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:ملخص
ع الثل أڣ العٖڣڥٚ علګ ليبيا فيما يسم بنمڤٗه كٙ ڣتڤنس أڗ يأتي الٖڣٚاڅ ال٘ڬ شهٖتڢ مصٚكاڗ متڤقعا بعٖ الح
عاڗ ما انفلتـ األڣضاع األمنيغ ڣسإ نڤعٚ فس،عٙ لكن منحګ التغييڇ ي ليبيا كاڗ أكٌڇ خطڤ، ڣهڤ ما حٖف فعال،ٙڣاالنتشا
 ڣتشكل تهٖيٖا لألمن القڤمي،عٚه عن السيطٚ بحين أصبِ من الصعظ التحكږ ي األڣضاع الٖاخليغ لتخ، من الفڤٿ
 ڣك٘ا البحن ي،م األڣضاع ي ليبياٛا تأٙاسغ البحن ي أهږ األسباب الت كانـ ڣٖٙ تستهٖف ه٘ه ال.  اإلقليمٙلٖڣڋ الجڤا
يغ ي سبيل الڤصڤڋ لګٚائٜ ثږ تبياڗ املجهڤٕاػ الت قامـ بها الٖڣلغ الج،  اإلقليمٙمغ علګ ٕڣڋ الجڤاٛتٖاعياػ ه٘ه األ
.مغ ڣالحٖ من تٖاعياتهاٛتسڤيغ سلميغ له٘ه األ
. التسڤيغ السلميغ،هابٙ اإل،مغٛ األ،ٚائٜ الج، ليبيا: الكلما املفتاحي
Abstract:
It was expected after the Egypt’ and Tunisia’ uprisings that Libya eventually could
fall in the so-called snowball model or infection spread. This is what happened, but
the trends of change in Libya ware more dangerous, quickly jumped in a mess as
the security situation deteriorated with a total chaos took place, so it became
difficult to control the internal situation something that threatens the national
security of its neighborhood. This study aims examining the key reasons causing the
deterioration of the situation in Libya, as well as the consequences of this crisis on
the neighboring countries then we will consider a review of the efforts carried out
by the Algeria in order to reach a peaceful settlement to the crisis and its
repercussions.
Keywords: Libya, Algeria, the crisis, terrorism, peaceful settlement.
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مقدم :
ٙغږ مٚڣ ٙسـ سنڤاػ من سقڤ٭ نظام الق٘ا ي ڣاألڣضاع تٕٜإ تأٛما ڣخطڤٙع ڣتعقيٖا بليبيا،
فبالٚغږ من الجهڤٕ الٖڣليغ ڣاإلقليميغ املب٘ڣلغ ي سبيل محاڣلغ التڤصل لګ يجإ حل له٘ه األٛمغ ڣ نها حالغ
الصٚاع بيڗ ميليشياػ فج ٚليبيا ڣقڤاػ الجي ٤الڤطن الليب  ،ال أڗ ه٘ه الجهڤٕ لږ تثم ٚبعٖ .ڣتأتي حالغ
النڈاع ي ليبيا ي مقٖمغ األٛماػ الت كاڗ لها انعكا ٝمباش ٚعلګ األمن القڤمي للجٜائ ،ٚفاالنفالػ األمن ال٘ڬ
تشهٖه ڣانتشا ٙاألسلحغ علګ نطاځ ڣاسٸ يشكل بيئغ مناسبغ لتمٚك ٜاإلٙهاب ڣنمڤ نشاطڢ ،ما يف ٩ٚعلګ
الجٜائ ٚتبن مقاٙبغ أمنيغ للحٖ من تٖاعياػ ه٘ه األٛمغ .ڣانطالقا من تجٚبغ السياسغ الخاٙجيغ الجٜائٚيغ ي
التسڤيغ السلميغ للنڈاعاػ بيڗ الٖڣڋ ،حاڣلـ التعامل مٸ التغيڇاػ الت شهٖتها ليبيا ،ڣأعٚبـ عن مڤقفها تجاه
األٛمغ ي العٖيٖ من املحافل الٖڣليغ ،م كٖع علګ الحل السلم (الٖاخلي) له٘ه األٛمغ ڣاستبعإ التٖخل األجنب .
ڣمن ه٘ا املنطلڄ يمكن ط ٍٚاإلشكالي اآلتيغ :إل أ حد ساهمت الجزائ في محا ل حل الن اع
الليبي في ظل تعدد املباد ا العاملي ؟
ف ضي الد اس  :تنطلڄ الٖٙاسغ من فٚضيغ أساسيغ مفإها أڗ الجٜائ ٚقٖ لعبـ ٕڣٙا أساسيا ي طاٙ
النقاشاػ املتڤاصلغ بشأڗ يجإ حلڤڋ لألٛمغ الليبيغ ،ال أڗ جهڤٕها التٜاڋ بحاجغ ال ٕعږ ٕاخلي من قبل
القڤڥ السياسيغ الٖاخليغ بليبيا ڣك٘ا ٕڣڋ الجڤا ٙڣالٖڣڋ األجنبيغ.
منهجي الد اس  :سيتږ ي ه٘ا البحن االعتمإ علګ منه السيناٙيڤهاػ املحتملغ من خالڋ تتبٸ ڣقائٸ
األٛمغ الليبيغ ڣاملساٙاػ املحتملغ ڣاملتڤقعغ لها.
ڣملعالجغ االشكاليغ السابقغ سڤف نٚك ٜعلګ املحاڣ ٙالتاليغ:
 .1نب ح ل الص اع األهلي في ليبيا أسباب .
 .2تداعيا األ م الليبي عل د ل الج ا اإلقليمي.
 .3املقا ب الجزائ ي لحل األ م الليبي .
 .4سينا ي ها مستقبل األ م الليبي .
