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نبذة 

تميــل األدبيــات األكاديميــة إلــى تقســيم الســلفية إلــى ثــاث فئــات )جهاديــة، سياســية، هادئــة( 
ــة  ــع الدول ــة م ــا المتفاوت ــق بعاقاهت ــا يتعل ــيما فيم ــة، الس ــة ومنهجي ــاٍت أيديولوجي ــزة باختاف متماي
والســلطة السياســية واســتخدام العنــف. مــاذا يحــدث إذن، عندمــا تنهــار مؤسســات الدولــة، عندما ال 
تكــون هنــاك ســلطة للدولــة، أو عندمــا يكــون هنــاك نــزاع شــديد علــى ســلطة الدولــة بيــن مجموعــات 
مختلفــة دون أن تســتطيع مجموعــة أن تفــرض نفســها علــى اآلخريــن؟ يف ســياق االضطرابــات 

السياســية والصــراع المســلح، كيــف يرتبــط الســلفيون بالدولــة وب»السياســة«؟
قدمــت التطــورات يف ليبيــا بيــن عامــي 2011 و2019 فرصــة مثاليــة للنظــر يف هــذه األســئلة. 
وأدت الجهــات الفاعلــة التــي تنتمــي للســلفية أدوارًا مهمــة يف مراحــل الصــراع المختلفــة والتحــول 
السياســي يف ليبيــا منــذ عــام 2011. ومــع ذلــك، فقــد تفاعلــوا مع هذه التحــوالت بطريقــة تطمس إلى 
حــد مــا الخطــوط المرســومة تقليديــا بين التيــارات الســلفية. تركز هــذه الورقة علــى تيارين، الســلفية 
»السياســية« ممثلــة بشــخصيات قياديــة بالجماعــة الليبيــة المقاتلــة ســابقا، والســلفية »الهادئــة« ممثلــة 
بمــا يســمى بالســلفيين »المداخلــة«، وتحلــل هــذه الورقــة عاقــة التياريــن ب»السياســة« ومؤسســات 
الدولــة يف أوقــات االضطرابــات. تعــارض الورقــة فكــرة الخــط الفاصــل بيــن مــن ُيســمون بالســلفيين 
»السياســيين« و»غيــر السياســيين«، وتفــكك االســراتيجيات المختلفــة التــي اســتخدمتها الفئتــان يف 

التعامــل مــع مؤسســات الدولــة، والطبيعــة السياســية المختلفــة لألهــداف التــي ســعتا إليهــا.
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 مقدمة

الســلفية بمفهومهــا الواســع هــي تفســير خــاص لإلســام يســعي الســتعادة الديــن علــى وفــق 
األجيــال المســلمة األولــى: الســلف الصالــح، مــع نظــرة إلعــادة بنــاء المجتمــع المتوافــق مــع 
الشــريعة: األمــة. يتصــور أعضــاء التيــار الســلفي هــذا األمــر علــى أنــه »مهمــة« يجــب تحقيقهــا 
ــق مجموعــة أساســية  مــن خــال اإليمــان والســلوك اليومــي؛ »مشــروع أخاقــي« يقــوم علــى تطبي
يشــير كمــا  األمــر،  واقــع  يف  الدنيويــة«.  السياســات  و«تجــاوز  والممارســات  المعتقــدات   مــن 

 wagemakers فإن غالبية السلفيين ال ينخرطون يف السياسة وال يف العنف.     
ولكــن، ثبــت أن عاقــة الســلفيين بالسياســة أكثــر غموضــا، وقــد ُســلِّط الضــوء علــى التحــدي 
المتمثــل يف »التصــرف بشــكل غيــر سياســي« يف »عالــم سياســي« يف حــاالٍت عديــدة. لذلــك تميــل 
إلــى تقســيم الســلفية إلــى ثــاث فئــات متمايــزة   Wiktorowicz األدبيــات األكاديميــة بعــد 
أيديولوجيــا ومنهجيــا: الســلفية الجهاديــة- الســلفية السياســية- الســلفية الهادئــة. مــن المفــرض 
عمومــا، أنــه مــن أجــل تغييــر النظــام السياســي، الجهاديــون مســتعدون لممارســة العنــف ضــد 
ــة والمؤسســات  ــر الشــرعيين، بينمــا يرحــب الســلفيون السياســيون بالمشــاركة بالعملي الحــكام غي
السياســية الرســمية، أمــا بالنســبة للســلفيين الهادئيــن، فإهنــم يركــزون جوهريــا علــى الدعــوة، وطاعــة 

ــية.   ــة المؤسس ــاركون يف السياس ــكام وال يش ــد الح ــف ض ــون العن ــم، وال يمارس الحاك
ــة« يف االنقســامات التــي تبلــورت داخــل المجــال  وبالتالــي، فمــن الواضــح، تموضــع »الدول
الســلفي يف العقــود الســابقة. مــاذا يحــدث إذن عندمــا تنهــار مؤسســات الدولــة، عندمــا تغيــب ســلطة 
الدولــة، أو يتنازعهــا مجموعــات متعــددة دون أن تفــرض مجموعــة نفســها علــى اآلخرين؟ يف ســياق 

االضطرابــات السياســية والصــراع المســلح، كيــف يرتبــط الســلفيون بالدولــة و»السياســة«.
أتاحــت التطــورات يف ليبيــا بيــن عامــي 2011 و2019م، والــدور الهــام الــذي قامــت بــه 
ــرًة  ــة ًكبي ــي فرص ــول السياس ــراع والتح ــل الص ــف مراح ــلفي يف مختل ــار الس ــة للتي ــات المنتمي الجه
لمحاولــة اإلجابــة عــن هــذه األســئلة. وعلــى الرغــم مــن أهنــم يقتبســون مــن مصفوفــة أيديولوجيــة 
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مشــركة، فقــد تفاعلــت التيــارات الســلفية الليبيــة مــع التحــوالت السياســية بطريقــة بــدت غالبــا أهنــا 
تطمــس الخطــوط المرســومة تقليديــا فيمــا بينهــا علــى أســاس عاقتهــا بالسياســة، والدولة والســلطة 

السياســية، واســتخدامها للعنــف. 
بالركيــز علــى تياريــن، الســلفية »السياســية«، ممثلــة بشــخصيات بــارزة يف الجماعــة اإلســامية 
الليبيــة المقاتلــة ســابقا )LIFG(، وهــي تنظيــم ســلفي جهــادي نشــط يف ليبيــا يف التســعينيات ونبــذ 
اســتخدام العنــف كوســيلة لتحقيــق تغييــر سياســي يف أواخــر العقــد األول مــن القــرن الحــادي 
والعشــرين، والســلفية »الهادئــة«، ممثلــة بمــا يســمى بالســلفيين “المداخلــة”، الذيــن بــرزوا مؤخــًرا 
يف المجــاالت الدينيــة واألمنيــة يف ليبيــا. تحــاول هــذه الورقــة فهــم عاقــة التياريــن مــع »السياســة« 
ومؤسســات الدولــة يف أوقــات االضطرابــات، وتحلــل االســراتيجيات التــي اتبعوها منــذ عام 2011 
ــس  ــة )2011(، والتناف ــام والدول ــار النظ ــزت باهني ــي تمي ــة -الت ــراع المختلف ــل الص ــال مراح وخ
علــى إعــادة بنــاء الســلطة السياســية )2011-2014(، واالنقســام بيــن مؤسســات الدولــة والســلطة 

السياســية )2014-2019(- هبــدف فهــم عاقــة التياريــن بالســلطة السياســية بشــكل أفضــل.
أدت بدايــة ثــورة 2011 إلــى تغييــر جــذري يف الســياق الــذي تطــور فيــه التيــاران يف ظــل نظــام 
القــذايف. يف فربايــر 2011، كان عليهــم أواًل اتخــاذ قــرارات بشــأن موقفهــم وســلوكهم أثنــاء الثــورة. 
ــد  ــراع المتصاع ــي والص ــال السياس ــب االنتق ــر(، تطل ــرين األول )أكتوب ــام يف تش ــار النظ ــد اهني وبع
حــول بنــاء مؤسســات الدولــة الجديــدة والســيطرة عليهــا توضيــح مواقفهــم تجــاه السياســة والعمــل 
ــاه  ــك تج ــئة وكذل ــة الناش ــات الدول ــا بمؤسس ــاتية وعاقته ــة المؤسس ــى السياس ــي - بمعن السياس
اســتخدام العنــف. كان هــذا يف بعــض النواحــي قــرارًا أيديولوجيــا. ومــع ذلــك، أظهــرت التطــورات 
بيــن عامــي 2011 و2019 أيضــا أن الطريقــة التــي فســر هبــا الســلفيون »السياســيون« و»المداخلــة« 
اســراتيجيتهم. يف  يف تشــكيل  لعبــت دورًا رئيســا  لهــم  المتاحــة  بتطوراتــه، والمــوارد  الســياق 
ــيين«، إن  ــر السياس ــيين« و«غي ــلفيين »السياس ــمى بالس ــا يس ــن م ــل بي ــط الفاص ــرة الخ ــة فك مواجه
تحليــل الطريقــة التــي ارتبــط هبــا التيــاران بالســلطة السياســية يســلط الضــوء علــى الطبيعــة السياســية 

ــان، وعلــى االختافــات العميقــة بينهــم. لاســراتيجيات التــي تنفذهــا المجموعت
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التيــارات الســلفية »السياســية« و«الهادئــة« المدروســة هنــا ال تتطابــق مع التجمعات المؤسســية 
الواضحــة وهــي إلــى حــٍد مــا غيــر محــددة بشــكل جيــد. وال ُيعــّرف »أعضاؤهــم« بالضــرورة بأهنــم 
ــارة  ــح »ســلفي« لإلش ــتخدام مصطل ــن اس ــك ع ــة«، ناهي ــلفيون مداخل »ســلفيون سياســيون« أو »س
ــركة  ــاء المش ــارات األعض ــح يف مس ــن واض ــن التياري ــود هذي ــإن وج ــك ، ف ــع ذل ــهم. وم ــى أنفس إل
والمراجــع المشــركة وســلوك المجموعــة المشــرك. يتضمــن كل مــن التياريــن أيضــا شــخصيات 
ــا وتمــارس تأثيــًرا علــى المتابعيــن والمتعاطفيــن. يف هــذه الورقــة،  رئيســة تمثلهــم داخليــا وخارجًي
ــدو أهنــم  ــن يب ــن الذي ــر مــن الشــخصيات الرئيســة مــن التياري ــاء اهتمــام خــاص لعــدد صغي ــم إي يت

ســاهموا بشــكل كبيــر يف تشــكيل األفــكار والســلوكيات.
ــن عامــي 2018 و 2020. وقــد اســتند إلــى  ُأجــري البحــث لهــذه الورقــة بشــكل أساســي بي
دراســة مكتبيــة لألدبيــات الموجــودة حــول الســلفية يف ليبيــا وخارجهــا جنًبــا إلــى جنــب مــع المراقبــة 
والتحليــل المســتمر للتطــورات السياســية واالجتماعيــة واألمنيــة يف ليبيــا منــذ عــام 2011، بمــا يف 
ــبب  ــي 2012 و2018. وبس ــن عام ــاد بي ــن الب ــي م ــزء الغرب ــى الج ــة إل ــات المنتظم ــك الرح ذل
الصــراع المتجــدد والمكثــف منــذ هنايــة 2018 وأزمــة Covid-19 يف 2020، لــم تتمكــن المؤلفــة 
مــن القيــام إال برحلــة ميدانيــة واحــدة إلــى طرابلــس خــال فــرة المشــروع يف ربيــع 2018. باإلضافة 
إلــى ذلــك، تضمــن البحــث الخــاص هبــذه الورقــة العديــد مــن المقابــات الكتابيــة والشــفوية التــي 
أجريــت عــن ُبعــد عــرب الهاتــف ومــن خــال منصــات التواصــل االجتماعــي مــع نشــطاء المجتمــع 
المــدين الليبــي وعلمــاء الديــن والمســؤولين الحكومييــن الســابقين واألكاديمييــن مــن مختلــف 

أنحــاء البــاد وخارجهــا.
ــع  ــا نب ــل هن ــإن التحلي ــد، ف ــن بع ــلفيين ع ــن الس ــادة التياري ــاع وق ــة أتب ــر مقابل ــم تتيس ــن ل وحي
مــن المراقبــة المنتظمــة لمجموعــة متنوعــة مــن منصــات التواصــل االجتماعــي المرتبطــة بمختلــف 
الجماعــات الســلفية الليبيــة. هــذه المنصــات تشــكل مصــدًر هامــا للمعلومــات، وذلــك ألن العديــد 

