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امللف املرصى - العدد  38 - السنة الرابعة

لعبت القبيلة يف ليبيا عىل مر التاريخ دوًرا أساسًيا يف إدارة 
شئون الدولة الليبية؛ وذلك بسبب غياب أو ضعف احلكومة 
املعروفني  والعشائر  القبائل  لزعامء  ُيعهد  كان  فقد  املركزية، 
باسم "األعيان" إدارة شئوهنم املحلية، ورغم تأسيس الدولة 
يف  ليبيا  ختضع  كانت  – حيث   1951 عام  يف  احلديثة  الليبية 
أنه  إال   – الربيطاين  االحتالل  ثم  العثامنية  للخالفة  السابق 
تقسم  كانت  حيث  الليبي،  املشهد  يف  القبيلة  حتكم  استمر 
و"إقليم  فزان"  و"إقليم  برقة"  "إقليم  هي  أقاليم  لثالثة  ليبيا 
من  عالية  بدرجة  يتمتعون  بحكام  تدار  وكانت  طرابلس" 
والقبلية  السياسية  االختالفات  عمق  ما  وهو  االستقاللية، 
أسايس  كالعب  القبيلة  استمرت  وقد  ليبيا.  يف  واالجتامعية 
 )1969 – إدريس )1951  امللك  ليبيا خالل فرتة حكم  يف 
ومن بعده القذايف )1969 – 2011( رغم حماوالهتام لتوسيع 
الدولة  قيم  وفرض  القبائل  عىل  املركزية  احلكومة  سلطة 
احلديثة، حيث فشلت تلك املحاوالت بسبب رفض القبائل 
أو  أجنبية  مرشوعات  خلدمة  هتدف  أهنا  عىل  إليها  والنظر  هلا 

خدمة نظام القذايف. 
وقد برز الدور القبيل يف ليبيا بقوة يف أعقاب الثورة الليبية 
من  تبقى  ما  واهنيار  القذايف  نظام  وإسقاط   2011 فرباير  يف 
الفراغ  القبيلة لتمأل  الليبية، حيث تقدمت  الدولة  مؤسسات 
ليبيا  يف  واألمنية  السياسية  املؤسسات  اهنيار  خلفه  الذي 
يف  األحداث  جمريات  يف  الفعيل  املتحكم  هي  القبيلة  لتصبح 
وامليليشيات  السياسية  الفصائل واألحزاب  ليبيا. وأصبحت 

املختلفة،  الليبية  للقبائل  واجهة  جمرد  إال  هي  ما  املسلحة 
والرصاع فيام بينها ما هو يف األساس إال رصاع قبيل.

أبرز القبائل املتواجدة عىل الساحة الليبية:
يتواجد يف ليبيا ما ال يقل عن 140 قبيلة تنقسم كل منها إىل 
التي هتيمن  الكربى هي  القبائل  أن  عدة فروع وعشائر، غري 
عىل جمريات األحداث يف ليبيا وتؤثر فيها، ويمكن تناول أبرز 
ليبيا  مناطق  يف  الليبية  الساحة  عىل  املتواجدة  الليبية  القبائل 
التارخيية الثالثة املنطقة الرشقية )إقليم برقة( واملنطقة الغربية 
النحو  )إقليم طرابلس( واملنطقة اجلنوبية )إقليم فزان(، عىل 

التايل:
1- أبرز القبائل يف املنطقة الرشقية )إقليم برقة(: 

ألف  أفرادها نحو 300  ويبلغ عدد  "العبيدات"،  قبيلة   -
نظام  إسقاط  يف  أساسًيا  دوًرا  القبيلة  هذه  لعبت  وقد  نسمة 
املنتمني  األمنيني  القادة  من  عدد  انشقاق  خالل  من  القذايف 
للقبيلة عن نظام القذايف مما أفقده السيطرة عىل منطقة طربق، 

