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ليبيـــــا..
في لعبة األمم
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حسين مفتاح

ترتبط ليبيا ومصر بمصير مشترك فرضته عوامل الجغرافيا والتاريخ، وبذلك أصبحت العالقة بينهما 
استثنائية، ال يمكن قياسها بالمعايير التقليدية لتقييم العالقات الثنائية بين الدول، وإن شهدت تموجات 
متتالية حملت في طياتها التقارب إلى درجة االندماج، والتباعد والتنافر إلى درجة العداوة، إال أنها في 
المجمل بقيت المساحة الممتدة من غرب النيل وحتى جنوب خليج سرت منطقة عمق استراتيجي ألبناء 
الليبية التي امتدت منذ سبع  الشعبين، ولعل ذلك ما يعلل يؤكد أهمية الدور المصري في حل األزمة 

,,سنوات والتزال تتفاقم يوما بعد يوم.
الدور المصري في الملف الليبي..

استثنائية الهدف والفاعلية
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في بداية األحداث التي شهدتها ليبيا منذ منتصف شهر فبراير 2011، لم تكن مصر 
العبا مهما على الرغم من الدور الخارجي الذي كان المحرك الرئيس لما عاشته ليبيا من 
اضطرابات ومواجهات مسلحة، وقد يكون السبب في ذلك انشغال السلطات المصرية 
هي األخرى بما يدور على أرضها بعد 25 يناير، وما تالها من متغيرات سياسية وأمنية، 
إال أن غياب سطوة السلطات األمنية المصرية في المناطق الحدودية مع ليبيا ساهم في 
تسهيل تدفق المقاتلين األجانب ودخول األسلحة للمجموعات المسلحة التي دخلت في 
مواجهة مباشرة مع القوات المسلحة العربية الليبية، عالوة على استغالل عدد من الدول 
ليبيا  بين  الطويل  الحدودي  الشريط  استغالل  مباشر من  ليبيا بشكل  في  التي تدخلت 
ومصر إليصال الدعم لتلك المجموعات عبر المدن الليبية القريبة من الحدود المصرية.
تمكن  الذي  السياسي  اإلسالم  تيار  ليبيا  على  سيطر   2011 أحداث  انتهاء  وعقب 
 ،2012 الوطني سنة  المؤتمر  انتخابات  في  فوز عناصره  بعد  الدولة  السيطرة على  من 
االنتخابات،  في  فازت  التي  الوطنية  العناصر  لتصفية  السياسي  العزل  قانون  واستغالل 
وجماعة  المتطرفة،  الجماعات  عناصر  من  الثاني  بالصف  يعرف  ما  بعناصر  واستبدالها 
الفوز  الذين تمكنوا كذلك من  التيار مع نظرائه في مصر  اإلخوان، ونظرا الرتباط هذا 
باالنتخابات المصرية بطريقة كانت محل شكوك المراقبين، إال أن ثورة 30 يونيو 2013 
في مصر كانت عالمة فارقة في ضرب مشروع »االسالمويين« ليس في مصر فقط بل في 
كل المنطقة بما في ذلك ليبيا، وقد ظهر ذلك جليا سنة 2014 عقب انتهاء فترة المؤتمر 
الوطني الذي أصر على التمديد لنفسه، وما أعقب ذلك من انتخابات برلمانية نتج عنها 
في  األحياء  شباب  مع  العسكرية  الكوادر  من  العديد  انضمام  ثم  الليبي،  النواب  مجلس 
الكرامة،  الجماعات اإلرهابية بما عرف الحقا بعملية  انتفضوا على  الذين  بنغازي  مدينة 
المنطقة  إنقاذ  من  تمكنت  التي  وهي  الليبية،  العربية  المسلحة  القوات  قادتها  التي 
وقراها،  مدنها  من  األعظم  السواد  وتأمين  المتطرفة،  الجماعات  سطوة  من  الشرقية 
البلدين،  في  األمن  قوات  بين  الهدف  لوحدة  ونظرا  لمصر،  طبيعيا  امتدادا  تعد  والتي 

موضوع  في  االستراتيجي  واالرتباط 
جهود  القت  البلدين  في  الوطني  األمن 
أطراف  عدة  من  دعما  الليبي  الجيش 
مقدمة  في  مصر  وجاءت  وأقليمية،  دولية 
الداعمين، ليس للقوات المسلحة فقط بل 
لمجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة 
عنه، قبل والدة حكومة الوفاق المنبثقة عن 
االتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات 
والتي   ،2015 ديسمبر  في  المغربية 

أغلب  في  الليبية  األزمة  في  مهما  العبا  مصر  تكن  لم 
الفترات بسبب انشغالها هي األخرى بما يدور على أرضها 

بعد 25 يناير، وما تالها من متغيرات سياسية وأمنية.
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المصادقة  عدم  من  الرغم  على  المعتمدة  الحكومة  هي  الدولي  التأييد  بفعل  أصبحت 
عليها واعتمادها من قبل مجلس النواب.

بعالقات  المصرية  السلطات  الرتباط  كبيرة  بفاعلية  ليبيا  في  المصري  الدور  ويتسم 
وثيقة ومتوازنة مع مختلف األطراف السياسية في ليبيا على اختالف مشاربها، ال سيما بعد 
أهتمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشكل شخصي، عبر حرصه على األلتقاء مع 
قادة مختلف التيارات في ليبيا، وتكليف لجنة وزارية مصرية تعني بالملف الليبي، وتشكلت 
اللجنة المصرية المعنية بليبيا بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس من 
حينها،  المصرية  المسلحة  القوات  حرب  أركان  رئيس  إلى  رئاستها  وأسند   ،2016 عام 
حفتر  بقيادة  الليبي  الجيش  مع  التعاون  عن  مسؤواًل  كان  الذي  حجازي،  محمود  الفريق 
لسنوات، وعقدت اللجنة جملة من االجتماعات واللقاءات مع مختلف األطراف الليبية، وكان 
الليبية المختلفة، وتقريب  نشاطها منصبا في اتجاه تقريب وجهات النظر بين األطراف 

وجهات النظر للتوصل إلى حل يساهم في الخروج من األزمة الليبية.
ويرتكز التدخل المصري في ليبيا على عدة مرتكزات، وينطلق من جملة من الدوافع 
بين  اإلرهابية  الجماعات  لتحركات  والتصدي  البلدين،  بين  الحدود  تأمين  في  تتمثل 

البلدين، وقيام مصر بدورها األقليمي في المنطقة.
تأمين الحدود: تشترك ليبيا ومصر في شريط حدودي يتجاوز مسافة 1200 كيلومتر 
يتخلل مناطق صحراوية تبقى مهمة مراقبتها وضبطها أقرب للمستحيل، وهذا ما جعل 
مصر  في  اإلرهابية  التنظيمات  بين  للتنسيق  النقطة  هذه  تستغل  اإلرهابية  الجماعات 
شديدة  مهمة  مصر  وتواجه  الرخوة«،  الحدود   « عن  رئيسية  بصورة  نتج  والذي  وليبيا، 
أكثر  مصر  يجعل  ما  هذا  ولعل  الحدود،  تأمين  مهمة  منفردة  لتوليها  نظرا  الصعوبة 
المطالبين بضرورة قيام جيش وطني ليبي فاعل وقادر على التصدي لمحاوالت التسلل 
والمشاركة في تأمين الحدود للتخفيف عليها في القيام بهذه المهمة الصعبة والمكلفة.

مواجهة التنظيمات اإلرهابية وضرب مشروعها التوسعي: عقب تعرض تنظيم داعش 
الكبيرة في كل من سوريا والعراق تحول جل نشاطه إلى ليبيا، وتمكن بالفعل  للخسائر 
والتوسع،  التمدد  وحاول  اخرى،  ومناطق  سرت  مدينة  على  السيطرة  من   2015 سنة 
وإجهاضه  المشروع  هذا  مواجهة  أعينها  نصب  تضع  المصرية  السلطات  جعل  ما  وهو 

التنظيمات  كل  وأن  السيما  مهده،  في 
بروابط  بينها  فيما  ترتبط  الظالمية 
بين  وتنظيمية  وسياسية  أيديولوجية 
ليبيا،  في  الفاعلة  اإلرهابية  التنظيمات 
في  نشاطها  تصعيد  تحاول  التي  وتلك 

الداخل المصري.
شك  لمصر: ال  اإلقليمي  الدور  استعادة 
في أن السعي المصري لحل األزمة الليبية 
استنادا  تأتي  الصدد  هذا  في  وتحركاتها 
اإلقليمي،  دورها  تعزيز  مصر  محاولة  إلى 

يرتكز التدخل المصري في ليبيا على عدة محاور، وينطلق 
بين  الحدود  تأمين  في  تتمثل  الدوافع  من  جملة  من 
ما  وفق  اإلرهابية،  الجماعات  لتحركات  والتصدي  البلدين، 

يفترض عليه القيام به.
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نفوذ  ليبيا، خاصة مع تصاعد  داخل  أي تسويات سياسية  فاعاًل في  أيضا طرفًا  ولتكون 
الجماعات الموالية لإلخوان المسلمين في داخل ليبيا، ومحاوالت فرض النفوذ التي تقوم 
بها القوى الدولية التي تسعى إلى إعادة تشكيل الواقع السياسي في الداخل الليبي بما 
بصورة  تتأثر  سوف  أنها  فى  شك  ال  التي  المصرية  بالمصالح  ويضر  مصالحها  يخدم 

مباشرة بالتغييرات السياسية الداخلية في ليبيا.
المسارين  في  النجاحات،  من  العديد  تحقيق  من  المصرية  المساعي  وتمكنت 
الفرقاء  جمع  من  المصرية  الدبلوماسية  نجحت  حيث  والعسكري،  السياسي 
القاهرة، ولعل أبرزها  العاصمة المصرية  الليبيين في أكثر من لقاء في  السياسيين 
الجيش  قائد عام  السيسي في جمع خليفة حفتر  المصري عبدالفتاح  الرئيس  نجاح 
الماضي  العام  من  مايو  شهر  في  الرئاسي،  المجلس  رئيس  السراج  وفائز  الليبي، 
الثاني بدعوى  لقاء  األول  بعد رفض  بينهما  الذي كان شب  الخالف  الرغم من  على 
االجتماعات  من  سلسلة  القاهرة  المصرية  العاصمة  استضافت  كما  شرعيته،  عدم 
العسكرية التي جمعت خاللها عدد كبير من القيادات العسكرية من شرق وغرب ليبيا 
تحت إشراف اللجنة الوزارية المصرية المعنية بالملف الليبي، وكادت اللجنة أن تصل 
إلى صيغة توافقية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية إال أن تدخل أطراف خارجية، 
ومجموعات محلية حال دون التوصل لالتفاق، أو تنفيذ ما تم التوافق عليه من مسارات 

بين القيادات العسكرية الليبية.
والتجاذبات  الداخلية  األطراف  تصارع  نتيجة  ليبيا  في  األزمة  تفاقم  من  الرغم  وعلى 
األقيلمية  األطراف  من  الخارجية  التدخالت  وبسبب  المتنافسة،  التيارات  بين  السياسية 

الكبرى والصغرى على  والعديد من الدول 
حد سواء، يبقى الدور المصري استثناء، من 
حيث الهداف والفاعلية، فهو على الرغم من 
أنه مبني باألساس على المصالح المصرية، 
إال أن هذه المصالح ال تنفصم مع المصالح 
هذا  يجعل  ما  ليبيا  في  الداخلية  الوطنية 
الدور متماهيا مع األهداف الوطنية الليبية، 
من  لمصر  لما  فاعليته  مصر  لدور  وتبقى 
قيمة أقليمية ثابتة على الرغم من الظروف 
التي تعصف بها هي األخرى، وما يزيد من 
بين  المصيري  االرتباط  هو  الفاعلية  هذه 

الشعبين في كال البلدين.

