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حاسم يف الثورة الليبية ضد العقيد معمر القذايف .ومع
لعب اإلسالميون دو ًرا
اً
ذلك فقد أثار مدى تأثريهم يف ليبيا الجديدة مخاوف يف املجتمع الدويل .فبعد
يومني من اقتحام مجمع القذايف باب العزيزية يف طرابلس ،دعت وزيرة الخارجية
األمريكية هيالري كلينتون املجلس الوطني االنتقايل إىل اتخاذ «موقف حازم ضد
التطرف العنيف» – يف إشارة واضحة إىل املقاتلني اإلسالميني.
يكتنف مرشوع بناء الدولة وترسيخ الدميقراطية يف ليبيا مجموعة من العوامل،
مبا يف ذلك عدم وجود مؤسسات قامئة من قبل ،والرتتيبات األمنية الضعيفة ،وقلة
الخربة السياسية والرصامة األيديولوجية للعديد من الجهات الفاعلة املعنية .كذلك
انتشار األسلحة ،والمركزية امليليشيات اإلسالمية ،وقربها من مرسح تنظيم القاعدة
يف بالد املغرب اإلسالمي جميعها عنارص ساهمت يف ازدياد عدم االستقرار .ويجد
اإلسالميون الليبيون أنفسهم يف خضم هذه التحديات .ويحتاج دورهم إىل تحليل
وفهم أفضل .ينقسم هذا التقرير السيايس املوجز إىل ثالثة أجزاء .يحدد القسم
األول القوى اإلسالمية الرئيسية يف ليبيا ويقدم ملحات عامة مخترصة عن خلفيات
تلك القوى .ويحاول الجزء الثاين فهم القضايا البارزة التي تواجه اإلسالميني الليبيني
وتأثريها عىل السلوك السيايس اإلسالمي .ويختتم القسم األخري باآلثار السياسية
املتعلقة باملجتمع الدويل.

اإلسالميون يف ليبيا تحت حكم القذايف :نظرة عامة
يركز هذا التقرير السيايس املوجز عىل جامعة اإلخوان املسلمني وفروعها ،أي
الجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا  -التي تسمى اآلن الحركة اإلسالمية الليبية من
أجل التغيري – والتابعني لها ،فضالً عن الحركة السلفية الالمركزية وغري املتبلورة
تنظيم ًيا .سوف تكون كل من هذه الجامعات ،وكذلك امليليشيات واألحزاب
املرتبطة بها ،أطراف فاعلة ذات أهمية حاسمة يف تشكيل هوية وطبيعة الدولة
الليبية يف املستقبل والتحول الذي تشهده يف مرحلة ما بعد الثورة .املنظامت
اإلسالمية واأليديولوجيات األخرى لها وجود يف ليبيا ،وتضم جامعات مثل حزب
التحرير وجامعة التبليغ والدعوة .ونظ ًرا للتأثري املحدود لهذه الجامعات األخرى،
سيكون الرتكيز عىل خلفية جامعة اإلخوان ،والجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا،
والسلفيني.
جامعة اإلخوان املسلمون وفروعها
يعود تاريخ اإلخوان املسلمون يف ليبيا إىل عام  ،1949عندما ف َّر عدد من أعضاء
جامعة اإلخوان املسلمني املرصية من عمليات القمع يف القاهرة ولجأوا إىل بنغازي،
حيث استضافهم األمري إدريس السنويس 2.يف نفس الوقت ،عاد بعض من الليبيني
الذين شاركوا يف الحرب العربية اإلرسائيلية األوىل عام  1948إىل وطنهم لنرش
تعاليم اإلخوان املسلمني يف البالد 3وتم تأسيس أول هيكل تنظيمي واضح يف عام
 1968عندما وضع إخوان طرابلس وبنغازي تسلسالً هرم ًيا متمرك ًزا حول «لجان
القيادة» 4.وقد جمدت هذه الجامعة معظم أنشطتها كرد فعل عىل انقالب العقيد

معمر القذايف عام  1969لتجنب القمع .ويف عام  ،1974حذر القذايف من أنه إذا
كان اإلخوان يريدون بدء نشاطهم الدعوي ،فعليهم القيام بذلك خارج ليبيا.
وطلب من عدد من شخصيات اإلخوان مغادرة البالد ،وهاجر العديد منهم إىل
أوروبا والواليات املتحدة.
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ولدت جامعة اإلخوان املسلمني الليبية من جديد يف الواليات املتحدة 6.فقد
أنشأ األعضاء «الجامعة اإلسالمية  -ليبيا» عام  1980ونرشوا مجلة بعنوان
«املسلم» .و يف عام  ،1982عاد العديد من شخصيات اإلخوان الذين كانوا
يدرسون يف الواليات املتحدة إىل ليبيا إلعادة تأسيس الجامعة 7.ومع ذلك ،فقد
شاركت بعض الشخصيات البارزة يف تأسيس الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا وانضموا
إليها ،وهي جبهة ذات تعددية قومية من الناحية األيديولوجية تسعى إىل تغيري
النظام .تسببت هذه الخطوة يف إحداث انقسام داخل صفوف اإلخوان بني أولئك
الذين يؤمنون بأهمية حفاظ الجامعة عىل خصوصيتها اإليديولوجية واستقاللها
التنظيمي وغريهم ممن أراد العمل تحت مظلة سياسية ذات نطاق متسع .وبغض
النظر عن هذا فقد فشلت محاوالت الجبهة القومية إلنقاذ ليبيا يف قلب نظام
الحكم بالقوة ،تلك املحاوالت التي بدأت «مبعركة باب العزيزية» عام  ،1984و
أعقبها «مرشوع الجزائر» الذي دعمته الواليات املتحدة عام  1985و «مرشوع
تشاد» بني عامي  1986و .1990
حركة التجمع اإلسالمي هي جامعة أخرى تربطها روابط تاريخية مع جامعة
اإلخوان الليبية .حيث ترك الكثري من أعضائها البارزين جامعة اإلخوان املسلمني
لتأسيس حركة التجمع اإلسالمي عام  8.1992وكام هو الحال مع الجبهة الوطنية
إلنقاذ ليبيا ،سعت حركة التجمع اإلسالمي إىل إحداث تغيري مبارش يف النظام من
خالل النشاط اإلسالمي السيايس واملسلح .ولكن عانت الحركة من رضبة قوية
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عندما فقدت الكثري من رموزها يف مذبحة سجن أبو سليم عام .1996
استمرت معاناة جامعة اإلخوان املسلمني والجامعات التابعة لها نتيجة حملة
وحشية ومستمرة من القمع خالل مثانينات وتسعينات القرن العرشين ،والسيام
خالل التمرد املسلح للجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا ( 10.)1998-1995وتم اعتقال
أكرث من  150عض ًوا من أعضاء جامعة اإلخوان يف العامني الذين أعقبا التمرد ،من
بينهم رئيس الجامعة ونائبه .ويف عام  ،1999بدأ حوار الجامعة مع النظام 11.وع َّزز
هذا الحوار مبادرات سيف اإلسالم يف عامي  2005و  ،2006والتي هدفت إىل
استاملة جامعات املعارضة وتحييدها ،مع الرتكيز عىل اإلسالميني بشكل خاص .يف
عام  ،2009قدر املراقب العام السابق لجامعة اإلخوان املسلمني الليبية ،سليامن
أساسا يف
عبد القادر ،أن الجامعة متتلك بضعة آالف من األعضاء يف ليبيا ،يرتكزون ً
القطاعات املهنية والطالبية ،مع  200فردًا من شخصيات أخرى يف املنفى 12.وكانت
هذه الكوادر بالغة األهمية للحركة أثناء الثورة الليبية التي اندلعت يف فرباير
 2011واملرحلة التي أعقبتها.
الجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا والحركة الجهادية
تم تأسيس الجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا عام  1990عىل غرار املنظمة املرصية،
الجهاد :جامعة رسية ونخبوية وشبه عسكرية عىل وجه الحرص ،تهدف إىل قلب
نظام الحكم 13.وبعد أن كشفت السلطات الليبية النقاب عنها اضطرت الحركة