وهو ما اكسبها نفوًذا ورشعية كبرية يف ليبيا بعد الثورة. 
مثل  أخرى  قبائل  "العبيدات"  قبيلة  بجانب  يوجد   -
وهتيمن  و"املسامري"  و"العواقري"  و"الرباعصة"  "املغاربة" 
ليبيا  والعسكرية يف  األمنية  املناصب  القبائل عىل معظم  هذه 
منذ فرتة حكم امللك إدريس مروًرا بالقذايف وحتى فرتة ما بعد 
القبيلة  أبناء  يتوالها  التي  األمنية  املناصب  أبرز  الثورة، ومن 
يف الوقت احلايل اللواء "عبد الرازق الناظوري" رئيس أركان 
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مستقبل األزمة الليبية: احللول والتحديات
اجليش الوطني الليبي يف الرشق التابع لربملان طربق، واللواء 
أركان اجليش الليبي  العبيدي"  رئيس  اهلل  السالم جاد  "عبد 
بومخادة  "ونيس  والعقيد  الوطني،  الوفاق  حلكومة  التابع 
الليبي  الوطني  اجليش  يف  الصاعقة  قوات  قائد  املغريب" 
باسم  املسامري" الناطق  "أمحد  والعقيد  لربملان طربق،  التابع 
آمر  الربعيص"  رمضان  التابع لربملان طربق و"اللواء  اجليش 
العمل  يف  املسامري  قبيلة  وختتص  "سبها".  العسكرية  املنطقة 
يف  مناصب  أفرداها  من  عدد  ويشغل  الداخيل  االستخباري 

جهاز التفتيش العام يف طربق. 
2- أبرز القبائل يف املنطقة الغربية )إقليم طرابلس(: 

وأكثرها  الليبية  القبائل  أكرب  من  تعترب  "ورفلة"،  قبيلة   -
جنوب  حتى  ليبيا  غرب  يف  أبناؤها  ينترش  حيث  انتشاًرا، 
ليبيا عند حدود النيجر وتشاد، وتعد مدينة بني وليد الواقعة 
جنوب رشق العاصمة طرابلس هي املعقل الرئييس للقبيلة. 
وقد التزمت القبيلة احلياد أثناء الثورة الليبية حيث مل تنحاز إىل 
نظام القذايف أو الثوار يف القتال الدائر بينهام، ورغم ذلك إال 
أنه قد انحاز عدد من أبنائها يف القتال بجانب قوات القذايف 
القبائل  بصورة غري رسمية وهو ما جعلها يف حالة عداء مع 
"مرصاتة"  قبيلة  الليبية وعىل رأسها  للثورة  الداعمة  األخرى 
التي شنت محلة عسكرية عىل مدينة بني وليد املعقل الرئييس 

للقبيلة يف فرباير 2012.
"مرصاتة"، ترتكز يف مدينة مرصاتة الواقعة  قبائل مدينة   -
عىل بعد نحو 200 كيلومرت رشق العاصمة طرابلس، وتعترب 
يشتغل  حيث  وعسكرًيا،  اقتصادًيا  الليبية  القبائل  أقوى  من 
املدينة  امتالك  من  مستفيدين  القدم  منذ  بالتجارة  أفرادها 
بتمويل  للمدينة  املنتمني  األعامل  رجال  ويقوم  جتاري.  مليناء 
وتسليح الكتائب املسلحة التابعة ملرصاتة مما جعلها من القوى 
ليبيا والتي يقدر عدد قواها بنحو 35  الرئيسية يف  العسكرية 
من  ضخم  عدد  عن  فضال  دبابة   200 وحوايل  مقاتل  ألف 
األسلحة اخلفيفة والثقيلة. وهتيمن مدينة مرصاتة عىل غالبية 
الغربية منذ سيطرهتا عىل العاصمة طرابلس وطردها  املنطقة 
يف  حفرت  خليفة  يقودها  التي  الكرامة  لعملية  التابعة  للقوات 
أساسًيا  دوًرا  التابعة ملرصاتة  القوات  لعبت  عام 2014، كام 
 2016 ديسمرب  يف  داعش  تنظيم  من  رست  مدينة  حترير  يف 
حيث كانت هتيمن قوات مرصاتة عىل تشكيلة حتالف "البنيان 
املرصوص" الذي شكلته حكومة الوفاق الوطني يف منتصف 

عام 2016 لتحرير مدينة رست من تنظيم داعش.
يف  الواقعة  الزنتان  مدينة  يف  تتواجد  "الزنتان"،  قبيلة   -
العاصمة  غرب  جنوب  نفوسة(  )جبال  الغريب  اجلبل  منطقة 
أفرادها  من  عدد  يتوىل  كان  الزنتان  أن  ورغم  طرابلس، 

مناصب يف املؤسسات األمنية يف عهد القذايف إال أهنا شاركت 
اعتقال  الزنتان" يف  "ثوار  القذايف ونجح  نظام  الثورة ضد  يف 
سجن  يف  وظل   2011 أكتوبر  يف  القذايف"  اإلسالم  "سيف 
الزنتان رصاحه يف يونيو 2017  الزنتان إىل أن أطلقت قبيلة 

