ﺃﻭﺭﺍﻕ

تحديات
العملية االنتقالية
في ليبيا
بول سالم
و أماندا كادليك
حزيران  /يونيو 2012

مركز كـارنيغي للشرق األوسط

مؤسسة كـارنيغي للسالم الدويل

وا�سنطن

■

مو�سكو

■

بيجينغ

■

بريوت

■

بروك�سل

تحديات
العملية االنتقالية
في ليبيا
بول سالم
و أماندا كادليك
حزيران/يونيو 2012

مركز كـارنيغي للشرق األوسط

مؤسسة كـارنيغي للسالم الدويل

وا�شنطن

■

مو�سكو

■

بيجينغ

■

بريوت

■

بروك�سل

©  2012م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .جميع احلقوق حمفوظة.
مينع ن�سخ �أو نقل � ّأي جزء من هذا املن�شور ب� ّأي �شكل �أو ب� ّأي و�سيلة من دون احل�صول على �إذن خطي من م�ؤ�س�سة
كارنيغي .يرجى توجيه الطلبات �إىل:
مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي
قسم املنشورات
1779 Massachusetts Avenue, NW
Washington, D.C. 20036
United States
P +1 202 483 7600 F +1 202 483 1840
CarnegieEndowment.org | info@CarnegieEndowment.org
أوإلى العنوان التالي:

مركز كارنيغي للشرق األوسط
برج العازارية ،الطابق اخلامس
رقم املبنى  ،2026 1210شارع األمير بشير
وسط بيروت التجاري
بيروت .لبنان
تلفون961 1 991 291 :
فاكس961 1 991 591 :
ص .ب 1061 - 11 :رياض الصلح
www.carnegie-mec.org
info@Carnegie-mec.org
ميكن حتميل هذا املن�شور جمان ًا من املوقع:
http://www.CarnegieEndowment.org
تتوفر أيضا ً نسخ مطبوعة محدودة .لطلب نسخة أرسل رسالة عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان التالي:
pubs@CarnegieEndowment.org

املحتويات
ملخّ �ص

1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

من التحرير �إىل الد�ستور

3

.......................................................................................................................................................................................................

املجل�س الوطني االنتقايل :ما له و ماعليه
ال�ش�ؤون املالية وال�سيا�سة
التحدي الأمني
ّ

6

7

.......................................................................................................................................................................................................................................

التحديات االنتخابية
ّ

. .......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

م�شهد الأحزاب ال�سيا�سية

................................................................................................................................................................................................

12
14
18

..................................................................................................................................................................................................................................

20

................................................................................................................................................................................................

24

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

26

............................................................................................................................................................................................................................

29

....................................................................................................................................................................

30

مابعد املرحلة االنتقالية
هوام�ش

..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

العدالة االنتقالية وامل�صاحلة

�صياغة الد�ستور

3

نبذة عن الكاتبني

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل

ّ
ملخ�ص
بعد مرور �أكرث من �سنة على اندالع االنتفا�ضة �ضد حكم الزعيم الليبي معمر القذايف ،تخو�ض ليبيا
مرحلة انتقالية �صعبة .فقد مات القذايف ،و�أُ�س ِقط نظامه الذي ا�ستم ّر � 42سنة ،وحت ّررت البالد.
والآن مي ّهد الليبيون لإجراء انتخابات يفرت�ض منها �أن ت�ضع بلدهم على الطريق ل�صوغ د�ستور جديد
ونظام �سيا�سي دميقراطي.
بيد �أن ث ّمة غياب ًا مل�ؤ�س�سات الدولة لإدارة املرحلة االنتقالية ،و�ضعف ًا يف الأجهزة الأمنية التي حتافظ
على ال�سالم ،ولي�س ثمة مايكفي من الوحدة الوطنية ل�ضمان انتقال �آمن .لقد و�ضع املجل�س الوطني
االنتقايل جدو ًال زمني ًا للمرحلة االنتقالية ،غري �أن �شرع ّيته لدى اجلمهور �ضعيفة ،البل هو يفتقر �إىل
البنية امل� ّؤ�س�سية ل�ضمان تنفيذ خريطة الطريق �ضمن املهل التي و�ضعها وب�شكل ناجح.
ولع ّل مايزيد من حتديات املرحلة وجود ع�شرات الآالف من الثوار امل�س ّلحني الذين رف�ضوا التخ ّلي
وتوا�صل الأعمال القتالية بني �سل�سلة من اجلماعات
عن �أ�سلحتهم حتى ُت َل ّبى مطالبهم املختلفة،
ُ
القبلية وبني امليلي�شيات التي ت�ص ّفي ح�سابات من املا�ضي القريب �أو تت�صارع على ال�سلطة والنفوذ.
اليزال البلد مفتّت ًا على �أ�س�س مناطقية تفتّت ًا �شديد ًا .ويقابل القوة العددية ل�سكان املنطقة الغربية،
القوة الثورية لإقليم برقة ال�شرقي  -الذي ي�شمل معقل الثوار يف بنغازي  -والقبائل اجلنوبية املنق�سمة
يف فزان.
ومع ذلك ،فر�ص جناح العملية االنتقالية لي�ست قامتة .وماقد يعزّز هذه العملية م�شاعر الفخر
ال�سائدة ب�إطاحة القذايف ،والإح�سا�س بالهوية الليبية ،والتوافق العام حول اخلطوات الرئي�سة التالية
التي يتعينّ اتّخاذها� :إجراء االنتخابات ،و�صياغة د�ستور جديد ،و�إن�شاء م�ؤ�س�سات الدولة الدميقراطية.
رمبا تكمن اخلالفات القبلية واملناطقية يف �صلب ال�صراع القاتل ،لكنها �أقل �ضراوة من االنق�سامات
الطائفية والعرقية التي غ ّذت احلروب الأهلية املمت ّدة يف بع�ض البلدان الأخرى يف ال�شرق الأو�سط.
والبيئة اجليو�-سيا�سية يف حميط ليبيا �إيجابية �إىل ح ّد ما ،خ�صو�ص ًا عندما ُتقا َرن مع دول يف بالد
ال�شام �أ�صبحت �ساحات لل�صراع الدويل احلا ّد .ثم هناك عائدات ليبيا الوفرية من النفط ،والتي �إذا
ّمتت �إدارتها ب�شكل جيد ميكن �أن ت�ساعد يف �إعادة بناء الدولة وامل�ؤ�س�سات الوطنية ب�سرعة وعلى نحو
غري متاح لبع�ض الدول الأخرى يف املنطقة يف حقبة مابعد الثورة.
ال�سبل التي ميكن �أال ت�سري فيها املرحلة االنتقالية يف ليبيا كما يجب .لكن �إذا وا�صل
ثمة العديد من ّ
قادة ليبيا و�أ�صدقا�ؤهم يف املنطقة وخارجها م�سريتهم على الرغم من ال�صعاب ،ف�ستكون لدى ليبيا
فر�صة جيدة لالنتقال من الديكتاتورية �إىل دولة ذات مق ّومات دميقراطية ،والقيام باخلطوات الأوىل
نحو �إعادة بناء الدولة واملجتمع واالقت�صاد يف ذلك البلد املنكوب.



من التحرير �إىل الد�ستور
�أعلن املجل�س الوطني االنتقايل ،يف الإعالن الد�ستوري الذي �أ�صدره يف � 3آب�/أغ�سط�س ،2011
عن جدول زمني طموح م ّدته ثمانية ع�شر �شهر ًا ملرحلة انتقالية تبد�أ مبا�شرة بعد الإطاحة بالنظام.
بد�أ الع ّد التنازيل عندما حت ّررت طرابل�س يوم  23ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2011وكان من املق ّرر �أن
تكتمل املرحلة االنتقالية بحلول �أيار/مايو � .2013شملت املرحلة الأوىل تعيني حكومة م�ؤ ّقتة ،و�إ�صدار
قانون انتخابي ،و�إن�شاء املفو�ضية الوطنية العليا لالنتخابات ،والتح�ضري النتخابات اجلمعية الوطنية
الت�أ�سي�سية التي كانت مق ّررة يف  19حزيران/يونيو  .2012من املفرت�ض �أن يجري ح ّل املجل�س الوطني
االنتقايل يف االجتماع الأول للجمعية الت�أ�سي�سية ،على �أن ُت نِّعي الهيئة املنتخبة �آنذاك حكومة جديدة
وجلنة ل�صياغة الد�ستور اجلديد بحلول �آب�/أغ�سط�س .ومن ثم ُيع َر�ض الد�ستور على ال�شعب الليبي
للموافقة عليه ،حيث �سيم ّهد الطريق �أمام جولة جديدة من االنتخابات ونظام �سيا�سي جديد يف
�أيار/مايو .2013
ولئن كانت هناك بع�ض اخلالفات يف ليبيا حول اخلطوط العري�ضة خلريطة الطريق هذه ،ف�إن ث ّمة
�شكوك ًا كبرية يف داخل ليبيا وخارجها على ح ّد �سواء حول ما �إذا كان ميكن تطبيقها بنجاح ،وخا�صة
يف �إطار زمني معقول .فقد �أُ ِّج َلت بالفعل انتخابات حزيران/يونيو �إىل  7متوز/يوليو ب�سبب عمليات
ت�أخري مر ّدها �أ�سباب فنية وطعون من قبل بع�ض ّ
املر�شحني .ومن بني التح ّديات الأخرى القدرة
املحدودة للمجل�س الوطني االنتقايل ،واحلالة ّ
اله�شة للأمن الداخلي ،و�إحجام الكتائب امل�س ّلحة عن
ت�سليم ال�سالح ،والت�سا�ؤالت اجل ّدية حول ما �إذا كان ميكن �إجراء االنتخابات بنجاح يف ظل غياب
الأمن االنتخابي والإدارة الف ّعالة.

املجل�س الوطني االنتقايل :ما له و ماعليه
ت� ّأ�س�س املجل�س الوطني االنتقايل يف الأ�سابيع الأوىل للثورة ،بعد �أن �سعت املجال�س املح ّلية التي
ظهرت يف املدن والبلدات املتم ّردة  -بنغازي والبي�ضاء ودرنة وطربق وغريها � -إىل تنظيم متثيلها
يف جمموعة �أو�سع من �ش�أنها متثيل الثورة املناه�ضة للقذايف والو�صول �إىل املدن واملناطق التي التزال
حتت �سيطرة النظام .كما عمل املجل�س الوطني االنتقايل ،الذي كان مق ّره �أ�ص ًال يف بنغازي ،على بدء
التوا�صل وال�سعي �إىل احل�صول على دعم املجتمع الدويل .وع ّينت املنظمة مكتب ًا تنفيذي ًا للقيام مبهام
احلكومة يف املناطق اخلا�ضعة �إىل �سيطرة املتم ّردين.
�ضم �أع�ضاء
يف البداية ،تولىّ قيادة املجل�س االنتقايل يف الغالب قاد ٌة من املنطقة ال�شرقية ،لكنه ّ





حتديات العملية االنتقالية في ليبيا

من جميع املناطق .وقد ت�ش ّكلت جمموعة قوية من امل�س�ؤولني ال�سابقني يف نظام القذايف كانوا ان�ش ّقوا
يف وقت مبكر� ،ض ّمت رئي�س املجل�س االنتقايل ،م�صطفى عبد اجلليل ،وهو وزير �سابق للعدل يف
عهد القذايف؛ ووزير االقت�صاد ال�سابق علي العي�ساوي؛ ووزير الداخلية ال�سابق عبدالفتاح يون�س،
الذي �أ�صبح قائد ًا ع�سكري ًا للمتم ّردين �إىل �أن اغتيل يف متوز/يوليو  ،2011وثالثتهم من �شرق ليبيا.
ثمة جمموعة ثانية كانت �أي�ض ًا جزء ًا من دولة القذايف ،غري �أنها كانت مرتبطة بجهود ابنه �سيف
الإ�سالم املفرت�ضة للإ�صالح والتحديث من الداخل� .ض ّمت هذه املجموعة حممود جربيل ،الذي ترك
من�صبه يف �إحدى اجلامعات يف الواليات املتحدة ليرت�أّ�س املجل�س الوطني للتنمية االقت�صادية يف
ليبيا يف العام  ،2007و�أ�صبح رئي�س املكتب التنفيذي للمجل�س االنتقايل؛ و�أحمد اجلهاين ،ونائبه
حممد العالقي ،وهو وزير �سابق للعدل� ،إ�ضاف ًة �إىل �آخرين .وت�أ ّلفت املجموعة الثالثة من املغرتبني
الليبيني الذين عادوا �إىل البالد عندما اندلعت الثورة ،و�ض ّمت علي الرتهوين ،الذي غادر الواليات
املتحدة لرئا�سة ق�سم االقت�صاد واملالية يف املجل�س االنتقايل ،وحممود �ش ّمام ،الذي عاد من من�صبه
يف جمل�س ادارة قناة اجلزيرة يف قطر ليعمل يف من�صب م�س�ؤول الإعالم واملعلومات يف املجل�س
االنتقايل .و�ض ّمت الفئة الرابعة �أ�ساتذة وحمامني ونا�شطني ليبيني ،مثل املتحدث با�سم املجل�س
1
عبداحلفيظ غوقة ،وفتحي باجا ،وفتحي تربيل ،و�آخرين.
يف الأقاليم التي كانت التزال حتت �سيطرة النظام،
عمل املجل�س االنتقايل مع اجلماعات ال�س ّرية التي ّ
ر�شحت
حاملا انتقلت البالد من الثورة �إىل العملية االنتقالية،
برزت �إىل الواجهة ق�ضايا �شفافية املجل�س االنتقايل
ممثلني عنها �إىل الهيئة؛ وبقيت �أ�سماء ه�ؤالء الأع�ضاء �س ّرية
و�شرعيته و�أدائه.
بال�ضرورة حتى حت ّررت مناطقهم .خلقت هذه الطبيعة
ال�س ّرية يف املراحل املبكرة ،ف�ض ًال عن �ضعف االت�صاالت
العامة واتّخاذ القرارات وراء الأبواب املغلقة ،نق�ص ًا يف ال�شفافية يف املجل�س ،عاد ليق ّو�ض م�صداقية
املجل�س االنتقايل .خالل الثورة ويف �أعقابها ،متتّع املجل�س االنتقايل بـ«�شرع ّية ثورية» م�ؤ ّقتة لدى
الر�أي العام ب�سبب قيادته عملية �إ�سقاط النظام بنجاح .لكن حاملا انتقلت البالد من الثورة �إىل
العملية االنتقالية ،برزت �إىل الواجهة ق�ضايا �شفافية املجل�س االنتقايل و�شرعيته و�أدائه.
ن�صبت نف�سها بنف�سها ،فقد كان مفتوح ًا على الت�سا�ؤالت
مبا �أن املجل�س االنتقايل يف جوهره هيئة ّ
حول كيفية اختيار �أع�ضائه ،وال�سلطة التي ميتلكها ه�ؤالء للحكم .وقد ت�س ّبب هذا يف ح�صول م�شاكل
ممن الي�شعرون بالر�ضا عن حجم
بني املجل�س وبني اجلماعات املحلية املختلفة والكتائب امل�س ّلحة َّ
متثيلهم �أو عدمه فيه� ،أو ينازعونه �سلطته عليهم .رد ًا على ذلكّ ،
نظم املواطنون �أنف�سهم يف عدد
من الأحياء والبلدات يف �أنحاء البالد ،التي مل يكن لكثري منهم دور يف انتخاب �أو تر�شيح َمن مي ّثلهم
يف املجل�س االنتقايل ،و�أجروا انتخابات حملية خا�صة بهم بهدف ا�ستبدال مم ّثليهم .كما �ضغطت

