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يف التاسع و العرشين من أكتوبر املنرصم ،اس تضاف معهد أحباث السالم  -جامعة
اخلرطوم الس تاذ الس نويس بس يكري املدير املؤسس للمركز اللييب للبحوث و التمنية ،
والناشط يف جمال العالم و حقوق النسان يف بريطانيا ،ما قبل عام .1122
يقوم املركز اللييب للبحوث و التمنية بصدار تقارير اس بوعية و حتاليل س ياس ية لقراءة
الواقع املعاش يف ليبيا ،كام يقوم ببحوث وحلول اقتصادية و اقرتاحات تمنوية مكسامهة حلل
الزمة الليبية.
حتدث بس يكري يف جلس ته مبعهد أحباث السالم عن الوضع الراهن يف
ليبيا و املالآت احملمتةل ودور التكتالت القلميية و العاملية يف الزمة الليبية ،ويف حديثه
التفصييل قسم ليبيا اىل أربعة مناطق (الرشق و الغرب و الوسط و اجلنوب) معترب ُا هذا
التقس مي هو توصيف واقع النقسام غري املعلن يف ليبيا .مفنذ العام  1122وبعد أن ختلصت
ليبيا من نظام القائد معمر القذايف ،مازالت البالد واجلة يف أزمات معيقة أدت اىل تفككها
وتفيش الفساد و التدهور الاقتصادي احلاد واكن لدلمع الاقلميي دوراً كبرياً يف تكون
التحالفات و امجلاعات داخل البالد ،فاملتابع جملرايت الوضاع يف ليبيا يرى أن البالد تفتقد
ملشاريع و أفاكر اسرتاتيجية ميكن أن تقودها لوضع حد للزمة ،وأضاف املتحدث أن
التحدي ال آن هو تأسيس دوةل اكمةل من جديد يف ظل غياب املؤسسات الس ياس ية و
الاقتصادية ،ويعزي خطورة الرصاع يف ليبيا هو أخذه للطابع القبيل اجلهوي
و الايدولويج املتطرف ،مما يعرقل معلية توحيد الرؤى و الهداف الوطنية.
وهذا النقسام القبيل احلاد مكن مجموعات قبلية من الس يطرة عىل موارد اقتصادية حيوية
يف ليبيا اكلنفط و املياه و غريها.
تعود بداية الوضع الراهن يف ليبيا اىل ما بعد الثورة و الرصاع ادلائر بني قوات جفر
ليبيا املكونة من (جامعة الخوان املسلمني وامجلاعة السالمية املقاتةل وجماميع واسعة من
السالميني املس تقلني وغريمه من غري املتدينني) و قوات معلية الكرامة بقيادة حفرت ،وترفع
هذه الثانية شعار ختليص ليبيا من الرهاب ،وبدأت حماولهتا يف العام
عسكرية
 1121لسقاط املؤمتر الوطين العام ،مث بعد انتخاب الربملان صارت معلية
رشعية وأسس الربملان اجليش العريب اللييب بقيادة خليفة حفرت .تصدت قوات جفر ليبيا
حلركة الكرامة و كونت حكومة النقاذ املنبثقة من املؤمتر الوطين العام ،وقال الس تاذ
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الس نويس أن قطر و اخلرطوم و تركيا تعاطفوا مع جفر ليبيا و دمعوها ،وقدر دمع قطر
اكلقوى بيهنم ويليه و ادلمع اللوجيس يت من تركيا مث اخلرطوم.
دمعت حكومة النقاذ كتائب الثوار يف حرهبا ضد حفرت وانشقت عىل نفسها لحقا
عندما اخنرط حزب العداةل و البناء بقيادة دمحم صوان ،املصنف كذراع س يايس لالخوان
املسلمني ،جناح أخر من جفر ليبيا يف التفاق الس يايس املعروف بتفاق الصخريات ،فامي
عارضه البقية.
ويف مارس  1122دخل اجمللس الرئايس وشلك حكومة الوفاق بقيادة فائز الرساج .وهو
ما قاد اليه اتفايق الصخريات اذلي مت توقيعه يف ديسمرب  1122بني وفد من الربملان وأآخر
من املؤمتر الوطين العام برعاية المم املتحدة .فقد دمع حزب العداةل والبناء التفاق ،فامي
حتفظت عليه جامعة الخوان بيامن انتقل معظم أعضاء املؤمتر الوطين اىل اجمللس العىل
لدلوةل يف طرابلس ،أحد افرازات التفاق الس يايس .ويف نفس الساحة هناكل برملان
طربق املنعقد يف مدينة طربق بلرشق منذ العام  1122بدمع مبارش من مرص و دمعه
أيضا حفرت بقوة ،وتتبعه حكومة ومرصف مركزي مقرهام مدينة البيضاء 111 ،مك رشق
بنغازي.
