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شريف زيتوني

 .2011 العام  إلى  العودة  دون  الليبي  الملف  من  الجزائري  الموقف  فهم  يمكن  ال 
العام الذي توّرط فيه الجميع في الدم الليبي حتى أقرب المقربين من العقيد معمر 
القذافي أو من كانوا يزعمون أنهم مقربون. إال الجزائر فقد كانت االستثناء إقليميا 
عند رفضها كليا التدخل الغربي، ليس وقوفا مع النظام بقدر ما هو فهم استشرافي 
لما يمكن أن يحصل بعد ذلك وقد حصل بالفعل، ومنذ تلك اللحظة كانت الجزائر 

حذرة ومازالت رغم أن الدور اليوم أكبر من ذلك الذي كان في 2011.
كبير،  وخليجي  غربي  بدعم  الوقت  ذلك  في  المنتشي  الليبي  االنتقالي  المجلس 
مع  خاصة  القذافي  العقيد  نظام  مع  بالوقوف  الجزائر  اتهام  إلى  االندفاعية  أخذته 
لم  الحساسة،  المرحلة  تلك  في  هادئة  الجزائر  كانت  عائلته.  من  لجزء  استضافتها 
ترد الفعل ولم تكن ترغب في أن توّرط نفسها في صراع حسمه بدا واضحا بتكالب 
القريب والبعيد على إسقاط النظام وهو ما حصل، لهذا اختارت المرونة في بعض 
التصريحات رغم أن الواقع يقول إنها لم تكن راضية على مسار األحداث، لكنها في 
أي  يجنبها  متوازنا  موقفا  تتبنى  أن  تحاول  األزمات  خالل  خاصة  الخارجية  عالقاتها 

الجزائر وسنوات األزمة الليبية 

إحترام الذات في إتزان المواقف

السراج واويحي
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الليبي  االنتقالي  المجلس 
الوقت  ذلك  في  المنتشي 
كبير،  وخليجي  غربي  بدعم 
اتهام  إلى  االندفاعية  أخذته 
نظام  مع  بالوقوف  الجزائر 
مع  خاصة  القذافي  العقيد 

استضافتها لجزء من عائلته.

وعلى  المنطقة،  في  والسياسي  الجغرافي  موقعها  استراتيجية  إلى  بالنظر  إحراجات 
يرتكز  التي  األسس  هي  وما  ليبيا  في  الجزائري  الدور  استخالص  يمكن  ذلك  ضوء 

عليها.
داخليا  الموالية  وعناصره  الناتو  إسقاط  بعد  قليلة  أياما   ،2011 العام  نهاية  في 
المجلس  رئيس  عبدالجليل  مصطفى  قام  القذافي  معمر  العقيد  لنظام  وإقليميا 
االنتقالي بزيارة الجزائر من أجل معرفة الموقف مما وقع في ليبيا، باإلضافة إلى بحث 
إشكالية الحدود خاصة في مسألة دخول األسلحة وعدم ثقة »الثوار« في رضى الجزائر 
عن المسار الذي سارت فيها األزمة. الرد الجزائري كان واضحا وقتها، الدبلوماسية 
كانت تفرض التعامل مع المجلس االنتقالي وفق األمر الواقع مهما كان الموقف بداية، 
االتصاالت  إن  قائال  الجزائرية مراد مدلسي  الخارجية  وزير  آنذاك  ما عبر عنه  وهذا 
مع المجلس الجديد قائمة وليس لدينا خيار سوى العمل المشترك. لكن في عالقة 
بمالحظات عبد الجليل حول دخول األسلحة إلى ليبيا أو أفراد من النظام الليبي عبر 
الحدود أو ما اعتبره رئيس المجلس االنتقالي تساهال جزائريا، كان الرد في تلك الحالة 
تحديدا حازما بأن مسألة األمن والحدود شأن داخلي تحدده المصلحة الجزائرية، بما 

يعني أن المجلس الليبي المعّين غربيا ليس مخوال بالحديث في هذا األمر.
2011، تتعامل مع  المواقف تلك في ظاهرها هادئة، لكن الحقيقة أن الجزائر منذ 
تتحرك  بقيت  »الثورة«  أعقبت  التي  السنوات  خالل  فهي  خاصا،  تعامال  الليبي  الملف 
بهدوء إلى العام 2014. قبلها كانت أقرب إلى المراقب لمسار األحداث ولم يستطع 
على  كانت  الذي  الداخلي  الليبي  االنقسام  ظل  في  تتحرك  خانة  أي  في  معرفة  أحد 

تواصل مع أطرافه الموجودة في العملية السياسية رغم هشاشتها.
لكن األمر تغّير بعد 2014. في تلك الفترة بدأت األخبار تتواتر إعالميا حول فرضية 
إعالن  بعد  اإلرهابي  الخطر  تمدد  منع  بهدف  ليبيا،  في  الدولي  العسكري  التدخل 
»الكارثة«  في  المتسبب  البلد  فرنسا  منطقة.  من  أكثر  في  نفسه  عن  داعش  تنظيم 
في 2011، كانت تريد تكرار الخطة مرة أخرى، وزيرها للدفاع في ذلك الوقت جون 
إيف لودريان قال إن بالده »سوف تعبئ المجتمع الدولي من أجل التّصرف في ليبيا«. 

حفتر ومسهال
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التصّرف فهم على أنه تدخل عسكري، وهو بالفعل كذلك لوال الهروب به بعد 
ذلك إلى تأويالت أخرى.

لودريان اضطر بعد معرفة الموقف الجزائري إلى التالعب بتصريحاته، حيث أشار 
في حوارات إعالمية إلى أن بالده لم تدع إلى التدخل العسكري الدولي في ليبيا، بل 
كانت تّحذر من الخطر اإلرهابي الذي ارتفعت وتيرته بعد انفالت األوضاع في أغلب 
المناطق الليبية، وهو نفس ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند في تلك 

الفترة.
كان الوزير الفرنسي يعرف جيدا أن الجزائر بلد محوري في المنطقة ومحوري في 
الملف الليبي، لهذا كانت تصريحاته في تلك الفترة نوعا من التراجع، وفهم منها أن 
الجزائريين ضد أي تدخل خارجي باعتبارهم اختبروا نتيجة التدخل األول في 2011، 
كثيرون  يعتبره  الجزائري  والموقف  إقليمية،  واضطرابات  داخلي  دمار  من  خلفه  وما 
عالقة  في  خاصة  محتمل  تطور  أي  من  تلحقها  قد  التي  للتداعيات  نظرا  طبيعيا 

بالتنظيمات المتطرفة التي تستفيد من وضع الالاستقرار.
مبادرة  عن  بإعالنها  الليبية  األزمة  خط  على  الجزائر  دخلت  الفترة  تلك  منذ 
لتجميع الفرقاء الليبيين بمن فيهم بعض الكتائب المسلحة إلنهاء الصراع المسلح 
واالنخراط في العمل السياسي السلمي. ورغم أن المبادرة لم يكتب لها النجاح بعد 
دخول الجيش الليبي في عمليات عسكرية لتطهير المناطق الشرقية من التنظيمات 
اإلرهابية، لكنها إشارة من الجزائر بأنها أصبحت جزءا من أي عملية سياسية تخص 

ليبيا بشرط توفر الظروف المالئمة لها.
في شهر أكتوبر 2016، رفضت الجزائر المشاركة في 
اجتماع عقد بباريس لتدارس األوضاع في ليبيا، معتبرة 
وزير  به  صرح  ما  وهو  به،  لها  علم  وال  معنية  غير  أنها 
الدولة للشؤون االفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل 
على  ترّكز  بالده  أن  إلى  مشيرا  محلية،  إعالم  لوسائل 
االتحاد  أو  المتحدة  األمم  عليها  تشرف  التي  المبادرات 
الغياب  باريس.  اجتماع  في  يتوفر  ال  ما  وهو  اإلفريقي 
صاحبة  تكون  لن  أو  تكن  لم  أنها  آليا  يعني  الجزائري 
موقف قوي لهذا رفضت المشاركة، أو حتى تم استثناؤها 
مثلما ذكرت بعض الصحف الفرنسية. هي لم ترد اللعب 
إال في الميدان الذي يضمن لها نقاطا أكثر، وهذا يعتبر 

نجاحا جزائريا في كل األحوال.
في  للمراقبين  األوضح  الصورة  كانت   ،2017 في 
الليبي بالنسبة إلى الجزائر. فهي لم تغب  عالقة بالملف 

منفرد  بشكل  بداية  كانت  التي  التونسية  المبادرة  حتى  ليبيا.  حول  االجتماعات  عن 
أصبحت شريكا فيها مع مصر وهي المبادرة األهم إقليميا التي رعتها األمم المتحدة 
للخروج  الوحيد  السبيل  باعتبارها  الداخلية  المصالحة  هي  مرتكزاتها  أهم  وكانت 
من األزمة إضافة إلى تأكيدها على رفض أي فكرة للتدخل العسكري باعتباره يعّقد 

األوضاع أكثر من حّلها.
كما كانت الجزائر محطة رئيسية من محطات غسان سالمة خالل جوالته في عالقة 
أكثر  وكانت  القائمة،  اإلشكاليات  لحل  نيويورك  في  طرحها  التي  األممية  بمبادرته 
إيمانا منها أن دورها أصبح محوريا  انفتاحا فيها مقارنة بما سبق من مبادرات ربما 

بعد أن تمكنت خالل كامل السنوات التي سبقت من معرفة الملف بشكل دقيق.
لحظة  منذ  ليبيل  في  باألزمة  عالقة  في  الجزائري  التردد  أحد  على  خافيا  يكن  لم 
»الثورة«، كان موقفها رماديا بالنسبة إلى كثيرين، وكثيرون فهموا أنه موقف رافض 
لما وقع خالل 2011. لم تكن عالقتها قوية بنظام العقيد لكنها لم تكن متورطة في 
إسقاطه، وحتى بعد إسقاطه لم تنخرط في موجة الشيطنة مثلما انخرط غيرها بل 
واصلت في احترام نفسها تجاهه إلى السنوات األخيرة وهو ما ترجمته في معرض 
الجزائر الدولي للكتاب الذي انتظم في شهر نوفمبر من العام الماضي عندما منعت 
إدارة المعرض كليا أي كتاب يمس من سيرة العقيد الليبي معمر القذافي معتبرة أن 

فيها دعوة للكراهية والفتنة واإلرهاب محاججة بالقوانين السارية في البالد.

