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  الدولة نحو والعبور السیاسي الجسم تشكل:  اللیبیة الثورة

* قریفة عبداهللا موسى

 حكمھ بلد في یتشكل سیاسي مشھد وتحلیل قراءة الصعب فمن. سھلة عملیة لیست لیبیا عن سیاسیة متابعة ورقة كتابة
 من تعاني بیئة بصدد أننا كما. عاما 42 عن یزید لما دولة وأال امنظ أال مفھوم على یرتكز سیاسي بنظام القذافي معمر

 2011فبرایر/شباط 17 ثورة قیام منذ لیبیا عبرت وقد. السیاسیة والخبرة الممارسة وانعدام السیاسي، التصحر
 الوطني مرالمؤت انتخابات وكانت. جدیدة دولة بناء نحو استراتیجیة تحول ونقاط وسیاسیة، واجتماعیة ثوریة بمحطات

  .المحطات تلك أبرز اللیبي للشعب الرائع الدیمقراطي واألداء 2012 یولیو/ تموز شھر في ُأجریت التي العام
  

الخلفیة التاریخیة للبیئة السیاسیة 

 1951بإعالن الدستور اللیبي في عام استقاللھانالت لیبیا 
بنظام فیدرالي  تتمتع المملكة اللیبیة المتحدة اسمتحت 
في عام و. طرابلس، برقة، وفزان : ثالثة والیاتیضم 
لغاء النظام الفیدرالي، إتعدیل الدستور وتم  1963

. المملكة اللیبیة اسموأصبحت لیبیا دولة موحدة تحت 
، وصل القذافي للسلطة من خالل 1969في سبتمبر و

عطل القذافي . عسكري أصر على وصفھ بثورة انقالب
لیبیا بدون دستور  ظلتن، والدستور اللیبي، وحل البرلما

مرت لیبیا بتغیرات . طوال فترة حكمھأو برلمان 
خالل حكم  استثنائیة واقتصادیةوسیاسیة  اجتماعیة

، منع القذافي تأسیس األحزاب، 1972 عام فيف. القذافي
، 1975 عام فيو. كل من یخالف ذلك باإلعدامویعاقب 

لة ما أسماه ثورة شعبیة بھدف حل الدو قاد القذافي
خضر الذي حكم ، وأصدر الحقا كتابھ األومؤسساتھا

. ونظم النشاطات االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة
ما أسماه سلطة الشعب،  1977 وأعلن القذافي في عام
بدأ النظام في ، 2003 عام وفي. وقیام الجماھیریة اللیبیة

) لیبیا الغد(السیاسي  لإلصالحلمشروع  بطیئةعملیة 
 وقد .سالمسیف اإل القذافي ابنرعایة تحت توجیھ و

ت التحوالت السابقة تفاعالت دفعت الشعب اللیبي قراف
الفعل والمقاومة السیاسیة  ردودلى القیام بمجموعة من إ

التي  2011 فبرایر/ شباط 17والعسكریة توجت بثورة 
لى حقبة تاریخیة إأسقطت نظام القذافي، ونقلت لیبیا 

، وعملیة لالنتقال الدیمقراطي جدیدة أھم مالمحھا الحریة
  .نحو دولة مدنیة دیمقراطیة

خصوصیة الثورة اللیبیة 

على قیام الثورتین التونسیة  الشدید القذافي أسفھ ىأبد
والمصریة، وأقام المناحات السیاسیة في خطبھ على 

، وذلك سقوط نظامي زین العابدي وحسني مبارك
في لیبیا جاھزة ن البیئة السیاسیة واالجتماعیة أ إلدراكھ
صمم القذافي على إیقاف زحف ثورات الربیع . للثورة

لكن الشعب . لى صیف ثوري في لیبیاإالعربي، وتحویلھ 
 17-16اللیبي لم یعطیھ تلك الفرصة وأنتفض في 

  .2011فبرایر /شباط



الثورة اللیبیة بمحاكاة نموذج الثورتین التونسیة  انطلقت
من خالل الفضاءات وحشد الجماھیر  تعبئة. والمصریة