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 .1نب ح ل الص اع األهلي في ليبيا أسباب :
اٙتبٰ تصٖع بنيغ الٖڣلغ الليبيغ بانهيا ٙنظام العقيٖ معم ٚالق٘ا ي علګ ث ٚثڤٙع  17فبڇاي 2011ٚالت
أطاحـ بٚمڤ ٛالنظام ما إٔڥ النتشا ٙامليليشياػ املسلحغ املٖعڤمغ قبليا(.ع ٜالعٚب )10.٥ ،2015 ،ڣت كٖ
الكتاباػ الت أٙخـ النتفاضغ  17فبڇاي 2011 ٚأڗ الشباب هږ ال٘ين أخ٘ڣا بٜمام املبإٙع ،ڣخصڤصا تلڊ الفئغ
النشطغ ي مجاڋ ڣسائل االتصاڋ االجتماعي ،ضافغ لګ أڗ الٖعږ املبك ٚال٘ڬ جا من ٙجاڋ القضا ڣاملحاميڗ
املعتصميڗ ي مٖينغ بنغاٛڬ ال٘ڬ ساهږ ي تڤسيٸ مجاڋ املشاٙكغ ،بحين انضمـ أعٖإ من املثقفيڗ
ڣاألكإيمييڗ ،ما أعطى ه٘ا التحٚڅ الشبابي بعٖ أعمڄ( .التيڇ )399 .٥ ،2016
كانـ األٛمغ ي البٖايغ عباٙع عن مظاهٚاػ ڣاحتجاجاػ سلميغ ،لكن سٚعاڗ ما تحڤلـ لګ حٚب
أهليغ بيڗ أقاليږ م يٖع للنظام ڣأخٚڥ تسعګ لإلطاحغ بالٚئيس معم ٚالق٘ا ي ،ڣلكن مٸ تطڤ ٙاألحٖاف ڣقيام
الكتائظ التابعغ للق٘ا ي باستخٖام األسلحغ الناٙيغ الثقيلغ ڣالقصڀ الجڤڬ لقمٸ املتظاهٚين العٜڋ ،تحڤلـ
لګ حٚب أهليغ بيڗ األقاليږ .ڣبعٖ أڗ أتږ املعاٙضڤڗ سيطٚتهږ علګ الشٚځ الليب أعلنڤا فيڢ قيام الجمهڤٙيغ
الليبيغ بقيإع املجلس الڤطن االنتقالي ،ڣ ي يڤمي  21ڣ 22أڣػ ٕخل الثڤا ٙلګ العاصمغ طٚابلس ڣسيطٚڣا
عليها ،ڣ ي  20أكتڤب 2011 ٚأعلن املجلس االنتقالي مقتل العقيٖ معم ٚالق٘ا ي ي سٚػ بعٖ أسٚه من قبل ثڤاٙ
ليبيا( .الشامي )http://bit.ly/2mUJ40e ،2011
 جد ل يبي كل ما ه متعلق بالص اع في ليبيا( :عز الع ب ،2015 ،ص)8. نشأع الصٚاعأطٚاف الصٚاعاألطٚاف االقليميغقضايا الصٚاعتٖاعياػ الصٚاع-مأالػ الصٚاع

الحٚاڅ االحتجاجي عقظ الثڤٙاػ العٚبيغ
ميليشياػ فج ٚليبيا -قڤاػ الجي ٤الڤطن الليب
مص-ٚتٚكيا-قطٚ
تناٛع شٚعيغ مجلس النڤاب ڣامل تم ٚالڤطن العام-تقاسږ الٌڇڣاػ النفطيغ
بيڗ االقاليږ الفٖٙاليغ-الصٚاعاػ القبليغ التقليٖيغ
انهيا ٙم سساػ الٖڣلغ الليبيغ-سيطٚع امليليشياػ علګ بنغاٛڬ ڣالعاصمغ
طٚابلس-االٛماػ االنسانيغ-تهٖيٖاػ ٕاع ٤ي الٖاخل ڣالخاٙه
صٚاع ممتٖ قٖ يستعپ الٙتباطها بالج٘ڣ ٙالتاٙيخيغ للصٚاع القبلي بيڗ
مصٚاتڢ ڣالٜنتاڗ ،ڣتٖاخل أبعإ الحٚب علګ االٙهاب مٸ الصٚاع السياس .

أسباب األ م الليبي :
تباينـ األسباب الت إٔػ لګ تأٛم األڣضاع بليبيا من٘ عام  2011بيڗ ٙئيسيغ ڣأخٚڥ ثانڤيغ ،ڣبيڗ ٕاخليغ ڣأخٚڥ
خاٙجيغ .ڣيمكن حص ٚأهږ ه٘ه األسباب ي ثالف متغيڇاػ أساسيغ كالتالي:
أ ال -خفاځ ليبيا الٖڣلغ مالكغ الٖخل ي ضماڗ استخٖام كامل لالقتصإ ڣتحٖيثڢ.
ثانيا -قلغ تطڤي ٚاملنطقغ الشٚقيغ ي سيڇينايكا ڣتهميشها بعيٖا عن مٚاك ٜالقڤع ي االقتصإ ڣالسياسغ.
ثالثا– العامل الخاٙجي متمثال ي تأثيڇ كل من الثڤٙتيڗ التڤنسيغ ڣاملصٚيغ.
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فيما يخ ٨العامل األ ل :فباعتبا ٙليبيا ٕڣلغ ٙيعيغ ،ف ڗ اقتصإها يعتمٖ علګ القسږ األكبڇ ي
مڤإٙه علګ العڤائٖ الخاٙجيغ املتحصلغ من النفٰ ،ڣلضماڗ استمٚا ٙالنظام كاڗ يعإ تڤٛيٸ الٖخڤڋ من قبل
الٖڣلغ مما جعل ليبيا ٕڣلغ تخصي ٨أڣ تڤٛيٸ ،ڣبحسظ فاند ال ف ڗ الٖڣڋ املڤٛعغ قٖ تبٖڣا أكٌڇ قٖٙع علګ
مقاڣمغ التحٖياػ االقتصإيغ ڣالسياسيغ الت قٖ تڤاجهها .ڣألڗ ه٘ه الٖڣڋ ال تحتاه ي لګ جبايغ املڤا ٕٙمن
مڤاطنيها من خالڋ الضٚائظ لتمڤيل إٔا الٖڣلغ ،ف ڗ الٖڣڋ املڤٛعغ تطلظ من شعبها قبڤڋ مقايضغ مستڤياػ
معيشغ عاليغ نسبيا بحٚياػ مٖنيغ ڣسياسيغ ڣاطئغ ،ڣيبٖڣ أنها مقايضغ قٖ قبل بها الشعظ الليب  ،لكن حكام
ليبيا قٖ اتبعڤا سياسغ نفعيغ علګ املستڤڥ السياس ڣمٖمٚع علګ املستڤڥ االقتصإڬ حٚمـ املڤاطنيڗ ڣقإػ
لګ سخٰ شعب عاٙم .ڣبالٚغږ من املستڤڥ املعيش العالي نسبيا ال٘ڬ ضمنڢ النظام للف ٕٚالليب مقاٙنغ بأقطاٙ
شٚځ أڣسطيغ ڣشماڋ فٚيقيغ ،ال أڗ النظام فشل ي تحٖين االقتصإ ڣتڤفيڇ مناصظ الشغل ألعٖإ الشباب
املًڈايٖع( .مٜٙاڗ)277-276 .٥ .٥ ،2016 ،
تكشڀ م شٚاػ التنميغ البشٚيغ لألمږ املتحٖع علګ أڗ ليبيا تعتبڇ من الٖڣڋ العٚبيغ الت أحٛٚػ
تقٖما ي ٕليل التنميغ البشٚيغ ،فبعٖ أڗ كانـ تحتل املٚتبغ ٙقږ ( )64علګ مستڤڥ العالږ ي التنميغ البشٚيغ
سنغ ( )2000تقٖمـ لګ املٚك )61( ٜي تقٚي ٚسنغ ( ،)2001ثږ ي املٚك )55( ٜي سنغ ( )2009فاملٚك )52( ٜسنغ
( ،)2010مٸ احتفاظها ي السنڤاػ األخيڇع قبل تأٛم األڣضاع الٖاخليغ بها باملٚك ٜاألڣڋ علګ املستڤڥ اإلفٚيقي ي
التنميغ البشٚيغ .ڣعلګ صعيٖ األمن االجتماعي تمتعـ ليبيا بٖٙجغ كبيڇع من األمن االجتماعي بفضل سياساػ
الٖعږ السلعي ڣالتأميڗ الصحي ،ڣك٘ا األمن الجنائي ي ظل القبضغ األمنيغ للنظام ،كما ڣـأشإ صنٖڣځ النقٖ
الٖڣلي  -ي تقٚي ٚنشٚه سنغ  -2007بالسلطاػ الليبيغ إلنجاٛاتها ي مجاڋ التنڤيٸ االقتصإڬ ،مشيڇا لګ النمڤ
السٚيٸ ي النشا٭ غيڇ النفطي ال٘ڬ ڣصل ( )%7.5ڣالنمڤ القڤڬ ي نتاه النفٰ ( )%4.7سنغ ( .2006عاشڤٙ
)11 .٥ ،2011
علګ الٚغږ من كل ه٘ه امل شٚاػ فالكثيڇ من خاٙه ليبيا ڣٕاخلها يٚڣڗ أنڢ من٘ استال معم ٚالق٘ا ي
علګ السلطغ بعٖ انقالب سنغ  1969فقٖػ ليبيا فٚصا كثيڇع لنهضغ شعبها ڣتقٖمڢ .فالحكږ الشخپ ال٘ڬ
اعتمٖ علګ عائلغ الق٘ا ي ڣٕائٚع ضيقغ من املقٚبيڗ ڣاألتباع ،إٔڥ لګ حٚماڗ الجماهيڇ العٚيضغ من عڤائٖ
الٌڇڣع ي بالٕهږ ،ڣشعڤٙهږ بعٖم العٖالغ ي تڤٛيٸ الٌڇڣاػ ڣأڗ خيڇاػ بالٕهږ يتږ نهبها ٕڣڗ أڗ يحصلڤا منها
ال علګ الفتاػ .ڣهڤ ما يعتبڇ أحٖ األسباب الت ٕفعتهږ للخٚڣه ي عملياػ احتجاجيغ سنغ ( .2011عاشڤٙ
)12.٥ ،2011
أما بخصڤ ٥العامل الثاني ،ففي بٖايغ ثڤٙع  2011قٖٙػ نسبغ العاطليڗ عن العمل ي حٖڣٕ
 %30أغلبها من فئغ الشباب ڣالنسا  ،ڣكاڗ ه٘ا أحٖ األسباب الت ٕفعـ بالشباب ي قليږ سيڇينايكا لګ النڈڣڋ
للشاٙع ي عام  .2011ڣقٖ كانـ سيڇينايكا مٚك ٜاملعاٙضغ لحكږ معم ٚالق٘ا ي من٘ صعڤٕه للحكږ عام ،1969
عنٖما قام الق٘ا ي بتهمي ٤القبائل املحليغ الت ٙها ٕاعمغ للملكيغ السنڤسيغ ( ،)1969-1951ڣتنطڤڬ املنطقغ
علګ  %80من احتياطاػ النفٰ الليب  ،ڣلكنها كانـ مهمشغ تعاني من فقٕ ٚائږ حت غٖػ غيڇ مهمغ سياسيا.