عمر عاشور هو زميل زائر يف مركز بروكنجز الدوحة ومدير برنامج الدراسات العليا لسياسة الرشق األوسط يف جامعة اكسرت .وهو مؤلف كتاب مكافحة
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إىل أن تعلن عن وجودها عل ًنا للمرة األوىل يف  18أكتوبر  1995وتبع ذلك حملة
قمع وحشية ،وقادت الجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا مترد منخفض املستوى ملدة
أساسا يف رشق ليبيا .وقد حاولت هذه الجامعة اغتيال القذايف يف
ثالث سنوات تركَّز ً
ثالث مناسبات .وفقًا لتقديرات النظام ،قُتل  165من املسؤولني والضباط والجنود
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أساسا إىل املخابرات واألجهزة األمنية – خالل املواجهات.
الليبيني – املنتمني ً
وخرست الجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا  177عض ًوا ،من بينهم قائدها األعىل يف
ليبيا وأربعة من أعضاء مجلس شورى الجامعة 15.ومع حلول عام  1998قرر مجلس
شورى الجامعة فرض وقف إطالق النار ملدة ثالث سنوات ،عىل أن يتم إعادة النظر
فيه عام  .2001ومع ذلك ،فقد غريت أحداث  11سبتمرب هذه الحسابات.
وفقًا لقادة وأعضاء الجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا الذين متت مقابلتهم يف
طرابلس ،بدأ حوار مع النظام الليبي يف عام  .2005وبحلول عام  ،2006شارك
ستة من أعضاء مجلس شورى الجامعة يف هذه املحادثات .ومع نهاية عام ،2010
نرشت الجامعة كتاب بعنوان دراسات تصحيحية يف تفاهامت الجهاد وإنفاذ
األخالق وحكم الشعب ،ودعا الكتاب ملنع التمرد املسلح والدعوة إىل التسامح
مع األيديولوجيات واألديان األخرى .يف مارس  ،2010أعلن سيف اإلسالم اإلفراج
عن قادة الجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا وأشاد بكتابهم يف مؤمتر عام حرضه
دبلوماسيون وأكادمييون وصحفيون غربيون.
قامت الجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا والتيار الجهادي ،مثلهام مثل جامعة
اإلخوان املسلمني وفروعها ،بدعم ثورة فرباير  2011ولعبت دو ًرا ها ًما يف اإلطاحة
بنظام القذايف .وجلبت الحركة ثروة من القوات شبه العسكرية ذات الخربة إىل
الثوار عدميي الخربة نسب ًيا يف ليبيا .فقد اشرتك أعضاء الحركة بقوة يف اشتباكات
مسلحة عديدة ،ومنها نزاعات يف أفغانستان والجزائر والشيشان .ومن بعد ذلك،
غريت الجامعة اسمها لتصبح الحركة اإلسالمية الليبية من أجل التغيري .وكثري من
أعضائها اآلن يشكلون جز ًء من املجلس العسكري طرابلس.
وكانت حركة الشهداء هي جامعة جهادية أخرى أصغر نشطت يف عهد القذايف.
أساسا يف بنغازي وضواحيها ،وتتألف أيضً ا من قدامى املحاربني
تتمركز الجامعة ً
الليبيني الذين شاركوا يف النزاع األفغاين 16.ومرة أخرى لعب بعض أعضائها دو ًرا
فاعالً يف الثورة .باإلضافة إىل الجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا وحركة الشهداء،
نشطت خاليا المركزية صغرية متعددة يف رشق ليبيا تحت حكم القذايف ،وأرسلت
املجاهدين الذين يعملون لحسابهم الخاص للقتال يف العراق وأفغانستان
والجزائر 17.وعمو ًما ،جاء معظم املتطوعني الليبيني الذين حاربوا يف الخارج من
التيار الجهادي (مبا يف ذلك الجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا وحركة الشهداء وخاليا
أخرى) .وبحسب التقديرات فإن ما يقرب من  2000مقاتل من هؤالء املتطوعني
قد شاركوا يف رصاعات مسلحة يف الخارج بني منتصف مثانينات القرن العرشين
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وعام .2011
الحركة السلفية
تعود نشأة التيار السلفي يف ليبيا إىل ستينات القرن العرشين 19.وكام هو الحال يف
بلدان أخرى ،تنقسم السلفية غري الجهادية يف ليبيا إىل تيارين فرعيني هام :سلفية
الوضع الراهن/السياسية/املدرسية والسلفية السياسية/اإلصالحية .وعىل الرغم
من ارتباط سلفية الوضع الراهن بعلامء الدين السعوديني فقد كانت قادرة عىل
أساسا إىل طبيعتها السياسية النسبية
اإلستمرار يف ظل نظام القذايف ،ويرجع ذلك ً
وتأييدها الخطايب للحكام الحاليني .وكام كان الحال مع بعض السلفيني املرصيني،
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كان الشيوخ الذين ينتمون إىل هذا التيار الفرعي ضد الثورة الليبية يف البداية.

بني شهري فرباير وأغسطس  ،2011تم استخدام البعض منهم للقيام بالدعاية
املوالية للقذايف عن طريق بث ترصيحات عىل شاشة التلفزيون وعرب اإلذاعة
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هدفت إىل منح رشعية دينية للنظام ،ويف نفس الوقت نزع الرشعية عن الثوار.
حجم من اإلخوان املسلمني
وعىل الرغم من أن التيار السلفي يف ليبيا يعد أكرب اً
والجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا إال أنه يعاين من غياب القيادة والهيكل
التنظيمي .وكام هو الحال يف مرص يف مرحلة ما بعد الثورة – حيث أسست
الجامعات السلفية أحزابًا سياسية ،وتحتل اآلن  24يف املئة من مقاعد الربملان –
فمن املرجح أن يتغري هذا الوضع .فالعديد من السفليني الليبيني يستعدون اآلن
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للمشاركة يف العملية السياسية من خالل تأسيس األحزاب السياسية.
بغرض االختصار ،يعرض الشكل  1املوجود يف امللحق املنظامت اإلسالمية املذكورة
سابقاَ وخصائصها الرئيسية.

