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Abstract:
The researcher tried to discuss the political problem in Libya after 2011,
and the problem of the armed groups and their impact on political stability, and
address the problem of civil-military relations in the Libyan situation in terms
of the theoretical and practical dimension of this problem and different
experiences in this subject, and analyzed the role of this institution in security
and political issues, And its support for the democratic process in Libya. We
have reached the important conclusion that the collection of weapons and the
formation of a national army is the first task without which it is impossible to
imagine the completion of the rest of the steps of democratic transformation in
Libya.
It concludes the researcher that the military institution building factors are
the political consensus and the development of a Libyan national program
includes in its provisions to build a military institution with a strategy for the
disarmament of the armed groups plan soon, to be at a later stage of the
drafting of civil-military relations based on new data that will be produced
through this program.

الهمخص
 كمشػ ػ لة الجمام ػػات،2011 ح ػػاكؿ الباح ػػث معاقش ػػة المشػ ػ لة السياس ػػية فػ ػ ليبي ػػا بع ػػد م ػػاـ
 كمعالجػػة إش ػ الية العبلقػػات المدعيػػة العس ػ رية ف ػ، المسػػلحة ك أثيرهػػا ملػػى االس ػ قرار السياس ػ

الحال ػػة الل يبي ػػة م ػػف حي ػػث البع ػػد العظ ػػرم كال طبيقػ ػ له ػػذه االشػ ػ الية كال ج ػػارت المس لف ػػة فػ ػ ه ػػذه
 كفػػرص دممهػػا،  ك عاكلعػػا بال حليػػؿ دكر هػػذه الماسسػػة ف ػ القضػػايا األمعيػػة كالسياسػػية،المكضػػكع

 ك كالعا إلى ع يجػة مفادهػا أف جمػة السػبلح ك شػ يؿ جػيش كطعػ، للمسار الديمقراط ف ليبيا
هػ المهمػػة األكلػػى ال ػ بػػدكعها ال يم ػػف اػػكر اس ػ ماؿ بقيػػة سط ػكات ال حػػكؿ الػػديمقراط ف ػ
.ليبيا

كيس سلص الباحث أف مكامؿ بعػاء الماسسػة العسػ رية هػ ال كافػؽ السياسػ ككضػة برعػامل
كطع ليبػ يشػمؿ فػ بعػكده بعػاء ماسسػة مسػ رية مػة كضػة سطػة اسػ ار يجية لعػزع السػبلح مػف

 ملػػى أف ي ػ ـ ف ػ مرحلػػة الحقػػة اػػياغة العبلقػػات المدعيػػة،الجمامػػات المسػػلحة ف ػ أقػػرت كقػػت
.س ع ل مبر هذا البرعامل

بعاء ملى المعطيات الجديدة ال
العس رية ن

.  ال كافؽ السياس، الماسسة العس رية،  االس قرار السياس:الكمهات الدالة
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هقدهة:
ف ضكء ال طػكرات ال ػ مػرت بهػا ليبيػا بعػد سػت سػعكات مػف ثػكرة  17فب اريػر مػاـ ،2011
ما زالت هعاؾ مكايؽ حد مف دمـ المسار السياس فػ ليبيػا ،يػأ
فهعػػاؾ ح كمػػة برياسػػة مبػػد ا﵀ الثع ػ

فػ أكلهػا االعقسػاـ السياسػ ،

قػػكؿ أعهػػا ملػػؾ الشػػرمية مدمكمػػة مػػف البرلمػػاف س المععقػػد

بمديعػػة طبػػرؽ كيػػدممها الجع ػراؿ سليفػػة حف ػػر )سليفػػة بلقاسػػـ حف ػػر :مس ػ رم ليب ػ مػػف مكاليػػد

س1943ـ بمديعػػة أجػػدابيا الليبيػػة ،اعشػػؽ مػػف عظػػاـ القػػذاف ف ػ الثماعيعػػات ،كمػػاد إلػػى ليبيػػا مػػة
اعطبلؽ ثكرة  17فبرايرس2011ـ  ،كشارؾ ف العمؿ العس رم كالسياس إلسػقاط القػذاف  ،ك ػكلى
لمػػدة كجي ػزة قيػػادة جػػيش ال حريػػر الػػذم أسسػػه الث ػكار  ،كأسػػرل ف ػ ط ػرابلس برياسػػة فػػايز الس ػراج
كيػػدممها المج مػػة الػػدكل  ،كفػ هػػذا الاػػدد قػػد بػػدأت سط ػكات عحػػك اس ػ عادة األمػػف ف ػ ليبيػػا ف ػ

ضكء قرار بعض الدكؿ الغربية كملى رأسها الكاليات الم حدة األمري يػة كفرعسػا كايطاليػا عحػك رفػة
الحظر ملى ادير السبلح إلى ليبيا.
مػػا أف ذلػػؾ يػػأ

بعػػد ق ػرار المجلػػس الرياس ػ ف ػ  10مػػايكس2016ـ الػػذم يقػػكد ح كمػػة
ضػػـ ق ػكات مػػف الجػػيش كالشػػرطة قػػكة مس ػ رية

الكفػػاؽ الكطعيػػة الليبيػػة ب ش ػ يؿ الحػػرس الرياس ػ

عظامية بة القايد األملى مباشرةن سرييس مجلس الكزراء ك م ة بالذمة الماليػة كاإلداريػة المسػ قلة
ل أميف المقرات الرياسية كالسيادية كالماسسات العامة ف الدكلػة ،باإلضػافة إلػى األهػداؼ الحيكيػة
مػف معافػذ الػدسكؿ البريػة كالبحريػة كالجكيػة كماػادر كسطػكط الميػاه كمحطػات الطاقػة ال هرباييػة،
كهػػذا الق ػرار يهػػدؼ إلػػى إمػػادة عظػػيـ الق ػكات المسػػلحة ال ابعػػة للدكلػػة كال ػ

ف ػػت سػػبلؿ الف ػرة

الماضية ،كف ظػؿ اع شػار السػبلح فػ المج ػة الليبػ  ،كاح فػاظ بعػض جمامػات المسػلحة الليبيػة
بالسبلح بعد اعهيار عظاـ القذاق ماـس 2011ـ .
كمػػف هعػػا يػػأ

السػااؿ الم علػػؽ ب حػػدم بعػػاء الدكلػػة الليبيػػة كال ػ يػػأ

ملػػى أرسػػها ال حػػديات

األمعية كاالق اادية كمسار ال حػكؿ السياسػ كاالسػ قرار فػ ليبيػا ،باإلضػافة إلػى مكقػة الماسسػة
العس رية مف ذلؾ كدكرها ف دمـ ال حكؿ السياس كاالس قرار السياس كاالق اادم ،كاألهػـ مػف

ذلؾ يفية اياغة كش ؿ العبلقات المدعية العس رية ف ليبيا.

إف إمػػادة بعػػاء ليبيػػا مػػة ال ر يػػز ملػػى دكر الماسسػػة العس ػ رية ف ػ هػػذا البعػػاء ك يفيػػة إعهػػاء
االعقسػاـ المج معػ الػذم شػهده ليبيػا بعػد سػقكط عظػاـ القػذاف مػاـ  ،2011كاع شػار السػبلح مػػة
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افػػة أف ػراد المج مػػة الليب ػ كمػػدـ االعاػػياع لق ػ اررات المجلػػس الػػكطع االع قػػال الليب ػ هػػك أحػػد
ال حديات ال

شهدها المعطقة العربية ف هذه المرحلة ،.أضؼ إلػى ذلػؾ مػدـ االسػ قرار األمعػ

كالماسس ف ليبيا كدكر الماسسة العس رية ف إمادة االس قرار كبعاء الدكلة الليبية.

هشكمة الدراسة:
ػػر بط مملي ػػة االسػ ػ قرار السياسػ ػ لليبي ػػا ب ط ػػكرات األزم ػػة السياس ػػية ك عقي ػػدا ها مل ػػى اف ػػة

األاعدة الداسلية كالسارجية  ،كال ػ

شػ ؿ هديػدان لؤلمػف كاالسػ قرار داسليػان كسارجيػان  ،كيعػد مػدـ

كج ػ ػ كد ماسسػ ػػة مس ػ ػ رية بػ ػػالمععى الماسس ػ ػ لهي ػ ػػؿ الجيػ ػػكش العظاميػ ػػة  ،حيػ ػػث أف الماسسػ ػػة
العس ػ رية ف ػ ليبيػػا لػػـ شػػهد حالػػة اس ػ قرار ع يجػػة لحالػػة ال همػػيش مػػف قبػػؿ العظػػاـ السػػابؽ ملػػى
حسػػات دمػػـ ك قكيػػة الكحػػدات األمعيػػة ال ػ

اعػػت ابعػػة ل ػرأس العظػػاـ بش ػ ؿ مباشػػر  ،كمػػف هػػذا

المعطلػػؽ سػػكؼ ي عػػاكؿ هػذا البحػػث اشػ الية قضػػايا العبلقػػات المدعيػػة العسػ رية فػ ليبيػػا فػ ضػػا
اال ف ػػاؽ السياسػ ػ ك شػ ػ يؿ ح كم ػػة الكف ػػاؽ ال ػػكطع  ،كدكر الجعػ ػراؿ حف ػػر ك ػػاثيره مل ػػى مملي ػػة

االسػ ػ قرار السياسػ ػ فػ ػ ليبي ػػا س ػػبلؿ الف ػ ػرة الزمعي ػػةس 2017-2011ـ .كيم ػػف لس ػػيص مشػ ػ لة
الدراسة ف السػااؿ ال ػال :مػا هػك مسػ قبؿ العبلقػات المدعيػة العسػ رية فػ ليبيػا فػ ضػا اال فػاؽ

السياس الليب ؟.

تساؤالت الدراسة:
 .1ما طبيعة المش ؿ السياس ف ليبيا بعدس 2011/2/17ـ ؟

 .2ماه اش الية الجمامات المسلحة كالمعضؿ االمع ف ليبيا؟
 .3ماهك دكر الماسسة العس رية ف القضايا االمعية؟
 .4ما هك مس قبؿ العبلقات المدعية العس رية ف ليبيا؟

أىهية الدراسة:
ػػأ

اهميػػة الد ارسػػة ل كعهػػا سػػلط الضػػا ملػػى المشػ ؿ السياسػ فػ ليبيػػا سػػبلؿ الف ػرة مػػف

س2017-2011ـ  ،كمػػا ر ػػت ملػػى هػػذا المش ػ ؿ مػػف حػػديات ثي ػرة لعػػؿ مػػف اهمهػػا ال حػػديات
االمعيػة  ،كمسػار ال حػكؿ السياسػ كاالسػ قرار فػ ليبيػا ،كدكر الماسسػػة العسػ رية كمػدل ال زامهػػا
بدمـ االس قرار السياس كاالق اادم ك يفية اياغة كش ؿ العبلقات المدعية العس رية ف ليبيا.
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أىداؼ الدراسة:
هػػدؼ الد ارسػػة بشػ ؿ ريػػيس لمعرفػػة مشػ لة االسػ قرار السياسػ فػ ليبيػػا ك حػػديا ها كالعبلقػػة
بػػيف الماسسػػات المدعيػػة كالعس ػ رية ف ػ ليبيػػا  ،كال عػػرؼ ملػػى مش ػ لة اع شػػار السػػبلح كالجمامػػات
المسػػلحة كضػػركرة دمجهػػا اك العمػػؿ ملػػى عػػزع سػػبلحها كاح ػػار السػػبلح بيػػد الق ػكات المسػػلحة ،

كمس ػػاهمة ماسس ػػة الج ػػيش فػ ػ االسػ ػ قرار السياسػ ػ كامثال ػػه للس ػػلطة المدعي ػػة كم ػػدـ مزاحم ػػه فػ ػ

اس اااها.