مــن الجماعــات تفضــل هــذه الوســيلة يف التعامــل مــع أتباعهــا. 
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تــورخ الشــهادات الليبيــة العديــدة لظهــور ظاهــرة ســلفية يف ليبيــا يف أواخــر الســبعينيات وأوائــل 
الثمانينيــات، ممــا يســلط الضــوء علــى الــدور الــذي أدتــه آنــذاك الرعايــة الســعودية والصــراع علــى 
النفــوذ اإلقليمــي بيــن ليبيــا والمملكــة العربيــة الســعودية. بدأت الســلفية المتأثــرة بالوهابية باالنتشــار 
يف ليبيــا بمــواد مكتوبــة ومســموعة تدخــل البــاد وبســفر الشــباب الليبــي إلــى المملكــة العربيــة 
ــات  ــم بالمؤسس ــاك والتحاقه ــم هن ــر منه ــاء الكثي ــم بق ــرة، ث ــج والعم ــك الح ــعودية ألداء مناس الس
الدينيــة لبضعــة أشــهر قبــل العــودة إلــى ديارهــم .وعنــد عودهتــم، ســتكون الســلطات الليبيــة حــذرة 
مــن التهديــد األمنــي   الــذي قــد يشــكلونه وستســتخدم القمــع الحتــواء انتشــار األفــكار التــي تعتــرب 
متطرفــة. ستشــكل األيديولوجيــة الســلفية التــي انتشــرت خــال تلــك الفــرة المصفوفــة المشــركة 
التــي ســتنمو منهــا التيــارات الســلفية الرئيســة يف ليبيــا يف العقــود التاليــة، علــى الرغــم مــن اتخاذهــا 
اتجاهــات مختلفــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق بالعاقــات مــع الســلطة السياســية والسياســة بشــكل عــام.
علــى عكــس االفراضــات المتعلقــة بالطبيعــة »السياســية« وإن كانــت عنيفــة لبعــض التيــارات 
ــام  ــل ع ــي قب ــلفي الليب ــال الس ــن، كان المج ــة لآلخري ــية« المزعوم ــر السياس ــة »غي ــلفية والطبيع الس
2011 يميــل إلــى التناقــض مــع حقيقــة هــذا االنقســام. تطــورت الســلفية يف ليبيــا قبــل عــام 2011 
ــاك مجــال للســلفية السياســية  ــم يكــن هن ــة. ل ــة والهادئ بشــكل أساســي حــول االتجاهــات الجهادي
للتطــور نتيجــة لسياســات القــذايف يف تقييــد المشــاركة السياســية ولتعزيــز تفســيره الخــاص لإلســام. 
ومــع ذلــك، حتــى الجماعــات التــي كانــت راضيــة باقتصــار أنشــطتها علــى المجــال الدينــي كانــت 
)مــن خــال القيــام بذلــك( علــى األقــل معرفــة ضمنيــا بشــرعية الســلطة السياســية التــي تســمح لهــا 
بالقيــام بذلــك، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره موقًفــا سياســيا. وبالتالــي، فــإن االنقســام يف المجــال الســلفي 
ــي  ــات الت ــن الجماع ــا كان بي ــدر م ــية بق ــر السياس ــية وغي ــات السياس ــن الجماع ــن بي ــم يك ــا ل يف ليبي
أبــدت مقاومــة أو والًء للنظــام، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن عاقــة بيــن التوجهيــن نتيجــة موقفهمــا 

مــن الدولــة يف عهــد القــذايف.
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مثــل العديــد مــن البلــدان يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، كان لليبيــا تاريــٌخ حافــٌل 
مــن الجماعــات التــي تحشــد المبــادئ الدينيــة للتنافــس علــى الســلطات السياســية، أحياًنــا بعنــف. يف 
ليبيــا، كانــت المقاومــة اإلســامية لنظــام القــذايف بقيــادة الفــرع الليبي لإلخــوان المســلمين والجماعة 
ــة المقاتلــة، وهــي جماعــة تشــكلت أساســا مــن الليبييــن  ــر تشــددًا الجماعــة اإلســامية الليبي األكث
الذيــن قاتلــوا يف أفغانســتان والذيــن شــاركوا يف أعمــال عنــف ضــد نظــام القــذايف يف التســعينيات. وقــد 
كانــت الجماعــة يف الوقــت نفســه أحــد مكونــات المجــال الجهــادي العالمــي، وجــزًءا مــن معارضــة 
النظــام. وخــال التســعينيات، حاولــت اســتخدام العنــف لتحفيــز تغييــر النظــام يف ليبيــا، وحاولــت 
ــم  ــرة للتنظي ــى خســائر كبي ــديًدا أدى إل ــا ش ــال القــذايف. وكان رد فعــل النظــام قمًع ــرات اغتي عــدة م

وســجٍن للمئــات.
ومــع ذلــك، يف أوائــل العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، بــدا أن القــذايف ينظــر إلــى 
هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمرب والركيــز الغربــي المتزايــد علــى مكافحــة اإلرهــاب كفرصــة 
للتقــارب. وأصبحــت أنشــطة األعضــاء الســابقين يف الجماعــة اإلســامية الليبيــة المقاتلــة يف الغــرب 
ــاره  ــام باعتب ــيف اإلس ــر س ــذايف األصغ ــل الق ــور نج ــق ظه ــك، تراف ــوازاة ذل ــة. ويف م ــر صعوب أكث
الوريــث المحتمــل لوالــده مــع إدخــال سلســلة مــن اإلصاحــات التــي ركزت علــى االقتصــاد ولكنها 
تضمنــت أيضــا محاولــًة الســتيعاب جــزء مــن المجــال اإلســامي كوســيلة للتحضيــر لحكــم ســيف. 
ويف منتصــف العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، كان لعمليــة اإلصــاح هــذه تأثيــرًا مباشــرًا  

علــى التياريــن الســلفيين الرئيســيين يف ليبيــا.
ويبــدو أن القــذايف أدرك الفوائــد التــي يمكــن أن يجنيهــا مــن الرويــج للتيــار الســلفي الهــادئ: 
مــن خــال مكافــأة والئهــم، يمكنــه اســتخدامهم لمواجهــة خصومــه اإلســاميين. وبــدأ يظهــر عــدد 
مــن الدعــاة الذيــن تدربــوا مــع علمــاء محلييــن يف المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن ثم تــم تمكينهم 
مــن قبــل النظــام علــى الرغــم مــن بعــض الــردد مــن جانــب عامــة النــاس. وبــدأت وزارة األوقــاف 
والشــؤون الدينيــة، المســؤولة عــن تنظيــم المســاجد والزوايــا والمــدارس القرآنيــة والحــج، يف تعييــن 
عــدد قليــل مــن األئمــة الســلفيين يف 2007-2008 وُســلمت بعــض المســاجد لهــم. ونتيجــة 
العتمادهــا المســتمر علــى الســلطات الدينيــة الســعودية وغيــاب المؤسســات الدينيــة الوطنيــة 
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القويــة يف ليبيــا، ظلــت الحركــة الســلفية الهادئــة قبــل عــام 2011 غيــر مؤسســية إلــى حــد كبيــر، وأي 
اتجاهــات أيديولوجيــة  مختلفــة داخلهــا بقيــت غيــر محــددة بشــكل جيــد.

ــن ســيف اإلســام  ــدأ حــوار بي ــف الســلفي، يف عــام 2005، ب ــى الطــرف اآلخــر مــن الطي عل
القــذايف وقيــادة الجماعــة اإلســامية الليبيــة المقاتلــة المســجونين، مــن خــال وســاطة العالــم 
اإلســامي المقيــم يف قطــر علــي الصابــي، هــو نفســه كان ســجينا ســابقا يف ليبيــا. ومــع أن بعــض 
قــادة الجماعــة اإلســامية الليبيــة المقاتلــة قــد بــدأوا بالفعل يف إعــادة التفكيــر يف اســراتيجية الجماعة 
، فــإن عمليــة »المصالحــة« هــذه بالنســبة للنظــام ولســيف اإلســام علــى وجــه الخصــوص قد تســاعد 
يف تحويــل »اإلســاميين المعفــو عنهــم« إلــى حلفــاء اســراتيجيين. وقــد أظهــر بعــض قــادة الجماعــة 
ــم  ــزت تأماهت ــة، ورك ــة األيديولوجي ــن المرون ــتوى م ــجونين مس ــة المس ــة المقاتل ــامية الليبي اإلس
علــى إثبــات أن الجهــاد العنيــف يتناقــض مــع العقيــدة اإلســامية التقليديــة. ويف وثيقــة الراجــع التــي 
أعدهــا ســتة أعضــاء يف مجلــس شــورى الجماعــة اإلســامية الليبيــة المقاتلــة، ونشــرت تحــت اســم 
دراســات تصحيحيــة يف فهــم الجهــاد والمســاءلة وحكــم النــاس يف عــام 2009، نبــذ المؤلفــون علنــا 
اســتخدام العنــف لدفــع التغييــر السياســي دون النهــي عــن السياســة أو اإلصــرار علــى طاعــة الحاكــم 
يف كل شــيء. هــذا الراجــع أدى الطــاق ســراح العديــد مــن الشــخصيات البــارزة يف الحركــة، وكثيــر 
ــة  ــة المقاتل ــك ، عــارض آخــرون يف الجماعــة اإلســامية الليبي ــى الخــارج. ومــع ذل منهــم ســافر إل
والشــبكات الجهاديــة األوســع )معظمهــم مــن جيــل الشــباب( هــذا الراجــع واســتمروا يف الرويــج 

للعمــل المســلح، وإن كان بشــكل عــام خــارج ليبيــا.
يف بدايــة عــام 2011، بــدأ المجــال الســلفي الليبــي يف التحــول والتنــوع، جزئيــا، نتيجــًة 
للتغييــرات السياســية التــي نفذهــا النظــام يف الســنوات الســابقة. فالتيــار الهــادئ أكــد والءه للنظــام، 
وقــد كوفــئ لهــذا إلــى حــٍد مــا بمناصــب يف مؤسســات الدولــة الدينيــة. وبالتــوازي مع ذلــك، تقلصت 
إمكانيــات المقاومــة لــدى التيــار الجهــادي نتيجــة تخلــي جــزء مــن الحركــة عــن اســتخدام العنــف 
السياســي. ورغــم ذلــك، فــإن هــذا التحــول األيديولوجــي والمنهجــي لــم ُيرجــم إلــى اســراتيجية 
جديــدة للجهادييــن »المعفــو عنهــم« إذ ظلــت اللعبــة السياســية تحــت ســيطرة النظــام بالكامــل، ومــن 
ثــّم لــم ُتوفــر فرصــا للمشــاركة. كانــت هــذه إحــدى مفارقــات الراجــع: فالعنــف لــم يعــد خيــارًا ضــد 

النظــام، وكذلــك السياســة المؤسســية لــم تصبــح خيــارًا  كذلــك.
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 نقطة التحول 

غّيــرت الثــورة التــي اندلعــت يف شــباط / فربايــر 2011 الســياق السياســي يف ليبيــا بشــكٍل 
جــذري، وأجــربت الجهادييــن الســابقين الذيــن تصالحــوا مــع النظــام والســلفيين المواليــن لــه علــى 
إعــادة النظــر يف عاقاهتــم مــع الســلطات السياســية القائمــة. اآلن أصبــح لــدى الجهادييــن الســابقين 
فرصــة للعمــل مــن أجــل التغييــر السياســي. وتعــرض الســلفيون الموالــون للتحــدي حــول التمســك 

بموقفهــم الداعــم أو توقــع التغييــر السياســي وتبديــل الــوالء.
ــدء  ــه مــع ب ــر السياســي، فإن علــى الرغــم مــن تخليهــم عــن اســتخدام العنــف مــن أجــل التغيي
ثــورة 2011 كان علــى أعضــاء الجماعــة اإلســامية الليبيــة المقاتلــة الســابقين ســواًء مــن كان 
مســجونا أو مــن كان تحــت المراقبــة أو يف الخــارج، كان عليهــم اتخــاذ قــرار بخصــوص المشــاركة. 
يف وقــت مبكــر، اســتدعى النظــام العديــد مــن أعضــاء مجلــس شــورى الجماعــة اإلســامية الليبيــة 
المقاتلــة الســابق خوًفــا مــن إمكانيــة دعمهــم للمتظاهريــن. واحُتجــز بعضهــم وقائيــا يف ســجن أبــو 
ســليم ســيئ الســمعة، مثــل ســامي الســاعدي وخالــد الشــريف. وتمكــن آخــرون، مثــل عبــد الحكيــم 
بلحــاج، مــن الفــرار واالنضمــام إلــى أعضــاء آخريــن بالجماعــة الليبيــة المقاتلــة يقاتلــون مــع الثــوار.
عــاد قــادة الجماعــة اإلســامية الليبيــة المقاتلــة الســابقون الذيــن اختــاروا المشــاركة يف الثــورة 
إلــى المعارضــة العنيفــة المباشــرة للنظــام، وســرعان مــا تعســكرت حركــة االحتجــاج ووفــرت فرصة 
للتغييــر السياســي. وأسســوا تدريجيــا هيكلهــم الخــاص للقيــادة والتوجيــه، وأقامــوا قاعــدة عســكرية 
يف جبــال نفوســة الغربيــة واســتخدموا صاهتــم الدوليــة، ال ســيما مــع قطــر، للحصــول علــى األمــوال 

واألســلحة وتســهيل قــدوم المقاتليــن مــن الخــارج. 
وبينمــا لعبــت خربهتــم العســكرية دورًا يف رفــع مكانتهــم وتأثيرهــم علــى األرض فقــد اســتفادوا 
ــا يف  ــاره محوري ــم باعتب ــم دوره ــم تقدي ــال، ت ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــة المكثف ــة اإلعامي ــن التغطي م
ســقوط طرابلــس يف أغســطس 2011، ممــا ســاهم يف كســبهم نفــوذًا علــى الهيــاكل الجديــدة التــي 

ــة المحــررة والحقــا البــاد. أنشــئت إلدارة المدين
ومــن خــال انضمامهــم إلــى االنتفاضــة العســكرية َعــَدَل القــادة الســابقون يف الجماعــة 
ــر  ــق التغيي ــف لتحقي ــي عــن اســتخدام العن ــة عــن قرارهــم الســابق بالتخل ــة المقاتل اإلســامية الليبي
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السياســي. وبذلــك، أشــاروا إلــى أن تغييــر النظــام السياســي يظــل هدفهــم الرئيــس، وأهنــم يــرون أنــه 
ــر الســياق  ــدون عنــف. كمــا أن النجــاح يعتمــد بشــكل أساســي علــى توف ــق ذلــك ب ال يمكــن تحقي
ــاول  ــرب، ح ــة الح ــدو. ويف هناي ــا يب ــى م ــر يف 2012/2011 عل ــا توف ــو م ــبة، وه ــوارد المناس والم
ــدة  ــة الجدي ــة الســابقون الســيطرة علــى المؤسســات الليبي ــة المقاتل قــادة الجماعــة اإلســامية الليبي