اإلسالميون والثورة الليبية :سياسة الحزب وامليليشيا
يف عشية الثورة ،واجهت معظم الجامعات واالتجاهات اإلسالمية املذكورة آنفا
أزمة مصداقية ،تتشابه يف نواح كثرية مع ما شهده اإلسالميني املرصيني .وكان
اإلخوان املسلمون والجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا وبعض الشخصيات من
الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا وغريهم قد عقدوا محادثات مع عنارص من النظام،
وأبرز هذه العنارص كان سيف اإلسالم القذايف وعبد الله السنويس .و يف أواخر
مارس  – 2010يف مؤمتر حرضه املؤلف – كان سيف اإلسالم يشري إىل أعضاء بارزين
يف الجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا عىل أنهم «أخوة» ،وإىل شخصيات من اإلخوان
املسلمني عىل أنهم «أصدقاء أعزاء» .وبسبب الصدمة التي نتجت عن الوحشية
التي تعامل بها النظام مع احتجاجات بنغازي التي فجرت الثورة ودعم سيف
اإلسالم لهذه السياسات ،فقد وقف اإلسالميون بجانب االنتفاضة .وكام ذكرنا،
كانت هناك بعض االستثناءات القليلة بني سلفيي الوضع الراهن.
ال يبدو أن اإلسالميني يف ليبيا قد تورطوا مبارش ًة يف التحريض عىل الثورة .وقد نفى
فوزي أبو كتف ،رئيس تحالف الكتائب الثورية يف رشق ليبيا ونائب وزير دفاع
سابق يف ظل املجلس الوطني االنتقايل ،أن تكون جامعة اإلخوان املسلمني قد لعبت
أي دور يف التخطيط لالنتفاضة 23.كان أبو كتف قيادي بارز يف التنظيم وأمىض أكرث
من  18عا ًما يف سجون القذايف 24.يف الوقت نفسه ،استشار النظام نعامن بن عثامن،
عضو سابق بارز يف الجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا الذي عمل مع سيف اإلسالم،
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عىل مرشوعه اإلصالحي ،ليبيا الغد ،حول كيفية التعامل مع االنتفاضة يف بنغازي.
وقد قدم املشورة وأويص بالحوار بدالً من رد الفعل العنيف.
حاسم
عىل الرغم من هذا التقرب من النظام يف وقت ما ،لعب اإلسالميون دو ًرا
اً
يف الثورة .كانت ملعظم الكتائب التي حاربت ضد القذايف خلفية إسالمية ،وأحيانًا
خلفية جهادية .ففي الرشق ،رأس إسامعيل صاليب ،وهو قائد إسالمي قريب من
جامعة اإلخوان املسلمني ،الكتيبة  17فرباير التي اتخذت بنغازي مق ًرا لها .ويف
الغرب ،كان عبد الحكيم بلحاج – وهو حال ًيا قائد املجلس العسكري طرابلس
– رأس الحربة يف الهجوم عىل مجمع باب العزيزية الخاص بالقذايف .وبلحاج،
واملعروف يف العامل الجهادي باسم أيب عبد الله الصادق ،هو قائد سابق يف الجامعة
اإلسالمية املقاتلة بليبيا .وعقب االستحواذ عىل رست يف أكتوبر املايض ،حاول
اإلسالميون تعزيز ثرواتهم السياسية من خالل تنظيم أنفسهم إما يف أحزاب
سياسية أو جامعات مسلحة أو كالهام.
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اإلخوان املسلمون وحزب العدالة والبناء

الحركة اإلسالمية الليبية من أجل التغيري واملجلس العسكري طرابلس

كانت جامعة اإلخوان داعمة للمجلس الوطني االنتقايل منذ البداية ،وأصبحت
بعض شخصياتها الرئيسية أعضاء يف هذا املجلس 26.تسعى جامعة اإلخوان
املسلمون الليبية إىل إتباع منوذج مامثل واضعة يف اعتبارها تجربة حزب الحرية
والعدالة التابع لجامعة اإلخوان املرصية .فبعد املؤمتر التاسع الذي ُعقد يف بنغازي
زعيم جديدً ا ،وزاد عدد
يف نوفمرب  ،2011أعاد التنظيم هيكلة نفسه ،وانتخب اً
27
أعضاء مجلسه االستشاري من  11إىل  30عض ًوا وقرر تشكيل حزب سيايس .وقال
بشري القباطي ،املرشد العام املنتخب مؤخ ًرا« 28،ستستند املشاركة يف الحزب عىل
أساس فردي ،ال أساس جامعي» ،ويعني ترصيحه هذا أن الحزب لن يكون واجهة
سياسية ،وعىل وجه التحديد ،لن يكون واجهة إسالمية (مثل الجبهة اإلسالمية
إلنقاذ الجزائر) .وأضاف جمعة الجامطي ،ممثل سابق يف املجلس الوطني االنتقايل
يف لندن« ،أنهم يريدونه أن يكون مثل حزب الحرية والعدالة يف مرص ،حيث 80
يف املئة من أعضائه من اإلخوان املسلمني و  20يف املئة من اآلخرين ،ليستطيعوا
29
أن يقولوا أنه حزب شامل».

الحركة اإلسالمية الليبية من أجل التغيري هي الوريث للجامعة اإلسالمية املقاتلة
بليبيا .وقد أُعلن عن تأسيسها يف  51فرباير  2011من قبل الناطق الرسمي
باسمها يف لندن ،أنيس الرشيف ،والذي أصبح فيام بعد املتحدث الرسمي باسم
املجلس العسكري طرابلس .وتتكون كل من الحركة اإلسالمية الليبية من أجل
التغيري واملجلس بشكل رئييس من شخصيات سابقة يف الجامعة اإلسالمية املقاتلة
بليبيا والتابعني لها .وم ًعا يشكلون ما بني  5000إىل  7000عض ًوا .يسيطر املجلس
العسكري طرابلس عىل أجزاء مختلفة من طرابلس ،ولكن ليس جميع املناطق
الحيوية .فقد تم اعتقال بلحاج نفسه لبضع ساعات يف مطار طرابلس عندما كان
يف طريقه إىل تركيا من قبل ميليشيا متناحرة وهي كتيبة الزنتان .هذه املجموعة
تنتمي إىل املجلس العسكري الزنتان ،الذي كان يرأسه وزير الدفاع الحايل أسامة
الجوييل .ويف أعقاب تهديدات بالقيام بانقالب من قبل مجلس الثوريني طرابلس،
وهي ميليشيا أخرى تسيطر عليها الزنتان ،تم تعيني الجوييل وزي ًرا للدفاع ،يف
محاولة واضحة السرتضاء كال الجامعتني .هاتان امليليشياتان تشكالن جز ًء من
املجلس العسكري يف غرب ليبيا ،وهو فصيل مهم يُنظر إليه باعتباره ثقالً موازنًا
للجامعات اإلسالمية ،وأبرزها الحركة اإلسالمية الليبية من أجل التغيري واملجلس
العسكري طرابلس.