الجزائري  الموقف  معرفة  بعد  اضطر  لودريان 
إلى التالعب بتصريحاته، حيث أشار في حوارات 
التدخل  إلى  تدع  لم  بالده  أن  إلى  إعالمية 
تّحذر  كانت  بل  ليبيا،  في  الدولي  العسكري 
بعد  وتيرته  ارتفعت  الذي  اإلرهابي  الخطر  من 
الليبية،  المناطق  أغلب  في  األوضاع  انفالت 
الفرنسي  الرئيس  إليه  ذهب  ما  نفس  وهو 

فرنسوا هوالند في تلك الفترة.
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أحمد نظيف

العام  في  السلطة  وصل  الذي  البشير،  عمر  الجنرال  توجه  جفن،  له  يرف  أن  دون 
المنتخبة  المهدي  الصادق  بحكومة  أطاح  عسكري  انقالب  أعقاب  في   1989
ديمقراطيًا، إلى دعم ما سماه بــ«ثورة الشعب الليبي ضد االستبداد ومن أجل الحرية 
والديمقراطية«. يا لسخرية القدر، فالعسكري الذي يستمد شرعية حكمه من انقالب 
العربية  بالنسبة  عادة  تنتهي  والتي  المضحكة،  االستفتاءات  من  ومجموعة  عسكري 

التقليدية 99 في المئة مع مجموعة من الكسور، يدعم »ثورة« تحريرية يقودها 

الدور السوداني في ليبيا..

»أحيانا مع االسالميين، دائما ضد االستقرار«

القذافي والبشير
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الذي  الرئيس  التاريخ.  لمكر  يا 
أن  قبل  من  السودان  يحكم 
ــا،  أوزاره الباردة  الحرب  تضع 
بالديمقراطية  يــطــالــب 
على  السلمي  والــتــداول 
السلطة، ويتهم القذافي بأنه 
أن  بعد  الليبي،  الشعب  قسم 
عهده  في  السودان  أنقسم 
وجنوب،  شمال  إلى  وبسببه 

على أساس طائفي.

أمراء الجماعة الليبية المقاتلة على األرض وتباركها طائرات الناتو من السماء.
الباردة  الحرب  تضع  أن  قبل  من  السودان  يحكم  الذي  الرئيس  التاريخ.  لمكر  يا 
أوزارها، يطالب بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، ويتهم القذافي بأنه 
قسم الشعب الليبي، بعد أن أنقسم السودان في عهده وبسببه إلى شمال وجنوب، 
على أساس طائفي. وقف البشير شتاء العام 2011 في خندق واحد مع ما يسمى بــ 
الجنوبي  النصف  في  إال  البشر  منافحًا عن حقوق  ينهض  ال  الذي  الدولي«  »المجتمع 
قائمة  على  البشير  وضع  الذي  نفسه  الدولي«  »المجتمع  وهو  األرضية.   الكرة  من 
2008 أصدر المدعي العام لدى المحكمة الجنائية  14 يوليو  المطلوبين دوليًا. في 
الدولية لويس مورينو أوكامبو مذكرة توقيف بحقه في قضية دارفور وذلك التهامات 
مرة  أول  وهي  للمحاكمة  تقديمه  وطلب  دارفور  إقليم  في  حرب  جرائم  ارتكب  بأنه 
يتهم فيها رئيس أثناء واليته، بالرغم من أن السودان غير موقع على ميثاق المحكمة، 
وصفت الحكومة السودانية االتهام »استهدافًا لسيادة وكرامة وطنهم« وأنها محاكمة 

»سياسية فقط وليست محكمة عدل« واتهمت المحكمة بازدواجية المعايير. 
وهي االزدواجية نفسها التي يتعامل به البشير مع كل القضايا منذ أن اعتلى السلطة 
الترابي،  حسن  كان  فقد  السياسي.  »الخداع«  في  أستاذاً  الرجل  يعتبر  اليوم.  وحتى 
عرابه، والرجل الذي أوصله إلى السلطة بعد أن كان ضابطًا بسيطًا يداوم في ثكنة 
قصية في أحراش الجنوب، تحول إلى المتحكم في حاضر السودان ومستقبلها، ووضع 
الترابي نفسه في السجن، لينتهي الرجل محاصراً في بيته حتى وفاته. وكذلك فعل 
صراعتها  من  ومستفيداً  تشقها  التي  التناقضات  مستغاًل  المنطقة  دول  مع  ويفعل، 
تناقضات  من  أيضًا  ومستفيداً  النهضة،  سد  أزمة  وقبلها  الخليجية  األزمة  وأخرها 

جيران العرب في اإلقليم، تركيا وإيران.
وقاعدة  مالذاً  السودان  شكل   ،2011 العام  خريف  ليبيا،  في  النظام  سقوط  فمنذ 
خلفية للجماعات اإلسالمية المتطرفة. ويعود ذلك إلى العالقات التاريخية التي ربطت 
في  استقرت  التي  الليبية،  الجهادية  بالتيارات  اإلخوانية،  الخلفية  ذي  البشير،  نظام 
الخرطوم في أعقاب الحرب األفغانية، بعد أن شاركت مع »األفغان« العرب في القتال 
تنظيمها في  بناء  أعادت  اقامتها هناك  1984 و1991. وخالل  بين  السوفياتي  ضد 
اتفاق مع  إخراجهم بعد  السودان  1994 عندما قرر  العام  إلى حدود  الليبي  الداخل 
القيادة الليبية. بعد 2011 تجددت العالقات مع النظام السوداني، لتستغل الجماعات 
المتطرفة هذه القاعدة لتمرير السالح، أواًل خالل التمرد ضد القوات النظامية بين 
السوداني  المنفذ  شكل  كما  سلطتها.  لتوطيد  الحقًا  ثم   ،2011 وأغسطس  فبراير 

مجااًل واسعًا للتهريب بمختلف أشكاله.

عبد الجليل والبشير
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هذه  بدعم  السودان  مرة  من  أكثر  في  اتهمت  قد  الليبي  الجيش  قيادة  وكانت 
المتحدث  المسماري  أحمد  العقيد  ساقها  الجانبين  بين  االتهامات  آخر  الجماعات. 
باسم الجيش، خالل مؤتمر صحفي عقده بمدينة بنغازي، في أغسطس 2017، حيث 
جهاز  مع  اجتماع  في  قال  البشير  عمر  وتابع:«  ذلك  تثبت  ومستندات  وثائق  عرض 
محمد  المعزول  وحملة  بمصر  اإلسالمية  الحركات  مول  أنه  السوداني  المخابرات 
عسكرية  بتقنية  تحتية  وبنية  إيرانية  مصانع  هناك  أن  المسماري  وأضاف  مرسى«. 
سودانيًا  مشروعًا  هناك  أن  موضحا  السودان،  في  األرض  تحت  الحربي  للتصنيع 
الليبي والرمال وجبال الذهب في العوينات. وقبل ذلك  يهدف للسيطرة على النفط 
كانت الحكومة الليبية )المؤتة( قد أصدرت قراراً في يوليو 2017، بإغالق القنصلية 
الليبية أن إغالق  الخارجية  السودانية في مدينة الكفرة جنوبًا. وأكد بيان صادر عن 
»القنصلية السودانية في مدينة الكفرة جاء بسبب الممارسات التي يقوم بها موظفو 
القنصلية والتي تتنافى مع الوضعية التي حددتها االتفاقيات الدولية لموظفي البعثات 

الدبلوماسية والقنصليات والتي تصب في خانة المساس في األمن القومي الليبي«.
***

أوزارها،  وضعت  قد  األفغانية  الحرب  كانت  الماضي  القرن  تسعينات  بداية  في 
من  السوفيات  قاتلت  التي  اإلسالمية  األحزاب  بين  البالد  في  أخرى  حرب  وانطلقت 
أجل السلطة، وبدأت خيبة األمل واإلحباط يتسربان لجمع األفغان العرب الذين كانوا 
يمنون النفس بقيام »دولة إسالمية« تحتضنهم من حالة الشتات التي يعيشونها، هربًا 
من الدول التي أتوا منها ومن المالحقات األمنية. تفرق هذا الجمع إلى دروب شتى. 
يطلق القيادي في القاعدة أبو مصعب السوري عن هذه المرحلة اسم مرحلة الشتات 
إلى بلده دون أي مشاكل  الجمع عاد  المؤقتة. قسم كبير من هذا  والمالذات اآلمنة 
ودون مالحقة أمنية، وقسم آخر عاد إلى بالده ليطلق حركة جهادية ضد الدولة من 
أجل إسقاطها وبناء الدولة اإلسالمية الُمحتكمة إلى الشريعة اإلسالمية كما حدث في 
الجزائر. القسم الثالث خير االستفادة من فرص اللجوء السياسي التي كانت بعض 

الدول األوروبية تمنحها آنذاك، كبريطانيا وإسبانيا والدول اإلسكندنافية.
لكن أبا مصعب يلفت إلى أن مجموعة أخرى توجهت إلى السودان التي كانت حكومة 
الحركة  موصلة  الحكم  على  فيها  استولت  قد  الترابي  حليفها  من  مؤيَّدة  البشير 
اإلسالمية الرئيسية فيها إلى السلطة في العام 1989. والتي كان من سياستها خالل 
مرحلة )1991-1995(، فتح الباب للتنظيمات الجهادية لالنتقال إلى السودان، حيث 

