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الذئب الذي يأكل
غنيمة الثعالب

كيف الواليات المتحدة وليبيا

شريف زيتوني

لم تكن الواليات المتحدة غائبة عن التحشيد الغربي لإلطاحة بالعقيد معمر 
ذلك  في  تصب  األمريكيين  الساسة  تصريحات  كانت   ،2011 في  القذافي 
الناتو بالتدخل في  االتجاه، والطائرات األمريكية كانت جزءا من مشروع 
األزمة الليبية وهو ما ساعد على حسم المعركة. إدارة أوباما وقتها 
قالت إن الهدف األول هو إسقاط نظام العقيد ثم التفكير في 

المرحلة التي تليه وصورت المسألة على أنها بالبساطة 
موعودة.  جنان  نحو  الليبي  الشعبي  وضع  ستغّير  التي 
بكل  الدولة  معه  سقطت  لكن  نعم،  سقط  النظام 
الفوضى  من  حالة  في  وأدخلت  مؤسساتها، 

لتي  لم تعرف نهايتها إلى اليوم. الواليات المتحدة ا
تاركة  المشهد  من  جزئيا  انسحبت  ذلك  بعد 
يعد  لم  بلد  على  يتناحرون  للـ«الثوار«  الوضع 

موجودا إال في مخيلتهم.
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المتحدة  الواليات  صوت  كان 
تجاه  األخيرة  السنوات  في 
األقل  على  نعم،  خافتا  ليبيا 
في مستوى علني. فهي تسير 
على قاعدة الذئب الذي يأكل 

غنيمة الثعالب.

الحربة، فرنسا كانت  رأسي  وإيطاليا  ليبيا وبعدها، كانت فرنسا  المرحلة في  تلك  خالل 
الالعب األساسي في اإلطاحة بالنظام وتريد أن تتقاضى أجرا على مساندتها »للثورة« وقد 
تقاضته فعال وتريد الحفاظ عليه، وإيطاليا تريد أن تبقى الالعب القديم الذي يخاف خسارة 
موقعه في ملعب الصراع خاصة أن لديه الحضوة قديما في عالقة باالتفاقات االقتصادية 
التي قدمت لها نتيجة اعتذار علني للعقيد القذافي على سنوات االستعمار. لكن كل ذلك 
ال يخفي الصوت األمريكي، الذي عودته سنوات النفوذ أن يكون متواجدا حتى بشكل أقل، 

خاصة أن األمريكان لم يعودوا قادرين على التدخل العسكري التقليدي بعد حرب العراق.
ليبيا خافتا نعم، على األقل في  السنوات األخيرة تجاه  المتحدة في  الواليات  كان صوت 
بعض  تقول  الثعالب.  غنيمة  يأكل  الذي  الذئب  قاعدة  على  تسير  فهي  علني.  مستوى 
فريسته،  لصيد  الليالي  عناء  نفسه  يكّلف  ال  الشتاء،  في  بخيل  حيوان  الذئب  إن  الروايات 
يبقى يبحث على أماكن الثعالب ليشاركها صيدها أو يفتكه منها دون مجهود كبير، ال نعلم 
حقا صدقّية الرواية، لكن في كل األحوال هكذا فعلت الواليات المتحدة في ليبيا وتفعل. لم 
تعد ترغب في الدخول المباشر على خط األزمات، كانت خالل السنوات األخيرة تلعب دور 

المراقب الذي يتدخل إال في األوقات الحاسمة.
المتحدة  الواليات  إلى  أعاد   ،2012 سبتمبر  في  بنغازي  في  سفارتها  على  الهجوم  لكن 
إلى واجهة األحداث، حيث أعلنت وزارة الدفاع األمريكية مباشرة إرسالها قّوة من المارينز 
بهدف تعزيز مصالحها األمر الذي رشحه مراقبون ليكون بداية لتدخل عسكري جديد 
لكن ذلك لم يحصل وبقي الموقف األمريكي غامضا، إلى حين عملية اإلنزال التي وقعت في 
2013 وأسفرت عن اختطاف الجهادي »أبو أنس الليبي« في عملية خلفت ردود فعل داخلية 

وخارجية.
في العام 2014، عرفت ليبيا إشكالية انتشار الفوضى التي تسببت فيها تنظيمات اإلرهاب 
وعلى رأسها داعش. في ذلك الوقت شنت الطائرات األمريكية غارات على السواحل الكبرى 
في  داعش  تواجد  على  يؤثر  لم  ذلك  لكن  التنظيمات،  تلك  تحركات  تحجيم  بهدف  للبالد 
أكثر من منطقة وسيطرته على مدينة سرت ذات الموقع االستراتيجي والرمزية التاريخية 

الكبيرين.
خالل عامي 2015 و2016، بقي الدور األمريكي في ليبيا يتراوح بين الغارات العسكرية 
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أهم  أحد  االقتصادي  العامل 
من  جعلت  التي  العوامل 
في  حساباتها  تعيد  أمريكا 
تعرف  الليبي.  بالملف  عالقة 
جيدا أن دوال كثيرة تريد نصيبها 
من الثروات الليبية بل أصبحت 
هو  مثلما  خفيا  صراعا  تخوض 

األمر مع فرنسا وإيطاليا.

القوى  ببقية  مقارنة  دورها  حول  الغموض  تواصل  وبين  محددة،  أهداف  ضد  المتفرقة 
الكبرى، حيث اعتبرت بعض األطراف أن الواليات المتحدة لم تضع ليبيا ضمن اهتماماتها، 
في  قال  حين  انتخابه  بعد  قليلة  أشهر  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أكده  ما  وهو 
تصريحات لوسائل اإلعالم »ال أرى دورا في ليبيا. أظن أن الواليات المتحدة لديها اآلن ما 

يكفي من األدوار.«
إن  إفريقيا،  في  األمريكية  القوات  قائد  والتدوسر  توماس  قال   ،2017 مارس  شهر  في 
قوات محدودة العدد متواجدة على األرض الليبية، لم يحدد المواقع لكن تبّين بعد ذلك 
التصريح إال  أنها على أطراف سرت أين كان داعش يبسط نفوذه. لم توجد تعاليق على 
من األمريكيين أنفسهم، حيث ذكرت وسائل إعالم إن التواجد العسكري األمريكي يهدف 
إلى الحد من تمدد التنظيمات اإلرهابية باالشتراك مع بقية الحلفاء. قبلها قامت الواليات 
المتحدة بغارات ضد تنظيم داعش في سرت بطلب من حكومة الوفاق وبموافقة من باراك 

أوباما لكن ساد االعتقاد أنها عمليات موجهة إلى هدف محدد.
بين كل هذا وذاك يدخل العامل االقتصادي كأحد أهم العوامل التي جعلت من أمريكا 
من  نصيبها  تريد  كثيرة  دوال  أن  جيدا  تعرف  الليبي.  بالملف  عالقة  في  حساباتها  تعيد 
الثروات الليبية بل أصبحت تخوض صراعا خفيا مثلما هو األمر مع فرنسا وإيطاليا، لهذا 
بالتأكيد ستكون  الصورة على األرض، وقتها  إلى حين توضح  المراقب  ستبقى تلعب دور 

صاحبة الغنائم األكبر لكن بمجهود أقل
الشءي المؤكد أن الواليات المتحدة األمريكية اليوم آكلة على كل الموائد، بدعوة أو من 
دونها. منذ لحظة الحرب الباردة وانزياح االتحاد السوفياتي جانبا أصبحت لها اليد الطولى 
في كل شءي. هي الحاكمة بأمرها في كل القضايا التي تخص حلفاءها قبل خصومها. غير 
بقية  بين  األضعف  هو  األمريكي  الدور  كان  حيث  ليبيا  في  غابت  االستراتيجيات  تلك  أن 
أول  ليبيا ليست خيارا  إن  الرئيس ترامب يقولون  المسؤولون األمريكيون وبينهم  القوى، 
في مصالحها، لكن مراقبين يعتبرون ذلك مجّرد تخفيف ضغط عن خسائر أضاعتها سابقا 
في قضايا كبرى وال تريد خسارات أخرى في ليبيا، وتريد أن تعود إلى واجهة الملف الليبي 

في الوقت الذي تراه مناسبا.
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عبد الباسط غبارة

في  الكبرى  الدول  دور  جليا  يبدو  عسكريا  والمضطربة  سياسيا  المقسمة  ليبيا  في 
تشكيل صورة البالد الجديدة، وذلك ألن تسوية األزمة الليبية باتت مطلبـــًا عاجاًل للقوى 
اإلقليمية والدولية في ظل تصاعد التوتر العسكري وعجز العملية السياسية عن تحقيق 
أي نقاط تقدم، رغم اإلجماع الدولي على رفض الحل العسكري، والتمسك بالحل السياسي 

القائم على مرجعية اتفاق الصخيرات.
ألقت  الليبية، حيث  الدولية نشاطا في الساحة  القوى  أبرز  وتعتبر روسيا، مؤخرا إحدى 
بكامل ثقلها بشكل ملفت في الفترة األخيرة بعد أن فضلت التواري عنه لفترة، مستعينة 
البلد  هذا  دعم  على  حرصها  مؤكدة  ليبيا  في  المتنافسة  لألطراف  اليد  بمد  ذلك  في 

الممزق على جميع األصعدة حتى يتمكن من الخروج من األزمة الشائكة.
إلى  بالنسبة  سياسية  قيمًة  االقتصادي،  بعدها  عن  فضال  الليبية،  المسألة  وتكتسي 
األزمات  تسوية  على  القدرة  في  تتمثل  سياسية  مكاسب  تحقيق  إلى  تسعى  التي  روسيا 
اإلقليمية، ومثل وضع الملف الليبي منذ نهاية 2015 تحت مسؤولية ميخائيل بوغدانوف، 

روسيا تعود لشمال 
إفريقيا من البوابة الليبية
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الرسمية  الــزيــارات  كشفت 
لروسيا  حفتر  بها  قام  التي 
السياسيين  مع  واجتماعه 
وكذلك  موسكو  في  الكبار 
الطائرات  بحاملة  التحاقه 
»األميرال  الشهيرة  الروسية 
وصلت  التي  كوزنيستوف« 
الليبية  اإلقليمية  المياه  إلى 
العسكريين  بالقادة  والتقائه 
بين  العالقة  تنامي  ــروس  ال

الطرفين وتقارب المواقف.

الكرملين  يوليها  التي  األهمية  على  دليال  األوسط  بالشرق  المكلف  الخارجية  وزير  نائب 
لهذا الملف.

أبرزها  يعد  التي  السياسية  االتفاقيات  روسيا مخرجات  أيدت  الليبية  األزمة  فمع تطور 
متبعة  المتحدة،  األمم  رعاية  تحت   ،2015 ديسمبر   17 في  بالمغرب  »الصخيرات«  اتفاق 
الجيش  الليبي خصوًصا مع قوات  الداخل  بناء عالقات مع  بالمرونة وعلى  سياسة تتميز 
اإلرهابية  التنظيمات  هزيمة  في  نجح  الذي  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الليبي  الوطني 

وطردها من عدة مناطق وخاصة الهالل النفطي.
وكشفت الزيارات الرسمية التي قام بها حفتر لروسيا واجتماعه مع السياسيين الكبار 
»األميرال كوزنيستوف«  الشهيرة  الروسية  الطائرات  بحاملة  التحاقه  في موسكو وكذلك 
التي وصلت إلى المياه اإلقليمية الليبية والتقائه بالقادة العسكريين الروس تنامي العالقة 

بين الطرفين وتقارب المواقف.
وزراء  رئيس  الروسي، حيث، حذر  التدخل  الغربية تذمرها من  الدول  ولم تخف بعض 
روسيا  بدخول  تعقدا«  يزداد  »الموقف  أن  من   2017 فبراير  في  ماسكات  جوزيف  مالطا 
»الطمع  المالطي جورج فيال قلقه من  الخارجية  الليبي، فيما أبدى وزير  إلى حلبة الصراع 

الروسي«، وقال: »نحن جميعا نعلم األحالم الروسية بامتالك قاعدة في البحر المتوسط«.
في المقابل، تؤكد روسيا حرصها على بناء عالقات مع جميع األطراف الليبية والبقاء على 
الليبي خليفة حفتر  العام للجيش  القائد  الجميع، وبعد أن استضافت  مسافة واحدة من 
ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، استضافت موسكو، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق فايز السراج في سعي منها لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.
ميخائيل  وأكد  متواصلة،  ولقاءات  ليبية  شخصيات  لعدة  زيارات  روسيا  وشهدت 
مارس  في  الفضائية،  اليوم«  »روسيا  لقناة  وفقا  الروسي  الخارجية  وزير  نائب  بوجدانوف 
2017، إن موسكو على اتصال بجميع أطراف النزاع في ليبيا مثل رئيس مجلس النواب 
الوطني  الوفاق  حكومة  ورئيس  حفتر  خليفة  الليبي  الجيش  وقائد  صالح  عقيلة  الليبي 
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استقبال  أثناء  الفــروف  صرح 
موسكو  في  حفتر  المشير 
مع  تشاركون  أنكم  »نعلم 
السراج في جهود التوصل إلى 

اتفاقات مرضية للطرفين«.

