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У  статті  досліджуються  постреволюційні  процеси  в  
новій  Лівії  після  повалення  режиму  Муаммара  Каддафі.  
Проаналізовано  потенційні  зовнішні  та,  що  найважливіше,  
внутрішні загрози продовженню процесу стабілізації ситуації в  
країні.  Досліджено  основні  проблеми,  з  якими  доводиться  
боротися  лівійським  державним  керманичам  та  
проаналізовано ступінь їх розв язуваності.ʼ
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Актуальність  огляду  ситуації  в  Лівії  видається,  на  наш 
погляд,  безумовно,  важливою,  адже  після  повалення  режиму 
Муамара  Каддафі  держава  переживає  низку  суттєвих 
перетворень.  Від  ефективності  даних  перетворень  прямо 
пропорційно залежить подальша доля країни та її громадян. Як 
відомо,  попри все  не  вщухають пристрасті,  якы вирують між 
прибічниками  та  противниками  нової  влади,  що  ставить  під 
питання стабілізацію безпекової ситуації в країні, а відповідно і 
в усьому регіоні.

Метою  даного  наукового  дослідження  є  показати  всю 
складність ситуації, яка, на жаль, не змінюється в напрямку до 
кращого.  Махмуд  Джабріль,  який  очолив  тимчасовий  уряд, 
основною метою якого є сформувати проект конституції країни 
та підготувати державу до наступних виборів, поки що виявляє 
слабкість і нездатність взяти ситуацію під контроль. Водночас 
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продовжують  загоратись  усе  нові  й  нові  вогнища  протесту 
проти чинного ладу. 

Джерельною базою даного  наукового  дослідження  стала 
передусім  Резолюція  ООН  №  1973  [2]  про  запровадження 
безпольотної  зони  над  Лівією,  котра  характеризує  ставлення 
міжнародної громадськості до конфлікту, адже саме вона дала 
НАТО  зелене  світло  на  подальше  втручання  в  перебіг 
вищезгаданого. Важливе значення також має зроблена офіційна 
заява Парламентської асамблеї НАТО [4] з приводу завершення 
місії в жовтні 2011 року, яка, на нашу думку, була передчасною 
та дозволила подальше загострення ситуації  в країні.  У статті 
використано опублікований на офіційному сайті  Human Rights 
Watch звіт  цієї  організації  щодо  ситуації  в  Лівії  [1],  котрий 
засвідчив  наявність  цілої  низки  військових  злочинів,  скоєних 
повстанцями вже після повалення режиму Каддафі і це ставить 
під питання безпекову ситуацію в країні. У більшій мірі через 
те,  що  розглядаються  найсвіжіші  події  суспільно-політичного 
життя  країни,  викладений  у  статті  матеріал  базується  на 
інформації з таких сайтів новин, як BBC News Ukraine, газета.ru, 
портал  новин  «РБК  Україна»  та  інші.  Для  розуміння 
передісторії  конфлікту  автор  ознайомився  з  найголовнішою 
працею колишнього лідера країни Муамара Каддафі під назвою 
«Зелена  книга»  [6;  C.  1–35],  сторінки  якої  розкривають  суть 
стратегії  розвитку  країни  впродовж  40  років  його  правління. 
Найсвіжіший аналіз щодо Лівії можна було почерпнути з праці 
Володимира  Кудельова  «Ситуація  в  Ливії»  [8],  у  якій 
структуровано  викладено  основні  проблеми,  з  якими 
зіштовхнулася  країна  саме  після  перших  демократичних 
виборів.

Як відомо, Лівія пережила складний період громадянської 
війни,  яка  була  спричинена  протистоянням  чинного  лідера 
країни  Муаммара  Каддафі  та  організованого  об єднанняʼ  
повстанців, котрі мали на меті «скинути його з престолу». 2011 
рік  був  насиченим  на  збройні  конфлікти  по  всій  території 
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держави.  Успіх  почергово  переходив  від  однієї  до  іншої 
сторони,  проте  зрештою  завдяки  допомозі  ззовні  противники 
режиму змогли досягти бажаного результату. 

Міжнародна  спільнота  не  могла  проігнорувати 
загострення  ситуації  в  регіоні.  Лівія,  як  відомо,  являється 
однією  з  передових  країн  регіону  Північної  Африки  та 
Близького Сходу. Дестабілізація безпекової ситуації в цій країні 
загрожує безпековій стабільності в усьому регіоні. 