من  العديد  تحقيق  من  المصرية  المساعي  تمكنت 
حيث  والعسكري،  السياسي  المسارين  في  النجاحات، 
نجحت الدبلوماسية المصرية من جمع الفرقاء السياسيين 
الليبيين في أكثر من لقاء في العاصمة المصرية القاهرة.
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محمد بالطيب

من  بقرار   2011 في  بـ«أونسميل«،  اختصارا  المعروفة  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  تأسست 
للدعم،  بعثة  إنشاء  على  القرار  ونص   .)2011 )سبتمبر/أيلول   2009 رقم  حمل  الدولي  األمن  مجلس 
دور  وتحسين  والنظام،  العام  األمن  استعادة  في  الليبين  مساعدة  هو  اللجنة  تلك  تفويض  أن  وإقرار 
القانون، وتشجيع المصالحة الوطنية، وتوسيع سلطة الدولة، واستعادة الخدمات العامة، وحماية حقوق 

اإلنسان وتحسينها، واتخاذ الخطوات الالزمة لتعافي الوضع القتصادي.
الوطنية،  الوطني االنتقالي على المصالحة  المجلس  القرار -حينها- في تشجيع  وتتلخص أهم نقاط 
قرار  حسب  المفروض  األصول  تجميد  وتخفيف  السابقة،  بالمواثيق  وااللتزام  اإلنسان،  حقوق  واحترام 

,,مجلس األمن 1970.
البعثة األممية في ليبيا 

ما دورها ؟ وما هي مهامها ؟ 
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 نشاط البعثة
على موقعها الرسمي باألنترنات 
تعرف البعثة األممية للدعم في ليبيا نفسها 
على أّنها »بعثة سياسية خاصة متكاملة تم 
إنشاؤها في 16 أيلول/سبتمبر 2011 بقرار 
 2009 المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس 
السلطات  من  طلب  على  بناء   )2011(
الليبية لدعم السلطات االنتقالية الجديدة 
في البالد في جهودها خالل مرحلة ما بعد 

النزاع«.
مجلس  »قام  فقد  المصدر  ذات  وبحسب 
وتمديدها  البعثة  والية  بتعديل  األمن 
و2040   ،)2011(  2022 قرارات  خالل  من 
)2012(، و2095 )2013(، و2144 )2014(، 
وينص   ،)2016( و2323   ،)2015( و2238 
علي   )2017(  2376 األمن  مجلس  قرار 
تمديدها  تم  التي  الحالية،  البعثة  والية 

لغاية 15 أيلول/سبتمبر 2018«
ممثل  لقيادة  »تخضع  أنها  البعثة  وتؤكد 

خاص لألمين العام بدعم من نائب للممثل الخاص لألمين العام فيما تقوم إدارة الشؤون 
السياسية التابعة لألمم المتحدة باإلشراف على البعثة حيث تقدم لها اإلرشاد والمساعدة 
التنفيذية«، ويشير المصدر ذاته إلى أن »البعثة تضم  موظفين فنيين مختصين بالشؤون 
والتسريح،  باأللغام،  المتعلقة  واألعمال  االنتقالية،  والعدالة  اإلنسان،  وحقوق  السياسية، 

والتنمية، وتمكين المرأة، واإلعالم واالتصال، عالوة على موظفي دعم«.
مبادئ  مع  تمامًا  يتماشى  بما  البعثة،  بتكليف  األمن  مجلس  »قام  فقد  الموقع  وبحسب 
الملكية الوطنية، من خالل اتخاذه القرار 2323 باإلجماع في كانون األول/ديسمبر 2016، 
وتعزيز  الليبي،  السياسي  االتفاق  تنفيذ  لدعم  الحميدة  والمساعي  الوساطة  بممارسة 
في  الالحقة  والمراحل  الوطني  الوفاق  لحكومة  األمنية  والترتيبات  واألمن  الرشيد  الحكم 

عملية االنتقال الليبي«.
الدعم  تقديم  واألمنية،  التشغيلية  القيود  إطار  في  البعثة،  على  »يتوجب  أنه  مضيف 
ومن  الطلب.  عند  اإلنسانية  والمساعدة  األساسية  الخدمات  وتقديم  الليبية  للمؤسسات 
ضمن المهام التي تشملها الوالية، تم تكليف البعثة برصد أوضاع حقوق اإلنسان ووضع 
المساعدة  وتنسيق  انتشارها؛  ومكافحة  األسلحة  لتأمين  الدعم  وتقديم  بشأنها؛  تقارير 
اإلنسانية وتقديم المشورة والمساعدة للجهود التي تقودها حكومة الوفاق الوطني بهدف 
إحالل االستقرار في مناطق ما بعد النزاع بما فيها تلك التي تم تحريرها من تنظم الدولة 

اإلسالمية في الشام والعراق )داعش(«.

 اتفاق الصخيرات
تم  وقد  ليبيا،  في  البعثة خالل سبع سنوات  به  قامت  إنجاز  أهم  الصخيرات  اتفاق  يعتبر 

المغربية  الصخيرات  مدينة  في  توقيعه 
بتاريخ 17 ديسمبر 2015 بإشراف المبعوث 
األهلية  الحرب  مارتن كوبلر إلنهاء  األممي 
وقد   2014 منذ  المندلعة  الثانية  الليبية 
الموافقة  القوى  معظم  من  به  العمل  بدأ 

عليه في 6 أبريل 2016.
منح  االتفاق:  تضمنه  ما  أهم  وكان 
رئاسة  لمجلس  الحكومة  رئيس  صالحيات 
حكومة الوفاق الوطني الذي يترأسه رئيس 
السراج( وبدء مرحلة  )فائز  الحكومة نفسه 

المعروفة  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  تأسست 
األمن  مجلس  من  بقرار   2011 في  بـ«أونسميل«،  اختصارا 

الدولي حمل رقم 2009 )سبتمبر/أيلول 2011(.
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شهر   18 تستمر  جديدة  انتقال 
من  الحكومة  انتهاء  عدم  حال  وفي 
أشهر   6 المدة  تمديد  يتم  قد  مهامها 
تشكيل  على  أيضًا  االتفاق  ونص  إضافية 
المجلس األعلى للدولة من أعضاء المؤتمر 
مجلس  على  واإلبقاء  السابق  العام  الوطني 
 .2014 يونيو  في  المنتخب  الليبي  النواب 
وقد تم العمل باإلتفاق منذ عامين في ليبيا 
في محاولة لوقف األزمة واالنقسام السياسي 
الفوضى  حالة  أّن  غير  البالد،  في  القائم 
الميليشيات  وسيطرة  واألمنية  السياسية 

مازالت قائمة في البالد.
غسان  برئاسة  حاليا  البعثة  وتسعى 
السياسي  االتفاق  نقاط  تفعيل  إلى  سالمة 
ينص  التي  األمنية  الترتيبات  بند  خاصة 
على نزع سالح التشكيالت المسلحة واخراج 

الميليشيات من العاصمة .

رئاسة البعثة 
أّول من ترأس البعثة األممية في ليبيا هو البريطاني اين مارتن من سبتمبر 2011 الى 
أكتوبر 2012، ثم خالفه البناني طارق متري من أكتوبر 2012 إلى سبتمبر 2014، ثّم جاء 
بعده اإلسباني برنادينو ليون الذي مسك رئاسة البعثة حتى أوكتوبر 2015 ثم جاء األماني 
أن يستلمها  قبل   ،2017 ليبيا حتى جويلية  للدعم في  األممية  البعثة  ليقود  مارتن كوبلر 

اللبناني غسان سالمة إلى اليوم .
وبحسب موقع البعثة على الفيسبوك الممثل الخاص لألمين العام ورئيس فقد أعلن 
 ،2017 يوليو  تموز/   22 في  البعثة  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين 
في  للدعم  المتحدة  األمم  لبعثة  ورئيسًا  له  خاصًا  ممثاًل  سالمة  غسان  اللبناني  تعيين 

ليبيا.
ويضيف المصدر ذاته أن »غسان سالمة يضفي على هذا المنصب خبرة تزيد على 
 ،2003 العامة واألوساط األكاديمية. وفي عام  ثالثة عقود من العمل في مجال الخدمة 
ًحاسمًا  دورا  لعب  حيث  العراق،  لمساعدة  المتحدة  األمم  لبعثة  سياسيًا  مستشاراً  عمل 
في الجمع بين الفصائل العراقية. ثم ُعّين مستشاراً أقدم لألمين العام )لألعوام -2003

2007، و2012(. وفي عام 2016، انضم إلى لجنة والية راخين )ميانمار( برئاسة السيد 
الدولية  للعالقات  استاذاً  المهنية  حياته  معظم  أمضى  »سالمة  أن  مؤكدا  عنان«،  كوفي 
للشؤون  باريس  لكلية  المؤسس  العميد  وهو  بباريس  السياسية  الدراسات  معهد  في 
القانون  في  والماجستير  البكالوريوس  شهادتي  على  سالمة  السيد  وحصل  الدولية. 
العام من جامعة القديس يوسف في لبنان، وعلى شهادة الدكتوراه في العلوم اإلنسانية 
– السوربون الجديدة وفي العلوم السياسية من جامعة باريس1 -   3 من جامعة باريس 

بانتيون سوربون«. 
تواصل  ليبيا  في  األممية  البعثة  تزال  وال 
نقاط  تفعيل  نحو  الدفع  خالل  من  مهامها 
األمنية  الترتيبات  وانهاء  السياسي،  االتفاق 
المتفق  اإلقتصادية  االصالحات  وحزمة 
عليها بين الفرقاء الليبين، كما ترعى حوارا 
آخرا سمي بالمؤتمر الوطني الليبي الجامع 
الليبي  الشعب  أطياف  مختلف  يضم  الذي 
سياسيا واجتماعيا بما فيهم أنصار النظام 
من  استثناؤهم  تم  الذين  السابق  الليبي 

كافة الحوارات السابقة .

تتلخص أهم نقاط قرار تأسيس البعثة األممية في تشجيع 
الوطنية،  المصالحة  على  االنتقالي  الوطني  المجلس 
السابقة،  بالمواثيق  وااللتزام  اإلنسان،  حقوق  واحترام 
مجلس  قرار  حسب  المفروض  األصول  تجميد  وتخفيف 

األمن 1970.
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رمزي زائري
 

 بعد مرور ما يزيد عن سبع سنوات على سقوط نظام القذافي وغرق ليبيا في فوضى كبيرة، مازال 
التدخل العسكري الذي خاضته دول غربية في هذا البلد يثير جدال كبيرا، خاصة في بريطانيا، حيث وجه 
التدخل  قرار  بسبب  كاميرون  ديفيد  السابق  الوزراء  لرئيس  شديدة  انتقادات  بريطانيون  برلمانيون 
عسكريا في ليبيا عام 2011، واعتبروا أن هذا التدخل استند الى »افتراضات خاطئة وإلى أخطاء عديدة 
اعترت قرار عملية انضمام بريطانيا الى فرنسا والتدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام 

,,العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. 
التدخل البريطاني في 

ليبيا واألخطاء المتكّررة
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بريطانيا شاركت في اغتيال القذافي
العربية  الدول  قبل  من  ارهابيًا  والمصنف  المقاتلة  الليبية  االسالمية  الجماعة  أمير  أقر 
إسقاطه،  أجل  من  الليبي  النظام  ضد  المسلح،  العنف  بتبنيه  بلحاج،  الحكيم  عبد  االربعة 
أنفسهم  اتهام  عدم  في  السبب  عن  البريطانية،  الحكومة  إلى  سؤال  وجه  قد  أنه  مضيفًا 

باإلرهاب، رغم مشاركتهم في اغتيال “القذافي” )القائد الشهيد معمر القذافي(.
وزعم أمير الجماعة المقربة من آمير تنظيم القاعدة االرهابي “ايمن الظواهري”، إن اغلب 
الشعب الليبي يعلم بانه ليس ارهابيا، مضيفًا أن كل ما في االمر انه كان يتبنى، ما وصفه 
او  جريمة  القذاقي  وقتل  محاربة  كانت  “اذا  متسائاًل  القذافي”،  لطغيان  النضالي  “بالفكر 
ارهاب فلماذا ال تلصق بهم التهمة”، في اشارة منه إلى الدول التي قادت الحرب على النظام 

الليبي سنة 2011م.
الوزراء  رئيس  إلى  اللوم  البريطانية  الخارجية  الشؤون  لجنة  أعدته  تقرير  وّجه  و  هذا 
السابق، ديفيد كاميرون، بسبب التدخل العسكري البريطاني في ليبيا، معتبرة أنه سارع 
إلى العمل العسكري بظل وجود »معلومات استخبارية غير دقيقة« إلى جانب تضخيم القلق 
وظهور  األوضاع  بتدهور  الحقا  سمحت  »افتراضات«  على  بناء  والتصرف  المدنيين  حول 

تنظيم داعش.
نظام  لمواجهة  وبريطانيا  فرنسا  قادته  الذي  العسكري  التدخل  يتناول  الذي  التقرير 
تطوير  في  الفشل  مسؤولية  إياه  محمال  كاميرون،  إلى  اللوم  يوجه  القذافي  معمر  العقيد 
»استراتيجية صحيحة« حول ليبيا، إلى جانب التأكيد بأن »المبالغة في تقدير الخطر المحدق 
بالمدنيين والفشل في تحديد وجود عناصر إسالمية وازنة ضمن الثوار.« ولفت التقرير إلى 
أن عواقب تصرفات كاميرون ظهرت على شكل »فشل سياسي واقتصادي« في ليبيا واندالع 
حروب بين القبائل والجماعات المسلحة وانتشار التعديات على حقوق اإلنسان وتزايد دور 

تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« في شمال أفريقيا.
لحماية  بعمليات  بدأت  والتي  ليبيا،  حيال  بريطانيا  سياسات  أن  التقرير  أكد  كما 

تغيير  إجراء  نحو  الحقا  انحرفت  المدنيين، 
وجود  دون  الليبي  السياسي  النظام  في 
فترة  في  ليبيا  وتطوير  لدعم  استراتيجية 
ما بعد القذافي. وقال رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية البريطانية، النائب كريسبن بلنت: 
»السياسات البريطانية في ليبيا كانت جزءا 
من تدخل غير صائب مازلنا نعاني من آثاره 

حتى اليوم.«
وبحسب اللجنة، فقد شملت االستجوابات 

معمر  نظام  إلطاحة  ليبيا  حرب  على  بريطانيا  أنفقت 
 13 2011، أكثر من  2011 إلى أكتوبر  القذافى من مارس 

ضعف ما أنفقته على مرحلة إعادة البناء واألعمار.
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كانوا  الذين  القرار  أصحاب  جميع 
باستثناء  بالعمليات  صلة  على 
المشاركة  رفض  الذي  نفسه  كاميرون 
وحملت  أعماله«.  جدول  »ازدحام  بحجة 
التسبب بالوضع  اللجنة كاميرون مسؤولية 
الوزراء  رئيس  أن  على  مشددة  الراهن، 
طلب  عند  البرلمان  أمام  أكد  السابق 
تفويض التدخل في ليبيا عدم سعيه إلجراء 
تغيير في النظام الحاكم قبل أن يعود بعد 
ذلك ويوقع على بيان مشترك مع الرئيسين 
إلى  اإلشارة  يتضمن  واألمريكي  الفرنسي 