بول سالم وأماندا كادليك

جماعات املجتمع املدين على الدوام على القادة االنتقاليني ب�ش�أن مروحة من الق�ضايا الإ�صالحية،
من زيادة ال�شفافية �إىل حقوق الإن�سان ومتثيل املر�أة يف الربملان .ويف �أحيان �أخرى ،تع ّر�ض املجل�س
االنتقايل �إىل التهديد من امليلي�شيات املطالبة بتنازالت وامتيازات خمتلفة .حاول املجل�س التعامل مع
هذه التوتّرات من خالل التفاو�ض وزيادة ال�شفافية يف عملياته ،وتو�سيعه ليم ّثل جمموعة �أ�شمل من
اجلماعات واملناطق .وقد منا حجمه ب�شكل ّ
مطرد منذ الأيام الأوىل للثورة .وحتى كتابة هذه ال�سطور،
كان فيه  81ع�ضو ًا.
نقل املجل�س االنتقايل عملياته من بنغازي �إىل طرابل�س ،وعينّ حكومة م�ؤ ّقتة بعد �سقوط القذايف.
مع مرور الوقت ،حت ّول توازن القوى يف املجل�س �أي�ض ًا من �أع�ضاء املناطق ال�شرقية �إىل الغربية .وقد
خلق هذا التح ّول �شعور ًا بالإحباط والتهمي�ش بني اجلماعات ال�شرقية ،ماغ ّذى جزئي ًا الدعوات �إىل
�إقامة دولة فدرالية وحكم ذاتي يف املنطقة ال�شرقية .كما مينح املجل�س متثي ًال �ضعيف ًا جد ًا للمر�أة على
الرغم من دورها الكبري يف الثورة ،حيث اليوجد فيه �سوى امر�أتني ،ومل تكن احلكومة امل�ؤ ّقتة املك ّونة
ت�ضم �سوى وزيرتني.
من �أربعة وع�شرين وزير ًا ّ
قام املكتب التنفيذي واحلكومة امل�ؤ ّقتة التي ع ّينها املجل�س االنتقايل ،من ناحية ،بعمل ج ّيد تمَ َّثل
بح�شد الدعم الدويل للثورة و�إدارة العملية االنتقالية حتى الآن .وقد جت ّنب املجل�س واحلكومة عملية
انهيار كبرية على الرغم من ظروف االنتقال ال�صعبة للغاية من الثورة واحلرب الأهلية �إىل بداية
حقبة مابعد القذايف .ومن ناحية �أخرى ،واجهت الهيئتان انتقادات �شديدة ،حيث جادل البع�ض
كاف ،فيما جادل �آخرون
ب�أنهما لي�ستا متثيليتني كما يجب ،ولي�ستا خا�ضعتني �إىل امل�ساءلة على نحو ٍ
ب�أنهما تتح ّركان ببطء �شديد يف �إعادة بناء الأمن ،وت�سيئان �إدارة الأموال العامة ،وتن ّفذان �أجنداتهما
ال�سيا�سية اخلا�صة.
مع ذلك ،وعلى عك�س ال�سلطات االنتقالية يف تون�س �أو م�صر ،مل تكن لدى املجل�س االنتقايل ،ف�ض ًال
عن املكتب التنفيذي واحلكومة امل�ؤ ّقتة ،م�ؤ�س�سات دولة قوية كي يقودها .خالل فرتة حكمه ،ومع �أن
اجلزء الأكرب من القوى العاملة كان على جدول الرواتب العام� ،أ�ضعف القذايف معظم م�ؤ�س�سات
الدولة ،وحكم من خالل �شبكة من العالقات ال�شخ�صية والوحدات الأمنية .وقد زادت الثورة و�سقوط
النظام من �ضعف هذه امل�ؤ�س�سات ال�ضعيفة �أ�ص ًال .واجهت ال�سلطات االنتقالية �أي�ض ًا �صعوبات مالية
و�أمنية و�سيا�سية .فبعد �سقوط مدينة طرابل�س ،واجهت احلكومة امل�ؤ ّقتة على الفور حت ّديات ع ّدة:
2
العمل على ا�ستعادة  170مليار دوالر من الأ�صول الليبية املج ّمدة يف اخلارج ،وا�ستئناف �إنتاج النفط،
و�إعادة الأمن من خالل نزع ال�سالح و�إدماج الثوار امل�سلحني ،و�إعادة بناء اجلي�ش الوطني وال�شرطة،
ومعاجلة ق�ضايا العدالة االنتقالية ،واال�ستعداد لإجراء انتخابات يف منت�صف العام .2012
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ال�ش�ؤون املالية وال�سيا�سة
كانت الإيرادات هي ال�شاغل الأكرث �إحلاح ًا .ففي منت�صف كانون الأول/دي�سمرب� ،أمر قرار جمل�س
الأمن الدويل الرقم  2009بالإفراج عن الأ�صول احلكومية التي تعود اىل امل�ؤ�س�سة الليبية الوطنية
للنفط ،وامل�صارف الليبية ،وامل�ؤ�س�سة الليبية لال�ستثمار ،وامل� ّؤ�س�سات الوطنية �أخرى .كانت هذه
فرج الآن
الأ�صول قد ُج ِّمدت يف بداية احلرب مبوجب قرار جمل�س الأمن الرقم  .1970ويف حني �أُ ِ
عما يقرب من  100مليار دوالر بعد �أن ُر ِفع ماتب ّقى من عقوبات الأمم املتحدة ،توا�صل الدول الأع�ضاء
منفردة الإفراج عن الأموال ب�شكل تدريجي وفق ًا للقوانني املحلية .وكان الإفراج عن �أكرب دفعة تبلغ يف
جمموعها نحو  40مليار دوالر يف كانون الأول/دي�سمرب  ،2011هو الذي �أتاح �أخري ًا للحكومة امل�ؤ ّقتة
ا�ستئناف دفع الرواتب ملئات الآالف من موظفي القطاع العام ،الذين مل يح�صل البع�ض منهم على
رواتبهم منذ اندالع االنتفا�ضة .و ّفرت التد ّفقات املالية للحكومة امل�ؤ ّقتة الأموال الالزمة لإطالق خطة
�إعادة �إدماج املتم ّردين.
كانت البالد فقدت �أي�ض ًا م�صدر تد ّفق �إيراداتها الرئي�س يف �أعقاب احلرب .فليبيا متلك �أكرب
احتياطيات نفطية م�ؤ ّكدة يف �أفريقيا ت�صل �إىل  46.4مليار برميل .قبل االنتفا�ضة ،كان مايقرب من
 95يف املئة من �إجمايل عوائد ال�صادرات ي�أتي من النفط ،فيما �ش ّكلت الطاقة �أكرث من ن�صف الناجت
املحلي الإجمايل .وقد عانى القطاع النفطي من �أ�ضرار كبرية ب�سبب الغارات اجلوية وعمليات النهب
والإهمال �أثناء الثورة ،لكن ع ّمال النفط مت ّكنوا من العودة �إىل العمل بعد الثورة ،وبد�أوا يف �إعادة
�إنتاج النفط والغاز �إىل ماكان عليه تدريجي ًا .ويف �أيار/مايو  ،2012و�صل الإنتاج �إىل حواىل 1.5
مليون برميل يومي ًا 3،وهو يقرتب من م�ستويات ماقبل احلرب البالغة  1.8مليون برميل يومي ًا.
ومع ذلك� ،أحيت عودة التد ّفقات النقدية �أي�ض ًا املخاوف من الف�ساد ،وهو �سمة مم ّيزة للنظام
ال�سابق ه ّددت ب�أن تطفو على ال�سطح من جديد يف نظام مابعد القذايف .ويف ظل عدم وجود نظام
مالئم للرقابة املالية وال�شفافية ،مل يكن يف و�سع املجل�س االنتقايل واحلكومة امل�ؤ ّقتة دح�ض االتّهامات
ب�سوء الإدارة املالية ب�صورة عملية.
اليعد نق�ص املوارد م�صدر القلق الرئي�س يف ليبيا ،بل
ّ
اليع ّد نق�ص املوارد م�صدر القلق الرئي�س يف ليبيا ،بل
ي�أتي القلق من م�س�ألة القدرة على �إدارتها بفعالية.
ي�أتي القلق من م�س�ألة القدرة على �إدارتها بفعالية .ومن
الأمثلة على ذلك توفري الرعاية الطبية للثوار الذين قاتلوا
يف احلرب .فقد كان يف و�سع املر�ضى الذين ي�سعون �إىل احل�صول على العالج من �إ�صابات طفيفة �أو
حاالت التمَ ُّت لالنتفا�ضة ب�صلة ،التظاهر ب�أنهم من �ضحايا احلرب ،والبقاء يف م�ست�شفيات مكلفة
يف �أوروبا والبلدان العربية املختلفة لفرتات طويلة ،يف حني جرى �إيواء �أقاربهم يف فنادق قريبة .ويف
الوقت الذي �أدركت فيه احلكومة املدى الذي و�صلت �إليه عمليات الغ�ش واخلداع ،وبد�أت حتاول احل ّد
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منها ،كانت مئات املاليني من الدوالرات قد تد ّفقت بالفعل �إىل خارج البالد.
�سوف تنتج االنتخابات الوطنية اجلمعية الت�أ�سي�سية التي �ستنتخب بعد ذلك حكومة حت ّل حم ّل
املجل�س االنتقايل واحلكومة امل�ؤ ّقتة .و�إىل �أن تجُ رى االنتخابات بنجاح ويجتمع �أول برملان يف ليبيا،
�سي�ستمر املجل�س االنتقايل واحلكومة امل�ؤ ّقتة يف مواجهة النق�ص الكبري يف ال�شرعية والثقة العامة
الذي م ّيز قيادته يف املرحلة االنتقالية.