بموجب قانون العفو العام الصادر عن جملس النواب. 
- قبيلة "ترهونة"، تعترب من أكرب القبائل الليبية حيث تضم 
نحو 65 قبيلة فرعية ويرتكز غالبية أبناء هذه القبيلة يف مدينة 
ويشكل  طرابلس  العاصمة  رشق  جنوب  الواقعة  "ترهونة" 
يشكل  وكان  طرابلس،  العاصمة  سكان  ثلث  نحو  أفرادها 
بجانبه، وقد  القذايف وقاتلو  ترهونة غالبية جنود جيش  أبناء 
أبناء  ودعوة  القذايف  نظام  من  للتربؤ  القبيلة  مشايخ  سعى 

القبيلة لالنضامم للثورة بعدما تبني هلم قرب اهنياره.
وادي  منطقة  يف  القبيلة  هذه  تتمركز  "املقارحة":  قبيلة   -
يف  أيًضا  أبناؤها  وينترش  ليبيا  غريب  وسط  الواقعة  الشاطئ 
العاصمة طرابلس وغرهبا، وعمل عدد من أبناء هذه القبيلة 
السالم جلود"  "عبد  أبرزهم  ومن  القذايف  نظام  كقيادات يف 
تم  أن  إىل  القذايف  نظام  يف  الثاين  بالرجل  يوصف  كان  الذي 
إبعاده يف عام 1993، و"عبد اهلل السنويس" رئيس املخابرات 
السابق  الضابط  املقرحي"  الباسط  و"عبد  القذايف،  عهد  يف 
باالستخبارات الليبية واملتهم يف قضية "لوكريب"، وقد اقرتن 
إليها  ينتمي  التي  "القذاذفة"  بقبيلة  "املقارحة"  قبيلة  اسم 

القذايف مما جعلها عرضة للتهميش واالضطهاد بعد الثورة.
3- أبرز القبائل يف املنطقة اجلنوبية )إقليم فزان(: 

- قبيلة "التبو"، تعد من أكرب قبائل اجلنوب الليبي وترتكز 
يف مدن سبها وأوباري واجلفرة بجنوب ليبيا وهلا امتدادات يف 
شامل تشاد وشامل رشق النيجر، وحتتفظ هذه القبيلة بتاميزها 
الثقايف واللغوي عن القبائل العربية األخرى، وعادة ما تدخل 
وعىل  األخرى  القبائل  مع  دموية  رصاعات  يف  القبيلة  هذه 
التجارة  منافذ  عىل  الرصاع  بسبب  "الطوارق"  قبيلة  رأسها 

والتهريب عىل طول حدود ليبيا اجلنوبية.
"الطوارق"، وهي قبيلة أمازيغية ترتكز يف مدينتي  قبيلة   -
غات وغدامس بأقىص جنوب ليبيا، ولدهيا امتدادات يف شامل 
النيجر وجنوب اجلزائر وشامل مايل، ويتحدث أبناؤها اللغة 
عهد  يف  لالضطهاد  القبيلة  هذه  تعرضت  وقد  األمازيغية، 
القذايف حيث ُحِرم أبناؤها من الرقم الوطني وجواز السفر، 
وخاضت هذه القبيلة رصاعات دامية مع قبيلة "التبو" بسبب 
ليبيا  حدود  طول  عىل  والتهريب  التجارة  منافذ  عىل  الرصاع 

اجلنوبية.
العربية يف  القبائل  "أوالد سليامن"، وهي من أكرب  قبيلة   -
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إقليم  املايض  يف  حتكم  كانت  حيث  وأقدمها  الليبي  اجلنوب 
من  وتتكون   ،1842 وحتى   1830 عام  من  الفرتة  يف  فزان 
سبها  مدينة  يف  أفرادها  غالبية  ويرتكز  صغرية  قبائل  عدة 
يف  امتدادات  ولدهيا  رست  مدينة  جنوب  هراوة  ومنطقة 
نظام  مع  القبيلة  وقد حتالفت  وتونس.  ومرص  والنيجر  تشاد 
الليبية  بالدولة  قيادية  مناصب  أبنائها  القذايف وتوىل عدد من 
"عبد اهلل منصور" مدير األمن  منذ التسعينيات ومن أبرزهم 
الداخيل يف عهد القذايف والذي هرب للنيجر بعد إسقاط نظام 

