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نبذة عن الكاتب

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل

ّ
ملخ�ص
على الرغم من جناح االنتخابات الربملانية التي ُع ِق َدت يف �أوائل متوز/يوليو ،التزال اخلالفات
املحلية على الهوية والطاقة واملوارد قائمة يف ليبيا ،ماي�ؤ ّثر على قدرة احلكومة ال�ضعيفة ،ويثني
اال�ستثمارات الأجنبية عن الدخول �إىل ليبيا ،ورمبا يعرقل ظهور م�ؤ�س�سات دميقراطية .ويغ ّذي
ال�صراع الأكرث �إحلاح ًا من بني هذه ال�صراعات  -تزايد انعدام الأمن يف �إقليم برقة ال�شرقي يف
ليبيا – التحري�ض على املطالبة باحلكم الذاتي ،والت�ش ّدد ال�سلفي ،والقتال بني عرقية التبو والقبائل
العربية .وب�سبب افتقار الدولة �إىل وجود قوة �شرطة وجي�ش وطني ف ّعالني ،تكافح من �أجل تكري�س
�شرعيتها وال�سيطرة على ال�شرق .ولذا يتعينّ عليها �أن تعمل على ا�ستعادة ثقة الأطراف باملركز.

الأفكار الرئي�سة

عانى �إقليم برقة من الإهمال ال�سيا�سي واالقت�صادي يف ظل القذايف ،وهناك خماوف متزايدة
من �أن هذا التمييز �سي�ستمر على الرغم من �إطاحة هذا الأخري.
ومع �أن االنتخابات الربملانية م ّثلت ا�ستفتا ًء على الوحدة الوطنية� ،إال �أن م�س�ألة الفدرالية
والالمركزية لي�ست خامدة؛ فقد ظهرت جمموعة من الأحزاب الفدرالية اجلديدة يف ال�شرق،
واليزال يف و�سع اجلماعات امل�سلحة �أن تلعب دور ًا مف�سد ًا يف ال�سيا�سة الوطنية.
ظهر ف�صيل �سلفي مت�ش ّدد يف ال�شرق يعار�ض امل�شاركة االنتخابية ،و�شنّ هجمات على امل�صالح
الغربية واملواقع ال�صوفية.
يتم ّثل ال�صراع الأكرث �شرا�سة يف املنطقة ال�شرقية يف ا�ستمرار العنف يف مدينة الكفرة
ال�صحراوية ،حيث اندلعت ا�شتباكات بني التبو ،وهي �أقلية �أفريقية من غري العرب مه ّم�شة منذ
فرتة طويلة ،وبني الزوي ،القبيلة العربية التي كان القذايف ي�ؤثرها.
�أوكلت احلكومة املركزية م�س�ألة تطبيق القانون والو�ساطة يف هذه ال�صراعات �إىل ائتالفات من
الكتائب الثورية و�شيوخ القبائل ،ما �أ ّدى �إىل ت�أجيج الو�ضع يف كثري من الأحيان و�إىل منح قدر
خطري من النفوذ �إىل قوى غري ر�سمية.

النتائج

مي ّثل و�ضع د�ستور ف ّعال و�إ�ضفاء الطابع الر�سمي على قطاع الأمن �أف�ضل �سبيل ملعاجلة م�صادر
عدم اال�ستقرار يف �شرق ليبيا على املدى القريب.
يرجح �أن ت�ؤ ّدي
يجب �أن ُي ِ
حدث الد�ستور توازن ًا بني احلكومة املركزية وبني الإدارة املحلية� .إذ ّ
ق�ضايا احلكم الذاتي املحلي ودور الإ�سالم يف الت�شريع �إىل الإخفاق واال�ستقطاب.


ينبغي على الربملان �أن يبني توافق ًا يف الآراء بني النا�س على �إ�ضفاء الطابع امل� ّؤ�س�سي على م� ّؤ�س�سات
ال�شرطة واجلي�ش والق�ضاء� .إذ �سينظر �إىل التوجيه من �أعلى �إىل �أ�سفل على �أنه حماولة ملركزة
ال�سلطة على غرار ما كان يقوم به القذايف.
للم�ساعدة يف كبح العنف وا�ستعادة ثقة املنطقة ال�شرقية بالدولة ،يجب على احلكومة ت�سريح
الكتائب الثورية العديدة يف البالد وتعزيز اجلي�ش الوطني وال�شرطة.
ينبغي �أن تكون الأولوية لإ�ضفاء الطابع االحرتايف على اللجان الأمنية العليا ،وهي هيئات ت�شبه
ال�شرطة �أ�صبحت غري خا�ضعة �إىل امل�ساءلة والحتظى بالثقة على نطاق وا�سع.

منطقة م�ضطربة
يف ال�سابع من متوز/يوليو� ،أجرت ليبيا �أول انتخابات برملانية منذ �ستني عام ًا .وعلى الرغم من
حدوث �أعمال عنف متف ّرقة ،جرت عملية االقرتاع ب�سال�سة ملحوظة متح ّدية بذلك تو ّقعات ب�أن يح ّقق
الإ�سالميون فوز ًا �ساحق ًا و�أن تتم مقاطعتها على نطاق وا�سع 1.وعلى عك�س العديد من االفرتا�ضات،
التتّجه البالد نحو التف ّكك املناطقي �أو االنزالق �إىل �صراع طائفي وا�سع النطاق .بد ًال من ذلك ،هي
تواجه حالة مزمنة من عدم اال�ستقرار ناجمة عن عدد من ال�صراعات املحلية حول الهو ّية والطاقة
واملوارد يف املناطق الغربية واجلنوبية وال�شرقية .ومما يبعث على القلق �أن تلك ال�صراعات ت�ؤ ّثر
على قدرة الدولة ،مايف�ضي �إىل �إحجام اال�ستثمارات الأجنبية عن الدخول �إىل ليبيا ،ورمبا عرقلة
ت�شجع ال�صراعات الكتائب الثورية القوية � -أي العديد من الوحدات
ظهور م� ّؤ�س�سات دميقراطية .كما ّ
القتالية امل�سلحة التي ت�ش ّكلت �أثناء ال�صراع �ضد القذايف ،وعادة على �أ�سا�س احلي �أو البلدة �أو
اجلهة – 2التي ا�ضط ّرت احلكومة االنتقالية التي تفتقر �إىل وجود قوة �شرطة وجي�ش وطني ف ّعالني
�إىل ا�ستمالتها لإخماد القتال.
الأكرث �إحلاح ًا من هذه ال�صراعات املحلية احلالة الأمنية املتدهورة يف �إقليم برقة ال�شرقي يف
ي�ضم مدينة بنغازي امل�ضطربة� .إذ �أن جذور املظامل يف ال�شرق الليبي عميقة ،وهي ترتبط
ليبيا ،الذي ّ
جزئي ًا ب�إرث �سيا�سة القذايف التي ه ّم�شت املنطقة .لكن �أخطاء املجل�س الوطني االنتقايل غ ّذت �أي�ض ًا
ال�شكوك �إزاء الإهمال امل�ستمرُ .ي�ضاف �إىل كل ذلك الأ�سئلة حول تقا�سم عائدات النفط ،حيث �أن
املنطقة ال�شرقية م�س�ؤولة عما يقرب من  80يف املئة من �إنتاج النفط الليبي .وقد �أظهرت اجلماعات
امل�سلحة يف ذلك اجلزء من البالد قدرة بالفعل على وقف هذا الإنتاج ،وهو مامي ّثل �شك ًال من �أ�شكال
ال�ضغوط والنفوذ على احلكومة املركزية يف طرابل�س .ومع �أن انتخابات متوز/يوليو للم�ؤمتر الوطني
العام  ،GNCالذي ح ّل حم ّل املجل�س الوطني االنتقايل يف � 8آب�/أغ�سط�س ،مت ّثل ا�ستفتا ًء على الوحدة
الوطنية� ،إال �أن م�س�ألة احلكم الذاتي والفدرالية لي�ست هامدة .فقد ظهر عدد من الأحزاب الفدرالية
اجلديدة امل�ؤ ّيدة للحكم الذاتي ،واليزال يف و�سع اجلماعات امل�سلحة �أن تلعب دور ًا مف�سد ًا.
بالإ�ضافة �إىل التحري�ض الفدرايل ،ث ّمة �صراعات �أخرى �شبه مناطقية يف برقة تركت ب�صماتها
يف جميع �أنحاء البالد .فاجلماعة ال�سلفية التي ت�ضرب جذورها بعمق يف البالد تعاين من موجة
ا�ضطراب كبرية ،حيث يحتدم النقا�ش بني تيار قابل لالندماج ال�سيا�سي وجمموعة عنا�صر �أكرث
ت�ش ّدد ًا تعار�ض الدميقراطية .ويف املراكز التي ين�شط فيها الإ�سالم ال�سيا�سي منذ فرتة طويلة يف
ال�شرق ،مثل درنة والبي�ضاء ،وعلى نحو متزايد ،يف بنغازي ،ح�شدت الكتائب ال�سلفية قواها �ضد
االنتخابات و�ش ّنت هجمات على امل�صالح الغربية واملواقع ال�صوفية .وكان �آخر هذه الأحداث اعتداء
على القن�صلية الأمريكية يف بنغازي� ،أودى بحياة ال�سفري الأمريكي كري�ستوفر �سكوت �ستيفنز وثالثة





حتدي بناء األمن في شرق ليبيا
ّ

�شجع الفراغ الأمنينف�سه ،الذي �أ ّدى �إىل تفاقم
دبلوما�سيني �أمريكيني �آخرين .ويف كثري من احلاالتّ ،
االقتتال القبلي اجلهوي يف �أماكن �أخرى من البالد ،العنف ال�سلفي على االنبعاث.
ومن بني ال�صراعات التي تدور يف ال�شرق الليبي ،ي�ستع�صي العنف امل�ستمر يف الكفرة على احل ّل
�أكرث من �سواه ،وهي مركز جتاري �صحراوي يقع بعيد ًا �إىل اجلنوب من مدن �إقليم برقة ال�ساحلية،
ولكنها مع ذلك ترتبط بها من خالل الروابط القبلية والتجارة .هنا ،اندلعت ا�شتباكات بني �أقلية
التبو الأفريقية غري العربية يف املدينة ،والتي مت تهمي�شها فرتة طويلة ،وبني الزوي ،وهي قبيلة عربية
كان ي�ؤثرها القذايف .ولأنه يفتقر �إىل ال�شرعية والقدرة على ا�ستعرا�ض �سلطته� ،أوفد املجل�س الوطني
االنتقايل حتالف ًا من امليلي�شيات ووفود ًا من �شيوخ القبائل لتهدئة القتال ،لكن ذلك مل يفلح يف تر�سيخ
ال�سالم على املدى الطويل.
ثمة �إمكانية للتعامل على �أف�ضل وجه مع امل�صادر املتعددة لعدم اال�ستقرار يف �شرق ليبيا -الن�شاط
الفدرايل والتط ّرف ال�سلفي ،واالقتتال العرقي الداخلي
ثمة �إمكانية للتعامل على �أف�ضل وجه مع امل�صادر
 يف املدى القريب من خالل �إقرار د�ستور ف ّعال و�إ�ضفاءاملتعددة لعدم اال�ستقرار يف �شرق ليبيا يف املدى
الطابع الر�سمي على القطاع الأمني .من الوا�ضح �أن هذه
القريب ،من خالل �إقرار د�ستور ف ّعال و�إ�ضفاء الطابع
هي الأولويات التي ت�ؤ ّثر على البالد ككل ،بيد �أن لها �أهمية
الر�سمي على القطاع الأمني.
خا�صة بالن�سبة �إىل املنطقة ال�شرقية .فمن خالل تعيني
حدود ال�سلطة املحلية والوطنية حيال اخلدمات البلدية
وامليزانيات والأمن� ،ست�ش ّكل العملية الد�ستورية اختبار ًا لتعزيز الوحدة بني ال�شرق والغرب .وباملثل،
�إن �إعطاء الكتائب الثورية العديدة يف البالد �صف ًة ر�سمي ًة ودجمها يف اجلي�ش الوطني وال�شرطة،
�سي�ساعدان يف �إنهاء موجة العنف املتزايد يف بنغازي ،وقطع الطريق على ظهور الت�ش ّدد ال�سلفي،
و�إحالل ال�سالم الدائم يف الكفرة .كما �سي�ساعد يف ا�ستعادة ثقة املنطقة ال�شرقية باحلكومة الوطنية
عن طريق �إزالة الت�أثري غري املتناظر لتحالفات امليلي�شيات الغربية على الوزارات الرئي�سة.