كما ڣتمثل املنطقغ تٚاثيا مٚك ٜاملعاٙضغ االسالميغ للنظام بما ي ٗلڊ الفٚع الليب لإلخڤاڗ املسلميڗ ڣالخاليا
املقاتلغ الت انتفضـ ي عقٖڬ  1970ڣ ،1980ڣكانـ ه٘ه الجماعاػ متمٚكٜع بالٖٙجغ األڣلګ حڤڋ املٖڗ
الشٚقيغ مثل بنغاٛڬ ڣٕٙنغ ڣأجٖابيا ،ڣكانـ ٕٙع الفعل علګ ه٘ه املعاٙضغ أڗ النظام ما ٝٙقمعا شٖيٖا ڣتمييڈا
ضٖ املنطقغ ي تڤٛيٸ عڤائٖ النفٰ .كل ٗلڊ إٔڥ لګ نشڤ معاٙضغ شٖيٖع ٗاػ طابٸ سالمي ي سيڇينايكا ما
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لبن أڗ انفجٚػ مٸ مڤجغ التظاهٚاػ ي مص ٚڣتڤنس .بمعن أڗ عٖم العٖالغ ي تڤٛيٸ عڤائٖ النفٰ ي بع٬
املناطڄ الليبيغ علګ حساب مناطڄ أخٚڥ ،كاڗ من بيڗ أهږ األسباب الت إٔػ بمڤاطن ه٘ه املناطڄ للخٚڣه
عن لالنتفا ٩سنغ  2011ڣاملطالبغ بحقڤقهږ املشٚڣعغ( .مٜٙاڗ )278-276 .٥ .٥ ،2016
بالنسبغ للعامل الثال فيتعلڄ بالثڤٙتيڗ التڤنسيغ ڣاملصٚيغ اللتاڗ كاڗ لهما األث ٚالبالغ علګ ليبيا،
فالنجاٍ ال٘ڬ حققتڢ الثڤٙع التڤنسيغ ڣاملصٚيغ ي سقا٭ أنظمتها الت كانـ تحكږ جٸ الليبييڗ علګ النڈڣڋ
لګ الشڤاٙع ي  15ڣ 16فبڇاي .2011 ٚڣيبٖڣ أڗ املحٚڅ كاڗ لقا القب ٬علګ املحامي الناشٰ ي مجاڋ حقڤځ
اإلنساڗ فتحي ط بيل سل  ،ال٘ڬ كاڗ يٖافٸ عن أس 1200 ٚمن املساجيڗ ال٘ين تږ القضا عليهږ ي سجن
أبڤ سليږ عام ( .1996مٜٙاڗ )278 .٥ ،2016
 -2تداعيا األ م الليبي عل د ل الج ا اإلقليمي:
تعٖٕػ التٖاعياػ ڣتنڤعـ ڣيمكن حصٚها فيما يلي:
أ -التداعيا عل املست

األمني:

شبهـ نيڤيڤٙڅ تايم ٜالڤضٸ األمن ي ليبيا بصٚاع امليليشياػ ي لبناڗ باڗ الحٚب األهليغ ،ڣأڗ
ٛعما الكتائظ ڣامليليشياػ املسلحغ حڤلڤها لګ قطاعياػ لها حكږ شبڢ ٗاتي( .الصڤاني  )30 .٥ ،2013ڣقٖ
أحٖثـ األٛمغ الليبيغ أٛماػ ڣتحٖياػ ڣأخطاٙا أمنيغ ٗاػ أبعإ تجاڣٛػ املحلي لتطاڋ البلٖاڗ املجاڣٙع لها،
ڣلًڈيٖ من هشاشغ األڣضاع ڣتضاعڀ التهٖيٖاػ األمنيغ ي املنطقغ بأكملهاٗ ،لڊ بسبظ ما تٚتظ عن انهياٙ
امل سسغ العسكٚيغ ڣاألمنيغ ي ليبيا من انتشا ٙلألسلحغ ڣتهٚيبها ألغٚا ٩سياسيغ ،عالڣع علګ تجاٙتها غيڇ
الشٚعيغ الت تٜيٖ من حٖع ڣخطڤٙع التهٖيٖ ال٘ڬ تمثلڢ جماعاػ متشٖٕع ،ضافغ ملا تتضمنڢ الهجٚع غيڇ
الشٚعيغ من أخطا ٙڣتهٖيٖاػ مًڈايٖع ٕفعـ باالتحإ األڣٙڣبي لګ عقٖ لقا اػ متڤاصلغ لبحن ه٘ه التٖاعياػ
علګ فضا ه ڣأعضا ه( .الصڤاني  )26 .٥ ،2013ه٘ا ڣقٖ أصبحـ ليبيا تمثل ملجأ للعٖيٖ من املتشٖٕين
ال٘ين كانڤا يقاتلڤڗ ي مختلڀ ب  ٙالتڤت ٚي افٚيقيا ڣالعٚاځ ڣسڤٙيغ ،ما أصبِ ين٘ ٙبتحڤڋ ليبيا لګ قاعٖع
النطالځ العملياػ اإلٙهابيغ ضٖ ٕڣڋ الجڤا ،ٙڣتحڤلها لګ مٚك ٜقليم لتجاٙع السالٍ( .بڤغالږ )169 .٥ ،2015
ڣقٖ ساهږ تٕٚڬ الڤضٸ السياس ي ليبيا ي اصطباٹ الڤضٸ األمن ي منطقغ املغٚب العٚبي
بالهشاشغ ،فشساعغ الحٖڣٕ ڣتٕٚڬ فاعليغ األجهٜع األمنيغ ڣتأهظ القڤڥ املعإيغ للثڤٙع املضإع كلها عڤامل
جعـ التنظيماػ اإلٙهابيغ علګ تفعيل مخططاتها علګ مستڤڥ املنطقغ ،حين التحڄ عٖٕ من أعضا تنظيږ
القاعٖع ي املغٚب اإلسالمي بالثڤا ٙالليبييڗ ،ڣتسلل عٖٕ خ ٚلګ األٙاٿ بهٖف القيام بأعماڋ تخٚيبيغ هناڅ.