وكام يقول األمني بلحاج ،رئيس اللجنة التأسيسية للحزب ،أن الحزب ،الذي تأسس
رسم ًيا يف  3مارس  ،2011هو «حزب وطني مدين مبرجعية إسالمية[ ...ويضم كل
رصا كبريًا لجامعة اإلخوان املسلمني ،التي
من] اإلسالميني والقوميني» .،كان ذلك ن ً
كانت موجودة يف ليبيا منذ  63عا ًما ولكنها مل تتمكن من العمل عل ًنا .يف الواقع،
عندما ذكر التلفزيون الحكومي أخريًا الجامعة يف برامجه العامة ،كان ذلك إلظهار
جثث قادتها معلقة يف أعمدة اإلنارة بالشوارع يف مثانينات القرن العرشين .يف ذلك
الوقت ،أشارت وسائل إعالم القذايف إليهم عىل أنهم «الزنادقة الضالني» .واآلن،
ميضون قد ًما من خالل حزب «العدالة والبناء».
عندما اقرتح عيل الصاليب ،وهو ناشط بارز كان ينتمي لجامعة اإلخوان املسلمني،
تكوين تحالف التجمع الوطني ليشمل جامعة اإلخوان املسلمني والجامعات
اإلسالمية األخرى ،رفضت الجامعة اقرتاحه 30.إنها تسعى حال ًيا إىل فرض سيطرتها
عىل ذراعها السيايس ،واالبتعاد عن إقامة تحالفات مع الجهاديني السابقني (مثل
أعضاء الجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا) التي قد تؤدي لتوجيه انتقادات دولية
لها .ومن املحتمل أيضً ا رفض املبادرات املقرتحة من قبل املنتمني السابقني مثل
الصاليب إلرسال رسالة إىل القاعدة الشعبية والصفوف املتوسطة يف التنظيم أنه لن
يتم التغايض عن االنشقاقات .لذلك ،فاملحددات الرئيسية لسلوك جامعة اإلخوان
املسلمني الليبية يف الفرتة االنتقالية هي تأمني رشعية محلية ودولية ،وتوسيع نطاق
وجودها يف جميع أنحاء البالد ،والحفاظ عىل سيطرة مركزية عىل أعضائها.
باإلضافة إىل حزب الحرية والبناء ،فإن اإلخوان عىل عالقة وثيقة بتحالف مكون من
كتائب ثورية ميثلها بشكل رئييس تحالف الكتائب الثورية ،وهو تحالف مكون من
أكرث من عرشين كتيبة من الكتائب الرشقية .ومع ذلك ،ال تقترص الكتائب التابعة
لإلخوان عىل تحالف الكتائب الثورية .فقد رصح أبو كتف يف أوائل أبريل «نحن
بصدد اإلعالن عن اتحاد وطني للكتائب الثورية» 31.وسوف يكون االتحاد مستقل
عن وزاريت الدفاع والداخلية ،وميكن أن يستخدم قوته لقمع الجامعات املسلحة
األخرى التي ال تزال تعمل يف طرابلس 32.وأضاف «أننا سنوقفهم ،أو نسجنهم....
نحن نعلم املقاتلني .وسنقرر من هو ثوري ومن هو غري ثوري ...امليليشيات هي
املشكلة ،ولكنها أيضً ا الحل» 33.يف وقت كتابة هذا التقرير ،كانت املحادثات ال تزال
مستمرة إلدخال املجلس العسكري طرابلس ضمن االتحاد.
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تعيني الجوييل يف منصب وزير الدفاع هو مؤرش لعدد من القضايا الحاسمة .فهو
يكشف عن النفوذ السيايس للمجلس العسكري غرب ليبيا واملجلس العسكري
الزنتان ومجلس الثوريني طرابلس مقارنة مع الحركة اإلسالمية الليبية من أجل
التغيري واملجلس العسكري طرابلس .لكنه يظهر أيضً ا أن هذا األخري ليس عىل
استعداد لتحدي الوضع الراهن الحايل من خالل العمل املسلح .وباإلضافة إىل ذلك،
فإنه يشري إىل رغبة املجلس الوطني االنتقايل يف تجنب االنتقاد الدويل يف اختيار
عدم تعيني جهادي سابق مثل بلحاج كوزير دفاع أو وزير للداخلية .من الناحية
السياسية ،كانت الحركة اإلسالمية الليبية من أجل التغيري جز ًء من الجهود الرامية
لتشكيل جبهة تحالف مع جامعة اإلخوان املسلمني وشخصيات إسالمية أخرى مثل
أساسا إىل رفض
عيل الصاليب .ولكن ُولد مجلس التجمع الوطني مي ًتا ،ويرجع ذلك ً
اإلخوان االنضامم إليه .يف وقت كتابة هذا التقرير ،كانت الحركة اإلسالمية الليبية
من أجل التغيري تشارك يف مفاوضات مختلفة مع الجامعات السياسية اإلسالمية
وبغرض التوضيح ،يبني الشكل  2يف امللحق العالقة بني مختلف الفصائل السياسية
وامليليشيات الناشطة حال ًيا يف ليبيا.

