يف »َم�رَسقة« 

4
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�إقليمية- توتر  بوؤرة  �إىل  حتويله  �أي  �لعربي،  �ملغرب  �أو�شطة«  »�رسق  �أو 

دولية.

حمددات املواقف اجلزائرية واملغربية

بحكم �حلدود )982 كلم( �مل�شرتكة، تعترب �جلز�ئر ما يحدث يف ليبيا تهديد� 

الأمنها �لقومي وتتخوف من �نتقال �الأ�شلحة �إىل عنا�رس �إرهابية يف �أر��شيها 

ويف �ل�شاحل. وملو�جهة ذلك، تتحرك على �شعيدين �أ�شا�شيني. يكمن �الأول 

�لدرك، حر�ش  �جلي�ش،  قو�ت  فيها  تنخرط  �الأمنية  �الإجر�ء�ت  يف جملة من 

�حلدود... و�لقا�شية بنقل قو�ت وعتاد �إ�شافيني �إىل �ملناطق �حلدودية مع 

ليبيا و�رس�ء معد�ت و�أجهزة مر�قبة جوية، وكذلك �إخ�شاع تنقل �شلع جديدة 

�أنو�ع قطع �لغيار( للمر�قبة يف �ملناطق �حلدودية منعا  )مبا فيها خمتلف 

لتهريبها �إىل ليبيا. فيما يكمن �لثاين يف تدعيم �لتعاون و�لتن�شيق مع مايل 

و�لنيجر وموريتانيا ملحاربة �الإرهاب، و�جلرمية �ملنظمة عموما وتهريب 

�الأ�شلحة �لليبية خ�شو�شا. و�جلز�ئر �لتي ال ت�شارك يف �الجتماعات �لدولية 

ب�شاأن �الأزمة �لليبية حت�رس لعقد �جتماع يف �شبتمرب �ملقبل حول تد�عيات 

هذه �الأزمة على �الإرهاب وتهريب �الأ�شلحة يف �ل�شاحل و�لذي �شت�شارك فيه 

دول �ل�شاحل، �لقوى �لكربى و�الأمم �ملتحدة. �أما حيال �الأطر�ف �ملت�شارعة 

يف ليبيا، فتقول �أنها تلتزم �حلياد. ميكن تف�شري موقفها باأربعة عو�مل. �أوال، 

�جلز�ئر تعار�ش �أي تدخل �أجنبي مهما كانت �لذريعة. ثانيا، بحكم �جلو�ر 

�ل�رس�ع ويعر�ش تر�بها  �آخر يقحمها مبا�رسة يف  �أي طرف �شد  فاإن دعم 

ملخاطر �أمنية. ثالثا، يبدو �أن موقفها يقوم على �إدر�ك �شيا�شي مفاده �أنها 

لن تت�رسر ال يف حال بقاء �لقذ�يف وال يف حال رحيله، وبالتايل ال توجد 

�أنها  يبدو  ر�بعا،  �ل�رس�ع.  طريف  �أحد  دعم  تربر  متوقعة  �شيا�شية  مكا�شب 

معنية �أ�شا�شا بهموم �لد�خل، فالنظام يف و�شعية �شعبة ب�شبب تنوع وتعدد 

�الحتجاجات.

�أما �ملغرب فبحكم �جلغر�فيا ال يعترب �لو�شع يف ليبيا تهديد� مبا�رس� الأمنه 

�المتد�د�ت  �أن  كما  �جلز�ئر،  من  �أكرب  حرية  هام�ش  له  وبالتايل  �لقومي 

�ل�شاحلية لالأزمة �لليبية ال توؤثر ب�شكل مبا�رس على �أمنه. هذ� ما يف�رس �أي�شا 

�ختياره مع�شكر �لتدخل منذ �لوهلة �الأوىل. لكن هذ� �لتموقع يخدم �أهد�ف 

�شيا�شية مغربية عليا الأنه يف و�قع �حلال مطية حل�شد مزيد� من �لدعم ب�شاأن 

�ل�شحر�ء �لغربية، ف�شال عن �ملكا�شب �لطاقوية �ملتوقعة. ومن ثم فح�شابات 

�لبلدين، غري �لدميقر�طيني، و�قعية ال يحركها �أي و�زع دميقر�طي. و�ملثري 

لالنتباه هنا �أن �جلز�ئر و�ملغرب لي�شا يف مناأى عن �نتفا�شات دميقر�طية 

على �لطريقة �لتون�شية - �الأمر �لذي من �ملفرو�ش �أن يجعل �لنظامني يف 

�لو�شع  – لكن رغم ذلك فاإن  �الإقليمية  �أقل تعار�شا يف مو�قفهما  �لبلدين 

�الإقليمي �جلديد ز�د من حدة �لتعار�ش...