الليبية فايز السراج وقياديين آخرين.
دعمها  أبدت  قد  الليبية،  األزمة  تجاه  حيادها  إظهار  على  دائما  موسكو  وتحرص 
الروسي  الخارجية  وزير  أعلن  حيث  األزمة،  طرفي  بين  النظر  وجهات  تقريب  لمحاوالت 
المشير خليفة حفتر  »تدعم« جهود  أن بالده   ،2017 14 أغسطس  سيرجي الفروف، في 
القائد العام للجيش الليبي، للتوصل إلى حل سياسي ألزمة ليبيا مع رئيس حكومة الوفاق 

فايز السراج«.
وصرح الفروف أثناء استقبال المشير حفتر في موسكو »نعلم أنكم تشاركون مع السراج 
سبيل  في  جهودكم  »ندعم  وأضاف  للطرفين«.  مرضية  اتفاقات  إلى  التوصل  جهود  في 
العملية  تكثيف  إلى  »الرامية  للجهود  الروسي دعمه  الوزير  االتفاقات«. وجدد  إبرام هذه 
في  »الوضع  أن  إلى  الفتًا  بلدكم«،  لسيادة  التامة  واالستعادة  حل  إلى  للتوصل  السياسية 

ليبيا ما زال مع األسف معقداً، والخطر اإلرهابي لم يهزم«.
فاستضافت  ليبيا،  دول جوار  مع  التنسيق  في  روسيا جهودا  بذلت  ذلك،  مع  وبالتزامن 
روسيا  بين  الثنائية  للمشاورات  الثانية  الدورة   ،2017 إبريل/نيسان   18 في  الجزائر 
المشاورات،  هذه  في  بقوة  حاضرة  ليبيا  وكانت  اإلرهاب،  ومكافحة  األمن  حول  والجزائر 
تأييدا  أبدى  الروسي  الجانب  إن  إلى  البيان  أشار  الجزائرية، حيث  للخارجية  بيان  بحسب 
الشامل  الحوار  خالل  من  النزاعات  حل  على  والقائمة  الليبيبة،  لألزمة  الجزائرية  للرؤية 

والمصالحة الوطنية.
وتتعاون الجزائر وموسكو في عدة ملفات إقليمية وأمنية على رأسها الملف الليبي، والذي 
شكل محور محادثات رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيدف ، خالل زيارته الجزائر شهر 
أكتوبر 2017، حيث أعلن الطرفان على ضرورة تعميق التشاور بينهما إزاء القضايا الدولية 

واإلقليمية ذات االهتمام المشترك، بما في ذلك األزمتان في ليبيا وسورية.
مع  مباحثات  أعقاب  في  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  قال   ،2017 ديسمبر  وفي 
نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الصحفي المشترك، بقصر االتحادية 
بالقاهرة، إن بالده ومصر معنيتان بتحقيق االستقرار واألمن في ليبيا واستعادة سيادتها 
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المواقف  في  تطابقا  هناك  أن  المصري  الرئيس  أكد  فيما  أراضيها.  وسالمة  ووحدتها 
والرؤى بين البلدين على ضرورة التسوية السلمية في ليبيا.

على صعيد آخر، ورغم المخاوف األوروبية من زيادة النفوذ الروسي في ليبيا، فإن ذلك 
لم يمنع ايطاليا مؤخرا من التوجه نحو موسكو في محاولة لمشاركتها الملف الليبي. وهو 
ما عكسته تصريحات وزير الخارجية اإليطالية أنجيلينو ألفانو، مطلع فبراير 2018، حين 
قال إن روما وموسكو »تتشاطران نفس الرؤية بشأن األزمة الليبية ومسار حلها«، واصفا 
التعاون مع روسيا بالملف الليبي بأنه يمثل »أولوية وعامال ثابتا في تحركاتنا الدبلوماسية 

لتجاوز األزمة في ليبيا«.
الروسية  غازيتا«  »نيزافيسيمايا  االيطالي خالل مقابلة مع صحيفة  الوزير  وجاء تصريح 
أجراها على هامش زيارته إلى موسكو ضمن جولة في أول مهمة رسمية لبالده كرئيس 
دوري لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا، وفق ما نقلته وكالة األنباء اإليطالية »آكي«. وأشار 
االهتمام  أقصى قدر من  دائما  تولي  إيطاليا  االتساق، ظلت  »بفضل هذا  أنه  إلى  ألفانو 
الملف  في  المستوى  رفيعة  المواعيد  جميع  في  المستمرة  الروسية  المشاركة  لضمان 

الليبي، ومشاوراتنا ذات وتيرة دورية بهذا الصدد«.
الروسية  االتصال  لجنة  أعلنت  أن  سبق  فقد  نوعه،  من  األول  التقارب  هذا  يعتبر  وال 
حول ليبيا، في أغسطس 2017، أن موسكو يمكن أن تساعد إيطاليا في معالجة قضية 

الجهات  مع  الحوار  خالل  من  ليبيا  من  الالجئين  تدفق 
للخارجية  التابعة  االتصال  لجنة  رئيس  وقال  الليبية. 
حديث  في  دينغوف  ليف  )الدوما(  النواب  ومجلس  الروسية 
»نعمل على ذلك بنشاط.  الروسية،  »كوميرسانت«  لصحيفة 
واإليطاليون بحاجة إلى دعم روسيا، ألن موسكو تجري حوارا 
بالتزامن مع حفتر والسراج، وكذلك مصراتة وجنوب البالد. 
القبائل بالجنوب دورا كبيرا، وهي  المسألة تلعب  وفي هذه 

مستعدة للتعاون مع روسيا«.
وال يستبعد المراقبون إمكانية أن تلعب روسيا دورا أكثر 
فعالية في المستقبل بهدف حل األزمة الليبية، حيث يذهب 
الكثيرون إلى اعتبار أن االستقرار في ليبيا لن يكون إال عن 
على  التوقعات  هذه  حدة  وتتزايد  الروسي.  التدخل  طريق 
وقع تصريحات القادة الروس مؤخرا التي تشير إلى ميلهم 
لدور  موسكو  لعب  وإمكانية  السياسية  التسوية  دعم  إلى 

الوسيط في األزمة الليبية.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، قد أعلن 
يلزم«  ما  بكل  »ستقوم  بالده  أن  الماضي،  ديسمبر  في 
لتسهيل التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في ليبيا من 

أجل إنهاء األزمة السياسية في البالد. وقال في مؤتمر صحافي عقب لقائه نظيره الليبي 
محمد طاهر سيالة في موسكو »سنساعد في حل جميع المسائل في المفاوضات بين 

سلطات طرابلس وطبرق التي نحن على تواصل منتظم معها.
من جهته، أعلن رئيس مجموعة االتصال حول ليبيا، ليف دينغوف، أنه قبل االنتخابات 
تكون  أن  روسيا مستعدة  وأن  المتنازعة،  األطراف  يجمع  منتدى  ليبيا سيكون هناك  في 
وسيًطا فيه إذا ُطلب منها ذلك. وقال دينغوف لـ«سبوتنيك«: »نظريًا، يمكن ربط الصيغة 
بتنفيذ اتفاق الصخيرات، أو بمسألة إجراء االنتخابات، وفي هذه الحالة قد يجلس الجميع 

على طاولة الحوار ويتفقون، مثاًل، على أساليب إجراء االنتخابات«.
ومثل التحاق روسيا بالصراع الليبي منذ نهاية عام 2016، دافعا لمخاوف غربية خاصة 
أميركية من طبيعة الدور والحضور الروسي في ليبيا ومحاوالت تأثيره على سير العملية 
الغرب عن قلقه من تدخل  الذي يعبر فيه  الوقت  البالد. وفى  السياسية والعسكرية في 
موسكو، يتحدَّث المسؤولون الروس بانتظاٍم عن انحدار البالد إلى الفوضى بعد تدخُّل 
بوتين  فالديمير  من  بشدة  د 

ِ

انُتق الذي   ،2011 عام  في  )الناتو(  األطلسي  شمال  حلف 
إليه  الذي تقود  باعتباره نموذجًا مثاليًا لعدم االستقرار  آنذاك،  للوزراء  الذي كان رئيسًا 

التدخُّالت التي تقودها الواليات المتحدة.

رغم المخاوف األوروبية من زيادة النفوذ الروسي 
في ليبيا، فإن ذلك لم يمنع ايطاليا من التوجه 
الملف  لمشاركتها  محاولة  في  موسكو  نحو 
الليبي. وهو ما عكسته تصريحات وزير الخارجية 
 ،2018 فبراير  مطلع  ألفانو،  أنجيلينو  اإليطالية 
نفس  »تتشاطران  وموسكو  روما  إن  قال  حين 
الرؤية بشأن األزمة الليبية ومسار حلها«، واصفا 
يمثل  بأنه  الليبي  بالملف  روسيا  مع  التعاون 
»أولوية وعامال ثابتا في تحركاتنا الدبلوماسية 

لتجاوز األزمة في ليبيا«.
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خارطة الحضور 
العسكري األجنبي 

مرصد بوابة إفريقيا اإلخبارية

ليبيا في دوامة صراع داخلي متشابك ومعقد نظرا لتعدد األطراف، ووقعت  2011، دخلت  العام  منذ 
التنظيمات  عن  ناهيك  األسلحة،  وانتشار  والعصابات،  المليشيات  وسطوة  واالنقسام  العنف  وطأة  تحت 
المهاجرين  أزمة  إلى  إقليميا ودوليا، باإلضافة  الذي شكل خطرا  »داعش«  اإلرهابية وعلى رأسها تنظيم 

التي مثلت مصدر قلق للدول األوروبية.
رؤية  إلى  االحتكام  في  الليبي  الصراع  أطراف  فشلت  األزمة  لحلحلة  والدولية  اإلقليمية  الجهود  ورغم 
موحدة تنهي سنوات من االقتتال السياسي والعسكري، وهو ما زاد في تداخل األدوار الخارجية في شؤون 
البالد وصل حد التدخل العسكري األجنبي في أكثر من مناسبة نتيجة الفوضى السياسية وتنامي التهديد 

اإلرهابي على األراضي الليبية.
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األمريكية  ــوات  ــق ال شنت 
هجمات جوية على ما وصفته 
في  »داعش«  تنظيم  بمعاقل 
رسمي  بطلب  بليبيا  ســرت 
الوطني  الوفاق  حكومة  من 
العمليات  تلك  لتكون  الليبية 
هي  األمريكية  العسكرية 
تنفيذها  يتم  التي  ــى  األول
مع  »المعلن«  بالتنسيق 

حكومة الوفاق.

أمريكا

تعتبر الواليات المتحدة األمريكية، أبرز القوى الدولية حضورا في الساحة الليبية على 
القوات األمريكية هجمات  2016، شنت  العسكري. ففي مطلع شهر أغسطس  الصعيد 
جوية على ما وصفته بمعاقل تنظيم »داعش« في سرت بليبيا بطلب رسمي من حكومة 
يتم  التي  األولى  هي  األمريكية  العسكرية  العمليات  تلك  لتكون  الليبية  الوطني  الوفاق 

تنفيذها بالتنسيق »المعلن« مع حكومة الوفاق.
وجاء هجوم األول من أغسطس ضمن عملية شاملة تتكون من ثالث مراحل بتخطيط 
وتوجيه القيادة المركزية األمريكية ألفريقيا )أفريكوم(.  حيث أطلق على المرحلة األولى 
مخابراتية  جوية  طلعات  من  تتألف  والتي  أوديسا«،  عزم  »عملية  اسم  العملية  هذه  من 
وعمليات مراقبة واستطالع مصممة لمواجهة التطرف العنيف في ليبيا. والمرحلة الثانية 
التي أطلق عليها اسم »عملية تقاطع أو مفرق الثعبان« استهدفت تحديد األهداف.  أما 
مقاتلة  طائرات  قيام  فتشمل  أوديسا«،  برق  »عملية  عليها  أطلق  والتي  الثالثة،  المرحلة 

بقصف تلك األهداف.
ولم تكن هذه المرة األولى التي توجه فيها أمريكا ضربات ألهداف في ليبيا.  إذ سبق أن 
أعلنت وزارة الدفاع األمريكية أن زعيم تنظيم »داعش« في ليبيا العراقي ابو نبيل، تم قتله 
في غارة أمريكية استهدفت مركز قيادة وسيطرة خاص بـالتنظيم على مقربة من درنة 
2015. ولكن في مقابل ذلك لم تتم اإلشارة إلى عمل أى قوات على األرض،  في نوفمبر 
2016، حيث اعترفت الواليات المتحدة بإنزال قوات محدودة في ليبيا  حتى نهاية يناير 
لـ:«فتح قنوات اتصال بالقوات العاملة على األرض«. فيما قالت صحيفة »واشنطن بوست«، 
2016، إن جنودا من القوات األمريكية الخاصة قدموا للمرة األولى  9 أغسطس/آب  في 

مساندة مباشرة للقوات الليبية التي تقاتل »داعش« في مدينة سرت معقل التنظيم.
وبالرغم من التزام اإلدارة األميركية، منذ وصول دونالد ترامب للرئاسة في البالد، 
بعدم التدخل في ليبيا، فإن الغارات الجوية التي شنها سالح الجو األمريكي، في 17 
نوفمبر 2017، والتي استهدفت عددا من عناصر تنظيم الدولة في الصحراء الليبية، 
في  التواجد  على  أمريكي  إصرار  عن  كشفت  األميركية،  نيوز  فوكس  قناة  بحسب 
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ــت أمــريــكــيــا بــرحــالت  ــام ق
لجمع  عسكرية  استطالع 
االستخبارية  المعلومات 
وتحديد  تعقب  على  السرية 
فيها  ينتشر  التي  المناطق 

نفوذ تنظيم الدولة.