البشير واردوغان

البشير  عمر  المسماري:  أحمد 
جهاز  مــع  اجتماع  فــي  ــال  ق
أنه  السوداني  المخابرات 
اإلسالمية  الــحــركــات  ــول  م
محمد  المعزول  وحملة  بمصر 
المسماري  وأضاف  مرسى«. 
إيرانية  مصانع  هــنــاك  أن 
عسكرية  بتقنية  تحتية  وبنية 
األرض  تحت  الحربي  للتصنيع 

في السودان.
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انتقل عدد مهم من الجهاديين إلى هناك وكانت في طليعتهم قيادة تنظيمات 
وقياديو  الدن  بن  وأسامة  مصر،  في  اإلسالمية  والجماعة  المصري  الجهاد 
المقاتلة في ليبيا  الرئيسية من قيادة الجماعة  الكتلة  إلى  القاعدة، باإلضافة  تنظيم 
اندلعت   ،1992 العام  في  األثناء، وتحديداً  وجهاديين من جنسيات أخرى. في هذه 
الحرب العرقية في منطقة البلقان، فشكلت لألفغان العرب هبة من السماء، لمواصلة 
»البوسنة  إلى  كابل  أبواب  على  تفرق  الذي  الجمع  من  األخير  القسم  فتوجه  »الجهاد« 
والهرسك« »نصرًة للمسلمين«. وكما حدث في أفغانستان، أخذ الصراع هناك طابعًا 
دينيًا مقدسًا. هذا القسم ضم داخله جمعًا كبيراً من الجهاديين التونسيين الذين 
البوسنة وجهة لهم بسبب المالحقات األمنية  قاتلوا في أفغانستان، ولم يجدوا غير 
اإلسالمية  الجبهة  إلى  المنتمين  من  أغلبهم  كان  فقد  تونس،  في  تنتظرهم  التي 

التونسية المحظورة.
بعد حوالي ربع قرن، مازال عمر البشير في السلطة. أصبح اليوم منفرداً بها دون 
في  الحرب  عن  نهائيًا  الستار  يسدل  أن  وقبل  الدنيا.  وعن  عنها  رحل  الذي  الترابي 
غير  التدخل  سنوات  خلفتها  التي  األمنية  التركة  في  تفكر  تركيا  أصبحت  سوريا، 
محسوبة العواقب. في التجربة األفغانية كانت الخيارات أمام المقاتلين األجانب أكثر 
حرية وكان العالم مستعد لمزيد من الحروب وكانت الواليات المتحدة لم تتلّق بعد 

ضربات من »مقاتلي الحرية« الذين كانت تدعمهم. لكن 
يجد  أن  يجب  ذلك  ومع  ضيقًا،  أكثر  أصبح  اليوم  عالم 
لم  وإن  قبلهم،  الباكستانيون  وجده  كما  حاًل،  األتراك 

يعصمهم من الضربات.
قام  قصيرة  إفريقية  جولة  ضمن  األولى  محطته  في 
رجب  التركي،  الرئيس  حقق  الماضي،  العام  أواخر  بها 
بعد  أردوغان في السودان كسبًا استراتيجيًا كبيراً  طيب 
البحر  على  سواكن  جزيرة  إدارة  بامتياز  بالده  ظفرت  أن 
األحمر قبالة الجزيرة العربية وغير بعيد عن مصر. كسبت 
القطري  التركي  المحور  في  جانبها  إلى  السودان  تركيا 
الطرفين  بين  اتفاقية   21 إجمالي  توقيع  وتم  اإلخواني. 
االستراتيجي.  للتعاون  مجلس  إنشاء  حول  اتفاق  أبرزها 
وزار أردوغان برفقة نظيره السوداني جزيرة سواكن حيث 
مشروعا  »تيكا«  التركية  والتنسيق  التعاون  وكالة  تنفذ 
مبنى  خاللها  الرئيسان  وتفقد  العثمانية،  اآلثار  لترميم 
هذه  الجزيرة.  في  التاريخيين  والمسجدين  الجمارك 
المكاسب التجارية واالستراتيجية والسياسية التركية في 

السودان، جاءت في وقت تبدو فيه تركيا في أمس الحاجة إلى هذا التحالف.
لمعضلة  حل  عن  لتفتش  القديمة  الخزائن  إلى  عادت  األردوغانية  تركيا  أن  يبدو 
أو  البشير يمكن أن يكون مرة أخرى محطة  المقاتلين األجانب، ووجدت أن سودان 
ييمموا  أن  يمكن  الذين  األجانب،  الجهاديين  المقاتلين  من  لألالف  مؤقتًا  مستقراً 
وأردوغان،  البشير  وأن  خاصة  مستعرة،  مازالت  التي  الليبية  الجبهة  شطر  وجوههم 
تركيا  حفتر.  خلفية  المشير  هو  مشتركًا  عدواً  هناك  يملكان  اإلخوانية،  بخلفيتهما 
نفسها التي تستقر فيها قيادات الجماعة الليبية المقاتلة منذ أكثر من سنة ونصف 
وتسقر معها أموالها الطائلة التي غنمتها من خزائن الدولة في أعقاب سقوط نظام 
العقيد القذافي خريف العام 2011. ولن يعدما، الرجالن، البشير وأردوغان، الوسيلة 
في إيجاد الغطاء المناسب لنقل هؤالء المقاتلين، تحت طائلة االستثمار االقتصادي 
أو األعمال التجارية التي تقوم بها تركيا في السودان. فأسامة بن الدن، زعيم تنظيم 
القاعدة عندما نقل تنظيمه وأمواله الطائلة في التسعينات نحو الخرطوم برر البشير 
استقباله بالدوافع االقتصادية، التي كانت حقيقية ولكنها ليست السبب الرئيسي في 
والمتمرسة  والمدربة  المسلحة  البشرية  القوى  هذه  تستغل  أن  يمكن  كما  المجءي. 
في حرب العصابات، في نزاعات شتى يمكن أن تندلع في أي وقت في المنطقة، وفي 

عموم إفريقيا.

الخزائن  إلى  عادت  األردوغانية  تركيا  أن  يبدو 
المقاتلين  لمعضلة  حل  عن  لتفتش  القديمة 
يمكن  البشير  ســودان  أن  ووجــدت  األجانب، 
مؤقتًا  مستقرًا  أو  محطة  أخرى  مرة  يكون  أن 
األجانب،  الجهاديين  المقاتلين  من  لألالف 
الذين يمكن أن ييمموا وجوههم شطر الجبهة 
الليبية التي مازالت مستعرة، خاصة وأن البشير 
وأردوغان، بخلفيتهما اإلخوانية، يملكان هناك 

عدوًا مشتركًا هو المشير خلفية حفتر
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الجار البعيد.. مواقف وأدوار المغرب 

وموريتانيا من األزمة الليبية
موريتانيا  مواقف  تباينت   ،2011 فبراير   17 أحداث  تصاعد  مع 
والمغرب من تلك الثورة، مابين رفض نواكشوط علنيا لها وتحفظ 
الرباط عليها، قبل أن تنحاز األخيرة »للثوار« من خالل دعمها لالقتراح 
اعتبره نظام  ما  ليبيا، وهو  آنذاك بفرض حظر طيران في  العربي 

القذافي سلوكا عدوانيا يستهدف الليبيين.
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السنوسي  تسليم  قبل 
صرح   2012 الليبية  للسلطات 
»بأن  الموريتاني  الرئيس 
السنوسي في عهدة القضاء 
التزام  ولدينا  الموريتاني، 
زار  ذلك  بعد  تجاهه«،  أخالقي 
المالية  وزير  ضم  الليبي  وفد 
يتخلى  العزيز  عبد  ولد  جعل 
تجاه  األخالقي  التزامه  عن 
مثيرة  صفقة  في  السنوسي 

للجدل.

كان الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز، أول الزعماء العرب الذين 
القذافي  الراحل معمر  العقيد  الليبية، في اتصال هاتفي مع  »للثورة«  أعلنوا رفضهم 
رفقة بعض  العزيز  ولد عبد  انخرط  األحداث، بعد ذلك  األول النطالق  األسبوع  في 
القادة األفارقة في مساع لدى العقيد إلحداث تسوية سياسية لألزمة برعاية إفريقية، 
بتنفيذ  وتسمح  الدولي  التدخل  ليبيا  تجنب  قد  أنها  يرى  العزيز  ولد  كان  وساطة 
إصالح سياسي شامل بأقل التكاليف المادية والبشرية. وبعد فشل وساطة الرئيس 
مطيحة  األحداث  تسارعت   2011 العام  في  مرتين  طرابلس  زار  الذي  الموريتاني 
بنظام القذافي، وهو ما شكل صدمة قوية لولد عبد العزيز بسقوط أحد أهم حلفائه 

في المنطقة.
عبد  ولد  حاول  الماضي،  حكم  في  القذافي  معمر  العقيد  نظام  أصبح  أن  بعد 
العزيز التكيف مع واقع ليبيا الجديد في محاولة منه لمحاباة الثوار، ومما أعطاه دفعة 
قوية في ذلك االتجاه تسليم الصندوق األسود لنظام القذافي عبد الله السنوسي 
الليبي، تزامنا مع اعترافه بالمجلس االنتقالي مع بداية  هدية للمجلس االنتقالي 