جذور التم ّيز ال�شرقية
ي�ضم �إقليم برقة ،الذي ميت ّد من مدينة �سرت ال�ساحلية �إىل م�صر وجنوب ًا �إىل احلدود ال�صحراوية
مع ت�شاد 1.6 ،مليون من ال�سكان� ،أي �أقل من ثلث �سكان ليبيا .من الناحية العرقية ،ينق�سم الإقليم
بني �سكان عرب ح�ضر يف الغالب يتو ّزعون بني املدن يف املنطقة ال�ساحلية اجلبلية ،و�أق ّلية �سوداء �أكرث
ريفية ،هم التبو ،الذين يعي�شون يف اجلنوب .والإقليم موطن ملئات عدة من القبائل التي ت�ش ّكل؛ ح�سب
�أحد التقديرات� ،أكرب جت ّمع يف كل ليبيا 3.فكل قبيلة تقريب ًا يف ال�شرق لديها فروع يف �أماكن �أخرى
يف ليبيا ،لدرجة ي�شار فيها �أحيان ًا �إىل �أن برقة مت ّثل �صورة م�ص ّغرة للبلد ب�أكمله« .ال�شرق هو ليبيا

فريدريك ويري

ال�صغرى» كما قال �أحد النا�شطني ال�شرقيني يف مقابلة مع امل�ؤلف يف متوز/يوليو .2012
على الرغم من انت�شار االنتماءات القبلية� ،إن للتم ّيز ال�شرقي جذوره يف املناطق احل�ضرية �إىل حد
كبري؛ حيث ت�ش ّكل بنغازي� ،أكرب مدينة يف املنطقة ،ب�ؤرته .فقد ت�ضافرت هناك طبقة التجار املزدهرة،
وتقاليد التعليم العريقة ،وانت�شار الثقافة العاملية (الكوزموبوليتية) ،لإنتاج وعي ذاتي �سيا�سي مم ّيز.
ي�ضاف �إىل هذا دور املدينة املحوري يف العديد من الأحداث احلا�سمة يف البالد .فالزعيم املتم ّرد
الأ�سطوري املناه�ض لال�ستعمار عمر املختار مدفون �إىل اجلنوب من املدينة مبا�شرة يف �سلوق ،وكان
مق ّر النظام امللكي ال�سنو�سي يف بنغازي حتى العام  .1954وبنغازي هي املدينة التي �أطلق القذايف
نف�سه منها ثورة العام  ،1969حيث �أن العديد من املت�آمرين معه ينتمون �إىل �أ�سر �شرقية .وبالطبع
كانت بنغازي منطلق ثورة العام � 2011ض ّد الدكتاتور.
لذلك ثمة �شعور �سائد ب�أن املدينة ،وال�شرق عموم ًا ،كانا لفرتة طويلة حم ّرك التغيري التاريخي لكل
البالد .وث ّمة مثل قدمي يف املنطقة يقول «عندما تعط�س بنغازي ،ت�صاب ليبيا بالزكام» .وينبع جزء
كبري من هذا الت�أثري من ارتباط بنغازي ،عرب الروابط الأُ َ�سرية ،بباقي �أنحاء البالد ،وال�س ّيما يف
م�صراتة والزاوية وزوارة ون ّفو�سة والزنتان ،وحتى يف �أحياء حم ّددة يف طرابل�س مثل تاجوراء و�سوق
اجلمعة وف�شلوم.
يف �سياق النقا�ش حول الفدرالية واحلكم الذاتي للمنطقة ال�شرقية ،خدمت هذه العالقات �أغرا�ض ًا
مزدوجة .بالن�سبة �إىل معار�ضي احلكم الذاتي ،هي تذكري بزيف مت ّيز ال�شرق عن بقية البالد� .أما
بالن�سبة �إىل دعاة الفدرالية ،فهذه العالقات مبثابة حتالفات و�شبكات دعم ،وطابور خام�س من
التعاطف تقريب ًا .وت�ش ّكل «بنغازي و�أخواتها» الزمة م�شرتكة بني دعاة الفدرالية .ومع ذلك ،من الهام
�أن نالحظ �أنه يف البيئة الليبية ،لي�س لدى الكثري من املواطنني فهم م�شرتك ملا هو مق�صود بكلمة
«فدرالية» .بالن�سبة �إىل البع�ض ،هي تعني الالمركزية واحلكم املحلي ،وبالن�سبة �إىل البع�ض الآخر
االنف�صال الفوري.
ا�ستناد ًا �إىل هذه اخللفية ،كانت فرتة الإهمال الطويلة يف عهد القذايف ،بالن�سبة �إىل الكثريين من
�أبناء املنطقة ال�شرقية� ،ساخرة على نحو ا�ستثنائي .وعلى الرغم من �أن العديد من املت�آمرين معه
يف انقالب العام  1969كانوا يتح ّدرون من �أ�سر �شرقية ،فقد �أدرك القذايف �أن املقاومة امل�ستقبلية
حلكمه �ستنبثق من ال�شرق يف نهاية املطاف ،نظر ًا �إىل ت�أثري النظام امللكي ال�سنو�سي وقبائل ال�سعادي
القوية يف املنطقة .وبعد وقت ق�صري من ا�ستيالئه على ال�سلطة ،بد�أ القذايف عملية تطهري ال�ضباط
ال�سنو�سيني من اجلي�ش ،وتفكيك الطرق ال�صوفية ،وم�صادرة الأرا�ضي من وجهاء قبائل ال�سعادي
ومنحها لقبائل �أقل مكانة .ومع �أنه مل يعلن ر�سمي ًا عن عا�صمة للدولة ،بد�أ القذايف نقل اجلزء الأكرب
من املكاتب احلكومية من بنغازي �إىل طرابل�س يف وقت الحق (العام � ،)1977إىل م�سقط ر�أ�سه يف
�سرت .وكما مت نقل م� ّؤ�س�سات �أخرى ذات قيمة اقت�صادية ورمزية �أي�ض ًا مثل وزارة النفط واللجنة
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الأوملبية و�شركة الطريان الوطنية الليبية .حتى �أنه مت التفكري يف نقل جامعة بنغازي املحرتمة ،ثالث
�أقدم جامعة يف العامل العربي .ويزعم �أن القذايف قال «لو كان للجامعة عجالت ،ف�سوف �أنقلها».
�أ�ضاف تطوير قطاع النفط والغاز يف ليبيا م�صدر ًا �آخر للمزيج املزعج والقابل لالنفجار بالفعل
من مظامل املنطقة ال�شرقية .فثلثا �إنتاج النفط الليبي تقريب ًا ي�أتي من حو�ض �سرت ومنطقة بنغازي
يف ال�شرق ،لكن �أثر عائدات النفط كان �ضئي ًال جد ًا على الظروف املعي�شية لأبناء املنطقة ال�شرقية
وبنيتها الأ�سا�سية.