الساحة الليبية.
معسكر  على  الماضي،  سبتمبر  نهاية  األمريكي  الجو  سالح  شّنها  غارات  ذلك  وسبق 
تابعة  مركبات   3 وتدمير  عناصره  من   17 مصرع  إلى  أدى  مما  بالصحراء،  لـ«داعش« 
للتنظيم اإلرهابي. وتحت ذريعة محاربة اإلرهاب، قامت أمريكيا برحالت استطالع عسكرية 
لجمع المعلومات االستخبارية السرية على تعقب وتحديد المناطق التي ينتشر فيها نفوذ 
تنظيم الدولة قبل أن يتم استهدافها في الصحراء وفق ما نشرته تقارير إعالمية أمريكية.
وخالل مؤتمر صحفي، في 24 مارس 2017، قال الجنرال توماس والدهوسر، قائد القوات 
وتتولى  ليبيا،  العدد في  أمريكية محدودة  »هناك قوات خاصة  إن  أفريقيا،  األميركية في 
عمليات استخباراتية بطائرات استطالع دون طيار انطالقا من قاعدة في تونس«. وأضاف: 
استخباراتية  لغايات  ليبيا  في  العسكريين  من  صغيرة  مجموعة  حاليا  لديها  »واشنطن 
أساسا، وسنبقي قوة قادرة على اإلنتاج االستخباراتي والعمل مع مختلف المجموعات عند 
الحاجة لتتمكن من مساعدة حكومة الوفاق الوطني على مهاجمة أهداف لتنظيم داعش«.

إيطاليا

مثل إعالن قيام إمارة إرهابية فيها صيف 2014، ضربة موجعة لصناع القرار في إيطاليا، 
التي سعت إلى قيادة حملة التعبئة الدولية إلعادة االستقرار إلى مستعمرتها السابقة قبل 
لكنها ورغم ذلك ظلت مترددة ونزعت  المتوسطية جنوبًا.  الشواطئ  »خالفة« على  إقامة 
رئيس  قال  حيث  البلد.  هذا  في  اإلرهاب  لمواجهة  األممي  الدور  على  التعويل  إلى  أكثر 
2015، إنه إذا كانت إيطاليا مستعدة بالفعل  الحكومة اإليطالية ماتيو رنزي، في فبراير 
للتدخل عسكريًا في ليبيا، فإنها لن تفعل ذلك إال في إطار األمم المتحدة وعملية لحفظ 

السالم.
في يناير 2016، صرحت في حوار للتلفزيون اإليطالي الرسمي، بأن إيطاليا إلى جانب 
الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا تدرس خيار التدخل العسكري في ليبيا 
واحتمال إرسال بالدها قوات برية إلى ليبيا للعمل على استقرار األوضاع بها. وردت ليبيا 

آنذاك علي إعالن إيطاليا برفض وتحذيرات واسعة من أي تدخل أجنبي في البالد. 
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التطمينات  من  الرغم  على 
الدبلوماسية  تسوقها  التي 
تواجدها  لتبرير  االيطالية 
فإن  الليبية،  األراضـــي  في 
إلى  تشير  عــديــدة  أصـــوات 
ورغبتها  االستعمارية  نزعتها 
في  مصالحها  حماية  في 

مستعمرتها القديمة.

دورية  بتعرض  يفيد  خبراً  العالمية  اإلعالم  وسائل  تداولت   ،2016 أبريل  في 
»داعش«  من  نيراني  لهجوم  واإليطالية  البريطانية  الخاصة  القوات  من  مشتركة 
أثناء تحرك القوات من مصراتة إلى سرت. وفي سبتمبر من العام نفسه، أرسلت 
إيطاليا مجموعة من العسكريين قالت إنهم سيتولون حماية الكادر الطبي والشبه الطبي 
الذي سيعمل في المستشفى الميداني بمصراتة لعالج جرحى عملية البنيان المرصوص. 
إلى  بواخر  بإرسال  قانون  اإليطالي على مشروع  البرلمان  2017، صادق  وفى أغسطس 
المياه الليبية لوقف الهجرة غير القانونية ومنع تهريب البشر في اتجاه أوروبا، في اتفاق 
بين إيطاليا وحكومة السراج. أعقب ذلك اتفاق وزارة الداخلية اإليطالية مع حكومة الوفاق 
الوطني بشأن مشروع إيطالي يموله االتحاد األوروبي، فى سبتمبر 2017، بحسب وكالة 
»أكي« اإليطالية.  ويتمثل المشروع في إرسال بعثة إلى الحدود الجنوبية لليبيا بهدف بناء 
مناسب  بتواجد  والسماح  الليبي  الحدود  لحرس  التنفيذية  لألنشطة  لوجستية  قاعدة 

لمنظمات األمم المتحدة في المنطقة.
العسكرية  القوات  عدد  زيادة  على  اإليطالي،  البرلمان  وافق   ،2018 يناير   17 وفي 
وتضم  لإلنباء.  رويترز  لوكالة  وفقًا  النيجر  إلى  جديدة  قوات  وإرسال  ليبيا  في  االيطالية 
البعثة الجديدة »غير القتالية« في النيجر 470 جنديا، يقومون بالدوريات بشكل رئيسي 
على الحدود مع ليبيا، والتي يتم من خاللها أكبر تدفق للمهاجرين إلى أوروبا. ويرتبط 
باإلضافة  كتائب  أربع  يعادل  ما  أي   400 إلى   375 من  ليبيا  في  اإليطالية  البعثة  توسيع 
إلى الوحدات الجوية والبحرية التي تعمل بالفعل بالقرب من الساحل الليبي، والتي تضم 

البعثة 130 وحدة برية.
وعلى الرغم من التطمينات التي تسوقها الدبلوماسية االيطالية لتبرير تواجدها في 
إلى نزعتها االستعمارية ورغبتها في حماية  الليبية، فإن أصوات عديدة تشير  األراضي 
وراء  الحقيقي  الهدف  أن  على  المراقبون  ويجمع  القديمة.  مستعمرتها  في  مصالحها 
اهتمام إيطاليا بليبيا هو حماية شركة إيني النفطية والحفاظ على بقائها للسيطرة على 

تجارة النفط داخل ليبيا بعيدا عن فرنسا وبريطانيا.
فرنسا

منذ بداية الصراع كانت تصريحات المسؤلين الغربيين تنفي أي تواجد عسكري في 
2016، تقريرا يفيد بوجود  24 فبراير/شباط  ليبيا، ولكن صحيفة »لوموند«، نشرت في 
وزارة  قيام  استدعى  بعمليات سرية، مما  تقوم  الليبي،  الشرق  في  فرنسية  قوات خاصة 

الدفاع الفرنسية بفتح تحقيق على خلفية شبهة إفشاء أسرار عسكرية. 
وفي 20 يوليو/تموز 2016، أعلن الرئيس فرنسوا هوالند، مقتل ثالثة جنود فرنسيين 
كانوا يقومون بعمليات استخباراتية في تحطم مروحيتهم في بنغازي شرقي ليبيا، فيما 
اعتبر إعالن الرئيس الفرنسي بوجود قوات فرنسية في ليبيا، أول تصريح رسمي لباريس، 
باسم  الرسمي  المتحدث  ذاته،  اليوم  أكده في  الذي  األمر  لها هناك، وهو  قوات  بوجود 

الحكومة الفرنسية، بشأن وجود قوات خاصة لبالده في ليبيا. 
اّتهمت  حيث  طرابلس،  في  السلطات  وغضب  استياء  أثار  الفرنسي  الرئيس  إعالن 
حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تسّلمت مهامها في الـ 31 من مارس 2016، فرنسا 
بـ »انتهاك« أراضيها، مشددة على أن ال شءي »يبرر تدّخال« أجنبيا دون إعالمها، خصوصا 
أكدت  كما  الحكومة.  هذه  عنها  انبثقت  والتي  الصخيرات  اتفاقات  دعمت  باريس  وأن 

»الوفاق« أن التدخل العسكري الفرنسي يعتبر »عدوانًا« على األراضي الليبية.
وتحظى فرنسا بانتشار واسع في القارة اإلفريقية، بل وال تزال ترى أن القارة هي امتداد 
الدول،  من  العديد  اقتصاد  على  تسيطر  فهي  لذا  نفوذها،  تحت  وأنها  ألمنها  طبيعي 
وتسارع في التدخل في الدول التي تشهد فوضى، مثلما حدث في كوت دي فوار، وإفريقيا 
الوسطى ومالي. وترى باريس أنها أول الدول المهددة من انتشار داعش في ليبيا، والذي 
قد يقيم تحالفا مع المتشددين اإلسالميين في مالي والنيجر ما يعني حصار مصالحها 

في الصحراء اإلفريقية وخاصة مناجم استغالل اليورانيوم والمعادن في هذه المنطقة. 
الواقعة  التشاد  بإنشاء قاعدة عسكرية جوية في شمال   2014 وقامت فرنسا في عام 
ومنع  اإلفريقية،  الساحل  منطقة  في  اإلرهابية  الجماعات  قتال  تتولى  والتي  ليبيا،  جنوب 
بقاعدة  تتمتع فرنسا  ليبيا. كما  الساحل وداعش  اإلرهابية في  الجماعات  بين  أي تحالف 
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اسم  عليها  تطلق  عسكرية  عملية  فيها  تجري  التي  مالي  في  أخرى  عسكرية 
»سرفال« منذ يناير 2013. 