Серед  подій  на  африканському  континенті  впродовж 
2010–2012 років  чи  не  найбільшу увагу  привертає  ситуація  в 
Лівії. Частина населення повстала проти Муамара Каддафі, який 
керував державою з 1969 року. Народ більше не задовольняла 
його  політична  та  фізична  присутність.  Він  став  вимагати 
відставки  М.  Каддафі.  17  березня  2011  року  була  прийнята 
Резолюція  1873  Ради  Безпеки  ООН,  яка  включала 
запровадження  безпілотної  зони  над  Лівією,  економічних 
санкцій щодо торгівлі зброєю та інше [2]. Унаслідок прийняття 
резолюції на боці повстанців виступили об єднані сили НАТО.ʼ  
Лівійська операція дістала  назву «Світанок Одіссея». Каддафі 
ще на  початкових  порах конфлікту  пообіцяв  натівцям,  що ця 
війна  буде  затяжною.  Так  і  сталося.  Починаючи  з  локальних 
заворушень ситуація швидко переросла в затяжну громадянську 
війну.  Глава  Лівійської  Джамахірії  виявляв  готовність 
триматись до останнього. Треба визнати, що він показав себе як 
досить  непоганий  військовий  стратег.  Саме  завдяки  його 
вмілому плануванню об єднані сили НАТО втратили в цій війніʼ  
мільярди доларів, що посіяло негативні настрої, зокрема, серед 
населення  Франції  та  Італії.  Французькі  громадяни  часто 
висловлювалися про те, що участь Франції у цій війні була не 
обов язкова  і  в  часи  такої  скрутної  кризи  зайві  витрати  дляʼ  
країни – розкіш, навіть якщо на кону можливість «розширити 
кордони  демократії».  Унаслідок  негативні  настрої  французів 
щодо участі Франції в розв язанні даного конфлікту зіграли неʼ  
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останню роль у тому, що Ніколя Саркозі не вистояв у боротьбі 
за президентське крісло.

Щодо правління Каддафі, то незважаючи на диктаторські 
амбіції  Муаммара,  його  керівництво  країною  дало  досить 
позитивні  результати.  Як  не  як,  Джамахірія  все-таки  була 
країною з одним із найвищих рівнем життя в Африці. Не дарма 
наші співгромадяни, що свого часу переїхали туди на постійне 
місце  проживання,  навіть  коли  почались  бойові  дії  і  була 
загроза життю, не хотіли повертатись на рідну землю.  Далекий 
лівійський  «тиран»  краще  попіклувався  про  наших  громадян, 
ніж  рідна  батьківщина.  Звичайно  ж   демократії  в  чистому 
вигляді  в  Лівії  майже  не  було.  Муаммар,  як  і  будь-який 
диктатор, дозволяв собі всі засоби терору, відомі людству. Але 
чи вижила б Лівія взагалі без такого сильного лідера, який зумів 
навести  лад  у  власній  країні?!  Усе  таки  при  Каддафі  Лівія 
залишалася  централізованою країною без  відкритої  ворожнечі 
між кланами. Тепер же чи зможе вона впоратись з розбратом, чи 
зможуть племена домовитися між собою залишається відкритим 
питанням. 

Сам Каддафі ще в 2008 році робив досить гучні заяви, що 
Лівія повинна потроху перетворюватись із ізольованої країни у 
відкриту  для світу.  Він говорив,  що  переконаний  у  тому,  що 
настане час, коли Лівія вже не потребуватиме його керівництва. 
Це наштовхує на думку, що Лівія могла перейти до демократії 
без пролиття крові. Реалізувати свій план мирного переходу до 
реформування  системи  управління  країною  йому  так  і  не 
вдалося. Була це риторика чи лідер Джамахірії справді мав на 
думці реалізацію такого плану ми вже не дізнаємось.