ــر عليهــا مــن الداخــل. ــدة والتأثي ــة الجدي مــن األعلــى هبــدف تشــكيل الدول
ويف المقابــل، وقــف قســم مــن الســلفية الهادئــة ضــد احتجاجــات 2011 يف البدايــة، واكتســب 
لنفســه لقــب حركــة »البقــاء يف المنــزل«. وبذلــك، حقــق إلــى حــٍد كبيــر حســابات النظــام عندمــا دعــم 

ظهــور الحركــة يف العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين.
ومــن المملكــة العربيــة الســعودية، أصــدر ربيــع المدخلــي -أســتاذ الحديــث يف الجامعــة 
ــر السياســية«  ــى الســلفية »غي ــي تدعــو إل ــة والشــخصية الرئيســة يف الحركــة الت اإلســامية يف المدين
والــوالء غيــر المشــروط للعائلــة المالكــة- فتــوى بإدانــة الثــورة واالنقســامات )الفتــن( التــي 
أحدثتهــا داخــل المجتمــع المؤمــن. وقــد تبعــه شــخصيات ســلفية ليبيــة- بعضهــم أصبــح اآلن جــزءًا 
مــن المؤسســة الدينيــة الرســمية- ظهــرت علنــا يف المســاجد والتلفــاز للتنديــد بالخطــر الــذي يشــكله 
المتظاهــرون علــى الوحــدة الوطنيــة واألمــن، وللمطالبــة بتجريــم هــذا الســلوك. أحدهم شــيخ شــاب 
مــن مدينــة يفــرن بجبــال نفوســة يدعــى مجــدي حّفالــة، الــذي ســينتهي بــه األمــر ألداء دور مفتاحــي 

يف نمــو نفــوذ الحركــة يف غــرب ليبيــا بعــد 2011. 
ــن موقــف مــن يســمون بالســلفيين المداخلــة ظــل غامضــا، خاصــًة مــع تكشــف األحــداث  ولكِّ
علــى األرض وتطــور الحالــة باتجــاه المعســكر المناهــض للقــذايف. وقــد أصــدر شــيوخ ســعوديون 
ــة،  ــة متأخــرة أو يف أدوار ثانوي ــورة وإن كان يف مرحل ــة أدت لمشــاركة البعــض يف الث ــاوى متضارب فت
ــي  ــام األخاق ــرض النظ ــوة وف ــراط يف الدع ــام لانخ ــلطة النظ ــار س ــن اهني ــرعة م ــتفادوا بس ــا اس كم
ــتوى  ــى المس ــع وعل ــى المجتم ــز عل ــم الركي ــدد، كان اختياره ــذا الص ــي. يف ه ــتوى الح ــى مس عل
الشــعبي وفًقــا لأليديولوجيــا التــي أعلنــوا عنهــا )كوهنــا »غيــر سياســية« وتعطــي األولويــة للدعــوة(. 
ومــع ذلــك ، فقــد كان أيًضــا نتيجــة مباشــرة لنقــص الفــرص والمــوارد المتاحــة لهــم يف ســياق هتيمــن 

عليــه الســردية »الثوريــة«.
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 فشل يف بناء املؤسسات )2012-2014(، سلفيو-ليبيا يتسابقون إلعادة بناء السلطة

وقــد اتســمت الفــرة االنتقاليــة يف ليبيــا بعــد 2011 بمراحــل مختلفــة. بــدأت المرحلــة األولــى 
 )NTC( يف أغســطس 2011 بنشــر إعــان دســتوري مــن قبــل المجلس الوطنــي االنتقالي المؤقــت
واضعــا المســار الصحيــح للعمليــة السياســية القائمــة علــى االنتخابــات وبنــاء المؤسســات، والتــي 
ســرعان مــا توقفــت نتيجــة عــدم قــدرة الفصائــل السياســية المختلفــة علــى المناقشــة واالتفــاق علــى 

أي قضيــة رئيســة يف المرحلــة االنتقاليــة.
وقــد عالــج قــادة الجماعــة المقاتلــة الســابقون يف ليبيــا والتيــار الســلفي الهــادئ هــذه المرحلــة 
بطــرق مختلفــة للغايــة. فالعديــد مــن شــخصيات الطــرف األول أكــدوا علــى التحــول األيديولوجــي 
الــذي بــدأ يف 2009، معربيــن عــن دعمهــم للديمقراطيــة وقــرروا المشــاركة المباشــرة يف االنتخابات 
ويف بنــاء المؤسســات. يف المقابــل، ظــل التيــار الهــادئ معارضــا بشــدة للمشــاركة السياســية واســتمر 

يف الركيــز علــى نشــر العقيــدة )وضمــان احــرام العقيــدة( علــى مســتوى القاعــدة الشــعبية.
ومــع ذلــك، ورغــم رفضهــم االنخــراط يف اللعبــة السياســية، وإعطائهــم األولوية لفــرض النظام 
األخاقــي، ال يبــدو أن الســلفيين الهادئيــن هدفــوا إلــى الحفــاظ علــى اســتقاليتهم يف مقابــل الدولــة. 
ــة الناشــئة علــى المســتوى المحلــي،  ــدأوا االنخــراط مباشــرة يف مؤسســات الدول بالعكــس، فقــد ب

ليــس فقــط يف المجــال الدينــي، إنمــا يف المجــال األمنــي أيضــا.

 السلفيون »السياسيون«: السيطرة على املؤسسات )الناشئة( من أعلى لتشكيل الدولة

ــن  ــد م ــي جدي ــوع سياس ــريعا لن ــورًا س ــة ظه ــرة االنتقالي ــن الف ــى م ــة األول ــهدت المرحل ش
الســلفية جســده بعــض القــادة الســابقين يف الجماعــة المقاتلــة. فقــد وفــرت الفــرص الجديــدة 
التــي أتاحهــا االنتقــال السياســي لهــم المســاحة التــي احتاجوهــا لابتعــاد عــن الجهــاد ضــد النظــام 

واالنخــراط يف السياســة المؤسســية كوســيلة لتحقيــق التغييــر السياســي. 
ــي  ــدى الســلفيين السياســيين الجــدد أوراق اعتمــاد لطرحهــا، وهــي الت يف عــام 2011، كان ل
شــكلت مــوارد هامــة لهــم يف المرحلــة االنتقاليــة، كالــدور الرئيســي الــذي قامــت بــه شــخصيات مثــل 
عبــد الحكيــم بلحــاج يف االنتفاضــة المســلحة، إلــى جانــب ماضيهــم الطويــل كمعارضيــن للقــذايف 
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وتجربتهــم العســكرية يف الخــارج، مــا ســبق، زودهــم بشــرعية ثوريــة وعســكرية كبيــرة. ومــع ذلــك ، 
فــإن أوراق اعتمادهــم تتعلــق بتجارهبــم الشــخصية وســمعتهم وعاقاهتــم االجتماعيــة كأفــراد أكثــر 

مــن تعلقهــا بانتمائهــم الســابق إلــى الجماعــة الليبيــة المقاتلــة.
علــى ســبيل المثــال، يمكــن لســامي الســاعدي، المعــروف أيًضــا باســم أبــو منــذر الســاعدي، 
حشــد ماضيــه كمقاتــل أجنبــي يف أفغانســتان وخصــم طويــل األمــد للقــذايف. وبخــاف بلحــاج، فقــد 
تمتــع الســاعدي برصيــد آخــر هــام يف ليبيــا ســببه مؤهاتــه الدينيــة ودوره كمنّظــر رئيســي للجماعــة 

الليبيــة المقاتلــة.
توضــح المعلومــات التــي تــم شــوركت علــى الموقــع االلكــروين الشــخصي للســاعدي 
المصــادر الثاثــة الرئيســة التــي يســتمد منهــا ســلطته: المؤهــات المعــرف هبــا يف العلــوم اإلســامية 
ــة  ــا وباكســتان، والخــربة يف المناصــب الديني ــي يف ليبي ــم العال ــة مــن مؤسســات التعلي واللغــة العربي
ــا وخارجها.نتيجــة لذلــك،  والسياســية، والتزكيــات مــن العلمــاء الذيــن درس عليهــم يف داخــل ليبي
ــم  ــا كعال ــن أيًض ــل، ولك ــط كمقات ــس فق ــه، لي ــخة ل ــة راس ــمعة ومصداقي ــن س ــاعدي م ــتفاد الس اس

ــر )مفكــر سياســي ســلفي(. ــة( ومنّظ شــريعة )ســلطة ديني
وفــورًا بعــد اكتســاهبم للســلطة والشــرعية يف2011، حــاول القــادة الســابقون للجماعــة المقاتلة 
ــلفية  ــكال الس ــن أش ــكل م ــال لش ــدة، كمث ــة الجدي ــات الدول ــوذ يف مؤسس ــى نف ــبق إل ــا س ــة م ترجم
السياســية التــي ســعت إلــى تشــكيل الدولــة مــن الداخــل. كان هــذا أيًضــا هنًجــا للتغييــر مــن أعلــى إلــى 
أســفل باالعتمــاد علــى المشــاركة السياســية علــى المســتوى الوطني. ومــع تحديد موعــد االنتخابات 
ــرار بشــأن  ــة اتخــاذ ق ــن الســابقين يف الجماعــة المقاتل ــو 2012، كان علــى األعضــاء البارزي يف يوني
رغبتهــم يف االنخــراط يف السياســة الحزبيــة. ونظِّــم مؤتمــر كبيــر للتنظيــم الســابق )الجماعــة المقاتلــة( 
يف طرابلــس يف تشــرين الثــاين )نوفمــرب( 2011 هبــدف معالجــة مســألة المشــاركة السياســية، ســواًء يف 
مــا  يخــص تولــي مناصــب يف المؤسســات الناشــئة، إضافــًة إلــى التنافــس يف االنتخابــات. لــم يصــدر 

عــن االجتمــاع اســراتيجية واضحــة، ولكــن كان هنــاك تحــول لصالــح العمليــة الديمقراطيــة.
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بشــكل فــردي، اتخــذ كل مــن بلحــاج والســاعدي قــرارًا لصالــح المشــاركة السياســية، وشــكلوا 
أحزاهبــم السياســية الخاصــة. وقــد أظهــرت منصــات وعضويــة الحزبيــن اختــاف وجهــات النظــر 

السياســية وأولويــات قادهتمــا. 
ــات  ــم علــى مرجعي ــه »حــزب سياســي قائ فحــزب »الوطــن« بزعامــة بلحــاج عــّرف نفســه بأن
إســامية«، وفّضــل إتبــاع مقاربــة شــاملة فاتحــا صفوفــه أمــام الشــخصيات غيــر اإلســامية، وطــرح 
ــط(  ــة الوس ــزب )األم ــإن ح ــل، ف ــاون. يف المقاب ــة والتع ــة والعدال ــى التنمي ــز عل ــة ترك ــدة وطني أجن
ــت إســاميته  ــدل )الوســطي(، وكان ــه مــن دعــاة اإلســام المعت ــادة الســاعدي وصــف نفســه بأن بقي

ــة.  ــه الوطني ــق الشــريعة علــى رأس أولويات ــر صراحــة، واضعــا تطبي أكث
يف يوليــو 2012، ترشــح كل مــن بلحــاج والســاعدي يف انتخابــات أول هيئــة تشــريعية انتقاليــة، 
المؤتمــر الوطنــي العــام. وعلــى الرغــم مــن أن نتائــج هذه األحــزاب يف االنتخابــات كان ســيئة للغاية، 

فقــد انتخبــت شــخصيات عديــدة من الســلفية السياســية كمرشــحين مســتقلين يف عــام 2012.
ومــن ثــّم، مــن خــال إقامــة التحالفــات مــع برلمانييــن يف المؤتمــر الوطنــي العــام مــن خلفيــات 
ــى  ــر عل ــب التأثي ــن كس ــابقون م ــة الس ــة المقاتل ــادة الجماع ــن ق ــة، تمك ــل ثوري ــن معاق ــامية وم إس
ــة  ــة أمني ــب وزاري ــم مناص ــد بعضه ــى. وتقل ــة األول ــات االنتقالي ــى الحكوم ــد وعل ــان الجدي الربلم
ــل  ــية، مث ــم السياس ــب أجنداهت ــن تناس ــاد قواني ــس العتم ــى المجل ــط عل ــدأوا بالضغ ــا ب ــة. كم رئيس
قانــون العــزل السياســي الســتبعاد الشــخصيات السياســية التــي كانــت تشــغل مناصــب يف عهــد 
القــذايف. وقــد حظيــت كتلــة الشــهداء )كتلــة الوفــاء لدمــاء الشــهداء( التــي تشــكلت لتعزيــز القانــون، 
بدعــم مفتــي ليبيــا الــذي دعــا إلــى التظاهــر، وضغطــت جماعــات مســلحة تســتخدم العنــف مــن أجــل 
اعتمــاد القانــون. وأدى الســاعدي نفســه دورًا رئيســا يف الحملــة بصفتــه رئيســا للتنســيق مــن أجــل 

تطبيــق العــزل السياســي  .
إذن، فالســلطة الدينيــة التــي تمتــع هبــا العديــد مــن شــخصيات الحركــة الســلفية السياســية، مــع 
شــرعيتهم المكتســبة مــن قتــال وهزيمــة القــذايف عســكريا، كان لهمــا دور فعــال أيضــا يف مســاعدة 
الســلفيين السياســيين علــى اكتســاب نفــوذ يف المؤسســات الدينيــة الجديــدة للدولــة. وقــد تــم هــذا 