لكترونیة، وصفحات التواصل، والفزعة القبلیة اإل
والخروج في مظاھرات سلمیة مطالبة بإصالحات 

كانت شرارة الثورة، في مدینتي . سیاسیة ودستوریة
بنغازي والبیضاء وأغلب مدن الشرق، ومدینة الزنتان 

. 2011فبرایر/شباط 17-16- 15في الغرب اللیبي یومي
مسبقا سیناریوھات لقمع ومواجھة أیة أعد القذافي 

أكد ذلك و ،محاولة لمحاكاة الثورتین التونسیة والمصریة
 22و  21یومي  اإلسالم سیف ابنھخطابھ وخطاب 

أمام موقف القذافي الرافض و. 2011فبرایر /شباط
الثورة اللیبیة أھم ، اكتسبت لحركة ثورات الربیع العربي

معمر  إلسقاطنھا ثورة شعبیة مسلحة أخصائصھا ب
  . القذافي

فلیس . وجدت الثورة اللیبیة نفسھا في ظل فراغ سیاسي
دستور للبالد أو نظام برلماني أو رئاسي أو ھناك 

وزاري یمكن االرتكاز علیھ في حالة سقوط النظام 
القذافي لحمایة  اعلى شبھ الدولة التي أبقاھ ظللحفا

 جیش یمكن أنولم یكن ھناك أیضا . نظامھ واستدامة
لى مختنق إیكون لھ موقفا وطنیا في حالة وصول البالد 

عمل القذافي على حل الجیش اللیبي فقد . أمني وسیاسي
  قیادة تحت وتشكیل كتائب أمنیة تدین لھ بالوالء المطلق

لعبت تلك الكتائب دورا . بعض من أبنائھ وأقربائھ
أسالیب  واستخدمتمحوریا في مواجھة وقمع الثوار، 

مارسات المستھجنة كاالغتصاب، واالعتقال قذرة من الم
  .والتعذیب والقتل الجماعي

 مع تمادي القذافي في عملیات القتل والقمع، أصدر
مارس /أذار 17بتاریخ  1973مجلس االمن قراره رقم 

ر جوي وأجاز ظتم بموجبھ فرض حالذي  2011
كما تدخلت محكمة . القوة لحمایة المدنیین استخدام

من خالل متابعتھا للشق الجنائي في ما  الجنایات الدولیة
مذكرات توقیف ضد  وأصدرتحصل من تجاوزات، 

، ورئیس جھازه األمني، اإلسالم القذافي وأبنھ سیف
  مفصلیاتحوالھذه التطورات أحدثت . وبعض من رجالھ

ھا خصوصیة وبعدا تفي مجریات الثورة اللیبیة، ومنح
لعاصمة من تحریر ا اللیبیونتمكن الثوار و. دولیا

 في، وكامل لیبیا 2011أغسطس /آب 20 فيطرابلس 
  .2011أكتوبر /تشرین األول 23

  

  المشھد السیاسي الجدید

بدأ مشھد سیاسي عاما،  42بسقوط نظام القذافي الذي دام 
طرابلس وبنغازي  امدینتوكانت . جدید یتشكل في لیبیا

الذي شھد التفاعالت الفكریة والسیاسیة  الرئیسي الفضاء
الحتقانات والمماحكات التي رافقت عملیات الحراك وا

لم یكن مخاض المشھد السیاسي . والتشكل السیاسي
عدم وجود  ومكوناتھ سھال ویسیرا لعدة أسباب أھمھا

وجود بعض القوى وثقافة وخبرة مدنیة وسیاسیة، 
نھا كانت قد أعدت نفسھا أوالتیارات السیاسیة التي یبدو 

وار بالقتال للقفز والھیمنة على الث انشغالناء أثمسبقا و
زاد . بعد القذافيما المشھد السیاسي والسلطة في لیبیا 

مر تعقیدا عدم وجود رؤیة سیاسیة واضحة المعالم من األ
وحتى قبل المجلس الوطني االنتقالي ومجلسھ التنفیذي، 