اإلطار النظري
ي مثػػؿ االسػ قرار السياسػ فػ قػػدرة العظػػاـ السياسػ ملػػى ال عامػػؿ بعجػػاح مػػة األزمػػات ال ػ

كاجهػ ػػه ،كقدر ػ ػػه ملػ ػػى إدارة الا ػ ػرامات القايمػ ػػة داسػ ػػؿ المج مػ ػػة ،بش ػ ػ ؿ يس ػ ػ طية مػ ػػف سبللػ ػػه
المحافظػػة مليهػػا ،ف ػ داي ػرة م عػػه مػػف القيػػاـ بمػػا يلزمػػه مػػف غييػرات لبلس ػ جابة للحػػد األدعػػى مػػف
كقعات المكاطعيف كحاجا هـس العثماع . 2010،

كيسلػػص س ري شػػارد هيقػػكت إلػػى القػػكؿ بػػأف االس ػ قرار السياس ػ هك"قػػدرة ماسسػػات العظػػاـ
ملى سيير األزمات ال

كاجهه بعجاح ك حؿ الاػرامات القايمػة داسػؿ الدكلػة باػكرة يسػ طية

معها أف يحػافظ مليهػا فػ معطقػة م عػه مػف إعهػاء األزمػات ك الحػد مػف الععػؼ السياسػ ك ازيػد

شرمية العظاـ .سبدرالديف." 1981،
كف الحالة الليبية مكضكع البحػث فػاف العبلقػات المدعيػة العسػ رية لهػا دكر بيػر فػ ممليػة
االسػ قرار السياس ػ ف السػػيما كاعػػه قػػد ػػـ مسػ رة ثػػكرة السػػابة مشػػر مػػف فب اريػػر مػػاـ س  2011ـ
ف ظؿ مكجة الربية العرب ال

شهد ه بعض البلداف العربية .

الهشكؿ السياسى فى لبيبا بعد الثورة:
اعت أكلى بشاير ال حكؿ الديمقراط ف ليبيا ه

ش يؿ ح كمة جديػدة برياسػة مبػد الػرحيـ

ال يػػت الم لػػؼ مػػف المجلػػس االع قػػال الليب ػ ف ػ  22أ ػػكبر مػػاـ س 2011ـ بعػػد أف عالػػت ثقػػة
المجلػػس االع قػػال الليب ػ  ،ك ػػاف أهػػـ أكلكيػػات ش ػ يؿ هػػذه الح كمػػة إعشػػاء جػػيش كطع ػ لليبيػػا
كق ػكات لؤلمػػف إلس ػ يعات الث ػكار ممػػف يرغبػػكف ف ػ االعضػػماـ إلػػى الجػػيش رغػػـ كجػػكد حالػػة مػػف
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االعقسػػاـ بػػيف الفاػػايؿ المسػػلحة الليبيػػة سااػةن فػ ظػػؿ بعػػض االم ارضػػات ال ػ

علقػػت ب شػ يؿ

الح كمة الليبية.

إال أف أمعػػؼ ال هديػػدات ال ػ

كاجػػه ليبيػػا اليػػكـ ال ػػأ

مػػف أطػراؼ دكليػػة أك إقليميػػة ،إعمػػا

مف الػداسؿ كمبعثهػا غيػات الدكلػة الػذم يمثػؿ هديػدان للمج مػة .كقػد م ػس ممػؽ األزمػة السياسػية
ال ػ

كاجػػه ليبيػػا مجػػز العسػػت السياسػػية مػػف ال كاػػؿ إلػػى ا فػػاؽ ملػػى الاػػكرة العهاييػػة لماسسػػة

الدكلة ال

حظػى بالشػرمية كاالح ػراـ مػف ػؿ األطػراؼ كهػك مػا بػيف معػد اس طػاؼ ملػى زيػداف

ملى يد بعض المليشيات المسلحة ماـس  2013كهك ما أبرز ضعؼ الدكلػة الليبيػة فػ مكاجهػة
هػذه الجمامػػات المسػػلحة كدمجهػػا فػ الدكلػػة الليبيػػة الكليػػدةس  . 2013،Meghanكمػػف ثػػـ فبلبػػد
مػػف سػػكية بػػيف جميػػة األط ػراؼ الليبيػػة ،كاػػياغة ا فػػاؽ سياس ػ يعيػػد إلػػى ليبيػػا حالػػة االس ػ قرار
السياس ف مسار ديمقراط .س الفريؽ الليب 2016،
مع ػػذ ا ػػيؼس 2014ـ  ،ي ع ػػافس برلماع ػػاف كح كم ػػاف فػ ػ االم ػ ػراؼ بأع ػػه الط ػػرؼ الممث ػػؿ
للسلطة الليبية ،مف دكف أف كف ألم طرؼ سلطات حقيقية مارس ملى رقعة كاسػعة مػف أرض
مععػى بعػد عشػكء "فجػر
ليبيا كال شرمية مابرة لؤلقػاليـ كالمج معػات المحليػة .بػؿ لػـ يعػد ييعػرؼ أم ن
ليبي ػػا" كال ابع ػػة لبرلم ػػاف طػ ػرابلس بالعاا ػػمة ،كفػ ػ مقاب ػػؿ "مملي ػػة ال ارم ػػة" ال ػ ػ ػػر بط ببرلم ػػاف
طبرؽس كلكمبيه . 2016،
كح ػػى ا ف كف ػ ظػػؿ أفضػػؿ الظػػركؼ ،فػػإف بعػػاء الماسسػػات السياسػػية كاالداريػػة سػػي كف
اعبان ،كما زاد ال حدم بشػ ؿ بيػر ،هػك ضػعؼ البعيػة السياسػية للسػلطات الليبيػة ،كاععػداـ األمػف
ملى عطاؽ كاسة ف ظؿ فشػ الععػؼ فػ ظػؿ اع شػار الثقافػة القبليػة بػيف أفػراد المج مػة الليبػ ،

فضػ ػبلن م ػػف اعع ػػداـ ال ػ ػكازف االق ا ػػادم كاإلج م ػػام ب ػػيف الم ػػدف الليبي ػػة فاألكض ػػاع االق ا ػػادية

ػلبيا لػدل سػ اف شػػرؽ
كاإلج ماميػة فػ بعغػازم س لػػؼ مػػف طػرابلس ،األمػػر الػػذم ػرؾ
اعطبامػػا سػ ن
ن
ليبيػ ػػا ،سااػ ػػة أف عحػ ػػك  % 91مػ ػػف الثػ ػػركة العفطيػ ػػة ف ػ ػ ليبيػ ػػا قػ ػػة ف ػ ػ حػ ػػكض سرتسشػ ػػييفز،
مار يع . 2014،
لق ػػد أس ػػفرت اع ساب ػػات الم ػػا مر ال ػػكطع الع ػػاـ فػ ػ يكلي ػػك س َُِِـ م ػػف هيمع ػػة ح ػػالؼ
اإلسػػبلمييف الم ػػكف مػػف حػػزت العدالػػة كالبعػػاء  -اإلس ػكاف المسػػلميف  -كالجمامػػة الليبيػػة المقا لػػة
ال

اعسرطت ف العمؿ السياس ك حالفات قبليػة كميليشػيات ،ملػى سلفيػة "جهاديػة" سػابقة كقػكل
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ماسسػػات الدكلػػة االع قاليػػة ،كعجحػػت ف ػ

قلػػيص المسػػاحة السياسػػية ال ػ حازهػػا حػػالؼ القػػكل

الكطعية ذك ال كجه الليبرال  .سالشيخ ،ببل .
كمة اامد األزمة السياسية أملف اللكاء الم قامد بػالجيش الليبػ  ،سليفػة حف ػر فػ بعغػازم
ف  ُ١مايك سَُِ٢ـ مف إطبلؽ ما أسػماها "ممليػة ال ارمػة" ،لمحاربػة اإلرهػابييف كال فيػرييف،
ل بػػدأ مرحلػػة ال غيي ػرات ال بي ػرة .فقبػػؿ لػػؾ العمليػػة ػػاف يسػػكد الػػببلد ا ػراع سياس ػ بػػيف أح ػزات
ليبرالية كأسرل إسبلمية داسؿ ردهات الما مر الكطع العاـ كالح كمات الم عاقبة سالشيخ ،ببل .

ل ػػف بعػػد اع سػػات مجلػػس الع ػكات ف ػ يكليػػك  َُِ٢سحػػؿ محػػؿ المػػا مر الػػكطع ثػػـ قضػػت

المح مػػة الدسػ كرية العليػػا بعػػدـ دسػ كري ه  ،أبػػدل المجلػػس ،الػػذم يعقػػد جلسػػا ه فػ مديعػػة طبػػرؽ،
دمم ػان لعمليػػة حف ػػر بلػػب حػػد ام بػػار قكا ه"جيش ػان عظامي ػان" ثػػـ ضػػـ المجلػػس "ممليػػة ال ارمػػة" إلػػى
ممليػػات مػػا يسػػميه بػ ػػ"الجيش" كقػػرر إمػػادة حف ػػر إلػػى السدمػػة العسػ ػ رية ،بحيػػث أضػػحى هعػػاؾ

ح كمػػة كبرلمػػاف ف ػ ط ػرابلس كح كمػػة كبرلمػػاف ف ػ طبػػرؽ ،فض ػبلن مػػف قػػكة مس ػ رية هعػػا كأسػػرل
هعاؾ يسميها ؿ فريؽ "الجيش"سالشيخ ،ببل .

إشكالية الجهاعات الهسمحة والهعضؿ األهنى
رغػـ السػػلمية ال ػ بػػدأ ها ثػػكرة  17فب اريػر فػ ليبيػػا إال أعهػا سػػرماف مػػا أسػذت معحعػػى الععػػؼ
مػػة قيػػاـ الق ػكات ال ابعػػة للقػػذاف بػػالهجكـ المسػػل ملػػى الم ظػػاهريف ،ممػػا أجػػل الكضػػة ف ػ ليبيػػا

كأدم إلػػى قيػػاـ الثػكار بحمػػؿ السػػبلح ك ػػدسؿ األمػػـ الم حػػدة مبػػر مجلػػس األمػػف بقػ ارره رقػػـ 1973
فػ  17مػػارس  2011كالػػذم مهػػد لػػدسكؿ ق ػكات حلػػؼ شػػماؿ األطلسػ الحػػرت األهليػػة كحسػػمها
لاال الثكار ،ك بة ذلؾ حظر الطيػراف فػكؽ السػماء الليبيػة كحظػر اػدير السػبلح إلػى ليبيا.معػذ

ذلػػؾ الحػػيف ػػـ مسػ رة العمليػػة السياسػػية فػ ليبيػػا ،كعػ ل مػػف ذلػػؾ جمػػكد األفػػؽ السياسػ كاع هػػاج
الجمامػػات السياسػػية مبػػر المسػػلحيف ال ػػابعيف لهػػـ ال ػػأثير ف ػ الق ػ اررات ال ػ

اػػدر مػػف الح كمػػة

حم ػكا الثػػكرة معػػذ بػػداي ها ،كمػػف أجػػؿ الحفػػاظ
حالػػة قػػاعكف العػػزؿ السياس ػ  .كقػػد رأل الث ػكار أعهػػـ ٌ
ملى م سبات الثكرة فليس مف السهؿ ال سل مف السػبلح ،ك بػة ذلػؾ مػدـ الثقػة فػ ك ازرة الػدفاع
الليبية ف ظػؿ كجػكد بعػض اللػكاءات ممػف يع مػكف إلػى العظػاـ السػابؽ ،عػ ل مػف ذلػؾ قيػاـ الثػكار