القذايف.
التنافس القبيل والرصاع السيايس يف ليبيا: 

تارخيية  ورصاعات  تنافسات  بوجود  الليبية  القبائل  تتسم 
عام  يف  احلديثة  الليبية  الدولة  تأسيس  قبل  خاصة  بينها  فيام 
الدولة  القذايف واهنيار مؤسسات  نظام  1951، ومع سقوط 
تقدمت  املركزية  السلطة  وضعف  واألمنية  السياسية  الليبية 
فيام  التنافس  جدد  ما  وهو  الفراغ  هذا  مللء  الليبية  القبائل 
سقوط  خلفه  الذي  واألمني  السيايس  الفراغ  ملء  عىل  بينها 
إىل  الليبية  القبائل  القذايف. ولتحقيق هذا اهلدف سعت  نظام 
التي برزت عىل الساحة  اختاذ األحزاب والتيارات السياسية 
عقب سقوط نظام القذايف كواجهة سياسية هلا وتقديم الدعم 
التمثيل  بام يمكنها من احلصول عىل أكرب قدر من  الالزم هلا 
انقسمت إىل  ليبيا قد  الليبية، وملا كانت  الدولة  يف مؤسسات 
توزعت  فقد  إسالمي  والثاين  مدين  األول  أساسيني:  تيارين 

القبائل الليبية بينهام، وذلك عىل النحو التايل:
1- القبائل التي دعمت التيار املدين – الليربايل:  

دعمت غالبية قبائل رشق ليبيا التيار املدين والتي يأيت عىل 
رأسها قبائل "العبيدات" و"املسامري" و"العواقري" و"املغاربة" 
الليبي  الربملان  حالًيا  تستضيف  التي  وهي  و"الرباعصة"، 
املؤقتة  واحلكومة  املدنية  القوى  عليه  هتيمن  الذي  اجلديد 
التابعة له برئاسة عبد اهلل الثني. كام دعمت قبيلة ورفلة التيار 
يقوده  الذي  الديمقراطية"  القوى  "حتالف  يف  ممثاًل  املدين 
"حممود جربيل" أحد أبناء قبيلة ورفلة، ونجحت قبيلة ورفلة 
يف حشد دعم القبائل األخرى يف غرب ليبيا للتيار املدين مثل 
قبائل "الزنتان" و"املقارحة" و"ترهونة" و"ورشفانه" خاصة 
لقبيلة مرصاتة أكرب  "ورفلة" العداء  القبائل تشارك  وأن هذه 
قبيلة  حتالفت  الليبي  اجلنوب  ويف  اإلسالمي.  للتيار  داعم 

التيار املدين يف ليبيا. "الزنتان" لدعم  "التبو" مع قبيلة 
2- القبائل التي دعمت التيار اإلسالمي: 

تعد قبيلة مرصاتة يف غرب ليبيا أكرب داعم للتيار اإلسالمي 
يف  ممثلة  املسلمني"  اإلخوان  "مجاعة  مقدمتهم  ويف  ليبيا  يف 

الوطن  و"حزب  والبناء"  العدالة  "حزب  السيايس  ذراعها 
السلفي" الذي يتزعمه "عبد احلكيم بلحاج" أحد قادة اجلامعة 
الليبية املقاتلة. ونجحت مرصاتة يف تكوين حتالف قبيل داعم 
للتيار اإلسالمي يف ليبيا حيث استقطبت عدًدا من أبناء القبائل 
األمازيغية يف مدن جبل نفوسة الواقعة شامل غرب ليبيا مثل 
كام  اإلسالمي.  التيار  لدعم  و"غريان"  "نالوت"  و  "ككلة" 
ليبيا  جنوب  يف  و"الطوارق"  سليامن"  "أوالد  قبائل  دعمت 
دعاًم  تقدم  التي  "التبو"  قبيلة  ملواجهة  اإلسالمي  التيار 
الليبي حالًيا حكومة  الغرب  قبائل  املدين. وتستضيف  للتيار 
الوفاق الوطني التي تلقى دعاًم من قبل القوى اإٍلسالمية يف 
الوطني  املؤمتر  للدولة" وريث  األعىل  ليبيا و"املجلس  غرب 
كام  اإلسالميني،  قبل  من  عليه  واملهيمن  واليته  املنتهية  العام 
التابعة  اإلسالمية  الوطني  اإلنقاذ  حكومة  سابًقا  استضافت 