فمن الڤا ح أڗ التنظيږ يبحن عن هك٘ا ف ٥ٚتمكنڢ من أڗ ينم نشاطڢ االٙهابي ي منطقغ املغٚب العٚبي.
ڣجٚا تٖاعياػ األٛمغ الليبيغ ڣانتشا ٙاألسلحغ الثقيلغ ي منطقغ املغٚب اإلسالميٕ ،خلـ عناص ٚتنظيږ
القاعٖع ي ما ڣصفڢ بع ٬املختصيڗ "مٚحلغ متقٖمغ من التسليِ السٚيٸ" ،الش ال٘ڬ جعل ه٘ه املجمڤعغ
املسلحغ تنتقل من الطابٸ اإلٙهابي العاب ٚللحٖڣٕ لګ حٚب عصاباػ تقليٖيغ أكٌڇ استقٚاٙا ،ڣٗلڊ علګ ضڤ
مٖإاػ عسكٚيغ ثقيلغ لعناصٚهٕٙ ( .يس )01 .٥ ،2012
ڣقٖٕ بينـ التقاٙي ٚخاصغ بعٖ حإثغ القنصليغ األمٚيكيغ ي بنغاٛڬ ،ڣمقتل السفيڇ األمٚيكي
ك يست ف ستيفنس ڣحإثغ مٚكظ الغا ٛالجٜائٚڬ ،أڗ عٖٕا من قإع القاعٖع يتڤاجٖڣڗ ي ه٘ا البلٖ،
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ڣيستغلڤڗ الف ٥ٚالقائمغ للتبإڋ ڣالعمل املنظږ ڣالٖعږ بيڗ تنظيماػ القاعٖع ي ليبيا ،ڣنيجيڇيا ،ڣالصڤماڋ،
ڣمالي( ...الصڤاني )33-32.٥ .٥ ،2013 ،ڣبالتالي ڣبحكږ الحٖڣٕ املشًڇكغ بيڗ الجٜائ ٚڣليبيا ڣاملقٖٙع بـ 982
كلږ تعتبڇ الجٜائ ٚما يحصل ي ليبيا تهٖيٖا ألمنها القڤمي ،ڣتتخڤف من انتقاڋ األسلحغ لګ العناص ٚاإلٙهابيغ
املتڤاجٖع علګ أٙاضيها ڣ ي الساحل( .بن عنًڇ )07.٥ ،2011
ب -عل املست السياس ي :كاڗ لًڇٕڬ ڣتأٛم األڣضاع ي ليبيا أثٚها السياس علګ ٕڣڋ الجڤا ،ٙحين أنڢ ڣ ي
حاڋ عٖم استقٚا ٙالڤضٸ بليبيا ستڤاجڢ منطقغ املغٚب العٚبي العٖيٖ من املخاط ،ٚخصڤصا تأثيڇه املباش ٚعلګ
التحڤڋ الٖيمقٚاطي الجاٙڬ ي بع ٬أقطاٙها ،ڣتمثلـ ه٘ه اآلثا ٙي( :ڣلٖ السالڊ )5.٥ ،2011
 ٙباڅ ڣضعيغ التحڤڋ الٖيمقٚاطي ي تڤنس :بالٚغږ من قيام الثڤٙع الشعبيغ ي تڤنس ڣ سقا٭ نظام ٛينالعابٖين بن علي ،ال أڗ مسا ٙالتحڤڋ الٖيمقٚاطي بها يشهٖ عٌڇاػ لسبظ هشاشغ األڣضاع السياسيغ
ڣاالقتصإيغ ڣاالجتماعيغ ،ما يعن أڗ عٖم االستقٚا ٙبليبيا سيڈيٖ األم ٚسڤ ا ب ٙباڅ الڤضٸ ي تڤنس
املٚتبڊ أصال ،خاصغ ي حالغ استمٚا ٙالحٚب األهليغ بليبيا ،ڣٗلڊ نتيجغ القٚب الجغٚا ي ڣالتٖاخل
االجتماعي ڣالتأثيڇ االقتصإڬ املتبإڋ بيڗ البلٖين.
 تعطيل مسا ٙالتحڤڋ الٖيمقٚاطي ي ٕڣڋ املغٚب العٚبي :تعاني كل من الجٜائ ٚڣاملغٚب ڣمڤٙيطانيا منتعطل ڣتعٌڇ ڣانتكاسغ ي مسا ٙتحڤلها الٖيمقٚاطي ،ففي الجٜائ ٚڣكما هڤ معٚڣف مسا ٙالتحڤڋ
الٖيمقٚاطي متعطل من٘ تسعيناػ القٚڗ املاٿ  ،ڣمتعٌڇ ي املغٚب من٘ عقڤٕ ،ڣعن مڤٙيتانيا فيعٚف
انتكاسغ من٘ انقالب  6أڣػ  ،2008مما يعن أڗ عٖم استقٚا ٙاألڣضاع ي ليبيا سيساهږ ي تعطيل
مسا ٙالتحڤڋ الٖيمقٚاطي ي أقطاٙها.
 -عل املست

االقتصاد :

يساهږ سڤ األحڤاڋ االقتصإيغ ي مضاعفغ التحٖياػ األمنيغ الناجمغ عن التغيڇاػ السياسيغ
االجتماعيغ ،ڣٛيإع حٖع األخطا ٙاملڤجڤٕع سابقا سڤا علګ املستڤڥ الليب أڣ علګ مستڤڥ ٕڣڋ الجڤا ٙاإلقليم .
(الصڤاني )27 .٥ ،2013
كانـ ليبيا ي السابڄ تعتبڇ أڣڋ شٚيڊ اقتصإڬ لتڤنس ،ڣمن ه٘ا املنطلڄ كاڗ تأثيڇ األٛمغ الليبيغ
علګ اقتصإ تڤنس جليا علګ أكٌڇ من مستڤڥ ،حين تٚاجعـ املبإالػ الثنائيغ بنسبغ تٜيٖ عن  ،%75كما
ڣتڤقفـ نحڤ  1300شٚكغ تڤنسيغ ،ڣتٖاعياػ علګ مستڤڥ يٚإاػ تڤنس الطاقيغ من ليبيا الت تشكل نحڤ
 %25من الحاجاػ التڤنسيغ ڣبأسعا ٙتفاضليغ ،باإلضافغ لګ تٖاعياتها الت طالـ قطاعي ال حغ ڣالسياحغ
حين كانـ ليبيا تشكل سڤقا مهمغ لتڤنس (ما بيڗ مليڤڗ ڣنصڀ مليڤڗ سائِ ليب ) (بڤغالږ )169 .٥ ،2015
 -3املقا ب الجزائ ي لحل األ م الليبي :
قبل الخڤ ٩ي بٚإ ٛڣ ٙالجٜائ ٚي حل األٛمغ الليبيغ ،سنقٖم ب يجا ٛاألٕڣا ٙالعٚبيغ ڣالٖڣليغ الت
بإٙػ لحل أٛمغ ليبيا ،حين أنڢ ڣعلګ عكس ما حٖف ي ثڤٙتي تڤنس ڣمص ٚساٙعـ ٕڣڋ عٚبيغ ڣغيڇ عٚبيغ لګ
التٖخل ي الشأڗ الليب من٘ األيام األڣلګ من تأٛم األڣضاع الٖاخليغ ،ڣقٖ بٖڥ ڣا حا للعياڗ أڗ الٖڣڋ الت لږ
يحٚكها ما حٖف ي كل من تڤنس ڣمص ٚأڣلـ ما يحٖف بليبيا اهتماما خاصا ،فسعـ ٕڣڋ عٚبيغ لګ أڗ تتخ٘
الجامعغ العٚبيغ قٚاٙاػ مسانٖع ملا عٚف بالثڤٙع الليبيغ ،فعقٖ مجلس الجامعغ علګ مستڤڥ ڣٙٛا الخاٙجيغ
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اجتماعا ملناقشغ املسألغ الليبيغ قبل أڗ يمض شه ٚڣاحٖ علګ بٖايغ االنتفاضغ ،ليتخ٘ مجلس الجامعغ ي
اجتماعڢ بتاٙئ 12ما ٝٙقٚاٙا يٖعږ الثڤٙع الليبيغ عن طٚيڄ ف ٩ٚحظ ٚجڤڬ علګ تحليڄ الطيڇاڗ الحٚبي،
ڣٕعا القٚا ٙمجلس األمن التخاٗ قٚا ٙمماثل ڣفٚضڢ بالقڤع ،ليقٖم االقًڇاٍ بعٖ يڤميڗ فقٰ ملجلس األمن.