التحدي الأمني
ّ
الكتائب وال�سلطات املركزية

مي ّثل الو�ضع الأمني اله�ش يف البالد �أكرب حتدٍّ مبا�شر للعملية االنتقالية يف ليبيا� .إذ ي�ش ّكل ع�شرات
الآالف من الثوار امل�سلحنيّ ،
املنظمني يف ع�شرات امليلي�شيات ذات ّية القيادة � -أو الكتائب كما ي�س ّمون
�أنف�سهم � -شبكة من ال�سيطرة على خمتلف �أنحاء البالد .وقد كانت ممار�سة ال�سلطة على هذه
الكتائب امل�س ّلحة �أمر ًا يف غاية ال�صعوبة .يف املراحل الأوىل من القتال� ،أن�ش�أ املجل�س االنتقايل جي�ش
التحرير الوطني ،لكنه مل يعمل بو�صفه جي�ش ًا بقدر ماكان حماولة اندماج وتن�سيق بني كتائب م�ستق ّلة
�ش ّكلها �ضباط �سابقون ومواطنون عاد ّيون .ويف بيئة مابعد الثورة� ،أظهرت هذه الكتائب انعدام الثقة،
اليف احلكومة امل�ؤ ّقتة وح�سب ،بل بني بع�ضها البع�ض �أي�ض ًا.
يف طرابل�س ،ت�س ّبب تداخل ع�شرات الكتائب يف بروز ظروف عالية التوتر .فقد تعاي�ش املجل�س
الثوري يف طرابل�س بقيادة عبداهلل ناكر ،الذي ا ّدعى �أنه يقود جمموعة من �أكرث من � 20ألف عن�صر،
ب�صعوبة مع املجل�س الع�سكري يف طرابل�س الذي يقوده عبداحلكيم بلحاج (حتى ا�ستقالته يف 14
�أيار/مايو  ،)2012وهو الذي حتالف يف ال�سابق مع اجلماعة الإ�سالمية الليبية املقاتلة ،التنظيم
املت�ش ّدد الذي يعود تاريخه �إىل الت�سعينيات ،وكان ُي�ش َت َبه يف ال�سابق ب�أن له ِ�صالت بتنظيم القاعدة.
وبدورها تف ّوقت الكتائب الزنتانية وامل�صراتية على جمموعة بلحاج من حيث العديد والعتاد� .إن كتيبة
�سعدون �سويحل من م�صراتة وائتالف من خم�س ميلي�شيات من الزنتان هما �أقوى املجموعات التي
التزال يف طرابل�س.
ق ّدمت كتيبة �سعدون �سويحل �آالف ال�ضحايا يف معركة رمبا هي الأكرث دموية يف احلرب التي
ا�ستم ّرت ت�سعة �أ�شهر ،وهي تتم ّيز ب�أنها �أ�سرت القذايف وقتلته .حارب الزنتانيون �شما ًال ،وا�ستولوا على
املطار ،ويف الطريق وجدوا �سيف الإ�سالم .تو ّفر امليلي�شيا الزنتانية احلماية لبع�ض امل� ّؤ�س�سات احليوية
يف طرابل�س ،مثل حقول النفط وامل�صايف.
يف مناورة ذك ّية ،عينّ املجل�س االنتقايل قادة هذه الكتائب يف وزارات حكومية رئي�سة ،وهو الإجراء
الذي مل ي�ؤ ّد �إىل موازنة احل�سا�سيات ال�سيا�سية وح�سب ،بل �أي�ض ًا نقل بنجاعة قيادة هذه الكتائب �إىل
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فلك املجل�س االنتقايل .ويتولىّ اثنان من قادة الكتائب ،هما فوزي عبدالعال من م�صراتة و�أ�سامة
اجلويلي من الزنتان ،وزارتي الداخلية والدفاع .ومع ذلك ،جتاهلت اجلماعتان نداءات املجل�س
االنتقايل املتك ّررة لنزع ال�سالح و�إخالء مواقعهما 4.و�إدراك ًا منهما للحاجة �إىل جت ّنب املواجهة
املبا�شرة ،ان�ض ّمت اجلماعتان وحواىل  100من اجلماعات امل�س ّلحة الأخرى� ،إىل حتالف �أطلق عليه
ا�سم املجل�س الع�سكري لغرب ليبيا ،والذي �أن�شئ مبوجب اتفاق بني امليلي�شيات يف �شباط/فرباير
 ،2012وكان يهدف �إىل احلفاظ على الأمن يف منطقة طرابل�س.
ت�ش ّكل اجلماعات امل�سلحة يف منطقة برقة ال�شرقية �أي�ض ًا جزء ًا من حتالفات �أكرب ،حيث �أن املجل�س
الع�سكري يف برقة واحتاد الكتائب الثورية هما اجلماعتان الأقوى .وكان اندالع �أعمال العنف يف
توحدت يف وقت مبكر من الثورة وحتمل قدر ًا �أق ّل من
ال�شرق �أق ّل منه يف الغرب لأن الكتائب هناك ّ
التوترات القبل ّية .وعلى الرغم من اخلالفات ال�سيا�سية حول الالمركزية والأدوار التي قد تلعبها تلك
القوى يف طرابل�س وبنغازي �إذا ا�ستم ّرت االتجّ اهات احلالية ،ف�إن حدوث مواجهة م�س ّلحة خطرية بني
5
مرجح ًا يف الوقت الراهن.
ال�شرق والغرب اليبدو ّ
مما
�إن الكتائب املتواجدة يف املنطقة اجلنوبية �صغرية وحم ّلية يف تركيبها و�أكرث ارتباط ًا بالقبيلة ّ
هو عليه احلال يف ال�شمال .لكن االنفجارات التزال تقع يف اجلنوب مع زيادة تواترها و�ش ّدة فتكها،
فقد �أ ّدت اخلالفات بني القبائل يف �سبها والكفرة �إىل مقتل املئات و�إ�صابة مئات �آخرين.
عموم ًا ،يف املناطق التي تكون فيها للكتائب جذور اجتماعية وعائلية ،يتم قبولها و ُينظر �إليها على
�أنها قوة حماية حملية ،لكن عندما تدخل مناطق خارج
قاعدتها االجتماعية الأ�سا�سية  -على �سبيل املثال� ،أبناء
على الرغم من اخلالفات ال�سيا�سية حول الالمركزية
م�صراتة والزنتان يف طرابل�س  -تزداد فر�صة االحتكاك
والأدوار التي قد ت�ضطلع بها تلك القوى يف طرابل�س
مع املجتمعات املحلية .ويف حالة انعدام القانون التي �سادت
ا�ستمرت االجتاهات احلالية ،اليبدو
وبنغازي �إذا
ّ
البالد ،بد�أ بع�ض من اجلماعات امل�سلحة ي�شبه الع�صابات
حدوث مواجهة م�س ّلحة خطرية بني ال�شرق والغرب
حيث تو ّرطت يف �أعمال التهريب واالبتزاز واملخدرات
مرجح ًا يف الوقت الراهن.
ّ
والدعارة و�سوى ذلك من �أنواع ال�سلوك الإجرامي .ويق ّدر
العدد الإجمايل للأ�شخا�ص الذين ي ّدعون ب�أنهم ث ّوار
املرجح �أن العديد من الليبيني ي ّدعون ب�أنهم ثوار لال�ستفادة
بحواىل � 200ألف ،على الرغم من �أنه من ّ
من تقدميات مابعد الثورة.
ّ
ف�ضل املجل�س االنتقايل واحلكومة امل�ؤ ّقتة ال�صرب على املواجهة ،حيث بد�أ برناجم ًا لو�ضع عدد
متزايد من الثوار على جدول الرواتب احلكومية ،و�إدماج من يرغبون يف قوات اجلي�ش �أو ال�شرطة،
وتوفري تدريب بديل على الوظائف �أو فر�ص التعليم امل�ستم ّر ملن يرف�ضون .ويف �آذار/مار�س ،2012
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�أعلنت احلكومة �أنها �ستق ّدم رواتب ترتاوح بني  1900دوالر �أمريكي (للذكور العزّاب) و 3100دوالر
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(للمتزوجني ولديهم �أطفال) �إىل املتم ّردين الذين لديهم ا�ستعداد لالن�ضمام اىل برنامج الدمج.
وقد �سجل � 80ألف ًا تقريب ًا �أ�سماءهم للتط ّوع واحل�صول على الأموال ،ومع ذلك التزال �سيطرة الدولة
دمج بالفعل �سوى �أق ّلية يف اجلي�ش
عليهم �ضعيفة .من بني �أولئك الذين �سجلوا �أ�سماءهم ،مل ُت َ
بحجة �أن التعوي�ضات التي يح�صلون
وال�شرطة ،فيما اليزال �آخرون كرث يعملون يف كتائب امليلي�شياّ ،
عليها هي مقابل اخلدمة الأمنية التي يق ّدمونها يف منطقتهم.
يف حماولة �أخرى لكبح جماح هذه امليلي�شيات ،تتولىّ وزارتا الداخلية والدفاع �إدارة املجل�س الأعلى
من�سق من دون دمج جميع �أع�ضائها
للأمن الذي يحاول التعامل مع هذه الكتائب �ضمن �إطار وطني ّ
فور ًا يف م� ّؤ�س�سات الدولة �أو برامج �أخرى ترعاها الدولة .بهذه الطريقة ،تريد احلكومة امل�ؤ ّقتة نزع
فتيل امل�شكلة تدريجي ًا ،يف حني ت�أمل �أن يو ّفر �إجراء انتخابات وطنية و�سيلة �سيا�سية لتمثيل اجلماعات
وي�شجعها على ال�سعي لتحقيق م�صاحلها �ضمن العملية ال�سيا�سية.
ال�ساخطةّ ،

�إعادة بناء القوات النظامية

�إن عملية �إعادة بناء اجلي�ش الوطني مه ّمة �شاقة� .إذ كانت هناك وزارة دفاع ر�سمية خالل حكم
القذايف ،بيد �أن ملف الأمن كان ُيدار من خالل وحدات خمتلفة  -مثل لواء خمي�س (ر�سمي ًا اللواء
الثاين والثالثني) ،واللواء ال�سابع وال�سبعني ،ووحدات خمتلفة يقودها �أبناء القذايف ،املعت�صم
وال�ساعدي .وقد �أُبقي على اجلي�ش الوطني �ضعيف ًا ل�صالح هذه الوحدات لتج ّنب خطر وقوع انقالب.
وت�ض ّرر اجلي�ش �أي�ض ًا خالل الثورة ب�سبب عمليات الفرار منه وهجمات حلف �شمال الأطل�سي (ناتو).
ذابت الوحدات اخلا�صة مع زوال النظام ،وبعد الثورة ،مل يكن اجلي�ش يف و�ضع ي�سمح له بفر�ض
كاف يف املرحلة االنتقالية.
�سلطته على اجلماعات املتم ّردة امل�سلحة� ،أو توفري الأمن ب�شكل ٍ
مل يجد املجل�س الوطني االنتقايل �سوى حفنة من ال�ضباط واجلنود لبدء عملية اعادة بناء اجلي�ش.
وت�س ّببت �إعادة �إدماج بع�ض ال�ضباط واجلنود من عهد القذايف يف جي�ش مابعد الثورة بالكثري من
اجلدل .لكن يف �سياق الدفاع عن �أنف�سهم ،ذ ّكر الع�سكريون �أن بع�ضهم ف ّر خالل الثورة وقاد وحدات
للمتم ّردين ،و�أن كرث ًا منهم كانوا عملي ًا رهائن يف نظام القذايف مثل بق ّية ال�سكان ،وبالتايل ينبغي �أن
يعاملوا ك�ضحايا ،ولي�س كم�ستب ّدين �سابقني� .أما التحدي الأ�سا�سي ،فكان يف دمج الثوار يف القوات
النظامية ،وم�ضى املجل�س االنتقايل ُقدُم ًا يف برنامج الدمج هذه ،وبحلول �أيار/مايو � 2012أ ّكد
اجلي�ش �أن عديد �أفراده منا �إىل حواىل � 35ألف ًا .اجلزء الأكرب من تلك القوة من املتم ّردين الذين
�سجلوا لالن�ضمام �إىل اجلي�ش لكن حتى الآن مل ُيد َّربوا و ُيدمجَ وا ب�شكل كامل.
ّ
مع �أن �سج ّل اجلي�ش حتى الآن كان متباين ًا واليزال حجمه �صغري ًا مقارنة بعدد املتم ّردين امل�س ّلحني
واحلجم الهائل مل�ساحة ليبيا ،ث ّمة دالئل على �أن تط ّوره ي�سري يف االجتاه ال�صحيح .يف كانون الثاين/
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يناير  ،2012اجتاحت جماعات حملية م�س ّلحة موقع للجي�ش يف بلدة بني وليد وا�ستولت على املدينة.
لكن يف �أواخر �شباط/فرباير مت ّكنت قوات اجلي�ش من ّ
التدخل لوقف ا�شتباك يف بلدة الكفرة يف
ر�سل  3000جندي
اجلنوب ال�شرق بني قبيلتي الت ّبو والزوي .ويف حادث �آخر يف �أواخر �آذار/مار�س� ،أُ ِ
�إىل مدينة �صباح اجلنوبية ملنع تدهور العنف القبلي الذي �أ ّدى بالفعل �إىل مقتل �أكرث من � 100شخ�ص.
تو�سطت فيه جهات حملية بقيادة احلكومة عن وقف اال�شتباكات،
و�أ�سفر وقف �إطالق النار الذي ّ
و�إعادة النظام �إىل املنطقة ب�شكل ن�سبي.
عملت قوات ال�شرطة النظام ّية ب�شكل �أف�ضل بقليل من اجلي�ش يف عهد القذايف لأن مهامها كانت
ترت ّكز �إىل ح ّد كبري على حركة املرور وما�شابه ،وكان جتهيزها خفيف ًا ،ولذلك مل يكن لدى النظام
�سبب للخوف منها �أو �إ�ضعافها� .إ�ضافة �إىل ذلك ،كانت ت�أثريات الفرار يف زمن احلرب ّ
وتدخل حلف
�شمال الأطل�سي (ناتو) على وظائفها �أق ّل منها يف اجلي�ش .ثم �أن �صورتها العامة �إيجابية �إىل ح ّد ما،
لأنها مل ت�شارك يف ال�شبكة ال�سيا�سية واال�ستخباراتية ،حيث تركت هذه املهمة لأجهزة �أخرى.
مع ذلك ،عانت هذه القوة �أي�ض ًا من م�شاكلها اخلا�صة .فقد �أُعيد �ضباط ال�شرطة �إىل ال�شوارع
بعد الثورة مبا�شرة ،لكن مع قليل من ال�سلطة على الكتائب امل�سلحة .وهي تفتقر �أي�ض ًا �إىل اخللفية
امل� ّؤ�س�سية والقدرات الفنية لت�صبح قوة �أمن داخلي ف ّعالة .ولتعزيز ال�شرطة ،يدمج املجل�س االنتقايل
بع�ض الثوار يف قوة ال�شرطة ،ويتعاون مع احلكومات ال�صديقة لتحديث عمليات الهيكلة والتوظيف
والتدريب و�ضبط املمار�سات والتجهيز اخلا�صة بال�شرطة.
ملحة ،وقد و�ضعت احلكومة ّ
خطة لإ�صالح قطاع الأمن
مي ّثل بناء اجلي�ش الوطني وال�شرطة �أولوية ّ
ت�شمل التوظيف والت�أهيل والتدريب واملع ّدات وذلك مب�ساعدة وتعاون من احلكومات ال�صديقة ،مثل
الأردن وقطر وتركيا .لن يعاد بناء القوات امل�سلحة ب�سرعة كافية ل�ضمان انتقال �آمن عرب مرحلة
االنتخابات و�صياغة الد�ستور اجلديد ،لكنها يجب �أن تكون جاهزة بعد ذلك للم�ساعدة يف تر�سيخ
الأمن القومي واحلفاظ عليه بعد هذه الفرتة من انعدام الأمن واال�ستقرار.
لن يعاد بناء القوات امل�سلحة ب�سرعة كافية ل�ضمان
انتقال �آمن عرب مرحلة االنتخابات و�صياغة الد�ستور
ملحة لت�أمني
يف الأ�شهر املقبلة ،تواجه ليبيا �أي�ض ًا مهمات ّ
اجلديد ،لكنها يجب �أن تكون جاهزة بعد ذلك
حدودها ،وخ�صو�ص ًا يف اجلنوب ،وا�ستعادة ال�سيطرة على
للم�ساعدة يف تر�سيخ الأمن القومي واحلفاظ عليه بعد الأ�سلحة ال�سائبة من تر�سانة القذايف التي تعرب هذه احلدود
هذه الفرتة من انعدام الأمن واال�ستقرار.
وتزيد من عدم اال�ستقرار يف الدول املجاورة .احلدود الربية
والبحرية الليبية وا�سعة ،والقوات امل�سلحة الليبية يف حاجة
�إىل م�ساعدة عاجلة لتطوير قدراتها لل�سيطرة عليها على نح ٍو كاف .ومع �أن التزام احلكومة يف الآونة
الأخرية توفري  8000جندي ملراقبة احلدود على وجه التحديد �أمر مثري للإعجاب نظر ًا �إىل الظروف