بإعشػػاء ا حػػادات كدركع كطعيػػة مكازيػػة للجػػيش الليب ػ  ،فف ػ مديعػػة ما ػ ار ة يكجػػد ح ػكال 7.000
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فرقػػة ثكريػػة قػػكـ بال عسػػيؽ مػػة جػػيش الدكلػػة لقمػػة الجمامػػات المسػػلحة الم همػػة بػػالععؼ ف ػ سػػبها
كال فرة كزكارةس . 2012، Small Arms Survey
أدت لػػؾ الكضػػعية إلػػى فقػػداف الػ ح ـ فػ اع شػػار السػػبلح فػ ليبيػػا بػػيف افػػة أفػراد المج مػػة
بسػػرمة غيػػر مسػػبكقة ،حيػػث يكجػػد ح ػكال مػػف  %75إلػػى  %85مسػػزكف للسػػبلح سػػارج سػػيطرة
الح كمػػة الليبيػػة ،ففػ مديعػػة ما ػ ار ة ملػػى سػػبيؿ المثػػاؿ يكجػػد ح ػكال  820دبابػػة ،كأسػػلحة ثقيلػػة
عاهيؾ مف مدرمات كمضادات للطػايرات ،كي كقػة أف ػكف العسػبة أ ثػر مػف ذلػؾ ،باإلضػافة إلػى

اع شػػار األسػػلحة الاػػغيرة كال ػ

قػػدر بحػكال  30.000سػػبلح اػػغير ،كبعػػادؽ ال ػ يػ ـ اسفايهػػا

ف معازؿ الليبييفس . 2012، Small Arms Survey

ك ػػكزع القػػكل الم عافسػػة ف ػ ليبيػػا بػػيف عظيمػػات سياسػػية كمجمكمػػات مسػػلحة مديػػدة فػػاكت
فػ ػ

كجها ه ػػا األيديكلكجي ػػة ،كمكاقفه ػػا الف ري ػػة ،كق ػػد ار ها العسػ ػ رية .ك ع ػػد ال اي ػػت كالميليش ػػيات

المسلحة ه ال

ملؾ القكة العس رية كالسياسػية فػ الػببلد ،ك ضػـ العديػد مػف ال عظيمػات أهمهػا

الجمامات الجهادية المسلحة ال ػ

ػرفض المعظػكر الػكطع للدكلػة الليبيػة ،ك رفػة شػعارات طبيػؽ

الش ػريعة ،كرغػػـ أف الجمامػػات الجهاديػػة ٌأدت دك انر ملمكس ػان ف ػ الق ػػاؿ ضػػد عظػػاـ القػػذاف  ،فإعهػػا
مثلٌت ف مرحلة ما بعد سقكطه مايقان أماـ مملية بعاء الدكلةسأحميدة. 2014،

فالكض ػػة السياسػ ػ فػ ػ ليبي ػػا ال يػ ػزاؿ مض ػػطربان ،فهع ػػاؾ مكاجه ػػات مسػ ػ مرة ب ػػيف ما ػػابات

المسػػلحيف ال عػػاحرة ،مػػف دكف أف ي ػ م ف أم طػػرؼ مػػف إح ػػاـ سػػيطر ه .مػػا أثبػػت الهجػػكـ الػػذم
بعػػاه عظػػيـ دامػػش ملػػى فعػػدؽ كرعثيػػا بطػرابلس فػ يعػػاير س 2015ـ كجػػكد عظيمػػات جهاديػػة،

قادرة ملى القياـ بهجمات ف العاامةسمل . 2014،

إف عجاح المسار الديمقراط ف ليبيا ي كقؼ ملػى عبػذ الجمامػات الم شػددة للععػؼ كاإلرهػات

كالقاء السبلح ،كاالعسراط ف العمؿ السياس كالمساهمة ف الحفػاظ ملػى أمػف المػدف مػف معطلػؽ
أعهـ ليبيكف يم ف أف حكؿ طاقا هـ إلى ممؿ عافة يسهـ ف

عزيز أمف الببلد ك طكرها.

هشكمة بناء الهؤسسة العسكرية:
لقد أفضت الحرت الليبية إلى ف يؾ قطاع األمػف فػ ليبيػا فحػدث اعقسػاـ كاضػ بػيف القػكات
المسلحة ال

يش ٌ لت إباف ح ػـ القػذاف مػف جهػة ،كالقػادة الميػداعييف الػذيف كلػكا معظػـ الق ػاؿ فػ
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الحػػرت مػػف جه ػة أسػػرل .ك ػػاف كالء العديػػد مػػف الجمامػػات المسػػلحة ال ػ ه ػ الطػػرؼ المسػػيطر
ملى األرض ،مر بطان بالقادة المحلييف كالمج معات المحلية.
كبسػػبت الحاجػػة الملحػػة لمعالجػػة المسػػايؿ األمعيػػة ام مػػدت الح كمػػة االع قاليػػة األكلػػى ملػػى
األلكية الثكرية كالجمامات المسلحة كاي ػاؿ المسػيكلية األمعيػة إليهػا ،ملػى الػرغـ مػف أعهػا مسػيكلية
الدكلة مما أحدث ار با ان كقلؽ غير مادم ك ر يبات غير م كازعة بيف هذه الجمامات ال

رماهػا

الدكلة كالجيش كالشرطة المسيكليف باألساس مف األمػفس . 2014Wehrey,ك ػاف إلسفػاؽ القػكل

السياسػػية فيمػػا بيعهػػا ف ػ المػػا مر الػػكطع العػػاـ م ػامبلن أسػػر سػػاهـ ف ػ شػػلؿ الماسسػػة ال ش ػريعية،
ممػػا أ ػػاح الفراػػة للجمامػػات المسػػلحة ف ػ أسػػذ دكر الفامػػؿ الرييس ػ ف ػ

اػػعيد حػػدة الع ازمػػات

السياسػية ،كال ػ لػـ سػ هدؼ فقػط السػيطرة ملػى الماسسػات السياسػية كاعمػا أيضػان قطػاع األمػفس

. 2014Wehrey,

أدل ذلؾ إلى عشكء ممليػة ال ارمػة كال ػ

سػ هدؼ إلػى إح ػاـ األمػف فػ بعغػازم بعػد اسػ ياء

ضػػباط الج ػػيش مػػف العظ ػػاـ السػػابؽ مم ػػا ياػػفكعه ب ػػال كاطا مػػف قب ػػؿ المػػا مر الػػكطع العػػاـ فػ ػ
ال عامػػؿ مػػة االسػػبلمييف ،كسػػرماف مػػا اعضػػـ إلػػيهـ مسػػلحكف مػػف غرب ػ ليبيػػا كملػػى عحػػك سػػاص
مديعػػة الزع ػػاف ،كع ػ ل مػػف ذلػػؾ اعقسػػاـ الػػببلد إلػػى معس ػ ريف م حػػاربيف ،ل ػػؿ معهمػػا داممػػكه مػػف
القػػكل االقليميػػة أحػػدهما يقػػكده االسػػبلمييف كي مر ػػز ف ػ ط ػرابلس كيعػػرؼ بمعس ػ ر "فجػػر ليبيػػا،

كيعػػرؼ بمعس ػ ر ممليػػة ال ارمػػةس
كا سػػر ي مر ػػز ف ػ شػػرؽ ليبيػػا بطبػػرؽ كيقػػكده سليفػػة حف ػػر ي
.. 2014Wehrey,
كع اجان لجهكد األمـ الم حدة مف سبلؿ مبعكثهػا السػاص فػ

كقيػة ا فػاؽ بمديعػة الاػسيرات

المغربية ف ديسمبر  2015ـ ملػى إثػره شػ يؿ ح كمػة كفػاؽ كطعػ بقيػادة فػايز السػراج* كال ػ
حالت ملى ام راؼ دكل مف قبػؿ الكاليػات الم حػدة األمري يػة كألماعيػا كفرعسػا كايطاليػا ،مػا أف
هعػػاؾ قػػكل إقليميػػة ماػػر بػػدأت ف ػ اإلم ػراؼ بهػػا ،كذلػػؾ باس ػ قباؿ القيػػادة السياسػػية ف ػ ماػػر
لفايز السراج سبلؿ زيار ه لمار ف مايكس 2016ـ س مل . 2014،

*

فايز السراج :سياس ليب كلد ف  20فبراير ماـ  1960بطرابلس ك ـ اق راحه ف أ كبر  2015رييسان لح كمة الكفاؽ

الكطعية ،كهك مضك مجلس العكات مف دايرة ح األعدلس بطرابلس ،كحاليان رييس المجلس الرياس الليب معذ  12مارس

2016ـس الشيخ  ،ببل .
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كقػػد مملػػت ح كمػػة الكفػػاؽ الػػكطع فػ ليبيػػا ملػػى شػ يؿ قػػكة مسػ رية عظاميػػة جديػػدة حػػت
مسػ ٌػمى “الحػػرس الرياس ػ ” ر ػػز مهما هػػا ملػػى حمايػػة المق ػرات الرسػػمية ك ػػأميف الحػػدكد كح ارسػػة
الكفكد ،بحست ما جاء ف القرار اادر مف الح كمػة .كأاػدر المجلػس الرياسػ الػذم يقػكد هػذه
الح كمة كالمالؼ مػف ريػيس مجلػس الػكزراء كعكابػه القػرار باػف ه “القايػد األملػى للجػيش الليبػ ”،
بحسػػت مػػا جػػاء ف ػ الق ػرار الػػذم عشػػر ب ػػاريخ  10مػػايك 2016ـ ملػػى اػػفحة الح كمػػة بمكقػػة

سمى الحػرس الرياسػ
فيسبكؾ .المادة األكلى مف القرار عص ملى ش يؿ “قكة مس رية عظامية ٌ
بة القايد األملى مباشرة ك م ة بالذمة المالية كاإلدارية المس قلة س الشيخ  ،ببل ..

كلقد أثار قرار المجلس الرياسػ لح كمػة الكفػاؽ الليبيػة بإعشػاء جهػاز الحػرس الرياسػ أسػيلةن

مديػػدة ،هػػؿ هػػك ع ػكاة لجػػيش ليب ػ جديػػد أـ حػػرس جمهػػكرم يعيػػد معظكمػػة القمػػة القديمػػة أـ بػػديؿ
للجعراؿ المعشؽ سليفة حف ر؟

فمجلػػس الدكلػػة الػػذم يعػػد غرف ػةن ش ػريعية بحسػػت اال فػػاؽ السياس ػ يػػرل أف هػػذا الق ػرار أمػػر

ػص المجلػػس الرياس ػ كحػػده ،كقػػد شػػؼ عايػػت ريػػيس مجلػػس الدكلػػة أعهػػـ فكجي ػكا بهػػذا
عفيػػذم يسػ ٌ
القرار ،ما دان مدـ اس شار هـ فيه ،ك معى مف كجهة عظػره الشساػية أف ي ػكف هعػاؾ “ شػاكر بػيف
المجلػػس الرياس ػ كمجلػػس الدكلػػة ف ػ هػػذا الق ػرار ،مػػة أف ال شػػاكر لػػيس ملزم ػان بالعسػػبة للمجلػػس

الرياس ”.أما مف إم اعية قديـ دمـ عكم مس رم لهذه القكة مف قبؿ المج مة الػدكل  ،فػالمج مة
الػػدكل بحسػػت العايػػت الليب ػ مس ػ عد دايم ػان ل قػػديـ الػػدمـ الفع ػ كاللكجس ػ

كالمػػادم ،كل ػػف قػػديـ

دمػػـ عػػكم بأسػػلحة كم ػػاد ثقيػػؿ أمػػر مس ػ بعد ػػكف الحػػرس الرياس ػ لػػيس جيش ػان أك قػػكة مس ػ رية

ذات مهاـ ق اليةس . 2016، huffpost,

كيع قػ ػػد الػ ػػبعض أف هػ ػػذا الجهػ ػػاز سػ ػػي كف ع ػ ػكاة الجػ ػػيش الليب ػ ػ الجديػ ػػد بح ػ ػػـ الاػ ػػبلحيات
الممعكحة له ،كبال ال اس حداثه سػيميزه أيضػان مػف القػكات العسػ رية ال ػ
ال

بػة اللػكاء سليفػة حف ػر

اف يعدها مايدكه هػ الجػيش الليبػ الشػرم  ،كهػذا األمػر ػاف كمػازاؿ يعػد مكضػة سػبلؼ

رييس بيف الفرقاء الليبييف.