األمــر عــرب تحالــف مــع المجــال األوســع لمؤيــدي اإلســام السياســي. 
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ــن  ــؤولة ع ــة المس ــاء، المؤسس ــيس دار اإلفت ــي تأس ــي االنتقال ــس الوطن ــاد المجل ــا أع وعندم
تفســير الشــريعة اإلســامية يف عــام 2012، عيِّــن الشــيخ صــادق الغريــاين رئيســا لهــا. والشــيخ 
ــل عــام 2011.  ــي قب ــة للجمهــور الليب ــرة معروف ــة مؤث ــاين هــو أســتاذ جامعــي وشــخصية ديني الغري
الغريــاين كان مقرًبــا مــن ســيف اإلســام القــذايف، وقــد أدى دورًا مهمــا يف المفاوضــات بيــن النظــام 
وقيــادة الجماعــة المقاتلــة، مــا أدى إلــى تراجــع الحركــة، لكنــه أيًضــا عــارض النظــام يف بعــض 

المناســبات. 
ــرقي  ــس الش ــي طرابل ــوراء، ح ــة يف تاج ــى انتفاض ــاين إل ــيخ الغري ــا الش ــر 2011، دع يف فرباي
حيــث جــذوره، وقــدم مــربرات دينيــة لمعارضــة القــذايف ونظامــه. وبــدا تعييــن الغريــاين مفتًيــا لليبيــا 
يف عــام 2012 نتيجــة طبيعيــة لمؤهاتــه الدينيــة واالحــرام الــذي حــازه ضمــن القــوى الثوريــة وتيــار 
ــا الرئيســة  ــع القضاي اإلســام السياســي. يف المقابــل، منحــه المنصــب ســلطة اتخــاذ القــرار يف جمي

للعقيــدة الدينيــة والوصــول إلــى المــوارد، ال ســيما مــن خــال صنــدوق الــزكاة.
الســيطرة علــى  السياســي  السياســيون وحلفاؤهــم يف مجــال اإلســام  الســلفيون  اســتغل 
المؤسســات الدينيــة للدولــة للتأثيــر علــى السياســة. وقبــل االنتخابــات الربلمانيــة األولــى يف يوليــو 
2012، أعلــن الشــيخ الغريــاين علنــا أن التصويــت لألحــزاب المؤيــدة للحــد مــن الشــريعة »ســيكون 

ــر إســامي«.  غي
وبعــد تعييــن أول حكومــة انتقاليــة يف أواخــر عــام 2012، تصاعــدت التوتــرات بســرعة، حيــث 
ــاين العمــل كوســيط بيــن المســؤولين الحكومييــن وبعــض الجماعــات المســلحة  ــدأ الشــيخ الغري ب
هبــدف تســهيل وصولهــم إلــى التمويــل الحكومــي. ويف ربيــع 2013، ألقــى الغريــاين أيضــا خطابــات 
عامــة لصالــح قانــون العــزل السياســي، واتخــذ موقفــا قويــا مــع كتلــة الشــهداء يف المؤتمــر الوطنــي 

العــام، وبالتالــي ســاهم يف تعميــق االســتقطاب يف المجــال السياســي.

 السلفيون »املداخلة«: بناء النفوذ والدعم على مستوى القاعدة الشعبية

وبخــاف الســلفيين السياســيين، افتقــر الســلفيون الليبيــون الهادئــون إلــى الشــخصيات الدينيــة 
ــم يكــن بمقدورهــم الســعى للوصــول إلــى مناصــب رفيعــة  ــي ل ذات المؤهــات المناســبة، وبالتال
المســتوى يف المؤسســات الدينيــة الجديــدة للدولــة. وعندمــا بــدأت الحركــة الســلفية الهادئــة يف ليبيــا 
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ــام 2011  ــد ع ــن بع ــا، ولك ــيا له ــا أساس ــي مرجع ــع المدخل ــيخ ربي ــدو الش ــم يب ــات، ل يف الثمانيني
بــرز رجــل الديــن الســعودي تدريجيــا يف التعليقــات الليبيــة واألجنبيــة لدرجــة أصبــح هبــا التعريــف 
األساســي للســلفيين الهادئيــن أهنــم »المداخلــة«. ومــع ذلــك، فــإن توصيفــات المداخلــة بــدت أن 
ــوالء  ــون بال ــي، ويؤمن ــع المدخل ــيخ ربي ــون الش ــم يتبع ــوا بأهن ــد وصف ــبيا، فق ــدودة نس ــون مح تك

المطلــق للحاكــم )السياســي( الراســخ، ويرفضــون أي تدخــل يف السياســة.
ارتبــط تحديــد هويــة الســلفيين الليبييــن الهادئيــن مــع المدخلــي جزئيــا بالتأثيــر الــذي اكتســبه 
الشــيخ الســعودي يف الجامعــة اإلســامية بالمدينــة المنــورة بعــد عــام 1990 والــدور الرئيســي الــذي 
ــع  ــن ربي ــم يك ــة. ل ــارج المملك ــي« خ ــلفي »الاسياس ــار الس ــر التي ــا يف تصدي ــة الحًق ــه الجامع أدت
المدخلــي مــن المراجــع الدينيــة الســعودية العليــا، ولكنــه اســتمد ســلطته مــن التوصيــات )التزكيــة( 
ــن  ــاز، وصالــح الفــوزان، ومحمــد ب ــن ب ــز ب ــد العزي ــر شــهرة مثــل عب مــن العلمــاء الســعوديين األكث
العثيميــن، وناصــر الديــن األلبــاين، واليمنــي مقبــل الوادعــي. وبالبنــاء علــى شــبكات رجــال الديــن 

هــؤالء، اســتقطب المدخلــي العديــد مــن الطــاب مــن الخــارج، بمــا يف ذلــك مــن ليبيــا.
وبالتالــي اتبــع الدعــاة المدخلــة تعاليــم مجموعــة مــن العلمــاء الســعوديين الرئيســيين، الذيــن 
لــم يتفقــوا بالضــرورة علــى جميــع القضايــا غيــر أهنــم مثلــوا توجهــا خاصــا يف المؤسســة اإلســامية 
الســعودية. هــذا التوجــه يدحــض العلمــاء المتهميــن بانتقــاد الحــكام علنــا أو المتهميــن بالخــروج 
عــن اإلســام الصحيــح، وخاصــًة أولئــك المنخرطيــن يف اإلســام السياســي. ويف ســياق مــا بعــد عــام 
2011، الــذي اتســم بعــدم االســتقرار السياســي وتزايــد التوتــرات بيــن مؤيــدي ومعارضــي جماعــة 
اإلخــوان المســلمين يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، انتهــى األمــر بالعنصــر األخيــر إلــى 
ــوان  ــي واإلخ ــام السياس ــس لإلس ــم الرئي ــل الخص ــي ليمث ــار المدخل ــاء التي ــي. وج أداء دور رئيس
المســلمين. كان هــذا إلــى حــد كبيــر نتيجــة محاولــة مدعومــة مــن الســعودية لضمــان االســتقرار علــى 
خلفيــة التغييــر الثــوري ولمواجهــة دعــم قطــر لإلخــوان المســلمين يف جميــع أنحــاء المنطقــة. لكن يف 
أعقــاب انتفاضــة 2011، كان الســلفيون الليبيــون الهادئــون أضعــف بكثيــر مــن الســلفيين السياســيين 

مــن حيــث الســلطة الدينيــة. 
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وشــخصية مجــدي حفالــة، الواعــظ المقيــم يف طرابلــس، والمعروف أيًضا باســم أبــي مصعب، 
ــه لــم  ــد أن ــا بي ــرز الدعــاة يف ليبي ــه مــن أب ــة، ومــع كون ــة وتطورهــا. فحفال جّســدت الحركــة المدخلي
ــادي الســابق بالجماعــة المقاتلــة. وعوضــا عــن  ــة العالــم، مثــل ســامي الســاعدي القي يصــل لمكان
المكانــة العلميــة الذاتيــة، عــول حفالــة يف ســلطته الدينيــة بشــكل أكــرب علــى شــخصيات أخــرى، ال 
ســيما العلمــاء المســلمين غيــر الليبييــن الذيــن تربطــه هبــم صــات شــخصية. وعلــى الرغــم مــن عــدم 
وجــود ســيرة ذاتيــة رســمية لــه مثــل الســاعدي، إال أن الســير الذاتيــة يف المنتديــات الســلفية تســلط 
ــا  ــن باعتباره ــعودية واليم ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــة مرتبط ــبكات معين ــوده يف ش ــى وج ــوء عل الض

المصــدر الرئيــس لســلطته كخطيــب.
وعليــه، بــدا أن هويــة حفالــة كمــدرس أعلــى مــن المؤهــات التــي حصــل عليهــا، وعلــى هــذا 
ــير  ــائل تفس ــة يف مس ــدود الوطني ــرة للح ــبكات العاب ــى الش ــدًا عل ــة معتم ــدي حفال ــل مج ــو، ظ النح

العقيــدة الســامية.
وهــذا مــن بعــض النواحــي ســمة مــن ســمات التيــار الســلفي الــذي يقــوم إلــى حــد كبيــر علــى 
العاقــة غيــر الرســمية بيــن المعلــم والطالــب. ويبــدو أن الســلفيين المدخلييــن يف ليبيــا يســتخدمون 
الحــج و العمــرة كفــرص للتواصــل مــع العلمــاء الســعوديين، الذيــن يطلبــون منهــم المشــورة بشــأن 
ــكل  ــف. بش ــرب الهات ــن ع ــم الليبيي ــظ ألتباعه ــعوديون مواع ــاة الس ــي الدع ــا يلق ــددة، كم ــا مح قضاي
عــام، ظــل الســلفيون المدخليــون يف ليبيــا يعتمــدون إلــى حــٍد كبيــٍر علــى المملكــة العربيــة الســعودية 

لبنــاء ســلطتهم الدينيــة.
ولغيــاب المــوارد البشــرية التــي كانــت ســتتيح لهــم التنافــس علــى المناصــب العليــا يف 
المؤسســات الدينيــة الجديــدة، ركــز الســلفيون المدخليــون يف ليبيــا، عوضــا عــن ذلــك، علــى 
ــعبي. وقــد تمكنــوا مــن زيــادة نفوذهــم تدريجيــا يف  تعزيــز نفوذهــم انطاقــا مــن المســتوى الش
وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة، أواًل مــن خــال الحصــول علــى مناصــب يف اإلدارة. وقــد ســمح 
لهــم ذلــك بتعييــن خطبــاء علــى المســتوى المحلــي، مــع الركيــز علــى المــدن ذات األهميــة الدينيــة 
ــمرية،  ــة األس ــا، الجامع ــامية يف ليبي ــات اإلس ــهر الجامع ــدى أش ــن إح ــن، موط ــل زليت ــة مث الخاص
والزاويــة، مركــز رمــزي لمعظــم الحــركات الدينيــة يف ليبيــا )الصوفية والســلفية واإلســام السياســي( 
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ومســقط رأس الشــيخ الطاهــر الــزاوي، وهــو مجاهــد معــروف أثنــاء االحتــال اإليطالــي ورجــل دين 
ــا. ــه القــذايف يف البدايــة كمفتــي عــام ليبي أزهــري عين

ــى  ــم عل ــوا أتباعه ــن حث ــاة الذي ــادئ بالدع ــار اله ــاط التي ــإن ارتب ــي، ف ــتوى السياس ــى المس عل
عــدم االنضمــام إلــى االنتفاضــة جعــل مــن الصعــب عليهــم االنخــراط مباشــرة يف مؤسســات الدولــة 

الناشــئة والحصــول علــى مناصــب رفيعــة المســتوى يف بيئــة تكافــئ الثورييــن بالدرجــة األولــى. 
عــارض المداخلــة يف ليبيــا، مِثــل جــزء مهــم مــن المجــال الســلفي الليبــي، قــرار قــادة الجماعــة 
ــن  ــة م ــرة يف السياس ــراط مباش ــيين االنخ ــلفيين السياس ــابقين والس ــة الس ــة المقاتل ــامية الليبي اإلس
خــال المشــاركة يف االنتخابــات الربلمانيــة لعــام 2012. كان هــذا يف األســاس موقفــا أيديولوجيــا، 
إذ رفضــوا بشــدة الديمقراطيــة واالنتخابــات علــى أســاس أن التشــريع هلل، وأن السياســة الحزبيــة هــي 
الفتنــة، وهــي مصــدر انقســام بيــن مجتمــع المؤمنيــن. وبعــد خطبتــه ضــد االنخــراط يف االنتفاضــة، 
ــات. ويف »نصائحــه  ــة واالنخــراط يف االنتخاب ــة ضــد الديمقراطي ــة مواقــف قوي اتخــذ مجــدي حفال
إلــى الشــباب الســلفيين«، حثهــم حفالــة علــى عــدم االنخــراط يف الحيــاة السياســية أو األحــزاب أو 

االنتخابــات، ودعاهــم للركيــز علــى دراســة وتعليــم النــاس طريــق الهــدى.
ــة والمؤسســية، ال  ــون السياســات االنتخابي ــن عــارض الســلفيون المدخلي ومــع ذلــك، يف حي
يبــدو أهنــم أعطــوا األولويــة لاســتقال عــن الدولــة الجديــدة ومؤسســاهتا، ال ســيما علــى المســتوى 
المحلــي. علــى العكــس مــن ذلــك، اســتغل بعــض الســلفيين الذيــن شــاركوا إلــى حــد مــا يف الثــورة، 
ــذا  ــطها. كان ه ــهم يف وس ــع أنفس ــن وض ــوا م ــئة وتمكن ــة الناش ــات األمني ــى المؤسس ــة عل المنافس
واضحــا بشــكل خــاص يف المناطــق التــي ســّهل فيهــا انتشــار اتجاهــات دينيــة معينــة توســعها 