املخاوف العابرة للحدود
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كاف.
ال�صعبة لت�شكيل جي�ش وطني� 7،إال �أنه يبقى غري ٍ
لعل مايثري قلق ًا خا�ص ًا هو �صواريخ �أر�ض  -جو احلرارية ال�سائبة �أو املفقودة املعروفة با�سم
«�أنظمة الدفاع اجلوي املحمولة» ) )MANPADالتي �أخذها الثوار من م�ستودعات �أ�سلحة القذايف
خالل احلرب .هذه الأ�سلحة قادرة على �إ�سقاط الطائرات التجارية ،وقد ا�ستخدمها لهذا الغر�ض
بال�ضبط �أحد فروع تنظيم القاعدة يف كينيا ملحاولة �إ�سقاط طائرة ركاب �إ�سرائيلية يف العام .2002
لقد التزمت الواليات املتحدة حتى الآن بتقدمي مبلغ  40مليون دوالر جلمع مايق ّدر بـ� 20ألف ًا من
وجمِ ع حتى الآن  5000منها و�أُت ِلف،
هذه الأ�سلحة وغريها التي ت�ش ّكل تهديد ًا لال�ستقرار الإقليميُ .
وخ�ص�صت
مب�ساعدة من اخلرباء الفنيني على الأر�ض يف ليبيا وقرب احلدود مع الدول املجاورةّ 8.
بريطانيا وكندا وهولندا و�أملانيا جمتمعة �أي�ض ًا مبلغ  5ماليني دوالر يف جمال الدعم الفني لت�أمني
�أنظمة الدفاع اجلوي املحمولة.
كما مت ّثل عمليات التهريب الوا�سعة للأ�سلحة والذخرية الأخرى عرب كل بلد من البلدان التي ت�شرتك
يف حدودها مع ليبيا وماوراءها ق�ض ّية �أمن ّية حرجة .اجلريان القريبون والبعيدون لديهم خماوف
م�شروعة حول خماطر الإرهاب وتهريب املخدرات والهجرة غري ال�شرعية التي تن�ش�أ يف منطقة
ال�ساحل وتنتقل �إىل ليبيا وغريها من دول �شمال �أفريقيا ومن ّثم �إىل �أوروبا .وقد نا�شدت بعثة للأمم
املتحدة �إىل منطقة ال�ساحل يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2011التي ت�س ّلط ال�ضوء على الآثار املرتتّبة
على الو�ضع الليبي على املنطقة ،وكاالت الأمم املتحدة امل�ساعدة يف �إدارة احلدود يف املنطقة .ويف
املدججني بال�سالح ،عرب ا�ستخدامهم
الواقع ،كان الإحلاح وا�ضح ًا عندما ت�س ّبب �أبناء قبيلة الطوارق ّ
الطرق العابرة للحدود الليبية جزئي ًا ،يف �سل�سلة من الأحداث التي �أ ّدت ،يف �آذار/مار�س � ،2012إىل
وقوع انقالب ع�سكري يف مايل املجاورة.
ويف حني �أ�شار تقرير الأمم املتحدة �إىل �أن ت�شاد وموريتانيا والنيجر ح ّققت «جناحا ن�سبي ًا» يف احل ّد
من تد ّفق الأ�سلحة منذ بدء االنتفا�ضة الليبية يف �شباط/فرباير من العام املا�ضي ،ث ّمة احتمال ب�أنه
يجري �ضخّ �أ�سلحة من �أ�صل ليبي �إىل تنظيمات �إرهابية .وقالت بعثة الأمم املتحدة �أن الأ�سلحة الليبية
التي تعرب النيجر ت�صل �إىل اجلماعة الإ�سالمية املت�ش ّددة «بوكو حرام» يف نيجرييا وتنظيم القاعدة
يف بالد املغرب الإ�سالمي الذي يتّخذ من مايل مق ّر ًا له.
�أجرى املجل�س االنتقايل م�شاورات مع تون�س وال�سودان وم�صر املجاورة ب�ش�أن جهود �أمن احلدود
متع ّددة الأطراف ،وي�ساهم املجتمع الدويل يف هذا املجال �أي�ض ًا .فقد و ّقعت �إيطاليا اتفاق ًا يف كانون
ربعت احلكومة
الثاين/يناير لتقدمي م�ساعدة مالية وفنية لتدريب ال�شرطة على مراقبة احلدود .وت ّ
خ�صي�ص ًا لنزع ال�سالح ،وي�ساعد االحتاد الأوروبي يف جمال الأمن
الكندية مببلغ  10ماليني دوالر ّ
و�إدارة احلدود.
تبقى م�س�ألة ما �إذا كان ميكن للهدوء ّ
اله�ش الذي �ساد �إىل ح ّد كبري منذ �سقوط القذايف �أن ي�ستم ّر،
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وما �إذا كان ميكن �إجراء انتخابات يف ظل الظروف الراهنة �أ�سئلة مفتوحة جد ًا� .إذ �سيبقى الأمن
خالل الفرتة االنتقالية يف �أيدي ع�شرات الآالف من املتم ّردين امل�سلحني املو ّزعني على ع�شرات
الكتائب يف �سائر �أنحاء البالد ،وبالتايل الميكن �ضمانه.