  . فقد ُفقدا القدرة على تنفیذھا إن وجدت تلك الرؤیة،

  الجسم السیاسي الجدیدتشكل المجتمع المدني و

العوامل الشعب اللیبي على النجاح في  من عدیدالساعدت 
بناء مؤسسات المجتمع المدني، والجسم السیاسي من 

ثمانیة (قصیرة  انتقالیةوُكتل حزبیة خالل فترة  أحزاب
القیمة النضالیة  تلك العوامل أھمومن . بعد الثورة) أشھر

حضور دماء وأرواح للثورة اللیبیة في الوعي الجمعي، و
الشھداء كمحفز وطني لتحقیق الحریة وبناء دولة 

  .دیمقراطیة

ن لیبیا كیان أ ھو أھم ما تبین خالل فترة التشكلو
ن تكون كیان سیاسي، تلعب القبائل أقبل  اجتماعي

والتحالفات والعالقات االجتماعیة دورا حیویا في 
االجتماعي، وتشكل  ھالمحافظة على استقراره، وسلم

وساعدت فترة الثورة المسلحة الطویلة . مالمح الدولة
على وجود تواصل وعالقات نضالیة ) أشھر 10(نسبیا 

بین  االحتقاناتلحد من ا استثمارھا في محاولةتم 
  . الفصائل المسلحة

المدني  التثقیفبأھمیة  على وعي النخب اللیبیةوقد كانت 
ت والسیاسي من خالل المحاضرات والندوات والنشاطا

قدرة اللیبیین على الشحن قد ظھرت و. المدنیة والسیاسیة
المستمر للثورة اللیبیة من خالل االحتفاالت العفویة 

 17المذھلة التي أقامھا اللیبیون في الذكرى االولى لثورة 
 وظھر أیضا .فبرایر برغم ھشاشة الوضع األمني/شباط

حرص مدن بنغازي ومدن الشرق اللیبي على الوحدة 



 إلجراءالرافضین  للفدرالیینة الوطنیة وتصدیھم واللحم
  . انتخابات المؤتمر الوطني العام

تصریحات عائشة وساعدي القذافي ودعوتھم وقد أدت 
حالة من  وءنش إلى المقاومة المسلحة إلى للموالین

التحدي الثوري عند أغلب اللیبیین لبقایا العائلة والنظام 
یة البناء السیاسي السابق ككل، وحفزھم على تسریع عمل

واالنتقال الدیمقراطي لضمان القطیعة السیاسیة مع 
إضافة لرغبة اللیبیین . النظام السابق ورموزه العائلیة

للمشاركة في الحیاة المدنیة والسیاسیة الجدیدة، وتشوقھم 
  . لرؤیة لیبیا دولة دیمقراطیة

كان لدور المرأة االجتماعي والسیاسي الفاعل بالمرحلة 
قالیة تأثیرا كبیرا في عملیة تشكل المجتمع المدني االنت

والسیاسي الجدید بتأسیس الجمعیات الخیریة النسائیة 
حزاب بفعالیة، وتنظیم االسواق الخیریة واالنضمام لأل

ولعل التنوع الفكري . والندوات وحلقات النقاش النسائیة
والسیاسي للنخب اللیبیة وتوجھات األحزاب والتكتالت 

، وظھور بعض الشخصیات ذات الحضور السیاسیة
المتمیز أثناء االیام االولى للثورة، والسجال حول 
وضعھا السیاسي أثناء حكم القذافي وبعده أعطى 

.دینامیكیة للجسم السیاسي الجدید

تخوف اللیبیین من تدخل  فقد كان زیادة على ما ذكر،
الجماعات السیاسیة  والدینیة في عملیة  بعض الدول أو

یل المشھد السیاسي، والوقوف بالمال والدعم تشك
اإلسالمیة من العوامل التي حفزت  حزابالسیاسي مع األ

یجابیة في عملیة بناء المجتمع اللیبیین على المشاركة اإل
المؤتمر  انتخاباتالمدني، والكیانات السیاسیة، وكذلك 
جندات والتدخالت الوطني نظرا للتحسس الكبیر من األ