يف املنطقة الرشقية ويف مدينة بنغازي اليت تس يطر علهيا قوات حفرت ،أرجع الس تاذ
الس نويس الحداث للعام  1122عندما دخل حفرت بنغازي و هامج معسكرات تلعب دور
أمين همم ،العديد مهنا اتبعة لوزارة ادلفاع  ،أآنذاك ،زاعام أن لها عالقة بلتطرف .و
يرى الس تاذ الس نويس أن ادلعاية العالمية حلفرت ضد الارهاب شلكت دمع كبري دلمع
حراكته و اضعاف حركة الثوار وتشويه صورهتم العالمية خاصة بعد ان جنح حفرت يف
الصاق العديد من معليات اغتيال ضباط اجليش بلثوار ،بملقابل فان الثوار مل يفحلوا يف
تبييض صورهتم بل تورطوا يف التنس يق مع مجموعات متطرفة بيعت تنظمي ادلوةل.
ورشح الس يد الس نويس أن حفرت الآن مس يطر عىل املنطقة الرشقية متام ُا و وقد اعمتد يف
ذكل عىل قبائل بدوية خارج بنغازي و أخرى من املدينة مثل قبيةل (العواقري) اليت اكن
الكثري من أبناءها انفذين يف النظام السابق و اكنت الثورة قد ادانهتم بعد اسقاط القذايف،
و يف حتليل الس تاذ الس نويس يرى أن العواقري أردوا ارجاع نفوذمه
الاول بلتفافهم حول حفرت و سعهيم وراء الس يطرة عىل بنغازي عرب النظام
الفيدرايل ,وعلق الس تاذ الس نويس أن حفرت رفض همينة القبلية وهو رافض للفيدرالية
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يف ليبيا ,مما أدى اىل توتر العالقات بني حفرت و العواقري بهناية العام ،1122
وبدء العواقري بلرتاجع يف زخهم القتايل و بلتايل تراجع القتال يف قوات حفرت اذلي
قام بس تجالب قادة من كتائب القذايف السابقة اذلين اكنوا يف اخلارج و شلك هبم قوات
يه اليت حسمت املعارك و س يطرت عىل بنغازي .و انشق أآمر كتيبة دببت  112وهو
أحد أبناء العواقري عن حفرت و انضم للوفاق يف طرابلس و أصبح املهدي الربغيث وزيراً
لدلفاع حبكومة الوفاق الوطين .و عينت الوفاق فرج قعمي (قائد ميداين عاقوري) كوكيل
وزارة ادلاخلية مبدينة بنغازي ،المر اذلي اعتربه حفرت اخرتاق لنفوذه يف الرشق
فامي خيص املشهد العسكري يف املنطقة الغربية :رشح الس تاذ الس نويس أن
مدينة مرصاتة يه المه يف املنطقة الغربية لهنا متثل الثقل العسكري الكرب بسبب ترسانة
السالح الكبرية اليت مجعوها بعد الثورة ،وقد خاضوا حر ُب ثقيةل ضد القذايف ومن مث حرهبم
يف مطار طرابلس وحرهبم ضد تنظمي ادلوةل السالمية يف رست .ويف  1127عندما
س يطرت حكومة الوفاق عىل طرابلس ،اكنت مرصاته حارضة يف ملف الرتتيبات المنية
اليت ختص العامصة طرابلس.
يف احلديث عن املنطقة الوسطى (راس لنوف اىل ما قبل مرصاته) رشح الس يد
الس نويس أهنا منطقة عسكرية غنية بلبرتول و عدد ساكهنا حمدود وقد اكنت قوة رسااي
ادلفاع عن بنغازي قد جنحت يف الس يطرة علهيا لكهنا ُرضبت ومت تفكيكها،
واس تطاع حفرت أن يس يطر علهيا .ولكن املنطقة الوسطى الآن ل هتمين علهيا املنطقة
الرشقية ولحفرت ول حكومة الوفاق و يه يف لك مرة متيل لحدى هذه اجلهات.