العدالة االنتقالية وامل�صاحلة
و�صفت امليلي�شيات الثورية ،خالل الثورة ومابعدها ،جمموعات عدة يف البالد ب�أنها م�ؤ ّيدة للقذايف
واتّهمتها بارتكاب جرائم حرب .وكان العديد من ه�ؤالء «املتهمني» �أ�شخا�ص من ذوي الب�شرة
الداكنةُ ،يزعم �أنهم مرتزقة �أتى بهم القذايف من جنوب ال�صحراء الكربى للدفاع عن النظام.
و�أ�شار تقرير �أ�صدرته يف �شباط /فرباير  2012منظمة العفو الدولية �إىل عمليات اعتقال وتعذيب
متك ّررة للعمال املهاجرين الذين ُز ِعم�أنهم من �أن�صار القذايف بب�ساطة ب�سبب لون ب�شرتهم 9.قبيلتا
امل�شا�ش ّية والقوال�ش من جبال ن ّفو�سة و�سكان معاقل القذايف ال�سابقة مثل بني وليد و�سرت هي �أهداف
تلقائية لالعتقال التع�سفي والعنف 10.فقد تع ّر�ض �أ�شخا�ص من قبيلة تاورغاء على وجه اخل�صو�ص
�إىل االعتقاالت امل�ستم ّرة والع�شوائية و�سوء املعاملة والتعذيب من قبل املقاتلني امل�صراتيني �أنف�سهم
املرجح �أال ُتعا َلج يف الغالب م�س�ألة االغت�صاب ،الذي كان
الذين �ساعدوا على حترير طرابل�س .ومن ّ
�أداة للحرب �أثناء القتال من جميع الأطراف ،ب�سبب الو�صمة االجتماعية املرتبطة به بالن�سبة �إىل
ال�ضحية وعائلتها� ،أو عائلته .وتوا�صل كتائب م�س ّلحة خمتلفة يف ليبيا احتجاز مابني  5000و6000
تع�سفية ممن ُيزعم �أنهم م�ؤ ّيدون للقذايف يف �أنحاء البالد حيث تع ّر�ض الكثري منهم
معتقل ب�صورة ّ
11
�إىل التعذيب.
ربمّ ا تتم ّكن احلكومة امل�ؤ ّقتة ،مب�ساعدة وت�شجيع من بعثة الأمم املتحدة يف ليبيا ،من �إخ�ضاع
معظم مراكز االعتقال التابعة للميلي�شيات والتي تعمل ب�شكل م�ستقل� ،إىل �سيطرة وزارة العدل قبل
موعد االنتخابات العامة .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،صاغ املجل�س االنتقايل قانون العدالة االنتقالية بدعم
كبري من ،وت�شاور مع ،بعثة الأمم املتحدة .يهدف هذا القانون �إىل الت�ص ّدي للفرتة مابني بداية عهد
القذايف يف العام  ،1969مرور ًا بثورة العام  2011واالنتقال �إىل حكومة جديدة بعد انتخابات .2012
جرى اقرتاح ت�شكيل جمموعة من اللجان ،وتقدمي االعتذارات العامة والتعوي�ضات واملحاكمات،
لتق�صي احلقائق وامل�صاحلة
والقيام بعمليات تطهري يف �أجهزة اخلدمة املدنية والأمنية ،و ُك ِّل َفت جلنة ّ
بالتحقيق يف حوادث انتهاكات حقوق الإن�سان وحاالت اختفاء الأ�شخا�ص .و�سيتولىّ �صندوق التعوي�ضات
�إدارة عمليات تعوي�ض ال�ضحايا ،على �أن يح ّدد املجل�س االنتقايل م�صادر التمويل واملبادئ التوجيهية
اخلا�صة بها .يجب �أن تكون كل جرمية ُتعر�ض على جلنة التحقيق مدعومة بالأد ّلة ،ويجب �أن ُي�س َّمى
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الأ�شخا�ص املح ّددون املتّهمون بامل�س�ؤولية عن هذه اجلرمية ،وال�سماح ب�إجراء حتقيق �شامل قبل �أن
ُينظر يف �إجراء املحاكمة �أو �إ�صدار حكم.
حرز من الناحية النظرية� ،سي�ستغرق تغيري وعي
مع ذلك ،وعلى الرغم من التق ّدم ال�سريع الذي �أُ ِ
اجلمهور باجتاه احرتام العدالة االنتقالية والإجراءات القانونية �سنوات عديدة .على �سبيل املثال،
ر�ضخ املجل�س االنتقايل م� ّؤخر ًا �إىل �ضغوط من الكتائب امل�سلحة حلمايتها من املحاكمة ب�سبب جرائم
احلرب �أو انتهاكات حقوق الإن�سان التي ربمّ ا ارتكبها �أفرادها خالل احلرب وذلك ب�إقرار القانونني
 35و  38يف �أواخر ني�سان�/أبريل .مينح القانونان العفو عن �أي �أعمال قد ُتع َتبرَ «�ضرورية» خالل ثورة
 17فرباير ،ع�سكرية كانت �أم غري ع�سكرية .ووفق ًا للقانون الرقم ُ ،38ن ِ�ش َرت قائمة من � 330شخ�ص ًا
يف منت�صف �أيار/مايو ميكن طردهم من منازلهم وحرمانهم من احلق يف الطعن يف الإجراء يف
حمكمة قانونية .وقد �سمح هذا القانون مب�صادرة �أرا�ضي وممتلكات املتّهمني باالرتباط بالزعيم
ال�سابق .قو ِبل القانونان ب�إدانة قا�سية و�سريعة من جماعات حقوق االن�سان داخل ليبيا وخارجها على
ح ّد �سواء .كما �أُ ِق ّر القانون الرقم  ،37لتجرمي الأفعال �أو الكالم الذي يعترب «�ضار ًا» بجهود ثورة 17
فرباير ،مبا يف ذلك «متجيد» القذايف �أو نظامه .لكن هذا القانون �أُلغي الأخري يف .2012/6/14
يف حني ُي َع ّد و�ضع قانون العدالة االنتقالية واحدة من خطوات عديدة اتّخذها املجل�س االنتقايل
باجتاه تعزيز �سيادة القانون منذ حترير ليبيا ،فلن تكون له قيمة تذكر �إذا مل ُتت ََّخذ خطوات ملمو�سة
لتنفيذه �أو فر�ض تطبيقه .وبالإ�ضافة �إىل افتقارها �إىل �أنظمة ال�شرطة واملحاكم القادرة على �إدارة
�إجراءاتها التف�صيلية ،ف�إن �أحكام القوانني  35و 37و 38تناق�ض عملي ًا الكثري مما ي�سعى قانون
العدالة االنتقالية لتحقيقه.
يتعينّ على احلكومة �أي�ض ًا التعامل مع امل�شكلة الهائلة املتم ّثلة
بالدعاوى والدعاوى امل�ضا ّدة املتّ�صلة باملمتلكات التي �صو ِد َرت
حرز من الناحية
على الرغم من
ّ
التقدم ال�سريع الذي �أُ ِ
و ُو ِّز َعت خالل حكم القذايف 12.ففي �أواخر �سبعينيات القرن
النظرية� ،سي�ستغرق تغيري وعي اجلمهور باجتاه
املا�ضي ،ن ّفذت حكومة القذايف برناجم ًا �ضخم ًا «لإعادة
احرتام العدالة االنتقالية والإجراءات القانونية
توزيع» الأرا�ضي واملمتلكات �أ ّثر على ع�شرات الآالف من
الواجبة �سنوات عديدة.
املواطنني .ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أو �أحفادهم يل ّوحون الآن ب�سندات
�ضجة
متليك قدمية من العهد العثماين �أو الإيطايل ،ويثريون ّ
ال�ستعادة ممتلكاتهم �أو ي�ستخدمون القوة لطرد العائالت من املمتلكات التي ي�ص ّرون �أنها لهم .هذا
وازدادت الأمور تعقيد ًا بعد �إحراق مكتب ال�سجالت املركزية يف �أوائل الثمانينيات .مل ت�ضع احلكومة
حتى الآن مقاربة ف ّعالة لهذه امل�شكلة الآخذة يف االتّ�ساع ،والتي ت�ؤ ّثر على �سكن ومعي�شة الآالف من
الأ�سر و�أمن العديد من البلدات والأحياء.
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التحديات االنتخابية
ّ
كان من املق ّرر تلقائي ًا �إجراء االنتخابات يف حزيران/يونيو  2012بعد حترير طرابل�س يف ت�شرين
الأول�/أكتوبر  ،2011وهي فرتة �إعداد ق�صرية للغاية بالن�سبة �إىل بلد خرج للت ّو من ثورة وحرب �أهلية،
واليتو ّفر على �أي خربة حقيقية �سابقة يف االنتخابات .ومع ذلك ،حترك املجل�س االنتقايل واحلكومة
وع ِّي َنت املف ّو�ضية الوطنية العليا لالنتخابات ،وبد�أت
امل�ؤقتة ب�سرعةُ .ط ِرح م�شروع قانون االنتخاباتُ ،
اال�ستعدادات لت�سجيل الناخبني ،و ُن ِ�شر يف نهاية املطاف قانون للأحزاب ال�سيا�سية �أي�ض ًا.
�أ�صدر املجل�س االنتقايل امل�س ّودة الأولية لقانون االنتخابات مب�شورة ودعم فني من بعثة الأمم
وعر�ض امل�شروع الأ�صلي على اجلمهور لإجراء مناق�شة مفتوحة
املتحدة وخرباء يف جمال االنتخاباتُ ،
يف مطلع كانون الثاين/يناير .اقرتح القانون نظام ًا انتخابي ًا �أكرثي ًا ب�سيط ًا يف دوائر انتخابية فردية
ح�صة للمر�أة بن�سبة  10يف املئة .طالب
وخ�ص�ص ّ
�أو �صغرية ،مللء  200مقعد يف اجلمعية الت�أ�سي�سيةَّ ،
جزء من املجتمع املدين واجلماعات ال�سيا�سية املختلفة ب�إدخال التمثيل الن�سبي ،واحتجت اجلماعات
الن�سائية �أن ح�صة  10يف املئة لي�ست كافية.
بعد ذلك �أ�صدرت اللجنة م�شروع ًا من ّقح ًا يف �آذار/مار�س اقرتح نظام ًا مركب ًا ،حيث يمُلأ 120
من املقاعد الـ 200يف الربملان عرب النظام الأكرثي ومن مر�شحني م�ستقلني ،فيما تمُلأ املقاعد الـ80
املتبقية عن طريق التمثيل الن�سبي من بني قوائم حزبية متناف�سة؛ و ُي�شرتَط يف القوائم احلزبية
تناوب املر�شحني من الذكور والإناث� .إن �إدراج التمثيل الن�سبي �سي�سمح بتمثيل املجموعات ال�سيا�سية
واملدنية ال�صغرية ،والتي قد ُته َّم�ش يف النموذج الأكرثي .ومتثيل اجلن�سني بالتناوب على القوائم
احلزبية �سيزيد متثيل املر�أة من  10يف املئة �إىل حوايل  20يف املئة.
من حيث تق�سيم الدوائر ،ق�سمت املفو�ضية الوطنية العليا لالنتخابات جمموع املقاعد الـ� 200إىل
ثالث مناطق تندرج تقريب ًا يف املحافظات التقليدية 106 :مقاعد للمنطقة الغربية (طرابل�س)،
و 60مقعد ًا للمنطقة ال�شرقية التي ت�ضم بنغازي (برقة) ،و 34مقعد ًا للجنوب (فزان) .ومن ثم
ُت َق َّ�سم تلك املناطق �إىل دوائر انتخابية خمتلفة ،يعترب عددها مرتفع ًا ،لأن من املق ّرر انتخاب �شاغلي
معظم مقاعد الأكرثية الـ 120من دوائر انتخابية فردية �أو �صغرية .يف بع�ض املدن واملناطق ،يبدو
تق�سيم الدوائر وا�ضح ًا و�صريح ًا ،لكن يف مناطق �أخرى ،ث ّمة خالف ب�ش�أن املكان الذي يتم فيه ر�سم
اخلطوط .يزداد هذا التح ّدي �صعوبة لأن ليبيا مل يكن لديها دوائر انتخابية حقيقية خالل ن�صف
قرنُ ،
ومف�صلة
وغيرِّ هيكلها الالمركزي ع�شرات املرات ،لذلك لي�ست هناك خريطة �إدارية وا�ضحة ّ
موروثة �أو ُمتوافق عليها.
و�ستكون �إدارة العملية االنتخابية حت ّدي ًا بحد ذاتها� .إذ يق ّدر م�س�ؤولون ليبيون �أنهم يحتاجون �إىل
حواىل � 45ألف �شخ�ص يف يوم االنتخابات لإدارة عملية االقرتاع والفرز ،مبا يف ذلك ق�ضاة يف
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�أماكن رئي�سة ،ف�ض ًال عن موظفي اخلدمة املدنية و�أفراد الأمن .ومع �أن عمليات التدريب جتري على
قدم و�ساق مب�ساعدة من املجتمع الدويل ،ومع �أن االنتخابات �أُ ِّج َلت �إىل  7متوز/يوليو ،من امل�ؤ ّكد �أنه
�ستكون هناك الكثري من امل�شاكل الإدارية واملخالفات يف يوم االنتخابات.

حتديد الأهل ّية

ّ
بالرت�شح والت�صويت يف االنتخابات عملية
�سي�سمح لهم
على �صعيد �آخر ،كانت عملية حتديد من ُ
مع ّقدة .ففي الوقت احلايل ،حتظر قوانني املجل�س االنتقايل ّ
الرت�شح للمنا�صب العامة على الليبيني
الذين ثبت بحكم ق�ضائي �أنهم تو ّرطوا يف ممار�سات فا�سدة �أو كانوا ينتمون مبا�شرة �إىل امل�ؤمترات �أو
اللجان ال�شعبية �أو احلر�س الثوري يف النظام ال�سابق (ما مل يكونوا �أظهروا ت�أييدهم لثورة  17فرباير
يف بدايتها) .كما مينع من ّ
الرت�شح الأع�ضاء احلاليني �أو ال�سابقني يف املجل�س االنتقايل �أو احلكومة
امل�ؤ ّقتة �أو املفو�ضية الوطنية العليا لالنتخابات� ،أو ر�ؤ�ساء املجال�س املحلية.
التنتهي ال�شروط عند ذلك احل ّد .فالأ�شخا�ص الذين ارتكبوا «�أعما ًال غري قانونية �ضد الليبيني
�سواء يف الداخل �أو يف اخلارج» ،والذين لهم «عالقات مهن ّية �أو جتارية م�ؤ ّكدة مع الزعيم ال�سابق،
وكبار امل�س�ؤولني يف �إدارته �أو عائلته» ،والذين «تعاونوا مع النظام يف مقابل احل�صول على عمل»
الميكنهم ّ
الرت�شح .ونظر ًا �إىل �إدماج �آالف الليبيني يف دولة القذايف ،وبع�ضهم ذات كفاءات جيدة،
ته ّدد هذه ال�شروط با�ستبعاد �شريحة وا�سعة من ّ
املر�شحني املحتملني قد حتتاجها البالد يف املرحلة
االنتقالية ومابعدها .والآن ،ميكن لعدد من الطعون املرفوعة من ّ
املر�شحني الذين ينازعون حرمانهم
من ّ
وخا�صة �إذا ما �أُجرب املجل�س االنتقايل على
الرت�شح �أن حترف العملية االنتقالية عن م�سارهاّ ،
ت�أجيل االنتخابات مرة �أخرى.
ث ّمة حظر �آخر �أثار انتقادات يف ظل الظروف الراهنة يتع ّلق باجلي�ش الوطني ،الذي مل يمُ نع �أفراده
من ّ
الرت�شح وح�سب – وهو مايعترب �أمر ًا طبيعي ًا – بل ُم ِنعوا من الت�صويت كذلك .يف هذه الأثناء،
يظل الثوار امل�س ّلحون ،الذين حتاول احلكومة امل�ؤ ّقتة �إدماجهم يف اجلي�ش والأجهزة الأمنية الأخرى،
�أحرار ًا يف ممار�سة هذه احلقوق .وغني عن القول �أن هذا املنطق يعمل على تقوي�ض جهود الدولة
لت�سريح امليلي�شيات ودمج �أع�ضائها يف اجلي�ش الوطني.
ف�ض ًال عن ذلك ،هناك جدل حول م�س�ألة َمن هو ليبي ومن هو لي�س كذلك ،بالنظر �إىل �أن القذايف
منح اجلن�سية لآالف الأ�شخا�ص ممن مل يولدوا يف ليبيا ،ومعظمهم من �أ�صل �أفريقي من جنوب
ال�صحراء ،بزعم �أن يتم ّكنوا من دخول البالد لدعم النظام والقتال من �أجله .ث ّمة جرح �آخر مفتوح
هو جرح قبيلة تاورغاء .فقد �أُخ ِل َيت بلدتهم ،التي يبلغ عدد �سكانها � 30ألف ن�سمة ،بعنف على يد
الكتائب امل�صراتية ،التي اتّهمت �أفراد القبيلة �آنذاك بارتكاب �أعمال وح�ش ّية .ويعرت�ض املتم ّردون
امل�صراتيون ومتم ّردون �آخرون على �إدراج تاورغاء �أو �أي جمموعة يزعم �أنها موالية للقذايف يف عملية
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الت�صويت� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،اليزال الكثري من ه�ؤالء الأفراد وغريهم ممن يعتربهم الثوار متحالفني
التع�سفي على �أيدي امليلي�شيات ،وبالتايل يجري ا�ستبعادهم من
مع النظام ال�سابق رهن االعتقال ّ
عمليات ت�سجيل الناخبني.
على الرغم من هذه النقاط اخلالفية ،م�ضت املفو�ضية الوطنية العليا لالنتخابات ُقدُم ًا يف برنامج
ن�شيط لت�سجيل الناخبني ،وتل ّقت امل�ساعدة من منظمات املجتمع املدين ،وكذلك من االحتاد الأوروبي
والأمم املتحدة ،واملعهد الوطني الدميقراطي الأمريكي .ويف �أوائل حزيران/يونيو� ،أعلنت مفو�ض ّية
�سجلت  2.7مليون ناخب� ،أو مايزيد عن  70يف املئة من الناخبني «امل� ّؤهلني» .كما
االنتخابات �أنها ّ
�أعلنت عن ت�سجيل واعتماد  2639من املر�شحني الأفراد ،للدوائر االنتخابية التي تعتمد النظام
الأكرثي ،و 374قائمة حزبية لدوائر التمثيل الن�سبي .ومل ُيعلن عدد املر�شحني الأفراد والقوائم
احلزبية التي منعتها املفو�ضية من خو�ض االنتخابات ،لكن من الوا�ضح �أنه كبري ،وه�ؤالء ّ
املر�شحون
الذين ُم ِنعوا هم الأ�شخا�ص الذين يق ّدمون �شكاوى ميكن �أن ت� ّؤخر االنتخابات.