  . الثقافة السیاسیة اللیبیةالخارجیة في 

داء المجلس الوطني االنتقالي والحكومة أضعف وقد أدى 
زیادة القناعة لدى أغلب الثوار  إلى االنتقالیة بعد التحریر

أھمیة قیادة العملیة االنتقالیة، والضغط بوالشعب اللیبي 
القوانین التي تنظم البیئة والحیاة  إلصدارعلى الدولة 

، وتسرع عملیة بناء الجسم السیاسي السیاسیة الجدیدة
 واستخدامھ السالح انتشاررغم و. واالنتقال الدیمقراطي

طراف الحاملة في أحیان كثیرة وسیلة ردع أمني بین األ
ن الجمیع سیخسر في فقد ظھرت قناعة مؤداھا  ألھ، 

وھذا ما تأكد عملیا یوم . سیاسیة ألھداف استخدامھحالة 
المظاھر  اختفتالعام، إذ المؤتمر الوطني  انتخابات

كل ذلك عزز ثقة . كامل ومدھش شبھ المسلحة بشكل

اللیبیین في المستقبل والعمل المدني، والتسریع في تشكیل 
  .السیاسیة حزابالكیانات واأل

  بناء وتنظیم المؤسسة االنتخابیة

  2011.8.3عالن الدستوري المؤقت الصادر في حدد اإل
یوما من  240الي مدة من قبل المجلس الوطني االنتق

موعدا )  2011أكتوبر/تشرین األول 23(إعالن التحریر 
نشاء إتم و. المؤتمر الوطني العام انتخابات إلجراء

المفوضیة العلیا لالنتخابات كھیئة وطنیة مخولة 
على إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام  باإلشراف

عن الصادر  2012لسنة ) 3(بموجب احكام القانون رقم 
صدر المجلس الوطني كما أ. المجلس الوطني االنتقالي

المؤتمر الوطني العام  انتخاببشأن  ااالنتقالي قانون
في شأن تحدید الدوائر االنتخابیة الخاصة  ا آخروقانون

 ،بصدور ھذه القوانینو. بانتخابات المؤتمر الوطني العام
من و .طار القانوني الذي ینظم العملیة االنتخابیةتشكل اإل

ت التي میزت المشھد السیاسي اللیبي تنظیم جئاالمفا
انتخابات محلیة شعبیة النتخاب مجالس لبعض المدن قبل 

 ن یصدر المجلس الوطني االنتقالي قانون االنتخاباتأ
   .رسمیةالنتخابات اال وقبل

  المفاجأة اللیبیة...انتخابات المؤتمر الوطني العام

وطني العام، كان أغلب قبل یوم من انتخابات المؤتمر ال
المراقبین للمشھد السیاسي واألمني وبعض اللیبیین 

لى حد ما في نجاح االنتخابات اللیبیة لعدة إیشككون 
أسباب، أھمھا االنتشار الواسع للسالح والتخوف من 

سیاسیا، وتھدید المنادین بالحكم الفیدرالي  استخدامھ
  .بإیقافھا في الشرق اللیبي

وشھدت  أجریت في الیوم المحدد االنتخاباتولكن 
. ة مناسبة بعكس كل التوقعاتأمنی أجواءمشاركة كثیفة و

 2639تنافس للفوز بمقاعد المؤتمر الوطني العام 
). قوائم(كیانا سیاسیا  374، و)مستقال(مترشحا فردیا 

، 2012.7.7من مراكز االقتراع یوم % 94ُفتح ما نسبتھ 
یة، و ُفتحت یوم وتعذر فتح الباقي لظروف أمنیة وفن

لیكتمل المشھد االنتخابي على كامل التراب  2012.7.8
من إجمالي المسجلین % 62أدلى ما نسبتھ و. اللیبي

بلغت و. وتعتبر نسبة جیدة، ولم تكن متوقعة بأصواتھم،
تمیزت و%. 39ناث واإل% 61نسبة مشاركة الذكور 