(نص ٚالٖين ڣ خٚڣڗ )580 .٥ ،2015
ي 17ما 2011 ٝٙصٖ ٙالقٚاٙ ٙقږ  1973ال٘ڬ فتِ الطٚيڄ أمام استخٖام جميٸ السبل بما فيها
القڤع العسكٚيغ ملساعٖع الثڤٙع الليبيغ ،بحجغ حمايغ املٖنييڗ من بط ٤الٖكتاتڤ ،ٙي حيڗ تبقى أهٖافها
الخفيغ متمحڤٙع حڤڋ مصالحها الخاصغ ،كما ڣقٖ تبيڗ من٘ األيام األڣلګ لتٖخل الٖڣڋ الخاٙجيغ ي الشأڗ
الليب أڗ أهٖاف تلڊ الٖڣڋ ليسـ ڣاحٖع ،ما يعن أڗ ليبيا أصبحـ حيغ لصٚاع قليم  ،يعمل علګ تأجيٌ
الخالفاػ الٖاخليغ بٖال من املساعٖع ي تخفيفها ڣحلها( .نص ٚالٖين ڣ خٚڣڗ )580 .٥ ،2015
يعتبڇ مڤقڀ الجٜائ ٚمن األٛمغ الليبيغ ڣا ح ٙغږ ما تع ٩ٚلڢ من تشڤيڢ من قبل بع ٬ڣسائل
اإلعالم الليبيغ ڣبع ٬الجماعاػ املسلحغ ،فالجٜائ ٚظلـ تٚاقظ ما يجٚڬ ي ليبيا من بعيٖ ،ڣظل مڤقفها
محكڤما بمجمڤعغ من املبإ علګ ٙأسها مبٖأ عٖم التٖخل ي الش ڣڗ الٖاخليغ لٖڣڋ الجڤا ،ٙم كٖع علګ أڗ
الحل بخصڤ ٥األٛمغ الليبيغ ينبغي أڗ يكڤڗ ليبيا – ليبيا .كما ڣسعـ الجٜائ ٚلګ لږ شمل الليبييڗ من خالڋ
احتضانها لثالف لقا اػ حڤا ٙبيڗ الفٚقا الليبييڗ ،ي حيڗ يبقى أهږ ڣأب ٛٚمڤقڀ مبٖئي للجٜائ ٚبخصڤ٥
األٛمغ الليبيغ هڤ ٙف ٬التٖخل األجنب ڣالح ٥ٚعلګ الڤحٖع الليبيغ( ،بڤغالږ )172 .٥ ،2015
فالجٜائ ٚڣباإلضافغ لګ منإاتها بالحل السلم لألٛمغ الليبيغ فه ال تشاٙڅ ي االجتماعاػ الٖڣليغ
الت يقڤڋ القائمڤڗ عليها بالحسږ العسكٚڬ ،ڣتسانٖ املبإٙع اإلفٚيقيغ (ڣقڀ طالځ النا ،ٙحمايغ املٖنييڗ،
حمايغ املهاجٚين املقيميڗ ي ليبيا ،ڣالشٚڣع ي حڤا ٙيجمٸ كل األطٚاف الليبيغ)( ،بن عنًڇ )06 .٥ ،2011
ڣبخصڤ ٥االسًڇاتيجيغ الجٜائٚيغ نحڤ ليبيا فقٖ تضمنـٛ( :اڣش )145-143 .٥ .٥ ،2016
-

ٕعږ االستقٚا ٙالڤطن .
اإلبقا علګ مسافغ ڣاحٖع من كل األطٚاف.
ٕعږ ٕڣ ٙاألمږ املتحٖع ي ٕاٙع الحڤا" ٙالليب – الليب " ڣتشكيل حكڤمغ ڣحٖع ڣطنيغ.
احتڤا أنشطغ تجاٙع األسلحغ ڣتٖفڄ الالجئيڗ ڣأفٚإ الجماعاػ املسلحغ املتطٚفغ.

لقٖ بإٙػ الجٜائ ٚي شه ٚماڬ  2014لګ ٕعڤع ڣٙٛا خاٙجيغ ٕڣڋ جڤا ٙليبيا لګ االجتماع علګ
هام ٤االجتماعاػ الڤٛاٙيغ ملنظمغ عٖم االنحيا ٛي الجٜائ ،ٚمن أجل التشاڣ ٙحڤڋ األٛمغ األمنيغ املتصاعٖع
علګ خلفيغ االنقسام الحكڤمي ڣالصٖام املسلح العنيڀ ي مطا ٙطٚابلس ڣالسيطٚع علګ العاصمغ ڣمٖينغ
بنغاٛڬ ي  ،2014/7 /30ڣك٘ا احتڤا التٖاعياػ األمنيغ ڣاإلنسانيغ لتجٖٕ النڈاع األهلي ي ليبيا ،ڣكانـ الجٜائٚ
خالڋ ه٘ا االجتماع حٚيصغ علګ حقن الٖما ڣ نها النڈاع األهلي علګ حٖڣٕها الشٚقيغ الطڤيلغٛ( .اڣش ،2016
)145 .٥
كما ڣلږ تٚك ٜالٖبلڤماسيغ الجٜائٚيغ علګ التنسيڄ اإلقليم مٸ ٕڣڋ الجڤا ٙالليب فقٰ ،ڣ نما
امتٖػ لګ البيئغ الٖاخليغ الليبيغ ،من خالڋ العمل علګ مساعٖع األطٚاف السياسيغ الليبيغ علګ الحڤا ٙمٸ
بعضها البع ،٬ڣالتڤافڄ علګ مقاٙباػ سياسيغ مشًڇكغ لتخطي عقبغ املٚحلغ االنتقاليغ .ڣقٖ إٔػ ه٘ه الجهڤٕ
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السياسيغ لګ تنظيږ اجتماعاػ ضمـ ممثليڗ عن األحٜاب السياسيغ ،قإع سياسييڗ ڣعناص ٚمن املجتمٸ
املٖني الليب  ،من بيڗ ه٘ه املبإٙاػ االجتماع ال٘ڬ عقٖ ي  10ڣ 11ما ٝٙعام  2015بالجٜائ ،ٚڣحضٚه املمثل
الخا ٥لألميڗ العام لألمږ املتحٖع ڣٙئيس بعثغ األمږ املتحٖع للٖعږ ي ليبيا ب نا دين لي ڣاملمثلغ الساميغ
لالتحإ األڣٙڣبي املكلفغ بالش ڣڗ الخاٙجيغ ڣالسياسغ األمنيغ فدي يكا م غب يني .بعٖ يڤميڗ من الحڤاٙ
السياس بيڗ ممثلي األحٜاب السياسيغ ڣ خصياػ مستقلغ ڣناشطيڗ حقڤقييڗّ ،تڤه االجتماع بصياغغ بياڗ
مشًڇڅ ختامي ،تضمن مجمڤعغ من النقا٭ املهمغ كانـ كالتاليٛ ( :اڣش )147-146 .٥ .٥ ،2016
-

-

تأكيٖ املجتمعيڗ ضٚڣٙع التعهٖ بحمايغ ڣحٖع ليبيا الڤطنيغ ڣالًڇابيغ ڣاستقاللها ڣسيإتها علګ أٙاضيها،
ڣتاليا ٙف ٬أڬ ڣجڢ من أڣجڢ التٖخل الخاٙجي ي األٛمغ األمنيغ الليبيغ.