التحديات التي تواجه اإلسالميني يف ليبيا
الهياكل التنظيمية والدعم الجامهريي
يرتبط وجود فرق كبري بني اإلخوان املسلمني يف مرص و حركة النهضة يف تونس من
جهة ،واإلسالميني يف ليبيا من جهة أخرى بالتفاوت يف درجاتها املؤسساتية وطبيعة
تفاعلها مع السكان .فقد خضعت جامعة اإلخوان يف مرص للتجديد منذ أوائل
سبعينات القرن العرشين 34،ومنذ ذلك الحني عملت يف ظروف خطرة لحشد الدعم
الجامهريي يف الجامعات والنقابات املهنية والنقابات واألحياء السكنية .األمر
نفسه ينطبق عىل الدعوة السلفية يف اإلسكندرية ،وهو التنظيم األم لحزب النور
السلفي املرصي 35.واتخذت حركة النهضة يف تونس مسار مامثل ،عىل الرغم من
تجميد الجهود املبذولة لحشد الدعم الجامهريي بني عامي  1990و  2011نتيجة
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لسياسات بن عيل القمعية .مل تتح لجامعة اإلخوان املسلمني الليبية والجامعة
اإلسالمية املقاتلة بليبيا وجامعات أخرى الفرصة للتواصل مع الجامهري بنفس
الطريقة ،كام أنها مل تتمكن من بناء هياكل تنظيمية أو مؤسسات فعالة داخل
ليبيا .عىل الرغم من ذلك ،تستعد هذه الجامعات لتحقيق االزدهار يف املشهد
السيايس الوليد يف ليبيا .فتجربتها السياسية النسبية ،إىل جانب القدرة عىل نرش
رموز الدين والخطابة يف مجتمع محافظ وأوراق اعتامد ثورية قوية توفر لها ميزة
عىل القوى السياسية األخرى.
التحوالت السلوكية واأليديولوجية
يتعني عىل اإلسالميني يف ليبيا التعامل مع موروثات أيديولوجية وخطابية قد تكون
معقدة ،باإلضافة إىل عدم نضوجها املؤسيس .يف الفرتة االنتقالية ،تظهر أسئلة
عىل السطح حول مدى التزامها بالقيم الدميقراطية وحقوق املرأة ،وبشكل أعم،
تصوراتها عن «اآلخر» السيايس واأليديولوجي والديني .كانت محاولة الجامعة
أن تكون شاملة واضحة يف مؤمتر حزب العدالة والبناء يف أوائل مارس .وكان وليد
السكران ،وهو عضو من خارج اإلخوان ،مرش ًحا لقيادة الحزب ،وخاضت خمس
سيدات االنتخابات لالنضامم إىل أعضاء مجلس شورى الجامعة املكون من 45
عض ًًوا ،وقد نجح ثالث منهن.
وبينام يُظهر قادة هذه الجامعات التزامهم بسياسة واقعية ،يتوقع املؤيدين من
القاعدة الجامهريية عىل األرجح أيديولوجية للحفاظ عىل تأثري قوي عىل السلوك.
ومن ثم فالتحدي الذي يواجه القيادة هو كيفية حشد الدعم وإكسابه صبغة
رشعية ملساندة سياسات مثرية للجدل  -والتي قد تشمل بناء تحالفات مع غري
اإلسالميني .ومع ذلك ،قد تهدأ حدة التوتر بني الواقعية السياسية وااللتزامات
األيديولوجية من خالل تجربة النفي يف الغرب ،والذي ينطوي يف كثري من األحيان
عىل درجة من التحول األيديولوجي .ينطبق هذا بصفة خاصة عىل جامعة اإلخوان
املسلمني و الحركة اإلسالمية الليبية من أجل التغيري ،ولكن ال ينطبق عىل الفريق
السلفي املحيل األضخم.
تنعكس مثل هذه التحوالت يف ترصيحات بعض الجهاديني السابقني .يقول عبد
الحكيم الحسادي وهو عضو سابق يف منصب متوسط يف الجامعة اإلسالمية املقاتلة
بليبيا ،وكان قد مثل مدينة درنة يف املجلس الوطني االنتقايل سابقًا».وجهة نظرنا
تبدأ يف التغيري عن الغرب .إذا كنا نكره األمريكيني بنسبة  100يف املئة من قبل،
فاليوم نكرههم أقل من قبل بنسبة  50يف املئة»[« .األمريكيون] قد بدأوا تخليص
أنفسهم من أخطائهم املاضية من خالل مساعدتنا يف الحفاظ عىل دماء أبنائنا».
هذه النربة تتامىش بوجه عام مع معظم ما كان يقوله قادة الحركة اإلسالمية الليبية
من أجل التغيري منذ فرباير  .2011يف كثري من الحاالت ،أجربتهم تجاربهم يف النزاع
املسلح يف أفغانستان والجزائر وليبيا إىل إعادة النظر يف اسرتاتيجياتهم واالعتدال
يف سلوكهم وأيديولوجيتهم .أحد أسباب ذلك هو التعارض البديهي :العديد من
املقاتلني مروا بتجارب مبارشة غري مالمئة مع أمراء الحرب يف أفغانستان والجزائر
والعراق وأماكن أخرى .قال مقاتل من درنة كان قد تطوع للقتال يف أفغانستان
عدة مرات «لقد رأينا مسلمني يقاتلون من قبل ...فال تحررت أفغانستان ،وال
تأسست الدولة اإلسالمية[ ....نحن] لدينا ما يكفي .نريد أن نريب أطفالنا يف مجتمع
آمن» 36.تلعب التأثريات اإلقليمية دو ًرا أيضً ا .ترسم التحوالت يف جامعة اإلخوان
والحركة السلفية يف مرص وحركة النهضة يف تونس أمثلة هامة لإلسالميني يف ليبيا
ليتبعوها .يف مارس املايض ،التقى وفد سلفي ليبي مع قادة حركة الدعوة السلفية
املرصية ،التنظيم األم لحزب النور السلفي ،ثاين أكرب كتلة يف الربملان املرصي .كان
الغرض من هذا االجتامع طلب املشورة القانونية والدينية يف تشكيل حزب سيايس.

