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 والسيياسية القبلية القوى خرائط" 

 "الثورة بعد ليبيا والجهادية في
 

 علي حنفي خالد. د

 في خ يطة القوى والنةوذ في التةاعالت 
 
ش  ت ليبيا في م حلة ما بع  إسقاط نظام القذافي تغيرا

عاما إلى نظام ي سددددددددددددم بتةكك السددددددددددددلطة  41لدددددددددددددددددددددددددد ال اخلية  إذ إن هذا ال ل  انتقل من حكم م كز  مة ط 

وان شدا ها على مجمل األ اضد ي الليبية  السديما مع ب وز ظاه ة املليشديات املسلحة والجماعات الج ادية  

في الوقت التي لم تسدددتطع فيه السدددلطة االنتقالية بنا  مؤسدددسدددات ال ولة األمنية. ومن هنا  تسدددته ف هذه 

لسددددددددياسددددددددية والق لية والج ادية في ليبيا في م حلة ما بع  الثو ة  الو قة بشددددددددلل عام  ف م خ ائ  القوى ا

 عبر تح ي  مناطق النةوذ وط يعة ال شابلات ال اخلية وال ا جية لتلك القوى  

 تمهيد: المعضالت الست للدولة الليبية

من امل م إد اك مجموعة من السدددددددددياقات الحاكمة للتطو  السدددددددددياسددددددددد ي واالقتصددددددددداد  واملجتم ي 

قاط نظام القذافي ليسدددددددت انقطاعا عن السددددددددياق العام لل ولة الل يبية  السددددددديما أن خ ائ  القوى بع  إسددددددد 

الذ  تأسددسددت فيه ال ولة  وفي هذا السددياق  فثمة سددت معضددالت أسدداسددية تمثل ال يئة العامة لل  يطة 

 القوى والنةوذ 

خ يطددة  ت ذاتدده تملددك  وتتعلق بددأن ليبيددا دولددة مةراميددة املسددددددددددددددداحددة وفي الوقدداملعضااااااااااالااة "الجيوبوليتيكيااة" -0

سلانية م عثرة  ومت اع ة بين األقاليم الثالثة ) الش ق  الغ ب  الجنوب( وق  خلق الت اع  الجغ افي بين 

 عن سددددياسددددات تهميش الشدددد ق 
 
هذه األقاليم وع م إيال  القذافي أهمية إليجاد بنية اتصددددالية بي هم  فضددددال

 على عكس ط ابلس في الغ ب  صدددددددد اعا 
 
 بع  الثو ة  سددددددددوا  لج ة والجنوب تنمويا

 
جيو سددددددددياسدددددددديا مناطقيا

تنامي النزاعات الةي  الية واالنةصددددددددددددالية في الشدددددددددددد ق  وع م ق  ة ال ولة ومؤسددددددددددددسددددددددددددات األمنية املتعثرة في 

السدددددددددددددديط ة على الجغ افيا املةرامية  وظاه ة توزع السدددددددددددددديادة على الجغ افية الةا غة من ق ل املليشدددددددددددددديات 

 املسلحة.

                                                           
 مؤسسة األه ام-باحث في الشئون األف يقية 
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 عم  دولددة ركزي إلى ال مركزيااة القوةالتحول االساااااااااااتبااداد امل -2
 
  فمن بين أكثر من سددددددددددددددتددة عقود  هي تق ي ددا

االسدددددددتقال   عاشدددددددت م ها ليبيا أكثر من أ بعة عقود تحت االسددددددد   اد امل كز  املة ط لحكم القذافي الذ  

اسددددتطاع السدددديط ة على الجغ افيا الليبية بقوة السددددالح واملوازنات الق لية  ومع غياب مؤسددددسددددة عسددددك ية 

وطنية أو قوة سدددياسدددية جماهيرية في الشدددا ع بع  الثو ة  سدددا عت القوى الق لية والسدددياسدددية واملليشددداوية 

إلى مددل  الة اغ بمعددادلددة ان شددددددددددددددا  القوة وتةكددك السددددددددددددددلطددة عبر أط اف في مجمددل جغ افيددا ليبيددا  ومن هنددا 

وازن دلة التنشدددددأت ظاه ة االصدددددطةافات السدددددياسدددددية الق لية املليشددددداوية حيث سددددد ى كل ط ف لكسددددد  معا

ال ش بع  الثو ة  فاإلسددددددددددالميون بأطياف م املختلةة سددددددددددعوا منذ الثو ة إلى اسددددددددددتغال  الصدددددددددددعود اإلقليمي 

 بالتحالف مع مص اته واملليشيات الج ادية ملواج ة الزنتان والقوى امل نية والةي  الية والق لية.

من العدددائددد ات   %01بدددأكثر من    إذ لم يعزز ظ و  النة   الدددذ  يسدددددددددددددددداهمالصاااااااااااراع على املوارد الر عياااة -6

الحلوميدة بندا  دولدة متمداسددددددددددددددكدة األقداليم عبر انةداق عوائد ه بد  جدة من العد الة التنموية تح  من نزعات 

 للتةكددك  السدددددددددددددديمددا أن فوائضدددددددددددددده سددددددددددددددمحددت للنخددب 
 
الت دداعدد   بددل على العكس  فددإن النة  شددددددددددددددلددل محةزا

لق التوزيع غير املتوازن للثروة  وهو ما خ السدددياسدددية امل ت طة بالقذافي بالعمل دون  قابة  بما سددداع  على

 بالظلم من األقاليم  خاصددددة في الشدددد ق والجنوب  حيث  كز القذافي التنمية في بقعته املةضددددلة 
 
إحسدددداسددددا

 س ت )الوس (  بينما ساد الةق  ونقص ال  مات األساسية في الش ق والجنوب.

و ة  حيث ب ا أن الشدددددددد ق والجنوب ي غ ان في وانعكس الصدددددددد اع على هذه املوا د على م حلة ما بع  الث    

 املوازنة بين ما يمللانه من موا د  وما يمكن أن يخصص ل ما في ميزانية ال ولة مقا نة بالغ ب. 