احلركة املطالبة باحلكم الذاتي وخ�صومها
برزت م�س�ألة الفدرالية واحلكم الذاتي يف املنطقة ال�شرقية كم�صدر رئي�س للتوتّر وعدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي يف فرتة مابعد القذايف .ورمبا يرتبط الكثري من هذا بالطبيعة امل�ؤقتة للمجل�س الوطني
االنتقايل و�شرعيته امل�شكوك فيها ،والتي ح ّركت املعار�ضة
برزت م�س�ألة الفدرالية واحلكم الذاتي يف املنطقة
ال يف ال�شرق وح�سب ،بل يف جميع �أنحاء البالد �أي�ض ًا .فمن
ال�شرقية كم�صدر رئي�س للتوتّر وعدم اال�ستقرار
جانب ،كانت �شكوك ال�شرق تكمن يف تكوين املجل�س الوطني
ال�سيا�سي يف فرتة مابعد القذايف.
االنتقايل وحكومته التي كانت ذات �صبغة غربية وا�ضحة.
ومن جانب �آخر ،عك�ست تلك ال�شكوك �إحباط ًا �سائد ًا من
�أنه حتى اخلدمات الإدارية الروتينية ،مثل جتديد جواز ال�سفرّ ،
تتطلب �سفر ًا �شاق ًا بال�سيارة على
مدى اثنتي ع�شرة �ساعة �إىل طرابل�سّ .
وبغ�ض النظر عن ذلك ،بحلول نهاية العام  2011كان هناك
قلق متزايد يف ال�شرق من �أن حكومة مابعد الثورة �ستوا�صل �سيا�سة املركزة املفرطة والإهمال التي
م ّيزت  42عام ًا من عهد القذايف.
يف ال�ساد�س من �آذار/مار�س � ،2012أعلن م�ؤمتر �شارك فيه  3000مندوب يف بنغازي �إن�شاء جمل�س
برقة االنتقايل ،واملعروف �أي�ض ًا با�سم جمل�س برقة .يرت�أ�س املجل�س �أحمد الزبري ال�سنو�سي ،وهو حفيد
ابن �شقيق امللك �إدري�س و�سجني �سيا�سي يف عهد القذايف ملدة واحد وثالثني عام ًا 4.وفق ًا مل�س�ؤول كبري
ي�ضم �أكرث من  350ع�ضو ًا من �أبناء القبائل
يف املجل�س ،ف�إن ال�صف الثاين يف قيادة املجل�س متنوعّ ،
واملهنيني والثوار ال�سابقني ممثلني منا�صفة بني �أق�صى ال�شرق وجبال اخل�ضراء وبنغازي و�أجدابيا.
ولدى املجل�س جناح م�سلح ،هو جي�ش برقة ،بقيادة حميد احلا�سي ،وهو عقيد �سابق يف اجلي�ش الليبي
اكت�سب خربة وا�سعة يف اخلطوط الأمامية يف الثورة.
يف بيانه الأويل ،بدا �أن جمل�س برقة يرف�ض ال�شرعية املحلية للمجل�س الوطني االنتقايل متام ًا،
ويقبل تفوي�ضه على ال�ساحة الدولية فقط .وقد �سرد ع�ضو بارز يف جمل�س برقة املظامل الرئي�سة
مثل قيام املجل�س االنتقايل بنقل الإدارة املكافئة لإدارة ال�ضمان االجتماعي يف ليبيا �إىل طرابل�س،
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وتهمي�ش ال�شرقيني على القوائم الأخرية للمنح الدرا�سية العليا يف اخلارج وتعيينات ال�سفراء .ومع
ذلك ،كانت ال�شكوى الأكرث �أهمية هي تخ�صي�ص املجل�س االنتقايل ملقاعد امل�ؤمتر الوطني العام بواقع
 60لل�شرق ،و 100لطرابل�س ،و 40جلنوب غرب البالد .ودعا جمل�س برقة ،يف بيانه اخلا�ص باملطالب،
�إىل مقاطعة االنتخابات ،لكنه حت ّول بعد ذلك �إىل املطالبة بقدر �أكرب من التمثيل يف امل�ؤمتر الوطني
العام .ووفق ًا لأحد املح ّللني الذي يعمل يف منظمة غري حكومية يف املنطقة الغربية يف ليبيا ،كانت
ين�سقوا
مقاطعة �أن�صار الفدرالية ت�ستند جزئي ًا �إىل الإيديولوجيا؛ وال�سبب الآخر هو �أنهم بب�ساطة «مل ّ
حت ّركهم يف الوقت املنا�سب» لإطالق حملة انتخابية ف ّعالة.
�أ ّدى هذا التح ّول امل�ستمر للهدف ببع�ض املراقبني �إىل انتقاد املجل�س لن�شر ما �أطلق عليه �أحد
النا�شطني «خطاب ًا م�ش ّو�ش ًا وغري منطقي» .وكانت هناك انتقادات �إ�ضافية ،حتى من �أن�صار الفدرالية،
ين�سق جهود التوعية التي قام بها .وقال
مفادها �أن املجل�س مل يعتمد ا�سرتاتيجية تعبئة جماهريية �أو ّ
يو�سعوا دائرة النقا�ش ب�ش�أنها».
�أحد ال�سا�سة املحليني« :هم مل يندجموا مع الفكرة ،ومل ير ّوجوا لها �أو ّ
ور ّدد ّ
مر�شح برملاين م�ستق ّل هذه الفكرة بالقول« :م�شكلة الزبري �أنه �أراد فر�ض الفدرالية على النا�س.
ي�س َع ّ
قط �إىل احل�صول على تفوي�ض �شعبي» .وال�شك �أن الكثري من هذا كان را�سخ ًا يف مفاهيم
مل ْ
اجلمهور عن نخبة املجل�س وجذوره الفكرية( .على �سبيل املثال ،نائب رئي�س املجل�س هو �أبو بكر
بعرية ،وهو �أ�ستاذ الإدارة يف جامعة بنغازي وتل ّقى تعليمه بالواليات املتحدة).
�ضعف نفوذ املجل�س �أكرث عندما خرج عدد من ال�شخ�صيات واجلماعات البارزة تعبري ًا عن
معار�ضتهم �إعالنه يف �آذار/مار�س .ومن بني ه�ؤالء �شخ�صيات دينية هامة مثل املفتي ال�شيخ �صادق
الغرياين ،وزعيم حزب العدالة والبناء التابع جلماعة الإخوان ،حممد �صوان ،واجلماعة املعار�ضة
العريقة جبهة الإنقاذ الوطني ،وحتالف امليلي�شيا القوي الذي ّ
يتخذ من ال�شرق مقر ًا له «جت ّمع �سرايا
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الثوار».
يف الفرتة التي �سبقت االنتخابات ،بد�أ جمل�س برقة ا�ستخدام العمل امل�سلح والعنف للفت االنتباه
�إىل مطالبه .ومن �أبرز ماقام به جلوء م�ؤيديه �إىل و�ضع حواجز على طول �شريان الطرق الرئي�سة يف
ليبيا بني ال�شرق والغرب يف وادي يعرف با�سم وادي الأحمر ،والذي يح ّدد احلدود الإدارية بني برقة
وطرابل�س .وفق ًا حلميد احلا�سي ،كان الإغالق احتجاج ًا على توزيع املقاعد الربملانية .ومن جانب �آخر،
عك�س الإغالق يف املقام الأول املظامل املحلية املت�صلة بالتعوي�ضات و�إزالة الألغام .وقال املتظاهرون
�إن القوة �أو التهديد با�ستخدام القوة كان الو�سيلة الوحيدة للفت انتباه املجل�س الوطني االنتقايل،
وا�ست�شهدت امل�صادر بتكتيكات الذراع القوية لكتائب املنطقة الغربية من م�صراتة والزنتان ،والتي
جنحت يف ت�أمني تنازالت من احلكومة ،ك�أمثلة على ا�سرتاتيجيتها.
مع ذلك ،كان �إغالق الطريق ،بالن�سبة �إىل كثري من الليبيني ،متادي ًا ودخو ًال يف لعبة املتاعب ،حيث
منع �آالف املواطنني من ال�سفر على املم ّر الوا�صل بني �شرق البالد وغربها وا�ضط ّر �آخرين لتحميل
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م�صلحة النقل اجلوي املحلية اله�شة بالفعل يف البالد فوق طاقتها .و�أعقب الإغالق يف الأول من
متوز/يوليو هجوم على مكاتب جلنة االنتخابات يف بنغازي من جانب متظاهرين يحملون الهراوات
يف حماولة لتعطيل عملية الت�صويت من خالل تدمري بطاقات االقرتاع واملواد الأ�سا�سية الأخرى.
(�أ�شار املراقبون الليبيون يف بنغازي يف ذلك الوقت �إىل حاملي الهراوات بو�صفهم بلطجية) .كانت
ا�ستجابة اجلمهور �سريعة وقاطعة .فقد ا�ستنفرت كتائب بنغازي املحلية لتفريق املهاجمني واعتقالهم،
يف حني �شهدت الليايل التالية تظاهرات م�ضا ّدة �ضخمة م�ؤيدة لعقد االنتخابات .وبدا �أن الر�أي العام
مييل بح ّدة �ضد جمل�س برقة ون�شاطه .و�أ�شار م�س�ؤول كبري يف املجل�س يف مقابلة �أجريت معه يف 3
متوز/يوليو� ،إىل �أنه مت �أخري ًا تعليق �إغالق الطرق« ،لأننا يف نهاية املطاف� ،أدركنا �أنه ي�ض ّر �إقليم
برقة �أكرث مما يفيده».
تلقى دعاة الفدرالية �أقوى �ضربة عندما و ّفر الناخبون يف بنغازي الفوز ّ
ملر�شحي الئحة حزبية من
حتالف القوى الوطنية بزعامة حممود جربيل ،وذلك على عك�س التو ّقعات القائلة ب�أن االنتخابات
�ستجري مقاطعتها على نطاق وا�سع ،و�أن حزب العدالة والبناء ،الذي له جذور قوية يف ال�شرق،
�سيح ّقق انت�صار ًا �ساحق ًا 6.بالت�أكيد ،اندلعت �أعمال عنف ،لكن لي�س على النطاق الذي كان متو ّقع ًا.
يف بنغازي ،هاجم ن�شطاء م�ؤ ّيدون للحكم الذاتي �أحد مراكز االقرتاع ،ووقع هجوم بالأ�سلحة الر�شا�شة
على طائرة هليكوبرت حتمل مواد خا�صة باالنتخابات �أ�سفر عن مقتل م�س�ؤول .ويف �أجدابيا ،قتلت
ال�شرطة بالر�صا�ص �أحد املحتجني املحليني امل�ؤيدين للفدرالية بعد �أن حاول ،على مايبدو� ،سرقة �أحد
�صناديق االقرتاع .وقبل �أيام فقط من موعد االنتخابات� ،أغلق جي�ش برقة حمطات النفط يف ر�أ�س
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النوف وال�سدرة والربيقة والزويتينة.
مع ذلك ،كان املزاج العام يف ال�شرق يف ختام عملية الت�صويت مزاج ابتهاج وارتياح .اعتمد حتالف
القوى الوطنية بزعامة جربيل موقف ًا ت�صاحلي ًا جتاه الإقليم ،واقرتح ت�شكيل ائتالف وا�سع 8.و�صدرت
بيانات يف وقت الحق من جمل�س برقة يقول فيها �إنه ينظر يف ح ّل نف�سه .و�ص ّرح �أبو بكر بعرية يف
�إعالن تلفزيوين بعد وقت ق�صري من االنتخابات قائ ًال« :لقد قال النا�س كلمتهم» 9.ويف اجتماع الحق
للم�ستقلني ومندوبي الأحزاب ال�صغرية ،وافقت مات�سمى «القوة الثالثة» ،والتي ال�صلة لها بتحالف
القوى الوطنية �أو حزب العدالة والبناء ،على �أن من�صبي رئي�س الوزراء ورئي�س امل�ؤمتر الوطني العام
يجب �أن يق�سما بني ال�شرق واجلنوب الغربي 10.يف �أوائل �آب�/أغ�سط�س ،اختار امل�ؤمتر الوطني العام
حممد املقريف ،املعار�ض املخ�ضرم ورئي�س جبهة اخلال�ص الوطني ليكون رئي�س ًا له .وا�ستقبل اختيار
املقريف ،الذي ينحدر من �أجدابيا ،باال�ستح�سان يف ال�شرق باعتباره �إ�شارة �إىل االندماج الإقليمي
والقطيعة الوا�ضحة مع عهد القذايف .وعلى عك�س املجل�س االنتقايل ،مل يكن املقريف �أبد ًا على �صلة
بحكومة الدكتاتور.
و�إذا مام�ضينا قدم ًا ،يتّ�ضح �أن االنتخابات ون�سبة امل�شاركة العالية يف ال�شرق مت ّثل مفاج�أة لدعاة
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الفدرالية املت�ش ّددين وا�ستفتا ًء على الوحدة الوطنية .ومع ذلك ،ف�إن م�س�ألة الفدرالية لي�ست راكدة.
�إذ يزعم �أن ثمة انق�سام ًا بد�أ يظهر يف املجل�س بني الزبري وبعرية ،و�أن من غري الوا�ضح ما �إذا كانت
املجموعة ككل �ستتبع بعرية .ويت�ألف ال�سواد الأعظم من جي�ش برقة من قبائل التزال تخ�ضع �إىل
�سيطرة الزبري ،ورمبا تثور من جديد �إذا �شعرت بالتهمي�ش خالل العملية الد�ستورية ،وفق ّا مل�س�ؤول يف
الأمم املتحدة يقيم يف بنغازي .وهناك عدد من الأحزاب الفدرالية اجلديدة التي تخرج �أي�ض ًا من
ظل جمل�س برقة .ففي � 2آب�/أغ�سط�س� ،أعلن احلزب االحتادي الليبي عن ت�شكيله بهدف معار�ضة
املركزية وال�ضغط من �أجل ال�سيطرة املحلية على امليزانيات واخلدمات البلدية 11.ويف حني �أن هذه
املجموعات �ست�ضغط من �أجل نيل حقوقها يف �إطار العملية
الد�ستورية وامل�ؤمتر الوطني العام ،اليزال هناك احتمال ب�أن برزت م�س�ألة تقا�سم عائدات النفط ،على وجه
تتّخذ موقف ًا �أكرث ت�ش ّدد ًا .فقد برزت م�س�ألة تقا�سم عائدات اخل�صو�ص ،بو�صفها اختبار ًا رئي�س ًا حلياد امل�ؤمتر
النفط ،على وجه اخل�صو�ص ،بو�صفها اختبار ًا رئي�س ًا حلياد الوطني العام الذي خلف املجل�س االنتقايل.
امل�ؤمتر الوطني العام الذي خلف املجل�س االنتقايل.
لذلك ،التعفي االنتخابات الناجحة امل�ؤمتر الوطني العام وال�سلطة التنفيذية التالية من م�س�ؤولية
معاجلة �أوجه التفاوت بني ال�شرق والغرب .و�إر�ساء حوكمة ف ّعالة ،و�إعادة بناء القوى الأمنية� .إنها
ملحة خ�صو�ص ًا يف جيوب ال�سلفية يف �شرق البالد.
م�س�ألة ّ

الت�شدد ال�سلفي يف ال�شرق
ّ
منذ �أوائل العام  ،2012فر�ضت فئة �سلفية راف�ضة يف ال�شرق ح�ضورها عرب �شنّ عدد من الهجمات
على امل�صالح الغربية ،مثل مقابر احلرب العاملية الثانية ،واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،والقن�صلية
الأمريكية ،وموكب لبعثة الدعم التابعة للأمم املتحدة يف ليبيا� .إ�ضافة �إىل ذلك ،هاجم ال�سلفيون
مقابر و�أ�ضرحة وم�ساجد ال�صوفية يف جميع �أنحاء البالد .وبينما المت ّثل هذه الأعمال تقريب ًا التيار
الرئي�س للم�شاعر ال�سلفية يف البالد� ،إال �أنها تعك�س �أعرا�ض نقا�ش مك ّثف يجري بني اجليل الأكرب
�سن ًا من ال�سلفيني الذين تب ّنوا امل�شاركة ال�سيا�سية وكادر �أحدث يرف�ض الدميقراطية .يف كثري من
احلاالت ،كان �أع�ضاء التيار املت�ش ّدد يقيمون يف اخلارج قبل ثورة  ،2011وعادوا �إىل البالد ،ومنذ
التع�صب املفرط على �صعيد الأعراف االجتماعية
ذلك احلني يحاولون فر�ض �أنف�سهم من خالل
ّ
الإ�سالمية ،وجت ّنب امل�شاركة يف االنتخابات و�إر�سال املتطوعني وامل�ساعدات املادية �إىل �سورية وقطاع
غزة.
ال�سلفية يف ليبيا لي�ست خ�صي�صة فريدة ،بل لها جذور قوية يف ال�شرق ،نظر ًا �إىل امتزاج الدين
وال�سيا�سة يف املنطقة يف ظل حكم ال�سنو�سية .وكنتيجة جزئية للتطورات يف م�صر املجاورة� ،أ�صبح
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نفوذ جماعة الإخوان امل�سلمني يف �شرق ليبيا كبري ًا يف خم�سينيات و�ستينيات القرن املا�ضي .ظهر
ميناء درنة ال�صناعي كمركز ن�شط ب�شكل خا�ص للإ�سالم ال�سيا�سي .هناك ،ت�ضافر التد ّين املتزايد
مع ت�صاعد امل�شاكل االقت�صادية والذاكرة اجلماعية للدور البارز الذي لعبته املدينة يف الن�ضال
املناه�ض لال�ستعمار لإنتاج اجتاه للعمل التط ّوعي اجلهادي الذي �أر�سل �آالف ال�شبان �إىل �أفغان�ستان
يف ثمانينيات القرن املا�ضي .و�إىل العراق بعد العام  .2003وعملت ديناميكية مماثلة يف القطاعات
الأكرث فقر ًا من بنغازي ،وخا�صة حي الليثي ،الذي ح�صل على لقب «قندهار ال�صغرى».
�ش ّكل املحاربون القدامى العائدون من هذه احلرب اجلماعة الليبية الإ�سالمية املقاتلة  ،LIFGوالتي
كان هدفها ال�صريح �إ�سقاط نظام القذايف .ويف منت�صف الت�سعينيات ،دخلت اجلماعة املقاتلة ،التي
كانت �سرية يف ال�سابق ،يف مواجهة مبا�شرة مع احلكومة ،ما �أ ّدى �إىل قتال �شر�س واعتقاالت جماعية
وتعذيب ،وعلى الأخ�ص �سجن عدد كبري من القادة الرئي�سيني يف �سجن �أبو �سليم يف طرابل�س .يف
وقت الحق ،تراجعت اجلماعة املقاتلة عن ا�ستخدام العنف ،وهي اخلطوة التي جت ّذرت يف جتربة
ال�سجن يف �أبو �سليم ،والتح ّوالت يف التفكري ال�شخ�صي لل�شخ�صيات الرئي�سة يف اجلماعة ،وبرنامج
العفو الذي �أطلقه جنل القذايف� ،سيف الإ�سالم12 .ومن دون الدخول يف التاريخ الكامل لهذا التح ّول،
يكفي �أن نالحظ �أنه مع �سقوط القذايف و�إجراء االنتخابات الربملانية ،تب ّنى جزء كبري من كوادر
اجلماعة املقاتلة املعروفون يف اللغة املحلية با�سم املقاتلني  -امل�شاركة الدميقراطية.
ومع ذلك� ،أ�سفرت هذه اخلطوة للدخول يف معرتك ال�سيا�سة �أي�ض ًا عن انق�سامات بني املقاتلني.
�ش ّكل ف�صيل بقيادة عبداحلكيم بلحاج� ،أمري اجلماعة الإ�سالمية الليبية املقاتلة ال�سابق والقائد
ال�سابق للمجل�س الع�سكري يف طرابل�س ،حزب الوطن .لكن العديد من املقاتلني ان�ضموا �إىل حزب
م�ستقل ،هو حزب الأمة الو�سط ،بقيادة �سامي ال�ساعديّ ،
منظر اجلماعة املقاتلة الرئي�س الذي �أ ّلف
يف ال�سابق درا�سة م�ؤثرة مناه�ضة للدميقراطية .وان�ض ّمت �إىل ال�ساعدي �شخ�صية حمورية �أخرى
يف اجلماعة املقاتلة ،هو عبدالوهاب الغايد (�شقيق الراحل �أبو يحيى الليبي ،الذي يعترب على نطاق
وا�سع الرجل الثاين يف تنظيم القاعدة) ،الذي تر�شح وجنح يف االنتخابات الربملانية يف مدينة مرزق
ّ
الت�شظي يف جماعة املقاتلني امل�س ّي�سة يتع ّلق بوجود خالفات
اجلنوبية .يف كثري من اجلوانب ،كان هذا
حول التقوى والنقاء العقائدي .ويعترب �سامي ال�ساعدي ،الذي يحمل درجة املاج�ستري يف ال�شريعة
الإ�سالمية ،مرجع ًا ديني ًا �أكرث من بلحاج .ويقال �إن زعيم حركة طالبان ،املال عمر� ،أ�شاد به بو�صفه
«�شيخ العرب» .وباملثل ،من املعروف �أن عبدالوهاب الغايد خطيب مف ّوه ومقنع ،و�أ�ستاذ يف الفقه (كما
كان �شقيقه) ،وهو الأمر الذي بدا وا�ضح ًا خالل الكلمة التي �ألقاها يف حفل تذكاري ملجزرة �سجن
�أبو �سليم يف طرابل�س يف  29متوز/يوليو.
وبينما دخل هذا التيار معرتك ال�سيا�سة ،كان هناك ف�صيل موا ًز يت�ش ّكل ومي ّثل اجليل الثاين من
اجلهاديني ال�سلفيني .ه�ؤالء هم �أبناء و�أبناء �أ�شقاء الرعيل الأول ،الذي �شهد حملة الت�سعينيات