وقال نعامن بن عثامن «أنهم يتطلعون إىل شيوخ السلفية املرصية عىل اعتبارهم
علامئهم ومصادر إلهامهم .أنهم مفتونون بخربتهم»  37.مل يكن هذا اللقاء هو
األول من نوعه ،ويظهر أن التيار السلفي الليبي من املرجح أن يتبع النموذج
املرصي املنظم وامل ُس َّيس ،بدالً من منوذج الوضع الراهن الذي يشبه فرقة السلفية
املدخلية 38التي ترعاها اململكة العربية السعودية.
صياغة دستور
أحد هذه القضايا الشائكة التي سيواجهها اإلسالميني يف األشهر املقبلة هي صياغة
دستور جديد .أثارت اإلشارة إىل الرشيعة باعتبارها املصدر الرئييس للترشيع يف
املادة األوىل من اإلعالن الدستوري يف أغسطس  2011االستهجان يف الغرب ،وكذلك
بني الليرباليني يف ليبيا .كان هناك رد فعل مامثل عندما تحدث مصطفى عبد الجليل،
رئيس املجلس الوطني االنتقايل ،عن تفوق الرشيعة ومرشوعية تعدد الزوجات يف
خطاب التحرير الذي ألقاه .يأخذ كثري من شخصيات اإلخوان والحركة اإلسالمية
الليبية من أجل التغيري والتيار السلفي تعليق عبد الجليل عىل أنها انتصار .وأكد
بشري القباطي ،القيادي يف جامعة اإلخوان املسلمني ،أن كل ترشيع جديد يجب أن
يكون ذات مرجعية إسالمية ،وأنه ينبغي أن ينص الدستور عىل هذا.
بحسب عبد النارص شامتة ،رئيس وحدة إدارة األزمات يف املجلس الوطني االنتقايل،
«مسألة الرشيعة محسومة .وستكون هي املصدر األعىل للترشيع ...ليس هناك
مجال إلخضاع هذا للنقاش أو رفع القرآن يف بنغازي وسبها» 39.جاء ترصيح
شامتة ردًا عىل املظاهرات يف بنغازي وسبها والتي طالب فيها املئات بتنفيذ أحكام
الرشيعة .إذا حصل اإلسالميون عىل أغلبية يف االنتخابات الربملانية املقرر إجراؤها
يف يوليو ،فمن شبه املؤكد أن يتم التمسك باملادة األوىل ،مع أحكام أخرى تؤكد
40
عىل الهوية اإلسالمية للدولة.
االتجاه اإلسالمي املسلح وتنظيم القاعدة والقاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي
بدأت العالقة بني الجهاديني الجزائريني والليبيني يف سبعينات القرن العرشين.
ومع ذلك ،كانت الرصاعات الجزائرية واألفغانية هي التي قربت بينهم ،وعززت
العالقات التنظيمية .يف أفغانستان ،قاتل العديد من أعضاء الجامعة اإلسالمية
املقاتلة بليبيا جن ًبا إىل جنب مع املجاهدين الجزائريني ،وسيلعب بعضهم فيام
41
بعد دو ًرا رئيس ًيا يف املساعدة عىل إنشاء الجامعة اإلسالمية املسلحة يف الجزائر.
ميثل تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي فرع من الجامعة السلفية للدعوة
والقتال – وهي يف حد ذاتها جامعة منشقة من الجامعة اإلسالمية املسلحة يف
الجزائر 42.يف تسعينات القرن العرشين ،اعتقدت الجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا
أن التحالف مع الجهاديني الجزائريني ميكن أن يوفر مزايا إسرتاتيجية .وكان األساس
املنطقي أنه إذا ما تم إسقاط النظام الجزائري ،أو إذا سيطرت الجامعة اإلسالمية
املسلحة يف الجزائر عىل أجزاء من غرب الجزائر فإن الجامعة اإلسالمية املقاتلة
بليبيا سيكون لها حدودًا مستمرة ميكن عن طريقها شن هجامت يف ليبيا .كانت
«الوثبة» مصطلح يستخدمه أعضاء الجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا لوصف تحرك
املقاتلني املدربني من أفغانستان إىل الجزائر .لكن عىل الرغم من أن «الوثبة» بدت
ككلمة عىل ورق من الناحية اإلسرتاتيجية ،أثبتت يف النهاية أنها كارثة بالنسبة
للجامعة اإلسالمية املقاتلة بليبيا .وتم إعدام عدد من نخبة قادة الجامعة من قبل
الجامعة اإلسالمية املسلحة يف الجزائر ،بزعم رفض إعطاء البيعة لدجميل الزيتوين،
أمري الجامعة اإلسالمية املسلحة يف الجزائر بني عامي  1995و  .1996نتيجة لهذه
التجربة املريرة يف الجزائر ،ونظ ًرا لتطورهم الفكري وتحسني العالقات مع الغرب،
43
مييل كثري من اإلسالميني الليبيني اآلن ملواجهة نفوذ تنظيم القاعدة.
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تحليل اتجاه اإلسالميني يف ليبيا :الصعود و التحول و املستقبل
هذا ال يردع بالرضورة القاعدة وتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي من
محاولة بناء شبكات يف ليبيا .رصح يل محمد عبد الله من بنغازي ،وهو من
قدامى املحاربني يف الرصاعات األفغانية« ،ميكنك أن ترى أعالمهم هنا وهناك.
أنت تعلم أنهم ليسوا بعيدين» 44.وقد أظهر تقرير حديث أصدره مجلس األمن
التابع لألمم املتحدة أنه تم اعرتاض طريق قافلة يف النيجر كانت تحمل كميات
كبرية من متفجرات من نوع سيمتكس و  445جهاز تفجري .تقول السلطات أنها
كانت متجهة إىل معسكرات تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي يف شامل
مايل .ويزعم التقرير أن املتفجرات جاءت من املخازن العسكرية الليبية 45.وزعم
تقرير آخر وصول جهادي بارز مقرب من قائد تنظيم القاعدة أمين الظواهري إىل
األرايض الليبية ،مشكالً ميليشيا من حوايل  200رجالً 46.عالوة عىل ذلك ،زار مختار
بلمختار ،قائد بارز يف تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ،جنوب غرب ليبيا
مؤخ ًرا بهدف جلب األسلحة إىل مايل 47.بدالً من محاولة إقامة وجود كام فعل
تنظيم القاعدة ،يبدو أن تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي أكرث اهتام ًما
باستخدام ليبيا كقاعدة دعم لوجستي .يف حني أن قدرة مثل هذه الجامعات ال
تزال محدودة ،فإن اإلسالميني املحليني الداخلني إىل اللعبة السياسية سيعتربونهم
رشا .ينطبق هذا بصفة خاصة عىل الجامعات التي كانت دامئا معادية
تحد ًيا مبا ً
لتنظيم القاعدة ،مثل جامعة اإلخوان املسلمني ،أو الجامعات التي قطعت عالقاتها
مؤخ ًرا مع التنظيم ،مثل الحركة اإلسالمية الليبية من أجل التغيري.