للمؤمتر الوطني العام. 
ومع تزايد االنقسام السيايس يف ليبيا وحتول الرصاع السيايس 
يف ليبيا إىل رصاع مسلح بعد انتخابات يونيو 2014 ورفض 
التيار  اإلسالميني االعرتاف هبزيمتهم يف االنتخابات لصالح 
املدين، انخرط أبناء القبائل يف القتال الدائر يف ليبيا بني معسكر 
"عملية الكرامة" الذي يقوده املشري "خليفة حفرت" قائد اجليش 
الليبي  الربملان  قبل  من  واملدعوم  الرشق  يف  الليبي  الوطني 
الثني"  "عبد اهلل  له برئاسة  التابعة  اجلديد يف طربق واحلكومة 
ليبيا" املدعوم من  والقوى املدنية بصفة عامة، و"حتالف فجر 
قبل األحزاب والقوى اإلسالمية واملؤمتر الوطني العام املنتهية 

واليته وحكومة اإلنقاذ اإلسالمية املنحلة. 
تعترب  التي   – الرشقية  املنطقة  قبائل  أبناء  انخرط  فقد 
الليبي  الربملان  املدين وتستضيف  للتيار  الرئييس  املعقل  حالًيا 
واجليش  الثني  اهلل  عبد  برئاسة  عنه  املنبثقة  املؤقتة  واحلكومة 
العبيدات  قبائل  – وعىل رأسهم  بقيادة حفرت  الليبي  الوطني 
ليبيا  رشق  يف  حفرت  بجانب  القتال  يف  والعواقري  والرباعصة 
ضد التنظيامت املتشددة التي كانت تلقى دعاًم من قبل حتالف 
)الفيدراليون(  برقة"  "جيش  قيام  عن  فضاًل  هذا  ليبيا،  فجر 
النفطية  املنشآت  حرس  قائد  اجلرضان"  "إبراهيم  بزعامة 
بالقتال بجانب حفرت يف منطقة اهلالل النفطي ضد قوات فجر 
ليبيا. كام قاتلت كتائب قبيلة الزنتان ممثلة يف لوائي الصواعق 
قبيلة  بزعامة  الغربية  املنطقة  يف  القبائل  وحتالف  والقعقاع 
الزنتان معركة مع  ورشفانة بجانب حفرت، وخاضت كتائب 
انتهت  ليبيا  انضويت حتت حتالف فجر  التي  كتائب مرصاتة 

هبزيمة الزنتان وسيطرة مرصاتة عىل العاصمة طرابلس.
أكثر  مرصاتة  لقبيلة  التابعة  الكتائب  قاتلت  املقابل  ويف 
الوسطى"  "لواء  يف  ممثلة  ليبيا  غرب  يف  وتنظياًم  قوة  الكتائب 
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مستقبل األزمة الليبية: احللول والتحديات
حتت  اجلنوب  يف  الثالثة"  و"القوة  الغربية"  املنطقة  و"لواء 
كام  الكرامة.  معسكر  مواجهة  يف  ليبيا  فجر  حتالف  غطاء 
نفوسة"  "ثوار جبل  بـ  ما يعرف  ليبيا  قاتل حتت حتالف فجر 
الذي يضم أبناء عدد من مدن جبل نفوسة شامل غرب ليبيا 
يف  مرصاتة  مع  حتالفت  "والتي  "نالوت  "ككلة" و  مدن  مثل 
"أوالد سليامن"  مواجهة قبائل الزنتان، هذا فضاًل عن قبائل 
بجانب مرصاتة يف  قاتلت  التي  ليبيا  و"الطوارق" يف جنوب 

مواجهة قبيلة التبو التي حتالفت مع حفرت. 
 – القبلية  التحالفات  وتغري  الليبي  السيايس  االتفاق 

السياسية: 
عدة  تقلبات  السياسية   – القبيلة  التحالفات  شهدت 
 2015 ديسمرب   17 يف  الليبي  السيايس  االتفاق  توقيع  منذ 
يف  الرساج  فائز  برئاسة  الوطني  الوفاق  حكومة  وتشكيل 
القبلية  القوى  مواقف  تباين  أدى  حيث   ،2016 عام  مطلع 
من  الواحد  التحالف  بداخل  الليبية  والعسكرية  والسياسية 
االتفاق السيايس وحكومة الوفاق الوطني إىل إعادة تشكيل 
تلك التحالفات. وقد زاد من تقلب وتغري التحالفات القبلية 
وثقل  أمهية  ملدى  الليبية  األزمة  أطراف  إدراك  السياسية   –
األرض  عىل  والقوة  الرصاع  موازين  قلب  يف  القبيل  العامل 
سياسية  مناصب  أبنائهم  من  عدد  بمنح  استقطاهبم  وحماولة 