 ن والمحلیینیحضور كثیف للمراقبین الدولیاالنتخابات 



عداد والتنظیم، ونزاھة حسن اإل ھمأكدت تقاریرو
  .االنتخابات مع وجود بعض المالحظات الھامشیة

شعبیة عارمة  احتفالیةصاحب االنتخابات مظاھر وقد 
 الكونھوالحدث السیاسي،  ألھمیةفي أغلب المدن نظرا 

أول انتخابات ُتجرى في البالد مند ما یزید عن خمسة 
بمثابة طوق نجاة  بات ھوح االنتخانجا أن كما .عقود

دیمقراطي للیبیا من المأزق االجتماعي والسیاسي 
الذي تمر بھ، وجسر لعبورھا نحو بیئة وحیاة  منيواأل

  .سیاسیة جدیدة

أصطف . نجاح االنتخابات كان مفاجأة للیبیین والعالم
اللیبیون واللیبیات في طوابیر طویلة صباح یوم 

أبوابھا  حاالقترا ن تفتح بعض مراكزأ، وقبل 2012.7.7
مدینة بنغازي . االنتخابي االستحقاقرغبة في ممارسة 

ھالي بمھاجمة مركز تجمع حسمت أمرھا وقام األ
المعارضین لالنتخابات وطردھم بعیدا عن  الفیدرالیین

وشكل الشباب حلقات بشریة حول  .مراكز االقتراع
 بأصواتھمدالء لتمكین المنتخبین من اإل عمراكز االقترا

 شبھ المظاھر المسلحة بشكلواختفت . ةمنآظروف  في
ودھشة كثیر من المراقبین  استغرابكامل، وأثار ذلك 

  . للمشھد السیاسي واألمني اللیبي

  قراءة وتحلیل نتائج االنتخابات

 2012یولیو /تموز 17النتخابات یوم اأعلنت مفوضیة 
النتائج لمدة أربعة عشر  علىوفتح باب الطعون  نتائجال

الخاصة بالكیانات السیاسیة  النتائجبینت و. یوما
مقعدا من مقاعد المؤتمر الوطني  80والمخصص لھا 

 حصولھتحالف القوى الوطنیة، والعام الفوز الكبیر ل
ھیمن على نصف المقاعد  أنھ ، أيامقعد 39على 

مثل ذلك مفاجأة . المخصصة للكیانات السیاسیة
تتوقع فوز  كل التوقعات كانتف. االنتخابات اللیبیة

یة سالماألحزاب والكیانات ذات المرجعیة السیاسیة اإل
برغم وھو ما لم یتحقق  .كما حصل في تونس ومصر

الحملة االعالمیة الشرسة التي سبقت االنتخابات 
تجمع تحالف القوى الوطنیة ورئیسھ،  واستھدفت

والحمالت الدعائیة الضخمة التي قامت بھا تلك األحزاب 
  .ام، وجذب أصوات الناخبینلكسب الرأي الع

تحالف القوى الوطنیة تجمع سیاسي، یصفھ خصومھ و
، ویقوده السید محمود جبریل الذي .بالتجمع العلماني

 17لتحق بثورة اعمل مع النظام السابق لسنوات، و

ولى، وساھم بشكل فاعل في معركة فبرایر مند أیامھا األ
  . سیاسیةالدولي بالثورة وقیادتھا ال االعتراف انتزاع

مقعدا  17تحصل حزب العدالة والبناء على و
، وھو حزب ذو مرجعیة إسالمیة، والوعاء %)21.3(

كما تحصل حزب . خوان المسلمینالسیاسي لحركة اإل
، ومرجعیة ھذا %)3.8(مقعد  3الجبھة الوطنیة على 

الوطنیة التي تأسست في  ذنقاالحزب تعود الى جبھة اإل
ي الحیاة للدیمقراطیة وتحصل تجمع واد. 1981عام

، واالتحاد من أجل الوطن على %)2.5(على مقعدین 
، التیار الوطني الوسطى على مقعدین %)2.5(مقعدین 

