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مجلة »المرصد« 

بين ترحيب دويل ومواقف 
ومختلفة،  متباينة  داخلية 
لذهاب  الليبيون  يستعد 
األلمانية  العاصمة  إىل 
برلين من أجل مؤتمر دويل 
المياه  تحريك  محاولة  يف 
العميقة  األزمة  يف  كدة  الرا
البالد منذ  التي تغرق فيها 

سنوات.

مؤتمر برلين بين الحماس الدولي وفتور الّداخل الليبي: االفتتاحية

؟
هــل ينجــح

في ما فشـلت
فيه مؤتمرات أخرى 
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والتي  طرابلس،  العاصمة  حول  المندلعة  بالحرب  أشهر  منذ  تعمقت  أزمة 
كبير  تصّلب  وسط  وجرحى،  قتلى  بين  الضحايا  ومئات  النازحين  آالف  خلفت 
للمواقف بين طريف الحرب. فالجيش الوطني الليبي جّدد تأكيده أنّه ال سبيل 
رفض  مقابل  يف  و«اإلرهابيين«  بـ«الميلشيات«  أسماهم  من  مع  للتفاوض 
مواقعها  إىل  الجيش  قوات  عودة  قبل  حوار  أو  مفاوضات  ألي  الوفاق  حكومة 

قبل الرابع من أفريل.
مؤتمر برلين الذي يأيت يف سياق أزمة حادة وشديدة التعقيد يعيد طرح إعادة 
مؤتمر  فال  عقيمة.  بنتائج  ولكن  سابقة،  مؤتمرات  أعلنتها  التي  النقاط  نفس 
وحفتر،  السّراج  بين  أبوظبي  لقاءات  وال  إيطاليا  يف  باليرمو  مؤتمر  وال  باريس 
وال كل اللقاءات السابقة، ورغم كل وعودها، لم ينجح أي منها يف إيجاد مخرج 

حقيقي وعملي لألزمة الليبية.
الّدولية.  األطراف  المؤتمر رغم حماس مختلف  األمل ضعيًفا، يف نجاح  يبدو 
ضعف األمل هذا مرّده تصريحات الّداخل الليبي بأطرافه المتنافرة والمتناحرة. 

تصريحات تتراوح بين الّرفض المطلق 
وبين الّرفض المشروط.

هل تدفع القوى الخارجيـة
نحو نجاح المؤتمر؟ 

مؤتمر  حول  الّدويل  اإلجماع  يبدو 
الوحيدة  الورقة  هو  جديد،  ليبي 
الفرقاء  جمع  اتجاه  يف  الضاغطة 
طاولة  على  األقل-  -على  الليبيين 
واحدة. لقاء )لو تم( سيكون هو األّول 
العملية  بداية  مع  أفريل  شهر  منذ 
الجيش  أطلقها  التي  العسكرية 
العاصمة  على  للسيطرة  الليبي 

مؤتمر برلين الذي يأتي في سياق أزمة حادة وشديدة 
التعقيد يعيد طرح إعادة نفس النقاط التي أعلنتها 
مؤتمر  فال  عقيمة.  بنتائج  ولكن  سابقة،  مؤتمرات 
لقاءات  وال  إيطاليا  في  باليرمو  مؤتمر  وال  باريس 
اللقاءات  كل  وال  وحفتر،  السرّاج  بين  أبوظبي 
في  منها  أي  ينجح  لم  وعودها،  كل  ورغم  السابقة، 

إيجاد مخرج حقيقي وعملي لألزمة الليبية.
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القطيعة  بمثابتة  التصريحات  مختلف  وفق  بدت  عسكريّة  عملية  طرابلس. 
وحجم  المتبادلة  التصريحات  حّدة  تكشفها  قطيعة  الطرفين.  بين  النهائّية 