إزاحة القذافي 

بريطاني
واإلخوان المسلمون

فكرة  انطلقت  وعندما   1928 عام  »في 
االستعمار  من  الالمحدود  والدعم  الكبير  االحتضان  القت  مصر،  في  المسلمين  اإلخوان 
البريطاني في تلك الفترة والذي كانت سياسته »االستعمار البريطاني« تقوم على سياسة 
»فّرق تسّد«، على اعتبار أن إنشاء مثل هذه الجماعة ستمكنهم الحًقا من التصدي للخطر 
األساسي المتوقع في المنطقة وهو التيار القومي العربي، »فال بد أن تواجه هذا التيار بتيار 

اإلخوان المسلمين الذي كان منذ بدايته األولى مناهًضا للقومية العربية«.
البريطاني  الدولة  وزير  كشف  إذ  االطروحة،  هذه  ليبيا  في  البريطاني  التموقع  يفارق  ال 
كانت  بالده  أن  »المحتمل«  من  إنه  بيرت،  أليستر  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لشئون 
2011 ضد  الليبية خالل أحداث عام  المقاتلة  على اتصال مع ميليشيا الجماعة اإلسالمية 

الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
وجود  »المحتمل«  من  بأنه  البريطانية  الحكومة  فيها  تعترف  التي  األولى  المرة   وهذه 
الليبية«، وهي منظمة كانت  المقاتلة  الجماعة اإلسالمية  »أعضاء سابقين في  اتصاالت مع 
المزعومة مع  بريطانيا بسبب صالتها  إرهابية محظورة في  األوقات منظمة  في وقت من 

تنظيم القاعدة اإلرهابي.
وقال أليستر بيرت ردا على سؤال وجه إليه من البرلمان إنه »خالل الصراع الليبي في عام 
2011 كانت الحكومة البريطانية على اتصال مع مجموعة واسعة من الليبيين المشاركين 
في  سابقين  أعضاء  تضمن  هذا  يكون  أن  المحتمل  ومن  النظام  قوات  ضد  الصراع  في 
مشاركتنا  من  كجزء  فبراير«،   17 »شهداء  وكتائب  الليبية  المقاتلة  اإلسالمية  الجماعة 
الواسعة خالل هذا الوقت«. وقال النائب عن حزب العمال البريطاني لويد راسل مويل الذي 
وجه هذا السؤال إلى بيرت إن »وزارة الخارجية البريطانية اخبرته أنها منم المرجح كان لها 

اتصاالت مع ميليشيا ليبية قاتل في صفوفها منفذ هجوم مانشستر«.
 وكانت الحكومة البريطانية قد أدرجت الجماعة اإلسالمية المقاتلة كمنظمة إرهابية في 
عام 2005، واصفة إياها بأنها تسعى إلى إقامة »دولة إسالمية متشددة« و«جزء من الحركة 
المقاتلة  الليبية  الجماعة اإلسالمية  القاعدة«. وكانت  المستوحاة من  المتطرفة  اإلسالمية 
هي القوة المهيمنة المعارضة للقذافي في ليبيا في التسعينات، إلى أن أجبرتها حملة أمنية 

فرضتها الحكومة على العديد من األعضاء 
على  منهم  العديد  وحصل   - الفرار  على 

وضع الالجئ في بريطانيا.

 قوات بريطانية خاصة 

على األراضي الليبية
له  يتبين  ليبيا  في  حدث  لما  متابع  كل 
والفرنسية  البريطانية  الخاصة  القوات  بأن 
بداية  منذ  الليبية  األراضي  على  متواجدة 

الليبية  الداخلية  الشؤون  في  األجنبية  التدخالت  ساهمت 
من  والتخفيف  العسكرية  المؤسسة  دور  عرقلة  في 
أهمية الدور الذي يلعبه الجيش والشرطة في حفظ األمن 

الوطني والسيادة الليبية.
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األحداث في 2011م وتقدم معلومات في غاية الخطورة للدول التابعين لها عن األوضاع 
في ليبيا بما في ذلك الناحية األمنية بعد ما أصبحت بالدنا مفتوحة على مصراعيها لكل من 

هب ودب وكان لهم دور كبير في اشعال نار فتيل الحرب األهلية والقيام ببعض العمليات.
إن المنظمات االستخباراتية الدولية قامت بالمساهمة في إسقاط النظام السابق بشكل 
واضح،يذكر أن بريطانيا أرسلت مستشارين عسكريين إلى بنغازي لمساعدة الثوار وشارك 
الفريق الذي يقوده الكولونيل نيك كيتسون وهو من قدامى المحاربين في إقامة اتصال مع 
حلف شمال األطلسي حيت أن هوية كيتسون كقائد للفريق البريطاني في ليبيا لم يسبق 

الكشف عنها من قبل ألسباب أمنية.
لالستخبارات  مرتعا  أصبحت  السابق  النظام  سقوط  بعد  ليبيا  أن  أحد  على  يخفى   ال 
اإلقليمية والعالمية على حد سواء وخاصة بعد الفراغ اإلستخباراتي في الفضاء الليبي حيث 
ال يوجد كيان أو جسم استخباراتي قوي بعد سقوط النظام السابق. فالمتتبع للشأن الليبي 
يالحظ إن هناك تحركا قويا جدا من قوى استخبارتية إقليمية والجهاز الغائب الوحيد هو 
المخابرات الليبية الذي انشغل رؤساؤه المتعاقبون بتأمين أنفسهم ونهب األموال العامة 
الدوالرات  من  الماليين  عشرات  إنفاقه  رغم  المحاسبة  ديوان  لرقابة  يخضع  ال  أنه  خاصة 

تحت بند السرية.
مصالح  لها  ليبيا  في  الموجودة  اإلستخباراتية  الشبكة  من  المعقدة  المنظومة  هذه 
واإلجتماعية  والسياسية  اإلقتصادية  المصالح  منها  لمصلحتها  تخدم  دولة  وكل  مختلفة 
الجاثمة على ليبيا  وغيرها من المصالح الخفية يصعب حصرها،إن نشاط هده الشبكات 

اتارة  في  والمتمثلة  للعيان  ظاهر  أصبحت 
كانت  سواء  ليبيا  قبائل  بين  القبلية  النعرة 
داخل  حتى  أو  الغرب  أو  الشرق  أساس  على 
الواحدة،ناهيك  القبيلة  أو  نفسها  المنطقة 
بين  أخر  طرف  ضد  طرف  دعم  عن 
العاصمة  في  وخاصة  الثورية  التشكيالت 
الدعاية  خالل  من  أيضا  الغرب،  طرابلس 
والعمل  أخر  عن  تشكيل  لقائد  واإلعالم 
السياسية  الصورة  في  إظهاره  تعمد  على 

جدا  قويا  تحركا  هناك  إن  يالحظ  الليبي  للشأن  المتتبع 
الوحيد  الغائب  والجهاز  إقليمية  استخبارتية  قوى  من 
المتعاقبون  رؤساؤه  انشغل  الذي  الليبية  المخابرات  هو 

بتأمين أنفسهم.
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في ليبيا،وال ننسى الدعم اللوجستي التي يحضى به أطراف عن أطراف أخرى،سواء 
أو   ) )تشكيالت  العسكري  الصعيد  أو   ) )وزارات  السياسي  الصعيد  على  دلك  كان 
حتى على الصعيد اإلجتماعي )قبائل(،أيضا هناك دعم مادي والمتمثل في الدعم النقدي 

)أموال،هدايا،هبات( والدعم العيني )أسلحة،معدات عسكرية أخرى(.
عمالء  بوجود  له  تصريح  في  السابق(  الليبية  الحكومة  )رئيس  جبريل  محمود  أكد  وقد 
لمخابرات كل دول العالم تعمل داخل األراضي الليبية،بينما تستمر الصعوبات التي تواجه 
السلطات الليبية الجديدة في فرض األمن في البالد، وقال أيضا بأن اإلستعانة بـ”القبعات 
األرض،وهو  على  الحاصل  الكبير  اإلنفالت  وسط  األمن  لفرض  الحدوث  وارد  أمر  الزرق” 
للتحذير من مخاطر حرب  الجليل  عبد  الليبي مصطفى  اإلنتقالي  المجلس  رئيس  دفع  ما 
أهلية،كما دفعه أيًضا لإلعتراف بالعجز عن كبح جماح المليشيات المسلحة في البالد وأضاف 
لبناء  اإلنتقالي  المجلس  يسارع  لم  إذا  القذافي  بعد  ما  ليبيا  في  أجنبي  تدخل  من  محذراً 
جيش وطني وإصدار وثائق تنظم المرحلة اإلنتقالية،خاصة أن جميع مخابرات دول العالم 

تعمل فوق األراضي الليبية .
العقيد  بنغازي  في  الجوي  الدفاع  مندوب  كشف  هو  تصريحه  صدق  على  دليل  وخير 
مجهول  حربي  طيران  قبل  من  الليبية  الجوية  السيادة  اختراق  وقوع  عن  البرعصي  فوزي 
الهوية،دون أن تعلم الجهات العسكرية الليبية باألمر، وكذلك حديث وزير الدفاع السابق 
ليبي  صاروخ  آالف  خمسة  تدمير  في  األمريكي  الدور  حول  تحقيق  فتح  عن  اجويلي  أسامة 
أثارت  قد  واشنطن  فيها  شاركت  التي  العملية  هذه  الكتف،وكانت  على  محمولة  جو  ارض 
استياًء كبيًرا في أوساط بعض القادة العسكريين الليبيين،واعتبروها بمثابة تدمير لقدرات 

الدفاع الجوي للبالد.

تقرير الحرب على ليبيا
تقرير الحرب على ليبيا هو التقرير األول 
القومي«  األمن  »مجلس  يصدره  الذى 
أسسه  الذى  المجلس  وهو  البريطانى 
قضايا  على  لإلشراف  نفسه  كاميرون 
والتنسيق  البريطاني،  القومى  األمن 
االستراتيجيات  ووضع  االستخباراتي، 
للمجلس  األساسى  والهدف  األرض.  على 

للتدخل  القرار  اتخاذ  عملية  وتوثيق  الخارجية  السياسة  لمتابعة  حكومية  »آلية«  توفير  هو 
القومى  األمن  مجلس  فأعضاء  العراق.  غزو  خالل  آلية  أى  غياب  على  ردا  وذلك  العسكري، 
الحرب،  بقرارات  الخاصة  المداوالت  كل  ويسجلون  المناقشات  كل  يحضرون  البريطانى 
وجدت  الذى  بلير،  تونى  األسبق  الوزراء  رئيس  حكم  سنوات  من  النقيض  على  وذلك 
تدون  أوراق  أى  على  الحصول  فى  كبيرة  صعوبة  العراق  حرب  حول  شالكوت«  »لجنة 
رسميا. يكن  لم  منها  فالكثير  العراق،  حرب  قرار  بشأن  اليومية  المداوالت   وتسجل 

وما يفعله التقرير حول ليبيا و»مجلس األمن القومي« البريطانى هو جعل أى قرار مستقبلى 
فى  والتحقيق  الوطنية  للمساءلة  خاضعة  عملية  واألهم  ومعقدة،  صعبة  عملية  بالحرب 
الجنائية  المحكمة  مثل  دولي،  رادع  أى  غياب  وفى  األدلة.  وتمحيص  واالستجواب  البرلمان 
الدولية أو مجلس األمن، ربما تكون آليات مثل لجان تحقيق وطنية تابعة للبرلمان أو مجلس 

أمن قومى هى اآلليات الرادعة أمام مغامرات عسكرية غربية مستقبلية فى المنطقة.
تنذر الفوضى المستشرية في ليبيا وانعدام السيادة على التراب الليبي بإطالة أمد األزمة 
الليبية واستمرار حالة االقتتال والفوضى، فكافة مؤسسات الدولة الهامة تعاني االنقسام 
والصراع على من يمثلها ويديرها مثل الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط 
وبنك ليبيا المركزي وشركة الخطوط الجوية الليبية وشركة اإلستثمارات الليبية الخارجية 

ما ينعكس سلبًا على األوضاع المعيشية للمواطنين.
كما يبدو من الواضح أن استمرار اإلنقسام على الساحة الليبية بين األطراف الوطنية الليبية 
الرئيسية فى البالد يمثل »بوابة ذهبية« لتدخالت وتحركات الدول الغربية واألجنبية التى فجرت 
الوضع فى ليبيا عام 2011 وتسعى إلى العودة مجددا لضمان »مصالحها الخاصة« فى البالد 

والمنطقة خالل المرحلة القادمة بغض النظر عن مصالح الشعب الليبى صاحب األرض.

تنذر الفوضى المستشرية في ليبيا وانعدام السيادة على 
االقتتال  حالة  واستمرار  األزمة  أمد  بإطالة  الليبي  التراب 

والفوضى.
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رامي التلغ

تتجاوز الخالفات الفرنسية اإليطالية حول الملف الليبي مجرد التباين في وجهات النظر بين الطرفين، 
بل تجسد تاريخا ملتهبا من الصراع على النفوذ بالبلد النفطي، بين طرف يرى نفسه األقرب إلدارة الملف 
بحكم قربه من السواحل الليبية، وماضيه االستعماري، إضافة إلى معضلة الهجرة غير الشرعية التي تثقل 
كاهله، وطرف يعول على عالقاته التاريخية مع بعض األطراف الليبية، خصوصا جنوبي البالد في منطقة 
,,التماس مع نفوذه في النيجر ومالي اللتين تخوض فيهما حربا مع تنظيمات إرهابية في الصحراء الكبرى.