بريطانيا

محاولة  في  الليبية  األزمة  خط  على  بريطانيا  دخلت  األوروبية،  الدول  من  كغيرها 
عالوة  ليبيا،  إلى  مسؤوليها  وزيارات  الجتماعات  استضافتها  خالل  من  وذلك  الحتوائها 
على حرصها على التواجد العسكري على األراضي الليبية. ففي مايو 2016، قالت مصادر 
عسكرية في عملية »البنيان المرصوص« إن قوات خاصة من بريطانيا نفذت عمليات على 
األرض ضد »داعش« لمساعدة وحدة عسكرية ليبية. ونقلت صحيفة »تايمز« البريطانية 
عن شهود عيان قولهم إن قوات بريطانية خاصة قدمت مساعدة عسكرية، لوقف تقدم 
مسلحين من التنظيم اإلرهابي في مدينة مصراتة غرب ليبيا. وهو ما أكده قائد ميداني 

في الجيش التابع لحكومة الوفاق. 
العموم  مجلس  في  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  طلب  المعلومات،  هذه  نشر  وفور 
البريطاني اللورد كريسبن بالنت توضيحا من رئيس الحكومة ديفيد كاميرون حول الدور 
الحقيقي، الذي تلعبه القوات البريطانية الخاصة في ليبيا. وقال بالنت في حديث إلى »بي 
إلى  مشيرا  ليبيا،  في  تعمل  خاصة  بريطانية  قوات  وجود  المفاجئ  غير  من  إنه  سي«  بي 

األردن  لملك  حديث  عن  نشرت  تسريبات 
عبد الله الثاني مع نواب أميركيين، أبلغهم 
خاصة  وفرنسية  بريطانية  قوات  أن  فيه 
بشكل  ليبيا  في  عسكرية  مهمات  تنفذ 

سري.
كشفت   ،2017 أغسطس   06 وفي 
صحيفة »إكسبرس« البريطانية، في تقرير 
الخاصة  القوات  من  وحدات  إن  نشرته، 
لمواجهة  ليبيا  إلى  أرسلت  البريطانية 
خطر تنظيم »داعش«، والتعامل مع شبكات 
الصحيفة  وقالت  المهاجرين.  تهريب 
القوارب  خدمة  قوات  من  عنصًرا   80« إن، 
القوات  من  بأربعين  مدعومين  الخاصة 
إلى  ليبيا  في  نشرهم  تم  البريطانية، 
جانب قوات من الواليات المتحدة وفرنسا 
)داعش(  لمنع  سرية  مهمة  في  وإيطاليا، 

من إنشاء قاعدة له بالبالد.
أيًضا  تستهدف  »القوات  أن  وأضافت 

شبكات تهريب المهاجرين، وتضغط على القوات الليبية التخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد 
مهربي البشر وتدمير قوارب التهريب«. وتابعت: »تضم القوات البريطانية متخصصين 
فريق  جانب  إلى  المفتوحة،  الصحراء  مراقبة  يمكنهم  طيار،  دون  الطائرات  قيادة  في 

متخصص بالحرب اإللكترونية لمراقبة االتصاالت اإللكترونية«.
وفي سبتمبر 2017، ذكرت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية أن عمليات سرية تنفذها 
قوات بريطانية خاصة في ليبيا، لمنع تسلل عناصر  إرهابية بين صفوف المهاجرين إلى 
ونقلت  طرابلس.  في  القوات  مقر  على  النواصي«  لـ«كتيبة  هجوم  بسبب  توقفت  أوروبا، 
تابع  عمليات  مقر  هاجمت  الكتيبة  أن  تذكرها،  لم  مطلعة،  ليبية  مصادر  عن  الصحيفة 
العاصمة  في  المنظمة،  الجريمة  لمكافحة  بريطاني  الجريمة  الوطنية، وهو جهاز  لوكالة 
طرابلس، مما يعد ضربة قوية للجهود الرامية  لمنع العناصر اإلرهابية من الوصول إلى 

أوروبا.
الغربية  األوساط  وتتكتم  ومتشعبا،  شائكا  ملفا  ليبيا  في  األجنبية  القوات  وجود  يعتبر 
ارتباطاته  الليبية وطبيعته وخاصة  األراضي  في  األجنبي  العسكري  االنتشار  حول حقيقة 
الدولة اإلسالمية في  الحرب ضد فرع تنظيم  إقرارها علنا مشاركتها في  وأهدافه، رغم 

ليبيا والمعروف اختصارا »بداعش« والتنظيمات الجهادية األخرى.

تحظى فرنسا بانتشار واسع في القارة اإلفريقية، بل وال تزال 
ترى أن القارة هي امتداد طبيعي ألمنها وأنها تحت نفوذها، 
وتسارع  الدول،  من  العديد  اقتصاد  على  تسيطر  فهي  لذا 
في التدخل في الدول التي تشهد فوضى، مثلما حدث في 
كوت دي فوار، وإفريقيا الوسطى ومالي. وترى باريس أنها 
قد  والذي  ليبيا،  في  داعش  انتشار  من  المهددة  الدول  أول 
يقيم تحالفا مع المتشددين اإلسالميين في مالي والنيجر 
وخاصة  اإلفريقية  الصحراء  في  مصالحها  حصار  يعني  ما 

مناجم استغالل اليورانيوم والمعادن في هذه المنطقة. 
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رمزي زائري

على  وحفتر  السراج  بجمع  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  مبادرة  مثلت 
للدبلوماسية  جديدا  منعرجا   ،2017 العام  صيف  باريس،  في  الحوار  طاولة 
الليبية  الليبية الراهنة ومنحى آخر في العالقات الفرنسية  الفرنسية تجاه األزمة 
مع  فقط  ليست  قطيعة  الجديد،  اإليليزي  ساكن  موقف  يعكس  إذ  عام،  بشكل 
سياسات ساركوزي، غداة حرب الناتو على ليبيا والتي أنهت حقبة الزعيم الراحل 

معمر القذافي فقط، وإنما أيضا، مع سلفه فرنسوا أوالند.

هل يحصد ماكرون
ما زرعه ساركوزي؟
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البرلمان  أمام  له  كلمة  في 
ــرون،  ــاك م ــه  وج التونسي 
للتدخل  الذعـــة  انــتــقــادات 
خارج  الفرنسي،  العسكري 
وبأمر  المتحدة،  األمم  قرارات 
أعوام  بين  ما  ساركوزي  من 
2007-2012، في أعقاب اندالع 

الحرب في ليبيا العام.

وعلى الرغم من كون فرنسا عضواً دائمًا في مجلس األمن ومشاركة في المسار الذي 
الحكومة الُمنبثقة منه، اتسمت سياستها في ظل  أدى إلى اتفاق الصخيرات، واستطراداً 
أنها تعاطت مع حكومة فايز السراج ودعمت في  إذ  المسارات،  رئاسة هوالند بازدواجية 

الوقت نفسه غريمه حفتر سياسيًا وعسكريًا. 
كان الدور الفرنسي في تدمير ليبيا حاضرا وبقوة في عهد ساركوزي وكان لفرنسا دور 
كبير في حصول أغلبية في مجلس األمن للقرار 1970، الذي كانت هي أيضا وراءه، كما 
أن الدور الفرنسي كان حاضرا منذ بدء األحداث في بنغازي وفي مصراته، وكذلك قيام 
فرنسا بالضربات األولى على ليبيا، ويصف ماكرون دور  ساركوزي في ليبيا بكونه »وصمة 

عار على جبين باريس«. 
وفي كلمة له أمام البرلمان التونسي وجه ماكرون، انتقادات الذعة للتدخل العسكري 
الفرنسي، خارج قرارات األمم المتحدة، وبأمر من ساركوزي ما بين أعوام 2012-2007، 
في أعقاب اندالع الحرب في ليبيا العام 2011، وقال »نقلنا ليبيا إلى هذا الوضع من دون 
حل المشكلة، ولذا فأوروبا والواليات المتحدة لديهما مسؤولية عن الوضع الراهن، حين 

اعتقدتا أن اإلطاحة بنظام العقيد معمر القذافي كافية«.
حد  وضع  قرروا  الذين  من  األوروبي،  واليمين  اليسار  برزخ  من  القادم  ماكرون  وسخر 
للقادة الليبيين )في إشارة إلى معمر القذافي( بواسطة التدخل من الخارج وعلى ُبعد آالف 
الكيلومترات من دون أن يكون لديهم أي مشروع سياسي بديل، معتبرا أن ذلك الموقف 

أدى إلى مضاعفات سلبية على ليبيا وعلى دول الجوار.
بالده  تسعى  حيث  قياديا،  فرنسيا  موقفا  يظهر  أن  يريد  ماكرون  أن  مراقبون  ويرى 
دون  من  ألنه  ألمانيا،   بغياب  مكتملة  غير  زعامة  وهي  األوروبي،  الصعيد  على  للزعامة 
ع صوتها 

ِ

وجود الثنائي األلماني الفرنسي في مقصورة القيادة ال تستطيع أوروبا أن ُتسم
أو تفرض هيبتها.

الليبي،  الملف  أولوية  األمور، على  زمام  توليها  ماكرون منذ  إدارة  تأكيدات  ورغم  لكن 
إال أنها تدرك جيدا أن فرنسا تسير في النهاية ضمن المجموعة األوروبية، ولن تستطيع 
وحدها إنهاء هذا الملف الشائك، فباريس تحاول جمع كل األطراف وتعلم أن الملف ليس 
سهال، وهي تسعى إلى أن تقوم بدور أكبر في إقناع الفصائل الليبية بإنهاء االضطرابات.
المنطقة،  في  نفوذ  عن  األنوار  عاصمة  وبحث  »الجديد«  الفرنسي  التحرك  أن  ويبدو 
اتهامات  جنتيلوني،  باولو  الوزراء  رئيس  حكومة  القت  إذ  اإليطالي،  الجانب  حفيظة  أثارا 
المتعلقة  الجهود  صدارة  عن  إيطاليا  بإزاحة  لفرنسا  بالسماح  االيطالية،  المعارضة  من 
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قيادة  إيطاليا  تولت  أن  سبق 
إحالل  إلى  الرامية  الجهود 
مستعمرتها  فــي  الــســالم 
عبء  وتحملت  السابقة، 
من  المتعاقبة  الموجات 
غير  ــة  ــارق األف المهاجرين 
يعبرون  الذين  الشرعيين، 
انطالًقا  المتوسط  البحر 
نحو  الليبية  الشواطئ  من 

شواطئ جزيرة المبادوزا.

بالدبلوماسية الليبية.
وسبق أن تولت إيطاليا قيادة الجهود الرامية إلى إحالل السالم في مستعمرتها السابقة، 
وتحملت عبء الموجات المتعاقبة من المهاجرين األفارقة غير الشرعيين، الذين يعبرون 
البحر المتوسط انطالًقا من الشواطئ الليبية نحو شواطئ جزيرة المبادوزا، وترى إيطاليا 
سنة  ضدها  العسكري  التدخل  عقب  ليبيا  إليه  وصلت  عما  األولى  المسؤولة  فرنسا  في 

2011، ودعتها إلى »عدم تكرار األخطاء التي اُرُتكبت في ليبيا بالماضي«.
يخص  ما  في  خاصة  وروما،  باريس  بين  المصالح  في  تقارب  وجود  ينفي  ال  هذا  لكن 
ومحاولتهم  والعراق،  سوريا  من  »داعش«  عناصر  عودة  في  المتمثل  المشترك  العدو 
الوصول إلى أوروبا عبر قوارب المهاجرين، فضال عن إعادة الكثير من المهاجرين األفارقة 
من ليبيا إلى بلدانهم األصلية، بالتوازي مع تعزيز الحضور االستراتيجي والعسكري في 
المناطق المتاخمة لجنوب ليبيا، عبر إرسال مزيد من القوات بحجة مراقبة مسارات تهريب 

المهاجرين.
الـ20 من يوليو2016، تّم الكشف عن وجود عسكري فرنسي في ليبيا، رغم نفي  وفي 
باريس يومها ذلك،  أعلنت  المباشر هناك، حيث  العسكري  التدخل  نيتها  فرنسي سابق 
عندما قال لي فول المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: »نستطيع تأكيد وجود قوات خاصة 

فرنسية في ليبيا«، للمشاركة في محاربة من وصفهم بـ«اإلرهابيين«.
وجاء هذا االعتراف قبل ساعات قليلة من إعالن الرئيس الفرنسي حينها فرنسوا أوالند، 
بنغازي  في  متنها  على  كانوا  هليكوبتر  طائرة  تحطم  بعد  فرنسيين  جنود  ثالثة  مقتل 

شرقي ليبيا، في مهام استخباراتية »خطيرة« ضمن عمليات تكافح اإلرهاب.
بالتوازي مع هذا، يأتي الدور المتنامي لفرنسا في ليبيا، رغم أن باريس كانت حاضرة 
األوساط  حديث  بدأ  وقت  في  يأتي  والرؤساء،  الحكومات  تغّير  مع  حّتى  تغب  ولم  هناك 
االقتصادية المحلية والدولية عن خطط إعادة إعمار ليبيا، والتي تتجاوز فاتورتها نحو80 

مليار دوالر حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
فدمار ليبيا صار مركز جذب للكثير من الجهات، من بينها فرنسا التي تبحث دون شك، 
عن موطئ قدم لها في المشروعات المرتقبة، سواء على صعيد إدارة الموارد االقتصادية، 
أو الفائدة المادية المباشرة، كما أن نجاحها في تقريب وجهات النظر بين »اإلخوة األعداء« 
وخروج لقاء باريس بخارطة طريق واضحة من أهمها اإلعالن عن موعد لالنتخابات، كان 
بمثابة رسالة قوية لخصومها، وفي المقدمة إيطاليا وبريطانيا، بكون باريس قادرة وبقوة 

على التأثير في الملف الليبي.
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مرصد بوابة إفريقيا اإلخبارية

بدأ التدخل العسكري في ليبيا فعليا في مارس 2011 بتحالف كندا، فرنسا، ايطاليا، المملكة 
الدولي  األمن  مجلس  لقرار  تنفيذا  عسكرية  بعمليات  بالقيام  المتحدة،  والواليات  المتحدة 
الجوية  القوات  على  بفرض منطقة حظر طيران  وذلك  العام،  ذات  مارس من   17 في  الصادر 

الليبية.