 في املعادلة السدياسية سوا  فياملكون القبلي في النظام الليبي -8
 
 أصديال

 
   ف غم أن املجتمع الق لي لعب دو ا

القذافي املنتمي للقذاذفة  التي تع  من الق ائل الضعيةة في املنطقة الوسيطة مواج ة االستعما   إال أن 

بين الشددددددددددددد ق والغ ب  ك س الة قة الق لية بإعطا  امتيازات لقيادات ق لية من الو فلة والزنتان  وغيرها 

 على حسددددددددددداب ق ائل أخ ى في مصددددددددددد اته وأوالد سدددددددددددليمان في الجنوب  كما سددددددددددد ى الحتوا  امللون الق لي عبر

مؤسدسة أطلق عليها "القيادات الشع ية االجتماعية"  غير أنه بسقوط نظام القذافي تأججت الص اعات 

الق لية التي ت و  معظم ا حو  ملكية األ اضدد ي والنةوذ السددياسدد ي  إذ ب ا أن الق ائل التي لم تحصددل على 

عف لثو ة  خاصدددددددة في ظل ضدددددددامتيازات تسددددددد ى السدددددددتعادة ملانتها  بل واالنتقام من غ مااها الق ليين بع  ا

 السلطة االنتقالية.
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  فبرغم أن اتسدددداع املسدددداحة الجغ افية  وع م تواصددددل ا يسددددتلزم مؤسددددسددددة ضاااعف املؤسااااسااااة العسااااكرية -8

 من أن تلون 
 
عسددددددك ية للسدددددديط ة عليها وتعميق االنتما  الوطني  إال أن القذافي سدددددد ى إلي إضددددددعاف ا  خوفا

لل ا من وال ات عشدددددائ ية وق لية وغال ية قياداتها من املق بين أداة التغيير السدددددياسددددد ي في املجتمع  ولذا شددددد

 على 
 
له وك س باملقابل منطق املؤسدسدات األمنية املوازية إلضدعاف املؤسدسدة العسك ية  فق  اعتم  أمنيا

 21ح كة اللجان الثو ية والكتائب األمنية  ومن هنا انقسدددمت املؤسددددسدددة العسددددك ية علي نةسدددد ا مع ثو ة 

غاز   كما لم تساع  السلطة االنتقالية في بنا  املؤسسات األمنية بشلل عام  خاصة في ظل فبراي  من بن

 نشأة املليشيات وان شا  السالح بكثافة في ليبيا. 

ومن هندددا انت   املجلس الوطني االنتقدددالي ثم املؤتم  الوطني العدددام بعددد  الثو ة  مجموعدددة من اإلج ا ات    

لة األمنية عبر تعيين قادة بعض الكتائب في الوزا ات الحلومية  وإسددددناد ال سدددكينية والتكيةية مع املعضددد

 م ام أمنية للمليشيات في تأمين االنتخابات وبعض السةا ات األجنبية وهي من صميم سلطة ال ولة.

  حيث ت سم ال يئة الليبية بخصيصة االنكشاف لل و  ال ا جي  السيما أنها معضلة االنكشاف الخارجي -3

سدددياسددديا  نقطة اتصدددا  بين أو وبا من جانب  وأف يقيا جنوب التدددح ا  من جانب أخ   ولعل تمثل جيو 

ذلك يةس  حجم الص اع التا يخي حول ا بين القوى االستعما ية في الح ب العاملية الثانية  حيث نظ  ل ا 

أنظمة ما  تكمم  للقةز االسددةراتي ي يجب تأمينه  وليس ك يئة يمكن لالسددتعما  التوطن فيها  وق  عمق

بع  االسددددددتقال  من االنكشدددددداف ال ا جي لل ولة  خاصددددددة مع ظ و  النة   كأح  عوامل التأثير ال ا جي  

أضددددددف إلى ذلك  السددددددياسددددددات ال ا جية "املتهو ة" للقذافي  والتي قادت لت خالت عسددددددك ية فاشددددددلة كما في 

 تشاد  واستع ا  للقوى الكبرى عبر أزمات لوكيربي وغيرها.

ا االنكشددددددددددددددداف بعدد  الثو ة  حيدددث تعدداظم الدد و  ال ددا جي في إسددددددددددددددقدداط القددذافي  عبر وقدد  زاد هددذ 

التد خدل العسددددددددددددددك   لحلف شددددددددددددددمدا  األطلسدددددددددددددد ي )النداتو(  كما سددددددددددددددعت قوى إقليمية وخاصددددددددددددددة قط  وت كيا 

السدددددددتغال  الصدددددددعود اإلسدددددددالمي بع  الثو ات لتأسددددددديس تحالةات داخلية مع التيا  اإلسدددددددالمي وامليلشددددددديات 

 ا  أضدددددددددف إلى ذلك أن وجود بؤ  ج ادية في ليبيا ل يها تشدددددددددابلات مع منطقة السددددددددداحل املسدددددددددلحة املوالية ل

 والتح ا .
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 خريطة القوى القبلية: أوالً:

يشلل العامل الق لي أح  أب ز العوامل في الص اعات ال اخلية في ليبيا سوا  إبان حكم القذافي 

أو بع  الثو ة  خاصدددددة أن الق يلة تع  أح  قنوات الحصدددددو  على الحقوق والعمل في مؤسدددددسدددددات ال ولة  

ق يلدددة  241والحمدددايدددة في هدددذا ال لددد  بحسددددددددددددددددب قوتهدددا السددددددددددددددلدددانيدددة وامتددد اداتهدددا داخدددل ليبيدددا  وتضددددددددددددددم ليبيدددا 

ومجموعدات عدائليدة ل دا امت ادات وت اخالت جغ افية داخلية  وعاب ة للح ود مع دو  الجوا   وخاصددددددددددددددة 

 ق يلة وتكتل عائلي.  01مص  وتونس والجزائ  وتشاد  بي  أن الق ائل التي ل ا تأثير فعلي ال تتجاوز 

ي ة الع بية هما ا من الجز ويعود نسدددددددددددب غال ية الق ائل الع بية في ليبيا إلى ق يلتين ع بيتين نزحت

"بني سددليم" التي اسددتق  غال يتها في ب قة  و"بنو هال " الذين اسددتق وا ناحية الغ ب إلى ط ابلس  وهنالك 

ق ائل من أصددو  غير ع بية مثل البرب  غير أن نسددد تهم ضدددئيلة في امللون الق لي في ليبيا  و غم أن الق ائل 