إيطاليا وفرنسا ..

صراع النفوذ المتجدد
فــي ليبيــــا
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في بيان نشرته قبل أشهر، قالت البعثة األممية في ليبيا، إن مجلس األمن الدولي، تبنى 
الرؤية الفرنسية لحل األزمة الليبية، وأكد على مخرجات مؤتمر باريس، وعلى رأسها إجراء 
2018، حيث جمع المؤتمر الذي  10 ديسمبر/ كانون أول  انتخابات رئاسية وبرلمانية في 
عقد في 29 مايو الماضي للمرة األولى الفرقاء الليبيين األربعة األكثر تأثيراً في المشهد 
السياسي والعسكري، وحاول من خالله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسجيل هدف 
بشباك روما تحت عنوان كسر الجمود بوضع خارطة طريق إلنهاء االنقسام السياسي في 

ليبيا.
لودريان،  إيف  جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  سابقة  فترات  خالل  اجتمع  طرابلس  وفي 
برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج في لقاء تخلله تأكيد األخير 
النواب والمشير خليفة حفتر(  إلى مجلس  التزام األطراف األخرى )في إشارة  على »ضرورة 

باالستحقاق االنتخابي وإعداد اإلطار الدستوري إلجرائها في الموعد المقرر«.
لقاءات ومحادثات يرى مراقبون أنها  ترمي باريس من ورائها إلى دعم حضورها القوي 
ومصالحها في الجنوب الليبي، وتحديدا بإقليم »فزان« الذي تعتبره »إرثها التاريخي« الذي 
احتلته من 1943 حتى استقالل ليبيا في 1951. وتعتمد باريس في مسارها على تحركات 
تتمتع بدعم  وقبائل  أو عبر قوى  )يوجد مقرها في تونس مؤقتا(،  بليبيا  تؤمنها سفارتها 
والشرق  الغرب  نحو  شماال  نفوذها  مد  إلى  نفسه  اآلن  في  ترنو  لكنها  اإلليزيه  من  كامل 

وهذا ما يثير حفيظة روما.
الصراع  أجج  المنفرد  باريس  حراك 
اإليطالي الفرنسي بليبيا، وأثار غضب روما 
التي تعتبر نفسها الالعب المحوري بالملف 
التام  ورفضها  انزعاجها  إلبداء  ودفعها 
لمؤتمر باريس. كما انتقد مسؤولوها غياب 
بالدهم عن المشهد، وهي »عراب« الجهود 
عكس  وقررت  ليبيا  في  الدبلوماسية 

الهجوم ضد باريس.
جوزيبه  اإليطالي،  الوزراء  رئيس  وكان 
معارضته  سابق،  وقت  في  أعلن  قد  كونته، 
الجدول  وفق  بليبيا  انتخابات  تنظيم 
وقبل  باريس.  بمؤتمر  المحدد  الزمني 
الجاري،  تموز  يوليو/   12 في  ذلك وتحديدا 
مؤتمرا  ستنظم  حكومته  أن  كونته  أعلن 

الملف  حول  اإليطالية  الفرنسية  الخالفات  تتجاوز 
الليبي مجرد التباين في وجهات النظر بين الطرفين، 
بل تجسد تاريخا ملتهبا من الصراع على النفوذ بالبلد 
الملف  إلدارة  األقرب  نفسه  يرى  طرف  بين  النفطي، 
على  يعول  وطرف  الليبية،  السواحل  من  قربه  بحكم 
خصوصا  الليبية،  األطراف  بعض  مع  التاريخية  عالقاته 

جنوبي البالد.
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دوليا حول ليبيا في«الخريف القادم«. 
قطع  روما  خاللها  من  أرادت  ضربة 
لطالما  التي  وهي  باريس،  على  الطريق 
للمبادرة  ومعارضتها  امتعاضها  أبدت 

الفرنسية حتى قبل انعقادها.
ويرى مراقبون أن أكثر ما تخشاه إيطاليا 
ولسياستها  لمصالحها  فرنسا  ضرب  هو 
في ليبيا والقائمة بشكل أساسي على دعم 
موحد  دولي  موقف  على  والحفاظ  السراج 
لألزمة.  سلمية  تسوية  إلى  التوصل  بشأن 
تنشيط  إلى  بدورها  سارعت  ولذلك، 
مسؤوليها  زيارات  وتحريك  دبلوماسيتها 
وزيرة  وصلت  حيث  اإلفريقي  البلد  إلى 
ليبيا  إلى  الثالثاء،  ترينتا،  إليزابيتا  دفاعها 
لـ«بحث  رسمية  زيارة  في  تونس  من  قادمة 
قضايا الهجرة واإلرهاب والتعاون الدفاعي«.

الفرنسية  السلطات  ترينتا،  إليزابيتا  فقد حذرت  اإليطالية،  »الجورنال«  وبحسب صحيفة 
من تدخلها في الشأن الليبي مؤكدة أن بالدها هي الدولة القادرة على قيادة الدولة الليبية 
وأن القيادة بيد »إيطاليا« فيما يتعلق بالحالة الليبية. وقالت الصحيفة إن الوزيرة اإليطالية 
في  الناتو  بمقر  الوزاري  االجتماع  هامش  على  بارلي،  فلورنس  الفرنسية،  لنظيرتها  قالت 

بروكسل في شهر يوليو: »لنكن واضحين .. القيادة في ليبيا لنا«.
على  االستحواذ  إلى  يسعى  ماكرون  أن  لها،  سابق  تقرير  في  قالت  الصحيفة  وكانت 
ثروات الطاقة في المستعمرة اإليطالية السابقة مستغال الفوضى الليبية والفراغ السياسي 
تجرى  حامية  مباراة  فإن  اإليطالية  »الستامبا«  صحيفة  وبحسب  روما.  في  الحالي  االنتقالي 
المشير  الليبي  للجيش  العام  للقائد  العنان  أطلقت  األخيرة  هذه  وأن  وباريس،  روما  بين 
خليفة حفتر، لبسط سيطرته على البالد وممارسة أكبر قدر من الضغوط على حكومة فائز 
السراج في طرابلس. وفي سياق متصل، نشرت منصة االستخبارات الجغرافية السياسية 
حول  منهما  كل  نظر  ووجهة  العمل،  على  وفرنسا  إيطاليا  تنافس  عن  تقريرا  األمريكية، 

مجريات التطورات ومستقبل البالد.
هناك الكثير مما تتفق عليه فرنسا وإيطاليا عندما يتعلق األمر بليبيا، فكالهما يريدان 
األفارقة،  للمهاجرين  ساحة  أو  لإلرهاب  مالذا  تصبح  ال  حتى  البالد  في  االستقرار  تحقيق 
وكالهما يرغب في منع حكومتيه المتناحرتين من محاربة آالخر. ولكن مع كل محوالتهم 

المختلفة، ال يمكن للبلدين الوصول إلى نفس الرأي بالخصوص ليبيا.
أبرز  جمع  بعد  ليبيا.  في  يحدث  أن  يجب  ما  حول  مختلفان  رأيان  لديهما  وروما  باريس 
بإجراء  المختلفة  الفصائل  باريس  أقنعت  مايو،  شهر  في  مؤتمر  في  الليبيين  الالعبين 
انتخابات في 10 ديسمبر. بالمقابل ال ترغب روما في إجراء أي انتخابات هذا العام وتخطط 
لعقد مؤتمرها الخاص حول مستقبل ليبيا في أكتوبر. وينبع االختالف جزئيًا من األهداف 
بديلة  طرقا  تقدمان  وروما  باريس  أن  وطالما  ليبيا،  في  للدول  المختلفة  واالهتمامات 

للوساطة في صراع شمال أفريقيا، فإن إحتماالت النجاح تبدو قاتمة.
ويذهب متابعون أن باريس و روما تلعبان 
االنتخابات،  نحو  ليبيا  دفع  في  رئيسيًا  دوراً 
الجيوسياسية  الطموحات  بسبب  ولكن 
السياسة  تظل  أن  المرجح  من  منهما،  لكل 
األوروبية الشاملة منقسمة، حيث ستواصل 
على  والحث  لحفتر  دعمها  تقديم  فرنسا 
هذا  من  الحق  وقت  في  انتخابات  إجراء 
دعم  في  إيطاليا  استمرار  مع  لكن  العام، 
بؤكد  الذي  األمر  ليبيا  غرب  في  حلفائها 

حجم التباين حول هذا الملف المعقد.

 حراك باريس المنفرد أجج الصراع اإليطالي الفرنسي 
الالعب  نفسها  تعتبر  التي  روما  غضب  وأثار  بليبيا، 
ورفضها  انزعاجها  إلبداء  ودفعها  بالملف  المحوري 

التام لمؤتمر باريس.
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عبد الباسط غبارة
              

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

,,العسكري، والتمسك بالحل السياسي القائم على مرجعية اتفاق الصخيرات.
ليبيــــا..

ساحة تنافس أمريكي - روسي
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الليبي دوليا دعمهم لالتفاق السياسي والمجلس  المعنيين بالشأن  وبرغم إعالن جميع 
الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه، فان المواقف الدولية غير موحدة تجاه االزمة الليبية.حيث 
بالحصة  االغتنام  في  ترغب  ودولية،  إقليمية  أطراف  لعدة  وهدفا  ثمينا  صيدا  ليبيا  باتت 

األكبر من هذا الصيد، تحت ذريعة محاربة االرهاب أو إعادة اإلستقرار للبالد.
الساحة  في  المتواجدة  الدولية  القوى  أبرز  إحدى  األمريكية،  المتحدة  الواليات  وتعتبر 
الليبية، حيث كانت على رأس قوات حلف الناتو التي قصفت ليبيا في العام 2011.لكن الحال 
تغير تماًما بعد أبريل من نفس العام عندما قتل السفير األمريكي في هجوم جماعة أنصار 
من  تعمل  وباتت  السفارة  نقل  تم  بعدها  بنغازي،  في  األمريكية  القنصلية  على  الشريعة 
تونس، وأرخت أمريكا الحبل للدول األوروبية الثالث المؤثرة في الملف الليبي، وهي فرنسا 
للتجمعات  الجوية  الضربات  على  دورها  وأقتصر  الليبي  الملف  لقيادة  وبريطانيا،  وإيطاليا 

اإلرهابية. 
وبعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة في أمريكا، التزمت اإلدارة األميركية الجديدة الصمت 
2017، إنه ال  حيال ما يحدث في ليبيا، وقال الرئيس األمريكي، دونالد ترامب،  في أبريل 
يعتقد أن على الواليات المتحدة مواصلة القيام بدور في تحقيق االستقرار في ليبيا.وأضاف 
ترامب خالل مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اإليطالي، باولو جينتيلوني، عقب اللقاء بينهما 
الواليات  أن  »أعتقد  ترامب:  وأضاف   « ليبيا،  في  ألمريكا  دوراً  أرى  »ال  األبيض:  البيت  في 

المتحدة تقوم حاليًا بالعديد من األدوار، بما فيه الكفاية، في أماكن مختلفة من العالم«.
 وجاءت تصريحات ترامب بعد لحظات من وصف جينتيلوني لدور الواليات المتحدة في 
أنه يجب أن يكون هناك هدف واضح واحد، وهو  »أعتقد  بـ«الحاسم«.وقال جنتيلوني:  ليبيا 
أننا بحاجة إلى المنطقة، ونحن بحاجة إلى الدول مثل مصر وتونس القريبة من ليبيا، ونحن 

بحاجة إلى ليبيا مستقرة وموحدة.« وأضاف: »دور أمريكا في هذا حاسم«.
هذا التناقض بين موقفي الرئيسين، اشارت له شبكة السي ان ان االخبارية األمريكية، 

الرئيس  أن  تقريرها  في  ذكرت  عندما 
الترجمة  سماعة  يضع  يكن  لم  األمريكي 
اذنه  على  اإلنجليزية  إلى  اإليطالية  من 
إلى  إشارة  في  هذه،  بقنبلته  القى  عندما 
جنتليوني  تعليق  سمع  اليكون  قد  انه 
بخصوص الدور الذي يرى أن امريكا قادرة 
على لعبه في ليبيا، وبالتالي بدت إجابتيهما 
األمريكية  الشبكة  مختلفتين.وأضافت 
على  مؤشراً  تكون  قد  ترامب  »تعليقات 
تحول كبير في السياسة الخارجية أألمريكية 
السابق  الرئيس  إدارة  زمن  عليه  كانت  عما 
حاًل  يرعى  أن  حاول  والذي  أوباما«  »باراك 

عسكريا  والمضطربة  سياسيا  المقسمة  ليبيا  في 
البلد  صورة  تشكيل  في  الكبرى  الدول  دور  جليا  يبدو 
الجديدة، وذلك ألن تسوية الليبية بات مطلبـــًا عاجاًل 
التوتر  تصاعد  ظل  في  والدولية  اإلقليمية  للقوى 
أي  تحقيق  عن  السياسية  العملية  وعجز  العسكري 

نقاط تقدم.
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التي يشنها سالح  الجوية  الغارات  الليبي، وهو ما يكشفه إستمرار  المشهد  العسكري فى 
استهدفت  التي  الغارة  آخرها  كان  والتي  البالد،  من  مختلفة  مناطق  في  اإلمريكي  الجو 
اإلرهابي في تنظيم داعش وليد بوحريبة، في 28 أغسطس الماضي، في منطقة الظهرة 