خط زمني.. التدخل 
العسكري األمريكي في ليبيا 

طاولة  على  وحفتر  السراج  بجمع  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  مبادرة  مثلت 
الحوار في باريس، صيف العام 2017، منعرجا جديدا للدبلوماسية الفرنسية تجاه األزمة 
موقف  يعكس  إذ  عام،  بشكل  الليبية  الفرنسية  العالقات  في  آخر  ومنحى  الراهنة  الليبية 
ساكن اإليليزي الجديد، قطيعة ليست فقط مع سياسات ساركوزي، غداة حرب الناتو على 
ليبيا والتي أنهت حقبة الزعيم الراحل معمر القذافي فقط، وإنما أيضا، مع سلفه فرنسوا 

أوالند.
وعلى الرغم من كون فرنسا عضواً دائمًا في مجلس األمن ومشاركة في المسار الذي 
الحكومة الُمنبثقة منه، اتسمت سياستها في ظل  أدى إلى اتفاق الصخيرات، واستطراداً 
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أنها تعاطت مع حكومة فايز السراج ودعمت في  إذ  المسارات،  رئاسة هوالند بازدواجية 
الوقت نفسه غريمه حفتر سياسيًا وعسكريًا. 

كان الدور الفرنسي في تدمير ليبيا حاضرا وبقوة في عهد ساركوزي وكان لفرنسا دور 
كبير في حصول أغلبية في مجلس األمن للقرار 1970، الذي كانت هي أيضا وراءه، كما 
أن الدور الفرنسي كان حاضرا منذ بدء األحداث في بنغازي وفي مصراته، وكذلك قيام 
فرنسا بالضربات األولى على ليبيا، ويصف ماكرون دور  ساركوزي في ليبيا بكونه »وصمة 

عار على جبين باريس«. 
وفي كلمة له أمام البرلمان التونسي وجه ماكرون، انتقادات الذعة للتدخل العسكري 
الفرنسي، خارج قرارات األمم المتحدة، وبأمر من ساركوزي ما بين أعوام 2012-2007، 
في أعقاب اندالع الحرب في ليبيا العام 2011، وقال »نقلنا ليبيا إلى هذا الوضع من دون 
حل المشكلة، ولذا فأوروبا والواليات المتحدة لديهما مسؤولية عن الوضع الراهن، حين 

اعتقدتا أن اإلطاحة بنظام العقيد معمر القذافي كافية«.
حد  وضع  قرروا  الذين  من  األوروبي،  واليمين  اليسار  برزخ  من  القادم  ماكرون  وسخر 
للقادة الليبيين )في إشارة إلى معمر القذافي( بواسطة التدخل من الخارج وعلى ُبعد آالف 
الكيلومترات من دون أن يكون لديهم أي مشروع سياسي بديل، معتبرا أن ذلك الموقف 

أدى إلى مضاعفات سلبية على ليبيا وعلى دول الجوار.
بالده  تسعى  حيث  قياديا،  فرنسيا  موقفا  يظهر  أن  يريد  ماكرون  أن  مراقبون  ويرى 
دون  من  ألنه  ألمانيا،   بغياب  مكتملة  غير  زعامة  وهي  األوروبي،  الصعيد  على  للزعامة 
ع صوتها 

ِ

وجود الثنائي األلماني الفرنسي في مقصورة القيادة ال تستطيع أوروبا أن ُتسم
أو تفرض هيبتها.

الليبي،  الملف  أولوية  األمور، على  زمام  توليها  ماكرون منذ  إدارة  تأكيدات  ورغم  لكن 
إال أنها تدرك جيدا أن فرنسا تسير في النهاية ضمن المجموعة األوروبية، ولن تستطيع 
وحدها إنهاء هذا الملف الشائك، فباريس تحاول جمع كل األطراف وتعلم أن الملف ليس 
سهال، وهي تسعى إلى أن تقوم بدور أكبر في إقناع الفصائل الليبية بإنهاء االضطرابات.
المنطقة،  في  نفوذ  عن  األنوار  عاصمة  وبحث  »الجديد«  الفرنسي  التحرك  أن  ويبدو 
اتهامات  جنتيلوني،  باولو  الوزراء  رئيس  حكومة  القت  إذ  اإليطالي،  الجانب  حفيظة  أثارا 
المتعلقة  الجهود  صدارة  عن  إيطاليا  بإزاحة  لفرنسا  بالسماح  االيطالية،  المعارضة  من 

بالدبلوماسية الليبية.
وسبق أن تولت إيطاليا قيادة الجهود الرامية إلى إحالل السالم في مستعمرتها السابقة، 
وتحملت عبء الموجات المتعاقبة من المهاجرين األفارقة غير الشرعيين، الذين يعبرون 

 
البرلمان  أمام  له  كلمة  في 
ــرون،  ــاك م ــه  وج التونسي 
للتدخل  الذعـــة  انــتــقــادات 
خارج  الفرنسي،  العسكري 
وبأمر  المتحدة،  األمم  قرارات 

من ساركوزي.
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البحر المتوسط انطالًقا من الشواطئ الليبية نحو شواطئ جزيرة المبادوزا، وترى إيطاليا 
سنة  ضدها  العسكري  التدخل  عقب  ليبيا  إليه  وصلت  عما  األولى  المسؤولة  فرنسا  في 

2011، ودعتها إلى »عدم تكرار األخطاء التي اُرُتكبت في ليبيا بالماضي«.
يخص  ما  في  خاصة  وروما،  باريس  بين  المصالح  في  تقارب  وجود  ينفي  ال  هذا  لكن 
ومحاولتهم  والعراق،  سوريا  من  »داعش«  عناصر  عودة  في  المتمثل  المشترك  العدو 
الوصول إلى أوروبا عبر قوارب المهاجرين، فضال عن إعادة الكثير من المهاجرين األفارقة 
من ليبيا إلى بلدانهم األصلية، بالتوازي مع تعزيز الحضور االستراتيجي والعسكري في 
المناطق المتاخمة لجنوب ليبيا، عبر إرسال مزيد من القوات بحجة مراقبة مسارات تهريب 

المهاجرين.
الـ20 من يوليو2016، تّم الكشف عن وجود عسكري فرنسي في ليبيا، رغم نفي  وفي 
باريس يومها ذلك،  أعلنت  المباشر هناك، حيث  العسكري  التدخل  نيتها  فرنسي سابق 
عندما قال لي فول المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: »نستطيع تأكيد وجود قوات خاصة 

فرنسية في ليبيا«، للمشاركة في محاربة من وصفهم بـ«اإلرهابيين«.
وجاء هذا االعتراف قبل ساعات قليلة من إعالن الرئيس الفرنسي حينها فرنسوا أوالند، 
بنغازي  في  متنها  على  كانوا  هليكوبتر  طائرة  تحطم  بعد  فرنسيين  جنود  ثالثة  مقتل 

شرقي ليبيا، في مهام استخباراتية »خطيرة« ضمن عمليات تكافح اإلرهاب.
بالتوازي مع هذا، يأتي الدور المتنامي لفرنسا في ليبيا، رغم أن باريس كانت حاضرة 
األوساط  حديث  بدأ  وقت  في  يأتي  والرؤساء،  الحكومات  تغّير  مع  حّتى  تغب  ولم  هناك 
االقتصادية المحلية والدولية عن خطط إعادة إعمار ليبيا، والتي تتجاوز فاتورتها نحو80 

مليار دوالر حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
فدمار ليبيا صار مركز جذب للكثير من الجهات، من بينها فرنسا التي تبحث دون شك، 
عن موطئ قدم لها في المشروعات المرتقبة، سواء على صعيد إدارة الموارد االقتصادية، 
أو الفائدة المادية المباشرة، كما أن نجاحها في تقريب وجهات النظر بين »اإلخوة األعداء« 
وخروج لقاء باريس بخارطة طريق واضحة من أهمها اإلعالن عن موعد لالنتخابات، كان 
بمثابة رسالة قوية لخصومها، وفي المقدمة إيطاليا وبريطانيا، بكون باريس قادرة وبقوة 

على التأثير في الملف الليبي.

الفرنسي  التحرك  أن  يبدو 
»الجديد« وبحث عاصمة األنوار 
أثارا  المنطقة،  في  نفوذ  عن 
إذ  اإليطالي،  الجانب  حفيظة 
الــوزراء  رئيس  حكومة  القت 
من  اتهامات  جنتيلوني،  باولو 
المعارضة االيطالية، بالسماح 
عن  إيطاليا  بإزاحة  لفرنسا 
المتعلقة  الجهود  صــدارة 

بالدبلوماسية الليبية.
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مرصد بوابة إفريقيا اإلخبارية

على  لها  السلبية  اآلثار  من  تحذر  الليبية  األزمة  اندالع  سنوات  طيلة  بريطانيا  ظلت 
المنطقة األوروبية، بسبب خوفها من تدفق المهاجرين انطالقًا من السواحل الليبية، وهو 
ما جعلها أكثر من مرة تحتضن اجتماعات الشركاء الدوليين في بالدها لمتابعة الجهود 
الرامية إلى حل األزمة، كما أبدت أبريطانيا مرارا استعدادها لتقديم جميع أنواع الدعم 
المتحدة  للملكة  كانت  ذلك  رغم  لكن  اإلنسان.  حقوق  مجال  وفي  وفنيا  سياسيا  لليبيا 
مواقف متباينة حول االنقسام السياسي الموجود في ليبيا ودعم الجيش الليبي للتصدي 

لإلرهاب.
 المملكة المتحدة والموقف األمريكي

 يرى بعض المراقبين أن الموقف البريطاني من األزمة الليبية في مجمله ظل لسنوات 
المملكة  أن  المراقبون  أميركي في أحسن ظروفه. ومع ذلك يؤكد  أو شريك  تابع  مجرد 
المتحدة كانت منذ بداية األزمة الليبية إلى جانب إخوان ليبيا الذين يوصفون بحلفائها 
بعد  الليبي  الجيش  على  انفتاحها  رغم  إليهم  تميل  أالن  حتى  ومازالت  االستراتيجيين، 

خروجها من االتحاد األوروبي.
 وظهرت بريطانيا كراع التفاق الصخيرات، دون أدنى درجات الضمان لسالمة تطبيق 
المطالب  البريطاني  الموقف  صار  حتى  الخروقات،  من  العديد  من  عانى  الذي  االتفاق، 

المواقف البريطانية من األزمة الليبية..

سياسة عشوائية ورؤية غامضة
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سابقة  تصريحات  في  قال  الذي  بريطانيا  خارجية  وزير  جونسون  لسان  على  بتعديله 
إن بالده شجعت جميع األطراف على حل خالفاتها بالحوار، وليس من خالل العنف، وعلى 
يناشد الحقا جميع األطراف دعم عمل  أن  اإلنسان، قبل  الدولي وحقوق  القانون  احترام 
األمم المتحدة لتعديل االتفاق السياسي الليبي، مع تحذيره من إجراء انتخابات في الوقت 

الراهن.

دعم بريطاني لتحقيق االستقرار في ليبيا

على الجانب اآلخر، كانت الحكومة البريطانية أكثر سخاء مع الليبيين على مدى سنوات 
األزمة، حيث تدخلت في العديد من المناسبات، وكان آخرها تقديمها في العام 2017 ما 
يزيد على 11 مليون جنيه إسترليني لدعم استقرار ليبيا، حيث وفرت مساعدات إنسانية 
عاجلة تزيد قيمتها على سبعة ماليين جني، كما استفاد 500 ألف ليبي بشكل مباشر من 

تمويل بريطاني يفوق مليون جنيه إسترليني عبر مبادرة التغيير السلمي. 
وتعتبر بريطانيا من المساهمين في ترسيخ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ليبيا 
المحلية  المجتمعات  الحتياجات  استجابة  األساسية،  الخدمات  تقديم  على  يعمل  الذي 
األكثر إلحاًحا والسيما في بنغازي، ككلة، وأوبارى عبر توفير سيارات اإلسعاف والمولدات 
لسرت  سخيا  دعًما   2017 في  المتحدة  المملكة  قدمت  كما  للمستشفيات.  الكهربائية 

بقيمة 2.44 مليون جنيه إسترليني لتحقيق االستقرار والعودة السلمية للنازحين.