فريدريك ويري

وتعذيب �آبائهم� ،أو من الذين مت احتجازهم وحت ّولوا �إىل التط ّرف ب�سبب جتاربهم .ذهب البع�ض
�إىل �أفغان�ستان والعراق بعد العام  ،2001و�سجنتهم قوات التحالف ،و�أعادتهم �أجهزة اال�ستخبارات
الربيطانية والأمريكية �إىل ليبيا .وخالل ا�ضطرابات ثورة العام  ،2011عادوا �إىل الظهور كقادة �ألوية
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ثورية يف بنغازي ودرنة ومدن �شرقية �أخرى.
مع ذلك ،وعلى عك�س بلحاج وحا�شيته ،مل تتخ ّل هذه املجموعة �أبد ًا عن ر�ؤيتها املت�ش ّددة .وث ّمة العب
رئي�س هو عبد احلكيم احل�صادي ،الذي �ش ّكل لواء درنة يف املراحل الأوىل للثورة ،والذي مت تغيري
ان�ضم �إىل احل�صادي �سفيان بن قمو،
ا�سمه يف وقت الحق �إىل كتيبة �شهداء �أبو �سليم .يف مرحلة ماّ ،
وهو حمارب خم�ضرم �آخر من اجلماعة املقاتلة ،ارتبط مع �أ�سامة بن الدن يف ال�سودان وقاتل مع
طالبان قبل �أن تلقي ال�سلطات الباك�ستانية القب�ض عليه وت�سلمه �إىل الواليات املتحدة 14.ويقال �إن قمو
د ّرب اللواء ولكنه اختلف يف وقت الحق مع القوة ،رمبا ب�سبب �صالته الوا�ضحة بتنظيم القاعدة .ث ّمة
�شخ�صية �أخرى �أكرث غمو�ض ًا ترتبط بهذا التيار هي عبد البا�سط عزوز ،وهو من قدامى املحاربني
ال�سابقني يف اجلهاد �ضد ال�سوفيات يف �أفغان�ستان ،ف ّر من ليبيا �إىل �سورية يف الت�سعينيات ،ثم عا�ش
لفرتة يف اململكة املتحدة قبل �أن ينتقل �إىل احلدود بني �أفغان�ستان وباك�ستان يف العام  15.2009ووفق ًا
لأحد التقارير� ،أر�سله �أمين الظواهري �شخ�صي ًا �إىل ليبيا يف �أعقاب ثورة  2011لت�أ�سي�س موطئ
قدم لتنظيم القاعدة يف درنة .ويظهر �شريط فيديو غري م�ؤرخ على الإنرتنت (رمبا يعود �إىل ربيع
العام  )2012عزوز وهو يتحدث يف اجتماع حا�شد يف درنة بح�ضور �سامل دربي ،الذي كان خليفة
16
احل�صادي يف قيادة كتيبة �شهداء �أبو �سليم والزميل املخ�ضرم يف اجلماعة املقاتلة.
اعتبارا من منت�صف العام � ،2012أ�صبحت كتيبة �شهداء �أبو �سليم قوة بارزة يف درنة ،وبد�أت
ب�إغالق �صالونات التجميل وفر�ض الأعراف االجتماعية ال�صارمة يف املدينة .ويف املحكمة املركزية
متجد ال�شريعة الإ�سالمية 17.خارج املدينة ،يف �سفوح اجلبال اخل�ضراء،
يف درنة ،ع ّلقت الفتة ّ
معروف �أن الكتيبة تدير مع�سكر ًا لتدريب املتطوعني يف �سورية .وث ّمة �أي�ض ًا دالئل على �أنها تفر�ض
نف�سها من خالل الأعمال الإجرامية مثل تهريب املخدرات وتهريب الأ�سلحة غري امل�شروعة �إىل غزة.
ويف � 2آذار/مار�س � ،2012أفادت التقارير ب�أن كتيبة �شهداء �أبو �سليم اغتالت حممد احلا�سي ،وهو
عقيد �سابق يف اجلي�ش الليبي كان م�س�ؤو ًال عن الأمن الداخلي يف درنة ،وكان يتو ّقع �أن يكون رئي�س فرع
املرجح �أن الكتيبة كانت
درنة يف قوة �أمنية جديدة تابعة لوزارة الداخلية ،اللجان الأمنية العليا .ومن ّ
تنظر �إليه باعتباره تهديد ًا لأن�شطتها املربحة يف ال�سوق ال�سوداء و�سيطرتها على الأمن يف املدينة
�ضم الكتيبة �إىل اللجان الأمنية العليا.
ب�شكل عام .وعلى �أية حال ،يف  11ني�سان�/أبريل ،مت فعلي ًا ّ
وينحدر قائد الكتيبة اجلديد ،فتحي عجيب ال�شاعري ،من �أبرز قبيلة يف درنة.
يف كثري من النواحي ،م ّيز �إ�ضفاء الطابع امل� ّؤ�س�سي على اجلهاديني ال�سلفيني مرحلة �أخرى يف
تط ّورهم ،مت ّثلت يف ظهور فرع من جماعة �أكرث تطرف ًا ان�ضوى حتت ا�سم جماعة �أن�صار ال�شريعة،
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زعم �أن هذه اجلماعة هي بقيادة �سفيان بن قمو املذكور
التي �أعلنت ت�أ�سي�سها يف ني�سان�/أبريل .و ُي َ
�آنف ًا ،يف درنة ،وهي م�ؤ ّلفة من عنا�صر �أكرث ت�ش ّدد ًا تابعة لكتيبة �شهداء �أبو �سليم التي عار�ضت دمج
ت�ضم مايقرب من  300ع�ضو ،و ُيقال
الكتيبة يف اللجان الأمنية العليا .وتفيد التقارير ب�أن اجلماعة ّ
�إنها متتلك خم ّيم ًا �صغري ًا للتدريب يف �إحدى الغابات خارج درنة ،على غرار كتيبة �شهداء �أبو �سليم.
ويف مقابلة �أجراها �أحد املنتديات اجلهادية مع قمو يف ني�سان�/أبريل� ،أ ّكد هذا الأخري �أن الكتيبة
تتواجد يف الغابة حلماية «م�صنع البخار» يف املدينة.18
كما �أن جماعة �أن�صار ال�شريعة تتواجد يف بنغازي �أي�ض ًا ،بقيادة حممد علي الزهاوي .19ووفق ًا
ل�صفحة اجلماعة على موقع فاي�سبوك ،كان الزهاوي �سجين ًا �سيا�سي ًا �سابق ًا يف عهد القذايف ،قاتل
يف معركة بنغازي يف � 19آذار/مار�س �إىل جانب راف اهلل ال�سحاتي (وهو مقاتل بارز يف اجلماعة
الإ�سالمية املقاتلة يف ليبيا ُق ِتل يف تلك املعركة) ،وتولىّ قيادة كتيبة راف اهلل ال�سحاتي ،ثم قاد
فرقة من املقاتلني ال�شرقيني للدفاع عن م�صراتة� .أما على اجلبهة ال�سيا�سية ،فهو من م� ّؤ�س�سي
الهيئة العليا حلماية وحتقيق �أهداف ثورة  17فرباير وجمعية الدعوة الإ�سالمية والإ�صالح .وبح�سب
ماورد يف ك ّرا�سات �أ�صدرتها اجلماعة ،تهدف هذه الأخرية �إىل توحيد كل اجلماعات الإ�سالمية يف
ليبيا ،واجلهاد �ض ّد «الطغاة وامل�شركني» ،و�إلغاء املحاكم العلمانية يف البالد .20وعمد الزهاوي �أي�ض ًا
�إىل ظهور علني نادر على �شا�شة التلفزيون املحلي ليدين االنتخابات بو�صفها غري �إ�سالمية ويحظر
امل�شاركة فيها.21
ُتع َتبرَ اجلماعة مت�ش ّددة� ،إال �أنها تنفي وقاد ُتها �أي �صلة بجماعة �أن�صار ال�شريعة التابعة لقمو يف
درنة .وتن�شط �أن�صار ال�شريعة يف بنغازي ب�شكل علني يف املدينة ،و ُيقال �إنها تتولىّ بع�ض وظائف
اخلدمة العامة كحرا�سة امل�ست�شفيات� ،إال �أنها ترف�ض الر�ضوخ �إىل �سلطة وزارة الداخلية .وقد �أ�شارت
التقارير �إىل وجود مركبات اجلماعة و�أع�ضائها يف االعتداء الأول على القن�صلية الأمريكية يف
بنغازي يف � 11أيلول�/سبتمرب  ،2102مع �أن اجلماعة �أ�صدرت ت�صريح ًا نفت فيه تو ّرطها نفي ًا قاطع ًا،
م�شيد ًة يف الوقت نف�سه مبرتكبي االعتداء.
قامت جماعة �أن�صار ال�شريعة يف بنغازي ب�أو�ضح دخول لها يف معرتك ال�سيا�سة يف املنطقة ال�شرقية
يف مطلع حزيران/يونيو ،عندما ّ
نظمت تظاهرة للكتائب الإ�سالمية التي ت�شبهها يف التوجه لدعم
ال�شريعة الإ�سالمية .ففي �صبيحة يوم  7حزيران/يونيو� ،سارت �أكرث من  150مركبة مت ّثل  15كتيبة،
(�إحدى ع�شرة منها مق ّرها خارج بنغازي) ،يف عر�ض ع�سكري على طول الواجهة البحرية للمدينة.
وارتدى العديد من امل�شاركني اللبا�س الأفغاين امل�ألوف بني اجلهاديني ال�سلفيني .وفق ًا لأحد قادة
الكتائب امل�شاركة كان العر�ض «يهدف �إىل تخويف من اليريدون �شريعة اهلل» .ومع ذلك ،قوبل العر�ض
مبعار�ضة �شديدة .بحلول �آخر النهار ظهرت جمموعات من ن�شطاء املجتمع املدين ،مبا يف ذلك
املنظمات غري احلكومية الكبرية واملجموعات الن�سائية ،على الواجهة البحرية يف بنغازي لالعرتا�ض

فريدريك ويري

على العر�ض .كان الكثريون يحملون �أعالم ًا والفتات كتب عليها «ليبيا لي�ست �أفغان�ستان» 22.الأهم من
ذلك ،مل تكن مظاهرة بنغازي امل�ضادة حدث ًا معزو ًال .ففي جميع �أنحاء ال�شرق الليبي ،كانت هناك
معار�ضة مزدهرة ووعي جتاه الت�ش ّدد ال�سلفي من جمموعة من الأطراف الفاعلة يف املجتمع.