بني وليد.
إفريقيا  في  األمريكية  العسكرية  القيادة  تنفذها  التي  الثانية  الضربة  هذه  وتعتبر 
يونيو  مطلع  تبنت  أن  سبق  إذ  الماضية،  أشهر  الثالثة  خالل  وليد  بني  في  )األفريكوم( 
مهمتها  تنسى  لن  المتحدة  الواليات  أن  مؤكدة  الدقة«،  »شديدة  جوية  غارة  الماضي 
حينها  المنطقة.وخرج  في  االستقرار  وتحقيق  اإلرهابية  المنظمات  واستهداف  تدمير  في 
المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السالك مصرحًا 

أن الغارة الجوية كانت بالتنسيق مع القوات العسكرية التابعة للمجلس الرئاسي.
والذي بدأ فى مطلع شهر  الليبية،  الوفاق  الدعم لحكومة  أمريكا على تقديم  وتحرص 
بمعاقل  وصفته  ما  على  جوية  هجمات  األمريكية  القوات  شنت  حين   ،2016 أغسطس 
تنظيم »داعش« فى سرت بليبيا بطلب رسمى من حكومة الوفاق الوطنى الليبية لتكون تلك 
العمليات العسكرية األمريكية هى األولى التى يتم تنفيذها بالتنسيق »المعلن« مع حكومة 

الوفاق.
الطيران  نفذ   ،2017 يناير  في  السلطة  ترمب  دونالد  األميركي  الرئيس  تولي  ومنذ 
والقاعدة. الدولة  ليبيا، مستهدفًا فلول وقيادات تنظيم  األميركي عّدة ضربات جوية في 

وأشارت القيادة العسكرية األمريكية في أفريقيا ، بأنها » لن تتوانى في مهمتها المتمثلة 
في تحطيم وتعطيل، وتدمير المنظمات اإلرهابية وتحقيق االستقرار في المنطقة«، مؤكدة 
إنشاء  من  اإلرهابيين  ومنع  اإلرهاب  شبكة  على  المستمر  الضغط  على  بالحفاظ  التزامها 

الفصائل  بين  للصراع  دبلوماسيًا 
المتمردة المتحاربة«.

ويشير الكثيرون إلى أن الرؤية األمريكية 
مباشر،  واضحة ال تدخل  الليبي،  الملف  في 
العام  األمين  تعيين  خطوة  جاءت  ولكن 
غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة  لألمم 
لدى  السابقة  األميركية  باألعمال  القائمة 
ليبيا، ستيفاني ويليامز، نائبة لرئيس بعثة 
لتعكس  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم 
عبر  أمريكا،  قبل  متزايدا من  اهتماما  ربما 

التدخل للدفع ويليامز في هذا المنصب.
القائم  منصب  لشغلها  وباإلضافة 
باألعمال، تعتبر ويليامز من الدبلوماسيين 
الليبي،  الملف  من  القريبين  األميركيين 
الحوار  منتدى  في  شاركت  أن  سبق  فقد 
تونس،  في  ُعقد  الذي  الليبي،  االقتصادي 
بحضور  البالد،  في  االقتصادية  األزمة  حول 
الوفاق،  بحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
المؤسسات  رؤساء  من  وعدد  السراج،  فائز 

االقتصادية السيادية في ليبيا.
في  الشأن  مراقبي  تفسيرات  وتختلف 
ليبيا لوجود وليامز في هذا التوقيت، وبدفع 
عودة  كانت  إذا  وفيما  شخصًيا،  ترامب  من 
واشنطن، تحت غطاء األمم المتحدة، سعًيا 
البالد؛  في  قدمها  لتثبيت  ومحاولة  سياسًيا 
المتزايدة  األوروبية  الخالفات  لحل  أو جاءت 

مؤخًرا بشأن ليبيا.
الواليات  تصر  السياسة،  عن  وبعيدا 
وجودها  إبقاء  على  األمريكية  المتحدة 

السياسي  اإلنــســداد  تــواصــل  فــي ظــل 
وغياب  أمني  إنــفــات  مــن   2011 منذ 
البلد  هــذا  بــات  الــدولــة،  لمعالم  واضــح 
للتدخات  سائغة  لقمة  بالنفط  الغني 
بين  وتنافس  صــراع  وساحة  األجنبية، 

القوى الدولية.
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مالذ آمن خاصة في ليبيا.
المتحدة  الواليات  عزم  عن  النقاب  بوست«  »واشنطن  صحيفة  كشفت  ومؤخرا، 
بدولة  قاعدة  من  انطالقا  ليبيا  في  و«القاعدة«  »داعش«  مواقع  على  جوية  ضربات  تنفيذ 
تنفيذ  أفريكوم في  القاعدة استخدمتها قوات  أن  النيجر.ونقلت الصحيفة عن مصادرها، 

ضربات على مدينة أوباري، جنوب ليبيا، بشكل علني بدءاً من مارس/آذار الماضي.
وتحدثت الصحيفة عن توسيعات أجرتها الواليات المتحدة على قاعدة في بلدة ديركو 
النيجرية في فبراير/شباط الماضي، استعدادا لتنفيذ هجمات وطلعات استطالعية بواسطة 
طائرات مسيرة.وكانت القوات األميركية في أفريقيا »أفريكوم« قد أعلنت عن مسؤوليتها في 
تنفيذ ضربات جوية على أوباري نهاية مارس ويونيو الماضيين استهدفت قادة من تتظيم 
القاعدة.  تنظيم  البارز في  بالقيادي  الذي وصفته  داوود،  أبو  بينهم، موسى  »القاعدة« من 
وفي الطرف المقابل، يبرز الدور المتنامي لروسيا، التي ألقت بشكل ملفت بكامل ثقلها في 
الفترة األخيرة في الملف الليبي الذي فضلت التواري عنه لفترة، وباتت مؤخرا إحدى أبرز 
الروسية بشكل  الدبلوماسية  الليبية.حيث سارع نشاط  الساحة  الدولية نشاطا في  القوى 
روس،  ومسؤولين  األزمة  أطراف  بين  متبادلة  زيارات  في  وتجسد  الملف،  هذا  في  ملحوظ 

وكذلك تنسيق في المواقف مع دول جوار ليبيا.
لتوحيد  الدولية  المبادرات  فشل  وأدى 
مختلف الفصائل الليبية من ناحية، وتعاظم 
إثر  األوسط  الشرق  في  الروسي  الدور 
إلى  أخرى،  ناحية  من  سوريا  في  تدخلها 
حيث  ليبيا،  إلى  العودة  فرصة  موسكو  منح 
تراهن على الصعيد اإلقليمي على نجاحها 
الجماعات  مختلف  مصالحة  في  المحتمل 

المتنازعة على السلطة. 
أكثر  في  الروس  المسؤولون  وأعرب 
للعب  بالدهم  استعداد  عن  مناسبة  من 
أبريل  ففي  الليبية،  األزمة  في  الوسيط  دور 
االتصال  مجموعة  رئيس  أكد  الماضي، 
ليف  الليبية  األزمة  لتسوية  الروسية 
دينجوف، فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك، 
عقد  فى  للمساهمة  مستعدة  موسكو  أن 

حوار بين أطراف الصراع فى ليبيا وتنظيم لقاء بين رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق 
الوطنى فايز السراج والقائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر.

الروسي سيرغي الفروف، أن بالده »ستقوم  الخارجية  أعلن وزير  الماضي،  وفي ديسمبر 
بكل ما يلزم« لتسهيل التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في ليبيا من أجل إنهاء األزمة 
السياسية في البالد.وقال الفروف 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.
الوطني  الوفاق  حكومة  من  بعضهم  ليبيين،  لمسؤولين  عدة  زيارات  روسيا  وشهدت 
وأعضاء مجلس النواب وزيارات عدة قام بها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر 
إلى موسكو، إضافة لزيارته إلى حاملة الطائرات الروسية »األدميرال كوزنيتسوف«، في يناير 
2017، وذلك خالل عبورها المياه اإلقليمية الليبية في طريق عودتها من سوريا إلى روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية حينها في بيان لها أن المشير حفتر، تواصل مع وزير الدفاع 
الروسي سيرغي شويغو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وبحث معه محاربة اإلرهاب في منطقة 
األدوية  من  شحنة  الزيارة  ختام  في  حفتر،  تسليم  تم  أنه  البيان  ذكر  األوسط.كما  الشرق 

األساسية الضرورية للجيش الليبي والمدنيين.
وفي أغسطس الماضي، أثارت تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد 
ليبيا.ورأى  في  بالتدخل  روسيا  طالب  أن  بعد  الليبية  األوساط  في  واسعا  جدال  المسماري 
البعض إن الدول الكبرى تتدخل في ليبيا، وإن روسيا ليست صاحبة نوايا طيبة، مؤكدين 
الغربي.ويندرج  للنفوذ  التي تعتبر امتداًدا  المنطقة  أن موسكو تريد تثبيت حضورها في 

القوى  أبرز  إحدى  األمريكية،  المتحدة  الواليات  تعتبر 
كانت  حيث  الليبية،  الساحة  في  المتواجدة  الدولية 
في  ليبيا  قصفت  التي  الناتو  حلف  قوات  رأس  على 
العام 2011.لكن الحال تغير تماًما بعد أبريل من نفس 
العام عندما قتل السفير األمريكي في هجوم جماعة 

أنصار الشريعة على القنصلية األمريكية في بنغازي.
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بليبيا، حسب  الروسي  االهتمام 
إطار  في  الخبراء،  من  العديد 
خاللها  من  تهدف  أوسع  إستراتيجية 
جيوسياسي  دور  استعادة  إلى  موسكو 

بارز في المنطقة.
امكانية  عن  تقارير  عدة  وتحدثت 
ليبيا،  في  الروسي  العسكري  التدخل 
صحيفة  نشرت  الماضي،  يوليو  ففي 
»إكسبرت أونالين« الروسية تحت عنوان 
»روسيا ذاهبة إلى ليبيا«، تقريراً ناقشت 
فيه األنباء المتداولة حول إمكانية إقامة 
ليبيا،  شرقي  روسية  عسكرية  قاعدة 
صحيفة  نشرته  ما  إلى  استناداً  وذلك 

واشنطن تايمز األمريكية التي نقلت عن »وكالة االستخبارات المركزية االمريكية« معلومات 
إن  األمريكية  الصحيفة  وقالت  العسكري خارج حدودها،  نفوذها  عن عزم موسكو توسيع 

لدى روسيا طموح في التوجه إلى ليبيا بعد سورية.
الوطني  الجيش  قائد  بالطبع  هو  ليبيا  في  روسيا  خيار  فإن  الروسية  الصحيفة  وحسب 
عام  بروسيا بشكل  المسبق  علمه  زار موسكو سابقًا، فضاًل عن  الذي  الليبي خليفة حفتر 
بناء  الروسي  الجانب  من  حفتر  طلب  عن  أنباء  سرت  حيث  لغتها،  ومعرفته  فيها  لدراسته 
قاعدة عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرته شرقي ليبيا، وذلك ما لم يتم التعليق عليه 
بشكل رسمي، بينما تضاربت روايات وسائل اإلعالم بين مؤكد لقبول موسكو ذلك العرض 

وبين ناٍف له ومؤكد على عدم قبولها.
بونداريف، على  فيكتور  الروسي،  االتحاد  الدفاع في مجلس  لجنة  رئيس  من جانبه علق 
تلك األنباء في مقابلة مع وكالة »ريا نوفوستي« قائاًل إن »موسكو ليس لديها نية لبناء قواعد 
في هذه الدول«، مضيفًا أن موقف روسيا من قضية القواعد العسكرية في الخارج »عقالني 
ومتوازن«، دون توضيح مقصده من هذه العبارة، وذلك رغم الدعم العسكري الذي تقدمه 
وسيطرة  البالد  تقسيم  حالة  إنهاء  إلى  يسعى  الذي  الليبي  الوطني  للجيش  فعليًا  روسيا 

التنظيمات المدعومة من الخارج على بعض مناطقها.
ويبدو أن ليبيا باتت تشكل ساحة للتنافس الدولي، وبالتالي فإن روسيا تطمح إلى إيجاد 
الدولي، كفاعل مؤثر،  السياسي  للمشهد  العودة  لها فيها يمّكنها من  ثابت  موطئ قدم 
األميركية  المتحدة  الواليات  خصوصا  الكبرى،  الدول  من  خصومها  إلى  رسالة  وتوجيه 

وأوروبا، بأنها تستعيد دورها العالمي.
ومثل إلتحاق روسيا بالصراع الليبي، دافعا لمخاوف غربية خاصة أميركية من طبيعة الدور 
والعسكرية في  السياسية  العملية  تأثيره على سير  ليبيا ومحاوالت  الروسي في  والحضور 
البالد. وكان المبعوث األممي، غسان سالمة، أشار إلى أن هدف روسيا األساسي في ليبيا هو 
العودة إلى السوق الليبية ألنَّها كانت مصدًرا أساسيًّا للسالح، وتملك هناك عقوًدا بباليين 
بين  السوية«  »غير  العالقات  أن  سالمة  القذافي.وأكد  معمر  عهد  منذ  تعطلت  الدوالرات، 

تؤثر  األمريكّية  المتحدة  والواليات  روسيا 
على الوضع الليبي.