 لم تشددددددددددددددا ك بةعداليدة في الد عوة للثو ة ال
 
 وتجاوزا

 
ليبيدة حيدث بد ا أن نشددددددددددددددطدا  م نيين هم األكثر صددددددددددددددعودا

 في نجاح ا بشددددلل عام  فالق ائل املتحالةة مع القذافي 
 
 أسددداسددديا

 
للعامل الق لي  إال أنها هي التي لع ت دو ا

وخاصة الو فلة واملقا حة ت كته يسق  في مع كة ط ابلس خصوصا  على أنه ين غي االن  اه عن  التعامل 

 دائدل في ليبيدا  ف ي ليسددددددددددددددت وحد ة متجدانسددددددددددددددة بمعني أنده ب اخل ا تيا ات مختلةة  كما أن سدددددددددددددديط ة مع الق

قيادات الق يلة ليسدددددت بذات القوة ق ل الثو ة  خاصدددددة مع ا تةاع عنصددددد  التم ين والتحضددددد  ل ى أف اد 

 
 
ى عل الق دائددل وانضددددددددددددددوااهم تحددت لوا  إمددا مليشدددددددددددددديدات ج داديددة أو أحزاب سدددددددددددددديدداسدددددددددددددديدة قد  تلون األكثر تدأثيرا

 توج اتهم  وتنقسم خ يطة الق ائل من حيث القوة والنةوذ الجغ افي إلى ذلك أنماط  ئيسية 

 في موازين القوى خاصة في غرب ليبيا القبائل -0
ً
 :األكثر تأييرا

 وهي أكبر الق دائدل في هدذا ال لد   حيدث يصددددددددددددددل عد د املنتمين ل دا إلى مدا يق ب من  ،قبيلاة الورفلاة

سددددددددددددددلددان ليبيدا تق ي دا  وتتم كز هددذه الق يلددة بمنطقدة فزان في  مليون نسددددددددددددددمدة  أ  حوالي سدددددددددددددد س

الجنوب والجنوب الشدددد قي للعاصدددددمة ط ابلس  كما تملك امت ادات في بنغاز  وسددددد ت  وتشدددددلل 

هذه الق يلة أح  دعائم مواج ة اإلسدددددددالميين بسدددددددبب ما تع ض له أف ادها خاصدددددددة في م ينة بني 

هددذا يةسدددددددددددددد  ملدداذا دائمددا يتعثر اإلسددددددددددددددالميون في  الوليدد  من قتددل على يدد  غ يمتهددا مصدددددددددددددد اتدده  ولعددل

 أمام تحالف القوى ال يمق اطية.  1124و 1121انتخابات ليبيا سوا  في 
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 وهم يةركزون بمنطقددة واد  الشدددددددددددددداطئ في الوسدددددددددددددد  الغ بي لليبيددا  وينحدد   م هددا  موز املقااارحااة  

أقامت عالقات تحالف مع القذافي مثل ع   السدالم جلود  وع   هللا السددنوسدد ي  وع   ال اسدد  

املق  ي  على أن املقا حة مثل م مثل الو فلة معادون للصدددددددددعود اإلسدددددددددالمي  وخاصددددددددددة الج اد   

 الزنتان في مواج ة مص اته.  ول يهم تحالةات مع 

 من الق ددائددل الة عيددة يقدد  هددا ال عض بنحو ترهونااة 
 
 ك يرا

 
ق يلددة  وتتم كز في  61  وتضددددددددددددددم عدد دا

منطقة ت هونة في الجنوب الغ بي لط ابلس  ويشدددددددددددلل عناصددددددددددد ها حوالي ثلث سدددددددددددلان العاصدددددددددددمة 

 ط ابلس. 

 للقذافي في الشدددد ق مصاااراته 
 
 ينة   ولكن االسددددم أطلق على م  وهي أكبر الق ائل املعا ضددددة تا يخيا

في شددددددددددددددمددددددا  غ ب ليبيددددددا وتملددددددك تددددددأثيرات ك يرة على د نددددددة وبنغدددددداز   وا ت دددددداطددددددات مع الج دددددداديين 

اإلسدددددالميين  السددددديما أن غال ية املنتمين ملليشددددديات د ع ليبيا املن شددددد ة في الغ ب والوسددددد  تنتمي 

 ل ذه امل ينة. 

 ول يها عالقات قوية مع الجزائ  خصددوصددا     وهي ق ائل تقطن في منطقة الج ل الغ بي الزنتان

وتملك الزنتان مليشددددددديات ينتمي أعضدددددددااها ملؤسدددددددسدددددددات أمنية إبان حكم القذافي  وهي الصدددددددواعق 

والقعقداع ومد ني  وفتحدت الزنتدان خطوط اتصددددددددددددددا  واصددددددددددددددطةداف مع ق دائل  افضددددددددددددددة للصددددددددددددددعود 

 ي ق ائل ت فضاإلسدددددددددالمي ومصددددددددد اته  مثل و فلة وت هونة والصددددددددديعان واملقا حة وو شدددددددددةانه  وه

العملية السددددددياسددددددية وتعاد  امليلشددددددديات واإلخوان والجماعات التكةيرية  كما أنها في خالف حاد 

 .مص اتهمع قيادات وثوا  م ينة 

 في الصراع شرقي ليبيا -2
ً
ير    ومن أب زها الع ي ات والبراعصة والعواقير واملسامالقبائل األكثر تأييرا

الق ب من بدد بنينددهمنطقددة الج ددل األخضدددددددددددددد   وطبرق حتى نوا ي وهي ق ددائددل تعيش في الشدددددددددددددد ق الليبي ب

بنغاز   وم ها وزي  ال اخلية ع   الةتاح يونس الع ي   )من ق يلة الع ي ات( الذ  أعلن انةصددددداله 

عن نظام القذافي وااللتحاق باملتظاه ين في بنغاز   ومعظم هذه الق ائل ل ا امت ادات داخل مصدددد  

ق ائل أخ ى في الشدددددددددددد ق الليبي  مثل السدددددددددددددعاد  واملجاب ة وال ناد   وخاصددددددددددددة البراعصدددددددددددددة  عالوة على

 وغيرها.