وأمنية يف مؤسسات الدولة الليبية.   
باألساس  املدعوم  الكرامة"  "معسكر  حتالف  صعيد  فعىل 
من قبل قبائل املنطقة الرشقية والذي أعلن رفضه االعرتاف 
املنبثقة  الوطني  الوفاق  وحكومة  الليبي  السيايس  باالتفاق 
بـ  يعرف  ما  قائد  اجلرضان"  "إبراهيم  عنه  انشق  فقد  عنه،  
حرس املنشأت النفطية" ودخل  "جهاز  وقائد  برقة"  "جيش 
يف حتالف عسكري مع مرصاتة وشن هجوًما عىل حفرت معترًبا 
إياه الوجه األخر لداعش ويسعى لالنقالب عىل الديمقراطية 
قوات  بني  املواجهات  وانتهت  عسكري،  حكم  وتأسيس 
اجلرضان وقوات حفرت بنجاح األخري يف السيطرة عىل منطقة 
اهلالل النفطي وطرد قوات اجلرضان منها يف سبتمرب 2016. 
 204 الفرقة  قائد  الربغثي"  "املهدي  العقيد  تعيني  أدى  وقد 
الرباغثة  لقبيلة  قيادة حفرت واملنتمي  التي تعمل حتت  دبابات 
إىل  الوطني  الوفاق  حكومة  يف  للدفاع  وزيًرا  ليبيا  رشق  يف 
عملية  دعم  من  موقفهم  حول  القبيلة  بداخل  انقسامات 

الكرامة التي يقودها حفرت.
الداعمة  القبائل  أكرب  إحدى   – العواقري  قبيلة  شهدت  كام 
حلفرت يف رشق ليبيا – مؤخًرا انقساًما بعد أن عني رئيس حكومة 
"فائز الرساج" يف مطلع شهر سبتمرب اجلاري  الوفاق الوطني 
"العواقري"  لقبيلة  املنتمي  إقعيم"  منصور  حممد  "فرج  النقيب 

وكياًل لوزارة الداخلية يف حكومة الوفاق، وكان "فرج إقعيم" 
ومكافحة  اخلاصة  املهامت  قوة  جهاز  رئيس  سابًقا  شغل  قد 
اإلرهاب يف احلكومة املؤقتة يف الرشق برئاسة "عبد اهلل الثني" 
تزايد  وقد  الكرامة.  معسكر  يف  البارزين  القادة  من  ويعد 
لقبيلة  املجلس األعىل  أن أصدر  بعد  القبيلة  بداخل  االنقسام 
العواقري بياًنا أعلن فيه ترحيبه بالقرار ودعمه حلكومة الوفاق 
قائد  إبداء  عن  فضاًل  هذا  الليبي،  النواب  وجملس  الوطني 
أيًضا  ينتمي  االستخبارات العسكرية "صالح بولغيب" الذي 
إىل قبيلة العواقري استعداده للتعاون مع "إقعيم" يف بسط األمن 
ومشايخ  أعيان  من  عدد  أصدر  املقابل  ويف  الرشقية.  باملنطقة 
"عيل  الرئايس  املجلس  رئيس  نائب  بينهم  من  العواقري  قبيلة 
القطراين" وعميد بلدية بنغازي "عبدالرمحن العبار" بياًنا أعلنوا 
النواب  وجملس  "حفرت"  بقيادة  الوطني  للجيش  دعمهم  فيه 
واحلكومة املؤقتة املنبثقة عنه، ودعوا فيه أبناء قبيلة العواقري إىل 