السياسي  اإلنسداد  تواصل  ظل  وفي 
واضح  وغياب  أمني  إنفالت  من   2011 منذ 
لمعالم الدولة، بات هذا البلد الغني بالنفط 
وساحة  األجنبية،  للتدخالت  سائغة  لقمة 
الباحثة  الدولية  القوى  بين  وتنافس  صراع 
فيه  يأمل  وقت  في  مصالحها،  تدعيم  عن 
وعودة  اإلنقسامات  إنهاء  في  الليبيون 
االستقرار وبناء دولة قوية قادرة على حماية 
وجه  في  سيادتها  على  والحفاظ  أراضيها 

التدخالت الخارجية.

بات النفوذ الروسي مؤخرا إحدى أبرز القوى الدولية نشاطا 
الدبلوماسية  نشاط  سارع  حيث  الليبية،  الساحة  في 
في  وتجسد  الملف،  هذا  في  ملحوظ  بشكل  الروسية 
زيارات متبادلة بين أطراف األزمة ومسؤولين روس، وكذلك 

تنسيق في المواقف مع دول جوار ليبيا.
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شريف الزيتوني

لم تعد األحداث المتسارعة في ليبيا منذ اإلطاحة بنظام العقيد معّمر القذافي في 2011، تعني الليبيين 
األطراف  من  العديد  وشعور  األهلي  التحارب  وضع  إلى  االستقرار  وضع  من  البالد  خروج  بعد  وحدهم، 
اإلقليمية والدولية بضرورة الدخول على خط األزمة باعتبارها معنية بكل التطورات التي تحصل ورؤيتها 
البلدان  بأن أي تراخ قد يؤثر بصفة مباشرة وغير مباشرة عليها، مثلما هو الحال مع تونس والجزائر، 

,,اللذان كانا دائما امتدادا مباشرا لليبيا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.
تونس والجزائر في الملف الليبي

تراجع الدور
وانفراط العقد الجامع
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على عكس الجزائر، التي كانت منذ لحظة األزمة وإلى حدود السنتين األوليين في موقع 
المراقب الذي يحترز من كل خطوة قد يخطوها، خاصة أنها متهمة برفض المسار الحاصل 
حتى  بليبيا  عالقة  في  خاصة  حالة  كانت  تونس  فإن  القذافي،  معّمر  العقيد  مع  والتعاطف 
في الفترة التي سبقت اإلطاحة بنظام القذافي بسبب تورط أطراف الحكم فيها في الحرب 

رضوخا لبعض الشروط الخارجية.
تونس الجارة األقرب جغرافيا واجتماعيا إلى ليبيا، اختارت أن تكون طرفا منذ أن أعلنت 
2011، مساندة التدخل الخارجي في ليبيا، بل إن أراضيها  حكومتها االنتقالية بعد يناير 
كانت ممرا لبواخر السالح الذي به تمت مواجهة النظام الليبي إلى حين اإلطاحة به، وقد 
فيها  رأت  التي  واليسارية  القومية  األطراف  قبل  من  عنيفة  فعل  بردة  الخطوة  تلك  قوبلت 
انخراطا صريحا في تدمير بلد شقيق وانصياعا إلمالءات إقليمية كان لإلسالميين في تلك 
كل  في  الحربة  رأس  كانتا  اللتين  وتركيا  قطر  بدولتي  عالقة  في  فيها  أساسي  دور  الفترة 

األحداث التي مّرت بها ليبيا.
األحداث  خالل  أولى  مرحلة  األقل؛  على  بمرحلتين  مر  الليبية  األزمة  في  التونسي  الدور 
األولى »للثورة« من خالل اإلعالن الصريح باالنحياز للجماعات المسلحة ضد العقيد معّمر 
القذافي، خاصة أن إسالميي تونس أصبحوا في بالدهم جزءا رئيسيا في المشهد السياسي 
وكانت أغلب المواقف ُتعّدل عليهم، بل إن كثيرا من قياداتهم دخلت إلى التراب الليبي في 
قلب األزمة وظهرت صور لرموز من حركة النهضة وموالين لها يرفعون السالح جنبا إلى 

ذلك  بعد  تبّين  الذين  المسلحين  مع  جنب 
أنهم من حملة األفكار الجهادية.

وعلى الرغم من التطورات التي شهدتها 
المواقف  تغيير  تفرض  كانت  والتي  ليبيا 
النهضة  حركة  صعود  لكن  يحصل،  مما 
إلى الحكم في تونس زادا من تعميق األزمة 
جانب  إلى  الواضح  االصطفاف  خالل  من 
أنفسهم  هم  دخولهم  رغم  المسلحين 
أثارها  مازالت  خطيرة  صراع  مرحلة  في 
ومظاهرها بادية إلى اليوم. فحركة النهضة 
المنتشية بغنيمة السلطة بدأت في تصفية 
الليبية سواء من  الرموز  الحساب مع بعض 

ةلم تعد األحداث المتسارعة في ليبيا منذ اإلطاحة بنظام 
العقيد معّمر القذافي في 2011، تعني الليبيين وحدهم، 
التحارب  وضع  إلى  االستقرار  وضع  من  البالد  خروج  بعد 
والدولية  اإلقليمية  األطراف  من  العديد  وشعور  األهلي 
بكل  معنية  باعتبارها  األزمة  خط  على  الدخول  بضرورة 

التطورات التي تحصل.
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خالل الزج بها في السجون دون مراعاة أدنى قيمة لألعراف السياسية واالجتماعية، بل وصل 
األمر بها إلى تسليم البغدادي المحمودي للمليشيات رغم التنبيهات التي وجهت إليها من 
المنظمات المحلية والخارجية، وقد ُنشرت في تونس أخبار أن النهضة سلمت المحمودي 

عبر صفقة نالت بفضلها عشرات المليارات.
إلى حدود أربع سنوات أعقبت »فبراير« ال يمكن الحديث عن دور تونسي فاعل في الملف 
الليبي باعتبار أن االصطفاف كان إلى جانب الفوضى وسلطة المليشيات دون مراعاة لخطر 
الموقف المتخذ والذي كانت تبعاته وخيمة على تونس نفسها بعد وقوع عديد العمليات 
اإلرهابية التي تشير كل المعطيات أن منفذيها إما دخلوا من ليبيا أو هربوا إليها نظرا ألنها 

كانت ساحة مفتوحة للتحارب والتحارب األهلي وانتشار اإلرهاب.
السبسي  قايد  الباجي  بصعود  التونسية،  السياسية  الخارطة  تغّيرت   ،2014 العام  بعد 
عالقة  في  النهضة  حركة  حكم  منظومة  مع  القطع  شعار  ورفع  الحكم  سّدة  إلى  وحزبه 
بالملف الليبي. وبعد سنتين من التأمل واالنتظار وفهم الخارطة الليبية ربما، اكتشف قايد 
على  المباشرة  الوضع  لتأثيرات  نظرا  ليبيا  في  المشاهد  دور  للعب  مجال  ال  أنه  السبسي 
تونس، فاختار منذ العام 2016 أن ينتهج سياسة خارجية مختلفة تقوم على التوافق وربط 
خيوط االتصال مع كل األطراف المعنية باألزمة الليبية في الداخل باإلضافة إلى التواصل 
مع األطراف الخارجية حولها، إلى أن خرجت في يناير 2017، ما يعرف بالمبادرة التونسية 
الليبيين  الفرقاء  مع  التونسي  الرئيس  يعقدها  التي  اللقاءات  وبداية  الليبية،  األزمة  لحل 
الهادفة إلى تقريب وجهات النظر، وفيها دعوات دائمة إلى الحل السلمي الذي يجب على 
الليبيين لوحدهم االلتزام به، وقد كانت اللقاءات مكثفة إلى حين اإلعالن عن دخول مصر 

نظرا  ثالثية  مبادرة  لتصبح  فيها  والجزائر 
أطراف  عدة  على  اآلخرين  البلدين  لتأثير 

في الداخل.
الليبي  الملف  الجزائر فإن تعاملها مع  أما 
كان مختلفا. فكل المؤشرات كانت تدل أنه 
على خالف تونس فإن الموقف الجزائري من 
األحداث التي وقعت في 2011، كان محترزا 
التحليالت كانت  أغلب  إن  بل  إلى حد كبير، 
العقيد  نظام  مع  تعاطفا  منها  تستخلص 
التصريحات  بعض  وحتى   القذافي  معّمر 
الفترة  تلك  في  الجزائرية  الدبلوماسية 

اختارت  ليبيا،  إلى  األقرب جغرافيا واجتماعيا  الجارة  تونس 
أن تكون طرفا منذ أن أعلنت حكومتها االنتقالية بعد يناير 
أراضيها  التدخل الخارجي في ليبيا، بل إن  2011، مساندة 
النظام  مواجهة  تمت  به  الذي  السالح  لبواخر  ممرا  كانت 

الليبي إلى حين اإلطاحة به.
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للوضع  المسايرة  من  نوعا  كانت 
موافقة  أو  قناعة  منها  أكثر  العام 
حتى  خرجت  وقد  األوضاع.  تطّورات  على 
المجلس  أعضاء  من  التصريحات  بعض 
الجزائري  الموقف  تنتقد  الليبي  االنتقالي 

التي اعتبرته معاديا »للثورة«.
شءي  هنالك  ليس  السياسة  في  لكن 
عجلة  أن  خاصة  الثابت  الموقف  اسمه 
في  األقل  على  الوراء  إلى  تعود  ال  التاريخ 
شكلها الطبيعي، فبدأت الجزائر تتعامل مع 
على  الحاصلة  للتطورات  وفقا  الليبي  الواقع 
الجزائر  أن  واضحا  كان  واحد  شءي  األرض، 
التي  البرية  حدودها  هو  فيه  حازمة  كانت 
ظل  في  المراقبة  عمليات  فيها  تضاعفت 
الجهادية  للمجموعات  التدريجي  االنتشار 
اختراقها  تتخوف من  ما كانت  العنيفة وهو 

لحدودها.
شءي آخر يمكن تسجيله في عالقة الجزائر 
العام  إلى   2012 منذ  الليبي  الملف  في 

2015، وهو رفضها الصريح ألي تدخل خارجي نظرا لخطورته على األرض وألن سلبياته 
من  ذاتي  تخوف  أنه  على  الجزائري  الموقف  نفهم  قد  هنا  إيجابياته.  من  أكثر  ستكون 
تجاعيات التدخل على الجزائر نفسها ذات الحدود الممتدة والمفتوحة على مساحات بعيدة 
خاصة مع بلد أصبح السالح نوعا من الموضة االجتماعية المنتشرة لدى كل األطراف بما 

فيها ذات التوجهات الجهادية المتربصة بأي حدود مع ليبيا.
بعدها أعلنت الجزائر عن رؤيتها لحل األزمة الليبية، عبر إشراك كل األطراف مهما كانت 
درجة اختالفها، في بلورة عملية سياسية تخرج البالد من المأزق الذي وقعت فيه، مؤّكدة 
أن ذلك ال يمكن تحقيقه إال بضبط انفالت المليشيات وضرورة إلغاء كل مظاهر التسليح 
باعتبارها عائقا دائما أمام أي عملية تقّدم. وما يالحظ في الرؤية الجزائرية أن حديثها عن 
دورهم  أن  تؤمن  ألنها  السابق  النظام  أنصار  أيضا  وضوح  بكل  تعني  كانت  األطراف  كل 
إلى أن استثناءهم يعني إقصاء لطرف ثابت في المجتمع  يمكن أن يكون كبيرا باإلضافة 

الليبي ال يمكن ألي عملية مصالحة أن تتم دون التواصل معهم.
الثالثية مع تونس ومصر  المبادرة  الجزائر في مشروع  2017، دخلت  العام  وبداية من 

تكثفت  حيث  الليبية،  األزمة  حل  أجل  من 
الجزائر  واستقبلت  البينية،  االجتماعات 
السياسيين  من  عددا  ومصر  تونس  مثل 
األزمة  لحل  رؤيتها  تطرح  وكانت  الليبيين 
والقائمة أساسا على حل سياسي بين مختلف 
تشكيل  على  العمل  بعده  يمكن  الفرقاء 
األمور  ضبط  على  قادرة  لدولة  فعلية  نواة 
المبادرة  فيه  توافقت  وهو  واقتصاديا  أمنيا 
الثالثية مع البعثة األممية التي دخلت كطرف 
فاعل أصبح تدريجيا هو رأس الحربة في كل 
العملية وأصبح الدوران التونسي والجزائري 
يتقّلصان تدريجيا إال في بعض المشاورات 
أو احتضان االجتماعات دون أن تكون طرفا 
التطورات  وما  تونس،  إلى  بالنسبة  فيها 
البلدين  ليبيا واكتفاء  التي تمّر بها  األخيرة 
الدور  تراجع  على  دليال  إال  منفردة  ببيانات 

وانفراط العقد الجامع )المبادرة الثالثية(*.

خالف  على  أنه  تدل  كانت  المستنتجة،  المؤشرات  كل 
تونس، فإن الموقف الجزائري من األحداث التي وقعت في 
2011، كان محترزا إلى حد كبير، بل إن أغلب التحليالت كانت 
تستخلص منها تعاطفا مع نظام العقيد معّمر القذافي.

الليبية  األزمة  في  فاعل  كطرف  األممية  البعثة  دخول  مع 
أصبح الدوران التونسي والجزائري يتقلّصان تدريجيا إال في 
تكون  أن  دون  االجتماعات  احتضان  أو  المشاورات  بعض 

طرفا فيها بالنسبة إلى تونس.
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الحبيب األسود 

القوات  آمر  حفتر،  خليفة  المشير  الليبي  الوطني  للجيش  العام  القائد  كلف  الجاري  سبتمبر  أوائل  في 
الخاصة بنغازي ونيس بوخمادة أمرا لمجموعة عمليات الجنوب.