.2013
»بأن  الموريتاني  الرئيس  صرح   2012 الليبية  للسلطات  السنوسي  تسليم  قبل 
التزام أخالقي تجاهه«، بعد ذلك  الموريتاني، ولدينا  القضاء  السنوسي في عهدة 
يبدو أن الوفد الليبي الذي زار نواكشوط وضم وزير المالية جعل ولد عبد العزيز 
في  الليبية  للسلطات  تسليمه  تم  إذ  السنوسي  تجاه  األخالقي  التزامه  عن  يتخلى 
صفقة مثيرة للجدل، فقد وصفتها المعارضة الموريتانية بالفضيحة، متهمة نظام 
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ولد عبد العزيز ببيع السنوسي، بينما صرح الرئيس في مقابلة  مع إذاعة فرنسا 
الدولية بأن ثمن تسليم السنوسي ال يتعدى تحسين العالقات مع حكام ليبيا الجدد.
الموقف  2011، جاء  القذفي  العقيد  لنظام  المنحاز  الموريتاني  الموقف  على خالف 
المغربي أقرب إلى الحياد، حيث اختارت الرباط الصمت كثيرا باعتبار ما يجري في ليبيا 
شأن داخلي، إال أن موقفها المعلن من فرض حصار جوي على نظام القذافي جعلها 

تدخل ضمن قائمة المعسكر اآلخر المؤيد لتلك الثورة.
الثاني  في  الليبي  االنتقال  بالمجلس  المعترفين  أول  المغرب  كان  ذلك  بعد 
والعشرين من اغسطس 2011، حيث أرسل العاهل المغربي الملك محمد السادس 
مبعوثا شخصيا الى مدينة بنغازي، ولم يكن ذلك المبعوث اال وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون آنذاك الطيب الفاسي الفهري الذي حل ضيفا على رئيس المجلس الوطني 
المغربي  العاهل  من  شفوية  رسالة  له  نقل  حيث  الجليل،  عبد  مصطفى  االنتقالي 
الملك محمد السادس. وخالل هذه الزيارة أبلغ الفاسي الفهري المسؤولين الليبيين 
دعم المغرب في المراحل الموالية سواء على المستوى السياسي أو بخصوص كافة 

القضايا المرتبطة بإعادة بناء وتعمير البالد.
السادس  المغربي محمد  العاهل  2014 دعا  العام  في 
مكونات  كافة  بمشاركة  شامل  وطني  حوار  إلى  الليبيين 
الدقيقة  المرحلة  لتجاوز  استثناء  ودون  الليبي،  الشعب 
هذه  المغربي  العاهل  دعوة  حاليا.  ليبيا  تعرفها  التي 
حيث  الليبيين،  الفرقاء  طرف  من  صاغية  آذانا  وجدت 
حوار  في  وانخرطوا  وجماعات  فرادى  المغرب  الى  وصلوا 
ماراثوني بمدينة الصخيرات المغربية، توج الحقا بتوقيع 
االتفاق المذكور. واتفاق الصخيرات أو االتفاق السياسي 
وتم  ليبيا  في  الصراع  أطراف  شمل  اتفاق  هو  الليبي، 
مدينة  في  المتحدة  األمم  منظمة  رعاية  تحت  توقيعه 
2015 بإشراف  17 ديسمبر  الصخيرات بالمغرب بتاريخ 
المبعوث األممي مارتن كوبلر، ويرى بعض المراقبين أن 
األطراف  إقناع  في  كبير  دور  لها  كان  المغربية  المملكة 

الليبية بتوقيعه على أراضيها.

على خالف الموقف الموريتاني المنحاز لنظام 
العقيد القذفي 2011، جاء الموقف المغربي 
أقرب إلى الحياد، حيث اختارت الرباط الصمت 
كثيرا باعتبار ما يجري في ليبيا شأن داخلي، إال 
أن موقفها المعلن من فرض حصار جوي على 
قائمة  ضمن  تدخل  جعلها  القذافي  نظام 

المعسكر اآلخر المؤيد لتلك الثورة.

اتفاق الصخيرات



12 الخميس ٠١  فبراير ٢٠١٨             العدد: ١٣ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

النيجر والتشاد..

المعادلة الصعبة في األزمة الليبية
رمزي زائري

ال تنظر أغلب الشعوب في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خاصة منها النجير والتشاد، 
بعين الرضا إلى ما حدث ويحدث في ليبيا، ليس فقط من وجهة نظر مستقبلهم األمني، 
اإلفريقي  للشأن  المتابع  ويالحظ  عام.   بشكل  إفريقيا  مستقبل  إلى  بالنظر  كذلك  لكن 
شمال  حلف  قيادة  تحت  الغربية  االستعمار«  »إعادة  حرب  تستنكر  القارة  هذه  شعوب  أن 
إطار  وترددهم في  المدوي  باألتباع بصمتهم  الذين تصفهم  وتنتقد حكامها  األطلسي، 
االتحاد اإلفريقي، بل أسوأ من ذلك، ُينَظر إلى هؤالء الحكام على أنهم »خاملون وحقيرون«... 
فأمام »حرب االفتراس« القائمة في ليبيا، فإن إفريقيا هي التي ُتقتل مرة أخرى بعد أن ُقتلت 

لمرات ال تحصى.



13 الخميس ٠١  فبراير ٢٠١٨             العدد: ١٣ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

األفارقة  أن  الكثيرون  توقع 
اإلقليمية  ومنظماتهم 
اإلفريقي  االتحاد  رأسها  وعلى 
الرئيسي  الدور  لهم  سيكون 
ــادة االســتــقــرار  ــع ــت ــي اس ف
حلول  إلى  والوصول  لليبيا، 
الحرب  حالة  تنتهي  توافقية 
القذافي  نظام  أفقدت  التي 

شرعيته.

ليبيا من قلب القارة السمراء إلى الهوامش:

مع اندالع أحداث فبراير 2011، تنبأ مراقبون حينها بتغير دور ليبيا الجديدة في 
االتحاد اإلفريقي وبمستقبل مختلف للعالقات بين الدول اإلفريقية، إذ أن ليبيا تحولت 
من كونها دولة كانت في الماضي القريب تتحكم في دواليب القرار اإلفريقي والفاعل 
األكبر بموازين القوى في هذه القارة إلى مجرد عضو عادي أو أقل من ذلك، وهوما 

حدث فعال.
وقد توقع الكثيرون أن األفارقة ومنظماتهم اإلقليمية وعلى رأسها االتحاد اإلفريقي 
سيكون لهم الدور الرئيسي في استعادة االستقرار لليبيا، والوصول إلى حلول توافقية 
تنتهي حالة الحرب التي أفقدت نظام القذافي شرعيته، فقد كان الموقف اإلفريقي 
ليبيا  في  خارجي  عسكري  تدخل  ألي  ورافضا  متحفظا  الليبية  االنتفاضة  بداية  منذ 
حتى أن االتحاد اإلفريقي امتنع في البداية عن توجيه أي إدانة مباشرة للقذافي، كما 

لم يعلق مشاركة ليبيا في اجتماعاته الرسمية كما فعلت الجامعة العربية.
واكتفى االتحاد اإلفريقي الذي لعب القذافي دورا بارزا في تأسيسه بإدانة ما وصفه 
لالستخدام  استنكاره  عن  معربا  ليبيا،  في  المتظاهرين  ضد  العنيف  القمع  بأسلوب 

المفرط والعشوائي للقوة واألسلحة ضد المتظاهرين.
ونتيجة لتصاعد اإلحداث في ليبيا إثر صدور قرار مجلس األمن الدولي وتصعيد 
اتخاذ االتحاد اإلفريقي موقفا رافضا لتلك  الناتولعملياتها العسكرية في  قوات حلف 
العمليات الستهدافها المواطنين، شدد االتحاد اإلفريقي على ضرورة تطبيق حظر 
حيث  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار  وببنود  الدولية  بالقوانين  الطيران 
قوات  قبل  من  وروحه  نصه  في  حتى  عمليا  انتهك  قد  المتحدة،  األمم  قرار  أن  يرى 
حلف الناتو، فضال عن أن تلك العمليات أعاقت مساعي السالم التي قام بها االتحاد 
اإلفريقي وبقية الدول اإلفريقية الساعية إلى حل األزمة السياسية في ليبيا بالطرق 

السلمية.
فالمعروف أن االتحاد اإلفريقي وفي محاولة منه لوضع حد لذلك الوضع المتدهور 
قام بطرح مبادرته التي عرفت بـ«خارطة الطريق اإلفريقية« والتي جاءت بعد تشكيل 
االتحاد اإلفريقي لجنة خماسية مؤلفة من خمس دول إفريقية هي »موريتانيا، جنوب 
افريقيا، مالي، الكونغو، وأوغندة«، حيث تمكنت تلك اللجنة من صياغة مبادرة شددت 
األطراف  بين  حوار  وفتح  العدائية  األعمال  لكل  الفوري  الوقف  ضرورة  على  فيها 

السراج في القمة اإلنسانية العالمية يف اسطنبول
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حد  لوضع  منه  محاولة  في 
االتحاد  قام  المتدهور  للوضع 
عرفت  مبادرة  بطرح  االفريقي 
اإلفريقية«   الطريق  »خارطة  بـ 
وفتح حوار بين األطراف الليبية 
لمرحلة  جامعة  إدارة  وضمان 
انتقالية تقود لتبني إصالحات 
لتطلعات  تستجيب  سياسية 

الشعب الليبي

الليبية وضمان إدارة جامعة لمرحلة انتقالية تقود لتبني إصالحات سياسية تستجيب 
والعدالة  السياسي  واإلصالح  الديمقراطية  إلى  المشروعة  الليبي  الشعب  لتطلعات 

والسالم واألمن والتنمية االجتماعية واالقتصادية.
ومع ذلك حاول االتحاد اإلفريقي الوقوف بالضد من القرارات الدولية وال سيما قرار 
مجلس األمن الدولي 1973، إال أنه اضطر إلى االعتراف به من أجل حماية المدنيين 
حسم  يستطع  لم  المواقف  تلك  من  وبالرغم  الليبي،  الشعب  أبناء  ضد  العنف  ووقف 
الموقف في ليبيا، ولعل سبب ذلك يعود إلى تدخل القوى الدولية وعلى رأسها الواليات 
المتحدة األمريكية التي انحازت وحلفاؤها في الناتو إلى جانب »الثوار« الذين قدمت 
لهم الدعم المادي واللوجستي واإلعالمي بهدف إنهاء حكم العقيد معمر القذافي، 
ولعل ما يدفع الواليات المتحدة لتقديم مثل ذلك الدعم هو عدائها للنظام الليبي، 

فضال عن تحقيق أطماعها المتمثلة في الحصول على النفط الليبي.