للت�شدد ال�سلفي
ثقل حملي موازن
ّ

يف كل من اجليوب التي متتّع فيها بالدعم ،واجه التيار ال�سلفي الراف�ض معار�ضة �أي�ض ًا من ن�شطاء
نواح كثرية ،كان املجتمع الليبي نف�سه ي�ضبط
املجتمع املدين والقبائل ،وال�شخ�صيات الدينية .ويف ٍ
اخلطاب ال�سلفي .وكما قال �إ�سالمي عريق وم�ست�شار رئي�س املجل�س الوطني االنتقايل يف مقابلة
�أجريت معه« :ال�سلفيون ي�سعون �إىل الدعاية وميكن �أن ي�س ّببوا م�شاكل .لكن جمتمعنا يقوم بعملية
ت�صحيح ذاتي .ونحن ن�شركهم يف اخلطاب العام».
كانت هذه املعار�ضة وا�ضحة ب�شكل خا�ص يف درنة ،املدينة التي ،على الرغم من �سمعتها ال�سيئة
منذ فرتة طويلة بو�صفها معق ًال للإ�سالم ال�سيا�سي ،فيها طبقة قوية من املتعلمني و�صورة مزدهرة
للمنظمات غري احلكومية .كان �إقبال الناخبني يف درنة خالل انتخابات امل�ؤمتر الوطني العام مرتفع ًا
ن�سبي ًا ومل يحقق الإ�سالميون مكا�سب قوية .وهناك �أكرث من  140منظمة غري حكومية تعمل يف درنة،
منها  60تقودها الن�ساء .كما ظهر عدد من الفرق امل�سرحية الليربالية التي تتح ّدى النزعة الإ�سالمية
التقليدية لأن�صار ال�شريعة� ،أبرزها فرقة ت�سمى «ن�سيم احلرية» .وقد �أ�صبحت جامعة درنة منطقة
متنازع ًا عليها ب�شكل خا�ص يف ال�صراع ،حيث حتاول اجلماعات ال�سلفية فر�ض قيود اجتماعية على
للتو�سط وحل النزاعات .وقد ظهر ع�ضو
الطالب .ويف الوقت نف�سه ،ظهرت اجلامعة ك�أر�ض حمايدة ّ
هيئة تدري�س بارز ،عادل العنيبة – هو �أي�ض ًا ع�ضو يف املجل�س املحلي يف درنة  -كو�سيط �أ�سا�سي مع
اجلماعات ال�سلفية يف املنطقة .وفق ًا ملحاورين عدة ،مت ّكن عنيبة من �إقناع كتيبة �شهداء �أبو �سليم
باالنت�ساب �إىل اللجان الأمنية العليا .ويقال �إنه حاول اتّباع مقاربة مماثلة مع �أن�صار ال�شريعة لكنه
مل يو ّفق.
ب�صرف النظر عن ه�ؤالء املتحاورين ،هناك و�سطاء من رجال الدين .ينحدر رجال الدين ه�ؤالء
من الو�سط ال�سلفي نف�سه كالراف�ضني والذين رمبا كانوا هم �أنف�سهم حمتجزين �سابقني يف �سجن �أبو
�سليم ،لكنهم يبدون وجهة نظر �أكرث اعتدا ًال 23.ومن �أهم ه�ؤالء مفتي ليبيا ال�شيخ �صادق الغرياين.
وقد برز الغرياين الذي ع ّينه املجل�س االنتقايل يف من�صب املفتي يف �أيار/مايو  ،2011باعتباره واحد ًا
من �أبرز الو�سطاء يف النزاعات يف املجل�س االنتقايل ،لي�س فقط ب�ش�أن الق�ضايا الدينية ،بل ب�ش�أن
القتال القبلي يف اجلنوب والغرب .ويف مايتع ّلق بامل�س�ألة ال�سلفية ،لعب الغرياين دور ًا حموري ًا يف �إدانة
تدني�س الأ�ضرحة ال�صوفية 24.كما لعب املقاتلون ال�سابقون الذين ان�ضموا �إىل حزب الوطن بزعامة
بلحاج دور ًا يف التوعية� .إذ يقول ع�ضو يف حزب الوطن« :نحن نحاول �أن نتحدث �إىل جماعة �أن�صار
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ال�شريعة .نقول لهم« :ميكنكم االحتجاج ،ولكن اجلبوا ن�ساءكم و�أطفالكم ولي�س الأ�سلحة .الترتدوا
املالب�س الأفغانية .نحن نقول لهم ،يجب عليكم التحدث �إىل و�سائل الإعالم» .ومت ّثل جماعة الإخوان
امل�سلمني الليبية ثق ًال موازن ًا �آخر ،فهي متلك �شبكة �إعالمية قوية يف ال�شرق من خالل موقع املنارة
ال�شهري الذي كثري ّا ماين�شر �إدانات و�أفكار ًا مناق�ضة للت�ش ّدد ال�سلفي.
مع ذلك� ،أثبتت القبائل �أنها �أقوى ثقل موازن لل�سلفية يف �شرق البالد .فقد �شارك �شيوخ القبائل
(معروفون باللهجة املحلية با�سم وجهاء) يف التوا�صل مع
�أثبتت القبائل �أنها �أقوى ثقل موازن لل�سلفية يف �شرق ال�سلفيني ،يف حماولة جلذبهم �إىل املجال�س املحلية ودمج
البالد.
كتائبهم يف الأجهزة الأمنية الر�سمية� .أ�صواتهم لها ت�أثري
�أي�ض ًا .ففي مقابلة متت يف ني�سان�/أبريل � ،2012صرح
قمو ب�أنه �سين�صاع �إىل �إمالءات الوجهاء بدمج جماعة �أن�صار ال�شريعة يف اجلي�ش الليبي �أو اللجان
الأمنية العليا 25.وكانت القبائل �أي�ض ًا م�صدر ًا ل�ضغوط غري عادية ،والتي اتّ�ضحت يف منا�سبتني� .أو ًال،
يف �أعقاب مقتل حممد احلا�سي� ،أزالت قبيلته ،ال�شالوية ،نقاط التفتي�ش اخلا�صة بكتيبة ال�شهيد �أبو
�سليم يف درنة وطاردت الكتيبة خارج املدينة ملدة ثالثة �أيام .ثاني ًا ،دفع مقتل احلا�سي �إىل عقد م�ؤمتر
كبري للقبائل ال�شرقية جنوب درنة يف وقت ما �أواخر حزيران/يونيو .مت االتفاق على �أن مينع �شيوخ
القبائل �شبابهم من االن�ضمام كتيبة ال�شهيد �أبو �سليم ،وجماعة �أن�صار ال�شريعة ،واجلماعات ال�سلفية
امل�شابهة .ف�ض ًال عن ذلك ،اتّفقت القبائل على �أنها لي�ست م�س�ؤولة عن �أي �شخ�ص يدخل �صفوف هذه
اجلماعات؛ و�إذا قتل �أحد �أفراد القبائل الذين ان�ضموا �إىل اجلماعة �أو اعتقلته ال�شرطة �أو الأجهزة
الأمنية ،ف�إن قانون العقوبات القبلية التقليدي لن يط ّبق عليه.
و�ضعت نتائج االنتخابات ال�سلفيني الراف�ضني يف موقف دفاعي �أكرث ،من خالل الك�شف عن �أن
�أغلبية الناخبني الليبيني ،وحتى يف اجليوب الإ�سالمية مثل �شرق درنة ،تر ّكز على �أجندات عملية
تكنوقراطية لتطوير البالد ،بد ًال من التقوى والعمل اخلريي والعدالة االجتماعية ،والتي مت ّثل نقاط
القوة التقليدية للإ�سالميني .يف كثري من احلاالت ،يتعينّ على ال�سلفيني �أن يجدوا مكان ًا منا�سب ًا �أو
ق�ضية مقنعة يكون لها �صدى يف ليبيا .الكثري من هذه الأمور تت�صل بالأعراف االجتماعية املحافظة
بالفعل والتقوى يف البالد؛ فامل�شروبات الكحولية حمظورة والكثري من الن�ساء يرتدين احلجاب.
لذلك جل�أت العنا�صر الأكرث تط ّرف ًا يف احلركة ال�سلفية �إىل تدمري الأ�ضرحة والقبور ال�صوفية ،والتي
يعتربونها وثنية وغري �إ�سالمية .وقد �أثارت هذه احلوادث غ�ضب ًا مل ي�سبق له مثيل �ض ّد ال�سلفيني،
وكذلك �ضد وزارة الداخلية لف�شلها يف منع الهجمات وال�سماح بها ظاهري ًا .ووفق ًا لروايات عدة ،هذا
العنف لي�س عالمة على قوة ت�أثري ال�سلفيني يف املجتمع الليبي ،و�إمنا على عزلتهم وتهمي�شهم .فقد
قال �أحد النا�شطني املحليني« :التقيت العديد من �أع�ضاء �أن�صار ال�شريعة .وبدا �أنهم خائفون� .إنهم
يتع ّر�ضون �إىل االنتقاد با�ستمرار ب�سبب الغ�ضب ال�شعبي من هجماتهم على املواقع ال�صوفية».

فريدريك ويري

الأولوية الأ�سا�سية الآن بعد االعتداء على القن�صلية الأمريكية يف بنغازي هي و�ضع احلوكمة
ال�شاملة والتنمية و�إ�صالح القطاع الأمني يف ال�شرق .وهذا الينطبق على املناطق ال�ساحلية احل�ضرية
يف برقة وح�سب ،بل �أي�ض ًا على �أطراف ال�صحراء حيث احتدم ال�صراع يف الكفرة منذ �شباط/
فرباير .2012

�صراع التبو والعرب يف الكفرة
الكفرة ،مركز التجارة القدمي والعمل وتهريب املخدرات عرب ال�صحراء ،مدينة نائية تقع على بعد
نحو  540مي ًال من ال�ساحل ،يف املثلث احلدودي بني م�صر وال�سودان وت�شاد .من بني عدد �سكانها
املق ّدر بـ 43500ن�سمة ،الغالبية هم من العرب من قبيلة الزوي ،وحواىل  10يف املئة من ال�سكان من
عرقية التبو ،وهي املجموعة التي يوجد معظمها يف ت�شاد ولكن �أي�ض ًا يف ليبيا ،يف �سبها والقطرون
والكفرة .منذ �شباط/فرباير  ،2012خ ّلف القتال بني التبو والزوي يف الكفرة �أكرث من  200قتيل.
امت ّد ال�صراع بني الزوي والتبو عرب برقة وكل �أرجاء ليبيا على م�ستويات متع ّددة .فقد ه ّدد زعيم
التبو عي�سى عبداملجيد ،م�شري ًا �إىل الهجمات الع�شوائية التي قامت بها قبيلة الزوي وعدم قدرة
املجل�س االنتقايل على منعها ،مبقاطعة انتخابات امل�ؤمتر الوطني العام ،مطالب ًا ب�أن تتمركز قوة حفظ
�سالم دولية يف الكفرة ،و�أن مينح ممثلو التبو مقاعد يف جمل�س الوزراء 26.وحذر من �إمكانية �إقامة
دولة منف�صلة للتبو يف اجلنوب �أي�ض ًا.
وه ّدد �أفراد قبيلة الزوي �أي�ض ًا ب�أن يعلنوا منطقة حكم �شبه ذاتي �إذا ا�ستم ّر القتال .وخالف ًا للتبو،
متتلك قبيلة الزوي و�سيلة �ضغط اقت�صادي قوية :النفط .فمن خالل وقوع حقول نفطية وا�سعة حتت
�سيطرتها ،ميكنها �أن ت ّدعي ظاهري ًا ب�أنها ت�سيطر على ماي�صل �إىل  17يف املئة من انتاج النفط يف
ليبيا؛ ويعمل رجال قبيلة الزوي مبثابة حرا�س �أمن يف م�صايف وحمطات معاجلة عدة 27.وه ّددت
28
القبيلة يف منا�سبات متع ّددة بوقف �إنتاج النفط �إذا مل يتدخل املجل�س االنتقايل يف الكفرة.