مواقف بريطانيا من حكومة الوفاق وحفتر

مهامها  تسلمها  منذ  الوطني  الوفاق  لحكومة  دعمها  مرة  من  أكثر  بريطانيا  أعلنت 
بطرابلس. وجاء الدعم البريطاني أمال في قيام حكومة الوفاق بالعمل على حل المشاكل 
المناسبات استعدادها  الكثير من  البلد. كما أبدت في  األمنية والتنمية االقتصادية في 
لدعم حكومة الوفاق لتطوير المؤسسات السيادية للدولة الليبية، مثل المصرف المركزي 
ومؤسسة النفط. وبررت بريطانيا انحيازها لحكومة الوفاق بأنها تسعى دائما ألن ينسجم 
الجانب األخر تقول  الوفاق. على  الذي يعترف بحكومة  موقفها مع قرارات مجلس األمن 
بريطانيا إنها ليست ضد المشير خليفة حفتر، بل هي داعم لقوات الجيش الليبي، مؤكدة 

أن لديها خبراء وفنيين يعملون مع الجيش الليبي شرق البالد.
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سيدي محمد الخليفه

أظهرت المواقف اإلفريقية من أحداث 17 فبراير 2011، رفض 
أغلب دول القارة لما سمي بـ«للثورة« التي أطاحت بنظام الزعيم 
الراحل معمر القذافي عام 2011. ومع ترحيب جميع دول العالم   
بها، إال أن موقف االتحاد اإلفريقي منها ظل دون مجاملة ألكثر 
إفريقيا،  جنوب  باستثناء  رفض،  حيث  انطالقتها،  على  عام  من 
تشكيل  إلى  دعوته  مع  الليبي  االنتقالي  بالمجلس  االعتراف 

»حكومة انتقالية تضم كافة األطراف في ليبيا.
تحركات االحتواء األزمة الليبية

األزمة الليبية والمواقف اإلفريقية..

لم يكن باإلمكان أحسن مما كان
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جملة  األفريقي  االتحاد  تبنى 
على  للعمل  التحركات  من 
ليبيا.  في  االستقرار  استعادة 

مع بداية أحداث فبراير  2011

ليبيا.  في  االستقرار  استعادة  على  للعمل  التحركات  من  جملة  األفريقي  االتحاد  تبنى 
قلقه  بالغ  عن  لحظتها  واألمن  السلم  مجلس  وأعرب   .2011 فبراير  أحداث  بداية  مع 
ضد  للقوة  والمفرط  العشوائي  االستخدام  بشدة  وأدان  الليبي،  الداخل  تطورات  إزاء 

المتظاهرين السلميين. كما شدد على شرعية تطلعات الشعب الليبي، على حد تعبيره.
الدول  رؤساء  مستوى  على   265 رقم  اجتماعه   ،2011 مارس   10 في  المجلس  وعقد 
والحكومات، ووافق خالله على خريطة طريق لحل األزمة الليبية. تضمنت هذه الخريطة، 
الوقف الفوري لجميع األعمال القتالية، وتعاون السلطات الليبية المختصة لتسهيل وصول 
الرعايا  وحماية  األهالي،  من  لمستحقيها  المناسب  الوقت  في  اإلنسانية  المساعدات 
األجانب بما في ذلك المهاجرون األفارقة المقيمون في ليبيا، واعتماد وتنفيذ اإلصالحات 

السياسية الالزمة للقضاء على أسباب األزمة.
كما قرر المجلس إنشاء لجنة مخصصة رفيعة المستوى بشأن ليبيا تضم خمسة من 
رؤساء الدول والحكومات، هي: مالي، موريتانيا، جمهورية الكونغو، جنوب أفريقيا، وأوغندا 
إلى جانب رئيس مفوضية االتحاد، تتولى مهام التعامل مع جميع األطراف في ليبيا وإجراء 
تقييم مستمر لتطور الموقف على الصعيد الميداني، وتسهيل حوار شامل بين األطراف 

الليبية حول اإلصالحات المالئمة، وإشراك شركاء االتحاد األفريقي.

اجتماع في الوقت بدل الضائع

واألمن  السلم  مجلس  لجنة  أعضاء  اجتمع  األزمة،  الحتواء  اإلفريقي  الحراك  مع  وتوازيا 
التالي  اليوم  ليبيا في  إلى  2011، وكانوا يخططون للسفر  19 مارس  في نواكشوط في 
الحصول على  اللجنة  )2011(، طلبت   1973 بالقرار  والتزاما  للتواصل مع أطراف األزمة. 
إذن بالرحالت الجوية إلى ليبيا لكن تم رفض هذا الطلب، حيث بدأت الحملة العسكرية 
لتنفيذ القرار 1973 في نفس اليوم الذي اجتمعت فيه اللجنة المخصصة في نواكشوط. 
 26-25 في  أبابا  أديس  في  األفريقي  االتحاد  عقده  الذي  االستشاري  االجتماع  وخالل 
العقيد القذافي استعدادهم لتطبيق خطة االتحاد األفريقي  2011، أبدى ممثلو  مارس 
للسالم التي اقترحت وقفا فوريا للمعارك، وبدء حوار بين الليبيين يسبق عملية االنتقال 
الديمقراطي، إال أن أعضاء المجلس الوطني االنتقالي )الليبي( لم يقبلوا الدعوة لحضور 
القمة. وعندما اجتمعت اللجنة المخصصة مع القذافي في طرابلس في 10 أبريل 2011، 
رفضها  حين  في  المبدأ،  حيث  من  األفريقي  لالتحاد  الطريق  خارطة  الراحل  العقيد  قبل 

المجلس الوطني االنتقالي بشكل صريح.
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الوطني  المجلس  أكـــد 
وقف  اقــتــراح  أن  االنتقالي 
إطالق النار المقدم من االتحاد 
ليبيا  تقسيم  يعني  األفريقي 
الخاضعة  للخطوط  وفقا 

لسيطرة كل طرف.

إطار لم يكتمل لالتفاق السياسي

لألزمة في  السياسي  الحل  لالتفاق على  إطارا  األفريقي  االتحاد  2011 قدم  يونيو   في 
ليبيا، واُعتبر هذا اإلطار غير فعال في ظل رفض القذافي التفاوض مع القوى المعارضة، 
وطالبت المعارضة أن تتم التسوية عقب رحيله عن السلطة، مما أدى إلى حالة من الجمود 
تتضمن  لم  ألنها  االتحاد  وساطة  ليبيا  »ثوار«  رفض  أن  بعد  األفريقي،  االتحاد  دور  في 
اقتراح وقف إطالق  أن  االنتقالي  الوطني  المجلس  أكد  القذافي. كما  تنحي  اإلصرار على 
النار المقدم من االتحاد األفريقي يعني تقسيم ليبيا وفقا للخطوط الخاضعة لسيطرة كل 
طرف وهذا غير مقبول. وشعر الليبيون أن لجنة االتحاد األفريقي تكونت من المتعاطفين 

مع القذافي.

االتحاد اإلفريقي ومرحلة ما بعد القذافي

بعد نهاية حكم الزعيم القذافي بالطريقة التي شاهدها العالم 2011، واصل االتحاد 
الليبية، وذلك عن طريق مجموعة  التي وصفت بالضعيفة لحل األزمة  اإلفريقي مساعيه 
أن  إلى  مجملها  في  أفضت  متكررة  لقاءات  سلسلة  عقدت  التي  ليبيا  أجل  من  االتصال 
ليبيا ال يمكن حله إال من خالل تسوية سياسية. وتتضمن مجموعة االتصال  النزاع في 
الجزائر  بينها  إقليمية  دوال  اإلفريقي  لالتحاد  التابع  والسالم  األمن  مجلس  شكلها  التي 
وتشاد ومصر والنيجر والسودان وتونس باإلضافة إلى الجامعة العربية واالتحاد األوروبي 

واألمم المتحدة.
تضارب  وصفوه  بما  تنديدهم  األفارقة  المسؤولون  واصل  الماضية  السنوات  وخالل 
االتحاد  مفوضية  رئيس  وقال  الليبي.  النزاع  تسوية  محاوالت  في  الخارجية  التدخالت 
اإلفريقي موسى فكي محمد، في آخر اجتماع للجنة االتحاد إن ال شءي بات يضر بالجهود 

التي تسعى لتسوية األزمة الليبية أكثر من تضارب أجندات وطروحات المتدخلين.
استضافت  الذي  نغيسو،  ساسو  دينس  الكونغولي  الرئيس  إليه  ذهب  الموقف  نفس 
تجاهل  عدم  إلى  الدولية  األسرة  دعا  حين  اللجنة،  لهذه  رئيسا  بصفته  االجتماع  بالده 
التدخل  إلى  إشارة  في  الليبية،  القضية  بشأن   ،2011 في  فعلت  كما  إفريقيا،  صوت 
الفرنسي البريطاني ضد نظام معمر القذافي عام 2011، وسط تحذيرات األفارقة من 
تداعيات أزمة المهاجرين في ليبيا التي ظهرت كإحدى أهم انعكاسات الثورة الليبية على 

القارة السمراء.
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حرب أردوغان السرية في ليبيا

أحمد نظيف

المتوسط  البحر  إحباط عمليات نقل أسلحة في عرض  أو  الكشف  ليس جديداً 
قادمة من تركيا في اتجاه ليبيا. لكن الجديد والمرعب، هذه المرة، أن السفينة 
طريقها  في  كريت،  جزيرة  قرب  اليوناني  السواحل  خفر  أوقفها  التي  أندروميدا 
29 حاوية فيها مواد كيمائية  إلى ميناء مصراته الليبي وتحمل على ظهرها على 
منها »نترات األمونيوم« وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغًا لغاز البترول 
المسال. وقد حّملت شحنة السفينة من ميناءي مرسين واإلسكندرونة التركيين، 
مّتجهة إلى جيبوتي وعمان، لكن تحقيقًا أوليا كشف أن الربان تلقى أوامر من مالك 
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بأكملها.  الحمولة  لتفريغ  الليبية  مصراتة  مدينة  إلى  باإلبحار  السفينة 
خرائط  على  تعثر  لم  اليونانية  السلطات  أن  غموضًا  األمر  يزيد  ومما 
مالحية في سجل السفينة لمناطق في جيبوتي وعمان. األميرال يانيس 
قال  اليوناني،  السواحل  خفر  لشرطة  العامة  والقيادة  األمن  فرع  مدير  أرجيريو، 
األعمال  لتنفيذ  قنابل  لبناء  استخدامها  يمكن  السفينة  تحملها  التي  المواد  بأن 

اإلرهابية.
هذه الواقعة ليست إال تفصياًل صغيراً في الحرب السرية التي يخوضها الرئيس 
معمر  الراحل  العقيد  نظام  سقوط  منذ  ليبيا  في  أردوغان  طيب  رجب  التركي 
اقتصاديًا وعسكريًا، من خالل  أكثر من جبهة،  2011، على  العام  القذافي خريف 
تنظيمات ليبية لها والء مطلق لتركيا، وترى فيها أخر روافدها في اإلقليم. وهذه 
الحرب األردوغانية، هي جزء من مشروع تركي كبير في المنطقة العربية الستعادة 
النفوذ العثماني االستعماري القديم بعد حوالي مائة عام من أفوله ألسباب ذاتية 
الكونية  الحرب  بسبب  وموضوعية  داخليًا  التركية  اإلمبراطورية  تحلل  تخص 
األولى التي راهنت فيها »دولة الخالفة« على الطرف الخاسر وخسرت بذلك نفوذها 
الشام  في  عربية  أراضي  ومنها  قرون،  طيلة  فشبراً  شبراً  احتلتها  التي  وأراضيها 

والحجاز والعراق وبالد المغرب.
شك  بال  تكشف  السفينة  واقعة  إن 
للجماعات  التركي  الدعم  تواصل 
ليبيا.  في  المتطرفة  اإلسالمية 
الكيمائية  المواد  من  الشحنة  فهذه 
وصنع  تخليق  على  والقادرة  الخطيرة 
قطعًا  لم  الفتاكة،  المتفجرات  أالف 
الليبي  الجيش  قوات  إلى  طريقها  في 
من  كغيرها  بل  الليبي،  األمن  إل  وال 
وصلت  التي  السابقة  السالح  دفعات 
كانت  ومصراته  طرابلس  موانئ  عبر 
متجهة لمخازن الميليشيات اإلسالمية. 
للسالح  الدولي  الحظر  من  الرغم  على 
العام  منذ  ليبيا  على  أمميًا  المفروض 
المدنيين.  حماية  بذريعة   2011
سنويًا  الصادرة  التقارير  أن  والغريب 
من  المكلف  األممي  الخبراء  فريق  عن 

نقل  عمليات  وتكشف  توثق  ليبيا  في  الحظر  هذا  بمراقبة  الدولي  األمن  مجلس 
هذه  بعض  إن  بل  المتطرفة.  المجموعات  لفائدة  ليبيا  نحو  تركيا  من  أسلحة 
األسلحة توجه في طرق معاكسة نحو سوريا لدعم جماعات إسالمية مسلحة ينمتي 