ــا. وتقويته
علــى ســبيل المثــال، يف الضاحيــة الشــرقية لطرابلــس، ســوق الجمعــة، وهــو حي كان للســلفيين 
ــدأ  ــاك، ب ــه. هن ــا نمــا دورهــم في ــل عــام 2011، وســرعان م ــة قب ــه ويتمتعــون بســمعة طيب وجــود في
الشــباب الســلفيون يف تشــكيل مجموعــات أهليــة يف األحيــاء تركــز علــى فــرض النظــام يف المجتمــع 
المحلــي.كان هــذا مــن جانبيــن: فــرض األمــن، وفــرض نظــام أخاقــي ودينــي معيــن. وقــد ســاعدهتم 
جهودهــم يف مكافحــة المخــدرات والكحــول علــى اكتســاب بعــض الشــرعية علــى المســتوى 
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المحلــي، علــى الرغــم مــن أن وجهــات نظرهــم اإلقصائيــة، وعــدم تســامحهم مــع االتجاهــات 
ــارة  ــر إث ــة األخــرى، كمــا يتضــح مــن ممارســات مثــل تدميــر األضرحــة الصوفيــة، كانــت أكث الديني

للجــدل.
ــلحة  ــات المس ــف الجماع ــن مختل ــط بي ــاٍم يف الرب ــدور ه ــة ب ــخصيات ديني ــت ش ــا، قام أيض
المحليــة المدخليــة يف جميــع أنحــاء البــاد. ومــع ذلــك، ظــل هــذا االتجــاه إلــى حــد كبيــر محليــا 
يف طابعــه وأقــل وضوحــا علــى الســاحة الوطنيــة حيــث لــم تظهــر شــخصية رمزيــة معروفــة لقيــادة 

ــة. ــيد الحرك وتجس
كمــا اســتفاد ســوق الجمعــة بشــكل مباشــر مــن تعييــن ابــن الحــي هاشــم بشــر يف دور قيــادي يف 
اللجنــة األمنيــة العليــا بطرابلــس، وهــو ثــوري شــارك بتحريــر طرابلــس، وكان ممــن تلقــوا تعليمــا 

دينيــا محافظــا. 
وهــذه المؤسســة )اللجنــة األمنيــة( ُأنشــأت يف عــام 2011 كمحاولــة لجلــب العديــد مــن 
المجالــس العســكرية التــي ُأسســت خــال الحــرب تحــت مظلــة الســلطات الجديــدة. ومــن خــال 
بشــر، اســتفاد ســلفيو- ســوق الجمعــة مــن الوصــول إلــى مؤسســات الدولــة الجديــدة ومواردهــا. 
ــلفي  ــابق والس ــادن الس ــل المع ــرؤوف كارة، عام ــد ال ــة عب ــوق الجمع ــة س ــن مجموع ــن بي وكان م
ــَي مســؤولية »فــروع الدعــم« المحليــة يف  المنحــدر مــن عائلــة مهمــة يف الحــي. ولشــهرته بالتديــن، ولِّ

ــس.  ــة يف طرابل ــة المتخصص ــة الجزائي المحكم
ــاء الســكنية يف  ــة لألحي ــة االجتماعي ــه علــى العمــل يف البيئ ومثــل بشــر، اســتفاد كارة مــن قدرت
ــا كجــزء مــن جهــود إصــاح قطــاع األمــن، اجتمــع  ــة العلي ــة األمني طرابلــس. وعندمــا ُحلــت اللجن
ــي ُأنشــأت  عوضــا  ــدة الت بعــض الســلفيين مــن ســوق الجمعــة حــول إحــدى المجموعــات الجدي
عنهــا يف عــام 2013: قــوات الــردع الخاصــة، وأصبــح عبــد الــرؤوف كارة قائــد القــوات الجديــدة.
فــت أنشــطة قــوات الــردع علــى نطــاق واســع، واســتمرت يف تركيــز عملهــا علــى فــرض  وقــد عرِّ
ــى  ــر مــن أســفل إل ــة التغيي ــة، شــّجع بشــر مقارب ــة األمني النظــام يف المجتمــع. وكمــا فعــل مــع اللجن
أعلــى، عــرب العمــل مــع البلديــات وشــيوخ الحــي، وذلــك لتقديــم ســمعة للجنــة األمنيــة ثــم لقــوات 
الــردع بأهنــا الفاعــل العســكري األقــدر علــى التعامــل يف المناطــق المأهولــة بالســكان يف طرابلــس.
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رســميا، كانــت هــذه القــوات خاضعة لإلشــراف المباشــر من قبــل وزارة الداخليــة. ومع ذلك، 
فــإن الطابــع الدينــي للعديــد مــن أعضائهــا أحبــط محاوالت فرض تسلســل هرمــي أكثــر انتظاما.

ــة رأس مــال اجتماعــي مــن خــال مشــاركتها  ــك الوقــت، اكتســبت الشــخصيات الديني يف ذل
يف حــل النزاعــات، حيــث أصبــح بعضهــا شــخصيات مهمــة يف الجماعــات المســلحة. وكرمــز لهــذا 
ــاء  ــن أعض ــيما بي ــام 2011، وال س ــد ع ــر بع ــكل كبي ــة بش ــدي حفال ــاع مج ــدد أتب ــور، ازداد ع التط
الجماعــات المســلحة المحليــة، بمــا يف ذلــك قــوات الــردع ذات النفــوذ. وقــد اجتذبــت خطبــه يــوم 
الجمعــة يف مســاجد طرابلــس المئــات مــن األتبــاع تدريجيــا، ولفــت موكبــه الــذي يتحــرك يف جميــع 

أنحــاء المدينــة تحــت حمايــة العناصــر المســلحة االنتبــاه بشــكل منتظــم.
علــى المســتوى العقائــدي، اختلــف الســلفيون السياســيون والمدخليــون يف ليبيــا، بشــكل 
أساســي، حــول اإلنخــراط يف األنشــطة السياســية، خــال المحــاوالت األولــى لبنــاء مؤسســات دولــة 
جديــدة بيــن عامــي 2012 و2014. ُترجــم هــذا بشــكل مباشــر إلــى محاولــة الطــرف األول كســب 
النفــوذ يف الدولــة الجديــدة مــن خــال المشــاركة يف االنتخابــات والتعيينــات يف المناصب المؤسســية 
العليــا، ويف المقابــل، ركــز الطــرف اآلخــر علــى نشــر اإليمــان وضمــان النظــام األخاقــي، يف الغالــب 

علــى المســتوى الشــعبي.
وبعيــًدا عــن العقيــدة، كان للنهجيــن أيضــا خصوصية التوافق مــع الفرص التي يوفرهــا االنتقال 
السياســي الناتــج عــن الصــراع العنيــف واهنيــار النظــام. يف هــذا الســياق، لــم يكــن لــدى التياريــن نفس 
المــوارد للتعبئــة، األمــر الــذي أدى كذلــك إلــى حــد ما لتكييــف النهــج التنازلي للســلفيين السياســيين 
والركيــز الشــعبي للمداخلــة. كان هــذا واضحــا، علــى ســبيل المثــال، يف المؤسســات الدينيــة الليبيــة 
الجديــدة. فبينمــا كان مــن المفــرض أن ينظــر إليهــا التيــار المدخلــي علــى أهنــا مركزيــة يف جهودهــم 
الدعويــة، إال أهنــا لــم تشــكل أرضيــة رئيســة للمنافســة بيــن المجموعتيــن خــال الســنوات األولــى 
ــة  ــة المؤهل ــخصيات الديني ــى الش ــار إل ــبب االفتق ــا بس ــذا جزئي ــا كان ه ــة. ربم ــرة االنتقالي ــن الف م

تأهيــاً عاليــا بيــن الســلفيين المدخلييــن المحلييــن.
ــدة  ــن العقي ــة بي ــا العاق ــرض فيه ــن أن تتع ــرى يمك ــة أخ ــف قضي ــتخدام العن ــكل اس ــا ش كم
والممارســة للضغــط. وقــد ظهــر اتجــاه جديــد للســلفية السياســية يف عــام 2011، تجســده جزئيــا 
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بعــض قــادة الجماعــة المقاتلــة الســابقين، بعــد أن حمــل الجهاديــون »الذيــن تــم إصاحهم« الســاح 
مجــددًا ضــد نظــام القــذايف وســاهموا يف اهنيــاره. وعلــى الرغــم مــن أهنــم أعطــوا األولويــة اآلن 
لألنشــطة السياســية، فمــن المحتمــل أن يظــل الســلفيون السياســيون قــوة عســكرية رئيســة يف ســياق 
مــا بعــد الثــورة. وبالمثــل، اعتمــدت جهــود التيــار المدخلــي لضمــان النظــام األخاقــي واألمــن علــى 
ــات  ــة والجماع ــخصيات الديني ــن الش ــة بي ــط الوثيق ــى الرواب ــد عل ــكل متزاي ــي بش ــتوى المحل المس
ــف لنشــر  ــار تســاؤالت حــول وجهــة نظرهــم بشــأن االســتخدام المحتمــل للعن المســلحة، ممــا أث

اإليمــان وفــرض النظــام األخاقــي الــذي يدعــون حمايتــه.

 تقسيم الدولة )2014-2019(. ماذا حيدث عندما ُتتنازع سلطة الدولة وتنقسم املؤسسات؟

يف عامــي 2013-2014، دخلــت الفــرة االنتقاليــة يف ليبيــا مرحلــة جديــدة. احتــدم الصــراع 
بيــن االئتافيــن الرئيســين المتنافســين للســيطرة علــى مؤسســات الدولــة الجديــدة. يف الربلمــان 
المنتخــب، أدى افتقــار المؤتمــر الوطنــي العــام إلــى القــدرة علــى الحــوار وبنــاء اإلجمــاع إلــى 
ــف  ــث تصاعــد العن ــاد، حي ــر يف شــرقي الب ــي   بشــكل كبي مــأزق كامــل. كمــا تدهــور الوضــع األمن
نتيجــة الهجمــات الجهاديــة وعشــرات االغتيــاالت لمســؤولين أمنييــن ســابقين ونشــطاء وصحفييــن 

ــعينيات.  ــام يف التس ــع النظ ــن قم ــة م ــال االنتقامي ــى األعم ــًة إل ــة ، إضاف ــع أيديولوجي بدواف
ــدات  ــن وح ــة م ــادة مجموع ــد، قي ــرال متقاع ــو جن ــر، وه ــة حف ــى خليف ــو 2014، تول يف ماي
ــى اســتعادة األمــن  ــًة عســكريًة هتــدف إل ــة وشــن عملي ــل الشــرقية المحلي ــش الســاخط والقبائ الجي
والقضــاء علــى الميليشــيات اإلســامية التــي يعتقــد مــن هــم تحــت قيادتــه أهنــا مســؤولة عــن موجــة 

انعــدام األمــن يف بنغــازي. 
هــذه العمليــة التــي ُأطلــق عليهــا اســم »الكرامــة«، كانــت بدايــة مواجهــة عســكرية كبيــرة 
ــذ عــام 2012.  ــا يتنافســان علــى الســلطة علــى المســتوى الوطنــي من  بيــن المعســكرين اللذيــن كان
ــنت  ــس، ش ــى طرابل ــكرية إل ــه العس ــيع عمليات ــن توس ــر م ــع حف ــل من ــن أج ــو 2014، وم ويف يولي
فصائــل إســامية وثوريــة مــن العاصمــة والمــدن الغربيــة األخــرى عمليــة »فجــر ليبيــا«،  وهاجمــت 
مطــار طرابلــس الدولــي والمناطــق التــي تســيطر عليهــا الجماعــات المســلحة التــي تعــد قريبــة مــن 

حفــر.
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وللمــرة األولــى منــذ عــام 2011، مــرت ليبيــا بمواجهــة عســكرية كبيــرة تــردد صداهــا يف جميع 
أنحــاء البــاد. وبالتــوازي مــع ذلــك، أدت محــاوالت إهنــاء األزمــة الربلمانيــة مــن خــال انتخابــات 
تشــريعية جديــدة ُنظمــت يف يونيــو 2014 إلــى انقســام مؤسســي وفعلــي للبلــد إلــى مجموعتيــن مــن 
الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة المتنافســة، تدعــم كل منهمــا ائتافــات غير متجانســة من السياســيين 

والعســكريين والقــوى االجتماعيــة.
وقــد أدى اســتمرار االنقســامات المؤسســية وتدهــور الوضــع األمنــي   يف جميــع أنحــاء البــاد 
يف 2014-2015 إلــى تدخــل المجتمــع الدولــي تحــت رعايــة األمــم المتحــدة ومحاولــة التوســط. 
وعلــى الرغــم مــن توقيــع االتفاق السياســي الليبــي )LPA( يف ديســمرب 2015، ظلت الباد منقســمة 
بيــن مركــزي قــوة متنافســين بيــن عامــي 2016 و2019. األول، ُأّســس يف طرابلــس، وتمحــور 
حــول المجلــس الرئاســي )PC( لحكومــة الوفــاق الوطنــي )GNA( المؤســس حديثــا بقيــادة فايــز 
الســراج. أمــا اآلخــر فكانــت قاعدتــه يف شــرقي ليبيــا ودار حــول مجلــس النــواب المنتخــب يف يوليــو 

2014 والقــوات المســلحة العربيــة الليبيــة بقيــادة خليفــة حفــر.
ــل السياســية والعســكرية المتنافســة جعــل الســلفيين  ــن الفصائ ــا بي الصــراع المتصاعــد يف ليبي
»السياســيين« و»المدخلييــن« يف مواجهــة خيــارات العاقة بالســلطة السياســية يف ســياق االنقســامات 

المؤسســية، وفيمــا يتعلــق باســتخدام العنــف يف ســياق االســتقطاب العنيــف.