�صراع على الهو ّية واملوارد

يعك�س ال�صراع احلايل يف الكفرة ت�ضافر عوامل قومية و�إثنية وحملية واقت�صادية .فمن ناحية،
مي ّثل القتال تناف�س ًا على �شبكات التهريب املربحة يف املدينة .وبح�سب روايات خمتلفة ،اندلعت �أعمال
العنف يف �شباط/فرباير  2012عندما اعتقل حرا�س من قبيلة التبو مه ّربني من قبيلة الزوي� ،أو عندما
قتل �صاحب متجر من الزوي يف عملية �سطو م�سلح قام بها �أفراد من التبو .وب�شكل �أعم� ،إن النزاع
هو �صراع يخو�ضه التبو للتخ ّل�ص من تبعات �سيا�سات القذايف التمييزية التي حرمتهم من اجلن�سية
والإ�سكان والرعاية الطبية ،وحكمت عليهم ب�أن يكونوا يف و�ضع �أ�شبه بالعبيد حتت حكم قبيلة الزوي.
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وقد غ ّذت �سيا�سات التعريب التي مار�سها القذايف مظامل التبو مع الدولة .فخالل احلرب الليبية -
الت�شادية ( ،)1994-1975وقع التبو يف الكفرة يف دائرة ال�شبهة �أكرث كطابور خام�س لت�شاد ،يف حني
�أغدقت احلكومة الليبية على قبيلة الزوي الأ�سلحة واملال كي جت ّندهم كوكالء للدولة .ف ّر الالجئون
التبو من �شمال ت�شاد �إىل الكفرة ،ما �أربك توازن القوة اله�ش بني املجموعتني �أكرث.
خالل �أواخر الت�سعينيات وحتى العام � ،2000شهد التبو تراجع ًا حاد ًا يف �أ�سباب عي�شهم يف الكفرة،
حيث تقوقعت غالبيتهم يف ظروف �شبيهة بالغيتو يف منطقتي ال�سويدية وقدريف .يف العام ،2007
�سحب القذايف اجلن�سية الليبية من العديد من �أبناء التبو يف الكفرة ،وحرمهم فعلي ًا من الرعاية
ال�صحية والإ�سكان وفر�ص العمل والتعليم .ر ّد ًا على ذلك� ،ش ّكل التبو املحليون جبهة �إنقاذ التبو
الليبية؛ و�أعقبت ذلك �أعمال �شغب واحتجاجات وا�سعة .يف العام  ،2008قمع النظام انتفا�ضة كبرية
للتبو يف الكفرة ،ون�شر طائرات الهليكوبرت والدبابات 29.ومع ذلك ،و�ضع الزوي والتبو ،خالل ثورة
العام  ،2011خالفاتهم جانب ًا ب�شكل م�ؤقت وقاتلوا مع ًا �ضد القذايف.
لكن يف �أعقاب �إطاحة القذايف ،عاود ال�صراع الظهور .فكل طرف ي�شعر ب�أنه حمروم على نحو
متزايد ،معترب ًا �أن الطرف الآخر يكت�سب وب�سرعة �أف�ضلية اقت�صادية و�سيا�سية .ومل ي�ؤ ّد غياب الدولة
كو�سيط ،والفراغ الأمني العام� ،إال �إىل تعميق هذا الت�ص ّور .ولأنها مدججة بالأ�سلحة الثقيلة من
م�ستودعات الأ�سلحة املحلية يف املنطقة ،ا�ستنفرت كتائب التبو والزوي لتوفري الأمن املحلي وت�صارعت
من �أجل ال�سيطرة على طرق التهريب عرب احلدود .على هذه اجلبهة ،يبدو �أن التبو ا�ستغلوا ميزة
املوافقة ال�ضمنية للحكومة .وب�سبب �ش ّكه يف �أن �أبناء قبيلة الزوي هم من �أن�صار القذايف منذ فرتة
طويلة ،فقد ا�ستثمر املجل�س االنتقايل �سلطة عبد املجيد عي�سى ملراقبة وحرا�سة احلدود اجلنوبية
30
ال�شرقية .يف الواقع� ،س ّلمه املجل�س االنتقايل ماي�شبه احتكار االقت�صاد غري امل�شروع يف املنطقة.
وبت�شجيع من هذه الرثوة املكت�شفة حديث ًا ،يحاول التبو ا�ستعادة جن�سيتهم ،مطالبني بتح�سني اخلدمات
االجتماعية والو�صول �إىل ال�سلطة ال�سيا�سية .وي�شكو الكثريون من �أنه بد ًال من معاجلة هذه املطالب،
توا�صل احلكومة بب�ساطة انتهاج ال�سيا�سات التمييزية التي كانت متبعة يف عهد القذايف.
تفاقمت هذه النظرة بال �شك ب�سبب البعد املثري للخالف عرب احلدود يف ال�صراع .يف �أعقاب
الإطاحة بالقذايف ،عاد الآالف من قبيلة التبو من ت�شاد �إىل الكفرة ،وا ّدعى الكثري منهم �أنهم
مواطنون ليبيون .وكان عدم وجود �سجالت دقيقة يعني �أن من امل�ستحيل التح ّقق من االدعاءات .ويف
الفرتة التي �سبقت انتخابات امل�ؤمتر الوطني العام يف  7متوز/يوليو ،رف�ض املجل�س االنتقايل ت�سجيل
مايقرب من  1000ناخب من التبو يف الكفرة بحجة �أن جن�سياتهم مزورة� ،أي  15يف املئة تقريب ًا من
ربرات يف
التبو يف الكفرة والذين يبلغ عددهم  .7000ويف حني �أن اخلطوة كان لها بال �شك بع�ض امل ّ
بع�ض احلاالت ،فقد �أ�شعلت الو�ضع الذي كان متوتّر ًا بالفعل.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،اتّهم العديد من و�سائل الإعالم الليبية وزعماء قبيلة الزوي يف الكفرة التبو
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املحليني ب�أنهم يح�صلون على العون من ميلي�شيات ت�شادية و�سودانية ،وحتديد ًا اجلماعة املعار�ضة يف
دارفور ،حركة العدل وامل�ساواة 31.يف كثري من النواحي ،يعترب هذا االتهام كب�ش فداء منا�سب ًا ملا هو
يف نهاية املطاف �صراع على ال�سلطة املحلية واملوارد يف ليبيا .ومع ذلك ،ف�إن حركة العدل وامل�ساواة
لديها تاريخ من ّ
التدخل يف �ش�ؤون الكفرة �أ ّدى �إىل تفاقم التوتّرات بني الزوي والتبو .فخالل حرب
العام  ،2011على �سبيل املثال ،هاجمت حركة العدل وامل�ساواة الكفرة وحاربت مع جي�ش القذايف �ضد
القوى الثورية غرب ًا حتى م�صراتة .و�أ�سرت قوات حركة العدل وامل�ساواة التي كانت تقاتل يف الربيقة
�أحد القادة الثوريني من الكفرة ونقلته �إىل دارفور ،ومل يطلق �سراحه �إال بعد دفع فدية بلغت 100
�ألف دينار ليبي.

ا�ستجابة احلكومة :التعاقد من الباطن على الأمن والو�ساطة

ب�سبب افتقارها �إىل القدرة على ب�سط �سلطتها ،اعتمدت احلكومة على حتالفات امليلي�شيات املحلية
ال�ستعادة الأمن ،وعلى وفود من �شيوخ القبائل للتفاو�ض على وقف �إطالق النار .يف كلتا احلالتني،
ف�شلت هذه اال�سرتاتيجية غري الر�سمية يف توفري �سالم دائم
�أو معاجلة اجلذور الرا�سخة لل�صراع .ويف بع�ض احلاالت
لقد ف�شلت ا�سرتاتيجية احلكومة املتم ّثلة باالعتماد
انتهى بها الأمر �إىل ت�أجيج التوتّرات ب�صورة �أكرب.
على حتالفات امليلي�شيات املحلية ال�ستعادة الأمن،
بد ًال من �إر�سال اجلي�ش� ،أوفد املجل�س االنتقايل ائتالف ًا من
وعلى وفود من �شيوخ القبائل للتفاو�ض على وقف
الكتائب الثورية واملعروف با�سم الدرع الليبي ال�شرقي �إىل
�إطالق النار ،يف توفري �سالم دائم �أو معاجلة اجلذور
الكفرة( 32.يف حزيران/يونيو ،منعت جمموعة من �شيوخ
الرا�سخة لل�صراع.
قبيلة املجابرة من �أجدابيا وحدة من مقاتلي �أن�صار ال�شريعة
من التحرك جنوب ًا للم�شاركة يف القتال بالكفرة) 33.ووفق ًا
لعدد من الروايات ،انتهى الأمر بالدرع �إىل مفاقمة الو�ضع يف الكفرة من خالل اعتماد مقاربة حزبية
ب�صورة وا�ضحة جتاه القتال ،حيث كانت كتائب الزوي القبلية تعزّز هذه القوات .يف منا�سبات عدة،
�أفادت التقارير ب�أن الدرع ق�صف حي التبو يف مدينة قدريف ،مات�س ّبب يف �سقوط �ضحايا من املدنيني،
وعند مرحلة مع ّينة قام بعملية طرد جماعي للتبو من الكفرة بلغت ،بح�سب عي�سى عبداملجيد ،ح ّد
التطهري العرقي .ويبدو �أن بع�ض قادة درع ليبيا يعتقدون �أنهم يقاتلون تدفق ًا للمتطوعني الأفارقة من
كينيا وال�صومال وال�سودان وت�شاد وموريتانيا ،الذين جاءوا مل�ساعدة التبو 34.كان �أحد مطالب قبيلة
التبو الرئي�سة هو ان�سحاب قوات الدرع الليبي ال�شرقي واال�ستعا�ضة عنها بوحدات نظامية من اجلي�ش
الليبي.
اعتبار ًا من منت�صف متوز/يوليو ،ان�سحب الدرع على مايبدو وح ّلت حم ّله حتالفات جديدة من
ميلي�شيا اجلي�ش الليبي واحتاد الكتائب الثورية ،التي حتر�س احلدود �أي�ض ًا .وبينما اليعترب هذا ح ًال
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قاب ًال للتنفيذ وطويل الأمد ،يبدو �أنه �أخمد اال�ضطرابات �إىل حد ما ،حيث يعترب التبو والزوي قادة
هذه الكتائب حمايدين وغري متح ّيزين .ومع ذلك ،رمبا تكون هناك تكاليف �أخرى لهذه املقاربة .وكما
هو احلال يف �أمثلة �أخرى يف جميع �أنحاء البالد ،ف�إن �سيا�سة املجل�س االنتقايل بـ«تفوي�ض» الكتائب
بقمع ال�صراعات املحلية �أو ب�سط �سيطرتها على احلدود منحت تلك القوات قدر ًا خطري ًا من احلكم
زعم �أن احتاد الكتائب الثورية يطلب �أن تدفع له مبالغ مالية من الدبلوما�سيني
الذاتي والنفوذ� .إذ ُي َ
الأوروبيني مبا�شرة يف مقابل منع املهاجرين من �أفريقيا جنوب ال�صحراء من اجتياز ليبيا و�إغراق
جنوب �أوروبا.
�إىل جانب �إيفاد الكتائب� ،أر�سل املجل�س االنتقايل فرق ًا من �شيوخ القبائل ،وحتديد ًا من �أجدابيا،
36
�إىل الكفرة 35.وعندما ف�شل ه�ؤالء ،مت �إر�سال �شيوخ ع�شائر �آخرين من م�صراتة ونفو�سة والزاوية.
واعتبار ًا من مطلع �آب�/أغ�سط�س ،تفاو�ض ال�شيوخ على هدنة ّ
ه�شة بدا �أنها� ،إىل ح ّد كبري ،نتيجة
الن�سحاب الدرع الليبي ال�شرقي من املنطقة 37.ومن غري امل�ؤكد ما �إذا كان وقف �إطالق النار
�سي�صمد .فقد �ش ّبهه �أحد م�س�ؤويل الأمم املتحدة يف املنطقة بـ«الإ�سعافات الأولية» التي ف�شلت يف
معاجلة الق�ضايا الأو�سع مثل عدم امل�ساواة االجتماعية واالقت�صادية يف املدينة.
يف الوقت نف�سه الذي كانت هذه الو�ساطة جتري على قدم و�ساق ،اتّخذ املجل�س االنتقايل خطوات
وئيدة لل�سيطرة على منطقة احلدود الثالثية بني ال�سودان وت�شاد وليبيا .يف �آذار/مار�س ،2012
�أن�شئت فرقة حدود م�شرتكة بني الدول الثالث ،ولكن عملية ن�شرها عانت من الت�أخري 38.و�شهدت
الأ�سابيع الأخرية �أي�ض ًا جهود ًا حكومية لت�سجيل ثوار التبو ال�سابقني ودجمهم يف ال�شرطة واجلي�ش.
لكن ُيقال �إن هناك تر ّدد ًا بني الكثري من التبو ب�ش�أن االن�ضمام ،ب�سبب خماوف من عمليات ت�س ّلل
مت�ص ّورة للجي�ش من جانب �أ�شخا�ص غري متعاونني من عهد القذايف 39.ولعل هذا ي�س ّلط ال�ضوء على
احلاجة �إىل �إ�صالح القطاع الأمني والذي مي ّثل ،جنب ًا �إىل جنب مع �صياغة د�ستور ف ّعال ،اخلطوة
احلا�سمة املقبلة بالن�سبة �إىل ال�شرق.