عدم التعامل مع املجلس الرئايس حلكومة الوفاق.
وعىل صعيد حتالف اإلسالميني يف الغرب الليبي واملسمى 
انقسامات  اآلخر  هو  شهد  فقد  ليبيا"،  فجر  بـ"حتالف 
وحكومة  السيايس  االتفاق  من  املواقف  تباين  خلفية  عىل 
داعم  أكرب  مرصاتة  قبيلة  شهدت  حيث  الوطني،  الوفاق 
السياسية  مكوناهتا  بني  انقسامات  ليبيا  يف  اإلسالمي  للتيار 
الوفاق  وحكومة  السيايس  لالتفاق  مؤيد  بني  ما  والعسكرية 
ملدينة  البلدي  املجلس  يؤيد  حيث  هلام،  رافضني  وآخرين 
مرصاتة  أعيان  وجملس  مرصاتة  نواب  وجتمع  مرصاتة 
االتفاق السيايس الليبي وحكومة الوفاق الوطني املنبثقة عنه 
السيايس  االتفاق  بموجب  املشكل  للدولة  األعىل  واملجلس 
جوالت  يف  وشاركوا  السابق  العام  الوطني  للمؤمتر  كبديل 
جملس  يرفض  بينام  املتحدة،  األمم  ترعاها  التي  املفاوضات 
مرصاتة  نواب  لتجمع  واملقاطعون  مرصاتة  وحكامء  شورى 
وحكومة  السيايس  االتفاق  مرصاته  العسكري  واملجلس 
املنتهية  العام  الوطني ويطالبون بعودة املؤمتر الوطني  الوفاق 

واليته وحكومة اإلنقاذ الوطني اإلسالمية ملامرسة مهامهام.
ويف حني يرغب أعيان قبيلة مرصاتة يف االنخراط يف املسار 
الوطنية  املصاحلة  ملف  وإنجاز  الليبية  األزمة  حلل  السيايس 
من  سلًبا  تأثرت  التي  االقتصادية  مصاحلها  عىل  حرًصا 
له يف  تعرضت  الذي  العسكري  الليبي واالستنزاف  الرصاع 
قتاهلا ضد تنظيم داعش يف مدينة رست أواخر العام املايض، 
ترغب بعض املجموعات األخرى مثل اجلامعة الليبية املقاتلة 
وكتيبة ثوار طرابلس ورسايا الدفاع عن بنغازي وميليشيات 
وترفض  حفرت  قوات  ضد  القتال  استمرار  يف  بادي  صالح 
االتفاق السيايس معتربة إياه خيانة لدماء الشهداء. وقد وصل 
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امللف املرصى - العدد  38 - السنة الرابعة
مارس  يف  مرصاتة  العسكري  املجلس  مطالبة  حلد  اخلالف 
جملس  وتشكيل  مرصاتة  البلدي  املجلس  بإسقاط   2017

جديد إلدارة شئون املدينة. 
املصاحلات القبلية واحلل السيايس لألزمة الليبية:

الذي  الرئييس  القوى اإلقليمية والدولية للدور  مع إدراك 
تلعبه القبيلة يف الرصاع الليبي من خالل الدعم الذي تقدمه 
الليبية، بدأت األمم املتحدة والقوى اإلقليمية  لطريف األزمة 
لتسوية  كمدخل  القبلية  املصاحلات  عىل  الرتكيز  يف  والدولية 
يف  الليبية  القبائل  املتحدة  األمم  أرشكت  فقد  الليبية.  األزمة 
املجتمعي"  "احلوار  بند  الليبي حتت  الوطني  احلوار  جلسات 
من خالل عقد جلسات حوار بني رؤساء املجالس البلدية يف 
وعقدت  املدين  املجتمع  منظامت  وممثيل  املختلفة  ليبيا  مناطق 
عن  فضاًل   ،2015 يناير  شهر  يف  جنيف  مدينة  يف  جلستني 
الوطني  احلوار  جلسات  يف  القبائل  وأعيان  مشايخ  إرشاك 

الليبي. 
بني  حوار  جلسات  والدولية  اإلقليمية  القوى  رعت  كام 
املرصية  العاصمة  استضافت  حيث  املختلفة،  الليبية  القبائل 
"ملتقى  عنوان  حتت  الليبية  القبائل  بني  اجتامعني  القاهرة 
والثاين   2014 أكتوبر  شهر  يف  األول  عقد  الليبية"  القبائل 
الليبية.  السياسية لألزمة  التسوية  يف مايو 2015 هبدف دفع 
كام توسطت قطر يف نوفمرب 2015 إلهناء النزاع املسلح بني 
قبيلتي "التبو" )املحسوبة عىل معسكر الكرامة( و"الطوارق" 
أسفر  ما  وهو  اإلسالمي(  ليبيا  فجر  حتالف  عىل  )املحسوبة 
 23 يف  القطرية  بالعاصمة  سالم  اتفاق  القبيلتني  توقيع  عن 
نوفمرب 2015، وأعلنت القبيلتني يف 26 مايو 2017 تطبيق 
ينص  والذي  الطرفان  وقعه  الذي  السالم  اتفاق  بنود  مجيع 
عىل وقف إطالق النار بني الطرفني وإهناء املظاهر املسلحة يف 
مدينة أوباري بجنوب ليبيا وفتح الطريق العام املغلق الرابط 
واملهجرين  النازحني  وبلدة سبها، وعودة  أوباري  مدينة  بني 