خرى ، وتحصلت بقیة الكیانات السیاسیة األ%)2.5(
  %). 18.8(مقعدا  15على 

أھمھا،  التساؤالتنتائج االنتخابات جملة من وتطرح 
اسي من النجاح كما حصل السی إلسالمالم یتمكن لماذا 

ما ھي العوامل التي أوقفت عاصفة و ،في تونس ومصر
اإلسالم السیاسي المصاحبة لثورات الربیع العربي في 

تحالف  جحاألحزاب اإلسالمیة ون أخفقتلیبیا؟ لماذا 
القوى الوطنیة في نیل ثقة الناخبین اللیبیین؟ وما تأثیر 

تقالیة، وبناء ذلك على المشھد السیاسي، والعملیة االن
الدولة ومؤسساتھا؟ ھل ستراجع األحزاب والحركات 

یة في لیبیا  أھدافھا، ومنھج عملھا، سالموالجماعات اإل
  وخطابھا التعبوي، وتنظیمھا أم ستلجأ لتكتیكات أخرى؟

في  األحزاب اإلسالمیة في لیبیاوربما یعود إخفاق 
لى عدم وجود بیئة إحسب وجھة نظرنا   تصدر المشھد

 أطروحاتھاوسیاسیة في لیبیا مالئمة لنجاح  تماعیةاج
اللیبیون ف. ورؤاھا وبرامجھا كما في تونس ومصر

 سالمبطبیعتھم مجتمع إسالمي محافظ، یمارسون اإل
بروح ونمط وسطي دون مغاالة، وبالتالي ھناك ثقافة 

لكل فرد أو جماعة أو حزب یحاول  استھجان
دین لتحقیق االستعراض الدیني، وتسیس أو توظیف ال

أو  اقتصادیةأو  اجتماعیةمكانة أو موضع أو مصلحة 
  . سیاسیة

ممارسات بعض من قیادات االخوان المسلمین، كما أن 
ستعالئیة لحد ما بعد اوالتیارات اإلسالمیة السلفیة كانت 

 ھویمارس اعتادهانتصار الثورة، وخطابھا العام دیني 
، وال لآلخرقصاء بعض من التھمیش واإلھ اللیبیون، وفی
وأولویات المرحلة االنتقالیة التي  استحقاقاتیركز على 

تھم المواطن اللیبي، وإنما یطرح أھداف سیاسیة دینیة 
أثار ذلك ھواجس لدى كثیر من . لبناء الدولة القادمة



على الثورة، ونیة لتطبیق  انقالباللیبیین من وجود 
ة السیاسي بدعم أطراف خارجیة للسیطر سالممشروع اإل

كما راقب كثیر من اللیبیین . على منابع القرار في لیبیا
خوان المسلمین اإل واستعجالبعد التحریر حرص 

یة على السیطرة على سالموغیرھم من التیارات اإل
مفاصل القرار بالمجلس الوطني االنتقالي، والحكومة 

جھزة األمنیة، ومؤسسات الدولة، ووسائل االنتقالیة، واأل
جالس المحلیة للمدن، كل ذلك أثار كثیر من االعالم، والم

 كعملیةالھواجس، والتخوف الشعبي، وُفھم من البعض 
لسرقة الثورة وتھمیش الثوار الحقیقیین،  انقالب

  . والسیطرة على السلطة

یة باالعتداء سالمقیام بعض الجماعات اإل أن شك الو
ضرحة ونبشھا أو تفجیرھا كان على بعض المقابر واأل

المجتمعات المحلیة لما في خاصة  ،فعل سلبیةلھ ردة 
ضرحة من قیمة ورسوخ في تشكلھ تلك القبور واأل
ُحسبت تلك الممارسات على و. الذاكرة الدینیة الشعبیة

الجماعات واألحزاب التي تقدم برامجھا السیاسیة من 
یر في ثتأ لذلك خالل طرح دیني، وبالتالي ربما كان