اخلطوات التالية يف ال�شرق:
العقبة الد�ستورية
يف الأ�شهر املقبلة� ،سيواجه امل�ؤمتر الوطني العام �أ�سئلة �صعبة حول التوازن بني احلكومة املركزية
وبني الإدارة املحلية .يتوقف الكثري من هذه الأ�سئلة على �صياغة د�ستور ف ّعال .وبالفعل ،جرى نقا�ش
كبري حول عملية �صياغة هذه الوثيقة ،حيث اعتربها الكثريون يف ال�شرق مبثابة اختبار مابعد
االنتخابات اللتزام امل�ؤمتر الوطني العام بت�سوية اخلالفات بني ال�شرق والغرب .يف �آذار/مار�س
ين�ص
� ،2012أجرى املجل�س االنتقايل تعدي ًال ملحوظ ًا للمادة  30من الد�ستور عندما �أ�صدر مر�سوم ًا ّ
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على �أن تقوم جلنة من  60ع�ضو ًا ب�صياغة الوثيقة – يطلق عليها «جلنة الـ – »60والتي �ست�ش ّكل
و�سيعي امل�ؤمتر الوطني العام �أع�ضاءها ال�ستني
على غرار الهيئة التي �صاغت د�ستور العام .1951
نِّ
لتمثيل كل من الأقاليم الثالثة يف ليبيا .واعتربت تلك حماولة وا�ضحة لك�سب الدعم من �إقليم برقة.
ين�ص على �ضرورة �أن يتم �إقرار �أي �إجراء من
اليختلف التعديل كثري ًا عن �سابقة العام  1951حيث ّ
�أغلبية الثلثني زائد واحد ،وهو حتذير يهدف �إىل منع �إقليم واحد من جتاوز الإقليمني الآخرين ،كما
40
حدث �أثناء عملية العام .1951
يف  5متوز/يوليو� ،2012 ،أي قبل يومني فقط من االنتخابات ،م�ضى املجل�س االنتقايل �إىل �أبعد
من ذلك يف حماولة لتج ّنب املقاطعة املتو ّقعة من ال�شرق .فقد �أعلن �أنه �سيتم انتخاب جلنة الـ60
عرب الت�صويت ال�شعبي ،بد ًال من �أن تعينّ  .قوبل الإجراء بدعم وا�سع يف ال�شرق ،ولكن كانت هناك
بالت�أكيد �أ�صوات ناقدة �أي�ض ًا .عبرّ البع�ض عن اعتقاده ب�أن عملية �صياغة الد�ستور �ست�صبح م�س ّي�سة
ب�شكل مفرط و�أنه ينبغي اختيار �أع�ضاء اللجنة من اخلرباء القانونيني وعلماء ال�سيا�سة والتكنوقراط
بد ًال من انتخابهم �شعبي ًا .وقال �آخرون �إن التعامل مع كل منطقة كدائرة انتخابية واحدة �سيه ّم�ش
املدن والقرى ذات الكثافة ال�سكانية املنخف�ضة 41.ويف بيان �أ�صدره بعد االنتخابات ،بدا �أن املجل�س
االنتقايل ترك الباب مفتوح ًا حتى �أمام مزيد من التعديل بالإ�شارة �إىل �أن تعديل ربع ال�ساعة الأخري
مل يكن ملزما قانون ًا للم�ؤمتر الوطني العام 42.واعتبار ًا من �أول �آب�/أغ�سط�س ،وفق ًا مل�س�ؤول الأمم
املتحدة يف بنغازي ،باتت هناك م� ّؤ�شرات على �أن امل�ؤمتر الوطني العام اجلديد �سيلغي ر�سمي ًا التعديل
الذي �أجراه املجل�س االنتقايل ،لأنه يعتربه غري قانوين .و�إذا ماحدث هذا ،ف�إن من امل�ؤكد تقريب ًا �أنه
ي�شجع دعاة الفدرالية الأكرث ت�ش ّدد ًا.
�سيحيي ال�شكوك ال�شرقية جتاه التهمي�ش ،ورمبا ّ
وب�صرف النظر عن هذه املناق�شات ،ف�إن اللجنة وامل�ؤمتر الوطني العام يواجهان جدو ًال زمني ًا طموح ًا
العتماد الد�ستور .وفق ًا لتعديل مت �أخري ًا ،ف�إن �أمام اللجنة مائة وع�شرين يوم ًا ل�صياغة الد�ستور ومن
ثم �إجراء اال�ستفتاء خالل ثالثني يوم ًا .بعد ذلك يحال الد�ستور �إىل امل�ؤمتر الوطني العام للت�صديق
عليه و�إ�صداره .و�أ�شار كثريون �إىل احتمال حدوث ا�ضطرابات يف هذه العملية ،مذ ّكرين بق ّلة خربة
اللجنة ومندوبي امل�ؤمتر الوطني العام على حد �سواء ،وعدم وجود كتلة برملانية وا�ضحة ،و�إمكانية
اخللط بني الق�ضايا الوطنية والبلدية .ودعا �آخرون �إىل متديد الفرتة الزمنية ،م�شريين �إىل �سابقة
ً 43
د�ستور العام  1951التي و�ضعت يف خالل خم�سة وع�شرين �شهرا.

ت�شكيل قطاع الأمن
ّ
بغ�ض النظر عن اجلدول الزمني للد�ستور ،يواجه امل�ؤمتر الوطني العام التح ّدي الهائل املتم ّثل يف
�إعادة بناء القطاع الأمني يف البالد ،وهي املهمة التي ترتتّب عليها �آثار بالغة الأهمية وال�س ّيما يف
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ال�شرق ،نظر ًا �إىل ازدياد �أعمال العنف م� ّؤخر ًا يف بنغازي ومدن �أخرى .يف متوز/يوليو وحده قتل �أكرث
من  13من امل�س�ؤولني يف عهد القذايف يف بنغازي واملدن املحيطة بها .كما �شهدت بنغازي �سل�سلة من
الهجمات بالقنابل والقذائف ال�صاروخية� ،ض ّد �إحدى املحاكم وال�سجون ،وعمليات خطف ،وهجمات
بالعبوات النا�سفة �ض ّد املق ّرات الأمنية املحلية 44.واليزال مرتكبو هذه الهجمات جمهولني .وقد
عزاها البع�ض �إىل جماعة �إ�سالمية ت�أخذ القانون بيدها ولديها قائمة بالأهداف التي ت�ضربها .ورمبا
تكون �أي�ض ًا حماوالت من جانب ميلي�شيا حملية ل�ضرب الأجهزة الر�سمية جلهاز �أمن الدولة ،والتي
يعتقد �أن م�س�ؤولني من عهد القذايف يعملون فيها.
ي�ضاف �إىل كل هذا اخلالف الدائر بني �أبناء القبائل املعار�ضني وامل�ؤيدين للراحل عبدالفتاح
يون�س ،وزير الداخلية ال�سابق الذي ان�شقّ يف ظل حكم القذايف لي�صبح القائد الع�سكري للمعار�ضة
خالل الثورة .فقد مت اغتياله يف ظروف غام�ضة يف بنغازي يوم  28متوز/يوليو  ،2011واندلع الكثري
من �أعمال العنف الأخرية ع�شية ذكرى وفاته .على �سبيل املثال ،يف م�ساء يوم  31متوز/يوليو ،اقتحم
م�سلحون مل ّثمون مبنى وزارة الداخلية يف بنغازي و�أطلقوا �سراح قاتله املزعوم.
ّ
امللحة ملعاجلة الو�ضع الأمنييف ال�شرق
بغ�ض النظر عن م�صدرها ،ت�شري الهجمات �إىل ال�ضرورة ّ
يف �إطار �إ�صالح �أو�سع لقطاع الأمن يف البالد .وعلى وجه التحديد ،يجب �أن تدمج العديد من الكتائب
الثورية يف ال�شرطة النظامية واجلي�ش ،ويجب �أن يعطى الثوار ال�شباب فر�ص ًا للتدريب على العمل �أو
موا�صلة التعليم .والب ّد �أن ير ّكز الكثري من العمل على الهيئات الأمنية اخلا�صة وامل�ؤقتة التي �أن�ش�أها
املجل�س االنتقايل �أو �سمح ب�إن�شائها .يف بع�ض احلاالت ،يتم و�صفها على �أنها حظائر �أو مراكز �إعادة
ت�أهيل لكتائب ثورية على طريق التفكيك واالندماج يف ال�شرطة واجلي�ش .ويف حاالت �أخرى ،هي
مبادرات عملية من جانب قادة الكتائب �أنف�سهم ،ملقاومة �إدماج مقاتليهم يف اجلي�ش �أو ال�شرطة
واحلفاظ على متا�سك الكتائب ولو حتت ا�سم خمتلف .و�سيتعينّ على احلكومة املركزية �أن جتد و�سيلة
�إما لتفكيك هذه القوات �أو و�ضعها حتت رقابة �أ�ش ّد 45.وبخالف ذلك ،ف�إنها تتع ّر�ض �إىل خطر �أن
تتطور هذه القوات لت�صبح نوع ًا من دولة الظل التي تف�سد تطوير امل� ّؤ�س�سات الدميقراطية.
من بني هذه الهيئات ،تع ّد اللجان الأمنية العليا هي الأكرث �إ�شكالية ،حيث تخ�ضع �إىل �إ�شراف
وزارة الداخلية .التزال �أعداد هذه القوة غام�ضة ،حيث ت�شري بع�ض التقديرات �إىل �أنها ترتاوح بني
 90000و 100000ع�ضو .ظاهري ًا ،تت�ألف القوة من مقاتلني ثوريني من املفرت�ض �أن ّ
ي�سخروا ،م�ؤقت ًا،
حما�ستهم وخربتهم القتالية خلدمة الأمن االنتقايل ،وخا�صة خالل فرتة االنتخابات .يتم ّثل اجلانب
الأ�سو�أ يف �أن اللجان تركت بنية الكتيبة �سليمة ،وان�ضمت كتائب كاملة ب�شكل جماعي وا�ستبدل
قادتها مواقعهم بكل ب�ساطة .يف �أواخر �آب�/أغ�سط�س  ،2012كانت هناك م�ؤ�شرات مثرية للقلق ب�أن
اللجان يف طرابل�س خمرتقة من قبل ال�سلفيني املت�ش ّددين الذين د ّن�سوا املواقع ال�صوفية يف طرابل�س
وزلينت 46.ومن املفارقات ،بعد ذلك� ،أن هذه اللجان تدمي نظام الكتائب نف�سه الذي يحاول املجل�س
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االنتقايل تفكيكه ،وهي على خالف مع برامج الت�سريح الأخرى يف �إطار مكتب رئي�س الوزراء ووزير
47
الدفاع.
نادر ًا مامت ّكنت اللجان الأمنية العليا من ك�سب ثقة املواطنني الليبيني .وبينما ُي�سخر من �أفراد
ال�شرطة املحلية (التي تخ�ضع �أي�ض ًا �إىل �إ�شراف وزارة الداخلية) بو�صفهم من عهد القذايف ويرف�ضون
التعاون ،ف�إن �أفراد اللجان الأمنية العليا مرهوبو اجلانب بو�صفهم من البلطجية وامل�شاغبني �أو ُي�سخر
منهم على �أنهم من غري الأ�سوياء� .إذ تنت�شر االتهامات بالتعذيب واالختطاف والقتل على نطاق وا�سع.
موحد ًا �أكرث ولدى اللجان الأمنية
وث ّمة دالئل متزايدة على وجود �إ�شكالية مقلقة ،حيث �أ�صبح الزي ّ
الآن موقع على �شبكة االنرتنت ،ماي�شري �إىل �أنها لن تختفي قريب ًا 48.وقد �أجربت اللجان الأمنية العليا
يف طرابل�س امل�ؤمتر الوطني العام م� ّؤخر ًا على الرتاجع عرب التلويح بالإ�ضراب بعد �أن كان طالب
با�ستقالة قادة اللجان الأمنية عقب تدني�س الأ�ضرحة ال�س ّنية يف �أواخر �آب�/أغ�سط�س.
وثمة �إ�شكالية �أخرى م�ساوية لإ�شكالية اللجان الأمنية على املدى الطويل ،وهي حتالف الدرع
الليبي من كتائب من ال�شرق وم�صراتة والزنتان الذي يعمل يف الواقع باعتباره موازي ًا للجي�ش الليبي
ال�ضعيف .فقد انتهى الأمر بالدرع يف �أغلب الأحيان �إىل ت�أجيج التوتّرات يف ال�شرق لأنه ينظر �إىل
قادته باعتبارهم طرف ًا يف النزاع املحلي .يف كثري من النواحي ،تع ّد القوة مبادرة عملية من قادة
الكتائب �أنف�سهم ،تهدف �إىل مقاومة �إدماج مقاتليهم يف اجلي�ش �أو الإدارات الر�سمية وال�شرطة
واحلفاظ على هيكل الكتائب ولو حتت ا�سم خمتلف �أكرث ر�سمية.
ّ
يخطط قائد �إحدى كتائب م�صراتة (الذي ميكن و�صفه ب�أنه �أقوى قائد الع�سكرية يف املدينة)
لتحويل الدرع �إىل القوة الع�سكرية االحتياطية يف ليبيا ،والتي من �ش�أنها �أن تعمل جنب ًا �إىل جنب مع
اجلي�ش والبحرية والقوات اجلوية يف البالد ،و�سيتولىّ �إدارتها رئي�س �أركان اجلي�ش الليبي مبا�شرة.
وفق ًا خلطته� ،سيتم تدريب �أفراد الدرع مدة �شهر واحد يف ال�سنة ويح�صلون على راتب وعلى املزايا
الطبية لهم ولأُ َ�س ِرهم .ويف املقابل� ،سي�س ّلمون �أ�سلحتهم الثقيلة من املدفعية والدبابات وال�صواريخ
والبنادق غري املرت ّدة �إىل وزارة الدفاع .و�ستعيد احلكومة �شراء �أ�سلحة املقاتلني املتو�سطة ،واملدافع
امل�ضادة للطائرات من عيار  14.5و 23ملليمرت ،التي كانت ت�ش ّكل العنا�صر الأ�سا�سية للثورة .و�سيتم
تخزين هذه الأ�سلحة كافة يف «مناطق ع�سكرية» �إقليمية ي�شرف عليها قادة الدرع املحليون .ويهدف
هذا املخطط املزعوم �إىل تفكيك الكتائب ،لأن املجندين ين�ضمون ك�أفراد ،ال كجزء من جمموعة.
ومع ذلك ،من ال�صعب �أن نت�صور �أنها جمرد و�سيلة بارعة للحفاظ على �صالحيات الكتائب املناطقية
49
وو�ضع الدرع كو�سيلة للتح ّوط من احلالة ال�سيا�سية غري املواتية يف طرابل�س.
مع ذلك ثمة مبادرة ميلي�شيا �أخرى هي مبثابة ثقل موازن للجي�ش الليبي تتم ّثل باللجنة الثورية
العليا ،وهي ائتالف كتائب من طرابل�س وم�صراتة وجبال نفو�سة �أعلن عنه يف �أواخر متوز/يوليو .وقد
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طلبت اللجنة من هيئة الأركان امل�شرتكة ا�ستبعاد كل �ضباط اجلي�ش الذين حاربوا �إىل جانب القذايف
من اجلي�ش الليبي .ووافقت اللجنة �أي�ض ًا على �إن�شاء «جناح �سيا�سي» لها �سيكون م�س�ؤو ًال عن حما�سبة
50
الوزارات وم�ؤ�س�سات الدولة ب�ش�أن مكافحة الف�ساد يف الدولة الليبية.
يف الأ�شهر الأخرية من واليته ،قام املجل�س االنتقايل ببع�ض اخلطوات لت�سريح الكتائب ودمج
مقاتليها ال�شباب يف املجتمع .كان يف طليعة هذه اجلهود مبادرة من مكتب رئي�س الوزراء �أطلق عليها
ا�سم جلنة �ش�ؤون املحاربني للتنمية (معروفة حملي ًا با�سم جلنة �ش�ؤون املحاربني)� .سجلت اللجنة
مايقرب من � 215ألف مقاتل من الثوار وجمعت بيانات عنهم �أي�ض ًا .وهي تعمل كنوع من خدمة
التوظيف ،حيث نقلت ه�ؤالء ال�شبان �إىل ال�شرطة واجلي�ش� ،أو �أر�سلتهم �إىل اخلارج مبوجب منح
و�شجعت تعليمهم يف املنزل� ،أو وفرت لهم تدريب ًا مهني ًا .وبعد الفح�ص والغربلة ،هناك
درا�سيةّ ،
مايقرب من � 150ألف ًا الآن م� ّؤهلون للتوظيف؛ ولي�س معروف ًا بعد ماذا �سيحدث للـ 65000الآخرين.
وفق ًا مل�س�ؤول يف جلنة �ش�ؤون املحاربني� ،إن الهدف ال�ضمني للجنة هو تفكيك الكتائب من خالل لفت
االنتباه للم�صلحة الفردية .ويقول« :نحن يف حاجة �إىل منا�شدة طموحات الثوار ورغبتهم يف حياة
�أف�ضل .نحن يف حاجة �أن نقول له �إن الكتائب الميكن �أن تق ّدم لك �شيئ ًا» .ولذا الغرابة يف �أن ر ّد فعل
الكتائب كان فاتر ًا.