 السلفيون السياسيون: مزيد من »السياسة« للسيطرة على الدولة والعودة إىل العنف السياسي

اســتفاد الســلفيون السياســيون بيــن عامــي 2011 و2014 مــن انخراطهــم يف مؤسســات الدولة 
علــى المســتوى الوطنــي واكتســبوا تأثيــرًا ســريعا علــى هيــاكل الســلطة الجديــدة، بيــد أن التطــورات 
التــي حدثــت يف ربيع/صيــف 2014 غيــرت المشــهد السياســي والعســكري بشــكل كبيــر وشــكلت 

هتديــدًا لمواقعهــم.
ــة واإلســامية  ــر الثوري ــة الكرامــة يف مايــو 2014، خشــيت الدوائ فبعــد أن أطلــق حفــر عملي
الليبيــة مــن احتماليــة ثــورة مضــادة يف طــور التكويــن، ويف يوليو/تمــوز، هاجمــوا مواقــع للجماعــات 
المســلحة المتحالفــة مــع حفــر يف طرابلــس، ممــا أثــار مواجهــات مســلحة عنيفــة اســتمرت ألســابيع 

وألحقــت أضــرارًا  كبيــرًة يف غربــي ليبيــا.
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ــادت  ــت وق ــي خطط ــبكة الت ــم يف الش ــدوٍر مه ــابقون ب ــة الس ــة المقاتل ــادة الجماع ــام ق ــد ق وق
ــة، وكذلــك  ــا إلــى جنــب مــع المتشــددين اإلســاميين مــن عــدة مــدن غربي ــا، جنًب ــة فجــر ليبي عملي
ــه  ــى التوج ــوبة عل ــا محس ــن كوهن ــر م ــورة أكث ــل الث ــي لمعاق ــا المحل ــرف بانتمائه ــي ُتع ــوى الت الق
اإلســامي، وبذلــك، أصبحــوا حلفــاء أيضــا بحكــم األمــر الواقــع للجماعــات المســلحة الجهاديــة 

ــازي. ــر يف بنغ ــل حف ــي تقات ــة الت والثوري
ــه مــن الحفــاظ علــى ســيطرته العســكرية علــى  ــذي ينتمــون إلي ــة تمكــن التحالــف ال يف البداي
ــا بيــن  طرابلــس واألصــول الرئيســة يف العاصمــة. ونظــرًا النقســام مجلــس النــواب المنتخــب حديًث
ــذه  ــه له ــض أعضائ ــول بع ــع قب ــرقية م ــربق الش ــة ط ــى مدين ــده إل ــل مقع ــين، ونق ــكرين متنافس معس
الخطــوة، رفــض المؤتمــر الوطنــي العــام الســابق حلــه وشــكل حكومــة »اإلنقــاذ« الخاصــة بــه، بقيــادة 

شــخصية مقربــة مــن الجماعــات المســلحة التــي تقاتــل حفــر.
كانــت المشــاركة المباشــرة لقــادة الجماعــة اإلســامية المقاتلــة الســابقين يف عمليــة فجــر ليبيــا 
م هــذا التحــول العملــي علــى أنــه يهــدف إلــى منع  بمثابــة عــودة إلــى اســتخدام العنــف السياســي. وُقــدِّ
عــودة االســتبداد عــرب حفــر وحلفائــه، وبالتالــي حمايــة رؤيتهــم لنــوع معيــن مــن الســلطة السياســية. 
لكنــه اقــرن أيضــا بــأداء ضعيــف للمرشــحين المنتميــن إلــى المعســكر اإلســامي والثــوري يف 

االنتخابــات الربلمانيــة يف يونيــو 2014، التــي شــارك فيهــا أقــل مــن خمــس الناخبيــن.
ولذلــك كان ُينظــر إلــى فجر ليبيا -واســتخدام العنف- على أنه وســيلة للســلفيين »السياســيين« 
وحلفائهــم اإلســاميين، بمــا يف ذلــك جماعــة اإلخــوان المســلمين، للحفــاظ علــى امتيــاز الوصــول 
والســيطرة علــى مؤسســات الدولــة التــي اكتســبوها منــذ عــام 2011. وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي 
علــى صورهتــم وشــرعيتهم الشــعبية يف األشــهر والســنوات التاليــة مــع ازديــاد التصــور بــأن مشــاركة 
الســلفيين السياســيين يف فجــر ليبيــا كان لخدمــة مصالحهــم الذاتيــة الســتبعاد المنافســين ممــا أدى يف 
هنايــة المطــاف إلــى حــرف االنتقــال السياســي عــن مســاره. وعــزز تعييــن العديــد مــن الشــخصيات 
ــاد  ــمت الب ــة قس ــأن العملي ــاذ التصــور ب ــة اإلنق ــة يف حكوم ــامية المقاتل ــة اإلس المرتبطــة بالجماع

)تســببت يف »الفتنــة«( وأدت النعــدام األمــن واالهنيــار االقتصــادي.
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ــة  ــرت العملي ــد أظه ــي، فق ــال الدين ــى المج ــر عل ــر مباش ــا تأثي ــر ليبي ــة فج ــا، كان لعملي أيض
العســكرية أن المؤسســات الدينيــة الجديــدة، التــي كانــت تخضــع إلــى حــد كبيــر لســيطرة الســلفيين 
السياســيين وحلفائهــم اإلســاميين، قــد أصبحــت متورطــة بشــكل مباشــر يف الصــراع بيــن االئتافيــن 
السياســيين والعســكريين المتنافســين، فتحت قيادة الشــيخ الغرياين، تحولت دار اإلفتاء من مؤسســة 
دينيــة حكوميــة إلــى فاعــل سياســي رئيــس. دعــم المفتــي عانيــة »فجــر ليبيــا« ضــد »الكرامــة« وكان 
جــزءًا مــن شــبكة تنســيق العمليــة العســكرية، حتــى إن تســييس دار اإلفتــاء ازداد بعــد فجــر ليبيــا، فقــد 
مــارس الغريــاين نفــوذًا مباشــرًا علــى حكومــة اإلنقــاذ وشــجع علــى تعييــن ســلفيين سياســيين يف دار 
االفتــاء. ونتيجــًة لذلــك، بــدأت التوتــرات يف الظهــور مــع التيــارات األخــرى يف المؤسســة، ال ســيما 

مــع التيــار الســلفي »الهــادئ« الــذي دعــم حفــر وعمليــة الكرامــة يف الشــرق.
ــد  ــراع، بع ــة الص ــى حلب ــة إل ــؤون الديني ــاف والش ــُتدرجت وزارة األوق ــياق، اس ــس الس يف نف
ــة  ــارات الديني ــن المــدارس والتي ــا بي ــى حــد م ــوازن القــوى إل أن كانــت هتــدف لتكــون انعكاســا لت
المختلفــة يف ليبيــا. وللمــرة األولــى، عينــت حكومــة اإلنقــاذ مبــارك أفتمــاين رئيســا لهــا، وهــو 
ــة مــن التيــارات اإلســامية والثوريــة يف مصراتــة، وقــد قاتــل يف حــرب 2011 وكان  شــخصية مقرب
ُيعــد مقرًبــا مــن القاعــدة ولكــن ليــس لديــه مؤهــات دينيــة. وقــد أســهم ذلــك يف تأجيــج التوتــرات 
بيــن التيــارات اإلســامية المختلفــة يف المؤسســة، ال ســيما بيــن التيــارات الســلفية »السياســية« 
و«الهادئــة«. يف الســنوات التاليــة، أتاحــت الرشــيحات المتنــازع عليهــا مثــل ترشــيح أفتمــاين فرصــة 
ــة  ــى الطبيع ــارة إل ــرب اإلش ــا، ع ــة العلي ــة الديني ــة المؤسس ــدء معارض ــن لب ــلفيين المدخليي ــرة للس كبي

ــة. ــب الرئيس ــيحات المناص ــية لرش السياس
إلــى  السياســيين  والســلفيين  المقاتلــة  اإلســامية  الجماعــة  شــخصيات  عــودة  وشــكلت 
اســتخدام العنــف، والطريقــة التــي حاولــوا هبــا تحويــل مؤسســات الدولــة إلــى أدوات قــوة لحمايــة 
مــا كان ينظــر إليــه العديــد مــن الليبييــن علــى أهنــا مصالح شــخصية، ضربــًة كبيرًة لشــرعيتهم الشــعبية.
وخــال حــرب 2014ـ، ويف مــا تاهــا مــن ســنوات، بــدا أن الســلفيين السياســيين ينظــرون إلــى 
ــة المنقســمة اآلن،  ــن مواقعهــم داخــل مؤسســات الدول ــى أهنــا تأمي »السياســة« بشــكل أساســي عل
ــذه  ــا ه ــي وفرهت ــوارد الت ــن الم ــتفادة م ــتمرار يف االس ــا واالس ــيطرة عليه ــى الس ــاظ عل ــدف الحف هب
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المواقــع. ومــع بقائهــم يف الســلطة، ال يبــدو أهنــم دفعــوا باتجــاه أجنــدة سياســية محــددة، إنمــا ركــزوا 
ــرعية السياســية  ــى الش ــة عل ــع الســلطة السياســية القائمــة يف الشــرق، والمنافس ــة م ــى المواجه عل

محليــا ودوليــا. 

 السلفيون املدخليون: استخدام العنف لتوفري »األمن والنظام« يف دعم السلطات السياسية

اختلفــت األمــور بشــكل كبيــر يف الطــرف اآلخــر مــن الطيــف الســلفي، فقد تأثر مســار الســلفيين 
المدخلييــن بشــكل مباشــر باالتجاهــات المختلفــة لألحــداث يف غــرب ليبيــا وشــرقها. وألهنــم لــم 
يشــغلوا مناصــب رئيســة يف مؤسســات الدولــة العليــا، فقــد اســتثمروا يف توفيــر األمــن وفــرض نظــام 
ــة  أخاقــي معيــن علــى المســتوى الشــعبي. فالســلفيون المدخليــون لــم يكونــوا بحاجــة إلــى حماي

مواقعهــم السياســية ومــن ثــمَّ االنحيــاز إلــى أي طــرف مــع اشــتداد الصــراع.
وبخــاف شــخصيات الجماعــة اإلســامية المقاتلــة الســابقة، لــم يكــن للســلفيين المدخلييــن 
دوٌر بــارٌز يف القتــال يف طرابلــس خــال صيــف 2014. بــداًل مــن ذلــك، انصــب تركيزهــم األساســي 
علــى توفيــر النظــام وضبــط األمــن علــى مســتوى األحيــاء المحليــة، ونشــر جهودهــم علــى مواقــع 
ــة  ــي المخــدرات والكحــول، ومحارب التواصــل االجتماعــي. هــذه الجهــود شــملت مكافحــة مهرب

الجريمــة المنظمــة وعصابــات الخطــف مقابــل فديــة، وأعضــاء تنظيــم الدولــة اإلســامية. 
لــم تكــن هــذه قضايــا مرتبطــة بمفهومهــم لألخــاق واإلســام الصحيــح فحســب، إنمــا كانــت 
أيضــا قضايــا ذات اهتمــام شــعبي للســكان المحلييــن يف طرابلــس والمــدن الكــربى األخــرى، ممــا 
أكســبهم ســمعة طيبــة مــن ناحيتــي األخــاق والكفــاءة يف بعــض األوســاط. كان هــذا الحــال الخــاص 

يف ظــل الجــو العــام مــن انعــدام األمــن الــذي أعقــب عمليــة فجــر ليبيــا.
وعلــى الرغــم أن هجــوم الســلفيين المدخلييــن علــى التيــارات الدينيــة األخــرى، ومحاوالهتــم 
ــد أهنــم  ــن شــرائح المجتمــع المختلفــة، بي ــا بي ــار مخاوف فــرض نظــام أخاقــي محافــظ خــاص، أث
اســتفادوا مــن عامليــن اثنيــن، األول: أهنــم لــم يحاولــوا بعــد الســيطرة علــى مؤسســات الدولــة العليــا 
بشــكل علنــي، بمــا يف ذلــك المجــال الدينــي. والثــاين: عــدم ظهــور العاقــة بيــن الدعــاة المدخلييــن 
ــن  ــلفيين المدخليي ــتخدام الس ــى اس ــارة إل ــب اإلش ــن الصع ــل م ــا جع ــلحة، مم ــات المس والجماع

للعنــف لتحقيــق أي أهــداف سياســية محــددة.
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وبــداًل مــن تقديــم أنفســهم كطــرف يف الصراع الدائر للســيطرة علــى الدولــة يف طرابلس، واصل 
الســلفيون المدخليــون يف الجــزء الغربــي مــن ليبيــا اســتخدام العنــف بطريقــة هادفــة، حيــث تتعــاون 
الجماعــات المســلحة والشــخصيات الدينيــة علــى األرض لتوفيــر األمــن والنظــام مــن أجــل عمــوم 
الليبييــن. وبينمــا ركــزوا إلــى حــد كبيــر علــى المســتوى المحلــي، إال أهنــم لــم يتصرفــوا باســتقال 
كامــل عــن الدولــة، فالخدمــات الخاصــة التــي قدموهــا علــى المســتوى المحلــي كانــت مفيــدة يف بناء 
تفاعــات مــع مؤسســات الدولــة. ويف الوقــت نفســه كانــوا يتطــورون تنظيميــا ويعــززون وجودهــم 