وفي شدددددددددد ق ليبيا  تبرز أيضددددددددددا هنالك ق يلة املغا بة وهي واح ة من الق ائل املؤث ة بشدددددددددد ة في هذه 

املنطقدة  إذ ينتمي ل دا إب اهيم الجضدددددددددددددد ان قدائد  مليشدددددددددددددديدات ب قدة املؤي  للةي  الية والذ  حاصدددددددددددددد  املوانئ 
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وقادت تلك الق يلة املةاوضدددات بين الجضدددد ان والحلومة لةلك الحصددددا  عن املوانئ النةطية في  النةطية 

  وهي تن ش  في م ينة أج ابيا  وتملك تلك الق لية ع ا  تجاه التيا  اإلسالمي الج اد  في 1120ديسدمبر 

 ش ق ليبيا. 

 ق ويمكن اإلشدا ة إلى أن عملية الك امة لحةةر ض  اإلسالميين املسلحين 
 
 في أب زت اصطةافا

 
ليا

 من ق ائل  ق ائل الع ي ات وامل ابطين والبراعصددددددة والحاسددددددة والةوائ  
 
شدددددد ق ليبيا  حيث نا  حةةر تأيي ا

والشددددددددواع   بخالف ذلك  فثمة ق ائل صددددددددغيرة في وسدددددددد  ليبيا مثل القذاذفة وهي الق يلة التي ينح   م ها 

  وسد  ال الد وسد ت على شداطئ املتوس  غ ب ط ابلسالعقي  معم  القذافي وتتم كز بمنطقتي سدبها في 

 واملع ان التي ينتمي ل ا حةةر.

 في الجنوب الليبي -6
ً
   وتظ   هنا  صدددددددددددد اعات بين الق ائل ذات األصددددددددددددو  األف يقيةالقبائل األكثر تأييرا

وخاصدددددددددددددة الت و الذ  يعانون من اضدددددددددددددط اد السدددددددددددددلطات االنتقالية بع  الثو ة  والق ائل الع بية مثل 

و   وهي صدددددددد اعات ت و  مجمل ا على التجا ة غير الشدددددددد عية عبر الح ود مع تشدددددددداد  كما يوج  في الز 

 الطوا ق  وهي ق يلة أمازيغية تةركز في م ينة غات بأقنددددددد ى الجنوب  وق  ح مت 
 
هذه املنطقة أيضدددددددا

 هذه الق يلة لسدنوات طويلة من أبس  حقوق ا الط يعية  مثل ال قم الوطني وجواز السة   وتظ  

 في 
 
 في الجنوب والشدددد ق  ق يلة أوالد سددددليمان  وهي ملونة من ع ة ق ائل صددددغيرة تةركز أسدددداسددددا

 
أيضددددا

 مناطق س ت وفزان  ول ا ف وع في كل من مص  وتونس وحتى في تشاد والنيج .

 خريطة القوى السياسية بعد الثورة:ثانياً: 

 تلف التيا ات اإلسالميةبع  إسدقاط نظام القذافي تأسدست عش ات األحزاب السياسية من مخ

والليبرالية والقومية وامللكية واملناطقية وغيرها  و غم أن املجلس الوطني االنتقالي سددددددددددد ى لتأسددددددددددديس بنية 

تشدددددد يعية لألحزاب  إال أن ثمة صدددددد اعات وضددددددغوطات تع ض ل ا دفعته للةراجع عن بعض املواد في قانون 

ف ينما نص القانون في نسدددددددددددد ته األولى على أال   1121تنظيم األحزاب السددددددددددددياسددددددددددددية الذ  صدددددددددددد   في إب يل 

تمددا س األحزاب التمييز على أسدددددددددددددداس االنتمددا  الق لي أو املندداطقي أو الدد يني  كمددا لم يسددددددددددددددم  لألحزاب بددأن 

ت فض ق و  عضددددددددددددددويددة أ  مواطن بنددا  على املعددايير الق ليددة أو املندداطقيددة أو الدد ينيددة  إال أن ذلددك القددانون 

يين والقوى املناطقية في الشدددد ق  األم  الذ  أدى إلسددددقاط شدددد ط ع م تع ض ل فض خاصددددة من اإلسددددالم

 التمييز  بما فت  املجا  ألحزاب على أسس دينية ومناطقية عمقت من أزمة امل حلة االنتقالية في ليبيا. 
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وعلى غ ا  ج   األحزاب السدياسية  فإن قانون االنتخابات في ليبيا تع ض هو األخ  لص اعات  

صددددددددددددددة في ظددل مخدداوف األحزاب املندداطقيددة وفئددات أخ ى كددامل أة من التهميش  وبددالتددالي كددان عدد يدد ة حولدده خددا

 
 
 انتخابيا

 
ال  ف من القانون ع م إيجاد قوة م يمنة على املشدددددددددددد   السددددددددددددياسدددددددددددد ي  ولذا اقةرح القانون نظاما

  حيث يشغل 
 
يما لين  ففي البرملان عبر النظام األكثر  ومن م شحين مستق 111من املقاع  الد 211م ك ا

املت قية عن ط يق التمثيل النسدددبي من بين قوائم حزبية متنافسدددة  كما اشدددةرط في  81يشدددغل املقاع  الددددددددددددددددد

القوائم الحزبيدددددة تنددددداوب امل شددددددددددددددحين من الدددددذكو  واإلنددددداث  و غم أن النظدددددام االنتخدددددابي ك س التعددددد ديدددددة 

بل ل يمنة ال و  الق لي السدددددددددددددديداسدددددددددددددديدة وضددددددددددددددمدان عد م ب وز قوة م كزيدة سدددددددددددددديداسدددددددددددددديدة في ليبيدا  إال أنده بداملقدا

 والعشائ  . 