االنتخابات املح ّلية

يف حني مت�ضي ُقدُم ًا اال�ستعدادات لإجراء انتخابات وطنية ،عقدت بلدات ومدن عدة انتخاباتها
املحلية م� ّؤخر ًا ،وذلك من دون تن�سيق مع املف ّو�ضية الوطنية العليا �أو ال�سلطات املركزية .وهذا قد
ُينظر �إليه على �أنه مي ّثل حت ّدي ًا لل�سلطة املركزية� ،أو �أنه �أمر مفيد للفو�ضية العليا لأن هذه البلدات
�أع ّدت قوائم الناخبني ،واكت�سبت خربة يف �إدارة العملية االنتخابية .وحتى كتابة هذه ال�سطور،
ّ
نظمت كل من زوارة وتاجوراء وم�صراتة وبنغازي والأبيار انتخابات ناجحة الختيار �أع�ضاء املجال�س
املحلية ،ويجري التح�ضري لعقد انتخابات حملية يف ثالث بلدات �أخرى على الأق ّل هي درنة والبي�ضاء
وترهونة.
يف جميع احلاالت ،ارتجُ ِ َلت العمليات االنتخابية من خالل مبادرات قام بها املواطنون .ومل يكن
الهدف ت�أ�سي�س جمال�س منتخبة وح�سب ،بل �أي�ض ًا �أن ت�س ّمي هذه املجال�س مم ّثل البلدة �إىل املجل�س
االنتقايل ليح ّل حم ّل املم ّثلني غري املنتخبني .عقدت �أوىل هذه االنتخابات املحلية يف زوارة يف �صيف
العام  ،2011وذلك قبل نهاية احلرب .كانت تلك االنتخابات ذات طابع تقليدي جرى فيه ت�سمية
ن�صبت نف�سها والتي
رئي�س املجل�س من جانب جمموعة من املواطنني الذين يرف�ضون املجال�س التي ّ
ن�ش�أت يف بداية احلرب .ومن ثم عينّ رئي�س املجل�س هذا �أع�ضاء �إ�ضافيني يف املجل�س وفق ًا للأعراف
املحلية .ونظر ًا �إىل �صغر حجم املدينة (حوىل � 40ألف ن�سمة) ،وامل�ستوى العايل من الثقة املجتمعية
املحليةّ ،متت العملية يف غ�ضون �أ�سبوعني؛ ومع �أن  3000فقط من �أبناء زوارة �شاركوا يف الت�صويت،
فقد لقيت النتائج قبو ًال ح�سن ًا ب�شكل عام.
مع �إجراء املزيد من االنتخابات املحلية ،كان ث ّمة اجتاه ملحوظ نحو عمليات �أكرث تنظيم ًا لت�سجيل
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الناخبني وت�أهيل ّ
املر�شحني .فقد طالب ال�سكان يف املدن التي ت�ضم �أعداد ًا �أكرب من ال�سكان ،يف
تاجوراء مث ًال� ،إحدى �ضواحي طرابل�س اجلنوبية (� 120ألف ًا) ،وم�صراتة (� 270ألف ًا) ،ب�أن تكون
العملية �أكرث تنظيم ًا ،مع �أن هذه العمليات ن�ش�أت بالطريقة نف�سها كما حدث يف زوارة .ويف كلتا
املدينتني�ُ ،س ِّم َيت جلان االنتخابات التي َو�ضعت املبادئ التوجيهية لتنظيم االنتخابات وامل�شاركة فيها
من جانب جمموعات من املواطنني ال�ساعني ال�ستبدال املجال�س التي ت�ش ّكلت خالل الثورة.
ّ
نظمت تاجوراء عملية انتخابية على مرحلتني :يف اخلطوة الأوىل�ُ ،س ِّمي ّ
املر�شحون من كل واحدة
و�س ِّجل الناخبون با�ستخدام بطاقات الهوية
من الدوائر االنتخابية ال�سبع التي ح ّددتها اللجنةُ ،
َخدم يف عهد القذايف لتوزيع
ال�شخ�صية كمراجع وماي�سمى بـ«دفرت العائلة» ،وهو وثيقة كانت ُت�ست َ
الإعانات واحل�ص�ص التي تق ّدمها احلكومة على الأ�سر؛ ويف الثانية� ،أجريت عملية الت�صويت على
املر�شحني الذين متت املوافقة عليهم.
يف م�صراتة ،دُعي د .حممد بروين ،وهو �شخ�صية �أكادميية بارزة ،من مواليد م�صراتة ،ورئي�س
ق�سم العلوم ال�سيا�سية يف جامعة تك�سا�س الأمريكية� ،إىل قيادة العملية االنتخابية .وبف�ضل خربة
بروين ،كانت م�صراتة �أول بلدة تط ّور عملية انتخابية حم ّددة بو�ضوح�ُ .س ِّجل خم�سة و�ستون يف املئة
من املواطنني يف املدينة ،و ُن ِّظ َمت عملية فرز ال�ستبعاد �أعوان النظام ال�سابق �أو غريهم ممن قد يكونوا
وال�صرامة
غري م� ّؤهلني لأ�سباب قانونية .كانت كل اجتماعات اللجنة علن ّية ،وب�سبب درجة ال�شفاف ّية ّ
التي �أ�ص ّر عليها بروين ،نظر امل�صراتيون والليبيون �إىل االنتخابات على �أنها م�شروعة متام ًا .فقد
امل�سجلني .و�أ�صبحت ق�صة جناح م�صراتة منوذج ًا
�ص ّوت مايقرب من � 50ألف ًا� ،أو  59يف املئة ،من َّ
لالنتخابات املحلية الأخرى يف جميع �أنحاء البالد ،وو ّفرت زخم ًا لالنتخابات الوطنية.
عقدت بنغازي انتخاباتها يف �أيار/مايو ،واعتمدت على منوذج م�صراتة يف ا�ستعداداتها ،بيد �أن
خا�صة .فقد ا�ستخدم ّ
املنظمون يف بنغازي
عدد �سكانها الكبري (مليون ن�سمة) واملتن ّوع طرح حت ّديات ّ
م�ساعدة دولية لتنظيم عملية االنتخابات اخلا�صة بهم .وقامت منظمة غري حكومية تتّخذ من ال�سويد
مق ّر ًا لها هي «امل�ؤ�س�سة الدولية للم�ساعدة االنتخابية»  IDEA Internationalبتدريب نحو  500من
ال�سكان املحليني لتنظيم وتنفيذ العملية يف الوحدات االنتخابية الـ 135يف املدينة ،وق ّدمت منظمات
االحتاد الأوروبي احلرب و�صناديق االقرتاع .وي�شارك عدد من منظمات املجتمع املدين الليبي �أي�ض ًا يف
مهام ترتاوح مابني تثقيف الناخبني ور�سم اخلرائط االنتخابية.
عموم ًا ،مي ّثل تنظيم هذه االنتخابات املحلية عر�ض ًا للدميقراطية مثري ًا للإعجاب يقوده مواطنون
عاديون .و�إذا ما �أظهر الليبيون االلتزام نف�سه �إزاء االنتخابات الوطنية كما فعلوا يف بع�ض االنتخابات
املح ّلية الأخرية ،ف�ستتح�سن فر�ص جناح انتخابات اجلمعية الت�أ�سي�سية وت�ؤتي ثمارها ،و�ستقبل الغالبية
العظمى من ال�سكان النتائج .ومع ذلك ،وفيما جتري اال�ستعدادات لالنتخابات على قدم و�ساق ،ف�إن
جناح �أو ف�شل االنتخابات الوطنية يعتمد يف نهاية املطاف ،كما هو حال معظم الأمور يف ليبيا اليوم،
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على الو�ضع الأمني املحفوف باملخاطر.

م�شهد الأحزاب ال�سيا�سية
بعد �أن �ألغى املجل�س الوطني االنتقايل القيود التي كانت مفرو�ضة يف عهد القذايف على ت�شكيل
الأحزاب ال�سيا�سية يف �أعقاب الثورة ،ظهرت ع�شرات الأحزاب ذات التوجهات املختلفة .و�ش ّكلت
النزعات الإ�سالمية املعتدلة وال�سلفية والقومية والليربالية والي�سارية �أحزاب ًا ،يف حني عك�ست �أحزاب
�أخرى مرجعيات حملية �أو قبلية �أو �إقليمية .و�ستلعب هذه الأحزاب ال�سيا�سية دور ًا مهم ًا يف انتخابات
الربملان كجزء من نظام التمثيل الن�سبي .ومع ذلكّ � ،أخر املجل�س االنتقايل كثري ًا �صدور قانون تنظيم
ماح َّد من من ّو االحزاب وقدرتها على ت�أطري النقا�ش الوطني يف الفرتة التي
الأحزاب ال�سيا�سيةَ ،
ت�سبق االنتخابات .وجرت املوافقة يف نهاية املطاف على قانون الأحزاب ال�سيا�سية الرقم  ،29يوم
 24ني�سان�/أبريل  ،2012لكن وكما كان احلال مع العديد
من �أجزاء الت�شريعات ال�صادرة عن املجل�س االنتقايل،
�إذا ما �أظهر الليبيون االلتزام نف�سه �إزاء االنتخابات
جرى بعدها تعديل القانون �إثر �ضغوط مار�ستها جمموعات
الوطنية كما فعلوا يف بع�ض االنتخابات املحلية
خمتلفة ،وهم الإ�سالميون يف هذه احلالة.
ف�ستتح�سن فر�ص جناح انتخابات اجلمعية
الأخرية،
ّ
ن�صت الن�سخة الأوىل من قانون الأحزاب ال�سيا�سية على
ّ
الت�أ�سي�سية وت�ؤتي �أكلها ،و�ستقبل الغالبية العظمى من
�أال متار�س الأحزاب التمييز على �أ�سا�س االنتماء القبلي �أو
ال�سكان النتائج.
املناطقي �أو الديني .هذا مل مينع ت�شكيل �أحزاب لديها هذه
الهويات يف جوهرها ،لكن مل ي�سمح للأحزاب ب�أن ترف�ض
قبول ع�ضوية �أي مواطن بناء على املعايري القبلية �أو املناطقية �أو الدينية .وبعد �أ�سبوع ،ويف �أعقاب
ثان �أ�سقط �شرط عدم
�ضغوط مار�ستها الأحزاب الإ�سالمية التي �شعرت �أنها م�ستهدفة� ،صدر م�شروع ٍ
التمييز.
عدا ذلك ،يحظر قانون الأحزاب احل�صول على متويل �أجنبي �أو �أن يكون احلزب «امتداد ًا جلماعة
وين�ص القانون على �أن تو ّفر احلكومة الدعم املايل للأحزاب :يجري توزيع ن�سبة  50يف املئة
خارجية»ّ .
بالت�ساوي بني الأحزاب ،وتو َّزع ن�سبة  50يف املئة �أخرى وفق ن�سبة الأ�صوات التي ينالها يف االنتخابات،
�شرط �أن يح�صل على احلد الأدنى املطلوب من الأ�صوات والبالغ  3يف املئة .وحتتفظ الدولة بالقدرة
على طلب القيام بعمليات التفتي�ش وامل�صادرة �أو تعليق ن�شاط احلزب بقرار من املحكمة ،وهي �سلطة
وين�ص القانون على �أنه يحظر
تدعو �إل الريبة نظر ًا �إىل احلالة الراهنة املرت ّدية للمحاكم يف ليبياّ .
على �أفراد قوات امل�سلحة النظامية وعلى ال�سلطة الق�ضائية امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية احلزبية،
لكنه المينع �أفراد امليلي�شيات امل�س ّلحة من امل�شاركة .وهذا يعيد �إىل الأذهان املادة املثرية للجدل يف
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قانون االنتخابات التي متنع الفئة الأوىل ال�سابقة ،ولكنها المتنع الفئة الأخرية ،من الت�صويت �أو
ّ
الرت�شح للمنا�صب.
تع ّد جماعة الإخوان امل�سلمني الليبية بحزبها ،الذي � ّأ�س�سته م� ّؤخر ًا «حزب العدالة والبناء»� ،أكرث
ترحب بغري الإخوان ك�أع�ضاء
الأحزاب ال�سيا�سية تنظيم ًا 13.فقد �أعلنت جماعة الإخوان بالفعل �أنها ّ
يف احلزب ،وهذا يظهر بالفعل م� ّؤ�شرات على �أنها تع ّلمت من حركة النه�ضة يف تون�س وجماعة
الإخوان امل�صرية من خالل تب ّني التح ّول الدميقراطي ،والتح�ضري لالنتخابات ،واالنتقال نحو مواقف
ح�سن حزب الإخوان امل�سلمني �صنع ًا بطرح ّ
مر�شحني يف
املرجح �أن ُي ِ
�أكرث و�سط ّية وبراغماتية .ومن ّ
الدوائر التي تعمل وفق نظام الأكرثية ذات الع�ضو الواحد ،وكذلك يف نظام قائمة التمثيل الن�سبي.
ُ�ش ِّكل حزب الإ�صالح والتنمية ،على الرغم من ت�شابهه يف اال�سم مع حزب الإخوان امل�سلمني ،على
يد جمموعة من العلماء امل�سلمني يف بنغازي ،الذين ي�ؤ ّيدون �أي�ض ًا دولة قائمة على املبادئ الإ�سالمية.
ومبا �أنه متم ّيز عن حزب العدالة والبناء ،ف�إنه قد يح ّقق �أي�ض ًا نتيجة ط ّيبة على امل�ستوى املحلي �إن مل
يكن على امل�ستوى الوطني.
يف طرابل�س ،تعاونت �شخ�صيتان بارزتان ،عبداحلكيم بلحاج الذي �سبق ذكره ،وال�شيخ علي
ال�ص ّالبي �صاحب النفوذ والت�أثري ،لت�شكيل حزب �إ�سالمي �آخر هو التجمع الوطني للحرية والعدالة
املرجح �أن يكون لهذا احلزب وجود كبري يف طرابل�س ،وميكن �أن يكون �إما مناف�س ًا
والتنمية .ومن ّ
حمتم ًال �أو �شريك ًا جلماعة الإخوان امل�سلمني� .إذ ي�ؤ ّكد ال�ص ّالبي �أن �أهداف التجمع الوطني ت�ستند �إىل
تف�سري معتدل للعقيدة ،و�أن احلزب �أكرث وطنية يف نواياه من الإ�سالميني .ويقول املنتقدون �أن روابط
قادة احلزب مع قطر تخفي �أجندة اجتماعية و�سيا�سية �أكرث حمافظة.
�إن ال�سلفية قوة جديدة ومتنامية ب�سرعة يف ليبيا ،ورمبا حت ّقق نتيجة انتخابية مفاجئة كما حدث
يف م�صر .وقد �شارك ال�سلفيون الليبيون يف الثورة ،وا�شتبكوا مع جماعات وم�ؤ�س�سات �أخرى �أكرث
اعتدا ًال �أو غري �إ�سالمية ،منذ �سقوط نظام القذايف .مل يظهر يف ال�ساحة �أي حزب �سيا�سي �سلفي
مهيمن حتى الآن ،بيد �أن التيار ال�سلفي قوي .وحتى من دون وجود حزب قوي ،ميكن لل�سلفيني �أن
يناف�سوا على املقاعد الـ 120التي الت�شرتط ت�سجيل احلزب ،ومن املرجح �أن يفوزوا بتمثيل كبري يف
الربملان.
ن�سقت جماعة الإخوان امل�سلمني الليبية واجلبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا الأكرب من حيث احلجم ،والتي
ّ
ت� ّأ�س�ست يف العام � ،1981أن�شطتهما يف اخلارج حتى بداية الثورة .ومع اقرتاب موعد االنتخابات،
�أظهرت اجلبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا بع�ض اجلاذب ّية على ال�صعيد الوطني ،غري �أن جذورها
االجتماعية �أ�ضعف من جذور مناف�سيها الإ�سالميني� .إن اجلبهة مرتبطة على نحو ف�ضفا�ض بجماعة
الإخوان امل�سلمني جلهة �أن كثري ًا من �أع�ضاء جماعة الإخوان الأ�صليني ان�ش ّقوا عنها لت�شكيل اجلبهة
14
الوطنية.
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كما ُ�ش ِّكلت جماعات �أخرى ذات ميول ليربالية ،مثل حزب ليبيا الدميقراطي ،وحزب التغيري الليبي،
واحلملة الليبية للحرية والدميقراطية .ومع �أن اجلذور االجتماعية لهذه اجلماعات حمدودة ،فمن
املرجح �أن حت ّقق ح�ضور ًا �ضئي ًال على الأق ّل من خالل نظام التمثيل الن�سبي ،ووجودها يف الربملان يف
ّ
امل�ستقبل �سي�ساعد على �ضمان وجود ثقل ،مايحاول احلد من هيمنة الإ�سالميني ،واحلفاظ على بع�ض
االهتمام بق�ضايا املر�أة واحلقوق املدنية.
يرجح �أن يكون يف اجلمعية اجلديدة فريق
يف حني ّ
�إ�سالمي قوي ،من املحتمل �أي�ض ًا �أن تتم ّيز بتمثيل حم ّلي
حتى من دون وجود حزب قوي ،ميكن لل�سلفيني �أن
وقبلي ،وهو ماي�ؤ ّدي بالتايل �إىل خلق جمعية ت�أ�سي�سية
يناف�سوا على املقاعد الـ 120التي الت�شرتط ت�سجيل
ّ
مفككة ومناطقية �إىل ح ّد بعيد� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،إن هذه
احلزب ،ومن املرجح �أن يفوزوا بتمثيل كبري يف
الأحزاب مهمة على امل�ستوى الوطني ،لكن مل يكن لها ت�أثري
الربملان.
كبري يف االنتخابات املحلية� ،سواء من حيث التنظيم �أو
الإدارة �أو النتائج.