االلًڈام باإلعالڗ الٖستڤٙڬ املتضمن مبإ ثڤٙع شبا٭  17فبڇاي ٚالقائمغ علګ أسس العٖالغ ڣحقڤځ
اإلنساڗ ڣبنا ٕڣلغ القانڤڗ ڣامل سساػ.
االلًڈام باحًڇام العمليغ السياسيغ املبنيغ علګ قڤاعٖ اللعبغ الٖيمقٚاطيغ ڣالتٖاڣڋ السلم للسلطغ.
تأكيٖ ٕعږ الحڤا ٙبمساٙاتڢ املختلفغ ڣ عالڗ الٚغبغ الجماعيغ ي نجاٍ أعمالڢ ي أقٚب ڣقـ ممكن ،بما
ي ٕڬ لګ تشكيل حكڤمغ تڤافقيغ ،ڣڣضٸ تٚتيباػ أمنيغ تتضمن ڣقفا ٕائما إلطالځ النا ،ٙڣان حاب
التشكيالػ املسلحغ من املٖڗ ،ڣڣضٸ جٖڣڋ ٛمن لجمٸ السالٍ ،ڣحل جميٸ امليليشياػ املسلحغ.
تأكيٖ املشاٙكيڗ الًڈامهږ التام ب عإع بنا قڤاػ مسلحغ ڣشٚطغ ڣأجهٜع أمنيغ ڣتنظيمها لتقڤم بحمايغ
أمن املڤاطنيڗ ڣالًڇاب الڤطن  ،ڣاملحافظغ علګ سالمتهږ.

كانـ هناڅ الكثيڇ من املبڇٙاػ الت أثٚػ ي تڤجهاػ الٖبلڤماسيغ الجٜائٚيغ نحڤ األٛمغ الليبيغ،
ڣصاغـ أبعإ تثبيـ االستقٚا ٙاإلقليم ڣمضامينڢ ،تمثلـ ه٘ه املبڇٙاػ يٛ ( :اڣش -147.٥ .٥ ،2016 ،
).148
-

تفإڬ التڤٙ٭ املباش ٚي النڈاعاػ األهليغ ال٘ڬ يحڤلها سٚيعا لګ أطٚاف ي النڈاع.
تڤفيڇ املڤا ٕٙاألمنيغ ڣاالقتصإيغ.
تعٜي ٜالتعاڣڗ األمن اإلقليم .
احتڤا التهٖيٖاػ اإلٙهابيغ ڣالتصٚف ي اتساځ مٸ مساٙاػ الٖبلڤماسيغ الٖڣليغ لألمږ املتحٖع ڣالقڤڥ
العظم ٛا مشكالػ املنطقغ ،ڣبخاصغ عنٖما يتعلڄ األم ٚباملصالح الحيڤيغ املطلڤبغ من قبل القڤڥ
العظم كالنفٰ الليب .

ڣمن جهغ أخٚڥ ،يمكن تفسيڇ مڤقڀ الجٜائ ٚاملحايٖ حياڋ األطٚاف املتصاٙعغ ي ليبيا بأٙبعغ عڤامل
كالتالي ( :بن عنًڇ )7.٥ ،2011 ،الجٜائ ٚتعا ٩ٙأڬ تٖخل أجنب مهما كانـ ال٘ٙيعغ؛ بحكږ الجڤا ٙف ڗ ٕعږ
أڬ طٚف سيقحږ الجٜائ ٚمباشٚع ي الصٚاع ڣيع ٩ٚتٚابها ملخاط ٚأمنيغ؛ مڤقڀ يقڤم علګ ٕٙاڅ سياس مفإه
أنها لن تتض ٙٚال ي حاڋ بقا الق٘ا ي ڣال ي حاڋ ٙحيلڢ ،ڣبالتالي ال تڤجٖ مكاسظ سياسيغ متڤقعغ تبڇٕ ٙعږ
أحٖ ط ٚي الصٚاع؛ اهتمام الجٜائ ٚبش ڣنها الٖاخليغ ،فالنظام ي ڣضعيغ صعبغ بسبظ تنڤع ڣتعٖٕ
االحتجاجاػ؛ ڣتحاڣڋ الجٜائ ٚجاهٖع لګ جمٸ األطٚاف املتصاٙعغ ي ليبيا لګ مائٖع الحڤا ،ٙلڤقڀ االقتتاڋ
ڣالڤصڤڋ لګ حل سياس لتحقيڄ جملغ من األهٖاف ،ڣٗلڊ من خالڋٙٛ( :ڣاځ،2014 ،
)http://bit.ly/1NYwFSH؛ العمل علګ تحقيڄ تڤافڄ بيڗ الليبييڗ بالحڤا ٙعلګ خٚيطغ طٚيڄ تتضمن حال لألٛمغ
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ڣتمنٸ اللجڤ ڣاالحتكام لګ السالٍ لحل الخالفاػ ،ڣت حظ ٗٙائٸ التٖخل العسكٚڬ اإلقليم ڣالٖڣلي ي ليبيا؛
بنا م سساػ الٖڣلغ ڣقطٸ الطٚيڄ علګ تمٖٕ ڣانتشا ٙفك ٚالجماعاػ املسلحغ ،حت ال يتسٚب عبڇ الحٖڣٕ نحڤ
الجٜائ ٚأڣ نحڤ ٕڣڋ الساحل ڣتشكيل منظڤمغ اتصاڋ ڣٕعږ تهٖٕ استقٚاٙها؛ محاڣلغ قامغ سلطغ مٚكٜيغ قڤيغ
تحتك ٚحياٛع السالٍ ڣاستعمالڢ ،ڣتمنٸ تٖفقڢ لګ ٕاخل الجٜائ ٚمن خالڋ التعاڣڗ علګ ضبٰ الحٖڣٕ املشًڇكغ.
لكن ينبغي التنبيڢ لګ أڗ التٖخل األجنب (العسكٚڬ) ال٘ڬ تقڤٕه الٖڣڋ األجنبيغ الكبڇڥ سيكڤڗ
ثمنڢ باهظا ليس فقٰ علګ ليبيا ،بل علګ منطقغ املغٚب العٚبي بأكملها ،حين أنڢ( :ڣلٖ السالڊ.٥ ،2011 ،
 )6-5.٥بٖعږ الثڤا ٙالليبييڗ من قبل القڤڥ الغٚبيغ الكبڇڥ الساعيغ لتحقيڄ مصالحها ي ليبيا من خالڋ ٛيإع
استثماٙاتها ي النفٰ الليب  ،قٖ يجعل القٚا ٙالليب ٙهيڗ لتلڊ القڤڥ ،مما يسمِ لها بالتحكږ ي شكل النظام
الليب ڣنڤعيغ ٕيمقٚاطيتڢ ،باإلضافغ لګ ٕاٙتڢ لعالقاتڢ الخاٙجيغ خاصغ مٸ محيطڢ اإلقليم ؛ فضال عن أڗ
تٖخل األطٚاف الغٚبيغ ي الشأڗ الليب سيجعلها تتحكږ ي العالقاػ املغاٙبيغ -املغاٙبيغ ،مما يجعلها تٖا ٙڣفقا
ملصالح تلڊ األطٚاف ،علګ حساب مصالح املغٚب العٚبي؛ ضافغ لګ ٗلڊ فالتٖخل األجنب بقضايا املنطقغ قٖ
ي ٕڬ لګ خلڄ مناّ مناسظ لتڤسٸ نشا٭ القاعٖع ي املغٚب العٚبي ڣشماڋ فٚيقيا ،كما حصل ي العٚاځ ،ألڗ
ه٘ا التٖخل الغٚبي سيعطي مبڇٙا لنشا٭ الجماعاػ الجهإيغ املعإيغ للغٚب .ه٘ا ڣباإلضافغ لګ أڗ جڤ
الفڤٿ ال٘ڬ تشهٖه ليبيا نتيجغ الحٚب األهليغ هي عڤامل كلها ستڤف ٚالبيئغ املناسبغ لنشا٭ ه٘ه الجماعاػ
املتطٚفغ.