 :المية املنخرطة في العمل السياسبيألحزاب اإلسا -0

ثمة نمطان من التيا ات اإلسدالمية في ليبيا  أح هما انخ ط في العمل السدياس ي الحزبي  واألخ   

 الح يث ع ها  ومن
 
 ذ  الصدددد غة السددددلةية الج ادية الذ  فضددددل ال قا  في مليشدددديات مسددددلحة سدددديلي الحقا

 أب ز األحزاب اإلسالمية  ما يلي 

  التي هي امت اد فك   حزب العدالة والبناء، وهو الذراع الساااااااياسااااااابي لجماعة اإلخوان املسااااااالمون  

  غير أنها 2040للح كة اإلسددددالمية التي أسددددسدددد ا حسددددن ال نا في مصدددد   وب أ نشدددداط ا في ليبيا في العام 

مع صدددددددددددعود  1111  إال أنها فاوضدددددددددددته منذ اصدددددددددددط مت بنظام القذافي حيث تع ض قياداتها لالعتقا 

 
 
سددددددديف اإلسدددددددالم القذافي  وتؤمن الجماعة بأن اإلسدددددددالم دين ودولة  وغايتها إقامة نظام إسددددددددالمي ب ال

 في املجلس االنتقالي الليبي  كما 
 
منه  بي  أن الجماعة سدددان ت الثو ة مع انطالق ا  وكان ل ا حضدددو ا

ع ل ا في الحياة السددددددددددياسددددددددددية مسددددددددددتغلة حالة الصددددددددددعود أسددددددددددسددددددددددت الجماعة حزب ال نا  والع الة كذ ا

 اإلسالمي في املنطقة بع  الثو ات. 

 –وال يمكن مقدددا ندددة جمددداعدددة اإلخوان األم في مصدددددددددددددد  التي تملدددك خبرة انتخدددابيدددة بنظيرتهدددا في ليبيدددا 

   السيما أن الظ وف السياسية واالقتصادية–املسجلة بع  الثو ة قانونا ضمن جمعيات املجتمع امل ني 

في ليبيا إبان ع   القذافي لم تسم  للجماعة باملما سة السياسية  ولعل هذا الةا ق التا يخي يةس  ت اين 

األدا  االنتخابي لحزب الح ية والع الة الذ اع السياس ي إلخوان مص   عن نظيره حزب ال نا  والع الة في 

 ماعي واالقتصدددداد  في ليبيا الذ  كاليبيا  باإلضددددافة إلى ذلك أنه ليس ل ى إخوان ليبيا املبر  االجت
 
ن سددددب ا
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لجاذبية اإلسدددددددددددالميين الك يرة في مصددددددددددد  وتونس  السددددددددددديما أن ليبيا دولة نةطية ال يحتاج فيها املواطنون إلى 

 الكثير من ذلك النوع من ش لات ال عاية االجتماعية التي يوف ها اإلخوان لةق ا  مص يين. 

خابات مجلس الشددعب الذ  تم حله  مقا نة بحصددو  وبينما حصدد  إخوان مصدد  األكثرية في انت

 في انتخددابددات املؤتم  الوطني العددام في يوليو  21حزب ال نددا  والعدد الددة على 
 
  بعدد   1121مقعدد ا

 
ليحددل ثددانيددا

  وفي انتخددابددات يونيو  00تحددالف القوى الوطنيددة الددذ  حصددددددددددددددد  
 
   10  حصدددددددددددددددل على 1124مقعدد ا

 
مقعدد ا

تحالف مليشدددددددددددددياوية مصددددددددددددد اته التي تنتمي معظم ا للتيا  اإلسدددددددددددددالمية  وتملك الجماعة عبر حزبها عالقات 

واسدتطاع عبر صدياغة تكتل في املؤتم  الوطني مع كتلة الشد  ا  اإلسدالمية التي تضدم إسدالميين مستقلين 

تم ي  قانون العز  السياس ي لتقليص قوة التيا ات امل نية  وزيادة قوتها في السلطة االنتقالية  وإقليميا  

الحزب عالقات وثيقة مع قط  وت كيا  حيث إن ثمة مؤشدددددددددددد ات على عالقات تمويلية وتنسدددددددددددديقية في  يملك

املواقف اإلقليمية  ودوليا له عالقات وثيقة مع الواليات املتح ة وب يطانيا  بسددددددددددددب وجود قيادات ع ي ة 

 ل ا في ال ل ين إبان حكم القذافي.

 وهي حلت محل الجماعة الليبية ية للتغييرأحزاب ذات طابع سااااالفي منبثقة عن الحركة اإلساااااالم  

  لكن أعضدددددددددددددااها شدددددددددددددا كوا 1111املقاتلة بع  عمل م اجعات لن ذ العنف إبان حكم القذافي في العام 

بسددددددددددبب خبرتهم في الج اد األفغاني  بع  الثو ة   1122بةعالية في املليشدددددددددديات التي حا بت القذافي في 

سددددددددددددددالميددددة للتغيير" وانخ ط بعض املنتمين ل ددددا في العمددددل تحولددددت الجمدددداعددددة املقدددداتلددددة إلى "الح كددددة اإل 

  من أب زهم   حزب 1121السدددددياسددددد ي  عبر ع ة أحزاب سدددددياسدددددية في االنتخابات ال شددددد يعية في يوليو 

 في 
 
الوطن املعت   ذ  القاع ة الواسدعة الذ  انضددم إليه بلحاج  وحزب األمة الوسدد  األكثر تشدد دا

ع   الذ  يع  املنظ  ال ئيسددددددد ي للجماعة املقاتلة  وانضدددددددم مع  ؤاه ال ينية تحت قيادة سدددددددامي السدددددددا

السدددداع   شدددد صددددية محو ية أخ ى في الجماعة املقاتلة  هو ع  الوهاب الغاي  )شددددقيق ال احل أبو 

يحيى الليبي  الدذ  يعتبر على نطداق واسددددددددددددددع ال جدل الثداني في تنظيم القداعد ة(  الذ  ت شددددددددددددددح ونجح في 

  وي جع ضعف األحزاب املعبرة عن 1121ة م زق الجنوبية في انتخابات االنتخابات البرملانية في م ين

االتجاه السلةي إلى ط يعة ال نية الصوفية السنوسة التي تأسست عليها ح كة الت ين في ليبيا  والتي 

 ال تزا  حاض ة بقوة ل ى كافة التيا ات بما فيها التيا  امل ني.

 ع الوطني من أجددل يميااةأحزاب إساااااااااااالميااة أخرى تعبر عن امتاادادات إقل   ومن أبز نمدداذج ددا  التجمل

بي وهو  جل دين 
ل
الح ية والع الة والتنمية  وهو حزب سدددياسددد ي إسدددالمي أسدددسددده ال كتو  علي الصدددال
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ل يه عالقات قوية مع قط  والشدددددددددديق يوسدددددددددددف الق ضدددددددددداو   ي عو التجمع إلى ديمق اطية إسدددددددددددالمية  

 إلى ت كيا كنموذج.
 