Глава Лівії відверто засуджував західну модель демократії, 
зокрема  критикував  ООН,  сказавши,  що  «в  ній  засідає  180 
лідерів,  які  не  були  обрані  своїми народами,  але  управляють 
шістьма  мільярдами життів».  Каддафі  відкидає  і  капіталізм,  і 
комунізм і твердо переконаний, що Лівія повинна іти власним 
шляхом  –  шляхом  прямої  влади  народу  [6;  C.  1–35]. 
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Найпереконливішим  результатом  такої  моделі  розвитку 
держави  є  економічні  показники  її  розвитку,  які,  як  відомо, 
досить  високі  (для  порівняння  вищі,  ніж  в  України).  Проте 
виникає питання, чому ж у такому разі виникло незадоволення 
серед  населення,  що  переросло  у  збройне  повстання.  Можна 
виділити  декілька  суттєвих  причин.  По-перше,  недостатня 
забезпеченість молоді робочими місцями. По-друге, у нафтовій 
галузі  в  основному  були  задіяні  спеціалісти  з  Європи, 
кваліфікованіші  та  досвідченіші,  ніж  лівійські.  Це  величезна 
кількість робочих місць, які займались не своїми, а чужими, що 
створювало  враження,  начебто  промисловість  працює  не  на 
народ.  По-третє,  Каддафі  активно  усував  усіх  потенційних 
конкурентів.  Деяким вдавалося втекти за кордон і звідти вони 
продовжували вести пропагандистську політику проти режиму. 

Безсумнівною проблемою даної країни є її розподіл на так 
звані  клани,  котрі  (історично  так  склалось)   не  можуть 
порозумітись  між  собою.  Звичайно  ж  ворожі  клани  не 
сприйняли  Каддафі  та  чекали  можливості  виступити  проти 
нього.  Упродовж  40  років  він  стримував  їх,  але  зовнішнє 
схвалення та потенційна підтримка ззовні розв язала їм руки.ʼ

Саме  при  Каддафі  сформувалась  нафтова  промисловість 
Лівії,  яка  почала  працювати  тільки  на  її  користь.  Саме  він 
налагодив контакти з Європою в енергетичній галузі і на досить 
вигідних  умовах  для  Лівії.  При  Каддафі  було  побудовано 
більшість нафтопроводів, водопровід «Живильна ріка», котрий є 
життєво  важливим  для  країни  з  обмеженими  ресурсами 
звичайної  питної води, будувались дороги, залізниці для того, 
щоб  стимулювати  нормальне  функціонування  економіки. 
Каддафі навіть встиг побудувати досить пристойний вантажний 
флот  тоннажністю  понад  70  тисяч  тонн.  Планова  лівійська 
економіка зростала високими темпами. За обсягом ВВП на душу 
населення Лівія посідала 49-те місце у світі. Це дуже непоганий 
показник. 
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До початку конфлікту країна забезпечувала два відсотки 
світового ринку нафти. Вона щоденно видобувала один мільйон 
шістсот  тисяч  барелів.  Лівія  посідала  дванадцяте  місце  серед 
світових  експортерів  у  цій  галузі  й  четверте  серед 
африканських.  85 відсотків  загального видобутку нафти йшло 
на експорт до Європи. Розвідані запаси енергоносіїв у країні є 
найбільшими  в  Африці.  Видобуток  нафти  в  Лівії,  за  умов 
максимальної експлуатації, міг би сягати 44 мільярди барелів на 
рік. 

Варто  торкнутись  питання  фінансів.  Нині  Лівії  потрібні 
величезні  кошти  для  відбудови  країни,  відновлення 
інфраструктури.  Тут  би  стали  в  пригоді  гроші,  які  є  на 
заморожених рахунках колишнього лідера країни. Із 150 млрд. 
доларів із заморожених рахунків Каддафі по всьому світі, схоже 
на те, що Лівія майже нічого не побачить. 259 млн. доларів було 
перераховано  Францією  на  допомогу  повстанцям.  Німеччина 
максимум,  що  змогла  пообіцяти,  так  це  видати  позику 
лівійському уряду,  а  Нідерланди розв язали цю ситуацію так:ʼ  
перерахувати  лише  частину  грошей  Всесвітній  організації 
охорони  здоров я  для  гуманітарної  допомоги  лівійськомуʼ  
народу [3].