اتهامات حملية وتهدئة غربية...

ز�د �تهام �ملغرب �جلز�ئر بدعم نظام �لقذ�يف باإر�شال مرتزقة و�أ�شلحة من 

توتري �لعالقة �لثنائية. �أما �جلز�ئر فرتف�ش هذه �التهامات. ويبدو �أن �لقوى 

�لفاعلة، �أمريكا وبريطانيا وفرن�شا، هي �حَلَكم وهذ� ما ميكن ��شتنتاجه من 

فقد  للغاية.  حم�شوب  توقيت  يف  �جلز�ئر  يف  غربيني  م�شئولني  ت�رسيحات 

�أعلن قائد »�أفريكوم« �الأمريكي لدى زيارته للجز�ئر مطلع جو�ن 2011، �أنه 

»لي�ش هناك �أي دليل و�حد على تورط �جلز�ئر و�إر�شالها حماربني مرتزقة �إىل 

ليبيا« و�أن »�جلز�ئر لها �حلق يف �إبد�ء تخوفها من تنقل �ل�شالح و�نت�شاره« 

و�أن �أمريكا ت�شاطرها »خماوفها« ب�شاأن و�شول �أ�شلحة »�إىل تنظيم �لقاعدة 

و�ملجموعات �الإرهابية يف �ل�شاحل«. من جانبه، �رسح �شفري بريطانيا يف 

�جلز�ئر، يف منت�شف جو�ن، باأن بالده �أكدت عدم وجود مرتزقة جز�ئريني 

يف ليبيا �شمن كتائب �لقذ�يف. �أما وزير �خلارجية �لفرن�شي فقد �أكد، خالل 

زيارته للجز�ئر يف �أو�خر نف�ش �ل�شهر، �أن هذه �التهامات ال �شند لها.

تتفق �لقوى �لثالث على نف�ش �ملوقف الأنها تعترب �أن حترك �جلز�ئر ملحاربة 

�النزالق �الإرهابي وتهريب �الأ�شلحة من ليبيا يخدم �أي�شا �أهد�ف �لتحالف 

�لدويل، ذلك �أنه لي�ش من م�شلحة �أحد حتول ليبيا �إىل معقل لالإرهاب �لعابر 

لالأوطان �ملدجج باأحدث �أ�شلحة نظام �لقذ�يف..كما تعي هذه �لقوى �أن �أي 

�إ�شايف يف �لعالقة �جلز�ئرية-�ملغربية ال يخدم �لتحالف. و�ملالحظ  توتر 

�أن مو�قف �جلز�ئر و�ملغرب ال ميكن تب�شيطها و�ختز�لها يف جمرد تعار�ش 

)بالن�شبة لالأوىل(/تناغم )بالن�شبة للثاين( مع �ملو�قف �لغربية. �شحيح �أن 

بني  �لتعار�ش  لكن  �لغربية،  �لقوى  �شيا�شات  مع  متناغمة  �ملغرب  مو�قف 

هذه �الأخرية و�ملو�قف �جلز�ئرية لي�ش »ممانعة« ل�شيا�شاتها. ومن ثم فاإن 

�شبكة �لعالقات مع �لقوى �لغربية معقدة ولي�شت مانوية.

م�ساهد الت�سوية... مزيد من النق�سام؟

مهما كانت طبيعة �لت�شوية فاإنها �شتنعك�ش �شلبا على �لعالقات �ملغاربية 

�لبينية. وميكن �أن نر�شد هنا ثالثة م�شاهد. �مل�شهد �الأول هو متكن �لتدخل 

�لنظام �لذي يخلفه هو ذلك  �إز�حة �لقذ�يف من �حلكم، و�شيكون  �لدويل من 

�النتقايل.  �الأوىل يف بنغازي من خالل �ملجل�ش  �لذي ت�شكلت نو�ته وبناه 

وبحكم �تهاماته �لعلنية للجز�ئر، فمن �ملرجح �أن تكون �لعالقة بني ليبيا ما 

بعد �لقذ�يف و�جلز�ئر متوترة، على �الأقل على �ملدى �لق�شري. ونف�ش �ل�شيء 

يقال تقريبا عن �لعالقة بينها وبني موريتانيا الأن هذه �الأخرية حم�شوبة، 

يف نظر �ملجل�ش �النتقايل، على نظام �لقذ�يف لع�شويتها يف وفد �لو�شاطة 

�الإفريقي... يف �ملقابل، �شتكون �لعالقة مع �ملغرب عادية �إن مل نقل جيدة 

�أن �ملنطقة قد تدخل �شيا�شة �ملحاور جمدد�:  �أي�شا. هذ� يعني  ومع تون�ش 

حمور ليبي-مغربي يقابله حمور جز�ئري-موريتاين، بينما �شت�شعى تون�ش 

للحفاظ على م�شافة معقولة من �ملحورين تفاديا ال�شتعد�ئهما. �أما �مل�شهد 

�لقذ�يف.  لنظام  و�ل�رسق  للثو�ر  �لغرب  دولتني،  �إىل  ليبيا  تق�شيم  فهو  �لثاين 