إليها ليبيون جهاديون.
تحت  تحقيقًا  اإلخبارية  إفريقيا  بوابة  نشرت   2017 أب  أغسطس/  شهر  في 
عنوان »أموال الشعب لتسليح اإلرهاب«: دور الجماعة المقاتلة في تسليح »جماعات 
منظمة  خبراء  فريق  تقرير  يكشف  كما  العمليات.  هذه  من  جانبًا  كشف  سورية«، 
األمم المتحدة بشأن ليبيا لسنة 2015 أنه ومنذ العام 2012، أفاد الفريق بوقوع 
أو  السورية  العربية  الجمهورية  إلى  ليبيا  من  األسلحة  نقل  عمليات  من  العديد 
الحالية،  واليته  خالل  الفريق،  وجمع  سوريا.  إلى  طريقها  في  وهي  أسلحة  بضبط 

أدلة إضافية تؤكد عمليات النقل.
وأكد الفريق وجود شبكة في ليبيا تقدم الدعم اللوجستي، بما في ذلك كميات 
وتضم  الليبية.  الثورة  أعقاب  في  السوريين  المتمردين  إلى  األسلحة،  من  كبيرة 
الدفاع.  ووزارة  الداخلية  وزارة  في  رسمية  مناصب  يشغلون  ليبيين  الشبكة  هذه 
وفي البداية، كانت الشبكة تعتمد على األسلحة المجمعة من داخل ليبيا، ولكنها 
سرعان ما بدأت تحصل على األسلحة من مصادر في الخارج، بحيث ال يمر بعض 
الشحنات عبر ليبيا على اإلطالق. ولحد اآلن، تبين ضلوع الشبكة في ثالث عمليات 
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نقل على األقل إلى سوريا، ويجري التحقيق في عمليات أخرى.
خفر  أعلن  عندما   2013 الثاني  نوفمبر/تشرين   8 في  القصة  بدأت 
السواحل اليونانيون عن ضبط سفينة شحن تحمل على متنها شحنة كبيرة 
من األسلحة والذخيرة قرب جزيرة سيمي في بحر ايجة كانت مبحرة، حسب بعض 
المعلومات الى تركيا، فيما قالت اخرى ان وجهتها سورية او لبنان. وكشفت وسائل 
التي كانت تبحر تحت علم   »NNNN N« الحديث يدور عن سفينة  المحلية عن  االعالم 
سيراليون من أحد موانئ اوكرانيا الى ميناء اإلسكندريون التركي محملة بالسالح.

بتفتيش  المتحدة  األمم  خبراء  فريق  قام   ،2014 الثاني/نوفمبر  تشرين  في 
حمولة السفينة NNNN N، التي ُضبطت في اليونان في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، 
والتي كانت تشمل 55 حاوية وما يزيد عن 32 مليون طلقة ذخيرة )103 1 أطنان( 
للبنادق الهجومية والرشاشات، وهي في طريقها إلى طرابلس. وزودت السلطات 
أن  إلى  الوثائق  هذه  وتشير  كاملة.  ووثائق  بمعلومات  والفريق  اللجنة  اليونانية 
إليه  المرسل  وأن  أوكرانية،  NNNNNNNNN، وهي شركة حكومية  الشاحنة هي  الشركة 
 ،NNN NNNNN NN NNNNNNN NNNNNNN NNNNNNN NNNNNNN NNNNNNهو وزارة الدفاع الليبية وأن شركة
 NNN وهي شركة تركية، قد توسطت في الصفقة. وترجع ملكية السفينة إلى شركة
اليونان حتى اآلن  NNNNN NNNNN NNNNNN NNNNNN NN، وهي شركة تركية أخرى. ولم تبدأ 
أي مالحقات قضائية بشأن حالة االنتهاك هذه.  وكانت المذكرة التي تؤكد فيها 
السلطات الليبية للسلطات األوكرانية أنها مستعدة لقبول الحمولة بتوقيع خالد 
المسؤول  نفسه  وهو  القذافي،  سقوط  بعد  الليبية  الدفاع  وزارة  وكيل  الشريف، 

»أبو  وكنيته  المقاتلة  الليبية  الجماعة  في  األمني 
حازم«.

اتصلنا  وقد  المتحدة:  األمم  خبراء  تقرير  ويقول 
شركة  دور  عن  معلومات  على  للحصول  بأوكرانيا 
تم  إذا  ما  ولتحديد  الدفع،  وتفاصيل   ،NNNNNNNNN
بأن  أوكرانيا  وردت  نهائية.  تسوية  إلى  التوصل 
هي   NNNN N السفينة  متن  على  نقلت  التي  الشحنة 
ليبيا  إلى  نقلها  المقرر  البضائع  من  األول  الجزء 
  NNNو  NNNNNNNNN شركتي  بين  الموقع  العقد  بموجب 
NNNNN NN NNNNNNN NNNNNN NNN NNNNNNN NNNNNNN NNNNNN في 
آب/ وفي  تماما.  تسويته  تمت  الذي   ،2013 عام 
أغسطس 2014، قام ممثلو الشركة التركية ووزارة 

باألعتدة  فيها  ُيحتفظ  التي  التخزين  ومرافق  أوكرانيا  إلى  بزيارة  الليبية  الدفاع 
المتبقية، وهي بنادق هجومية وذخيرة لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة. ولم 
الفريق  وسيتصل  األعتدة،  هذه  بشأن  استثناء  أي  اآلن  حتى  اللجنة  من  ُيطلب 

بأوكرانيا مرة أخرى ليطلب توضيح ذلك.
ووردت إلى الفريق مزاعم بأن خالد الشريف وشعبان هدية )أمير تنظيم متطرف( 
األسلحة.  صفقات  على  للتفاوض   ،2014 آب/أغسطس  في  أوكرانيا  إلى  سافرا 
الزيارات، مضيفة أنهماN في الوقت نفسه لم يقوما بزيارة  وأكدت أوكرانيا هذه 
ألي جهة تصدير خاصة إلجراء مفاوضات بشأن عمليات نقل األسلحةN. واتصل 
السمسار  الشركة  عن  المعلومات  من  مزيد  على  للحصول  أيضا  بتركيا  الفريق 
السمسار  الشركة  كانت  إذا  ما  وإثبات  السفن،  ملكية  إليها  تعود  التي  والشركة 
قد طلبت رخصة تصدير من السلطات التركية لعملية النقل هذه النقل. وطلب 
المتصلة بالمدفوعات. وردت تركيا بأن  المعلومات والوثائق  الفريق أيضا جميع 
إلى  الوسيطة ال تحتاج  الشركات  وأن  لم تكن قد نظمت بعد  السمسرة  أنشطة 
التركية. وتعمل تركيا حاليا على  األراضي  لم تمس  البضائع  إذا كانت  إذن  طلب 

مواءمة تشريعاتها مع األحكام ذات الصلة المتعلقة بتجارة األسلحة.
وأخيرا، أوضحت السلطات اليونانية أيضا أن هذه المصادرة تشكل عبئًا لوجستا 
وماليا كبيرا، مما يثير مسألة إدارة عمليات المصادرة التي تتم وفقا لتدابير الحظر 
المتحدة  األمم  من  المناسب  الدعم  وجود  وعدم  المتحدة  األمم  تفرضها  التي 

وخالد  الساعدي  سامي  ورفاقه،  بلحاج  حول 
إلى  المالية  غنائمهم  من  كبيرًا  قسمًا  الشريف 
وغرفة  اقتصادي  مركز  إلى  تحولت  التي  تركيا، 
الحركات  من  للكثير  وأمنية  سياسية  عمليات 
اإلسالمية، وذات عالقة بالصراع الدائر في سوريا. 
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اشتراها  اتي  األسلحة  أن  األممي  التقرير  ويؤكد  باألعتدة.  للتصرف 
خالد الشريف من أوكرانيا وشحنها على متن السفينة »نور« لم تكن ليبيا 
وجهتها النهائية. فعلى الرغم من أن وثائق النقل، التي وقعها نائب وزير 
الدفاع السابق في ليبيا، خالد الشريف، تشير إلى أن ليبيا هي المقصد النهائي. 
بيد أن الفريق أثبت، استناداً إلى بيانات حركة المرور البحري وإعالن من أحد أفراد 
الطاقم، أن السفينة لم تكن متجهة إلى ليبيا، بل إلى إسكندرون، في تركيا. وكانت 

الشحنة ستنقلها بعد ذلك جماعة لم تحدد هويتها من تركيا إلى سوريا.
على جبهة أخرى تخوض تركية حرب اقتصادية في الساحة الليبية من خالل تركيز 
نشاط شركاتها في المنطقة الغربية مستغلة تحالفها مع قوى مالية وعسكرية في 
منهوبة  أموال  من  متأتية  ليبية  استثمارات  نقل  عبر  وأيضا  وطرابلس،  مصراته 
أموال وذهب  نقل  تقارير عمليات  توثق  تركيا. كما  إلى  الليبية  الدولة  من أصول 
الليبية  الجماعة  الشريف ورموز  ليبيا نحو تركيا. وغير بعيد عن صالت خالد  من 
المقاتلة، الذين يقيمون في تركيا منذ أكثر من سنة ونصف ويستثمرون األموال 

التي غنموها بعد سقوط النظام في أسطنبول.
ما  بين  من  دفعة  أول  اليوم  ويكيليكس  موقع  كشف   ،2016 تموز   N يوليو  في 
يقرب من 300 ألف رسالة بريد إلكتروني من الخادم الداخلي )السيرفر( واآلالف 
من الملفات المرفقة للحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم، من بينها 
المجلس  رئيس  بصفته  بلحاج،  الحكيم  عبد  من  تركي  مسؤول  تلقاها  مراسلة 
العسكري بطرابلس. وأبدى بلحاج في مراسلته التي هي عبارة عن رسالة مرسلة 

تحويل  في  رغبته  اإللكتروني  بالبريد 
في  عليه  العثور  تم  مال  من  حصته 
أعضاء  أحد  حساب  إلى  العزيزية  باب 
الحكومة التركية لالستثمار هناك، نظير 
ينوي  التي  المشاريع  في   25N عمولة 
المؤرخة  الرسالة  في  وجاء  تأسيسها. 
إجمالي  أن   2013 أغسطس   24 في 
المبلغ المشار اليه هو 75 مليون دوالر، 
وحصته في المبلغ هي 15 مليون دوالر، 
بصفته  بلحاج  باسم  موقعة  والرسالة 
إلى  بلحاج  وأشار  العسكري.  المسؤول 
ليبيا  خارج  األموال  نقل  من  »تمكن  أنه 

بمساعدة شركة محلية ليبية«.
من غنائمهم  الشريف قسمًا كبيراً  الساعدي وخالد  ورفاقه، سامي  بلحاج  حول 
سياسية  عمليات  وغرفة  اقتصادي  مركز  إلى  تحولت  التي  تركيا،  إلى  المالية 
سوريا.  في  الدائر  بالصراع  عالقة  وذات  اإلسالمية،  الحركات  من  للكثير  وأمنية 
وتم استثمار هذه األموال في شركات مساهمة تركية واستثمارات تتعلق بمجال 
الفنادق والمطاعم وشركات أسفار، واقتناء عقارات في تركيا وقناة تلفزيونية. كما 
تم استثمار قسم أخر من المال الليبي المنهوب في تأسيس شركة األجنحة الليبية 
عن  بالحاج  الحكيم  عبد  بإقراض  قامت  التي  قطر.  دولة  مع  وبالشراكة  للطيران 
تعمل  التي  الشركة  إلنشاء  يورو  مليون   750 مبلغ  طرابلس  في  سفيرها  طريق 
في ليبيا وخارجها. مستفيدًة من سيطرة مجموعات إسالمية متطرفة على مطار 
معيتيقة ومستفيدة من وصول حكومة ب‹ فجر ليبيا‹‹ إلى السلطة في 2014 والتي 
ذلك.  عن  السابقة  الحكومات  امتنعت  أن  بعد  للشركة  الطيران  تراخيص  منحت 

ووضع على رأسها وسام المصري ابن عم عبد الحكيم بلحاج مديراً.
بــ«  البعض  يسميها  ما  أو  التركية،  التوسعية  السياسة  إن  القول،  قصارى 
تقود  والتنمية  العدالة  زعيم  وأوهام  أحالم  تقودها  التي  العثمانية«،  اإلمبريالية 
تركيا يوميًا ومنذ سبع سنوات إلى الكوارث داخليًا وخارجيًا. ورغم فشلها في أكثر 
من محطة بداًة من مصر وصواًل إلى سوريا فإن أردوغان مازال مصراً على المضي 

فيها، رغم ما تخلفه من مصائب.