هستقبؿ العالقات الهدنية العسكرية في ليبيا:
أدل اعػػدالع ث ػػكرات الربي ػػة العربػ ػ فػ ػ إم ػػادة قضػػايا العبلق ػػات المدعي ػػة العسػػ رية فػ ػ دايػ ػرة
االه ماـ العالم بعد الف رة ال ػ

راجعػت فيػه هػذه القضػايا فػ الػدكؿ العاميػة فػ ف ػرة ال سػعيعيات
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مػػف القػػرف الماضػ ال ػ شػػهدت حػكالت سياسػػية عحػػك االع قػػاؿ الػػديمقراط كالح ػػـ الرشػػيد كبعػػاء
د كلػػة القػػاعكف كمػػف هػػذه الػػدكؿ الب ارزيػػؿ كاألرجع ػػيف كالم سػػيؾ ك ػػذا دكؿ أكركبػػا الشػػرقية ،إال أف
الكضة ف الدكؿ العربية اس لؼ مف العاحية الكاقعية حيث أف هذه القضايا بػرزت مػرة أسػرل معػد
اػػعكد دكر هػػذه الماسسػػة العس ػ رية ك اػػدرها للمشػػهد السياس ػ ف ػ الػػدكؿ العربيػػة م ػرة أسػػرل.س
الجبكر. 2014 ،
ك أ ليبيا ضمف هذه الدكؿ ال يبرز فيهػا اػعكد العسػ رييف السػيما فػ ف ػرة القػذاف مبػر
إل حاؽ الجمامات القبلية المكالية لعظامه سبلؿ ف ػرة ح مػه كال ػ دامػت ألربعػيف مامػان ،باإلضػافة
إلػػى ممليػػة ال ارمػػة كال ػ يقكدهػػا رفيقػػه سليفػػة حف ػػر-فػ اعقػػبلت سػػب مبر مػػاـ 1969ـ -ضػػد مػػا

يافهـ باإلرهابييف ف مديعة بعغازم معذ ماـ 2014ـ.
أمػػا ف ػ الكقػػت الحػػال كبعػػد ش ػ يؿ ح كمػػة الكفػػاؽ الكطعيػػة كحاػػكلها ملػػى ال أييػػد الػػدكل ،

قامت ماس انر بكضة اللبعة األكلى بإادار قرار إلعشاء قػكات الحػرس الرياسػ لحمايػة الحػدكد بريػان

كجكيان كبحريان كماسسات الدكلة ،كرغػـ ذلػؾ يظػؿ طػرؽ كعليػات سػلي هػذا الجػيش كاجػه معضػلة
فػ ظػؿ حظػػر اػدير السػػبلح إلػى ليبيػا باإلضػػافة إلػى اع شػػار السػبلح مػة أفػراد المج مػة الليبػ
كال ايت الثكرية ك ذا اع شار ك مدد عظيـ دامش س كلكمبيه . 2016 ،
فقضػػية العبلقػػات المدعيػػة العس ػ رية ف ػ ليبيػػا عػػد إش ػ الية ف ػ دكلػػة لػػـ شػػهد كجػػكد ماسسػػة

مسػ رية بػػالمعع الماسسػ لهي ػػؿ الجيػػكش العظاميػػة ال ػ

حمػ الػػببلد مػػف االم ػػداء السػػارج ،

بؿ إف األمػر عػدل ذلػؾ فػ ظػؿ السياسػات ال ػ ا بعهػا القػذاف فػ

كريػد السػبلح للقبايػؿ الليبيػة

ل سػػت كاليهػػـ كال حػػاؽ أبعػػايهـ بػػالجيش بػػؿ ػػاف هعػػاؾ أيضػان اللجػػاف الثكريػػة كال ػ

اعػػت لهػػا دكر

أمع لحماية العظاـ كساهمت ف اعدالع الععؼ المضاد ضد الثكرة الليبية ماـ س2011ـ .
كمػف هػذا المعطلػػؽ سػكؼ عػػاكؿ إشػ الية قضػػايا العبلقػات المدعيػػة العسػ رية فػ ليبيػا السػػيما

بعػػد االمػػبلف مػػف ش ػ يؿ ح كمػػة الكفػػاؽ المعبثقػػة ملػػى ا فػػاؽ الاػػسيرات ،باإلضػػافة إلػػى الػػدكر
العسػ رم الػػذم يلعبػػه سليفػػة حف ػػر ف ػ طبػػرؽ مػػدمكمان بػػبعض دكؿ الج ػكار االقليمػ ك ػػأثيره ملػػى
شرمية ح كمة الكفاؽ س ماض . 2012،
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هفيوـ العالقات الهدنية العسكرية:
عد الماسسة العس رية أحد الم كعات األساسية ألم عظاـ سياسػ  ،كقػد أثػارت العبلقػة بػيف
الماسسة العس رية كالسلطة ال عفيذية اه ماـ الباحثيف كالم ساايف  ،كزاد االه مػاـ بالعبلقػة بػيف
الماسس يف بعد ال ػدسبلت العسػ رية الم ػررة فػ الحيػاة السياسػية كزيػادة دكر الماسسػة العسػ رية
ف ػ اػػعامة الق ػرار السياس ػ  ،فقػػد أمػػاد الػػدكر الػػذم قامػػت بهػػا الماسسػػة العس ػ رية ف ػ دمػػـ أك

مكاجهػػة الثػػكرات العربيػػة إلػػى طػػرح سػػااالت حػػكؿ عمػػط العبلقػػات المدعيػػة – العس ػ رية ف ػ العػػالـ
العرب كالدكر السياس للعس رييف ،السيما ف ظؿ اس بلؼ مكقػؼ العسػ رييف فػ الػدكؿ العربيػة
ال

شهدت ثكرات شعبية مف مطالػت اإلاػبلح السياسػ  ،كال ػ

بع هػا الشػعكت العربيػة كأسػبات

غ يي ػػر مكق ػػؼ العسػ ػ رييف م ػػف دم ػػـ كبق ػػاء ال ػػعظـ الس ػػلطكية فػ ػ الس ػػلطة ،كذل ػػؾ الر ب ػػاط قياد ه ػػا

باػػبلت كثيقػػة بالماسسػػة العس ػ رية ،كحػػكؿ ال ػػأثير السياس ػ للعس ػ رييف مػػف حيػػث الكاقػػة ،كمػػدـ
جاكز العس رييف لدكرهـ ف حماية الدكلة إلى ال دسؿ ف الشاكف السياسيةس الجبكر. 2014،

فهفيػوـ العالقػػات الهدنيػػة العسػػكرية ودراسػػاتو يهػ ـ ب يفيػػة امػؿ األدكار ك كزيػػة السػػلطات

بػيف ماسسػات الدكلػػة المدعيػة كالماسسػة العسػ رية .ك شػير العبلقػات المدعيػػة العسػ رية إلػى أعمػػاط
مبلقػػات االعاػػياع كالضػػبط كال ػػأثير فيمػػا بػػيف الق ػكات المسػػلحة كالقيػػادة المدعيػػة السياسػػية للدكلػػة.

ففػ الػػعظـ الديمقراطيػػة رسػػـ الق ػكاعيف كالدس ػ كر حػػدكد هػػذه العبلقػػات كطبيع هػػا بحيػػث ػػكف هػػذه
الح ػػدكد ج ػػزءان ال ي جػ ػ أز م ػػف ثقاف ػػة الماسس ػػة العسػ ػ رية ،رماه ػػا الح كم ػػة ك رض ػػى به ػػا الماسس ػػة
العسػ ػ رية كيعا ػػاع له ػػا المع س ػػبكف له ػػا م ػػف جع ػػكد كض ػػباط ،ففػ ػ األمػ ػراؼ الديمقراطي ػػة سض ػػة

الماسسػػة العسػ رية للق ػرار المػػدع الاػػادر مػػف القيػػادة السياسػػية للدكلػػة ك ػػكف مباش ػرة حػػت ام ػرة
الرييس كالبرلماف كالماسسات ال شريعيةس . 2014،Bard
ك داسؿ دراسة العبلقات المدعية – العس رية كلها ار باطا كثيقػا بعمليػات االع قػاؿ مػف ممليػة
كاحدة مف عظاـ ح ـ إلى عسر ،سكاء مف سبلؿ االعقبلبات العسػ رية ،أك مػف سػبلؿ سياسػية غيػر

معيفػػة كاإلاػػبلحات ،كارسػػاء الديمقراطيػػة باػػكرة أمػػـ .كمػػف السػػمات المر زيػػة للػػعظـ الديمقراطيػػة
السػػيطرة المدعيػػة ملػػى الجػػيش ،ف ػ حػػيف سػػمة بػػارزة مػػف الح ػػـ االس ػ بدادم كالػػدي ا كريات ه ػ
الح ـ العس رم المباشر ،أك العفكذ العس رم الشديد ،ملى الماسسات المدعيةس . 2014،Bard
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كيشػير "اػمكيؿ هع ج ػكف"س1957، Samuel P.Huntingtonـ إلػى جػدكل هػذه العبلقػة
حيث أف الماسسة العس رية قبؿ بكااية السػلطة المدعيػة مليهػا حسػبما حػدده القػكاعيف كالدسػ كر
للمالحة العامة للمج مة .كهػـ يقبلػكف بػذلؾ ػكعهـ جػزءا مػف المج مػة .كملػى الػرغـ مػف سضػكع

الماسسة العس رية لق اررات السػلطة المدعيػة ملػى أعهػا السػلطة العليػا فػ الدكلػة ،إال أعػه ي ػكف لهػا
اس ػ قبللها ال ػػاـ فيمػػا ي اػػؿ بلكايحهػػا الداسليػػة المعظِّمػػة لشػػاكف العمػػؿ العس ػ رم داسػػؿ الماسسػػة.
كبهذا الفهـ فمف الطبيع أف كاجه الدكؿ حديثة ال حرر مف قبضة الح ـ الشػمكل
فػ

حػديات بيػرة

ػػركيض الماسسػػة العس ػ رية لضػػماف حيػػد ها كغػػرس مبػػادة المهعيػػة كالحيػػاد كمػػدـ االعحيػػاز

كال عات للماسسة كاالعاياع ال اـ لسلطة الماسسات المدعية إذا ما أريد حقػا اع هػاج ح ػـ ديمػؽ

ا رط ػ حقيقػ ػ  .ففػ ػ ال ػػعظـ الديمقراطي ػػة ق ػػكـ العبلق ػػات المدعي ػػة-العسػ ػ رية ملػػى طبيػػؽ سػػاص
لل مثيؿ العياب ي كف ف االش راؾ ف القعامة ال امة بأف المػك ليف سالعػكات السياسػييف المع سبػكف
يهيمعكف ملى المك ليف العس رييف الذيف أك لهـ الجمهكر بحمايػة األمػف الػكطع  .كمػف هعػا يم ػف

القػػكؿ أف قبػػكؿ مبػػدأ االذمػػاف للسػػيطرة المدعيػػة مػػف قبػػؿ الماسسػػة العس ػ رية المطيعػػة هػػك جػػكهر

العبلقػػات المدعي ػػة-العسػ ػ رية فػ ػ ال ػػعظـ الديمقراطي ػػة .يػػادم الض ػػباط اليم ػػيف للحفػػاظ ملػػى ػ ػرات
الػػكطف كاػػكف دس ػ كر الػػببلد ،كه ػ المهػػاـ ال ػ أك ػػؿ الشػػعت الماسسػػة العس ػ رية القيػػاـ بهػػا:
الحفػػاظ ملػػى ػرات الػػكطف كقػػيـ األمػػة كماػػير الػػببلد .كمليػػه ي ػػكف اػػرؼ أم مهع ػ مس ػ رم
مر بط ب عفيذ المهػاـ المك لػة اليػه فػ سدمػة المػكاطعيف فػ دكلػة ديمقراطيػة كضػعكا ثقػ هـ فيػه بػأف

دكل هـ كما قكـ مليه مف قػيـ الحريػة كالديمقراطيػة كال ارمػة كماسسػا ها المدعيػة كقضػايها المسػ قؿ

س ظؿ ف الحفظ كالاكف.