حتدث الس تاذ الس نويس أيضا عن املنطقة اجلنوبية اليت وصفها أكرب منطقة جغرافي ُا،
ويه منطقة حساسة جد ًا وتشهد هتديدات انفصالية خطرية  ،وذكل يرجع لمهية املنطقة
نفسها وما حتمهل من ثروات و موارد ,فهيي غنية جد ًا بلبرتول و  %01من مياه رشب
الشامل منبعها من املنطقة اجلنوبية .واكن غالبية ساكن هذه املنطقة مه العرب (حيث
يتكون اجلنوب من قبيةل التبو و الطوارق و وقبائل عربية من أبرزمه اليوم اولد سلامين)،
وبعد الثورة اس تطاع التبو الس يطرة عىل أبر النفط وتأميهنا من القذايف ،ورشح الس تاذ
الس نويس أن بعض قادة التبو دلهيم مرشوعهم اخلاص يف النفصال مبنطقة اجلنوب و هذا
حتت دمع قوي من فرنسا ،ويعترب املتحدث أن التبو ال آن مس يطرين عىل مساحة كبرية من
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املنطقة اجلنوبية وقد زاد عددمه بعد الثورة بنضامم تبو تشاد ،واجلدير بذلكر أن قبيةل
(زويرة) ومه من الثوار اس تطاعوا طرد التبو من منطقهتم يف اجلنوب و
احتضهنم حفرت مضن قواته مشلكني (كتيبة السبيل) .اما اولد سلامين فقد اضعفهتم حرهبم
 :جسالهتم الوىل ضد القذايف من هجة و ضد عرب التبو من هجة أخرى .وأضاف
الس تاذ الس نويس أن املنطقة اجلنوبية يه السوء من انحية اخلدمات فهناكل جهرات كبرية
للشامل ،واس تغل بعض قادة التبو هذه الظروف و جشعوا جهرة العرب الخرين حنو الشامل
حيث عرضوا علهيم مبالغ طائةل مقابل أراضهيم يف اجلنوب ,وبلتايل توس يع نفوذمه وممتلاكهتم
يف املنطقة.
ويف اخلتام حتدث الس تاذ الس نويس عن ادلور القلميي يف الزمة الليبية خاصة دور
اجلوار ،وحلل املوقف املرصي والمارايت جتاه ليبيا بأنه جزء من أجندة كبرية حتركها تل
أبيب ,و بلطبع هناكل املصاحل السرتاتيجية ملرص اليت تدفعها دلمع و متكني حفرت اذلي يف
املقابل س يعمتد علهيا مس تقبلي ًا و ميكهنا من مصاحلها يف البالد .و أضاف أن لالمارات أيضا
دوافعها الخرى من متكني لزعامهتا و تقوية دلورها القلميي.
أما بلنس بة للسودان ,أوحض املتحدث أن قوات العدل و املساوة السودانية اكنت قد
قاتلت مع حفرت وجنحوا سواي يف الس يطرة عىل حقول النفط وجاءت وزارة ادلفاع التابعة
حلكومة الوفاق يف الغرب اللييب و دفعت لقوات العدل و املساوه  11مليون دولر
مقابل انسحاهبا من الساحة الليبية .و أشار اىل ان قوات العدل و املساواة اكنت لها
مشالك مع الرأي العام ملا ارتكبته من أعامل هنب ورسقة ،فبعدما انهتيى دورها اصبح جزء
مهنا يدمع التبو يف مناوراهتم يف اجلنوب وجزء ما زال يعمل مع حفرت وأخرين هلم اعامهلم
اخلاصة يف ليبيا .و أوحض املتحدث أمهية اجلزء اجلنويب يف ليبيا ومدى تأثري رصاعاته عىل
حكومة السودان ،نس بة لتعامل القبائل النفصالية يف جنوب ليبيا مع قوات ممتردة يف
السودان .و اضاف اىل أن الزمة الليبية بشلك عام تس ببت يف ترحيل و
رجوع الالآف من السودانيني العاملني يف ليبيا اىل السودان اذلي هو نفسه
مأزوم اقتصاداي و س ياس يا.
خمت الس تاذ الس نويس برأيه أن اخلرطوم قد أضاعت فرصة اترخيية يف ليبيا بعد ثورة
 ،1122فاكنت للخرطوم القدرة عىل رتق الصدع يف ليبيا أو حىت تفاديه اذا ما شاركت
الثوار ودمعهتم خبربهتا يف الدارة ومواهجة الزمات المنية لنقلهم لوضع مس يطر ومس تقر
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ويه متكل اخلربة الس ياس ية و المنية يف ذكل .ولكن عىل حسب تقدير املتحدث أن
اخلرطوم اكنت مرتبكة و أرادت دمع الفريق القوى اذلي مل يكن يف حيهنا واحض .و الآن
فقدت اخلرطوم هذه الفرصة و حىت الثقة من قبل مجيع اطراف الزناع يف ليبيا.
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