 مشيرا

 :يبيااملدنية في ل األحزاب -2

 وهو القوة األهم واألكثر تدأثيرا على صددددددددددددددعيدد  األحزاب في ليبيددا  وتدأسددددددددددددددس في تحاالف القوى الوطنيااة  

 ليبراليددة تندداد  بدداملواطنددة  1121فبراي  
 
من مجموعددة أحزاب وجمعيددات أهليددة  وت نى التحددالف أفلددا ا

 ة امل نية  كما أنوال يمق اطية وحقوق اإلنسددان  وفي ذات الوقت ق م  ؤية معت لة لإلسددالم وال ول

  ئيسيا في الص اعات 
 
ل يه ط وحات الس يعاب امل مشين والطوا ق واألمازيغ  وأص   التحالف الع ا

  في انتخابات املؤتم  الوطني العام يوليو  00ال اخلية في ليبيا بع  أن حصددددددددد  
 
 1121مقع ا

 
  متق ما

 في انتخابات  51بذلك على اإلسالميين و 
 
 . 1124مقع ا

  تحالف القوى الوطنية منذ إعالن تأسددددددددددديسددددددددددده الع ي  من املواقف  م ها معا ضدددددددددددته ألدا  وأظ 

 واعتبر أن أدا هما لم يتةق 
 
 حادا

 
املجلس الوطني االنتقالي والحلومة االنتقالية  حيث شددن عليهما وجوما

قتصدددددددادية"  ة االمع التوقعات املشددددددد وعة ألبنا  ليبيا  ويع  جبريل الذ  كان ي ي  "املجلس الوطني للتنمي

التحالف  زعيم –نجل العقي  الليبي السدددددابق القذافي -وهو م كز بحثي كان ي عاه سددددديف اإلسدددددالم القذافي 

 وال جل القوى املع وف بعالقاته القوية مع ال و  الغ بية  وخاصة ف نسا.

 من ق يلتدده الو فلددة قدد  انشددددددددددددددق في م حلددة م ك ة عن ال  
 
 ك يرا

 
ذافي قددو غم أن جبريددل يملددك دعمددا

 عن حشدددددددددددددد  
 
 ليلون  ئيس وز ا  املعددا ضددددددددددددددة ومسددددددددددددددؤوال

 
  إال أندده دخددل في الدد عم األجنبيوتم اختيددا ه الحقددا

التي تعاد  الو فلة  مما أجبره على االسدددددتقالة من منصددددد ه في املجلس الوطني  مصددددد اتهصددددد اعات مع ثوا  

 يين.االنتقالي  كما عا ض قانون العز  السياس ي الذ  سم  بتضاعف قوة اإلسالم

  لط يعددة النظددام االنتخددابي الددذ  يحو  دون كيااانااات وأحزاب قوميااة ومناااطقيااة ومساااااااااااتقلون 
 
  نظ ا

سدددددددددديط ة حزب تلون له األغل ية  ب زت أحزاب صددددددددددغيرة ذات بع  قومي ومناطقي  وم ها حزب الجبهة 

الوطنيدددددة لإلنقددددداذ  أكبر التنظيمدددددات السدددددددددددددديددددداسدددددددددددددديدددددة املعدددددا ضدددددددددددددددددة للنظدددددام خال  عقددددد   الثمدددددانينيدددددات 

عينيات وتحصل التيا  الوطني الوسطي  بقيادة ال كتو  علي الةرهوني  وزي  النة  واملالية في وال س

أو  حلومة بع  الثو ة  واالتحاد من أجل الوطن  الذ  أسددددددددددسدددددددددده ال كتو  ع  ال حمن السدددددددددددويحلي  

بداإلضددددددددددددددافددة إلى ذلددك هنددالددك عدد ة أحزاب صددددددددددددددغيرة عددادة مددا تحصددددددددددددددل على معدد   مقعد  للددل م هددا وهي   
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دددة  ال سالة  الوطن  الوطن للتنمية وال فاه  تيا  ش اب الوس   ل يك وطني  الحزب الوطني الحكم

الليبي  ال كيزة  الوطن والنمددددا   التجمع الوطني بواد  الشددددددددددددددددداطئ  تحددددالف واد  الحيدددداة  القددددائمددددة 

 الليبية للح ية والتنمية  كتلة األحزاب الوطنية   تجمع األمة الوس    ليبيا األمل. 

 :الجهادية بعد الثورةثالثاً: خريطة الجماعات 

وهي نتداج الجمداعددة الليبيددة املقداتلددة التي واج دت نظددام القددذافي  حيددث  فض بعض قددادتهددا العمددل  

السددددياسدددد ي والحزبي بع  الثو ة وشددددللوا مليشدددديات ج ادية خاصددددة في شدددد ق ليبيا  ويمكن تصددددنيف خا طة 

  املليشيات الج ادية بع  الثو ة إلى ما يلي 

جماااعااات جهاااديااة ذات صااااااااااابغااة إقليميااة ومن أبرزهااا وأخطرهااا في شااااااااااارق ليبيااا، جماااعااة أنصاااااااااااار  -0

  والتي يقودهدا محم  الزهاو  في بنغاز   ويق   أعضددددددددددددددااها بخمسددددددددددددددة آالف  وتملك ع ة الشااااااااااار عة"

ف وع في د نة وسددددد ت وأج ابيا  وهي تشددددددللت أسدددددداسددددددا من انةصددددددا  عناصدددددد  من تشددددددكيالت إسددددددالمية 

فبراي   وكتي ة ع ي ة بن الج اح في بنغاز   وكتي ة شدددد  ا  أبوسددددليم  21مسددددلحة أخ ى  مثل كتي ة 

خالفات حو  املوقف الشددددددددددددد عي من املجلس الوطني االنتقالي  السددددددددددددديما أن أنصدددددددددددددا  في د نة  بسدددددددددددددبب 

الشددددددددددد يعة ت فض العملية ال يمق اطية  وتقاوم ال  ع املتعا ضدددددددددددة مع اإلسدددددددددددالم  وتصددددددددددد  على تط يق 

 الش يعة ولو بالقوة. 