У жовтні 2011 року самого Муаммара Каддафі було вбито 
при спробі  вирватися  з  облоги в  місті  Сірт.  Цей момент  мав 
стати  переломним  і  вирішальним  у  ході  затяжного 
протистояння.  Проте,  як  видно  з  подальших  подій, 
протистоянню не судилося скінчитись так швидко. Національна 
перехідна рада, якій було офіційно передано владу в країні, не 
могла вгамувати  пристрасті  і  бойові  дії  спалахували  з  новою 
силою. Нікуди не подінеш ту величезну частину населення, яка 
так  чи  інакше  підтримує  Каддафі  і  яка  не  складе  так  просто 
зброю  [5].  Саме  тут  і  знадобилась  би  подальша  підтримка 
зовнішнього союзника, який так невчасно «накивав пʼятами». У 
жовтні  2011  року  Північноатлантична  рада  зробила  заяву, 
відповідно до якої було прийнято попереднє рішення завершити 
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операцію до кінця місяця [4]. Боротьба за владу може забрати 
ще більше життів, ніж сама війна. Після важкої болючої поразки 
М.  Каддафі  були  сподівання,  що  натівці  не  покинуть  країну 
відразу після досягнення основної мети, адже цілком зрозуміло, 
що  ця  країна  потребуватиме  довготривалої  зовнішньої 
підтримки  в  процесі  угамування  пристрастей.  Однак  сталось 
інакше:  країна  залишилася  майже  напризволяще  зі  своїми 
проблемами. 

Після повалення режиму Каддафі владу взяла в свої руки 
Репехідна рада, котра, у свою чергу, передала кермо правління 
Національній Асамблеї на чолі з Мустафою Абдель Джалілем. 
Як  відомо,  ситуація  в  країні  після  проведення  перших 
демократичних  виборів  не  проявляла  ознак  стабільності. 
Збройні сутички тривали і тривають, що ставить під питання чи 
зможе новий уряд взяти під контроль внутрішню ситуацію та 
об єднати лівійське суспільство.ʼ

Перші  парламентські  вибори в  Лівії  за  останні  60  років 
були неспокійними. Радикальні угруповання намагалися зірвати 
вибори  всіма  можливими  методами.  Спалювалися  склади  з 
бюлетенями, обстрілювалися кортежі з кандидатами, робилися 
спроби  захопити  виборчі  дільниці.  Для  більшості  лівійців 
можливість  проголосувати відбулась  уперше в їхньому житті. 
Громадяни навіть мали змогу проглянути навчальний спецкурс 
про те, як проходять вибори, і що потрібно робити на виборчій 
дільниці [13]. 

Мали місце численні спроби зірвати вибори. У м. Бенгазі 
радикали  ввірвались  і  пограбували  виборчий  комітет,  у  м. 
Адждабія  вони  спалили  склад,  де  зберігалися  бюлетені. 
Унаслідок  для  проведення  виборів  не  вистачало  бюлетенів  і 
довелося замовляти додаткову кількість терміново. Нові папери 
терміново  друкувались  у  Саудівській  Аравії.  І  все-таки 
противники виборів зуміли вкрасти повторно частину бюлетенів 
та спалити на площі перед виборчою дільницею.

253



С.М. Палинська

На підтвердження всієї складності ситуації можна подати 
приклад  низки  самосудів  над  тими,  кого  запідозрили  в 
підтримці  лідера  Джамахірії.  Жертвою  такої  розплати  стала 
популярна  лівійська  ведуча  Хала  Місрата,  яка  зажила  слави 
саме  при  режимі  Каддафі  та  вважалась  його  улюбленою 
телеведучою.  Вона  начебто  відкрито  висловлювалась  на 
підтримку Муаммара, за що і поплатилась. Жінку було взято під 
варту,  вона  зазнала  тортур  (їй  відрізали  язик  та  завдали 
серйозних тілесних ушкоджень), а потім стратили [12].

Правозахисна організація Human Rights Watch, зробивши 
огляд  ситуації  в  Лівії,  виявила  неспростовні  факти  злочинної 
діяльності повстанців, зокрема, виявлено не менше ста випадків 
страти  прибічників  колишнього  лідера  країни,  як  і  самого 
Каддафі. З приводу жорстокого вбивства останнього організація 
навіть  оприлюднила  доповідь  під  назвою «Смерть  диктатора: 
кривава  помста  в  Сирті».  Вбивство  в язнів  вважаєтьсяʼ  
військовим злочином і тягне за собою відповідальність [1]. 