شواهد تورط النظام التشادي في الشأن الليبي:

تشير كل الدالئل والمزاعم بثبات وجود عناصر مرتزقة بصورة رسمية وغير رسمية 
محسوبة على نظام الرئيس التشادي إدريس ديبي شاركت في قتل المتظاهرين من 
أول المعارك والى آخر معركة تم فيها تحرير طرابلس، وتلك الدالئل كانت شهادات 
حية تم توثيقها بعناية، وتثبت جرم االرتزاق كحقيقة دامغة على تورط نظام انجمينا 

في الشأن الليبي الداخلي بكل مراحله المختلفة.
يمكن  ال  هؤالء  من  عددا  هنالك  بأن  ليبيا  من  الواردة  المعلومات  مصادر  وتشير 
ضمن  ومن  نظاميين،  وغير  نظاميين  مقاتلين  من  أغلبهم  ويتشكل  به،  االستهانة 
في  كمقاتلين  أسرهم  وتم  هؤالء  من  كبير  عدد  على  القبض  هي  الحية  الشواهد 
شهادات  توثيق  أيضا  وتم  الليبية،  المدن  من  مختلفة  بقاع  في  دارت  التي  الحرب 

اعترافهم الحية بالصورة والصوت. 
في المقابل كان رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي، يتهم القذافي بتدمير بالده، 
وخلق الفوضى طيلة سنوات الستينات والسبعينات والثمانيات وحتى قريبًا خالل سنة 

2000 ، فضال عن قتل اآلالف من أبناء تشاد. كما كان يتهم  1990 وحتى 

حفتر و رئيس إدريس ديبي
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»كثير  الـ  أن  التي  ديبي  أشار 
يتجولون  الــمــرتــزقــة  ــن  م
لهم  فتحت  وقد  ليبيا.  في 
في  بنغازي«  في  معسكرات 
الليبية  السلطات  إلى  إشارة 
تجميع  في  »وبــدوا  ــاف  وأض
المواقع.  هذه  في  التشاديين 
هؤالء  ويدير  يوجه  من  أعرف 

المرتزقة«.

التشاديين  المعارضين  وتدريب  إليواء  معسكرات  بفتح  الجديدة  الليبية  السلطات 
الذين سماهم المرتزقة. وطالب السلطات الليبية باتخاذ اإلجراءات الضرورية لوقف 
هذا النشاط، وقال ديبي إن نظام العقيد الراحل معمر القذافي زرع أكثر من مليون 
ليبيا  التشاديون  فيه  يطالب  الذي  اليوم  سيأتي  وإنه  تشاد،  شمالي  أراضي  في  لغم 

بالتعويض عما لحق بهم من أضرار.
لهم  فتحت  وقد  ليبيا.  في  يتجولون  المرتزقة  من  الـ«كثير  أن  التي  ديبي  وأشار 
تجميع  في  »وبدوا  وأضاف  الليبية  السلطات  إلى  إشارة  وفي  بنغازي«.  في  معسكرات 

التشاديين في هذه المواقع. أعرف من يوجه ويدير هؤالء المرتزقة«.
كما طالب السلطات الليبية باتخاذ كل اإلجراءات الضرورية »حتى ال تقع تشاد ضحية 
مغامرات جديدة مصدرها ليبيا«، وأضاف »ال أود أن أنسى أيضا أن أكثر من مليون 
لغم زرعتها ليبيا في شمالي تشاد وهذه األلغام قتلت العديد من التشاديين وما زالت 
تقتلهم، والتاريخ سيأتي باليوم الذي سيطالب فيه التشاديون بالتعويض عن الضرر 

الذي أصابهم جراء األعمال التي قام بها نظام القذافي«.
في المقابل يرى مراقبون أن اتهامات الرئيس التشادي تصب في محاوالت التغطية 
على األموال الليبية المهربة إلى التشاد، فقد قام العقيد القذافي طيلة عقود برصد 
الليبية  أفريقيا من أجل استثمارها عبر الشركة  إلى  مبالغ مالية كبيرة وتم تحويلها 
لالستثمارات الخارجية، وأن جل المشاريع االستثمارية العمالقة كانت تتخذ من تشاد 

قاعدة لها لالنطالق إلى أماكن أخرى في القارة األفريقية.
وبحسب التوقعات لألموال الليبية المهربة إلى تشاد، فقد بلغت نسبة االستثمارات 
الليبية في تشاد وحدها حوالي25 ٪ من جملة 53 مليار دوالر تم استثمارها خارج ليبيا، 
بينما تشير مصادر مطلعة بان هنالك أمواال ليبية أخرى تم رصدها وهي مستثمرة 
صورة  في  يورو  مليون  التالي:288  النحو  على  وهي  بالخارج،  متعددة  نواحي  في 
تحويالت نقدية، و14 مليار يوروفي هيئة ودائع بنكية و2.4 مليار يورو مستثمرة في 
سندات و3.6 مليار يورو في رأس مال نحو50 شركة وبنك ومؤسسة أوروبية وغربية 
مثل »يونيكريديت« التي تمتلك ليبيا نحو13.16 ٪ من رأس مالها و«سيمنز« )تمتلك 
ليبيا نسبة 9.20 ٪ من رأسمالها( و«أيه أن أى« ) .91 ٪ من رأسمالها( وجنرال أليكتريك 

)4.16 ٪ من رأسمالها( والجاردير 1.19 ٪ وفرانس تليكوم  1.02 ٪.
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ينوي  الخارج  الليبي في  للمال  المستثمر  اللوبي  أن  المحللين   ويرى بعض 
وذلك  القذافي،  نهاية  بعد  خاصة  الخارج،  في  االستثمارات  تلك  معالم  إخفاء 
وبالطبع  اإلفريقية-  الدول  حكومات  مسؤولي  كبار  من  عدد  مع  بالتعاون 
بعضهم رؤساء دول-، وبحسب الشواهد وتوقعات المراقبين أن اللوبي االستثماري 
في أفريقيا أعد خططا مفترضة إلخفاء المليارات من الدوالرات بالتعاون مع مسؤولين 
كبار في الدول األفريقية ومحو أثرها تماما من الوجود وتوزيعها مناصفة معهم ومن 
األموال  تلك  على  الجدد  طرابلس  حكام  حصول  لعدم  تحسبا  وهذا  تشاد،  ضمنها 

الليبية المهربة إلى أفريقيا. 
لكن ورغم مرارة األزمة الليبية وانعكاساتها علي األوضاع الداخلية في تشاد خاصة 
األزمة  اللحظة، فإن  السياسي وهي األكثر وضوحا في هذه  الجانب االقتصادي  علي 
الهجرة  )اقتصاد  تشاد  في  الداخلي  الوضع  حيث  من  كثيرة  تكاليف  لديها  الليبية 
شعوب  هجرة  علي  الفورية  عواقبه  له  ليبيا  في  المتدهور  الوضع  ألن  البلدين(  بين 
دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والتي استفادت علي مدى السنوات الماضية من 
عائدات النفط الليبي رغم العنصرية المحيطة به، وكان باستطاعة هؤالء المهاجرين 
عليه  كانت  مما  أفضل  معيشية  ظروف  وتوفير  جيدة  عمل  فرصة  على  الحصول 

أيضا علي  تلك  بلدانهم األصلية، وتساعد  أحوالهم في 
الموجة  ولكن  األصلي  وطنهم  في  أسرهم  دخل  اكتمال 
عام  ليبيا  في  المهاجرين  هؤالء  وصول  من  األخيرة 
العاج  مثل)ساحل  بعيدة  بلدان  تلك  بين  ومن  2000م 

والكونغو وليبيريا وليبيا..الخ(
وهناك ممن استقروا في شعورهم المستدام للهجرة 
تشاد  وكانت  1970م  ليبيا  في  النفطية  الطفرة  منذ 
الصحراء  جنوب  دول  أهم  األزمة  اندالع  وحتى  والنيجر 
الكبرى ذات الجماعات المستقرة في ليبيا، فإن التقديرات 
من  ليبيا  في  المهاجرين  عدد  أن  تبين  مالئمة  األكثر 

تشاد يصل ما بين 300 إلى 500 ألف نسمة.
الليبية في ظل  التشادية  العالقات  أن  ومما سبق، نرى 
ستخضع  الجديدة  واالجتماعية  السياسية  المتغيرات 
بها،  المرتبطة  التغيير  العوامل  من  للكثير  بدورها 
إلى  بالنسبة  الفرس  مربط  المتغيرات  تلك  وستظل 
ومغايرة  جديدة  سياسة  انتهاج  في  ديبي  إدريس  نظام 
لما كانت متبعة خالل عهد القذافي البائد، وفي كل هذا 
التطورات والقضايا  وذاك، فإنها قطعا تفرض جملة من 

الملحة بين البلدين والتي تتطلب الوقوف عندها، ومن ضمنها ملفات حساسة للغاية، 
المشتركة،  القبائل  قضية  في  والممثل  الدولتين،  بين  دائما  الشائك  الحدود  ملف 
وملف الحرب التشادية الليبية -الن ديبي واحد من أطراف النزاع- وملف المال الليبي 
المقبوض عليهم مؤخرا في معارك  المرتزقة  إلى قضية  إلى تشاد، إضافة  المهرب 

طرابلس األخيرة ومحاسبة المتورطين في تجنيدهم من الجانب التشادي.