 وي  و من أفلا  "أنصا  الش يعة" أنها مج د وجه سلةي ج اد  من أوجه تنظيم القاع ة باسم

مختلف  السدددددددددددددديمدا وأن هنالك جماعات مناظ ة ل ا تحمل االسددددددددددددددم نةسدددددددددددددده  وتؤمن بذات األفلا  في تونس 

واليمن ومصدددد   ومع ذلك فإن تج بتها على األ ض تشددددير إلى ق بها من نموذج تنظيم "ال ولة اإلسددددالمية" في 

بية أخ ى  سيات ع  الع اق  ف ي )أ  أنصدا  الشد يعة( تضم في صةوف ا بجانب الليبيين  مقاتلين من جن

 عن ما ه د الزهاو  بع  أن أطلق اللوا  املتقاع  خليةة حةةر ما أسددددماه "عملية الك امة" 
 
وب ا ذلك جليا

   باست عا  من أسماهم" أهل التوحي " من كل أنحا  األ ض ملواج ته.1124في ش ق ليبيا في مايو 

عن ما نظمت تظاه ة في بنغاز  طال ت فيها   1121وق  ب أ الظ و  الةعلي ألنصدددددددددا  الشددددددددد يعة في يونيو    

بتط يق الشددد يعة  وتع ضدددت بع ها التهامات بت مير أضددد حة الصدددوفية في بنغاز   واملشدددا كة في وجمات 

التي تعتم  -.  وتهتم أنصددا  الشدد يعة 1121على املصدالح الغ بية  وخاصددة القنصددلية األم يكية في سددبتمبر 

ب أخ ى غير مما سددددددددة العنف  ل لق "حاضدددددددددنة اجتماعية"  عبر تق يم بجوان-في تمويل ا على تجا  ليبيين
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خ مات اجتماعية ودعوية ويددددددددددددحية في املناطق التي توج  فيها. أضددددددددددددف إلى ذلك  أنها تما س أدوا ا عاب ة 

للح ود  إذ إن ثمة دالئل على تق يم ا مساع ات إنسانية لضحايا الةيضانات في السودان وغزة وسو يا  

 اتلين في سو يا. كما أن ل ا مق

 ليس فق  جماعات إسااالمية مساالحة تميل للطابع املحلي -2
 
 أسدداسدديا

 
  ويشددلل العامل املحلي عنصدد ا

 العمليدددة 
 
في عضددددددددددددددويتهدددا  ولكن في تةددداعالتهددا مع السددددددددددددددلطدددة االنتقدداليدددة الليبيدددة  حيددث ال ت فض إجمددداال

للح ود. وفي هذا اإلطا    السدددددددددياسدددددددددية داخل ليبيا  وإن كان هذا ال ينةي أيضدددددددددا أنها ل ا عالقات عاب ة

فبراي   التي تعبر عن التالقي املصددددددددددددددليي بين التيددددا ين  21تبرز عدددد ة جمدددداعددددات  مثددددل كتي ددددة شدددددددددددددد دددد ا  

"الج اد  وإلخواني" في ليبيا  بسددبب ط يعة مؤسددسدديها فوز  أبو كتف  وإسددماعيل الصددالبي )شددقيق 

ا ا فبرغم حمل ا السددددددددالح وامتالك القياد  اإلخواني على الصددددددددالبي في قط ( وع   الجواد ال  ين  ولذ

 للعملية السددددياسددددية في ليبيا بع  الثو ة  حيث شددددا كت 
 
 مضددددادا

 
 ج ادية  إال أنها ال تقف موقةا

 
أفلا ا

  خداصددددددددددددددة في ظل عالقتها مع وزا ة ال فاع  كما أنه 1121في تدأمين انتخدابدات املؤتم  الوطني في العدام 

 لعنص  الليبي.يغلب على أعضااها الذين يق  ون باألالف ا

 ضدددددمن هذا النم   كتائب شددددد  ا   اف هللا الصدددددحاتي التي توج  في شددددد قي ليبيا وال 
 
ي خل أيضدددددا

تزي  عن ألةي شددددددد ص  كما أنها ال تهتم باألنشددددددددطة االجتماعية  وتملك قاع ة أمنية ك يرة  حيث كان ل ا 

ية  إشددددددد اف وزا ة ال فاع الليبدو  في تأمين االنتخابات الليبية وبعض األنشدددددددطة األخ ى  وهي تعمل تحت 

وتعدد  من أو  الكتدددائدددب التي دخلدددت في معدددا ك مسددددددددددددددلحدددة مع قوات حةةر في بنغددداز   وتواجددده تلدددك الكتي دددة 

اتهدامدات بتلقي تمويالت مداليدة من قط   وثمدة نموذج أخ  ق يدب مندذ هذه الكتائب  وهي " كتي ة شدددددددددددددد  ا  

يين إبان حكم القذافي  ولك ها عمليا تع ضدددددددت بوسدددددددليم" في د نة التي تحمل اسدددددددم السدددددددجن الشددددددد ير للج اد

 لإلضعاف بع  الص ام مع الق ائل  إث  اتهام ا ب نةيذ اغتياالت سياسية.

ية   وهي ال تملك ق  ات تسدددددليحمجموعات إسااااالمية صااااغيرة تتراوح أنشااااطتها بين املحلي واإلقليمي -6

ليبيا  وفي هذا السددددددددددياق  ك يرة  أو سدددددددددديط ة على مناطق جغ افية  وإن كان ل عضدددددددددد ا امت ادات خا ج

تبرز تنظيمات مثل "ألوية الشددددديق السدددددجين عم  ع   ال حمن" التي نسدددددبت ل ا وجمات على املصدددددالح 

  وخددداصدددددددددددددددة ال جوم على اللجندددة الددد وليدددة للصددددددددددددددليددب األحم   وجمددداعدددة 1121الغ بيددة في مدددايو ويونيو 

  وغال ية أعضددددااها صددددغا التوحي  والج اد وهي تنشدددد  في املناطق الشدددد قية وخاصددددة د نة وما حول ا 