يف الهيــاكل األمنيــة دون البحــث عــن مناصــب رفيعــة المســتوى.
ــة  ــورات األمني ــة للتط ــري نتيج ــكل جوه ــا بش ــع مختلف ــد كان الوض ــا، فق ــرقي ليبي ــا يف ش أم
ــي  ــار الســلفي المدخل ــن التي ــرات بســرعة بي ــة بعــد 2013، إذ تصاعــدت التوت والسياســية المختلف
ــازي. يف  ــن يف بنغ ــدام األم ــف وانع ــار العن ــع انتش ــن م ــن اآلخري ــاميين والجهاديي ــن اإلس والفاعلي
أواخــر عــام 2013، شــّكل اغتيــال العديــد مــن الشــخصيات المدخليــة علــى يــد أنصــار الشــريعة، 
ــد كامــل بظاظــه، نقطــة  ــة أمــن بنغــازي العقي ــرة الشــؤون اإلســامية يف مديري بمــن فيهــم رئيــس دائ
تحــول وأســفر عــن عســكرة التيــار المدخلــي بشــرق ليبيــا. وكان للمواجهــة مــع أنصــار الشــريعة دور 
رئيــس يف حســم الجــدل العقائــدي بيــن المدخلييــن حــول قــرار االنضمــام إلــى خليفــة حفــر وعمليــة 

الكرامــة التابعــة لــه، األمــر الــذي تــم بعــد ذلــك.
شــارك الســلفيون المدخليــون حفــر وأنصــاره نفــس العــداء لإلســام السياســي والتيــار 
الجهــادي. كمــا يّســر إنشــاء مجلــس النــواب يف طــربق، وترشــيحه للحكومــة وتأييــده لعمليــة الكرامة 
تقــارب المدخلييــن وحفــر؛ ذلــك ألن ظهــور ســلطات سياســية جديــدة يف شــرقي ليبيــا تنافــس تلــك 
الموجــودة يف طرابلــس جعــل دعــم التيــار المدخلــي لحفــر ومجلــس النــواب مشــروعا مــن وجهــة 
ــم  ــه دع ــى أن ــي عل ــي الليب ــش الوطن ــر والجي ــع حف ــاركتهم م ــر مش ــم تأطي ــة إذ يمكنه ــر عقائدي نظ

للحاكــم )ولــي األمــر(.
ســّهل ذلــك مشــاركة الســلفيين المدخلييــن يف حملــة حفــر العســكرية. ونظــرًا لعملهــم 
االجتماعــي، اكتســب المداخليــون نوعــا مــن الشــرعية الشــعبية، ممــا جعلهــم شــركاء مفيديــن 

لحفــر، الــذي كان بحاجــة إلــى حشــد المزيــد مــن القــوات لدعــم الجيــش الوطنــي الليبــي.
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ــة  ــي ككتيب ــش الوطن ــن الجي ــت ضم ــة وأدمج ــلفية خالص ــة س ــدات قتالي ــت وح ــا ُأسس وبينم
التوحيــد، انتشــرت عناصــر ســلفية مســلحة عــرب كامــل الجيــش الوطنــي. فانضــم أشــرف الميــار وهــو 
شــخصية ســلفية وقائــد لــواء ثــوري شــهير عــام 2011 إلــى لــواء الصاعقــة التابــع للجيــش الوطنــي 
ــم«  ــوات دع ــاء أو »ق ــة« األحي ــوات حماي ــف »ق ــع مختل ــلفية م ــات س ــت جماع ــا قاتل ــي. كم الليب

ــي يف بنغــازي.  ــي الليب الجيــش الوطن
ونتيجــًة لعمليــة الكرامــة، بــدأ الســلفيون المدخليــون بــأداء دور أكثــر وضوحــا علــى األرض، 
ســواًء يف القتــال يف صــف حفــر أو علــى مســتوى األحيــاء. وكمــا هــو الحــال يف طرابلــس، صاغــوا 
ــن  ــام واألم ــر النظ ــال توفي ــن خ ــي م ــكل أساس ــة بش ــلطات القائم ــم للس ــا دع ــى أهن ــاركتهم عل مش
للســكان. وألن التدخــل العســكري لحفــر كان موضــع ترحيــب مــن قبــل قطاعــات مهمــة مــن 

ــة. ــادة شــرعية المداخل ــاد، فقــد أســهم ذلــك يف زي الســكان يف شــرق الب
ولكــن، مشــاركة الجماعــات المســلحة والشــخصيات المدخليــة يف عمليــة الكرامــة تعنــي 
انخراطهــم بشــكل مباشــر يف المنافســة العنيفــة التــي ضمــت حفــر وجيشــه الوطنــي الليبــي مــن جهــة 
ونطــاق واســع مــن الجماعــات اإلســامية والثوريــة مــن جهــة ثانيــة. وعلــى الرغــم مــن أن الكرامــة 
ُقدمــت علــى أهنــا عمليــة هتــدف إلــى اســتعادة النظــام، فإهنــا كانــت أيضــا صراعــا ذا طبيعــة سياســية. 

، فــإن مشــاركة المدخلييــن يف هــذا الصــراع تناقــض بوضــوح ادعاءهــم تجنــب السياســة. ومــن ثــمَّ
يف واقــع األمــر، فــإن الســياق السياســي المتغيــر بين عامــي 2014 و2019 تطلب من الســلفيين 
السياســيين والمدخلييــن ترجمــة العقيــدة إلــى ممارســة مرتبطــة بقضايــا هامــة مثــل مســألة المشــاركة 
ــدة،  ــى التكيــف مــع الظــروف الجدي ــدرة عل ــن أظهــرا ق السياســية واســتخدام العنــف. وكا التياري
ــة  ممــا ســلط الضــوء علــى طبيعتهمــا السياســية. ولكــن تصاعــد العنــف وانقســام مؤسســات الدول

كان لهمــا أثــٌر كبيــٌر علــى التصــور العــام والشــرعية الشــعبية للتياريــن. 
للســلفيين  ماءمــة  أكثــر  أنــه  السياســي  الســياق  أثبــت  فصاعــًدا   2016 عــام  مــن  وبــدءًا 
ــي  ــي الليب ــاق السياس ــع االتف ــن توقي ــم م ــى الرغ ــيين«، وعل ــلفيين »السياس ــه للس ــن« من »المدخليي
)LPA( برعايــة دوليــة يف ديســمرب 2015، لــم ُتوّحــد المؤسســات الليبيــة، ولــم ينتــه الصــراع بيــن 
ــة،  ــن جه ــي م ــاق الوطن ــة الوف ــي لحكوم ــس الرئاس ــراج والمجل ــادة س ــين بقي ــن المتنافس االئتافي

ــرى. ــة أخ ــن جه ــي م ــه الوطن ــر وجيش وحف
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بــداًل مــن ذلــك، وِحــَدت مراكــز القــوى المتنافســة التــي ظهــرت علــى مــدار العاميــن الماضييــن 
يف غــرب ليبيــا وشــرقها، وأعيــد تشــكيل التحالفــات جزئيــا علــى كلــى الجانبيــن. كان هــذا هــو الحال 
خاصــًة يف طرابلــس، حيــث تطلبــت إقامــة المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطنــي يف العاصمــة 
ــلطات  ــن للس ــر األم ــة لتوفي ــلحة المحلي ــات المس ــع الجماع ــات م ــض الرتيب ــارس 2016 بع يف م

السياســية الجديــدة.
قــوات الــردع الخاصــة ذات الميــول المدخليــة بقيــادة عبــد الــرؤوف كارة كانــت واحــدة 
ــاق.  ــة الوف ــي لحكوم ــس الرئاس ــم المجل ــارت دع ــي اخت ــات الت ــن المجموع ــل م ــدد قلي ــن ع ضم
وإن انتماءهــم إلــى المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق يعنــي أنــه يمكــن تأطيــر أفعالهــم علــى أهنــا 
دعــم للحكومــة الجديــدة المعــرف هبــا دولًيــا. ومــع ذلــك، كان مــن الواضــح أن القــرار كان سياســيا 
ــي  ــي الليب ــاق السياس ــا االتف ــي ليبي ــة يف غرب ــر االنتخابي ــن الدوائ ــد م ــت العدي ــد عارض ــه: فق بطبيعت
LPA وحكومــة الوفــاق الوطنــي، بمــا يف ذلــك بعــض الجماعــات المســلحة الرئيســة المتمركــزة يف 

ــٌر منهــا يدعــم حكومــة اإلنقــاذ. طرابلــس، والتــي ال يــزال كثي
ويف مــارس 2016، تســبب وصــول المجلــس الرئاســي إلــى طرابلــس يف مواجهــات عســكرية 
بيــن الفصائــل المتناحــرة، ممــا أدى يف النهايــة إلــى تحــوالت كبيرة يف المشــهد السياســي والعســكري 
يف طرابلــس. وقــد كان دعــم قــوات الــردع الخاصــة المتأثــرة بالســلفية المدخليــة عامــألً حاســما يف 

الســماح لحكومــة الوفــاق الوطنــي ببــدء عملهــا يف العاصمــة. 
وبحلــول مــارس/آذار2017، كانــت قــوات الــردع الخاصــة والجماعــات المســلحة األخــرى 
الداعمــة للحكومــة الجديــدة قــد طــردت منافســيها تدريجيــا مــن العاصمــة. شــمل ذلــك الجماعــات 
المســلحة المرتبطــة بقــادة ســابقين يف الجماعــة المقاتلــة، والذيــن ُأجــربوا علــى مغــادرة المدينــة ويف 

كثيــر مــن الحــاالت البــاد خوًفــا علــى أمنهــم.
ــه يف الســماح للمجلــس الرئاســي لحكومــة  ــذي قامــوا ب ــدور الرئيــس ال وعلــى الرغــم مــن ال
الوفــاق بالتغلــب علــى خصومــه المحلييــن، اســتمر الســلفيون المدخليــون يف تقديــم أنفســهم علــى 
أهنــم »غيــر سياســيين« وشــددوا علــى جوانــب أنشــطتهم التــي كانــت هتــدف إلى الحفــاظ علــى النظام 
أو اســتعادته علــى المســتوى المحلــي. هبــذه الطريقــة، عــززوا صورهتــم تدريجيــا كشــركاء رئيســيين 
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لســلطة سياســية تســعى إلــى بســط ســيطرهتا علــى األرض. وبذلــك، وســعوا أيًضــا مــن وصولهــم إلــى 
مؤسســات الدولــة، لكــن دون الســعي وراء مناصــب سياســية بــارزة. 

 عوضــا عــن ذلــك ركــزوا علــى مجــاالت األمــن والعدالــة، وتحديــدًا عــرب العمــل علــى ضمــان 
األمــن والنظــام للســكان المحلييــن، ومــن خــال تدخاهتــم، ســعوا لتعزيــز روابطهــم مــع مؤسســات 
الدولــة، ال ســيما وزارة الداخليــة. وقــد ســاعد عملهــم ضــد الجريمــة المنظمــة يف زيــادة روابطهــم مع 
المدعــي العــام يف وزارة العــدل، وتدخلــوا أيضــا يف القضايــا المتعلقــة بالرقابــة المصرفيــة والتوزيــع 

النقــدي وإصــدار جــوازات الســفر والخدمــات اللوجســتية المرتبطــة بالحــج. 
ــد  ــم المتزاي ــة تأثيره ــون يف ترجم ــلفيون المدخلي ــدأ الس ــابق، ب ــلوكهم الس ــض س ــى نقي وعل
علــى المؤسســات الدينيــة للدولــة، مــع الركيــز هــذه المــرة علــى المناصــب العليــا بــداًل مــن القواعــد 
الشــعبية فقــط. ونتيجــًة لذلــك، تصاعــدت التوتــرات بيــن التيــار المدخلــي ودار اإلفتــاء التــي كانــت 
ال تــزال تحــت قيــادة الشــيخ الغريــاين وتتأثــر بقــوة بالتيــار الســلفي السياســي. وبــدأت الجماعــات 
المســلحة المتأثــرة بالنفــوذ المدخلــي مثــل قــوات الــردع الخاصــة يف اســتخدام القــوة العتقــال الدعاة 

والشــخصيات الدينيــة المرتبطــة بــدار اإلفتــاء. 
ــد  ــراين، أح ــادر العم ــيخ ن ــل الش ــاء وقت ــع اختف ــور م ــدت األم ــام 2016، تصاع ــر ع ويف أواخ
الشــخصيات البــارزة يف دار االفتــاء، وكان قــد انتقــد الســلفية المدخليــة علنــا. وتعــرض أيضــا 
ــوط  ــة وضغ ــادات عنيف ــادي النتق ــاس الغ ــامية عب ــؤون اإلس ــاف والش ــة لألوق ــة العام ــس الهيئ رئي
ــاين، اهتــم الغــادي  ــار الغري ــي الدي ــا مــن مفت ــاره حليفــا مقرب ــار المدخلــي. وباعتب ــدة مــن التي متزاي
ــار اإلســام السياســي. يف  ــه ضمــن تي ــة، إنمــا لمعارف ــه العلمي ــة بســبب مؤهات ــم يحــز منصب ــه ل بأن
هنايــة المطــاف، تصاعــد الصــراع حــول إدارتــه للحــج وتمكــن الســلفيون المدخليــون مــن إقالتــه مــن 
منصبــه مــن قبــل المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق، وحــل محلــه الشــخصية المعروفــة يف المجــال 

المدخلــي الشــيخ محمــد العبــاين.
أشــار هــذا إلــى خــروج كبيــر عــن الطريقــة التي تعامــل هبــا الســلفيون المدخليون مع مؤسســات 
الدولــة الدينيــة يف غربــي ليبيــا إلــى تلــك اللحظــة، وعلــى الرغــم مــن شــعبية بعــض هــذه التحــركات، 
فــإن التأثيــر المتزايــد لقــوات الــردع الخاصــة علــى الســلطات السياســية يف طرابلــس بــدأ يف الراجــع، 