Рівно  через  рік  після  загибелі  Муаммара  Каддафі  Лівію 
знову охопили заворушення. Оплотом збройних сутичок стало 
місто  Бенні-Валід,  де  опозиціонери  чинного  уряду  відкрили 
вогонь.  Є  постраждалі:  близько  30  загиблих,  стільки  ж 
поранених, а також багато тих, хто шукає притулок в іншому 
місці,  втікаючи  подалі  від  небезпеки.  Тріполі  також  у 
занепокоєнні, народ окупував парламент, вимагаючи розв язатиʼ  
ситуацію.  На жаль,  керівництву країни  врегулювати ситуацію 
не вдається. Це засвідчує той факт, що конфліктогенність країни 
далеко  не  вичерпана,  а  також  засвідчує  безперечну  слабкість 
нової влади, яка не в змозі контролювати стабільність ситуації 
[9].

Спротив  виборчому  процесу  в  основу  висловлювали 
представники  східної  Лівії,  оскільки  населення  цієї  частини 
відчуває себе обділеним увагою та приниженим. Воно вважало, 
що в новому уряді його інтереси не будуть дотримані та почуті, 
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оскільки  східна  та  західна  частина  країни  не  пропорційно 
представлені в парламенті.

Право голосувати в Лівії отримали 2,8 млн. громадян. Їм 
належало визначити склад Національного конгресу, котрий мав 
замінити  тимчасовий  уряд,  який  залишався  при  владі  після 
повалення  режиму  М.  Каддафі.  На  200  місць  у  парламенті 
претендували 3700 кандидатів. 

Напередодні голосування лівійці не могли визначитись зі 
своїм  вибором.  Уподобання  розділялись  між   двома 
політичними  партіями  Національною  партією  та  Альянсом 
національних сил на чолі з Махмудом Джабрілем. 

Національна партія – це ісламістське угрупування, на чолі 
якого стоїть колишній лідер повстанської армії Абдель Хакім. 
Свою  повстанську  діяльність  проти  режиму  Каддафі  він 
розпочав ще в 1990-х роках, коли воював в Афганістані на боці 
Талібану. Цього діяча зараховували до найвпливовіших членів 
Аль-Каїди,  проте  відомо,  що він  відхилився від радикального 
спрямування вищезгаданої. За неофіційними даними, ця партія 
фінансується з Катару, який активно виступав проти Каддафі та 
всіляко підтримував повстання проти нього.

Альянс  національних  сил  на  чолі  з  колишнім 
прем єр-міністром  Махмудом  Джабрілем  включає  65ʼ  
ліберальних  партій.  Це можна вважати  значним досягненням, 
що цей політик зумів сформувати коаліцію з низки політичних 
сил і таким чином збільшив шанси на перемогу. Джабріль став 
одним з  перших діючих  лівійських  політиків,  що  підтримали 
повстання проти Каддафі [14]. 

Всезагальний  національний  конгрес  повинен  був 
призначити новий кабінет міністрів та прем єр-міністра. Іншимʼ  
завданням  конгресу  мало  стати  також  призначення 
відповідального  комітету,  котрий  мав  зайнятися  розробкою 
першої лівійської конституції.  Проте в останній момент перед 
виборами Перехідною радою було знято таке  рішення.  Таким 
чином планувалося заспокоїти схід країни. Також на весь період 
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виборчої кампанії  та аж до оголошення результатів  у державі 
було введено надзвичайний стан, проте цей захід, як бачимо, не 
приніс бажаних результатів і не убезпечив виборчий процес від 
небажаних моментів [13].

Після  того,  як  виборчі  дільниці  зачинились,  бюлетені 
відправили літаками в центр підрахунку голосів у Тріполі.  За 
результатами  виборів,  більшість  набрав  Альянс  національних 
сил.  Даний парламент  також являється тимчасовим.  На нього 
покладена відповідальність розробити проект конституції, який 
буде винесений на референдум у 2013 році.  Відповідно, після 
прийняття основного закону державу чекають повторні вибори 
тепер уже постійного уряду.

Великими є сподівання лівійського народу від обраної ним 
команди  керманичів.  Є  цілком  логічне  підґрунтя  для  цього, 
адже  її  очолив  Махмуд  Джабріль,  у  якого  за  спиною 
європейська  та  північноамериканська  вища  освіта,  а  саме  у 
сфері  стратегічного  планування  та  прийняття  рішень. 
Залишається  сподіватись,  що  він  зуміє  «прийняти  правильні 
рішення» та не опиниться на місці Каддафі [7]. 