ألحزاب وكیانات غیر  توجھ نسبة من أصوات الناخبین
  . السیاسي اإلسالممحسوبة على 

كان خطاب تجمع القوى الوطنیة مالمسا  ،في المقابلو
ن أمال اللیبیین في المرحلة االنتقالیة، كما آلھموم و
لرئیسھ، وخبرتھ بمؤسسات الدولة،  الكاریزمیةالقدرات 

والبیئة الدیمقراطیة في المجتمعات الغربیة جعلتھ أكثر 
ن أخطاء منھجیة ألذا یمكن القول . ن اللیبیینقربا م

خوان والتیارات اإلسالمیة في وممارسات إجرائیة لإل
لیبیا، إضافة لعدم قدرتھم على الفھم الصحیح للشخصیة 

بالخصم السیاسي  واستخفافھماللیبیة وعالقتھا بالدین، 
شریحة  كانت من العوامل التي ساھمت في فقدانھم لثقة

  .ینبالناخ معتبرة من

زیادة على ما سبق، ھناك تخوف كبیر لدى الكثیر من و
وجود بعض الدول تقف وراء بعض من اللیبیین 

وبالتالي تولدت قناعة في . األحزاب والكیانات السیاسیة
للمال السیاسي  جالشارع اللیبي بوجود استخدام ممنھ

القادم من الخارج في دعم بعض الجماعات واألحزاب 
زادت ھذه القناعة ترسخا . المیةذات المرجعیة اإلس

عندما شاھد الناخب القدرات المادیة الضخمة لبعض 
ربما  .یة في لوحات الدعایة االنتخابیةسالماألحزاب اإل

أقنع ذلك الكثیر لالتجاه نحو أحزاب وكیانات أخرى غیر 

ھي  القراءة الثانیة لذلك .یةسالمتلك ذات التوجھات اإل
جیھ رسالة من خالل صنادیق ربما أراد اللیبیون تو أنھ

شخاص الذین لدول واألااالقتراع ومعاقبة بعض 
و تلوین المشھد أجندات سیاسیة ما، أیحاولون فرض 

السیاسي باللون الذي یحلو لھم من خالل المال أو النفود 
  . السیاسي

لمرأة وحصولھا ل فاعلة مشاركةوتمیزت االنتخابات ب
 واتجھت. العام الوطني المؤتمرمن مقاعد % 15.5على 

فقد . أغلب أصوات النساء لصالح تحالف القوى الوطنیة
المرأة، وقیام  حیالي المتشدد سالمالخطاب اإلاستفز 

مر بالمعروف والنھي عن البعض بتشكیل لجان األ
المنكر، وبعض الممارسات الرافضة لمشاركة المرأة 

  . نسبة من النساء

ألحزاب ا لعدم تمكن ال شك أن ھناك عوامل أخرىو
والجماعات اإلسالمیة من الفوز الساحق بانتخابات 

في ھذه المجال لتناولھا  عالمؤتمر الوطني العام ال یتس
ن أوقفوا عاصفة یاللیبی أن خالصة القولو. الورقة

السیاسي التي ھبت مع ربیع الثورات العربیة،  سالماإل
ومنعوا أو أجلوا ھبوبھا على لیبیا لقناعة بعض اللیبیین 

  .نھا ال تلبي طموحاتھم السیاسیةبا

  ما بعد االنتخاباتمشھد 

المنافسة على أشدھا بین تجمع القوى الوطنیة إن 
عضاء واألحزاب ذات المرجعیة اإلسالمیة الستقطاب األ

ھناك من یتھم و .خرىالمستقلین واألحزاب والكیانات األ
غراءات المالیة والمادیة ستخدام اإلبا بعض األحزاب

شكل  وقد .في عملیات االستقطاب الجاریة والتنمویة
بعض المستقلین كتلة مستقلة داخل المؤتمر الوطني العام 

ویبدو . بھدف خلق توازن بین القوى السیاسیة المتنافسة
ن عملیة سھلة نظرا وعملیة تشكیل الحكومة لن تكأن 