إىل مدهنم وبلداهتم.
املصاحلة  ملفات  إنجاز  يف  حموري  بدور  إيطاليا  تقوم  كام 
روما  اإليطالية  العاصمة  استضافت  فقد  الليبية،  القبائل  بني 
مرصاتة  قبيلتي  بني  مصاحلة  جلسات   2016 ديسمرب  يف 
والزنتان، كام رعت وزارة الداخلية اإليطالية مفاوضات بني 

قبيلتي أوالد سليامن والتبو يف جنوب ليبيا إلهناء النزاع بينهام 
القبيلتني يف مارس 2017  بتوقيع  املفاوضات  وتوجت هذه 
بمقر السفارة الليبية بالعاصمة اإليطالية روما اتفاًقا للمصاحلة 
األهلية الشاملة، كام استضافت إيطاليا أيًضا لقاءات مصاحلة 

بني الطوارق والتبو. 
القبائل  لعبت  فقد  إليها  اإلشارة  السابق  اجلهود  وبجانب 
بينها بعدما أهنكتها  الليبية بذاهتا دوًرا يف إهناء اخلالفات فيام 
احلروب والرصاعات وكلفتها خسائر مادية وبرشية وفقداهنا 
الثقة بالزعامء السياسيني يف تسوية ما بينهم من خالفات، حيث 
املنازعات"  فض  "جلان  بـ  يعرف  ما  الليبية  القبائل  شكلت 
لتسوية خالفاهتم البينية وقد لعبت هذه اللجان دوًرا بارًزا يف 
تسوية عدد من اخلالفات القبلية لعل من أبرزها نجاح جلنة 
املشكلة  و"القذاذفة"  "أوالد سليامن"  النزاع بني قبيلتي  فض 
يف  ورفلة  لقبائل  االجتامعي  واملجلس  فزان  قبائل  أعيان  من 
إهناء النزاع بني القبيلتني بعد توقيعهام يف ديسمرب 2016 عىل 
من  املصاحلة  وفود  بحضور  وذلك  السلمي  للتعايش  وثيقة 
مدن برقة وسوق اجلمعة والزنتان وترهونة وسبها. ويف يونيو 
"مرصاتة" و"تاجوراء" اتفاق مصاحلة  مدينتا  2017 وقعت 
بعد أن طردوا  تاغوراء إىل منازهلم  نازحي  تم بموجبه عودة 
القذايف،  بجانب  قتاهلم  بسبب  مرصاتة  قوات  يد  عىل  منها 
وقد جاءت هذه املصاحلة كنتاج جلهود جلنة مصاحلة مرصاتة 

وتاجوراء املشكلة من بلدي مرصاتة وحميل تاجوراء.
الليبي  الرصاع  يف  أساسًيا  العًبا  القبيلة  تعد   ، املجمل  يف 
الفراغ  ملء  عىل  القبائل  بني  رصاًعا  جوهره  يف  يعترب  الذي 
واهنيار  القذايف  نظام  سقوط  خلفه  الذي  واألمني  السيايس 
للتيار  املمثل  الكرامة  وأن معسكر  الليبية،  الدولة  مؤسسات 
املدين يف ليبيا وحتالف فجر ليبيا املمثل للتيار اإلسالمي ما مها 
ينخرط  التي  الليبية  للقبائل  وعسكرية  سياسية  واجهات  إال 
أبناؤها باألساس يف القتال الدائر يف ليبيا. ومن ثم فإن تسوية 
األزمة السياسية يف ليبيا يتوقف يف جزء كبري منها عىل تسوية 
لتوزيع  مناسبة  صيغة  وإجياد  الليبية  القبائل  بني  اخلالفات 
القوى  بينها وهو ما سريغم  فيام  السياسية واألمنية  املناصب 
السياسية املختلفة يف النهاية عىل القبول هبذه الصيغة خوًفا من 

فقدان الدعم القبيل هلا.