وتوجد هفاىيـ ترتبط أكثر وتتعمؽ بانخفاض نفوذ الهؤسسات العسكرية واألهنية نذكر هنيا ها
يمي:
 .1اإلنتقاؿ الديهقراطي كالذم يشير إلى حكيؿ السلطة مف يد الح اـ المطلقيف إلى ح كمة

ديمقراطية مع سبة ،كمادة ما ي حقؽ االع قاؿ بعد اعهيار العظاـ القديـ ،ك كافؽ القكل

السياسية ملى اس يار العظاـ الديمقراط الجديد بماسسا ه كاجراءا ه كضماعا ه الم عارؼ
مليها .ف هذه الحالة ال ي سلص العظاـ الديمقراط الكليد مف ؿ المش بلت ال
قايمة قبؿ االع قاؿ مثؿ جاكزات العلمية االع سابية ،أك اعسفاض الكم
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سلؼ الكسايؿ اإلمبلمية ،أك بالطبة عفكذ الماسسة العس رية كاألجهزة األمعية
سماض . 2016،
 .2يل ذلؾ مملية التحوؿ الديهقراطي كه مملية مم دة بمراحؿ م عددة س لؼ أبعادها مف
دكلة إلى أسرل ،كقد ش مؿ ملى ممليات مر دة عمؿ ف اإل جاه المعا س ،ك ع ه سف

حالة العجاح إلى حالة جديدة ه

رسيخ قكامد العظاـ الديمقراط

بمععى الحالة ال

يم ف معها القكؿ ،بقدر بير مف الثقة ،أعه ال سطر ملى العظاـ الديمقراط
الجيش كال مف األحزات كال مف الجماهير كال مف السارج .إعها الحالة ال

ال مف

كاؼ معها

العظـ الديمقراطية بأعها عظـ راسسة ك اؿ هذه الحالة األسيرة بماشرات مس لفة س لؼ
مف حالة إلى أسرل ،أبرزه ا كجكد اجماع معقكؿ بيف العست كالجماهير ملى الديمقراطية
كقكامد اللعبة الديمقراطية

مبدأ كليس

إجراء ،ك ذا مشار ة كاسعة للعاسبيف ف

االع سابات ،كاق عاع ؿ القكل السياسية الرييسة بأعه ال بديؿ مف العملية الديمقراطية

ل سكية الارامات السياسية ،كمدـ كجكد ماسسة ما أك جهة قادرة ملى أف دم لعفسها
حؽ اإلم راض ملى قرارت كسياسات اعاع القرار المع سبيف الماسسة العس رية أك
الديعية ،كشيكع الثقافة الديمقراطية كسط الشعت كغير ذلؾ س ماض . 2012 ،
 .3هفيوـ التغيير السياسي :يشير مفهكـ ال غيير السياس

إلى مجمؿ ال حكالت ال

عرض ل ها البعى السياسية ف مج مة ما بحيث يعاد كزية السلطة كالعفكذ داسؿ الدكلة

عفسها أك دكؿ مدة ،ما يقاد به االع قاؿ مف كضة غير ديمكقراط

كضة ديمكقراط سابرم ك ربية. 1994،

اس بدادم إلى

هفيػػوـ اإلصػػالح السياسػػي :إف ف ػرة اإلاػػبلح ف ػرة قديمػػة قػػدـ اإلعسػػاعية ،حيػػث كجػػد ف ػ

ابات قدماء المف ريف اليكعاف مػف أمثػاؿ أفبلطػكف كأرسػطك ال ثيػر مػف األف ػار اإلاػبلحية مثػؿ
العدالػػة كالق ػكاعيف ك عظػػيـ المج مػػة كالدكلػػة كاالس ػ قرارر السياس ػ كال كزيػػة العػػادؿ للثػػركة كغيرهػػا،
كيم ػػف الق ػػكؿ إف ف ػ ػرة اإلا ػػبلح اع ػػت كم ػػا ازل ػػت اله ػػدؼ األس ػػمى للعدي ػػد م ػػف الفبلس ػػفة كالقػػادة

كالحر ػػات السياسػػية كاالج ماميػػة ف ػ مس لػػؼ أرجػػاء العػػالـ  ،فضػػبل مػػف كعهػػا مكضػػكما رييسػػيا

فػ العظريػػات السياسػػية للفبلسػػفة كالمف ػريف معػػذ أيػػاـ مي ػػافيل فػ العاػػكر الكسػػطى ح ػػى ػػارؿ
مار س ف القرف العشريفس. 2003، Mclean and McMillan
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أما ف العالـ العرب فاف ف رة اإلابلح بدأت ف الدكلة العثماعية ف المجػاؿ العسػ رم بعػد
الهزيمػػة ال ػ

عرضػػت لهػػا أمػػاـ ركسػػيا القيا ػرية مػػاـ  ،1774ثػػـ ام ػػدت الحقػػا إلػػى المجػػاالت

السياسية كاإلدارية كاالج مامية ،كاإلابلح هك " ال غيير كال عديؿ عحك األفضؿ لكضػة سػ ء ،كال

سيما ف ممارسات كسلك يات ماسسات فاسدة أك م سػلطة أك مج معػات م سلفػة أك إ ازلػة ظلػـ أك
اػػحي سطػػأ أك اػػحي امكجػػاج ،.فاإلاػػبلح السياس ػ هػػك سط ػكات فعالػػة كجديػػة قػػكـ بهػػا

الح كمات كالمج مة المدع عحك ايجػاد عظػـ ديمقراطيػة حقيقيػة ػكف فيهػا الحريػة القيمػة العظمػى
كاألساسػػية كأف يح ػػـ الشػػعت عفسػػه بعفسػػه مػػف سػػبلؿ ال عدديػػة السياسػػية ال ػ

ػػادم الػػى ػػداكؿ

الس ػػلطات ،ك ق ػػكـ مل ػػى اح ػ ػراـ جمي ػػة الحق ػػكؽ م ػػة كج ػػكد ماسس ػػات سياس ػػية فعال ػػة مل ػػى أرس ػػها

ال شريعية المع سبة ،كالقضاء المس قؿ كالح كمة الساضعة للمساءلة الدسػ كرية كالشػعبية كاألحػزات
السياسػػية ب ػػؿ عكما هػػا الف ريػػة .كاإلاػػبلح السياس ػ مػػر بط بعمليػػة ال غييػػر كلػػه أبعػػاده السياسػػية
كاالق ا ػ ػ ػػادية كاالج مامي ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ج ػ ػ ػػاءت م ض ػ ػ ػػمعة فػ ػ ػ ػ ال ثي ػ ػ ػػر م ػ ػ ػػف المف ػ ػ ػػاهيـ الش ػ ػ ػػايعة أك

 Modernizationأك ال حػديث Political Development ،مثػؿ :ال عميػة السياسػية Change

أك ال غيي ػػر  Transition،أك ال ح ػػكؿ Change،

 ، Politicalال غيي ػػر السياسػ ػ كهػ ػ جله ػػا

مفاهيـ مر بطة بالعالـ الثالث كمعه الكطف العرب س. 2003، Mclean and McMillan
 .4هفيوـ الهؤسسة العسكرية  :الماسسة العس رية أك الجيش هك ماسسة ضـ مجمكمة

مف األفراد الم كعيف مس ريا كالمعركفيف ممكمان باسـ الجعكد ،كهك ي ميز ببعية هرمية مة

سلـ ر يت الر ت ككحدات ا لقيادة  .ما أعه كجد مف أجؿ ضماف األمف داسؿ كسارج الت
ا رت الكطع

كحماية المكاطف كمم ل ا ه ف

حالة كجكد أسطار سارجية هدد سبلمة

كاس قرار الببلد ،كحفظ العظاـ داسله ،كمعه ي جلى الهدؼ الذم ألجله أسس ،كهك حقيؽ

السبلـ مف طريؽ الدفاع مف الماال الحيكية لؤلمة سمميرة . 2009 ،
 .5هفيوـ العقيدة العسكرية :مجمكمة مف القيـ كالمبادة الف رية ال

هدؼ إلى إرساء

عظريات العلـ العس رم كملكـ فف الحرت ل حدد بعاء كاس سدامات القكات المسلحة ف

زمف السلـ كالحرت بما يحقؽ األهداؼ كالماال الكطع  ،كيم ف عريفها بأعها ماطل
مس رم ماـ ل كاؼ أداء الكحدات كالقكات سبلؿ الحمبلت كالعمليات كالمعارؾ
كاالش با ات العس رية المس لفة ،ك ش ٌ ؿ ف

األساس سطكط مريضة كمق رحات مملية

مكحد داسؿ الماسسة العس رية الكاحدة سامد ملى إ ماـ المهاـ
ل قديـ إطار ممؿ قياس
ٌ
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مجرد قكاعيف كعظريات جامدة ،إال أف هذا المفهكـ بالعسبة لدكؿ
المس لفة أ ثر مف كعها ٌ
العالـ الثالث كمعه المعطقة العربية فإعه طبيقيان قد أدل إلى ال دسؿ ف الحياة السياسية
كاالق اادية كأضعؼ الحياة االق اادية كمزز مف مدـ االس قرار االج مام كحؿ محؿ

السلطة المدعيةس. 2003،Mclean and McMillan
فالعبلقات المدعية العس رية ه إحػدل الفػركع المعرفيػة لعلػـ االج مػاع السياسػ كالػذم شػرع

ف الظهكر بعد الحػرت العالميػة الثاعيػة ،كالػذم ملػى إثػره ظهػرت العديػد مػف المالفػات كمػف بيعهػا
ػػات كالػػت كي مػػاف ركسػ ك "م ارحػػؿ عمػػك االق اػػاد األمري ػ " الاػػادر مػػاـ  ،1960كالػػذم أشػػار

إلػػى ثػػبلث م ارحػػؿ للعمػػك كاجػػه البلػػداف لل عميػػة ،حيػػث يػػرل المالػػؼ أف ال طػػكر ف ػ العػػالـ الثالػػث
ػػاف مغ ػػاي انر لل ا ػػكر الليب ارلػ ػ سه ػػاع عج كف  ،إذ ازداد ػػدسؿ الج ػػيش فػ ػ ه ػػذه البل ػػداف ،ف بايبع ػػت

فسػػيرات هػػذا ال ػػدسؿ العس ػ رم ف ػ الميػػداعييف السياس ػ كالمػػدع  ،مػػف مقاربػػة غػػزك األمػػر إلػػى

العكامؿ الثقافية ،كأسرل عيد األمر إلى ال دسؿ السارج  ،كثالث يرجعه إلػى طبيعػة الدكلػة حديثػة
أـ سلطية ،أك ال ر يز ملى المعطيات الذا ية للماسسة العس ريةسال يبلع . 2016،
مػػا أف هعػػاؾ مالفػػات عاكلػػت اػػامد دكر العس ػ ر كأبرزهػػا ػػات "أريػػؾ عػػكردليعغر" ،كف ػ
حقيقػة األمػر إف المالفػػات ال ػ جػذبت الجمهػػكر كاألعظمػة فػ المرحلػػة ساليسػارية – القكميػة هػ
مافات قدمت كجهة عظر مغايرة لكجهة العظر الليبرالية الغربية ،مثؿ مالفات شارؿ ب لهػايـ ،كبػكؿ

بػػاراف ،ك كمػػاس سػػع ش ،كأاػػحات سعظريػػة ال بعيػػة  .ف ػ المقابػػؿ قػػدـ اال حػػاد السػػكفيي