التطوير امل� ّؤ�س�سي يف فراغ �أمني
مع �أن املخاوف من انف�صال �شرق البالد واحتمال قيام حكم ذاتي قد هد�أت ،التزال الكثري من
امللحة التي �ست�ش ّكل حت ّديا للم�ؤمتر الوطني العام قائمة .وقد م ّثلت انتخابات امل�ؤمتر
املخاوف الأمنية ّ
الوطني الأخرية تفوي�ض ًا بوحدة الرتاب الليبي ،ولكن هناك احتمال ب�أال تتم تلبية التوقعات العالية
للنمو االقت�صادي واالندماج ال�سيا�سي .فهناك عدد من اجلماعات امل�سلحة يف ال�شرق حتتفظ بالقدرة
على لعب دور مف�سد .ي�ضاف �إىل ذلك ات�ساع نطاق عمليات االغتيال واخلطف والتفجري التي تعاين
منها بنغازي.
ب�صرف النظر عن الفراغ الأمني ،تتم ّثل ال�صراعات الأكرث �إحلاح ًا يف ال�شرق الليبي يف �صعود
الت�ش ّدد ال�سلفي ومطامح التبو .يف كلتا احلالتني� ،أ ّدت الفجوة بني ال�سلطة املركزية واحلكم املحلي
�إىل تفاقم ال�صراعات القبلية و�صراعات الأجيال .كما �أن �ضعف قطاع الأمن الر�سمي يعني ب�أن
الدولة �أوكلت �أمر التنفيذ والو�ساطة �إىل ائتالفات من �أطراف فاعلة غري ر�سمية كالكتائب و�شيوخ
القبائل .وقد � ّأججت هذه التدابري امل�ؤقتة يف كثري من الأحيان الو�ضع امللتهب ومنحت الكتائب وزعماء
القبائل قدر ًا خطري ًا من النفوذ.
وبالتايل� ،ستكون �إحدى املهام الأ�سا�سية للربملان اجلديد ت�سريع التنمية امل� ّؤ�س�سية لل�شرطة واجلي�ش،
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ف�ض ًال عن الق�ضاء .الكثري من هذا يحدث بالفعل ،على نحو غري ّ
خمطط له ،على امل�ستوى املحلي.
و�سيكون من قبيل احلكمة بالن�سبة �إىل احلكومة اجلديدة �أن ّ
ت�سخر هذه القوة الدافعة ،بد ًال من
تطبيق مقاربة من �أعلى �إىل �أ�سفل الت�أخذ يف االعتبار االعتبارات املحلية ،وهو ما�سيع ّد دلي ًال �إ�ضافي ًا
على �أن �سيا�سات القذايف يف املركزة التزال قائمة .و�إىل جانب ذلك ،يتعينّ على امل�ؤمتر الوطني قيادة
البالد بحذر خالل العملية الد�ستورية� .إذ التزال �آفاق اجلمود واال�ستقطاب مرتفعة ،وخا�صة ب�ش�أن
ت�شجع العنف يف ال�شرق :احلكم الذاتي املحلي ودور الإ�سالم يف
اثنتني من الق�ضايا التي ميكن �أن ّ
الت�شريع.
يف كثري من النواحي ،املجتمع اخلارجي لديه قدر حمدود من النفوذ على هذه الأحداث .بالفعل،
هناك عدد من املحاوالت متعددة الأطراف والثنائية التي تبذل مل�ساعدة الليبيني يف جمال التخطيط
اال�سرتاتيجي يف وزارتي الدفاع والداخلية لتدريب ال�شرطة وت�سريع عملية �إدماج املقاتلني ال�شبان.
وبالن�سبة �إىل مناذج كتابة الد�ستور واحلكومة الالمركزية ،ميكن لليبيني اال�ستفادة من خربات الدول
الأخرى كالواليات املتحدة والإمارات العربية املتحدة والربازيل .لكن يف الوقت الراهن ،يبدو �أن
الليبيني ي�ستخل�صون الدرو�س الإيجابية وال�سلبية على ح ّد �سواء من جتربة بلدهم الق�صرية يف د�ستور
العام 1951ـ .وبغ�ض النظر عن النموذج الذي �سي�ستخدم ،يتعينّ على احلكومة اجلديدة �إعادة ثقة
الأطراف يف املركز و�إ�صالح انقطاع االت�صال ال�سيا�سي بني احلكومة الوطنية يف طرابل�س واملجال�س
املحلية .وعندئذ فقط ميكن �إقناع الكتائب العديدة يف البالد بالتخلي عن ا�ستقالليتها.
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وليبيا ،وال�سيا�سة الأمريكية يف منطقة ال�شرق الأو�سط عموم ًا .قبل ان�ضمامه �إىل م�ؤ�س�سة
كارنيغي ،كان ويري من كبار حم ّللي ال�سيا�سات يف م�ؤ�س�سة «راند» ،RAND Corporation
وقاد يف العام  2008فريق ًا ا�ست�شاري ًا ا�سرتاتيجي ًا من امل�ؤ�س�سة �إىل بغداد ،العراق ،للرتكيز
على حتديات مرحلة مابعد زيادة عديد القوات الأمريكية دعم ًا للقوات متع ّددة اجلن�سيات
يف العراق .ويري هو �أي�ض ًا مق ّدم يف �سالح اجلو الأمريكي ،وقد قام بجوالت يف العراق
وتركيا وليبيا و�أوغندا.
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�أ�س»  ،PBSوحمطات «�أن بي �آر» « ،NPRوبي بي �سي»  ،BBCو«�سي �أن �أن»  .CNNكما و�ضع
ويري درا�سة بحثية بعنوان «ال�سيا�سات الطائفية يف اخلليج :من حرب العراق �إىل الربيع
العربي»� ،ست�صدرها قريب ًا من�شورات جامعة كولومبيا .Columbia University Press

مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي ّ
خا�صة ال ّ
تتوخى الربح ت�سعى �إىل تعزيز
منظمة ّ
التعاون بني الدول وترويج التزام الواليات املتّحدة الفاعل على ال�ساحة الدولية .امل�ؤ�س�سة
التي ت� ّأ�س�ست عام  1910غري حزب ّية ،وت�سعى �إىل حتقيق نتائج عمل ّية.
يف الوقت الذي حتتفل فيه بالذكرى املئوية لت�أ�سي�سها� ،أ�صبحت م�ؤ�س�سة كارنيغي الرائدة
بو�صفها مركز الأبحاث العاملي الأول ،ولها الآن مكاتب مزدهرة يف وا�شنطن ومو�سكو
وبيجينغ وبريوت وبروك�سل .وت�ضم هذه املواقع اخلم�سة مراكز احلكم العاملية ،والأماكن
التي �سيحدد تطورها ال�سيا�سي و�سيا�ساتها الدولية �إىل حد بعيد احتماالت ال�سالم الدويل
والتقدم االقت�صادي يف املدى القريب.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل املقارن
الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية يف العامل
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع الرئي�سة ال�شاملة،
العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط،
حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم عميق و�آراء واردة من
املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة خا�صة يف جمال الإ�صالح
ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف جميع �أنحاء املنطقة.
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