اإلسالميون ومستقبل التحول يف ليبيا
من املرجح أن يظل اإلسالميون أطراف حاسمة يف الحياة السياسية يف ليبيا يف
املستقبل القريب .مع ذلك ،يواجههم اآلن عدد من التحديات .تشمل هذه
التحديات بناء ودعم التأييد الجامهريي ،وتحويل أيديولوجيتهم وسلوكهم لتشجيع
مزيد من الواقعية والتسامح وتحييد نفوذ تنظيم القاعدة .هناك مجموعة من
العوامل والعمليات األخرى التي ستغري سلوكهم وتشكله أيضً ا .من أهم هذه
العوامل :عملية نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج ،ومنع الرصاعات وقدرات
فض النزاعات؛ ومنحنى التعلم السيايس ،والتفاعالت الخارجية مع الجهات
الفاعلة املغايرة يف التفكري ،مبا يف ذلك املسؤولني الغربيني .بعض اآلثار املرتتبة عىل
السياسات الهامة تأيت نتيجة للعوامل املذكورة سابقاَ.
عملية نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج هي املفتاح لنجاح التحول الدميقراطي
يف ليبيا .وإذا فشلت هذه العملية ،أو نجحت نجا ًحا جزئ ًيا فقط ،فمن املرجح
ظهور املنظامت اإلسالمية املسلحة كتحدي يف مواجهة الدولة .وقد تم إحراز بعض
التقدم بالفعل .فقد أعلنت وزارة الداخلية مؤخ ًرا عن إدراج  4810000ثوري يف
صفوفها ،يف حني أن رئيس أركان القوات املسلحة اللواء يوسف املنقوش أعلن إعادة
إدماج  5000آخرون يف وحدات الجيش 49.لكن األرقام تظل صغرية مقارنة مع
 125000أو أكرث من الليبيني الذين يقال أنهم ال يزالوا مسلحني 50.تظل الرشعية
أيضً ا مشكلة .فمن دون تفويض شعبي مقدم من حكومة منتخبة ،فإن العديد
من الجامعات املسلحة ستظل تقاوم عملية إعادة اإلدماج ورشعية أعضاء مجلس
إدارتها .إنشاء عملية نزع السالح والترسيح واإلدماج املستدامة يشكل تحد ًيا كب ًريا.
أنه ينطوي عىل التعامل مع أكرث من  150جامعة من الجامعات املسلحة ،كل
واحدة منها لها هياكلها القيادية املختلفة ،وتياراتها الفكرية ،وهوياتها اإلقليمية،
وطموحاتها السياسية .حتى اآلن ،استجاب املجلس الوطني االنتقايل من خالل
االعتامد عىل نفوذ زعامء القبائل ونرش مزيج من رموز الدين والخطابة ،ووعود
مبستقبل أفضل ،واللعب يف كثري من األحيان عىل الخالفات بني مختلف امليليشيات.
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ومع ذلك ،مل يكن هذا كله كاف ًيا لضامن النجاح.
فمن األهمية مبكان أن يحصل السياسيون الليبيون اآلن ،مبا يف ذلك اإلسالميني
ومنظامت املجتمع املدين ومؤسسات الدولة ،عىل املزيد من املساعدة يف زيادة
منع الرصاعات وإمكانيات فضها .يجري تقديم هذه املساعدة من جانب الواليات
املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا وتركيا ودعم بعثة األمم املتحدة يف ليبيا ،فضالً
عن مختلف املنظامت غري الحكومية .كشفت أحداث الكُفرة ،والتي اشتبكت
فيها قبيلتان يف منطقة نائية جنوب رشق البالد وخلفت أكرث من  100قتيل ،عن
محدودية قدرة الجيش وقوات األمن عىل احتواء أعامل عنف قبلية .وقد أدى
فشل الجيش إىل قيام بعض امليليشيات بإعالن أنها سوف تحتفظ بأسلحتها لحامية
أنفسهم من املوالني للقذايف .يف الواقع ،محاوالت نزع سالح األطراف الفاعلة قبل
حتم إىل مزيد من
السالمة قد تأكدت وتأسيس حكومة رشعية منتخبة سيؤدي اً
املعضالت األمنية .ميكن لهذا أن يؤدي يف نهاية املطاف إىل تقويض عملية نزع
السالح والترسيح وإعادة اإلدماج متا ًما ،ويزيد من تعقيد عمليات بناء الدولة
والتحول الدميقراطي.
هناك اعتبار آخر له عالقة مع التفاعالت الغربية الرسمية وغري الرسمية مع
اإلسالميني خالل الفرتة االنتقالية .أظهرت األبحاث أن التفاعالت عرب املؤمترات
وورش العمل مع املنظامت والهيئات املغايرة يف التفكري سيشجع حدوث تعديالت
يف النظرة والسلوك ،مام قد يؤدي إىل تفكري اسرتاتيجي جديد 51.وهذا ينطبق عىل
اإلسالميني الليبيني الذين هم عىل استعداد لالنخراط يف العملية السياسية ،بقدر
ما يتعلق مع اإلسالميني ذوي التفكري املشابه يف مرص وتونس وسوريا .هناك اعتبار
ثالث يتعلق بالتدريب التقني والتثقيف السيايس لإلسالميني واألطراف األخرى.
هناك ثغرات يف التدريب يف مجاالت معينة مثل حقوق اإلنسان والعالقات
املدنية العسكرية والعالقات بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية وتطوير األحزاب
السياسية والقانون الدستوري .إن املساعدة يف سد تلك الثغرات رضورية للمساعدة
يف تجهيز تلك األطراف التي هي أكرث احتامالً يف الحصول عىل أغلبية يف االنتخابات
املقرر إجراؤها يف أواخر شهر يوليو من عام .2012
االعتبار األخري هو أكرث إسرتاتيجية .عىل املدى الطويل ،سيقوم االتجاه اإلسالمي
بتغيري أجنداته األيديولوجيه وأمناطه السلوكية ومظاهره التنظيمية .فتاريخه هو
تاريخ من التحول والتغيري ،وليس من الركود واالستمرارية .لكنه يف منطقة البقاء،
ويف املستقبل القريب يف ليبيا ،سيكون اإلسالميون هم الطرف الرئييس الفعال يف
السياسية .إنإقامة العالقات والتنسيق معهم يعد أم ًرا أساس ًيا ألية جهود تسعى
لدعم الدميقراطية وبناء الدولة واالستقرار اإلقليمي ومكافحة اإلرهاب.
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ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﺣﺘﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
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<http://www.project-syndicate.org/commentary/ashour8/English>.
 .36ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ 17 ،ﻳﻮﻧﻴﻮ .2011
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 .38ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺧﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻭﺝ ﻟﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﺧﻠﻲ )ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻓﻲ  .(1931ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺟﻴﺪًﺍ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ – ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺎﺑﻌﻪ – ﻭﻻ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻭﻳُﻌﺮﻑ ﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺧﻠﻴﺔ ﺗﻌﺼﺒﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ.
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 .41ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺆﻻء ﻫﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ )ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﻫﺎﺑﻲ( ،ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭًﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴًﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﻐﺎﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺆﺳﺲ ﻓﺼﻴﻞ "ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻲ" ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
 .42ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ.
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 .46ﻧﻴﻚ ﺭﻭﺑﺮﺗﺴﻮﻥ ﻭﺑﻮﻝ ﻛﺮﻭﻳﻜﺸﺎﻧﻚ" ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻳﺮﺳﻞ ﺟﻬﺎﺩﻱ ﻣﺨﻀﺮﻡ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ "،ﺳﻲ ﺇﻥ ﺇﻥ 29 ،ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ،2011
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 .47ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻊ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ 8 ،ﺃﺑﺮﻳﻞ .2012
" .48ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻟﻴﺒﻲ:ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ  70ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ" ،ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ 25 ،ﺃﺑﺮﻳﻞ2012 ،
" .49ﺇﺩﻣﺎﺝ  10000ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻄﺮﺍﺑﻠﺲ :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﺎﺹ" ،ﻟﻴﺒﻴﺎ  16 ،24ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .2012
 .50ﻛﺮﻳﺲ ﺑﻼﻧﺸﺎﺭﺩ" ،ﻟﻴﺒﻴﺎ :ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ "،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ 8 ،ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ.19 ،2011 ،
 .51ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ "ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ" ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺍﻧﻈﺮ ﻋﻤﺮ ﻋﺎﺷﻮﺭ،
ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﻴﻦ :ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ )ﻟﻨﺪﻥ ،ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ :ﺭﻭﺗﻠﻴﺪﺝ ،(2009 ،ﻛﺮﻳﺲ ﺑﻮﺳﻴﻚ " ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ " ،ﻓﻲ ﺕ .ﺑﻴﻮﺭﺟﻮ ﻭ ﺝ .ﻫﻮﺭﻏﺎﻥ )ﻣﺤﺮﺭﻭﻥ( ،ﺗﺮﻙ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺧﻠﻔًﺎ :ﻓﺾ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
)ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ :ﺭﻭﺗﻠﻴﺪﺝ(2009 ،؛ ﺟﻨﻴﻦ ﻛﻼﺭﻙ" :ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  :ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ" ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ ) 4 ،38ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،560-539 ،(2006ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ "،ﺩﻭﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ" ،ﻓﻲ ﺃ .ﻫـ .ﻗﺎﺩﺭ ،ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ:
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ )ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ :ﺗﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﻛﺎﻥ(2009 ،؛ ﺟﻴﻠﻴﺎﻥ ﺷﻮﻳﺪﻟﺮ ،ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ )ﻛﺎﻣﺒﺮﺩﺝ :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻣﺒﺮﻳﺪﺝ.(2006 ،

امللحق
شكل  :1املنظامت اإلسالمية الليبية الرئيسية قبل الثورة الليبية ،فرباير

ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ
)ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺎﻳﺮ
(2011

ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ

ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ

ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ/ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ

ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ
ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ

ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ

ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ

ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

ﺇﺧﻮﺍﻧﻴﺔ

ﻟﻴﺒﻴﺎ 1968

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ
ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ

ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ

ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻹﻧﻘﺎﺫ ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ
ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ

ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ 1981

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺻﺤﺎﺩ

ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ

ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ
ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ

ﺇﺧﻮﺍﻧﻴﺔ

ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ 1992

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ
ﺍﻟﻬﻼﻟﻲ

ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ

ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ

ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ
ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ

ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ

ﺟﻬﺎﺩﻳﺔ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ 1990

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻟﺤﺎﺝ

ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﺣﺘﻰ
2011

ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ*

ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء

ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ،
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ

ﺟﻬﺎﺩﻳﺔ

ﻟﻴﺒﻴﺎ 1989

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺎﻣﻲ
)ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ (1996

ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ

ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
ﻭﺭﺍﺋﺠﺔ

*كانت مقبولة ورائجة حتى  ،2005مرفوضة منذ 2009

شكل  :2الجامعات واألحزاب وامليليشيات الليبية الرئيسية بعد الثورة
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ/ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ

ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ/
ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ /ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ

ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ
ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ

ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء/ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮﺍﻥ

ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ )ﻓﻮﺯﻱ
ﺃﺑﻮ ﻛﺘﻒ(

ﺑﺸﻴﺮ ﺍﻟﻘﺒﺎﻃﻲ

ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ
ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺻﺤﺎﺩ

ﻣﺼﺮﺍﻃﺔ ،ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ

ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ/ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ

ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ*

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻟﺤﺎﺝ

ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ،ﺿﻮﺍﺣﻲ
ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ

ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻘﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺰﻧﺘﺎﻥ
)ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻓﺮﻧﺎﻧﺔ(

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻧﺎﻛﺮ

ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ،ﺍﻟﺰﻧﺘﺎﻥ

ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ
ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ

ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺰﻧﺘﺎﻥ/
ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻏﺮﺏ ﻟﻴﺒﻴﺎ
)ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻓﺮﻧﺎﻧﺔ(

ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺟﺒﺮﻳﻞ

ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ،ﺍﻟﺰﻧﺘﺎﻥ ،ﻣﺪﻥ
ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ

ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻛﺘﻴﺒﺔ  17ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ )ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺃﺑﻮ
ﺻﻼﺑﻲ(

ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻼﺑﻲ

ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ

*الحزب ما زال قيد اإلنشاء ،و ال يزال مل يعلن رسمياَ يف وقت كتابة هذا التقرير1 .

ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﺍﻟﻤﻌﻘﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ
ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ،ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ،
ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة
يقوم مركز بروكنجز الدوحة باألبحاث السياسية املستقلة املتعلقة بالشؤون االجتامعية واالقتصادية والجيوسياسية التي تواجه الدول واملجتمعات ذات
األكرثية املسلمة ،مبا يف ذلك العالقات مع الواليات املتحدة األمريكية .تأسس مركز بروكنجز الدوحة بفضل رؤية ودعم حرضة صاحب السمو الشيخ حمد بن
خليفة آل ثاين ،أمري دولة قطر ،وهو يعكس إلتزام مؤسسة بروكنجز بأن تتحول إىل مركز أبحاث عاملي.
يتلقى املركز النصح واإلرشاد يف ما يتعلق باألبحاث والربامج من مجلس املستشارين الدويل برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جرب آل ثاين والرئيس
املشارك سرتوب تالبوت ،رئيس مؤسسة بروكنجز .ويدير املركز سلامن شيخ ،وهو خبري يف عملية السالم يف الرشق األوسط وجهود بناء الدولة والحوار يف
املنطقة.
ٍ
شخصيات بارزة من الحكومات واملجتمع املدين وعامل األعامل ووسائل
ولتحقيق رسالته ،يقوم مركز بروكنجز الدوحة باألبحاث والربامج التي تشمل مشاركة
اإلعالم واألكادمييني عىل حدّ سواء ،يف قضايا السياسات العامة الهامة املتعلقة باملجاالت املحورية الثالث التالية -1 :الدميقراطية واإلصالح السيايس؛  -2القوى
الناشئة يف الرشق األوسط؛  -3الرصاعات وعمليات السالم يف املنطقة.
يعترب مركز بروكنجز الدوحة منرب أبحاث مؤسسة بروكنجز يف املنطقة ،و هو منفتح عىل وجهات النظر كافة .وتشمل أجندة املركز جهوداً أساسية مرتابطة
تضم الدعوة إىل عقد حوار ٍ
ات حول السياسات العامة مع قادة سياسيني ورجال أعامل وقادة فكر من املنطقة ومن الواليات املتحدة األمريكية؛ استضافة
باحثني زائرين يشغرون مراكز مرموقة يف املجتمعات األكادميية والسياسات العامة لكتابة األبحاث التحليلية؛ ودعوة وسائل اإلعالم لنرش تحاليل بروكنجز.
ويساهم مركز بروكنجز الدوحة ،بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية ومؤسسة بروكنجز يف واشنطن ،يف تصميم و تنظيم منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي
السنوي ،الذي يجمع قادة بارزين يف مجاالت السياسة واألعامل واإلعالم والعامل األكادميي واملجتمع املدين ،إلجراء الحوار والنقاش الرضوريني .ويف تحقيق
رسالته ،يحافظ مركز بروكنجز الدوحة عىل قيم مؤسسة بروكنجز األساسية ،أال وهي النوعية واالستقاللية والتأثري.

منشورات مركز بروكنجز الدوحة
2012

تحليل اتجاه اإلسالميني يف ليبيا :الصعود و التحول و املستقبل
موجز السياسة ،عمر عاشور

بداية املرحلة االنتقالية :السياسة واالستقطاب يف مرص وتونس
حوارات مركز بروكنجز الدوحة للتحوالت العربية
صياغة دستور مرص :هل ميكن إلطار قانوين أن يعيد إحياء عملية االنتقال؟
موجز مركز بروكنجز الدوحة و جامعة ستانفورد للتحوالت العربية ،تامر مصطفى
تحرير املاملك؟ كيف تدير ماملك الخليج إصالح التعليم
دراسة تحليلية ،يل نوالن

2011

شباب ومتعلمون ومعتمدون عىل القطاع عام :تلبية تطلعات الخريجني وتنويع العاملة يف قطر واإلمارات العربية املتحدة
دراسة تحليلية ،زميلة بنجالواال
ما مدى استقرار األردن؟ إصالحات امللك عبد الله غري املكتملة وتحدي الربيع العريب
موجز السياسة ،شادي حميد و كورتني فرير
تعزيز االقتصاد القائم عىل املعرفة يف قطر
موجز السياسة ،زميلة بنجالواال
إدارة اإلصالح؟ اململكة العربية السعودية ومعضلة امللك
موجز السياسة ،يل نوالن
العنف السيايس يف شامل أفريقيا :مصاعب التحرر غري املكتمل
دراسة تحليلية ،أنوار بوخرص

2010

رد فعل اإلسالميني تجاه القمع :هل ستلجأ الجامعات اإلسالمية السائدة إىل التطرف؟
موجز السياسة ،شادي حميد
تنشيط السالم :دور خطوط أنابيب الغاز و البرتول يف التعاون اإلقليمي
دراسة تحليلية ،سليم عيل