ونص قرار التكليف على أن تكون مهام المجموعة التي ستتخذ من قاعدة تمنهنت العسكرية مركزا 
لها، تأمين مناطق الجنوب الغربي، والقضاء على من وصفها بالعصابات والمجموعات اإلرهابية والمرتزقة 

,,والظواهر السلبية من تهريب وتجارة مخدرات وأسلحة وبشر؛ وفق البيان.
جنوب ليبيا بين متآمري 

قطر و متمردي تشاد 
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من  أيام  بعد  التكليف  هذا  وجاء 
أن  حفتر   خاللها  أكد   ،. تصريحات 
بسبب  معقد،  الليبي  الجنوب  في  الوضع 
المسلحة  للفصائل  تقدمه قطر  الذي  الدعم 
وقال  التشادية،  الفصائل  سيما  ال  المختلفة، 
أن الوضع في الجنوب الليبي تحول إلى ساحة 
التي  اإلرهابية  التنظيمات  لمختلف  خلفية 
خاصرة  في  شوكة  لتكون  قطر  تستخدمها 
المعارضة  أجنحة  أقوى  أن  إلى  مشيرا   ليبيا، 
قطر،  من  دعًما  تتلقى  المسلحة،  التشادية 

لزعزعة أمن ليبيا وتشاد.
لكسر  جاء  حفتر  قرار  أن  المراقبون  ويرى 
شوكة قطر في جنوب بالده ، بعد أن كان نّبه 

إليها في تصريحاته األخيرة ، 
أبرزت  وإستخباراتية  أمنية  تقارير  وكانت 
دور نظام الدوحة في دعم جماعات المرتزقة 
حالة  على  اإلبقاء  أجل  من  الليبي  بالجنوب 
دول  على  المفتوحة  المنطقة  تلك  في  التوتر 

الساحل والصحراء التي يتحرك فيها إرهابيون معروفون بقربهم من قطر ، وأن تلك الجماعات 
، كما  البلدين  بين  المشتركة  الجنوبية  الحدود  المصرية من  األراضي  الى  التسلل  تعمل على 
أنها تمّثل ملجأ لإلرهابيين الفارين من المدن والقرى المحررة من تنظيمي داعش والقاعدة في 

شمال شرق  البالد ، وخاصة من مدن بنغازي واجدابيا ودرنة وسرت
القطري  الدعم  بسبب  أكثر  تتأزم  قد  ليبيا  جنوب  في  األوضاع  أن  من  المراقبون  وحذر 
للجماعات اإلرهابية وعصابات المرتزقة التابعة لتنظيمات المتمردين التشاديين والتي يرتبط 

بعضها بالدوحة مباشرة 
وفي أغسطس الماضي ، دعا آمر القوات الخاصة “الصاعقة” التابع للجيش الوطني  ونيس 
بو خمادة، الشعب الليبي إلى حمل السالح والهرع إلى الجنوب لمقارعة وطرد العصابات التشادية 

واإلرهابيين
المنطقة  الوضع في  ، إن  الجنوب  الذي كلفه حفتر  بإمرة مجموعة عمليات   ، وقال بو خمادة 
والقوات  الجيش  الجنوب بطردهم قريبا كما فعل  اإلرهابيين في  للغاية، متوعدا  الجنوبية مزر 

المساندة في كل من بنغازي، ودرنة، وسرت.
وأشار إلى أن االختالف األيديولوجي والسياسي والجهوي ال يفيد أحدا، ذلك أن ليبيا أصبحت 
الخالفات  ونسيان  واالتفاق  الوحدة  ضرورة  على  وشدد  اإلجرامية.  والعصابات  لإلرهاب  مرتعا 
إلنقاذ الجنوب من العناصر األجنبية، وتأمين ليبيا وطًنا للجميع، وأن نكون على قلب رجل واحد، 

حتى ال ندفع الثمن جميًعا، وفق تعبيره 
الدول  بعض  من  مدعومة  الجنوب  في  أجنبية  عناصر  هناك  أن  مسؤول،  ليبي  مصدر  وذكر 
األجنبية وفي مقدمتها قطر ، تهدف إلى عزل الجنوب الليبي عن المؤسسات الوطنية وتحويله 
الجنوب  التشادية وغيرها في  العناصر  إمارة لتجارة السالح والتهريب واإلرهاب.وأضاف أن  إلى 

الليبي هي التي تحرك مشهد االقتتال وتجلب 
عناصر أجنبية بهدف السيطرة على المنطقة 
عاصمة   ، سبها  بلدية  عميد  أكد  ،بينما 
اإلقليم الجنوبي ، حامد الخيالي ، أن العصابات 
صواريخ  تحمل  سيارات  تستخدم  التشادية 
االحتياجات  لتوفير  الدولة  داعيا  »جراد«، 
ان  عاجل.وأضاف،  بشكل  للمدينة  األساسية 
دعم  وصلها  التشادية  اإلرهابية  »العصابات 
شنت   أن  بعد  نعلمها  ال  جهات  من  عسكري 
في مايو الماضي هجوما واسعا على مقر اللواء 
أطرافا  أن  غير   ،.« سبها  مدينة  في  السادس 

في  الدوحة  نظام  دور  أبرزت  وإستخباراتية  أمنية  تقارير 
اإلبقاء  أجل  من  الليبي  بالجنوب  المرتزقة  جماعات  دعم 
على حالة التوتر في تلك المنطقة المفتوحة على دول 
معروفون  إرهابيون  فيها  يتحرك  التي  والصحراء  الساحل 

بقربهم من قطر
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من  جاء  الدعم  أن  أكدت  عسكرية 
قطر عن طريق بلد ثالث 

وكان  المبعوث األممي غسان سالمة  حذر 
األجانب  المرتزقة  من  عناصر  ثمة  إن  من 
النفطية  موانئ  على  السيطرة  يحاولون 
الهالل  منطقة  في  مؤخًرا  حدث  ما  غرار  على 
ألف   850 الخام  اإلنتاج  أفقد  مما  النفطي، 
تعيد  أن  قبل  وذلك  النفط،  من  يوميًّا  برميل 

قوات الجيش السيطرة عليها.
وأشار سالمة، خالل إحاطة له أمام  مجلس 
إلى  ليبيا،  في  الوضع  بشأن  الدولي  األمن 
العمل  بغياب  يرتبط  السياسي  التقدم  أن 
الماضية  “األيام  بأن  منوهًا  العسكري، 
شهدت تطورات عنيفة؛ مما انحرف باالهتمام 

عن المكاسب السياسية”.
وعبر سالمة عن قلقه من أن الوضع الراهن 
في  البلد  وأن  لالستمرار،  قابل  غير  ليبيا  في 
النفطي  الهالل  في  األزمة  وأن  تدهور،  حالة 
أتاحت لمحة عما تخبؤه األيام ما لم يتم إحراز 

تقدم ملموس اآلن. وحذر سالمة من أنه يجب معالجة اإلحباطات المتعلقة بتوزيع الثروات ونهب 
الموارد وإال فإن االتفاقات المتعلقة باستئناف إنتاج النفط لن تصمد طويال.

ورغم أنه لم يكشف هوية األطراف الداعمة للمرتزقة ، إال أن  تصريحات سالمة جاءت  بعد أن 
تأكد دور المتمردين التشاديين المدعومين من قطر في  الهجوم اإلرهابي على منطقة الهالل 
، حيث قالت مصادر عسكرية ليبية أن  ، وعلى إيواء الدوحة  لزعيمهم تيمان أرديمي  النفطي  
المئات من عناصر المعارضة التشادية المسلحة المدعومة من قطر  ، والناشطة داخل التراب 
الليبي ، شاركت في الهجوم الذي قاده  في يونيو الماضي إبراهيم الجضران على مينائي راس 
النوف والسدرة ، الى جانب مسلحي ما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي وتنظيم القاعدة وفلول 

ما يسمى مجلس شورى المجاهدين في بنغازي واجدابيا ودرنة 
المعارضة  قوات  إن  المسماري  أحمد  العقيد  للجيش  العامة  القيادة  باسم  الناطق  وبّين 
التشادية المسلحة المدعومة من قطر شاركت في الهجوم على منطقة الهالل النفطي في أكثر 
من مناسبة ، كما  أكد آمر عمليات سالح الجو التابع لقيادة الجيش العميد الطيار محمد منفور 
وجود تحالف بين الجماعات اإلرهابية ومنها سرايا الدفاع عن بنغازي ومتمردي  تشاد إلستهداف 

األمن الوطني لليبيا.
وأضاف أن قوات المعارضة التشادية أعطت وعوداً بدعم وميلشيات االسالم السياسي ما دعا 

القوات المسلحة إلى صد الجماعات الغازية المتحالفة مع قطر وفقًا لقواعد اإلشتباك 
وفي 17 يونيو الماضي ، اعلن الجيش الوطني الليبي انه يمتلك معطيات عن استقبال الدوحة 
إبراهيم الجضران قائد الجماعات اإلرهابية التي نفذت هجومًا على منطقة الهالل النفطي نقال 

عن قناة ليبيا االن .
مع  لقاءات  هناك  كانت  انه  واضاف  
مسؤولين قطريين وعدوا بتمكين الجضران 
من كل أنواع الدعم لتنفيذ مهمته ، مضيفت  
النفطي كان مدعومًا  الهالل  الهجوم على  أّن 
إلمرة  يخضعون  تشاديين  مرتزقة  قبل  من 
الدوحة،  في  المقيم  أرديمي  تيمان  المتمرد 
لتنسيق  الجضران  مع  لقاء  له  كان  والذي 

التعاون بينهما
بوجود  التشادية  المعارضة  إعترفت  كما 
عناصر لها بليبيا تقاتل ضمن مليشيا سرايا 
بنغازي اإلرهابية المدعومة قطريا ، مبينة أن 

كان  المبعوث األممي غسان سالمة  حذر من إن ثمة عناصر 
موانئ  على  السيطرة  يحاولون  األجانب  المرتزقة  من 
الهالل  منطقة  في  مؤخًرا  حدث  ما  غرار  على  النفطية 
النفطي، مما أفقد اإلنتاج الخام 850 ألف برميل يومًيّا من 

النفط، وذلك قبل أن تعيد قوات الجيش السيطرة عليها.
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قادة من مسلحيها وقعوا أسرى لدى قوات الجيش.
وفي ابريل  2017  بث التلفزيون الحكومي التشادي  لقاءات مع بعض أفراد المجموعة  
الدولة  »شرعية  إلى  عودتها  اعلنت  والتي  كلوتو  ويوسف  حامد  محمد  يقودها  التي  المسلحة 

التشادية«. 
وخالل االعترافات أكد حامد وكلوتو أنهما عادا رفقة عدد من مسلحي المعارضة  إلى شرعية 
الحكومة في تشاد، بعد مشاركتهم في هجوم مسلحي » سرايا الدفاع عن بنغازي المدعوم من 
2017«  ،وتابع  أنه ورفاقه المسلحين بالمعارضة  قطر على منطقة الهالل النفطي في مارس  
آخر  ليبي  يقاتلون كمرتزقة ضد طرف  أنهم  ليكتشفوا  تنظيم داعش  القتال ضد  وافقوا على 
في قضية غير واضحة لهم ، في إشارة الى تورطهم في القتال ضد الجيش الوطني الليبي الذي 
تناصبه الدوحة العداء ، إال أن تلك اإلدعاءات لم تقنع المراقبين ممن يرون أن متمردي تشاد 
األميري  الديوان  ضيافة  في  المقيم   زعيمهم  على  إمالؤها  يتم  قطرية  أجندة  وفقة  يعملون 
بالدوحة تيمان أرديمي لينقلها بدوره الى أنصاره من المسلحين المتحصنين باألراضي الليبية 
وقد  أقرت المعارضة التشادية بوجود عناصر لها بليبيا تقاتل ضمن مليشيا سرايا بنغازي 
اإلرهابية المدعومة قطريا ، مبينة أن قادة من مسلحيها وقعوا أسرى لدى قوات الجيش ، ودعا 
سليمان أوبسكي أحد قادة المعارضة التشادية المسلحة  قيادة الجيش الليبي الى إطالق سراح 

عدد من قادة المعارضة الذين وقعوا أسرى لدى الكتيبة 1166 التابعة للجيش.
جهاز  مدير  حذر    ،  2017 أكتوبر  وفي 
خطورة  من  كوقري  أحمد  التشادي  األمن 
وجود مجموعات سودانية وتشادية متمردة 
الجنوب  في  تتمركز  بالمرتزقة،  وصفها 
الليبي وتقاتل إلى جانب أطراف ليبية حسب 

الطلب
هذه  إن  التشادي  المسؤول  وقال 
المجموعات تقاتل كمرتزقة ،و أن الخرطوم 
وأنجامينا  يوليان المسألة أهمية كبيرة ألن 
تحت  يعودوا  أن  يمكن  “المرتزقة”  هؤالء 
في  أو   تشاد  في  األمن  لزعزعة  ظرف  أي 

السودان،
أعلنت   ،  2018 يونيو   من  الرابع  وفي 
، أن  الليبية  العامة للقوات المسلحة  القيادة 
استهدفت  قد  الليبي  الجو  سالح  مقاتالت 
للمعارضة  تابعة  مسلحة  آليات  تجمع 

التشادية جنوب البالد.
وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات 

التابعة  الحربية  المقاتالت  »دمرت  صحفي:  بيان  في  المسماري  أحمد  العميد  الليبية  المسلحة 
الصينية في  العمارات  التشادية بجوار  للمعارضة  تابعة  آليات مسلحة  الليبي تجمع  الجو  لسالح 