Нині, на нашу думку, дуже важливо міжнародній спільноті 
не  залишити  Лівію  наодинці  зі  своїми  проблемами,  надати 
нагальну допомогу в боротьбі проти повстанців, аби завершити 
розпочатий  процес,  не  випустити  ситуацію  з-під  контролю. 
Інакше все може повторитися ще з більшою руйнівною силою. 
Хочеться  згадати  в  даному  випадку  відому  фразу:  «Ми 
відповідальні  за  тих,  кого  приручили».  Саме  так  виглядає 
ситуація в Лівії. Новий уряд оглядається на зовнішню допомогу, 
навіть висловлюючи начебто тверде рішення впоратися з усім 
самостійно.  Для  країни  важливо  сформувати  надійну  дієву 
поліцію,  адже  мало  того,  що  мають  місце  спалахи 
повстанського  руху  по  всій  країні,  залишаються 
безконтрольними  кордони  держави  [10].  Для  Лівії  зараз 
найважливіше стабілізувати ситуацію, дати можливість народу 
повернутись  до  нормального  життя.  Саме  цього  найперше 
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чекають від нової  влади.  Чи зуміє Джабріль об єднати країнуʼ  
єдиною  метою  відродження  країни.  Як  він  зможе  заспокоїти 
схід і його сепаратистські настрої, засновані на тому факті, що 
його представництво в парламенті менше, ніж у заходу. 

Останніми неприємними подіями, які мали місце в Лівії, 
стала атака  радикальними ісламістами будівлі американського 
консульства  в  місті  Бенгазі.  Четверо  американських  громадян 
загинуло,  серед  них і  посол США в Лівії  Крістофер  Стівенс, 
п ять людей поранено. Викликає подив, що лівійська офіційнаʼ  
сторона  далеко  не  відразу  надала  допомогу  захисникам 
посольства.

Також  варто  зазначити,  що  сам  посол  був  затятим 
прибічником  появи  повстанського  руху  в  Лівії.  Судячи  з 
трагічного  кінця  його  діяльності,  цей  факт  не  надто  вразив 
нападників.

Напади  на  диппредставництва  американської  сторони 
стали  надзвичайно  популярні  в  арабських  країнах.  Можливо 
тому, що це найпростіший і найпереконливіший спосіб нагадати 
про  себе.  Не  випадковим  можна  вважати  і  дату,  обрану  для 
теракту, адже 11 вересня є річницею трагічного терористичного 
акту, спрямованого проти американської сторони [8].

Як  наслідок  згадані  вище  події  ще  раз  засвідчили 
неспроможність  лівійського  уряду  тримати  ситуацію  під 
контролем.  Осередком  занепокоєння  залишається  схід  країни. 
На фоні розгубленості лідерів країни можуть розгортатися нові 
радикальні угруповання, чия діяльність ще більше дестабілізує 
становище. 

Лівійський  уряд  одразу  почав  шукати  крайніх  у  справі 
нападу на американське консульство. Належного розслідування 
так  і  не  відбулось.  Міжнародна спільнота,  зокрема Сполучені 
Штати, чекає від новоспеченого уряду більш дієвіших вчинків, 
проте  чи  можна  на  це  сподіватись  залишається  під  великим 
питанням.
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have to be solved by libyan government and analyze how well are  
they being resolved. 

Key  words:  Libya,  civil  war,  military  conflict, democratic  
elections, Alliance of national forces, General national congress. 

Автор статьи рассматривает революционные процессы в  
новой  Ливии  после  свержения  Муаммара  Каддафи,  бившего  
лидера  страны.  Автором  также  сделана  попытка  
проанализировать  внутренние  и  внешние  угрозы  
дестабилизации  ситуации  в  государстве.  В  статье  
рассмотрено  главные  проблемы,  с  которыми  приходиться  
бороться  ливийским  государственным  деятелям  и  
проанализировано состояние их решаемости.  

Ключевые  слова:  Ливия,  гражданская  война,  
вооруженный  конфликт,  демократические  выборы,  Альянс  
национальных сил, Всеобщий национальный конгресс. 
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