النيجر في قلب األزمة الليبية:

يتسّبب عجز ليبيا عن السيطرة على حدودها في مشاكل كبيرة بالنسبة إلى جميع 
جيرانها. فتهريب األسلحة والبشر الذي يعبر األراضي الليبية، يتدفق بحّرية في أنحاء 
المغرب العربي، وذلك بفضل الجماعات العرقية وعالقاتها الوثيقة بشبكات اإلجرام 

المنظَّم، والتي تعمل على ربط المنطقة بعضها ببعض.
الطوارق  متمردو  يقوم  حيث  النيجر،  في  خاص  بشكٍل  الوضع  هذا  صعوبة  وتبرز 
بالتحالف مع الجماعات اإلسالمية من أنحاء الساحل كافة باستخدام األسلحة المشتراة 
في ليبيا للسيطرة على الجزء الشمالي من البالد. كل هذا يؤثر سلبًا على أمن أوروبا 

أيضًا، حيث تدخل البضائع المهربة واألشخاص إلى دول االتحاد األوروبي نفسها.
كانت   ،2011 العام  قبل  ليبيا  في  موجودة  كانت  التي  األمور  من  العديد  وكسائر 

التشادي  الرئيس  اتهامات  أن  مراقبون  يرى 
األموال  على  التغطية  محاوالت  في  تصب 
التشاد، فقد قام العقيد  الليبية المهربة إلى 
القذافي طيلة عقود برصد مبالغ مالية كبيرة 
استثمارها  أجل  من  أفريقيا  إلى  تحويلها  وتم 
الخارجية،  لالستثمارات  الليبية  الشركة  عبر 
وأن جل المشاريع االستثمارية العمالقة كانت 
تتخذ من تشاد قاعدة لها لالنطالق إلى أماكن 

أخرى في القارة األفريقية.
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األجهزة األمنية التي تراقب الحركة عبر الحدود تأتمر بأوامر القذافي. 
وعلى الرغم من أن منظومة القوانين كانت تتسم بالفوضى وعدم التنظيم، 
حتى أنها في بعض األحيان كانت مسخَّرة لخدمة األهداف المتناقضة لسياسة 
القذافي، فإنها كانت فّعالة إلى حد ما، كما أنها اكتسبت درجة معينة من قابلية التنبؤ 

التي ُفقدت بعدما تمت اإلطاحة بالنظام. 
قد تكون نوايا الحكومة الجديدة أفضل من القديمة فقد أشاد أحد ضباط الهجرة 
المتمركزين على الشريط الساحلي الليبي بالتغيير في النظام كونه مكَّنه في نهاية 
المطاف من القيام بعمله بعيداً عن هيمنة القذافي على التهريب عبر منافذ الهجرة  

إال أن معرفتها بالقوى الفاعلة على الحدود الليبية وسيطرتها عليها أقل بكثير.
على الرغم من أن القذافي تمكَّن من وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود البحرية 
لليبيا، إال أن النظام لم ينجح أبداً في زيادة سيطرته على حدوده الجنوبية. كان هذا 
األمر في جزء منه نتاج حسابات سياسية. فقد تحّدث أحد ضباط الشرطة في بلدة 
مرزوق الواقعة في أقصى الجنوب عن درجات متفاوتة من االلتزام في مالحقة الجيش 
المتمركز في قاعدة الويغ العسكرية المجاورة لمهّربي البشر القادمين من النيجر، 
حيث يقوم بتقديم النصح للمهربين حول السياسة المتبعة وفقًا لحسابات القذافي 

على  السيطرة  في  الفشل  لكن  الوقت.  ذلك  في  وأوامره 
في  تتمثل  هيكلية  قضيًة  أيضًا  عَكَس  الجنوبية  الحدود 
المحلي  الحكم  مسؤولي  بين  الشخصية  العالقات  شبكة 
يشرفون  كانوا  الذين  القذافي  وممثلي  وسطاء  وبين 
التهريب.  وشبكات  المحلية  القبائل  ووجهاء  عليهم 
سيكون من الصعب جداً على الحكومة الجديدة معالجة 
والسيطرة بشكل  الدولة  تخريب  الراسخ في  النهج  هذا 

كامل على حدود البالد.
في المقابل تواجه المنطقة في دوائرها الجيوسياسية 
في  تتمثل  متشابكة  وأمنية  إجرامية  تحديات  المختلفة 
تجارة جميع أنواع السالح وصواًل إلى تنامي عمليات االتجار 
بأكثر من 45 مليون قطعة سالح كانت بيد النظام الليبي 
السابق. ولتالفي االنجرار وراء الهاوية التي ال رجعة فيها، 
فإن المنتظم الدولي واإلفريقي خاصة مطالبان بتقديم 
الليبية في مجال تعزيز مراقبة  العون المباشـر للحكومة 
المتاخمة  الدول  بين  المشترك  العمـل  وتنسيق  الحدود 
انتشار  لمستويات  رصد  منصة  تشكيل  أجل  من  لليبيا 

السالح الليبي بغية توقيف تهريبه إلى الخارج.
التدابير  تجد  أن  المناسب  من  الصدد  هذا  وفـي   

عبر  والتخطيط  السياسات  مستوى  على  الليبي  الجوار  دول  اقترحتها  التي  العملية 
دول  جهود  استثمار  كذلك  المالئم  ومن  الفوري.  التجسيد  إلى  طريقها  الحدود، 
الميدان المكونة من موريتانيا، والجزائر، ومالي، والنيجر في مجال تعزيز أمن الحدود 
األعتدة  ونشر  جلب  وقف  مواجهة  صعيد  على  األمني  التنسيق  وتقوية  المشتركة 
التي تتفنن  المراقبة على عمليات االتجار  الليبية الصغيرة والخفيفة وتضييق نطاق 
فيها الشبكات اإلرهابية واإلجرامية، التي تجوب منطقة الساحل بحرية كبيرة. ويجدر 
الساحل  منطقة  في  واألمن  للسالم  المشتركة  التهديدات  مواجهة  أن  إلـى  التنويه 
وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء دون إشراك قوي وحقيقي لكل من نيجيريا وتشاد يعد 
المتابعين للشأن اإلفريقي بضرورة قيام تحالف دولي  فعـاًل عبثيًّا. وينادي كثير من 
العابرة لها وحصر  التهديدات  العابرة للحدود ومعالجة  الجريمة  وإقليمي لمكافحة 
المنطقة  في  األمن  لتقويض  األولـى  الشرارة  بوصفها  الليبية  الميليشيات  أنشطة 
وفي ليبيا التي باتت تقترب شيًئا فشيًئا من الحرب األهلية أو التقسيم، إضافة إلى أن 
الفراغ األمني في ليبيا يفرض إرساء تعاون أمني مع دول الساحل من أجل المساعدة 
األسلحة  وتهريب  المتطرفين  وانتداب  المقاتلين  وتنقل  التمرد  إيقاف عمليات  على 

وتمويل الميليشيات المتمردة.

وقف  من  ن  تمكَّ القذافي  أن  من  الرغم  على 
لليبيا،  البحرية  الحدود  عبر  المهاجرين  تدفق 
إال أن النظام لم ينجح أبدًا في زيادة سيطرته 
في  األمر  هذا  كان  الجنوبية.  حــدوده  على 
تحّدث  فقد  سياسية.  حسابات  نتاج  منه  جزء 
الواقعة  مرزوق  بلدة  في  الشرطة  ضباط  أحد 
من  متفاوتة  درجات  عن  الجنوب  أقصى  في 
في  المتمركز  الجيش  مالحقة  في  االلتزام 
لمهرّبي  المجاورة  العسكرية  الويغ  قاعدة 

البشر القادمين من النيجر، 
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محمد بالطيب 

مع بداية العام 2017 قّدمت تونس مبادرة لحل األّزمة السياسية في ليبيا، مبادرة 
اقترحها الرئيس الباجي قايد السبسي واجتمع من أجلها مع مختلف األطراف الليبية 
وفائز  النواب  مجل  رئيس  صالح  عقيلة  المستشار  من  كاّل  استقبل  حيث  المتنازعة، 
للجيش  العام  القائد  حفتر  خليفة  والمشير  الوطني،  الوفاق  الحكومة  رئيس  السراج 
التي  مبادرته  تفاصيل  التونسي  الرئيس  خاللها  طرح  التي  اللقاءات  وهي  الليبي، 

دعمتها األمم المتّحدة وتبنتها الجزائر ومصر لتتحّول إلى مبادرة ثالثّية بعد ذلك.
وقد أّكد الباجي قايد السبسي حينها أّن تلك المبادرة »ترمي إلى مساعدة مختلف 
األطراف الليبية وتشجيعها على الحوار من أجل بلوغ الوفاق المنشود خدمة لمصلحة 
خميس  التونسي  الخميس  وزير  الحقا  فّصله  ما  وهو  الجوار«.  ودول  وتونس  ليبيا 

دور تونسي نشيط

في حلحلة األزمة الليبية 

السبسي وعقيلة
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القمة  في  مشاركته  خــالل 
في  انعقدت  التي  العربية 
األردن، جّدد السبسي تمسكه 
بضرورة تحقيق أهداف المبادرة 
الليبية  األزمة  لحلحلة  الثالثية 
مؤكدا بالقول »مضت كل من 
تونس والجزائر ومصر قدمًا في 
تحقيق أهداف المبادرة الثالثية 
واجب  عليهم  يمليها  التي 

مساعدة األشقاء الليبيين.