إن السياسة التوسعية التركية، أو ما يسميها البعض بــ« 
زعيم  وأوهام  أحالم  تقودها  التي  العثمانية«،  اإلمبريالية 
العدالة والتنمية تقود تركيا يوميًا ومنذ سبع سنوات إلى 

الكوارث داخليًا وخارجيًا.
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محمد بالطيب 

الفترة  ربما هي  بل  اليوم،  أفضل حاالتها  اإليطالّية في  الليبّية  العالقات  تبدو  ال 
في  للتداول  القديم  االصطالحي  الجهاز  عاد  فقد  قرن،  نصف  منذ  سوءا  األكثر 

ليبيا وإيطاليا... عالقات متقلبة 
بخلفيات التاريخ واألطماع
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و«عودة  لروما«  الرابع  فـ«الشاطئ  االجتماعي،  التواصل  ومواقع  الليبية  الصحافة 
االستعمار« وخطب عمر المختار كلها عادت للحضور بزخم كبير في األشهر الماضية 
رسمي  آخر،  خطاب  يقابله  ما  وهو  ليبيا،  في  الحالي  اإليطالي  الّدور  عن  فعل  كرّدة 
وديبلوماسي، عن اتفاقيات سياسية ومساعدات ودعم لحكومة الوفاق ودعم لجهود 

مكافحة اإلرهاب واالنتقال الّديمقراطي في ليبيا.
 2011 العام  قبل  تقلبات.  عّدة  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  شهدت  تاريخًيا، 
اتفاقية  توقيع  1974 تم  العام  بعّدة مراحل، ففي  الليبية-اإليطالّية  العالقات  مّرت 
وقع   1998 عام  وفي  البلدين،  بين  والتقني  والعلمي  االقتصادي  للتعاون  روما 
الطرفان معاهدة  من أجل إغالق الحقبة السلبية لالستعمار االيطالي وتقضي بعدم 
فتح الملف في المستقبل  وإنهاء النزاع التاريخي، بعد أن كانت العالقات قد وصلت 
إلى مرحلة القطيعة طيلة عقد الثمانينات، بسبب انخراط روما في الحصار الغربي 

على طرابلس.
والجريمة  اإلرهاب  على  الحرب  بشأن  روما  اتفاقية  توقيع  تم   2000 العام  وفي 
المنظمة ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية، تلتها اتفاقية أخرى في العام 
2003 في العاصمة طرابلس بخصوص التنسيق والتعاون الثقافي والعلمي والتقني.
في ديسمبر/كانون األول 2007 وقعت إيطاليا وليبيا اتفاقا إلجراء دوريات بحرية 
مشتركة لقمع عمليات تهريب البشر. قبل أن يوقع رئيس الحكومة اإليطالية آنذاك 
سلفيو برلسكوني في أغسطس من العام 2008 اتفاقا تاريخيا في بنغازي يقضي 
بأن تدفع إيطاليا خمسة مليارات كتعويض عن األضرار التي لحقت ليبيا إبان الحقبة 

االستعمارية. 
وقال الّزعيم الليبي الّراحل معّمر القذافي حينها إن »إيطاليا بهذه الوثيقة التاريخية 
االستعماري«،  الحكم  أثناء  الليبيين  ضد  والقمع  والتدمير  القتل  عن  لليبيا  تعتذر 
الغربي وعالقته  وهو االتفاق الذي يعتبر تاريخًيا بين بلدين وفي تاريخ االستعمار 
أول  القّذافي  الليبي معّمر  الزعيم  أجرى   2009 العام  وفي  السابقة.  بالمستعمرات 

رئيس  مع  السراج،  هذا  وقع 
باولو  اإليــطــالــي  ــوزراء  ــ ال
لدعم  معاهدة  جينتيلوني 
النظامية  غير  الهجرة  مراقبة 
االتجار  ومكافحة  ليبيا،  عبر 
والسيطرة  وتهريبهم،  بالبشر 

على الحدود الجنوبية.
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لالحتفال   2010 العام  من  أغسطس  في  ثانية  بزيارة  أعقبها  إيطاليا،  إلى  له  زيارة 
الوزراء  رئيس  مع  محادثات  وإلجراء  االيطالية،  الليبية  الصداقة  معاهدة  بتوقيع 

اإليطالي سيلفيو برلسكوني.

»17 فبراير« تعيد خلط األوراق:

الوطني  »المجلس  إلى  إيطاليا  انحازت   2011 العام  في  الليبية  األزمة  بداية  مع 
فرانكو  االيطالي  الخارجية  وزير  قال  العام،  أبريل من نفس  ففي  الليبي«،  االنتقالي 
الليبي  االنتقالي  الوطني  المجلس  عضو  العيساوي  علي  مع  اجتماعه  بعد  فراتيني 
حينها والمسؤول عن الشؤون الخارجية »قررنا االعتراف بالمجلس بصفته المحاور 
آذار/مارس  شهر  في  ذلك  وقبل  ليبيا«،  يمثل  الذي  الوحيد  والشرعي  السياسي 
ألغت إيطاليا اتفاقية الصداقة مع ليبيا احتجاجا على ما أسمته بـ«أعمال العنف ضد 

المحتجين«.
2012 أدى رئيس الوزراء اإليطالي ماريو مونتي  وفي الحادي والعشرين من شهر يناير 
زيارة إلى ليبيا وقع خاللها إعالنا مشتركا لرسم العالقات الثنائية بين البلدين بعد سقوط 
نظام العقيد معّمر القّذافي، قبل أن يوّقع الجانبان في العام 2014 اتفاقية خاصة بالتعاون 

الدعم  »تعزيز  إلى  ترمى  العسكرى، 
السياسي الدولي والمادي للقوات المسلحة 
الجيش  خاللها  من  بدأ  حيث  الليبية« 
تدريب  إلى  يهدف  برنامج  في  اإليطالي 

2000 مجند ليبي.
2016 ناقشت وزارة الخارجية  في مايو 
يرجع  اتفاق  تجديد  ليبيا  مع  اإليطالية 
بمقتضاه  تعهدت   2008 عام  إلى 
الدوالرات،  بمليارات  باستثمارات  إيطاليا 
على  والسيطرة  للطاقة  عقود  مقابل  في 
الهجرة غير المشروعة من شمال أفريقيا 

تدابير  اتخاذ  أجل  من  ليبيا  مع  اتفاقية  إبرام  عن   2016 أغسطس  في  تعلن  أن  قبل 
عاجلة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، تالها اإلعالن عن تشكيل غرفة »إيطالية 
- ليبية » لمراقبة الشواطئ والحدود الليبية، ومع بداية العام 2017، وقع هذا السراج، 
مع رئيس الوزراء اإليطالي باولو جينتيلوني معاهدة لدعم مراقبة الهجرة غير النظامية 

عبر ليبيا، ومكافحة االتجار بالبشر وتهريبهم، والسيطرة على الحدود الجنوبية.
غير أن هذه العالقات شهدت توترا كبيرا مع إعالن روما في شهر أغسطس العام 
الماضي إرسال قوات بحرّية إلى السواحل الليبية  حيث وصلت بارجة عسكرّية إيطالية 
إلى المياه اإلقليمية الليبية في إطار ما قال الجانب اإليطالي أّنه »تفعيل اتفاق ليبي-
إيطالي موّقع في عام 2008«، وهو القرار الذي خّلف ردود فعل واسعة في األوساط 
الشعبّية الليبية وفي الدوائر السياسية شرق البالد وصلت لحد تهديد القائد العام 
بحرية تدخل  بالتصدي ألي قطعة  المشير خليفة حفتر،  الليبية،  المسلحة  للقوات 
فيما  واستنكار  تنديد  بيانات  الليبي  البرلمان  أصدر  كما  الليبية،  اإلقليمية  المياه 

أعلنت الحكومة المؤقتة بالبيضاء رفضها لهذه الخطوات الّدولّية.
فمنذ أّيام قال عضو مجلس النواب، صالح أفحيمة، إن إيطاليا تأمل في القسم األكبر من 

الكعكة الليبية وُترجع أحقيتها في ذلك إلى كونها المستعمر القديم لليبيا.
وأكد أفحيمة في تصريح خاص لـ«بوابة أفريقيا اإلخبارية«، أن النوايا اإليطالية تجاه ليبيا 
أمريكا  تفويض  مسألة  أن  إلى  مشيرا  الليبيين،  عن  فضال  أجمع  العالم  عن  خفية  ليست 

»للطليان« لبسط نفوذهم في ليبيا، هو بمثابة إعطاء من ال يملك لمن ال يستحق.
لها  يسول  الذي  بالغباء  ليست  إيطاليا  بأن  الثقة  تمام  أثق  »إنني  قائال  أفحيمة  وأضاف 
مجرد التفكير في إعادة إنتاج التاريخ من جديد، فتلك الحقبة االستعمارية كما كانت مريرة 
الليبيين هي أيضا مريرة على الطليان، وبالتالي كال الطرفين لن يرغبا في تكرارها  على 

مهما كان الثمن«.

إن  أفحيمة،  صالح  النواب،  مجلس  عضو  قال  أيّام  منذ 
إيطاليا تأمل في القسم األكبر من الكعكة الليبية وتُرجع 

أحقيتها في ذلك إلى كونها المستعمر القديم لليبيا.
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مرصد بوابة إفريقيا اإلخبارية

أغنى  من  تعتبر  حيث  األكبر،  المالي  وموردها  ليبيا،  في  األّول  االقتصادي  عصب  هو  الّنفط 
البلدان في العالم بفضل مخزوناتها النفطّية الكبيرة وثروتها الباطنية الهائلة من غاز ومواد 
الظفر  أجل  الخفي من  الصراع  إلى درجة  تتنافس  العظمى  القوى  الذي جعل  األمر  طبيعّية، 

بنصيب من تلك الثروة.

»إيني« اإليطالية
حضور كبير في السوق الليبية 
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مالّية ضخمة،  عائدات  له  توّفر  التي  المادة  أساس على هذه  الليبي  االقتصاد  يعتمد 
والتي تمّثل أهّم محور في اتفاقيات البالد االقتصادية. وكانت تلك الثروة مساهمة بشكل 
150 مليار دوالر احتياطي  رئيس رئيسي في توفير عائدات مالية كبرى وصلت أكثر من 
فقط خالل السنوات األخيرة من حكم العقيد معمر القذافي. وعلى ذلك األساس ال تخلو 
كل االتفاقيات الخارجية الكبرى لليبيا من إشارات إلى ملف الّنفط سواء من ناحية االستغالل 

أو التزويد أو التنقيب أو البيع.
وتعتبر إيطاليا أحد أهم الشركاء االقتصاديين لليبيا، حيث تحضر في هذا الجانب من 
خاللها شركتها الكبرى »إيني« التي تعتبر أحد أكبر الشركات النفطّية في العالم، وأكثرها 
نشاًطا أيًضا في السوق الليبية. وكسبت الشركة قوتها في السوق النفطية الليبية من قوة 

العالقة التي كانت تربط ليبيا بإيطاليا بعد توقيع اتفاقيات الصداقة خالل أيام القذافي.
»إيني« هي شركة إيطالية كبيرة الستكشاف واستخراج النفط، يشمل نشاطها أكثر من 
85 دولة. تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لسد احتياجات إيطاليا من النفط وأصبحت 
الصغيرة  الشركات  من  عددا  تضم  األوروبية  الشركات  أكبر  من  نفطية  مجموعة  اآلن 

والمتوسطة.
حوالي  اليومي  إنتاجها  يبلغ  حيث  ليبيا،  في  تعمل  أجنبية  نفطية  شركة  أكبر  وتعتبر 
600,000 برميل نفــط مكافئ )نفط خام، غازطبيعي، مكثفات غازية من بروبان وبيوتان 
450 طن من عنصر الكبريت يوميًا. كما تدير الشركة  ونافتا(، باإلضافة إلى إنتاج نحو 
عددا من الحقول النفطية البرية المنتشرة على الجغرافيا الليبية الشاسعة، وحقوال بحرية 

متمثلة في ثالث منصات بحرية، وخزان عائم.
ألالف  ممتدة  األحجام  مختلفة  برية  أنابيب  خطوط  شبكة  أيضًا  الشركة  وتدير 
الكيلومترات، ويتم تصدير جزء من الغاز الطبيعي المعالج من مجمع مليته الصناعي عبر 
خط أنابيب بحري بقطر 32 بوصة وبطول 516 كم يربط مجمع مليته الصناعي بالساحل 

الجنوبي إليطاليا وهو خط التصدير البحري األول الذي يربط بين ليبيا وأوروبا.

إيطالية  شركة  هي  »إيني« 
واستخراج  الستكشاف  كبيرة 
أكثر  نشاطها  يشمل  النفط، 
بعد  تأسست  ــة.  دول  85 من 
لسد  الثانية  العالمية  الحرب 

احتياجات إيطاليا من النفط