�صياغة الد�ستور
�إذا ما ا�س ُتكمِ َلت االنتخابات بنجاح� ،ستكون اجلمعية اجلديدة �أمام مهمتني :تعيني حكومة انتقالية
جديدة ،والأهم من ذلك ،تعيني جلنة ل�صياغة الد�ستور ،مل تحُ َ�سم �إىل الآن م�س�ألة حجمها وتركيبتها.
غري �أن جم ّرد ت�شكيل جلنة ل�صياغة الد�ستور ربمّ ا ي�ش ّكل حت ّدي ًا .فقد كانت �آخر مرة �صاغت فيها
ليبيا د�ستور ًا يف العام  ،1951حيث ت�أ ّلفت اللجنة التي �ض ّمت  60ع�ضو ًا من عدد مت�سا ٍو من مم ّثلي
املناطق الرئي�سة الثالث يف ليبيا ،وا�ستغرقت عملية التفاو�ض على الد�ستور وا�ستكماله � 25شهر ًا.
واليوم ،يرغب العديد من ال�شرقيني واجلنوبيني يف احلفاظ على هذا التمثيل املناطقي املت�ساوي،
ويخ�شون من �أن املنطقة الغربية ،التي يزيد عدد �سكانها �أ�ضعاف ًا على مناطق �أخرى ،قد حتاول
فر�ض �أغلبية .كما �أنه مل ُي َّت َفق على ما �إذا كانت اللجنة �ستت�أ ّلف من �أع�ضاء اجلمعية املنتخبني �أو من
اخلرباء من خارج اجلمعية.
�ستكون �أمام اللجنة ،مبجرد ت�شكيلها ،مه ّمة �شاقة ل�صياغة الد�ستور يف غ�ضون �شهرين .وعلى
الرغم من الإجماع الكبري حول اخلطوط العري�ضة للد�ستور � -أن ليبيا �ستكون دميقراطية د�ستورية
حترتم حقوق الإن�سان والتع ّددية ال�سيا�سية  -ثمة عدد من الق�ضايا التي �ستتط ّلب نقا�ش ًا وا�سع ًا،
و�أخرى �ستتطلب بب�ساطة وقت ًا للتفاو�ض عليها و�إدخالها يف الن�صو�ص النهائية .ومن بني الق�ضايا
التي ميكن �أن جتتذب نقا�ش ًا خا�ص ًا هي ق�ضايا الفدرالية والالمركزية ،وتفا�صيل ال�سلطة التنفيذية،
ومكانة الدين.
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الفدرالية والالمركزية

بينما ي�ضغط الزعماء من ال�شرق واجلنوب عموم ًا لتحقيق الالمركزية� ،أو الفدرالية يف بع�ض
احلاالت ،ف�إن زعماء من طرابل�س والغرب ّ
يف�ضلون عموم ًا بناء دولة �أكرث مركزية .يف الواقع ،ث ّمة
العديد من العوامل التي جتذب ليبيا يف كال االجتاهني املركزي والالمركزي .ومايدفع يف اجتاه
الالمركزية هي جغرافية البالد ال�شا�سعة ،والتاريخ املختلف للمناطق الغربية وال�شرقية واجلنوبية؛
و�أ�سبقية ال�شرق يف الثورة ،وتوزيع موارد النفط والغاز ،والمركزية ال�سلطة الع�سكرية يف جميع �أنحاء
البالد للميلي�شيات املحلية .وتدفع يف اتجّ اه املركزية احلاجة �إىل �إعادة بناء دولة ف ّعالة ب�سرعة؛
وفر�ض الأمن وال�سلطة الوطنية؛ وت�أ�سي�س م� ّؤ�س�سات ف ّعالة للرقابة املالية واحلوكمة؛ و�إقامة عالقات
دولية قوية ،وزيادة �صادرات الطاقة.
ّ
ال�شك �أن الهويات املناطقية قوية يف ليبيا .تاريخي ًا ،كانت البالد تت�ألف من ثالث مناطق منف�صلة :
طرابل�س يف الغرب ،وبرقة يف ال�شرق ،وفزان يف اجلنوب .وكان امللك �إدري�س ،الذي حكم ليبيا غداة
ا�ستقاللها ،مهتم ًا يف البداية يف �أن يكون ملك ًا على برقة فقط ،وكان يف حاجة �إىل َمن يقنعه بقبول
حكم الإقليمني الآخرين .بد�أت امللكية كنظام فدرايل ،وبالتايل حافظت على الهويات الإقليمية ،ويف
وقت الحق فقط جرى �صهرها يف دولة موحدة .ويف ظل حكم القذايف ،حدثت تغيريات م�ستمرة يف
�سلطات وحدود الهيئات املح ّلية ،ويف الطريقة التي يجري بها انتخاب تلك ال�سلطات �أو اختيارها،
ويف ا�ستقالليتها �أو تبع ّيتها املالية .انتقلت ال�سلطة بالت�أكيد من ال�شرق �إىل طرابل�س والغرب ،وتعزّزت
مركزية احلكم .وطوال فرتة حكم القذايف ،ت�س ّببت �سيطرة الغرب يف حدوث توتّرات مع بنغازي
وال�شرق ،ما �أ ّدى �إىل ا�ضطرابات وانتفا�ضات متك ّررة .ولذا لي�س من امل�ستغرب �أنه مع بدء هبوب
رياح الربيع العربي ،بد�أت الثورة يف بنغازي وال�شرق .وحل�سن احلظ ،التتعزّز الهويات املناطقية
ب�سبب الهويات العرق ّية �أو الطائفية ،كما هو احلال يف بع�ض الدول العربية الأخرى ،ولكن التوتّرات
املناطقية ت�ش ّكل بالت�أكيد جزء ًا كبري ًا من التح ّديات االنتقالية احلالية يف ليبيا.
كما تلعب املوارد دور ًا كبري ًا يف كيفية توزيع ال�سلطة على امل�ستوى الوطني ،ومتتلك كل منطقة
�أدواتها اخلا�صة لل�ضغط من �أجل احل�صول على ح�صة يف ال�سلطة .يحوي اجلنوب اجلزء الأكرب
من احتياطيات املياه اجلوفية ،والتي مت ّثل مورد ًا الغنى عنه يف واحدة من الدول الأكرث جفاف ًا يف
العامل .ويقع اجلزء الأكرب من �صناعة النفط يف البالد يف حو�ض �سرت الأو�سط ومنطقة بنغازي يف
ال�شرق ،ويحوي الغرب معظم احتياطيات ليبيا املحدودة من الغاز .ويف حني �أن ال�شرق يحوي نحو
 70يف املئة من الرثوة النفطية يف البالد ،يعادل �سكان طرابل�س �سكان املنطقة ال�شرقية ب�أكملها.
ت�ستطيع منطقتا برقة وطرابل�س اال�ستفادة من مواردهما لفر�ض وزنيهما من الناحية ال�سيا�سية على
امل�ستوى الوطني ب�سبب ت�شابه �أهايل كل منهما على امل�ستوى العرقي واللغوي ،وعلى م�ستوى الت�ضامن
القبلي وال َن َ�سبي ،وال�شبكات املجتمعية القوية فيهما� .أما قبائل فزان فمنق�سمة ب�ش ّدة ب�شكل مينعها من
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ممار�سة ت�أثري ف ّعال على امل�ستوى الوطني.
ّ
يف�ضل زعماء طرابل�س والغرب عموم ًا بناء دولة مركزية ،يف حني ت�ضغط قيادات ال�شرق واجلنوب
عموم ًا باجتاه الالمركزية� ،أو حتى الفدرالية .ويف اجتماع ح�ضره  3000من الزعماء القبليني
واملح ّليني يف بنغازي يف �أوائل �آذار/مار�س ،دعا املجتمعون اىل الفدرالية ،و�أعلنوا ،من جانب واحد،
�إن�شاء منطقة برقة الفدرالية التي ت�ضم بنغازي وبرقة التاريخية يف �شرق البالد .ويف خطوة التخلو
من الرمزية ع ّينوا �أحمد ال�سنو�سي مم ّث ًال لهم ،وهو من �ساللة امللك �إدري�س .قوبل هذا الإعالن
بانتقادات حا ّدة من املجل�س االنتقايل ومن جهات �أخرى يف غرب ليبيا بل وحتى يف �شرقها .و�أ�صدر
مفتي ليبيا فتوى �ض ّده ،وح ّذرت م�صر وتون�س وجامعة الدول العربية و�آخرون منه كذلك .ويف ا�ستطالع
15
للر�أي على امل�ستوى الوطني ،قال  80يف املئة �أنهم �ضد الفدرالية يف ليبيا.
مل تكن هذه النتيجة غري متوقعة .فكثري ًا مايرتبط مفهوم الفدرالية يف العامل العربي باالنق�سام
الوطني والتف ّكك ،كما �أن التجربة امل�ضطربة يف العراق مل ت�ساعد .لكن �إعالن برقة ك�شف �أنه على
الرغم من عدم ترجيح اعتماد الفدرالية يف الد�ستور� ،سيكون النقا�ش الدائر حول الالمركزية ج ّدي ًا.
وميكن �أي�ض ًا �أن ُير َبط بالنقا�ش حول وجود نظام من جمل�سني ميكن �أن تمُ َّثل فيه املناطق يف جمل�س
ال�شيوخ بينما يمُ ِّثل جمل�س النواب عامة النا�س.
�سيتعينّ على وا�ضعي الد�ستور اجلديد �إيجاد توازن بني دور احلكومة املركزية ،ودور الإدارات
الإقليمية (املحافظات على �سبيل املثال) ،ودور ال�سلطات املحلية (البلديات)� .سيت ّعني عليهم �أي�ض ًا
التعامل مع م�س�ألة عا�صمة ليبيا ،التي جرى التنازع عليها تاريخي ًا .فبني العامني  1951و ،1963كانت
لليبيا عا�صمتان .ود�ستور العام  1963مل ُي َ�س ِّم عا�صمة ر�سمية ،حيث �أقام امللك �إدري�س حكومة يف
بلدة البي�ضاء ال�صغرية الواقعة �إىل ال�شرق من بنغازي .كما مل يعلن القذايف عن عا�صمة ر�سمية ،لكنه
نقل ثقل احلكومة �أو ًال �إىل طرابل�س ،ثم يف العام � 1977إىل املدينة الأكرث مركزية � -سرت .وعندما
انخرط النظام من جديد مع املجتمع الدويل� ،أعاد �سيف الإ�سالم معظم الوزارات �إىل طرابل�س .بد�أ
املجل�س االنتقايل متّخذ ًا من بنغازي مق ّر ًا له ،لكنه انتقل
�إىل طرابل�س مبجرد �أن حت ّررت ،و�أ�صدر �إعالن ًا يقول �إن
كثري ًا مايرتبط مفهوم الفدرالية يف العامل العربي
بنغازي �ستكون هي «العا�صمة االقت�صادية».
باالنق�سام الوطني والتفكّك ،كما �أن التجربة
رمبا يكمن جزء من احل ّل يف تطبيق الالمركزية حتى
امل�ضطربة يف العراق مل ت�ساعد.
على �أجهزة احلكومة املركزية من خالل ،على �سبيل
املثال� ،أال يكون مق ّر احلكومة املركزية يف �أي من املدن الغربية �أو ال�شرقية الرئي�سة� ،أو و�ضع ال�سلطة
التنفيذية يف مدينة وو�ضع الربملان يف مدينة �أخرى .هناك مناذج خمتلفة من الربازيل �إىل االحتاد
املرجح
الأوروبي ميكن �أن ت�ستخدم لال�سرت�شاد بها .لكن حتى مع وجود �سوابق ميكن اعتمادها ،من ّ
�أن يكون اجلدل الد�ستوري حول مدى وتفا�صيل الالمركزية معقد ًا وم�سهب ًا.