محورية  نقاط   4 في  تتمثل  الجمهورية  رئيس  مبادرة  »أهداف  إّن  بالقول  الجهيناوي 
وهي دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية واإليديولوجية إلى الحوار، 
ورفض أي توجه نحو حل عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا، إلى جانب دفع 
الفرقاء الليبيين إلى تذليل الخالفات حول تنفيذ اتفاق الصخيرات بالمغرب، ومواصلة 

دعم دور األمم المتحدة كمظلة أساسية ألي حل سياسي في هذا البلد«.
الفارط،  مارس   29 األربعاء  يوم  انعقدت  التي  العربية  القمة  في  مشاركته  وخالل 
أهداف  تحقيق  بضرورة  تمسكه  التونسي  الرئيس  جّدد  األردن،  في  الميت  بالبحر 
المبادرة الثالثية لحلحلة األزمة الليبية مؤكدا بالقول »مضت كل من تونس والجزائر 
ومصر قدمًا في تحقيق أهداف المبادرة الثالثية التي يمليها عليهم واجب مساعدة 
فقط  ليبيا  على  ليس  إيجابًا  تنعكس  شاملة  تسوية  إيجاد  بهدف  الليبيين،  األشقاء 

وإنما على دول الجوار«.

دعم دولي للمبادرة التونسية:

أحد  تعتبر  التي  ففرنسا  واسًعا،  ودوليا  إقليميا  ترحيبا  التونسّية  المبادرة  لقيت 
الفاعلين على الساحة الّدولّية، وأحد األطراف المؤثرة في ملف المصالحة الليبية من 
السراج  )فائز  األزمة  طرفي  بين  الّنظر  وجهات  تقريب  في  ماكرون  مجهودات  خالل 
وخليفة حفتر(، رّحبت بهذه المبادرة، وخالل زيارة لوزير الخارجية الفرنسي إلى تونس 
العام الماضي، تطرق رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد،، الى بحث سبل دفع 
مسار التسوية السياسية لألزمة الليبية وفًقا لمبادرة الرئيس التونسي، الباجي قائد 

السبسي وإعالن تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا. 
السعودي األمير محمد  الداخلية  الوزراء وزير  العهد رئيس مجلس  كما أشاد ولي 
بن نايف، بالمبادرة التونسية مؤكدا  دعم السعودية لها بما يخدم مصلحة تونس 
وليبيا ودول الجوار ويحقق األمن واالستقرار في المنطقة«.  من جانبه أّكد األمين العام 
للمبادرة  العربية  الجامعة  الغيط، على أهمية ودعم  أبو  العربية أحمد  الدول  لجامعة 

السبسي والسراج
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بالمبادرة  كوبلر  مارتن  رحب 
الرئيس  أطــلــقــهــا  ــي  ــت ال
قائد  الــبــاجــي  التونسي، 
ترحيبه  مــؤكــدا  السبسي، 
تجمع  التي  الجهود  بكافة 
حل  إليجاد  المصلحة  أصحاب 
سلمي شامل في إطار العمل 
حول االتفاق السياسي الليبي 

وتحت مظلة األمم المتحدة.

التونسية التي تهدف إلى حل األزمة الليبية.
ورحب مبعوث األمم المتحدة السابق إلى ليبيا مارتن كوبلر، أيضا بالمبادرة التي 
أطلقها الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، مؤكدا ترحيبه بكافة الجهود التي 
تجمع أصحاب المصلحة إليجاد حل سلمي شامل في إطار العمل حول االتفاق السياسي 
الليبي وتحت مظلة األمم المتحدة. من جهته المبعوث األممي الحالي عبَّـر سالمة عن 
على  حرصه  مؤكًدا  األممية،  للبعثة  تونس  تقدمه  الذي  المتواصل  للدعم  امتنانه 
عملية  ورؤية  واضحة  طريق  خارطة  لصياغة  تونس  مع  والتشاور  التنسيق  “مواصلة 
لتسريع نسق العملية السياسية الجارية وإرساء مؤسسات قادرة بما يساهم في إعادة 
األمن واالستقرار، وإنهاء معاناة الشعب الليبي”، مشددا على “تسريع وتيرة التنسيق 
واالتصال مع مختلف الدول واألطراف ذات العالقة بالملف الليبي لحثها على تشجيع 
مختلف الفرقاء الليبيين على الحوار والتفاوض ووضع مصلحة بالدهم العليا فوق كل 
اعتبار«، وإن بدا موقفه في نظر مراقبين أقل حماسا من سلفه اتجاه اتجاه المبادرة 

التونسية .

بعد الضخيرات .. تونس تحتضن الحوار الليبي: 

وفي إطار نفس الّدور التونسي لحلحة األزمة الليبية استضافت العاصمة التونسية 
السياسي  االتفاق  إدخال تعديالت على  أجل  الليبية من  جولة مباحثات بين األطراف 
برعاية  المباحثات  هذه  وجرت   ،2015 عام  المغربية  الصخيرات  مدينة  في  الموقع 
المبعوث األممي غسان سالمة الذي صّرح في ختام الجولة أنها انتهت بتوافق لجنتي 
الحوار عن مجلس النواب والمجلس األعلى للدولة على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية 
وزراء  ورئيس  ونائبين  رئيس  الرئاسي من  المجلس  يتكون  أن  على  االتفاق  تم  وأّنه 
بتونس  الليبي  الليبي-  الحوار  جوالت  سادت  التي  اإليجابية  باألجواء  منوها  مستقل، 
إلى عدد من  الحوار  لجان  الصخيرات، مؤكدا توصل  اتفاق  تعديل نصوص  بهدف 
لم  وإن  السياسي.  االتفاق  في  تعديلها  الواجب  النقاط  من  عدد  حول  التفاهمات 
يتوّصل حوار تونس بين لجنتي الحوار الى تعديالت ملموسة واتفاقيات نهائّية إاّل أّنه 

السبسي والسويحلي
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يعتبر خطوة هامة في طريق التسوية النهائّية لألزمة الليبية وتقريب وجهات الّنظر 
بين الفرقاء الليبيين .

تونس تحتضن المؤتمر الوطني الليبي الجامع:

الجامع  العام  الوطني  المؤتمر  تونس  تحتضن  أن  المنتظر  من  اإلطار  نفس  وفي 
في شهر فيفري الجاري الذي يأتي ضمن »خطة العمل من أجل ليبيا« التي تتضمن 
ثالث مراحل، والتي أعلن عنها مبعوث األمم المتحدة غسان سالمة، في 20 سبتمبر 
في  المتحدة  األمم  بمقر  ُعـقد  الذي  المستوى  رفيع  الدولي  االجتماع  أمام  الماضي 
نيويورك. ويمثل هذا المؤتمر المرحلة الثانية من الخطة ويهدف، وفق غسان سالمة 
لـ«فتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم، وأولئك الذين همشوا أنفسهم، وتلك 
مجلس  أعضاء  ويجمع  السياسية،  العملية  إلى  االنضمام  عن  تحجم  التي  األطراف 
النواب، والمجلس األعلى للدولة، وغيرهم الكثير ممن تمثيلهم ضعيف أو غير ممثلين 

على اإلطالق في هاتين الهيئتين«.
األطراف  مختلف  من  كبير  بدعم  المؤتمر  ويحظى 
العربية  الجامعة  مبعوث  أّكد  حيث  والّدولية  اإلقليمية 
إلى ليبيا، صالح الدين الجمالي، تأييده ومباركته لجهود 
ومساعي اللجنة في إنجاح المؤتمر، معتبًرا أّن »ذلك يعتبر 
إنجاًحا لكّل المساعي اإلقليمية والدولية، الرامية لتحقيق 
الوطني  المؤتمر  موضوع  »سيطرح  أّنه  مؤكدا  السالم«، 
لتوحيد  العربية  الدول  على طاولة جامعة  الجامع،  الليبي 

الرأي العربي بخصوصها«.
الحكومة  ستحضره  تونس  تحتضنه  الذي  الحوار  هذا 
المسؤول  أّكده  ما  أيًضا بصفتها مراقبا، وهو  التونسية 
الحمري  سعد  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  عن  االعالمي 
بالقول إنهم »يعملون على إعطاء المؤتمر الزخم الوطني 
إلى  الدعوة  سيوجهون  إنهم  كما  الالزمين  والدولي 
الحكومة التونسية وبعض المسؤولين الدوليين من أجل 

تحتضن  أن  المنتظر  من  اإلطــار  نفس  في 
في  الجامع  العام  الوطني  المؤتمر  تونس 
»خطة  ضمن  يأتي  الذي  الجاري  فيفري  شهر 
ثالث  تتضمن  التي  ليبيا«  أجل  من  العمل 
في  سالمة،  غسان  عنها  أعلن   والتي  مراحل، 
الدولي  االجتماع  أمام  الماضي  سبتمبر   20
رفيع المستوى الذي ُعـقد بمقر األمم المتحدة 

في نيويورك.

السبسي وحفتر
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عبد الباسط غبارة

للمجتمع  قلق  مصدر  سنوات،  منذ  والتعقيد  التفكك  في  المستمر  الوضع  يمثل 
اعتبارها  يمكن  التي  لليبيا،  الشرقية  الجارة  مصر،  وخاصة  المنطقة  ولدول  الدولي، 
بالفوضى التي تعصف بليبيا فى ظل استمرار تداعي وتدهور  من أكثر الدول تأثراً 
األوضاع السياسية واألمنية فيها. وهوما جعل مصر محطة محورية في أي محادثات 

للسالم بين أطراف األزمة الليبية. 
الخارجية  التحركات  أكثر  من  واحدة  الليبي  الملف  تجاه  المصرية  التحركات  وتعد 
ليبيا  لكون  استنادا  فقط  يأت  لم  المصري  االهتمام  ولعل  الساحة.  على  حضورا 
الليبي أصبح  الداخل  أن  نتيجة إلدراك مصر  وإنما  المصري،  الجوار  واحدة من دول 
أحد المحددات المهمة لألمن القومي المصري. ففي ظل ما يشهده الداخل الليبي 
ونفوذ  نشاط  وتصاعد  المسلحة،  الميليشيات  بين  نفوذ  وصراعات  اضطرابات  من 
التنظيمات اإلرهابية، يظل الداخل المصري مهددا بما يمكن أن يتم تصديره من 