السػػابؽ

عظريػ ػػة مكازيػ ػػة سػ ػػكغ لػ ػػه حالف ػ ػ ه مػ ػػة األعظمػ ػػة العس ػ ػ رية االس ػ ػ بدادية .كه ػ ػ عظريػ ػػة سال طػ ػػكر
البلرأسمال  .كلقػد ا سػمت بعػض المالفػات بالطػابة اليسػارم فهػ لػـ ع ػرض ملػى دكر العسػ ر
ف ػ السػػيطرة ملػػى السػػلطة ،بػػؿ حبػػذه ،إذا ػػاف العس ػ ر مػػف الطبقػػات الشػػعبية ،كا سػػذكا طريػػؽ
ال عميػػة ال قدميػػة :مر زيػػة سياسػػية كاق اػػادية ك عػػام دكر الطبقػػات الشػػعبية ،كبعػػاء اق اػػاد بعيػػد
مف ال بعية ،كمعادم لئلمبرياليةس سليماف. 2015،
كمة اعدالع ثكرات الربية العرب ك طلة الشعكت العربية إلى عظػـ ح ػـ ديمقراطيػة قػكـ ملػى

ح ػػـ القػػاعكف كالماسسػػات كالمكاطعػػة ،ك ح ػػرـ حريػػات اإلعسػػاف ك رام ػػه ،ك ضػػة سياسػػات عمكيػػة
حقيقيػػة س ػ فيد معهػػا الطبقػػات الفقي ػرة قبػػؿ الميسػػكرة ،ظهػػرت إش ػ الية جديػػدة ،ه ػ

يفيػػة معالجػػة

مكقة الماسسة العس رية ف العظػاـ الػديمقراط المعشػكد فػ ظػؿ عػاظـ دكر الماسسػة العسػ رية
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سكمعه ػػا الماسس ػػات األمعي ػػة كالمساب ار ي ػػة األس ػػرل دكف عػ ػريض ال ػػببلد إل ػػى سط ػػر ال قس ػػيـ فػ ػ
الداسؿ أك اإلس هداؼ مف السارج.
هػػذه إش ػ الية حقيقيػػة بػػالعظر إلػػى أف هعػػاؾ جيػػكش سػػيطر ملػػى أج ػزاء ليسػػت باليسػػيرة مػػف
االق اػاد الػػكطع  ،مػػا أف هعػػاؾ جيػكش ذات طبيعػػة طايفيػػة أك قبليػػة .هػذا عاهيػػؾ مػػف العبلقػػات
القكية ال ػ ربطػت بعػض قيػادات هػذه الجيػكش بالػدكؿ ال ػ

قػدـ لهػا السػبلح كال ػدريت كال مكيػؿ.

كف ظؿ ال ك ر القايـ معػذ مقػكد فيمػا يسػص الاػراع العربػ الاػهيكع ككجػكد دكل ػيف رييسػي يف
مل ػ ػػى الح ػ ػػدكد م ػ ػػة فلس ػ ػػطيف المح ل ػ ػػة م ػ ػػف دكؿ الربي ػ ػػة العربػ ػ ػ  ،ف ػ ػػإف األم ػ ػػكر ػ ػػزداد عقي ػ ػػداس

ماض . 2012،

كمػػادة مػػا ػػأثر ممليػػة معالجػػة العبلقػػات المدعيػػة العسػ رية بعػػدد مػػف العكامػػؿ ،أكلهػػا شػػرمية
كقكة الح كمة المدعية المع سبة كحجـ الدمـ الشػعب الػذم م ل ػه :هػؿ هػ ح كمػة م ػة بأغلبيػة
بسػػيطة أـ أعهػػا م ػػة بأغلبيػػة كاسػػعة بالبرلمػػاف؟ كهػػؿ قػػكـ الح كمػػة بالضػػغط ملػػى الجػػيش ف ػ

القضػػايا الماػػيرية ذات العبلقػػة بػػالجيش أـ ال؟ كمػػا درجػػة ال كافػػؽ كال حػػالؼ بػػيف القػػكل المدعيػػة
حػػكؿ مسػػألة إ ازحػػة العفػػكذ العسػ رم؟ اح ػػاج األمػػر ،فػ األسػػاس ،إلػػى عػػكع مػػف الشػ ار ة السياسػػية
ب ػػيف الق ػػكل السياس ػػية لمعالج ػػة المس ػػألة كال ف ػػاكض م ػػة الج ػػيش ح ػػكؿ مسػ ػ قبؿ العبلق ػػات المدعي ػػة
العسػ ػ رية .ه ػػذا بجاع ػػت الطريق ػػة ال ػ ػ

م ػػت به ػػا مملي ػػة ال ف ػػاكض م ػػة الج ػػيش :ه ػػؿ ق ػػدمت ػػؿ

الطلبات مرة كاحدة سفػ األرجع ػيف قػدـ ػؿ شػ ء مػرة كاحػدة ف اعػت الع يجػة ال عثػر لف ػرة طكيلػة ،
أـ ػػـ األمػػر بشػ ؿ ػػدريج س مػػا فػ حالػػة اسػػباعيا كالب ارزيػػؿ ؟ كللعامػػؿ السػػارج أثػره أيضػػا :هػػؿ

هعاؾ هديد سطير لؤلمف القػكم مػف السػارج؟ هػؿ يػر بط الجػيش بعبلقػات قكيػة مػة دكؿ أك دكؿ

قكية؟س1991،.Huntington
كي ػػر بط بم ػػا س ػػبؽ ض ػػركرة ب ػػذؿ ػػؿ الجه ػػكد المم ع ػػة لبع ػػاء جس ػػكر م ػػف الثق ػػة بػػيف الم ػػدعييف
كالعس ػ رييف ل قكيػػة الديمقراطيػػة .كهعػػا ظهػػرت عليػػات مس لفػػة معهػػا اش ػراؾ العس ػ رييف ف ػ معاقشػػة
ال ش ػريعات ذات الاػػلة بالشػػاكف األمعيػػة كاإلس ػ ار يجية ،ككضػػة عظػػاـ ػػدريت ك ثقيػػؼ ديمق ارط ػ
داس ػػؿ الج ػػيش ،كاالم م ػػاد مل ػػى سريجػ ػ العل ػػكـ السياس ػػية كاالج مامي ػػة كاالق ا ػػادية فػ ػ

جعي ػػد

ػاييا بػػعفس معاملػػة المػػدعييف ،كااله مػػاـ بعظػػاـ معاشػػات
ضػػباط االح يػػاط ،كمعاملػػة العسػ رييف قضػ ن
العس رييف ،كغير ذلؾ.
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كف حاالت أسرل ،فشلت ممليػة حسػـ دكر الجػيش كبقػى الجػيش فػ السػلطة بشػ ؿ مباشػر
أك غيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر مباشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر س مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدث ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ عيكغيعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ،با س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اف ،بكرمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ،اعدكعيسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيا،
ر يػػا س ، 1991،.Huntingtonألسػػبات مس لفػػة أهمهػػا أف الجػػيش ػػاف ملػػى درجػػة ماليػػة مػػف

ال عظػيـ كاالعسػجاـ مقارعػػة بػاألحزات القايمػػة ،ككجػكد درجػػة ماليػة مػػف اإلعقسػاـ فػ العظػاـ الحزبػ
كدرج ػػة مالي ػػة م ػػف م ػػدـ االسػ ػ قرار فػ ػ الح كم ػػات .بجاع ػػت س ػػكؼ الج ػػيش م ػػف عق ػػص الميزاعي ػػة
ك قليص حجمه ،أك كجكد طمكحات شساية لبعض القادة .كشػهدت بعػض الحػاالت قيػاـ الجػيش

بفػػرض سػػيطر ه ملػػى الحيػػاة السياسػػية مػػف سػػبلؿ إعشػػاء أح ػزات ابعػػة لػػه ،أك مػػد سػػيطر ه ملػػى

الماسسات المدعية أك ملى القطاع االق اادم.

كال شػػؾ ف ػ أف عجػػاح القػػكل المحسػػكبة ملػػى ل غييػػر ك لهػػا يعػػد مػػف العكامػػؿ الحاسػػمة ف ػ
مكاجهة ال حديات المس لفة .ف ػؼ الماسسػات العسػ رية كالمعيػة كالقػكل السارجيػة مػف دمػـ العظػاـ

يعػػد مػػف العكامػػؿ المهمػػة لعجػػاح ممليػػة االع قػػاؿ الػػديمقراط  ،بيػػد أف ظهػػكر بػػديؿ ديمق ارط ػ قػػكم
كقادر ملى الضغط هك الػذم يػدفة هػذه الماسسػات كالقػكل دفعػان إلػى ال ارجػة مػا حػدث بالب ارزيػؿ

كاسػػباعيا ك شػػيل كغيرهػػا بساػػكص الماسسػػات العس ػ ريةسHandelman and Sanders
. 1981،

كرغػػـ ذلػػؾ ال يكجػػد حػػاالت غييػػر سياس ػ مػػرت بػػدكف معػػؼ أك دسلػػت ف ػ بكطقػػة الحػػرت

األهلية كال
كال

عدلة ع يجة إلقااء طرؼ عسر أك قياـ هذا العظػاـ باألسػاس ملػى الطايفيػة كالقبليػة

بال بعية ادم إلى قسيـ الجيكش أك دميرها بال امؿ أك قسػيـ الدكلػة أك ػدسؿ السػارج إلػى

جاع ػػت ارج ػػة اق ا ػػادات ه ػػذه ال ػػدكؿ ،حال ػػة ليبي ػػا كال ػػيمف كلبع ػػاف كالس ػػلفادكر كأعجػ ػكال كالج ازي ػػر

ك كلكمبيا.

العالقات الهدنية العسكرية في سياؽ التحوؿ الديهقراطي :
عد ادبيات ال حكؿ الػديمقراط اف ػدسؿ العسػ ر فػ الحيػاة السياسػية معػكؽ لعمليػة ال حػكؿ
الػديمقراط  ،ك عػد الػديمقراطيات الغربيػة مثػاالن فػ مػا يجػت أف قػكـ بػه دكؿ ال حػكؿ الػػديمقراط

ف ػ مػػا ي علػػؽ بإمػػادة هي ليػػة العبلقػػات المدعيػػة – العس ػ رية  ،إذ قػػكـ هػػذه العبلقػػات ف ػ الػػدكؿ

الديمقراطية الراسسة ملى ر يزي يف رييس يف هما :
 الفاؿ بيف الماسسة العس رية كالماسسات السياسية .234
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 سضكع الماسسة العس رية للسلطة المدعية  .سسليماف. 2015،كعجد أف مدة مكامؿ كمحددات فرع مف ها يف الر يز يف مف اهمها:
 -أف العسبة السياسية ال

حظى بشرمية إع سابية ه ااحبة القرار ف شأف سايص

مكارد الدفاع.
 أف السلطات السياسية المدعية المع سبة ه الالعس رية .

عشئ اإلطار القاعكع الكاض للماسسة

 -أف القكات المسلحة ليست فكؽ الدس كر  ،بؿ سضة له .

 هعاؾ ماسسات سياسية مارس اإلشراؼ كالرقابة ملى القكات المسلحة ،سمجلس األمفالقكم أك الدفاع القكم  ،كلجعة الشاكف الدفامية بالبرلماف.
 أف الماسسة العس رية جهاز محايد كغير معحاز سياسيان  ،ال يعحاز ألفراد أك ياعاتسياسية س االحزات مثبلن .

 أف القكامد كال عظيمات كالقكاعيف السااة بالماسسة العس رية عطبؽ حاريا ملى أفرادهاكال يسضة لها المدعيكف.
 أف معاب القايد األملى كك ازرة الدفاع ي كالهما سياسيف مدعييف. أف ميزاعية الماسسة العس رية كأكجه ارؼ مكاردها المالية سضة لرقابة السلطةال شريعية ك دقيؽ أجهزة المحاسبة المالية ف الدكلة  ،مثؿ باق ماسسات الدكلة.