 -4سينا ي ها مستقبل األ م الليبي :
تتمثل السيناٙيڤهاػ الخاصغ باألٛمغ الليبيغ ي( :مٚكٕٙ ٜاساػ الشٚځ األڣسٰ :سيناٙيڤهاػ
مستقبل األٛمغ الليبيغ)http://bit.ly/2DkT9K0 :
أ .الحل السياس ي(السينا ي اإلصالحي أ التفاؤلي):
ڣيكڤڗ بڤقڀ األعماڋ القتاليغ ڣمحاڣلغ الڤصڤڋ لګ حل سياس يٚٿ األطٚاف املتصاٙعغ ،علګ
أٙضيغ اتفاځ ال خيڇاػ ڣالقبڤڋ بحكڤمغ الڤفاځ املنبثقغ عنڢ ،ڣحت ينجح ه٘ا السيناٙيڤ فالبٖ من تڤفٚ
شٚڣ٭ علګ املستڤڥ الڤطن ڣأخٚڥ علګ املستڤڥ الٖڣلي :علګ املستڤڥ الڤطن  :حت يتږ التڤصل لګ تڤافڄ
سياس ينه الصٚاع ي ليبيا البٖ من تڤف ٚالقناعغ لٖڥ أطٚافڢ بأڗ قٖٙا كبيڇا من مصالحها قٖ تحقڄ ،ڣأڗ
حسږ الصٚاع لصالح أڬ طٚف غيڇ ممكن ي املٖڥ املنظڤ ،ٙڣأڗ استمٚا ٙه٘ا الصٚاع سيلحڄ الض ٙٚبمصالح
األطٚاف ڣاملصالح الڤطنيغ الليبيغ؛أما علګ املستڤڥ الخاٙجي :ڣقڀ التٖخالػ اإلقليميغ ڣالٖڣليغ لصالح الحفاٱ
علګ سيإع الٖڣلغ ڣاستقالليتهإ ،عږ مسا ٙالتحڤڋ الٖيمقٚاطي ي املنطقغ ،ڣالحيلڤلغ ٕڣڗ عسكٚع الٖڣلغ،
اإلسهام ي تحقيڄ االستقٚا ٙاإلقليم  ،ڣڣقڀ األخطا ٙڣالتهٖيٖاػ ڣاالنعكاساػ السلبيغ علګ ٕڣڋ الجڤا ٙڣعلګ
أمن املنطقغ؛ علګ املستڤڥ الٖڣلي ڣاإلقليم  :يتطلظ نجاٍ الحل السياس تڤافقا بيڗ القڤڥ اإلقليميغ الفاعلغ
ي الشأڗ الليب علګ ضٚڣٙع نها الصٚاع ،كما يستٖعي ٕڣٙا ٕڣليا أقڤڥ ي ف ٩ٚاتفاځ ال خيڇاػ ڣحكڤمغ
االتفاځ الڤطن علګ األطٚاف الليبيغ املتصاٙعغ ڣعلګ األطٚاف اإلقليميغ الت تص ٚعلګ التٖخل ي الشأڗ الليب
ڣعلګ فشاڋ اتفاځ املصالحغ الڤطنيغ .ڣمن بيڗ النتائٌ املتڤقعغ لنجاٍ الحل السياس  ،الحفاٱ علګ ڣحٖع
ليبيا ڣقطٸ الطٚيڄ أمام سيناٙيڤ تقسيمها علګ خلفياػ سياسيغ ڣجغٚافيغ ڣقبليغ ،تحقيڄ االستقٚا ٙڣاألمن
لليبيا ،فتِ املجاڋ أمام بٖ مسا ٙاإلصالٍ السياس ڣالٖيمقٚاطي ي البالٕ ،اإلسهام ي تحقيڄ االستقٚاٙ
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اإلقليم ڣڣقڀ االنعكاساػ السلبيغ علګ ٕڣ ٙالجڤا ٙڣعلګ أمن املنطقغ ،فتِ املجاڋ لتحسيڗ الڤضٸ
االقتصإڬ ڣتخفيڀ األعبا الحياتيغ علګ املڤاطنيڗٕ ،عږ مسا ٙالتحڤڋ الٖيمقٚاطي ي املنطقغ ڣالحيلڤلغ ٕڣڗ
عسكٚع الٖڣلغ.
ب .سينا ي جم د ال ضع الليبي (السينا ي االتجاهي أ الخطي):
ڣينتٌ عن ه٘ا السيناٙيڤ استمٚا ٙالفڤٿ ڣاالقتتاڋ ڣاالضطٚاب ڣغياب االستقٚا ٙالسياس ڣاألمن
ڣاستمٚا ٙاالنقسام السياس ڣالجغٚا ي ڣاملجتمعي ،تعطيل مسا ٙاإلصالٍ السياس ڣالٖيمقٚاطي ي ليبيا ڣبقا
الفٚصغ قائمغ لتجٖٕ نشا٭ املجمڤعاػ اإلٙهابيغ املتطٚفغ ،كما ڣستستم ٚالتهٖيٖاػ الناتجغ عن تأٛم األڣضاع
ي ليبيا علګ أمن ٕڣڋ الجڤا ٙڣعلګ تحڤلها الٖيمقٚاطي ،كما ستستم ٚالتٖخالػ الخاٙجيغ السلبيغ ي الشأڗ
الليب الٖاخلي لصالح ٕامغ الصٚاع ڣغياب االستقٚا.ٙ
 سينا ي عسك الد ل تقسيمها (السينا ي التح لي أ ال اديكالي):سينا ي العسك للد ل :
يتحقڄ ه٘ا السيناٙيڤ ي حالغ :علګ املستڤڥ الليب  :يتحقڄ ه٘ا السيناٙيڤ ٗا فشلـ الجهڤٕ
السياسيغ ي تحقيڄ الڤفاځ الڤطن ؛ علګ املستڤڥ اإلقليم ڣالٖڣلي :يتطلظ نجاٍ ه٘ا السيناٙيڤ ٛيإع ٕعږ
بع ٬األطٚاف اإلقليميغ ڣالٖڣليغ لفٚيڄ حفًڇ عسكٚيا بالسالٍ ڣاملعٖاػ ڣالسالٍ ،ڣٙبما بالتٖخل العسكٚڬ
املباش.ٚ
سينا ي تقسي الد ل :
ي حاڋ نجاٍ ه٘ا السيناٙيڤ سيكڤڗ من الصعظ تڤحيٖ ليبيا ڣتحقيڄ األمن ڣاالستقٚا ٙبها ڣسيلحڄ
ٗلڊ ضٚاٙا بالغا بالحالغ االجتماعيغ ،كما ڣسيتعٌڇ مسا ٙاإلصالٍ السياس ڣالٖيمقٚاطي ليصل لګ طٚيڄ
مسٖڣٕ ،ڣستكڤڗ ليبيا تٚبغ خصبغ للتطٚف ڣتمٖٕ الحٚكاػ اإلٙهابيغ املتشٖٕع األم ٚال٘ڬ سيڈيٖ من التهٖيٖاػ
ڣاالنعكاساػ الخطيڇع علګ أمن ڣاستقٚإ ٙڣڋ الجڤا ٙاإلقليم  .كما أڗ نجاٍ ه٘ا السيناٙيڤ سيڈيٖ من جږ
التٖخالػ الخاٙجيغ السلبيغ ي الشأڗ الليب  ،ڣتبعيغ الكياناػ املنفصلغ لألطٚاف اإلقليميغ ڣالٖڣليغ الٖاعمغ
لها ،ما يع ٜٛاستخٖام األٙاٿ الليبيغ كساحغ لخڤ ٩الصٚاعاػ الخاٙجيغ علګ حساب مصالح ليبيا ڣشعبها.