منطقة أم األرانب جنوب البالد«.
وقال آمر غرفة عمليات سالح الجو الليبي التابع اللواء محمد منفور: »قامت طائرات االستطالع 
الحربية برصد وتحديد موقع لمسلحي المعارضة التشادية وآلياتها في جنوب غرب ليبيا شمال 
المقاتلة  الجو  سالح  طائرات  أقلعت  الموقع  من  التأكد  »بعد  أنه  مضيفا  األرانب«،  أم  منطقة 

واستهدفته«.
وذكر المنفور أن »مساحة الحدود الجزائرية لغاية وسط الحدود الليبية التشادية تبلغ 1300 
مالي  مثل  الجوار،  دول  من  ليبيا  إلى  تسللوا  الذين  للمقاتلين  الرئيسي  الممر  وهي  كيلومترا، 
قبل  من  تستغل  المنطقة  »تلك  أن  إلى  مشيرا  األجانب«،  إلى  باإلضافة  أفريقيا،  ووسط  وتشاد 

مسلحي المعارضة التشادية في أنشطة ممنوعة ومحرمة دوليا«
في 2010  قالت المعارضة التشادية  أنها تشترط حضور قطر كضامن سالم في اإلتفاق مع 
الحكومة المركزية ،وأكد محمد شريف جاكو المفتش العام للمعارضة التشادية  آنذاك  ” أن 
المعارضة التشادية طلبت ضمانات دولية وإقليمية من أجل تحقيق سالم  في الدولة التشادية، 

ومن بين تلك الضمانات حضور دولة قطر كضامن لعملية السالم « 
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وفي 22 مارس 2013 أعلن ما يسمى بإتحاد قوى المقاومة المسلحة التى أوقفت القتال بعد 
اتفاقات السالم الموقعة بين تشاد والسودان فى 2009، استئناف التمرد المسلح ضد الرئيس 
ادريس ديبى ،وقال  تيمان ارديمى، أحد أهم شخصيات التمرد من مقر إقامته فى الدوحة: »قررنا 

استئناف النضال، النضال المسلح بالتأكيد«.وفق تعبيره 
“تستغل  قطر  أن  طه،  حسين  إبراهيم  تشاد،  خارجية  وزير  قال     2017 أغسطس   25 وفي 
هناك  “أن  إلى  مشيًرا  تشاد”،  في  االستقرار  لزعزعة  تهدف  بأعمال  لتقوم  الليبية  الحدود 
جماعات معادية لتشاد تدعمها قطر، ويديرها مجموعة من الشخصيات المعروفة، الموجودة 
مستعدة  بالده  قوات  “أن  تشاد،  خارجية  وزير  وأكد  القطرية”.  الحكومة  من  بدعم  ليبيا  فى 

ومجهَّزة للتعامل مع الجماعات اإلرهابية”،
وفي 27 يونيو 2018 عبرت الحكومة التشادية عن قلقها للوضع األمني في ليبيا حيث ينتشر 
»مرتزقة« تشاديون، وقالت في بيان  »إن تصاعد الحرب بين االخوة األعداء الليبيين عبر مرتزقة، 

تثير قلق تشاد إلى أقصى حد باعتبارها بلدا مجاورا«.
وأضاف أن ليبيا »تشكل عنصر تهديد محتمل لمجمل بلدان المنطقة« وتلفت حكومة تشاد 
»انتباه المجتمع الدولي إزاء اللجوء المتكرر للمرتزقة في هذه األزمة الليبية وتنامي االتجار في 

المخدرات والبشر«.
يأتي ذلك ، في الوقت التي تشير فيه التقارير األمنية والمخابراتية الى دور نظام الدوحة في 
دعم جماعات المرتزقة األفارقة بالجنوب الليبي من أجل اإلبقاء على حالة التوتر في تلك المنطقة 
المفتوحة على دول الساحل والصحراء التي يتحرك فيها إرهابيون معروفون بقربهم من تنظيم 

على  تعمل  الجماعات  تلك  وأن   ، الحمدين 
الحدود  من  المصرية  األراضي  الى  التسلل 
أنها  كما   ، البلدين  بين  المشتركة  الجنوبية 
المدن  من  الفارين  لإلرهابيين  ملجأ  تمّثل 
والقرى المحررة من تنظيمي داعش والقاعدة 
مدن  من  وخاصة   ، البالد  شرق   شمال  في 

بنغازي واجدابيا ودرنة وسرت
وحذر المراقبون من أن األوضاع في جنوب 
القطري  الدعم  بسبب  أكثر  تتأزم  قد  ليبيا 
المرتزقة  وعصابات  اإلرهابية  للجماعات 
التشاديين  المتمردين  لتنظيمات  التابعة 

والتي يرتبط بعضها بالدوحة مباشرة 
 وبالتزامن قالت كتيبة سبل السالم  ، التابعة 
للجيش الوطني الليبي ، والتي تنشط بمدينة 

حضور  تشترط  أنها  التشادية   المعارضة  قالت    2010 في 
المركزية  الحكومة  مع  اإلتفاق  في  سالم  كضامن  قطر 
للمعارضة  العام  المفتش  جاكو  شريف  محمد  ،وأكد 
التشادية  آنذاك  ” أن المعارضة التشادية طلبت ضمانات 
دولية وإقليمية من أجل تحقيق سالم  في الدولة التشادية، 
ومن بين تلك الضمانات حضور دولة قطر كضامن لعملية 

السالم « 
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ألقت  أنها   ) شرق  جنوب   ( الكفرة 
القبض  على أحد قيادات الميليشيات 
اإلرهابية التي تمتهن الخطف والحرابة والقتل 

واالبتزاز في جنوب البالد 
وأفاد المكتب اإلعالمي بكتيبة سبل السالم 
أن اإلرهابي يحمل الجنسية التشادية، ويدعى 
و  الله”  بــ”أبي عبد  الله و يكنى  محمد عبد 

يعيش في غرب ليبيا.
يظهر  فيديو  شريط  الكتيبة   ونشرت 
التحقيق الذي أجرته مع ذلك القيادي و الذي 
تقوم  إرهابية  جماعة   16 نحو  بوجود  اعترف 
باختطاف المدنيين و عدد من عناصر الجيش 
الكفرة والجغبوب برئاسة  الليبي في مدينتي 

القيادي زكريا الجربوع وهو تشادي الجنسية.
سيارات   4 بامتالكه  القيادي  واعترف 
قيادته فحسب،  فردا تحت   14 مسلحة، تضم 
هم من يقومون بممارسة عمليات االختطاف 

في ليبيا.
الله”، أنهم  ” عبد  القيادي اإلرهابي  وقال 

يتلقون الدعم سواء من معدات أو محروقات كالوقود أو حتى المال الذي يتم إرساله من منطقة 
اربيانا، مشيرا إلى أن المال الذي يتم التحصل عليه من أهالي األسرى يتم إرساله عبر وسيط إلى  

بلد مجاور ، لدعم المتمردين ضد نظام الرئيس إدريس ديبي 
ومن أبرز الجماعات التشادية الناشطة في الجنوب الليبي ، وفق الباحث الليبي وأستاذ العالقات 
الدولية والسياسات المقارنة إبراهيم هيبة، تجّمع القوى من أجل التغيير في تشاد ،وهو إحدى 
حركات المعارضة التشادية المسيطرة على مناطق مهمة  جنوبي ليبيا، ولها مواقع في جنوب 
التشادية  القوميات  وتحديدا  )الدازقرا(  قومية  خارج  من  القبلي  االنتماء  عليها  ويغلب  سبها 
المنتشرة في شرق تشاد، وأهمها )الزغاوة( التي ينتمي إليها زعيم هذه الحركة الجنرال تيمان 
أرديمي المقيم في قطر منذ عشر سنوات  ، وهو واحد من أشهر قادة المعارضة التشادية. شغل 
قبل تمّرده منصب مدير مكتب الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي تربطه به صلة رحم، كاد 
ينجح التحالف الذي أنشأه مع الجنرال محمد نوري في إسقاط حكم إدريس ديبي في 1998، وال 

يزال يحظى بدعم مباشر من نظام الدوحة
والحركة من أجل الديمقراطية والعدالة في تشاد ،وهي تتكّون من شعب التبو تأسست في 
جبال »التو« أو »تيبستي«، انتقلت أغلب كوادرها للعمل في جنوب ليبيا كنشطاء تبو، يزعمون أنهم 
هذه  في  بارزون  عناصر  هم  المحتل  الجنوب  في  التبو  واجهة  يتصدرون  ممن  وكثير  ليبيون، 
طالبت  التي  التشادية  الحكومة  من  بطلب  أكثرهم  سجنت  قد  الليبية  الحكومة  وكانت  الجبهة 

بتسليمهم في التسعينات.
التبو  من  بالكامل  مكونة  تمرد  حركة  الصحراءوهي  أجل  من  المسلحة  الثورية  والقوات 
وموجهة ضد حكومة النيجر، وقعت اتفاقيات مع الحكومة النيجرية ثم انتقلت مع 2011 للعمل 
في جنوب ليبيا، ومن أبرز زعمائها بركة وردكو المهدي، الذي استعان به النظام أواًل ثم نجحت 

منتصف  في  قلبه  في  دولية  استخباراتية  قوى 
أسماها  مسلحة  لكتيبة  نواة  ليؤسس   2011
عضو  السعيدى،  علي  وكان  الصحراء«.  »درع 
براك  مدينة  عن   الليبى  النواب  مجلس 
التى وصفها  إتهم   قطر   ، الجنوبية  الشاطءي 
بـ«راعى تقسيم ليبيا تحت قيادات القوة الثالثة« 
الليبى  الجنوب  فى  يحدث  ما  وراء  بالوقوف 
حاليا، محذًرا من أن ما حدث فى الجنوب بداية 

تغير ديموغرافى كبير.
فى  أجنبية  قوات  وجود  السعيدي   وأكد 

أحمد  العقيد  للجيش  العامة  القيادة  باسم  الناطق  بيّن 
المسلحة  التشادية  المعارضة  قــوات  إن  المسماري 
منطقة  على  الهجوم  في  شاركت  قطر  من  المدعومة 

الهالل النفطي في أكثر من مناسبة
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الجنوب الليبى، ممثلة فى المعارضة التشادية وعناصر إحدى الدول األفريقية األخرى، الفتا إلى 
أن مواطني الجنوب أدركوا وجود القوات األجنبية المدعومة من الخارج داخل بالدهم.

قطر تؤجج الصراع

قطر  البريني،  العجيلي  الليبية،  والمدن  للقبائل  األعلى  المجلس  رئيس  إتهم   ، جانبه  ومن   
بالوقوف وراء االضطرابات التي  شهدتها مدينة سبها، عاصمة الجنوب الليبي، مؤخرا  بهدف 
تأجيج الصراع بين القبائل الليبية، تمهيدا لتقسيم البالد.وأضاف  أّن ما حدث ويحدث في سبها 
هو تنفيذ لمخطط خطير يراد من خالله تقسيم البالد، لكن ما يتم إغفاله هو وجود طرف ثالث 
وراع حقيقي لما يحدث في الجنوب، وهو قطر التي تمثل رأس الفتنة في ليبيا، ال سيما في الجنوب 

الليبي.
وتابع البريني أن قطر ال تريد االستقرار في الجنوب الليبي، مؤكًدا أن المتمردين السودانيين 
الجنوب  في  األوضاع  لتأجيج  قطر  من  والعسكري  المالي  الدعم  على  يحصلون  والتشاديين 

واالستيالء على خيراته.
وأردف: “الجنوب الليبي مساحة جغرافية شاسعة وكثافة سكانية محدودة، وهو مستهدف من 
الداخل والخارج لما يحتويه من آبار نفط وكميات كبيرة من الذهب والمعادن والثروات، والتي 
قلقه  ” معربا  عن  والسودان،  والنيجر  القادمة من تشاد  الميليشيات  قبل  اآلن من  تستهدف 
بشأن مستقبل ليبيا ومخاوفه من مخططات تقسيم البالد، مضيًفا أنه يرى أن ليبيا ذاهبة إلى 
التقسيم، وأن المجموعة المسلحة التي تنشط في الجنوب الليبي تعمل من أجل تكريس “إقليم 

فزان” بدعم قطري لم يعد خافيا عن أحد
وتشير مصادر عسكرية ليبية الى أن النظام القطري يخطط لعزل الجنوب ليجعل منها ملجأ 
للجماعات اإلرهابية التي يديرها ويمولها ويدفع بها لتنفيذ مؤامراته ضد دول المنطقة  التي 

الحمدين  تنظيم  مؤامرات  من  أغلبها  عانى 
قطر   أن  وتضيف   ، الماضية  السنوات  خالل 
أمراء  خالل  من  الجماعات  تلك  في  تتحكم 
إرهابيين  و   ، الدوحة  في  تستضيفهم  حرب 
توفر لها الدعم المالي واللوجيستي ، محذرة 
تكون  أن  يعني  الليبي  الجنوب  فصل  أن  من 
العمق  على  مفتوحة  لإلرهاب  دولة  هناك 
شمال  في  األمني  الوضع  تهدد  و  اإلفريقي 

القارة 

حركة  الصحراءوهي  أجل  من  المسلحة  الثورية  القوات 
حكومة  ضد  وموجهة  التبو  من  بالكامل  مكونة  تمرد 
النيجر، وقعت اتفاقيات مع الحكومة النيجرية ثم انتقلت 

مع 2011 للعمل في جنوب ليبيا.