 اف العس رييف يحظكف باالس قبللية كالسلطة ف إ ساذ الق اررات الم علقة بالشاكف العس ريةفقط.سسليماف. 2015،

كعسلص مما سبؽ أف الباحث حاكؿ أف يبرز إلػى اإلطػار العظػرم كالحػا ـ لقضػايا العبلقػات
المدعية العس رية ك يفية طبيقها ملى الحالػة الليبيػة ،مػف غييػر سياسػ كااػبلح إلػى يفيػة إدارة
المراحؿ االع قالية للببلد كعليات بع مشركع كطع لليبيا الجديدة ،كمػف هػذا المعطلػؽ سػعع قؿ إلػى
المرحلػ ػػة ال اليػ ػػة كه ػ ػ مرحلػ ػػة ال طبيػ ػػؽ إلس ش ػ ػراؼ مس ػ ػ قبؿ هػ ػػذه العبلقػ ػػة بعػ ػػد ثػ ػػكرة  17فب اريػ ػػر

س2011ـ .
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قضايا العالقات الهدنية العسكرية في ليبيا وهستقبؿ ىذه العالقات:
عػاع ليبيػا مػف مػ اررة بعػاء الماسسػة العسػ رية ،فبعػػد ثػكرة  17فب اريػرس  2011ـ بػيف مػػدل
اف قػار هػػذه الدكلػة ال ػ

ميػز بمكاردهػػا الطبيعيػة كالمعدعيػػة كمكقعهػا الجغ ارفػ المميػز بػػيف أكركبػػا

كافريقيا كالكطف العرب  ،إلى السبرة السياسية كالسياسة الحزبية ك ذا األمعية كاالق اادية.

وبرزت إشكالية صياغة العالقػات الهدنيػة العسػكرية فػي ليبيػا أحػد القضػايا الهامػة السػيما

ف دكلة اف قرت باألساس لمفهكد العقيدة العس رية ك ذا بعػاء ماسسػ ها ،كام مػدت باألسػاس ملػى
المفهكـ القبل ك قسيـ المج مة إلػى قبايػؿ مكاليػة كغيػر مكاليػةس، 2013، Filípková, Kužvart
أضؼ إلى ذلؾ اع شار السبلح بػيف أفػراد المج مػة الليبػ كاع شػاره بػيف ال ايػت الحاميػة للثػكرة بػؿ
كاؿ األمر إلى حد ام ماد الح كمة ملى هذه ال ايت ف محاربة عظػيـ دامػش كالػذم كجػد فػ

ليبيا بارة سابة إلع شاره ك كسعه.

مػػا أف قضػػايا هريػػت السػػبلح مبػػر الحػػدكد الليبيػػة كمجػػز الح كمػػة ا ف مػػف حمايػػة هػػذه
الحػػدكد كال ػ

بلػػب 384ا 4ػػـ ك770ا 1ػػـ سػكاحؿ ،كغيػػات ال سػػلي الػػبلزـ لماسسػػة األمػػف فػ

ليبيا يمثؿ معضلة أسرل.
إال أعه بعد قرار الح كمة الليبية –الكفاؽ الكطع  -األسيػرة فػ إعشػاء قػكات للحػرس الرياسػ

لحماي ػػة ماسسػ ػات الدكل ػػة كحماي ػػة ح ػػدكدها ،ب ػػرزت قض ػػية ه ػػذه العبلق ػػة المدعي ػػة العسػ ػ رية مل ػػى
السػػط فػ ليبيػػا كاف ػػاف إلػػى ا ف كفػ ام قػػاد الباحػػث لػػـ يل فػػت إلػػى أحػػد عظػ انر للكضػػة األمعػ

المػػزرم ،باإلضػػافة إلػػى أف هػػذه القػكات مػػف شػػركط االعضػػماـ إليهػػا مػػف لديػػه سبػرة ال قػػؿ مػػف 6

سعكات ،كال أحد يعلػـ هػؿ هػذه القػكات هػدؼ إلػى اسػ قطات مػف يع مػ إلػى العظػاـ الليبػ السػابؽ
أـ أفػ ػراد ال اي ػػت كالجمام ػػات المس ػػلحة بع ػػد إلق ػػاء الس ػػبلح طكاميػ ػةن أـ م ػػاذا بال حدي ػػد؟ سالش ػػيخ ،

ببل .

وفي ظؿ ىذه اإلشكالية تطفو عمى السطح أىـ التحديات التي تواجو عهميات بناء الهؤسسات
األهنية العسكرية ،والتي يهكف تمخيصيا عمى النحو التالي:
 .1االس قطات السياس كالم مثلة ف االعقساـ السياس كالمعركفة بكجكد ح كم يف كاحدة ف
طرابلس كاألسرل ف طبرؽ ،مما سيساهـ ف

سييس مملية بعاء هذه الماسسات.

 .2المقاكمة الداسلية كالم مثلة ف بعض ال يارات الغير راغبة ف هذا االابلح.
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 .3محددكية المكارد كالقدرات للح كمة الليبية.
 .4ضعؼ الماسسات السياسية ف ليبيا إلى ا ف.
 .5االف قار غلى المعرفة كالسبرات ف

ممليات االابلح األمع

كممليات عزع السبلح

كاعدماج الجمامات المسلحة ف الجيش الليب س الشيخ  ،ببل .
صعبت هف تخطي ىذه التحديات وذلؾ عمى النحو التالي:
كها إف ىناؾ بعض العواهؿ التي ّ
 .1ال هديد الم اامد لعمليات الاراع المسل كالععؼ الداسل .
 .2غيات االجماع السياس  ،كسكء االدارة ف

ممليات إابلح كبعاء الماسسات األمعية

كالعس رية عظ انر إلع شار الفساد كالمحسكبية معذ مهد عظاـ القذاف .

 .3فش

االرهات كالععؼ السياس بما ف ذلؾ اغ ياؿ شسايات أمعية كمس رية مديدة،

كيػػأ

أاػػعت هػػذه العكامػػؿ كالم علػػؽ بغيػػات ك ازرة الػػدفاع مػػف العظػػاـ السياس ػ الليب ػ مػػف

سااةن ف شرؽ الببلدس كلكمبيه. 2016،

األساس معذ مهد القذاف كح ى ف العهد المل  ،مما يقلؿ مػف شػأف المعاػت فػ أمػيف العسػت
كالمج مػػة الليب ػ بمػػا ف ػ ذلػػؾ الجعػػكد كالضػػباط العػػاملكف معػػه ،ممػػا يسػػاهـ ف ػ اػػعكبة إعشػػاء
ماسسة مس رية سضة للسلطة المدعية كالمساءلةس. 2013،Filípková, Kužvart

كسػػبت الحاجػػة إلػػى معالجػػة المس ػ يؿ األمعيػػة ف ػ المػػدل القاػػير ،قػػررت الح كمػػة االع قاليػػة
األكلػػى االم مػػاد ملػػى األلكيػػة الثكريػػة كالجمامػػات المسػػلحة كاي ػػاؿ المسػػيكلية األمعيػػة إليهػػا ،ملػػى

الػػرغـ مػػف أف هػػذه المسػػيكلية حملهػػا الدكلػػة مػػادةن .كقػػد أفضػػى هػػذا األمػػر إلػػى ر يبػػات أمعيػػة
هجيعػػة كقلقػػة ،كغيػػر م كازعػػة أك م عاسػػقة بػػيف جمامػػات مسػػلحة رماهػػا الدكلػػة ذات طػػابة محل ػ
جهكم مف عاحية ،كأجهزة الشػرطة كالجػيش ال ػ

اعػت سػابقان هػ المسػيكلة مػف قطػاع األمػف مػف

عاحية أسرل ،كليس الع سس. 2014،Filípková, Kužvart

كقػػد مثِّػػؿ إعشػػاء هييػػة شػػيكف المحػػاربيف اعجػػا انز كامػػدان لل ايػػت المسػػلحة كطمكحػػا هـ كال ػ

ػػـ

إعش ػػايها فػ ػ مه ػػد ح كم ػػة سمب ػػد ال ػػرحيـ ال ي ػػت  ،إال أعه ػػا ل ػػـ حظ ػػى س ػػكل ب ع ػػاكف مح ػػدكد م ػػة
المجمكمات المكجكدة ف ما ار ة كطرابلس ،ك ذا كزار الدفاع كالداسلية.
لقػػد جػػرل دمػػل هػػذه الجمامػػات المسػػلحة ف ػ اي بلفػػيف همػػا اللجػػاف األمعيػػة العليػػا كقػػكة درع
ليبيػػا ،كال ػ أسسػػت قػػكة درؾ ليبيػػا ،كاللػػذاف يحاػػبلف ملػػى ركاب همػػا مػػف ك ازرة الداسليػػة الليبيػػة
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كرياسة األ ر اف كيسضعاف إلى سلط هما ملػى ال ػكال  ،مػا أف هعػاؾ قلػة مػف الجمامػات ال بػأس
بهػا أاػػبحت جػػزءان مػػف األمػف الكقػػاي كهػػك جهػػاز لم افحػة ال جسػػس ك سضػػة لػرييس األر ػػاف أك
ح ػػرس الح ػػدكد ،م ػػا كقع ػػت الح كم ػػة الليبي ػػة ا فاق ػػات م ػػة ال ػػدكؿ الغربي ػػة كسااػ ػةن دكؿ الحل ػػؼ

األطلس ػ سالعػػا ك ل ػػدريت مػػدد قكامػػه 500ا 19معاػػر قامػػت الكاليػػات الم حػػدة ب ػػدريت 8000
معار حت إشراؼ قيادة إفريقيػة ابعػة للبع ػاجكف ،كمػة ذلػؾ ثمػة مسػاكؼ أمري يػة حػكؿ األدكار

المحددة لهذه القػكة كاػبلحيا ها كأدكارهػا ،عاهيػؾ مػف أييػدها مػف قبػؿ الجمامػات المسػلحة الليبيػة
كالفاايؿ السياسية الليبية سكيرم ك كؿ. 2013 ،
ك عػاع الماسسػػة العسػ رية فػ ليبيػػا مػػف مجػػز إدارم كسػيـ ،ففػ ظػػؿ ح ػػـ القػػذاف لػػـ ػػف
ك ازرة الػدفاع كال رياسػة األر ػاف يم ل ػكف قكامػد كمعػايير لل عيػيف كاس اااػات لل كظيػؼ .كبسػبت
غيات مثؿ هذا اإلطار ،يع مد ممؿ هذه الماسسػات ملػى السياسػة الشساػية ،كالاػفقات السػرية
م ػػة الجمام ػػات المس ػػلحة المس لف ػػة كال يكج ػػد عظ ػػاف ل رش ػػيد ال كري ػػدات ك ط ػػكير القػ ػكات ك ػػدريبها

كعشرها.
كبسػػبت غيػػات كجػػه اسػ ار يج

جػػاه إعشػػاء القػكات المسػػلحة أاػػب الث ػكار يشػ بهكف ف ػ أف

قطاع الدفاع كك ازرة الداسلية يعملكف ملى اس مرار ماال مف سدمكا فػ مهػد القػذاف  ،مػا أعهػـ
اليثقػ ػػكف ف ػ ػ أعهػ ػػـ سػ ػػكؼ ي كلٌػ ػػكف معااػ ػػت ذات ػ ػػأثير ف ػ ػ الػ ػػدفاع أك االس ػ ػ سبارات العس ػ ػ رية،

باإلضافة إلى أف هعاؾ حالة مف الشلؿ كالجمػكد ع ػات ممػؿ القطػاع األمعػ  ،عظػ انر لحالػة الجمػكد
كالر كد السياس ال

عيشها ليبيا.