اضطرابات وإرهاب عابر للحدود.
السياسية  مدركاتها  منطلق  من  الليبية  الساحة  في  تتواجد  أن  مصر  وسعت 
القومي، فضًلا  ليبيا عمًقا استراتيجّيا ألمنها  الليبية حيث تمثل  واألمنية تجاه األزمة 
عن حجم المصالح االقتصادية والروابط االجتماعية بين البلدين. فمنذ العام 2011، 
وعن  مؤسساتها  على  وسيطرتها  إرادتها  فرض  عن  عاجزة  الليبية  الدولة  أصبحت 
حماية أراضيها فقد أفرز االنقسام والصراع السياسي كيانات تحولت إلى ميليشيات 

متناحرة مستثمرة االنفالت األمنى فى إثارة أعمال العنف لتحقيق أهدافها. 
وفى ظل هذا الواقع المتردى مثلت القضية الليبية احدى أولويات السياسة الخارجية 
المصرية، نظرا لعمق العالقات التاريخية واالستراتيجية التي تربط البلدين، وهو ما 

أكدته مصر من خالل مبادرتها التي سبق وأن أطلقتها وعبرت فيها عن 

األزمة الليبية في عيون مصرية

تجاه  المصرية  التحركات  تعد 
أكثر  من  واحدة  الليبي  الملف 
حضورا  الخارجية  التحركات 
االهتمام  ولعل  الساحة.  على 
المصري لم يأت فقط استنادا 
دول  من  واحــدة  ليبيا  لكون 
نتيجة  وإنما  المصري،  الجوار 
الليبي  الداخل  أن  مصر  إلدراك 
المهمة  المحددات  أحد  أصبح 

لألمن القومي المصري

السيسي وعقيلة وسامح شكري
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باألزمة  المصري  االهتمام  برز 
تشكيل  ــالل  خ مــن  الليبية 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
محمود  الفريق  برئاسة  لجنة 
حرب  ــان  أرك رئيس  حــجــازى، 
لمتابعة  المسلحة  القوات 

األزمة بشكل متواصل.

ثالثة  على  ارتكزت  والتي  ليبيا،  في  األوضاع  تطورات  من  والواضح  الثابت  موقفها 
مبادئ هي: احترام وحدة وسيادة ليبيا وسالمة أراضيها، وعدم التدخل في الشئون 
الداخلية لليبيا، والحفاظ على استقاللها السياسي، عالوة على االلتزام بالحوار الشامل 
الرئيس  تشكيل  خالل  من  الليبية  باألزمة  المصري  االهتمام  برز  كما  العنف.   ونبذ 
عبد الفتاح السيسي لجنة برئاسة الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة لمتابعة األزمة بشكل متواصل. ونجحت هذه اللجنة في التواصل مع كافة 
الفرقاء  من  قربا  أكثر  وأصبحت  مرة  من  أكثر  ولقاءات  اجتماعات  خالل  من  األطراف 

الليبيين. 
من جهة أخرى، شهدت القاهرة بصورة متكررة اجتماعات النخبة واللقاءات الدورية 
بين القبائل الليبية، في محاولة منها لتوحيد الرؤى بين مختلف التوجهات المتعارضة. 
كما نجحت في تنسيق لقاء جمع بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والمشير 
مع  الفردية  اللقاءات  من  سلسلة  وعقدت  ليبيا،  شرق  المرج  مدينة  في  حفتر  خليفة 

السراج وحفتر وعدد من القادة الليبيين. 
العاشر  االجتماع   ،2017 يناير  في  مصر  استضافت  اإلقليمي،  الصعيد  وعلى 
لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا، والذي يضم كال من مصر، وليبيا، والسودان، 
في  وذلك  شكرى،  سامح  الخارجية  وزير  برئاسة  والنيجر،  وتشاد،  وتونس،  والجزائر، 
تنظيمها  على  بليبيا  المعنية  الوطنية  اللجنة  حرصت  التي  اللقاءات  من  سلسة  إطار 
مع دول الجوار الليبي، ونجحت مصر في الوصول إلى العديد من التفاهمات في هذا 

الصدد، أبرزها إقناع كل من الجزائر وتونس بأهمية وجود جيش وطني ليبي. 
الدبلوماسية  والتحركات  الجهود  من  مجموعة  فهناك  الدولى،  المستوى  على  أما 
آلية  إحياء  الليبية، حيث عملت على  األزمة  لتسوية  بها مصر  قامت  التى  والسياسية 
دول الجوار الذي أضفى المزيد من المرونة على مواقف عدد من الفاعلين السياسيين 
الليبيين. ويعد دور مصر في نظر المجتمع الدولى محورًيا وهاًما في األزمة وهو ما 
أكده المبعوث السابق لألمم المتحدة لليبيا، مارتن كوبلر، ال سيما في ظل االتصاالت 
التي تتمتع بها مصر مع كافة األطراف الليبية، وأهميتها كدولة جوار جغرافي لليبيا 

لديها مصلحة مباشرة في استعادة االستقرار واألمن لليبيا.
وفي ضوء الحدود المشتركة الممتدة بين البلدين، وما شهدته مصر من محاوالت 
التنظيمات  بين  تنسيق  وجود  عكست  التي  المنظمة  اإلرهابية  والهجمات  تسلل، 
اإلرهابية في مصر وليبيا، عملت القاهرة على تأمين حدودها الغربية مع ليبيا، التي 
تعد منفذا خطيرا لتهريب األسلحة والذخائر إلى األراضي المصرية، لدعم الجماعات 

السيسي والسراج
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المشتركة  الحدود  ضوء  في 
وما  البلدين،  بين  الممتدة 
محاوالت  من  مصر  شهدته 
اإلرهابية  والهجمات  تسلل، 
عكست  الــتــي  المنظمة 
التنظيمات  بين  تنسيق  وجود 
وليبيا،  مصر  في  اإلرهابية 
تأمين  على  القاهرة  عملت 
حدودها الغربية مع ليبيا، التي 
لتهريب  خطيرا  منفذا  تعد 
األسلحة والذخائر إلى األراضي 

المصرية.

المتشددة التي تشن هجمات على قوات األمن ال سيما في شبه جزيرة سيناء. 
الحدود، بات أمرا صعبا وهو ما دفعها لتعزيز  ولكن توليها منفردة مهمة تأمين 
الداخل وحماية حدودها  الدولة من  قادر على استعادة تماسك  ليبي  تشكيل جيش 
بين  الحدود  على  اإلرهابية  العناصر  بها  تقوم  التي  التسلل  لمحاوالت  والتصدي 

البلدين، حيث يعد األمن الداخلي الليبي جزءاً من األمن القومي المصري. 
وعلى هذا األساس وإيمانا منها بأهمية المؤسسة العسكرية فى إخراج البالد من 
أزمتها، حرصت مصر على دعم محاوالت توحيد الجيش الليبي. حيث استضافت عدة 
الجيش  توحيد  سبل  بحث  بهدف  والشرق  الغرب  من  ليبيين  لعسكريين  اجتماعات 

وإبعاده عن التجاذبات السياسية وإنهاء حالة االنقسام الراهنة.
وجرت عدة اجتماعات في 2017، بين فريقين يضمان ضباطا من مختلف المدن 
الليبية، أحدهما تابع للقيادة العامة برئاسة المشير خليفة حفتر، واآلخر يمثل المجلس 
العسكرية  المؤسسة  أن  ترى  التى  مصر  برعاية  الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
سامح  المصري  الخارجية  وزير  أكده  ما  وهو  البالد.  فى  االستقرار  فرض  على  قادرة 
والسياسة  لألمن  العليا  الممثلة  مع  لقائه  خالل   ،2017 سبتمبر   19 الثالثاء  شكري، 
الخارجية في االتحاد األوروبي، فيديريكا موغيريني، بقوله« إن جهود توحيد الجيش 
الليبي هدف أسمى يسعى الجميع إلى تحقيقه لتوحيد جهود استعادة االستقرار إلى 

ليبيا والقضاء على اإلرهاب«. 
ويرى مراقبون، أن تحركات السياسة الخارجية المصرية قد أثرت بصورة ملحوظة 
في مسار األحداث في الداخل الليبي، ونجحت أيضا في التأثير في آراء وسبل تعاطي 
أن تقف على  القاهرة  الليبية. حيث تحاول  األزمة  والدوليين مع  اإلقليميين  الفاعلين 
مالئمة  صيغة  إلى  للوصول  ليبيا  في  الصراع  أطراف  مختلف  من  واحدة  مسافة 
»نوفا«  وكالة  اليه  أشارت  ما  وهو  أطراف.   عدة  مع  التنسيق  خالل  من  للمصالحة 
اإليطالية، في نوفمبر الماضي، حيث أكدت على دور مصر الريادي في محاوالت احتواء 
اإلرهاب،  أهمية مواجهة  دائًما ما تؤكد على  أن مصر  إلى  الليبية، الفتة  األزمة  وحل 
والدعوة إلى االلتزام بدعم دور األمم المتحدة في رعاية العملية السياسية، ودور دول 

الجوار في مساعدة األطراف الليبية على صياغة وبناء التوافق المطلوب.
ويرى مراقبون، أنه من الطبيعي جدا أن يكون لمصر دور فعال ومؤثر في األزمة 
الليبية باعتبار أنها تتشارك مع ليبيا في مصالح كثيرة، إضافة إلى االمتداد التاريخي 
من  كان  وبالتالي  واالقتصادية،  األمنية  المسألة  في  مشاركة  أيضا  وهناك  والجوار، 
إيجابي  دور  لألخيرة  يكون  أن  مصر  أوفى  ليبيا  في  سواء  الجميع  تفهم  الضروري 
الليبيين على  السياسيين  ليبيا. ولطالما شددت تصريحات  استقرار  للمساعدة في 

أهمية دور مصر خاصة في ملف مكافحة اإلرهاب وحماية وتأمين الحدود المشتركة.

السراج في اجتماع رئيس وزراء مصر