�ملغاربية،  وللعالقات  ليبيا  مل�شري  بالن�شبة  ميثله  ملا  خطري  م�شهد  وهو 

�ن�شقاقات  �لنا�شئتني �شيت�شبب يف  �لدولتني  �لتعار�ش و�لعد�ء بني  �أن  ذلك 

مغاربية �إ�شافية. كما �أنه يعني �أن كابو�ش �لتق�شيم قد يطارد �لدول �الأخرى 

فهو  �حتماال،  �الأقل  وهو  �لثالث،  �مل�شهد  �أما  �لليبية.  �ل�شابقة  �أ�شا�ش  على 

��شتمر�ر �لو�شع على حاله با�شتع�شاء �حلل �لع�شكري وتخبط ليبيا يف حرب 

�أهلية طويلة �الأمد. و�شيكون لهذ� �مل�شهد �نعكا�شات �أمنية خطرية )مبا فيها 

�شيا�شية  و�نعكا�شات  �جلو�ر،  بحكم  و�جلز�ئر  تون�ش  على  �الإرهاب( خا�شة 

على �لعالقات �ملغاربية، الأن �ملو�قف حيال �لطرفني �ملتحاربني �شتكون 

م�شدر خالف �إ�شايف كما هو �الأمر حاليا.

�ملحنة  من  �شليمة  �لبينية  �ملغاربية  �لعالقات  تخرج  لن  �حلاالت  كل  يف 

قد  �لتون�شية  »�لثورة«  كانت  و�إذ�  بامتياز.  مغاربية  حمنة  وهي  �لليبية 

�إىل  عقود�  بنا  قفزت  �لليبية  »�لثورة«  فاإن  �الأمام،  �إىل  عقود�  بنا  قفزت 

�لور�ء. فاالأوىل نزعت فتيل �لتوتر بني �الأنظمة مد�شنة عهد� جديد� لل�شعب 

�إىل نز�ع  �لثانية، بعد ف�شلها بتحولها  �لف�شل، بينما عادت بنا  �لكلمة  فيه 

م�شلح ت�شاهم فيه دول عربية وغربية، �إىل حالة �ال�شتقطاب �ل�شيا�شي حلقب 

�شابقة، حقب لالأنظمة فيها �لكلمة �لف�شل.
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الأوراق الـواردة فـي هـذا الـعــدد ل تعّبــر اإلّ عــن اآراء اأ�سحـابــها

جممـوعــــة الـخبــــراء الـمغاربييـــــن

جمموعة �خلرب�ء �ملغاربيني هي جمموعة ت�شم عدد� من �الأ�شاتذة �ملغاربيني �ملوؤمنني بفكرة �ندماج �ملغرب �لعربي 

وبوحدة ق�شاياه، تكونت يف �إطار �لتعاون بني مركز �لدر��شات �ملتو�شطية و�لدولية وموؤ�ش�شة كونر�د �أديناآور.

 ميثل �لنو�ة �ملركزية للم�رسوع وحمركه �الأ�شا�شي، يلتحق به كلما �قت�شت �حلاجة 
ّ
هذه �ملجموعة تتاألف من فريق قار

وح�شب �ملو��شيع �لذي يتم �لتطرق �إليها، عدد من �لد�ر�شني �ملخت�شني يف �ملجال. 

�لعربي  �ملغرب  تهم  �لتي  �لق�شايا  من  ق�شية  على  ترّكز  بحثية  ورقة  �إ�شد�ر  �إىل  عمله  خالل  من  �لفريق  ويهدف 

و�لدويل. �الإقليمي  �ملنطقة يف حميطها  �أو مبكانة هذه  �أقطاره  �لبينية بني  بالعالقات  تعلقت  �شو�ء 

�إن فريق �خلرب�ء �ملغاربيني هو فريق م�شتقل ال يعرّب باأّي حال من �الأحو�ل عن �أّي موقف ر�شمي الأّية جهة كانت، وهو 

ي�شعى من خالل �حلّث على �لتفاهم و�لدفع �إىل �حلو�ر يف جميع �ملجاالت �إىل جتاوز كل ما من �شاأنه �أن يعرقل م�شرية 

بناء �ملغرب �لعربي �أو �حلّط من مكانته.
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