 السن  وتملك اتصاالت ب عض الجماعات الج ادية  خاصة تنظيم القاع ة في بالد املغ ب الع بي.
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كما أن هناك مجموعات ج ادية صدددددددغيرة تع  امت اد لتنظيمات خا ج ليبيا  مثل اللوا  "ال تا " 

 لكتي ة تحمل االسددددم ن
 
 ق ةسدددده في منطقة ال قة شددددما  شددددفي م ينة د نة شدددد قي ليبيا  وهو يشددددلل امت ادا

سدددو يا  وكذلك تنظيم النصددد ة اإلسدددالمي  والذ  ب ز في أعقاب ته ي ه باسدددته اف األم يكيين في ليبيا بع  

اعتقا  أحم  أبو ختالة الذ  تتهمه واشددددددددددنطن بالتخطي  لل جوم على القنصددددددددددلية األم يكية  وكتي ة أبي 

 إلسالمية وأبو بك  ال غ اد  في الع اق.محجن الطائةي التي أعلنت م ايعتها لل الفة ا

  ولكن تضم في عضويتها إسالميين مجموعات مسلحة ذات طابع قبلي، وال ترفع أي الفتة جهادية، -8

ومن أب زها قوات د ع ليبيا التي تن شدددددددددد  في غ ب ووسدددددددددد  وشدددددددددد ق ليبيا  وهي تملك عالقات وثيقة مع 

 اته  األم  الذ  حول ا إلى ما يشدددددددد ه القوة قوتين أسدددددددداسدددددددديتين  وهما اإلخوان املسددددددددلمين وق ائل مصدددددددد

ال سدددددددمية للنظام ب غم طابع ا املليشدددددددياو   إذ أعطاها املؤتم  الوطني صدددددددالحيات حماية ط ابلس في 

بع  بسددددبب مخاوف من مليشددديات الزنتان الق لية )الصددددواعق والقعقاع( املعا ضددددة  1120أغسدددطس 

بيا ني في ليبيا  وخاضددت معا ك عنيةة ضدد  د ع ليلإلسددالميين  والتي تملك اصددطةافات مع التيا  امل 

 .1124حو  مطا  ط ابلس في يوليو 

على أن هددذه األنمدداط األ بعددة ال تنةصددددددددددددددل على أ ض الواقع  بةعددل ال شددددددددددددددابلددات املصددددددددددددددلحيددة بين 

أط اف الصدددددددددد اع ال اخلي في ليبيا  فعلى سددددددددددبيل املثا   فق  لع ت قوات د ع ليبيا دو ا في دعم مواج ات 

شددددددددددددد يعة والكتائب الج ادية األخ ى ضددددددددددددد  قوات حةةر في مع كة بنغاز   وهو ما جعل أنصدددددددددددددا  أنصدددددددددددددا  ال

 . 1124الش يعة تحقق تق ما  خاصة في سيط تها على معسك  الصاعقة في بنغاز  في يوليو 

مصددد اته" يسددد ى السدددتخ ام التنظيمات الج ادية في الشددد ق ملنع  -وي  و أن تحالف "اإلسدددالميين

قصددددددددددائه بع  انتقا  مجلس النواب الليبي من ط ابلس إلى بنغاز   وت اجع سدددددددددديط تهم أ  سدددددددددينا يوهات إل

 51أسددددددددددددددة ت عن حصددددددددددددددو  تحالف القوى الوطنية على  1124ال شدددددددددددددد يعية السدددددددددددددديما  أن انتخابات يونيو 

مقع ا  وتوزعت باقي  10مقع ا  بينما لم يحصددد  اإلسدددالميون ممثلين في حزب الع الة وال نا  سدددوى على 

التي حسدددددددمت نتائج ا  على التيا ات امل نية ودعاة الةي  الية واملسدددددددتقلين  بينما  288برملان الدددددددددددددددددددددمقاع  ال

 مقع ا شاغ ا لم تج  فيهم االنتخابات بسبب األوضاع األمنية.   21هنالك 

على تنسددددددددددددديق تنظيمي بين الجماعات الج ادية في ليبيا  "أدلة قاطعة معلنة"وب غم أنه ال توج  

ونظيراتها في الشدددددددددد ق األوسدددددددددد   فإن هنالك مؤشدددددددددد ات على مجموع من ال شددددددددددابلات املغذية للعنف العاب  
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للح ود  السيما في ضو  الةراب  اإلي يولوجي  حيث إن تلك التنظيمات تنطلق من أ ضية مشةركة للة م 

أب ز هذه املؤشدددددددد ات تحو  شددددددددد ق وجنوب ليبيا إلى مالذ ج اد  وت  يبي  السددددددددلةي الج اد  لإلسددددددددالم  ومن

للج دداديين في املنطقددة وفي هددذا السدددددددددددددديدداق  تم تدد او  معلومددات حو  تح ك كددل من مختددا  بلمختددا  زعيم 

تنظيم " املوقعون بال ما " من شدددددددددددددمالي مالي إلى م ينة سدددددددددددددبها جنوب ليبيا  وكذا سددددددددددددديف هللا بن حسدددددددددددددين  

اض  زعيم جماعة "أنصددددددددددددددا  الشدددددددددددددد يعة اإلسددددددددددددددالمية" التونسددددددددددددددية عبر مسدددددددددددددداع ات ق م ا املع وف بأبو عي

ج داديون ليبيون. كمددا أن هنداك تسدددددددددددددداند  عمليداتي  حيددث يجود "ج داديين" ليبيين كعنصدددددددددددددد  أسدددددددددددددداسدددددددددددددد ي في 

تنظيمات إسدددالمية مختلةة مثل داعش والنصددد ة والقاع ة في سددداحات الصددد اع في سدددو يا والع اق وتونس 

 من ق ل الج اديين  حيث وجنوب الجزائ   و 
 
 عملياتيا

 
تظ   كدذلك عملية حةةر في شدددددددددددددد ق ليبيا  تسددددددددددددددان ا

ب زت مؤشدددددددددددددد ات على عودة ج دداديين ليبيين من سددددددددددددددو يددا والع اق إلى بالدهم ملواج ددة هددذه العمليددة  وي ى 

و يال عض أن ذلك انعكس في امللاسب القتالية التي حقق ا اإلسالميون ض  حةةر في مع كة بنغاز  في يول

 على مسان تهم من قوات د ع ليبيا.  عالوة 1124

 