لقد با ت مسألة إمادة هي لة الجهػزة األمعيػة فػ ليبيػا شػأعان سياسػيان محضػان ،فػ هػذه المرحلػة

االع قالي ػػة ،عاهي ػػؾ م ػػف المس ػػألة الفعي ػػة كال ػ ػ س ػػكؼ شػ ػ ؿ حج ػػر الزاكي ػػة فػ ػ مسػ ػ قبؿ العبلق ػػات

المدعيػة العسػ رية فػ ليبيػا .فمػة ال ػدهكر الحػاد فػ القطػاع األمعػ  ،بػات ملحكظػان أف بعػاء جهػػاز
أمع مكحػد كفعػاؿ ،مػف دكف كافػؽ كاػالحة سياسػية بػيف أطيػاؼ المج مػة الليبػ أم هػر مسػ حيؿ.
كس ػػبت غلب ػػة ال ع ػػافس السياسػ ػ مل ػػى بع ػػاء ال كافق ػػات ب ػػيف العس ػػت السياس ػػية الجدي ػػدة كالجمام ػػات

المسػػلحة المر بطػػة بهػػا ،سػػاهـ ف ػ كقػػكؼ ليبيػػا أمػػاـ سريطػػة طريػػؽ ماقػػت جزيي ػان هػػذا ال كاف ػػؽ.
يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ إلػػى أف السػػاطات األمعيػػة ح ػػى ا ف لػػـ قػػدـ راي ػة إلاػػبلح قطػػاع األمػػف ف ػ

ليبيا ،بما ف ذلؾ قكات الحرس الرياس الغير محدكدة المعػالـ ح ػى ا ف ،لقػد ػاف هعػاؾ اػكر
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مفػػاده أف األمػػف سيس ػ ت فػ سػػاير أعحػػاء الػػببلد بعػػد الحػػرت األهليػػة ،كل ػػف ف ػ كاقػػة الحػػاؿ ،لػػـ
ف ثمة قكات مكحدة سيطر مليها السلطات االع قالية ك س جيت لهاسكيرم ك كؿ. 2013،
م ػػا أف مل ػػى ح كم ػػة الكف ػػاؽ أف مث ػػؿ اف ػػة الجمام ػػات فػ ػ ليبي ػػا ك قكدهػػا بػػأ بر قػػدر م ػػف
اال فػػاؽ مبػػر اس ػ ار يجية العظػػر إلػػى ا سػػر مػػف معظػػكر اللعبػػة غيػػر الاػػفرية ال ػ

حػػدث معهػػا

جيكف ػػاع س ػػار كرمس ، 1987، Sartoriمل ػػى أف ي ػػكف اال ف ػػاؽ مل ػػى أمػ ػرييف أساس ػػييف ،األكؿ

أسس العظػاـ السياسػ البػديؿ ،أم الدكلػة الديمقراطيػة بمباديهػا كماسسػا ها كضػماعا ها كملػى مػدـ
سييس مػا ال يجػت سييسػه الػديف كالجػيش كالقضػاء ،كالثػاع سريطػة الطريػؽ للكاػكؿ إلػى هػذا

العظاـسال كارم ،ك ماض . 2010،

كيرل الباحث أف الحكار الػكطع سيسػهـ بشػ ؿ فعػاؿ فػ

حديػد مسػيكليات كحػدكد كسػلطات

الجيش الليب  ،ما أعه سكؼ يمثؿ عقطة حكؿ هامة ف اياغة مبلقة الجػيش المزمػة بعايػه مػة

الس ػػلطة المدعي ػػة مل ػػى األس ػػس المعركف ػػة فػ ػ بق ػػاء ه ػػذه الماسس ػػة بعي ػػدان م ػػف مح ػػاكالت ال س ػػييس
كال دسؿ ف الحياة السياسية.
كيأ

العامؿ السارج ليلعت الدكر الهاـ كاألبرز ف هذا الملػؼ كاالشػ الية الهامػة ،كمعػدما

ع حػ ػػدث مػ ػػف هػ ػػذه القػ ػػكل فسػ ػػعأ

إلػ ػػى دكر الج ػ ػكار االقليم ػ ػ كدكؿ المعطقػ ػػة العربيػ ػػة ثػػػـ الػ ػػدكؿ

األكركبيػػة كالكاليػػات الم حػػدة األمري يػػة ،كعس ػ عرض ذلػػؾ ملػػى الكجػػه ال ػػال س،Ross & Barr

: 2015

 .1هصر :إف لمار دك انر هامان ف الشأف الليب ف ظؿ االر باط الحدكدم مبر معفذ السلكـ،
ك عد مار مف الدكؿ األبرز أثي نار ال سيما بعد أييدها لعملية ال رامة ال

يقكدها سليفة

حف ر ضد ثكار بع غازم مدممةن ف ذلؾ ما افه بمحاربة االرهات مبر دريت القكات
ال ابعة

لحف ر

ك قديـ

الدمـ

االس سبا ار سhttp://english.al-akhbar.com

 ، 2014/10/1،ما أعها سبقت كأف قامت بقاؼ بعض المدف الليبية بعد مق ؿ أقباط
مارييف مف قبؿ عظيـ الدكلة سدامش  ،إال أعه ف

الكقت الحال

لعت مار بكرقة

االس قرار األمع ف ليبيا مبر دممها لح كمة الكفاؽ الليبية برياسة فايز السراج مة الجاعت

اإليطال

كال

يراها البعض بعد مق ؿ الباحث اإليطال

األمعية المارية بمق له.
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 .2تونس والجزائر :فبح ـ ال قارت الجغراف

ف

معطقة شماؿ إفريقيا حاكؿ وؿ مف الدكل يف

كاالقليم

ف

فاقـ ك أزـ

يفية جذت الفرقاء الليبيف لل فاكض كساا نة مة الجمامات االسبلمية،

لعت دك انر هامان ف

مة معارض هـ لل دسؿ الدكل

ليبيا لما له مف عثار سلبية ف

الكضة هعاؾس. 2014،Boudhane
 .3قطر واإلهارات والسوادف :يعد السليل باإلضافة إلى دكلة السكداف ممف لهـ دكر ف الشأف
السياس

كرغـ ا فاؽ دكؿ السليل كمف بيعهـ قطر كاالمارات ف

الليب

قديـ الدمـ للثكرة

الليبية ف بداي ها ،إال أعه سرماف ما اس لؼ الجاعباف ف هذا الادد كحذكت االمارات حذك

مار ف

محاربة الجمامات اإلسبلمية المسلحة كشعت غارات جكية مة مار لقاؼ

مكاقة هذه الجمامات مما اف له أثر سلب ملى الدكلة كالشعت الليب لدمـ مملية ال رامة

كح كمة

مبد

الثع سWehrey

ا﵀

2014،

كقطرس2014، http://www.worldtribune.com
االسبلمية كمف دامم

مملت

قطر

ملى

ثكار بع

شحف

أسلحة

أما

ف اعكا مف الدامميف لل عظيمات

غازم ضد مملية ال رامة ال
مبر

،

السكداف

القكات

يقكدها سليفة حف ر ،ما

المسيطرة

ملى

مطار

طرابلسس. 2014،http://www.theguardian.com
 .4أوروبا :أما الدكؿ األكركبية فلديها حفظا ها ملى الكضة ف ليبيا سكفان مف أف اب بارة
لئلرهات ك هديد الشر ات األكركبية العاملة هعاؾ كف دكؿ المعطقة ،كقد مملت أكركبا ملى

مكدة مكاطعيها كممالها العامليف ف ا راض الليبيةس، 2014، http://www.wsj.com
ما أف أكركبا سشى ملى ماالحها العفطية هعاؾ ،كمف ثـ فمف مالح ها الحفاظ كمسامدة

ح كمة الكفاؽ الليبية .ال سيما ف ضكء ال حذير السابؽ مف قبؿ معظمة الهجرة الدكلية ف
أغسطس  2014مف أف فاقـ الكضة ف

بل ف
ليبيا كزيادة الععؼ سمثؿ مام ن

الهجرة مف

ليبيا إلى أكركبا ،ما أف أكركبا عظر إلى أيضان مش لة البلجييف مف قبؿ الدكؿ الشرؽ
كالغرت االفريقية ال

مر مبر ليبيا إلى أكركبا ،باإلضافة إلى الليبييف أعفسهـ.

 .5الواليات الهتحدة األهريكية :إف الكاليات الم حدة بال عاكف مة أكركبا كاال حاد اإلفريق
يدمما ف أهمية الحكار الكطع

بيف الفرقاء الليبييف ،كهك ما شجة ألمـ الم حدة إليفاد

برعاعديعك ليكف مبعكث ساص لها ف ليبيا لبدء المحادثات بيف الفقراء الليبييف كال

أداع ها

قكات فجر ليبيا مف قبؿس ، 2014، www.aljazeera.netكقد كج ذلؾ بح كمة الكفاؽ
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الليبية بعد أف اعت الكاليات الم حدة ايد مة أكرةبا مملية ال رامة ،إال أف هعاؾ فريؽ ف
طبرؽ يع رض ملى هذه الح كمة بؿ يع بر عفسه مادر الشرمية.

سػػيبقى العامػػؿ السػػارج دك انر هام ػان ف ػ

السياسييف ،كرغـ الزيارة األسيرة ال

حديػػد بكاػػلة الح ػكار الػػكطع ف ػ ليبيػػا بػػيف الفرقػػاء

قاـ بها كزراء سارجية ألماعيا كفرعسػا كايطاليػا لليبيػا فػ مػايك

 ،2016إال أف هػػذا الػػدكر سػػي كف بعػػاءان ملػػى ال طػػكر السياس ػ ف ػ ليبيػػا كف ػ ضػػكء ا جػػاه هػػذه
الدكؿ الغربية كملى رأسها الكاليػات الم حػدة األمري يػة لحظػر اػدير السػبلح إلػى ليبيػا باإلضػافة
إلى فرق يف مف قكات العمليات األمري ية ف ليبيا ،ما أف دكؿ مار كالسليل كالسػكداف سػي كف

لهـ دكر

أيضان)http://aja.me/yklb

.

نتائ وتوصيات :

يرل الباحث أف فرص دمـ المسار الديمقراط ف ليبيا ي كقؼ ملى:

 مامؿ ال كافؽ السياس بيف الفاايؿ السياسية ف ليبيا كعجاح ح كمة الكفاؽ الليبية ف
لـ شمؿ هاالء الفرقاء السياسييف .
 عزع السبلح كحؿ الجمامات المسلحة الليبية ،باإلضافة إلى كضة برعامل كطع شامؿ
كجامة ي كف أحد بعكده بعاء ماسسة مس رية بعيدة مف محاكالت ال سييس كالحزبية،
حم الحد كد فقط ك حافظ ملى ال رات الكطع ك سضة للسلطة المدعية ،ك حافظ ملى

العسيل كال رابط الكطع بيف أفراد الشعت الليب مة اس لهاـ جارت الدكؿ العاجحة ف
ممليات بعاء الماسسات كاألعظمة الديمقراطية.

 دمـ مسار الحكار السياس الذم رماه االمـ الم حدة ممثلة ف مبعكثها الساص الى
ليبيا  ،كذلؾ مف سبلؿ العمؿ ملى عديؿ ا فاؽ الاسيرات كالبعاء مليه ل حقيؽ
االس قرار السياس .

 ا احة الفراة لجمية االطراؼ دكف اقااء ف

مملية المشار ة السياسية ل حقيؽ

االس قرار السياس .

 كضة دس كر دايـ ل حقيؽ االس قرار السياس .
 سضكع الماسسة العس رية للسلطة المدعية كاالب عاد مف ف رة مس رة الدكلة .
 قياـ الماسسة العس رية بالكاجبات الما لة كفقا للقاعكف الم مثلة ف
سيادة الدكلة كحدكدها كالمساهمة ف

حقيؽ االس قرار بالببلد .
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