بول سالم وأماندا كادليك

�شكل ال�سلطة التنفيذية وتفا�صيلها

�شهدت البلدان العربية الأخرى التي مت ّر يف مرحلة انتقالية مثل تون�س وم�صر واليمن جد ًال حول
نظامي احلكم الرئا�سي والربملاين .ومع �أن الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سة مل تعلن مواقف حا�سمة حيال
هذه امل�س�ألة ،فقد انق�سم الر�أي ،يف ور�ش عمل �ض ّمت �أحزاب �سيا�سية ونا�شطني من املجتمع املدين،
16
بني ثالثة مناذج :النظام الربملاين ،النظام الرئا�سي  ،والنظام �شبه الرئا�سي.
ي�شري �أن�صار النظام الربملاين �إىل ويالت ال�سلطة التنفيذية املر ّكزة يف ظل حكم القذايف ،مع العلم
�أن القذايف مل يعلن نف�سه رئي�س ًا للبالد .وه�ؤالء يخ�شون من �أن رئا�سة قوية �سوف تعيد خلق الأمناط
القدمية لال�ستبداد ،وي�ؤ ّكدون �أن الطبيعة التع ّددية للثورة تتط ّلب �آلية للم�شاركة الوا�سعة يف ال�سلطة
تتحقق بال�شكل الأف�ضل من خالل نظام برملاين.
ما�سة �إىل �سلطة تنفيذية قوية وف ّعالة ،و�أن
�أما �أن�صار النظام الرئا�سي فيقولون �أن ليبيا يف حاجة ّ
�أف�ضل و�سيلة لت�أمني ذلك يكون غرب النظام الرئا�سي .وهم يجادلون ب�أن تفتيت ال�سلطة يف الو�ضع
الراهن مابعد الثورة هو بال�ضبط نقطة �ضعف ليبيا ،ويتعينّ التغلب عليه من خالل �سلطة تنفيذية
قوية منتخبة �شعبي ًا .ويقولون �أي�ض ًا �أن النظام الرئا�سي �سيكون الأكرث كفاءة يف اتّخاذ العديد من
القرارات واملبادرات التي ينبغي اتّخاذها ب�سرعة كي تتعافى الدولة واالقت�صاد.
ويحاول �أن�صار النظام �شبه الرئا�سي �أخذ املوقف الو�سطي بني االثنني ال�سابقني .فهم ي�شريون �إىل
النموذج الفرن�سي الذي يتقا�سم فيه الرئي�س املنتخب �شعبي ًا ال�سلطة التنفيذية مع رئي�س وزراء يكون
م�س�ؤو ًال �أمام الربملان ،وي�ؤ ّكدون �أن هذا املزيج هو الأف�ضل لليبيا يف مرحلة مابعد القذايف.

مكانة الدين

�إن �أكرث من  95يف املئة من �سكان ليبيا هم من امل�سلمني ال�س ّنة الذين يتبعون املذهب املالكي،
وبالتايل ف�إن الدين هو �أحد عوامل الوحدة عموم ًا .ويف حني مت ّثل ال�سلفية اجتاه ًا مهم ًا ،جتري
موازنتها بح�ضور وا�سع جلماعة الإخوان امل�سلمني الأكرث اعتدا ًال ،وتيار �صويف قدمي العهد .وعلى
الرغم من وجود تد ّرج للتف�سريات املحافظة والأكرث ليربالية للإ�سالم ال�سني يف ليبيا ،لي�ست هناك
انق�سامات دينية �أو طائفية كبرية كما هو احلال يف امل�شرق العربي �أو حتى يف م�صر .ومع ذلك ،هناك
جماعات علمانية وليربالية وجمهور �أن�صار لها ،و�إن كان �صغري ًا ،قلقون من االجتاه الإ�سالمي القوي،
و�سي�سعون �إىل احل ّد من الإ�شارة �إىل الإ�سالم يف الد�ستور.
�أعلن املجل�س الوطني االنتقايل ،يف الإعالن الد�ستوري الذي �أ�صدره يف �آب�/أغ�سط�س� ،أن «ليبيا
دولة دميقراطية ،و�أن ال�شعب م�صدر ال�سلطة؛ والإ�سالم دين الدولة ،وال�شريعة هي امل�صدر الرئي�س
للت�شريع» .ومن املرجح �أن تبقى هذه اللغة يف الد�ستور اجلديد ،لكن اجلماعات العلمانية والليربالية
التو�سع �أكرث يف �أجزاء �أخرى من
�ستكون حري�صة على منع الإ�شارات �إىل الإ�سالم وال�شريعة من ّ
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الد�ستور� .إذ �أن املجتمع املدين والفئات االجتماعية الأخرى قلقة ب�شكل خا�ص ،كما هو احلال يف الدول
العربية الأخرى التي مت ّر مبرحلة انتقالية ،ب�ش�أن حقوق ومكانة املر�أة وحرية املواطنني الليرباليني
والعلمانيني يف اختيار منط حياتهم.
عندما تنتهي اللجنة الد�ستورية من �إجناز م�س ّودة الد�ستور� ،ستم�ضي املف ّو�ضية العليا لالنتخابات
ُقدُم ًا يف تنظيم ا�ستفتاء وطني على ذلك .يف حال قبول الد�ستور ،ف�إنه ي�صبح قانون ًا ،و�إذا ُر ِف�ض،
ف�سوف تكون �أمام جلنة ال�صياغة مهلة ثالثني يوم ًا لتعديل م�س ّودة الد�ستور و�إعادة تقدميه لال�ستفتاء.
وبعد �أن تتم املوافقة على الد�ستور� ،ستجرى انتخابات ملجل�س ت�شريعي جديد يف غ�ضون 210
�أيام ،و�ستُنت ََخب ال�سلطات التنفيذية اجلديدة و ُت�ش َّكل .و�إذا جنحت ليبيا يف ّ
تخطي هذه اخلطوات
كلها ،ف�ستكون بذلك قد �أكملت املرحلة الأوىل من االنتقال ال�صعب من الدكتاتورية �إىل �أول طريق
الدميقراطية.

مابعد املرحلة االنتقالية
�إذا ما �أكملت ليبيا املرحلة االنتقالية الأولية � -إجراء االنتخابات و�صياغة الد�ستور وت�شكيل �سلطة
جديدة  -ف�ستواجه بعد ذلك العديد من التح ّديات على املدى الطويل .ف�أمامها حتدي بناء م� ّؤ�س�سات
دولة ف ّعالة و�ش ّفافة قادرة على �إدراة �ش�ؤون البالد وتقدمي
على الرغم من وجود تد ّرج للتف�سريات املحافظة
اخلدمات الالزمة ،و�إكمال عملية دمج الث ّوار وا�ستعادة
والأكرث ليربالية للإ�سالم ال�سني يف ليبيا ،لي�ست هناك
احتكار الدولة للقوة .ويتعينّ على قادة ليبيا اجلدد �أن
انق�سامات دينية �أو طائفية كبرية كما هو احلال يف
يح ّددوا كيفية �إعادة هيكلة االقت�صاد املعتمد على النفط
امل�شرق العربي �أو حتى يف م�صر.
�إىل اقت�صاد متن ّوع ،ميكنه خلق فر�ص عمل و َدخْ ل للأجيال
ال�صاعدة .وال ب ّد من رعاية املجتمع املدين ،الذي ازدهر
ّ
خالل الثورة ،والذي يعترب �أ�سا�سي ًا خللق جمتمع ليبي �أكرث دميقراطية على نحو م�ستدام .هذه الق�ضايا
ذات �أهمية كبرية ،لكنها التزال وراء الأفق بالن�سبة �إىل معظم الليبيني الذين ي�شعرون بالقلق جتاه
احتياجاتهم الأمنية و�سبل عي�شهم املبا�شرة ،لأنهم ي�سعون �إىل جتاوز غمو�ض الفرتة االنتقالية اىل
دولة �أكرث دميقراطية وف ّعالية.
تواجه ليبيا حتديات عميقة اجلذور ومع ّقدة .لكن يف النهاية ،يبقى ماميكن �أن يقوم به العامل
اخلارجي من �أجل ليبيا حمدود ًا .فنجاح �أو ف�شل عملية االنتقال الليبية يعتمد على القرارات التي
يتّخذها الليبيون �أنف�سهم ،كما ينبغي �أن يكون عليه احلال� .إن فر�صة تطوير دميقراطية م�ستدامة يف
ليبيا موجودة بالت�أكيد .ويف حني �أن غياب م�ؤ�س�سات الدولة الناجزة �أ ّدى �إىل تعقيد جوانب العملية
االنتقالية ،فقد يكون �أي�ض ًا فر�صة لإعادة بناء الدولة واملجتمع واالقت�صاد من �صفحة بي�ضاء ،بدل
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الت�صارع مع القوى امل� ّؤ�س�سية الرا�سخة من النظام القدمي ،كما هو احلال يف م�صر.
ومع ذلك ،املرحلة االنتقالية يف ليبيا يف و�ضع حرج و�صعب :البالد لديها فر�صة جيدة للخروج
من واحدة من �أ�سو�أ الدكتاتوريات يف العامل ،وبدء الطريق لبناء دولة دميقراطية ومزدهرة .لكن
العرثات كثرية ،والأخطاء التي ميكن ارتكابها على طول الطريق عديدة .يعود الأمر �إىل القيادة
االنتقالية الليبية وال�شعب الليبي الجتياز طريقهما من خالل خو�ض التح ّديات املبا�شرة املتم ّثلة
ب�إجراء انتخابات ح ّرة ونزيهة ،و�صياغة د�ستور جديد .وبعد ذلك ميكنهما �أن يلتفتا �إىل التح ّديات
طويلة الأمد لبناء ليبيا م�ستق ّرة و�آمنة ومزدهرة ،ودميقراطية م�ستدامة.
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نبذة عن الكاتبني
بول �سامل هو مدير «مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط» .قبل ان�ضمامه �إىل م�ؤ�س�سة كارنيغي
يف العام � ،2006شغل من�صب املدير العام لـ«م� ّؤ�س�سة فار�س» .ويف الفرتة املمتدة من العام
� 1989إىل العام ّ � ،1999أ�س�س وتولىّ �إدارة «املركز اللبناين للدرا�سات ال�سيا�سية» الذي
ُيع َتبرَ الرائد يف لبنان من بني مراكز الأبحاث التي ُتعنى بال�سيا�سات العامة .له العديد من
الكتب وامل�ؤلفات ،وغالب ًا ماي�شارك يف برامج تلفزيونية ومقابالت �إذاعية ،ويكتب مقاالت
يف ال�صحف العربية والعاملية يتناول فيها ق�ضايا �سيا�سية ذات �صلة بالعامل العربي.
�أماندا كادليك ت�شغل حالي ًا من�صب حم ّللة رئي�سة لق�ضايا ال�شرق الأو�سط يف م� ّؤ�س�سة
ا�ست�شارية مق ّرها لندن وذات مكتب �إقليمي يف بريوت ،لبنان .وقد �أجنزت عملها على هذه
الورقة خالل الفرتة الذي �أم�ضتها يف العمل كم�ساعدة باحث يف مركز كارنيغي لل�شرق
الأو�سط.
يو ّد الكاتبان �إزجاء ال�شكر لأع�ضاء من املجل�س الوطني االنتقايل واحلكومة امل�ؤ ّقتة،
وممثلي اجلماعات الثورية ،والأحزاب ال�سيا�سية ،واملجتمع املدين يف ليبيا الذين �شاركوا
يف االجتماعات التي ّ
نظمها مركز كارنغي يف طرابل�س وق ّدموا وجهات نظرهم و�آرائهم.
وي�شكر الكاتبان كذلك جناح دواجي و�أ�سماء رم�ضان من جمموعة االت�صال حول ليبيا،
و�شارون لين�ش ،مل�ساعدتهن يف عمليات التنظيم والبحث يف ليبيا .كما يو ّدان �أي�ض ًا �شكر
كل من مروان املع�شر ومارينا �أوتاوي وفريدريك ويري على مراجعتهم للمادة ومالحظاتهم
عليها.

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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