 إلدارةلعدم وجود توافق على رؤیة وخطة طریق وطنیة 
  . ال الدیمقراطيزمة وعملیة االنتقاأل

تسلیم السلطة من  2012أغسطس /آب 9وتم في یوم 
المجلس االنتقالي المؤقت إلى المؤتمر الوطني العام 

ویعتبر ذلك یوما تاریخیا في تاریخ لیبیا . المنتخب
  . السیاسي الجدید

وبرغم الفوز الكبیر لتحالف القوى الوطنیة في 
عركة ما بعد االنتخابات، فإن التحالف لم یستطع إدارة م

االنتخابات والفوز برئاسة المؤتمر الوطني العام 



لقد نجحت األحزاب والتكتالت ذات ). البرلمان(
المرجعیة اإلسالمیة في تدبیر انقالب سیاسي دیمقراطي 
ضد توجھات الناخبین ونتائج االنتخابات داخل أروقة 

وفشل مرشح تحالف القوى . المؤتمر الوطني العام
زیدان في الحصول على ثقة أغلبیة  علي.الوطنیة د

محمد .المؤتمر لیكون رئیسا لھ، ونجح في ذلك د
المقریف رئیس حزب الجبھة الوطنیة، وبالتالي أصبح 

، وھو معارض )أول برلمان بعد الثورة(رئیسا للمؤتمر 
للنظام السابق، وقریب من توجھات األحزاب اإلسالمیة، 

كر ونظرة ولكنھ یتمیز برؤیة إسالمیة وسطیة، وف
.معاصرة

، تم اختیار رئیس 2012سبتمبر /أیلول 12یوم    وفي
تنافس على رئاسة الوزراء . الحكومة االنتقالیة الثانیة

مصطفى .ثمانیة مترشحین، ووصل للجولة األخیرة د
أبوشاقور نائب رئیس الوزراء بالحكومة الحالیة، 
والمحسوب على حزب الجبھة الوطنیة الذي یترأسھ 

محمد المقریف رئیس المؤتمر الوطني العام، و  .السید د
   تحصل. محمد جبریل رئیس تحالف القوى الوطنیة. د

صوتا لصالح  94صوتا مقابل  96أبوشاقور على 
عملیة اختیار رئیس الوزراء ظاھریا وقد تمت . جبریل

وفق النھج الدیمقراطي وباالقتراع السري، وتم نقلھا 
ظیت باھتمام ومتابعة مباشرة عبر القنوات المرئیة وح

أبوشاقور حالیا بإجراء . ویقوم د. شعبیة كبیرة
.المشاورات لتشكیل الحكومة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لقد برھنت األحزاب والتكتالت ذات المرجعیة السیاسیة 
اإلسالمیة أنھا لن تترك السلطة السیاسیة في لیبیا 

كما تمكنت وبذكاء وخبرة ودھاء سیاسي من . بسھولة
االوراق داخل قاعة المؤتمر الوطني،  إعادة ترتیب

والفوز برئاسة الوزراء، وإلحاق ھزیمة سیاسیة قاسیة 
محمود جبریل .بتحالف القوى الوطنیة الذي یترأسھ د

برغم الفوز الشعبي الكبیر الذي حققھ التحالف في 
وأدى ذلك إلى  .2012.7.7االنتخابات التي أجریت في 

التحالف الوطني خیبة أمال الناخبین الذین منحوا 
أصواتھم وثقتھم، وطرح جملة من التساؤالت أھمھا، أن 
ما جرى ویجري بالمشھد السیاسي اللیبي یعكس صراعا 
مخیفا على السلطة، أي من یحكم لیبیا بعد القذافي، وال 
یجسد تنافسا دیمقراطیا ھدفھ ترسیخ قیم الحیاة 

. والممارسة الدیمقراطیة، والتداول السلمي على السلطة
وھناك تخوف كبیر لدى نسبة معتبرة من اللیبیین من 
استبدال دیكتاتوریة القذافي بدكتاتوریة جماعة أو تیارات 

  . وأحزاب ذات مرجعیة سیاسیة إسالمیة

  