كمــا أظهــر هــذا التغيــر حــدود الخطــاب »الاسياســي« للســلفيين المدخليين.
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وقــد تطــورت األمــور يف اتجــاه مماثــل، وإن كان يف وقــت ســابق، يف شــرقي ليبيــا نتيجــة للــدور 
الرئيــس الــذي لعبــه الســلفيون المدخليــون والجماعات المســلحة الخاضعــة لنفوذهــم يف دعم حفر. 
وكمــا هــو الحــال يف غربــي ليبيــا، صــاغ الســلفيون المدخليــون يف شــرقي البــاد أفعالهــم علــى أهنــا 
دعــم للســلطات القائمــة يف مجــال األمــن والنظــام، لكنهــم امتنعــوا عــن الســعي وراء مناصــب سياســية 
رســمية. بينمــا يف المجــال الدينــي، منــذ عــام 2014، اختلفــت األمــور كثيــرًا، فقــد مــارس المدخليــون 
تأثيــرًا مباشــرًا وواســعا علــى مؤسســات الدولــة علــى المســتويات العليــا والمحليــة، وأتاحــت لهــم 

المشــاركة يف عمليــة الكرامــة  يف ذات العــام فرصــا للوصــول للمــوارد وتنظيــم أنفســهم. 
لألوقــاف  عامــة  هيئــة  الشــرق  البيضــاء يف  مدينــة  المؤقتــة يف  الحكومــة  أنشــأت  وعندمــا 
والشــؤون اإلســامية موازيــة للهيئــة التــي تتخــذ مــن طرابلــس مقــرًا لهــا يف عــام 2014، ُمنــح 
الســلفيون المدخليــون مناصــب رئيســة يف المؤسســة الجديــدة. وهــذا ســمح لهــم بمواجهــة مباشــرة 
مــع منافســيهم يف المجــال الدينــي، وبالتالــي اكتســاب درجــة مــن القــوة يف تشــكيل السياســات خاصــًة 
يف مجــال االلتــزام الدينــي واألخاقــي، وبــدأ تأثيرهــم يتجلــى بشــكل أكــرب يف 2015-2016، ممــا 

ــا المثقفــون والنســاء والمجتمــع المــدين بشــكل عــام. ــى حــوادث منتظمــة اســُتهدف فيه أدى إل
ويف العمليــات العســكرية الكــربى، ُاســتخدمت كتائــب وعناصــر الســلفية المدخليــة كمكــون 
هــام ضمــن القــوة القتاليــة للجيــش الوطنــي الليبــي، كحالــة لــواء طــارق بــن زيــاد علــى وجــه 
الخصــوص، الــذي شــارك بشــكل متتــال يف: الهجــوم علــى مدينــة درنــة الشــرقية يف مايــو 2018، ويف 
االنتشــار العســكري يف الجنــوب الغربــي يف كانــون الثــاين /ينايــر- شــباط /فربايــر 2019 ويف وســط 
ــار انتقــادات شــديدة يف كثيــر مــن األحيــان حــول كيفيــة تصــرف  مدينــة ســرت عــام 2020، ممــا أث

ــن. أفرادهــا علــى األرض يف مواجهــة الســكان المدنيي
وكذلــك يف غربــي ليبيــا، قوبــل التأثيــر المتزايــد للســلفيين المدخلييــن يف المجــال العــام وعلــى 
ــال  ــم إبط ــام2017، ت ــال، يف ع ــبيل المث ــى س ــا. فعل ــعبية تدريجي ــة الش ــض المقاوم ــع ببع المجتم
قــرارات الجيــش الوطنــي الليبــي المثيــرة للجــدل والمتأثــرة بالتيــار الســلفي المدخلــي، مثــل القيــود 
المفروضــة علــى ســفر النســاء دون محــرم، نتيجــة للمعارضــة الواســعة يف المجتمــع. كمــا نشــأت 
توتــرات مــع رئيــس وزراء الحكومــة المؤقتــة يف ديســمرب 2018، الــذي اهتــم الهيئــة العامــة لألوقــاف 

والشــؤون اإلســامية بخلــق انقســامات يف المجتمــع واســتيراد أيديولوجيــات أجنبيــة إلــى ليبيــا.
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 خامتة 

الســلفيين   2019 و   2011 عامــي  بيــن  ليبيــا  يف  واألمنيــة  السياســية  التطــورات  أجــربت 
»السياســيين« و »المدخلييــن« علــى توضيــح مواقفهــم وســلوكياهتم فيمــا يتعلــق بكيفيــة االرتبــاط بـــ 
»السياســة« والســلطة السياســية والدولــة يف ســياق األزمــة. فخــال تلــك المــدة، ويف مواجهــة فكــرة 
ــر  ــيين«، أظه ــر سياس ــلفيون »غي ــيون« وس ــلفيون »سياس ــم س ــرض أهن ــن يف ــن م ــل بي ــط الفاص الخ
تحليــل كيفيــة ارتبــاط التياريــن بالســلطة السياســية حقيقــة أن كلتــا المجموعتيــن ســعتا إلــى أهــداف 
يمكــن وصفهــا بأهنــا »سياســية«؛ أي أهنــا هدفــت إلــى كســب وزيــادة نفوذهــا علــى مؤسســات الدولة. 
ــت  ــن 2011-2019 اختلف ــان بي ــتخدمتها المجموعت ــي اس ــراتيجيات الت ــإن االس ــك، ف ــع ذل وم
ــية  ــاريع السياس ــة المش ــرة يف طبيع ــات كبي ــى اختاف ــدو إل ــا يب ــى م ــير عل ــا يش ــا، مم ــا عميق اختاًف

ــن. للتياري
ــى  ــم عل ــلطتهم وتأثيره ــادة س ــى زي ــون إل ــون« يهدف ــيون« و«المدخلي ــلفيون »السياس كان الس
مؤسســات الدولــة بعــد عــام 2011، وفعلــوا ذلــك مــن خــال اتبــاع مســارات مختلفــة. كانــت 
ــة  ــفل« -يف حال ــى أس ــى إل ــن أعل ــر »م ــن التغيي ــار بي ــي االختي ــة ه ــزة الرئيس ــمات الممي ــدى الس إح
الســلفيين السياســيين القــادة الســابقين للجماعــة اإلســامية الليبيــة المقاتلــة- وهنــج »مــن القاعــدة 
إلــى القمــة« -يف حالــة الســلفيين المدخلييــن-. يبــدو أن هــذا االختــاف ارتكــز إلــى حــد كبيــر علــى 
التقييــم الــذي أجــراه الطرفــان فيمــا يتعلــق بالمــوارد المتاحــة لهــم، وبالتالــي قدراهتــم، يف مراحــل 

ــا. ــة والصــراع يف ليبي مختلفــة مــن الفــرة االنتقالي
هــذا االختــاف يف المقاربــات نشــأ أيضــا مــن الــرؤى المختلفــة للسياســة ولمحــددات 
التأثيــر السياســي. فبالنســبة لشــخصيات الجماعــة اإلســامية الليبيــة المقاتلــة الســابقين والســلفيين 
ــورة أساســية، أخــذت طريقــة التعامــل مــع مؤسســات الدولــة شــكل المشــاركة  السياســيين، بص
ــب  ــى المناص ــرى عل ــية األخ ــات السياس ــع الجماع ــس م ــية والتناف ــة المؤسس ــرة يف السياس المباش
السياســية الرســمية رفيعــة المســتوى، بينمــا ظــل تفاعلهــم مــع المجتمــع محــدودًا بشــكل عــام. وبــدا 
أن هدفهــم هــو الســيطرة علــى مــا يعتربونــه الروافــع الرئيســة للقــوة والســلطة، بينمــا فشــلوا يف ابتــكار 

ــة.  ــى النظــام والقواعــد االجتماعي ــر عل اســراتيجيات للتأثي
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يعنــي هــذا أن اســتمرار النفــوذ السياســي للســلفيين السياســيين اعتمــد يف الغالــب علــى قدرهتــم 
علــى الحفــاظ علــى تــوازن القــوى مــع الجهــات السياســية الفاعلــة لصالحهــم.

وعندمــا فشــلوا يف القيــام بذلــك، كمــا حــدث جزئيــا ألول مــرة يف عــام 2014 حيــن انقســمت 
المؤسســات الليبيــة، ثــم يف 2016-2017 مــع فقداهنــم الســيطرة علــى طرابلــس، ُاســتبعدوا بســرعة 
مــن اللعبــة السياســية وفقــدوا معظــم النفــوذ الذي حــازوه على مؤسســات الدولــة الليبية بعــد 2011. 
فقــط يف حالــة حــدوث تغييــر كبيــر يف ميــزان القــوى بيــن الجماعــات السياســية والجهــات الفاعلــة، 
يمكــن أن يأملــوا يف اســتعادة نفوذهــم علــى مؤسســات الدولــة الليبيــة. هــذا بالضبــط مــا حــدث بعــد 

اســتئناف الصــراع العســكري واســع النطــاق يف عــام 2020 وهجــوم حفــر علــى طرابلــس.
يف المقابــل، رفــض التيــار الســلفي المدخلــي المشــاركة يف السياســة المؤسســية ألســباب 
ــر  ــل المباش ــال التفاع ــن خ ــة م ــات الدول ــع مؤسس ــرط م ــك، انخ ــن ذل ــا م ــة، وعوض أيديولوجي
والتعــاون علــى المســتوى الشــعبي، مــع الركيــز بشــكل خــاص علــى األمــن والعدالــة وفــرض 
ــا نقــص  ــى حــد م ــإن هــذا يعكــس إل ــًدا عــن موقفهــم األيديولوجــي، ف ــن. وبعي ــي معي نظــام أخاق
المــوارد الكافيــة لانخــراط يف المنافســة علــى المناصــب المؤسســية. فقــط، عندمــا أصبــح الســياق 
ــلفيون  ــدأ الس ــرقها- ب ــا وش ــي ليبي ــة يف غرب ــات مختلف ــدث يف أوق ــذي ح ــم - وال ــة له ــر ماءم أكث
المدخليــون يف ليبيــا يف الســعي إلــى الحصــول علــى مناصــب رفيعــة المســتوى يف مؤسســات الدولــة 

ــة. الديني
ــمحت  ــا س ــى عندم ــية، حت ــات السياس ــى المؤسس ــيطرة عل ــى الس ــًدا إل ــعوا أب ــم يس ــن، ل ولك
الســياقات المتطــورة يف كل مــن غــرب وشــرق ليبيــا بذلــك، إنمــا قامــوا عوضــا عــن ذلــك بممارســة 
ــر األمــن وفــرض »النظــام  ــة لتوفي النفــوذ مــن الخــارج، فقــد أعطــى الســلفيون المدخليــون األولوي
األخاقــي« كوســيلة الكتســاب الشــرعية وترســيخ نفوذهــم وســيطرهتم علــى الســلطات السياســية 

والدولــة، وكذلــك علــى المجتمــع بشــكل عــام. 
ــي اعتمدوهــا مــن أســفل ألعلــى، إلــى جانــب الســلطة  ــر الشــعبية الت ــة التغيي وقــد أدت مقارب
ــّذر  ــى تج ــة، إل ــة الديني ــات الدول ــى مؤسس ــيطرهتم عل ــرب س ــبوها ع ــي اكتس ــة الت ــة والديني األخاقي
أعمــق بكثيــر يف المجتمــع، وعكســت المحاولــة المباشــرة مــن قبلهــم لتغييــر النظــام والقواعــد 

ــرورة.  ــد الض ــوة عن ــتخدام الق ــك اس ــا يف ذل ــة، بم االجتماعي
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وقــد أظهــر تحليــل مســارات الســلفيين الليبييــن بيــن عامي 2011 و2019 أن مســألة اســتخدام 
ــة  ــارات الهادئ ــية والتي ــلفية السياس ــارات الس ــن التي ــز بي ــا يف التميي ــًرا رئيس ــل عنص ــم تمث ــف ل العن
المدخليــة وحتــى التيــارات الجهاديــة. إنمــا كان االختــاف بينهــا يف مســألة متــى يكــون العنــف 

شــرعًيا أو مقبــواًل، وضــد مــن. 
ــة الجهــات المســلحة،  ــاء الدول ــى الســيطرة وبن ــازع عل ــث يتن ــا، حي ــل ليبي ــة صــراع مث ويف بيئ
أظهــر الســلفيون »السياســيون« و »المدخليــون« علــى حــد ســواء أهنــم قــد يســتخدمون العنــف 
عندمــا يكــون ضــرورة لتحقيــق أهدافهــم السياســية. ولكــن المقاربتيــن كان لهمــا تركيــز مختلــف، 
ففــي حيــن كان عنــف الســلفيين السياســيين أداة ضــد منافســيهم السياســيين يف ســباق الســيطرة علــى 
مؤسســات الدولــة، فــإن عنــف الســلفيين المدخلييــن لــم يقتصــر علــى المنافســين السياســيين، إنمــا 

امتــد للمجتمــع عمومــا. 
ــن  ــلفيين المدخليي ــيين والس ــلفيين السياس ــن الس ــر بي ــاف كبي ــود اخت ــدم وج ــد ع ــذا يؤك وه
مــن جهــة الرباغماتيــة السياســية ووســائل العمــل. كمــا أنــه يثيــر أســئلة مهمــة حــول صحــة االدعــاء 
ــم  ــد ودع ــتعين بحش ــة أن تس ــة الفاعل ــات الخارجي ــة والجه ــية الليبي ــلطات السياس ــن للس ــه يمك بأن
ــاة السياســية  ــن دون أن يكــون لذلــك عواقــب وخيمــة يف المســتقبل علــى الحي الســلفيين المدخليي

ــا.  ــع يف ليبي والمجتم
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