خاتم :
تعٖٕػ العڤامل الت كانـ سببا ي تأٛم الڤضٸ بليبيا بيڗ الٖاخليغ ڣالخاٙجيغ ،ڣٙغږ تضاف ٚالجهڤٕ
الٖڣليغ ڣاإلقليميغ ڣمساعيها للڤصڤڋ لحل يخٚجها من أٛمتها ال أڗ الجهڤٕ لږ تثم ٚبعٖ .ه٘ا الڤضٸ املتأٛم ٛإ
من قلڄ ڣتخڤف الٖڣڋ املجاڣٙع من االنعكاساػ الت ستسببها ه٘ه األٛمغ علګ أمنها القڤمي ،ڣبخاصغ الجٜائٚ
الت تتقاطٸ معها حٖڣٕا جغٚافيغ علګ طڤڋ  982كلږ ،ڣبالتالي فأمن الجٜائ ٚمٚتبٰ بأمن ليبيا.
ڣقٖ أشإػ الڤالياػ املتحٖع األمٚيكيغ بالجهڤٕ الت تب٘لها الجٜائ ٚي سبيل التڤصل لحل سلم
يخٚه ليبيا من أٛمتها ڣينه حالغ االنقسام ڣالصٚاع ال٘ڬ تشهٖه سيما ڣأڗ أمن الجٜائ ٚهڤ من أمن ليبيا ،كما
ڣثمن االتحإ األڣٙڣبي من جهتڢ املبإٙع الجٜائٚيغ الت ٙمـ لګ جمٸ الفٚقا السياسييڗ الليبييڗ لګ مائٖع
الحڤا ،ٙفالجٜائ ٚتٚڥ ي الحل السياس مخٚجا لألٛمغ الليبيغ بعيٖا عن أڬ عمليغ عسكٚيغ.
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ڣحسظ السيناٙيڤهاػ الخاصغ بالحالغ الليبيغ يبقى أفضل خيا ٙلخٚڣجها من أٛمتها تبن الحل
السياس  ،من خالڋ التڤصل لعقٖ اجتماعي يتشكل عبڇ تڤافڄ جميٸ مكڤناػ املجتمٸ الليب  ،ينتٌ عنڢ ٕستڤ،ٙ
ي ٕڬ لګ تأسيس ٕڣلغ امل سساػ الت تحظى بالشٚعيغ القڤيغ.
قائم امل اجع:
أ -الكت :
 .1التيڇ ،مصطفى .مستقبل التغييڇ ي الڤطن العٚبي (٭ .)1بيڇڣػ :مٚكٕٙ ٜاساػ الڤحٖع العٚبيغ.2016 ،
 .2مٜٙاڗ ،كٚيږ .الشٚځ األڣسٰ الجٖيٖ االحتجاه ڣالثڤٙع ڣالفڤٿ ي الڤطن العٚبي (٭ .)1بيڇڣػ :مٚكٕٙ ٜاساػ الڤحٖع
العٚبيغ2016 ،
 .3ڣلٖ السالڊٕ ،يٖڬ .مخاط ٚاستمٚا ٙالنڈاع ي ليبيا علګ التحڤڋ الٖيمقٚاطي ي منطقغ املغٚب العٚبي .مٚك ٜالٖٙاساػ
املتڤسطيغ ڣاملغاٙبيغ.05 .
 .4بن عنًڇ ،عبٖ النڤ .ٙاألٛمغ الليبيغ :غياب جماعي ڣخالفاػ ثنائيغ .مٚك ٜالٖٙاساػ املتڤسطيغ ڣاملغاٙبيغ.2011 ،
ٕٙ .5يس ،أحمٖ .األٛمغ الليبيغ ڣتٖاعياتها األمنيغ علګ منطقغ املغٚب العٚبي .مٚك ٜالٖٙاساػ املتڤسطيغ ڣاملغاٙبيغ2011 ،
 .6ع ٜالعٚب ،محمٖ .مساٙاػ متشابكغٕ :اٙع الصٚاعاػ الٖاخليغ املعقٖع ي الشٚځ األڣسٰ .القاهٚع :املٚك ٜاإلقليم
للٖٙاساػ االسًڇاتيجيغ.2015 ،
.7نص ٚالٖين بٚاهيږ ڣ خٚڣڗ ،حاڋ األمغ العٚبيغ  2015 -2014من تغييڇ النظږ لګ تفكيڊ الٖڣڋ( ،٭ ،)1بيڇڣػ :مٚكٜ
ٕٙاساػ الڤحٖع العٚبيغ.2015 ،
ب-املجال الد يا :
 .1الصڤاني ،يڤسڀ محمٖ .التحٖياػ األمنيغ للٚبيٸ العٚبي :من صالٍ امل سساػ لګ مقاٙبغ جٖيٖع لألمن .املستقبل
العٚبي ،العٖٕ .2013 ،416
 .2بڤغالږ ،عبا .ٝتقٚي ٚعن :امللتقى الٖڣلي :ليبيا بعٖ اٙبٸ سنڤاػ من الثڤٙع .املستقبل العٚبي ،العٖٕ .2015 ،441
ٛ .3اڣش  ،صڤٙيغ .األٛمغ الليبيغ ڣالقڤڥ الٖڣليغ :ڣجهاػ نظ ٚمتباينغ ڣمصالح متنافسغ .املجلغ العٚبيغ للعلڤم السياسيغ،
العٖٕ .2016 ،49
 .4عاشڤ ،ٙمحمٖ .الثڤٙع الليبيغ األسباب ڣالتٖاعياػ ڣمساٙاػ املستقبل ،ي تقٚي ٚامل تم :ٚنظٚع نقٖيغ ي ثڤٙاػ عام
2011م ي شماڋ فٚيقيا ڣتٖاعياتها ،معهٖ الٖٙاساػ األمنيغ ،2011 ،بٚيتڤٙيا ،تحٚي :ٚسحاځ كافڤمبا سڤاٙڬ ،بيڇڣڅ
مسفيڗ.
 امل اقع االلكت ني : .1مٚكٕٙ ٜاساػ الشٚځ األڣسٰ 2 ،2017( .كانڤڗ األڣڋ) .سيناٙيڤهاػ مستقبل األٛمغ الليبيغ .تږ اسًڇجاعها بتاٙئ 28
أكتڤب 2017 ،ٚمن املڤقٸ اإللكًڇڣنيhttp://www.alghad.com/articles/1548852-%D8% :
ٙٛ .2ڣاځ ،نصيڇ .)11/15 ،2014( .الجٜائ ٚڣاألٛمغ الليبيغ .تږ اسًڇجاعها بتاٙئ .2017/11/01 :من املڤقٸ اإللكًڇڣني:
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014
 .3الشامي ،حسن .)2012( .تقٚي ٚالتحڤڋ الٖيمقٚاطي ي ليبيا عام  .2011تږ اسًڇجاعها بتاٙئ .2017/11/23 :الحڤاٙ
املتمٖڗ ،)3719( ،من املڤقٸ اإللكًڇڣنيhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=306488 :
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