االتهامات بين الطرفين. 
الليبي،  الشأن  يف  المتداخلة  الّدولّية  األطراف  مختلف  تتحّدث  ذلك  ومع 
وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية على الّدفع نحو الحوار يف ليبيا وانجاح 

مؤتمر برلين المنتظر عقده خالل الشهر الجاري يف العاصمة األلمانية.
وزير الخارجية األمريكية مايك بومبيو قال يف تصريحات منذ أيام إن »التوصل 
إىل وقف إلطالق النار يف ليبيا يمثل أولوية مطلقة بالنسبة للواليات المتحدة«. 
موضًحا يف مؤتمر صحفي مع نظيره اإليطايل لويجي دي مايو، أنه ناقش األمر 
كونتي، مشددا  الوزراء جوزيبي  ورئيس  ماتاريال  اإليطايل سيرجيو  الرئيس  مع 

على ضرورة الحد من العنف يف ليبيا واستمرار العملية السياسة.
وأعرب وزير الخارجية األمريكية، عن 
أمله يف أن يعمل مؤتمر برلين القادم 
وإقناع  البالد،  يف  التهدئة  أجل  من 
جميع األطراف الفاعلة بالمضي قدما 
الحل  وبأن  السياسي،  المسار  يف 
الحل  هو  األزمة  من  للخروج  الوحيد 

السياسي.
يف  اإليطالية  الحكومة  كدت  أ كما 
نظرها  وجهات  تقارب  نفسه  السياق 
بالحاجة  يتعلق  فيما  واشنطن  مع 
سياسي  حل  لتحديد  معا  العمل  إىل 
ممكن،  وقت  أقرب  يف  الليبية  لألزمة 
الخيار  استدامة  بعدم  االعتراف  مع 
العسكري، وفق وسائل إعالم إيطالية.

اإليطالية  األنباء  وكالة  وأشارت 

هو  جديد،  ليبي  مؤتمر  حول  الّدولي  اإلجماع  يبدو 
الفرقاء  جمع  اتجاه  في  الضاغطة  الوحيدة  الورقة 
)لو  لقاء  واحدة.  طاولة  على  األقل-  -على  الليبيين 
تم( سيكون هو األّول منذ شهر أفريل مع بداية العملية 
للسيطرة  الليبي  الجيش  أطلقها  التي  العسكرية 
بدت  عسكريّة  عملية  طرابلس.  العاصمة  على 
النهائيّة  القطيعة  بمثابتة  التصريحات  مختلف  وفق 
التصريحات  حّدة  تكشفها  قطيعة  الطرفين.  بين 

المتبادلة وحجم االتهامات بين الطرفين. 
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كذلك إىل أن روما تسعى إىل دعم أمريكي من أجل حل سلمي لألزمة الليبية 
يبدأ بوقف دائم إلطالق النار وتطبيق حظر فعال لتوريد األسلحة إىل ليبيا.

هذا وكان سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفكزا قد كتب منذ أيام على تويتر 
»بدأت ألمانيا من أجل ذلك عملية تشاور مع أطراف دولية رئيسية، ومع وجود 
أعمال تحضيرية كافية، قد تقود هذه الجهود إىل حدث دويل مهم هذا الخريف«.

أمام  كلمتها  خالل  ميركل«  »أنجيال  األلمانية  المستشارة  أعلنت  حين  يف 
يف  األوضاع  استقرار  عدم  حال  يف  أنه  الماضي،  سبتمبر  يف  األورويب،  البرلمان 
ليبيا فإن استقرار المنطقة اإلفريقية بأسرها سيتزعزع، وأن ألمانيا سوف تقوم 

بدورها لتجنُّب حرب بالوكالة يف ليبيا. 
أن  أوفتشا«  »أوليفر  ليبيا  األلماين يف  السفير  أعلن  فقد  ذلك،  وتعقيًبا على 
برلين تبذل جهًدا لتنظيم لقاء دويل حول ليبيا قبل نهاية العام الجاري بهدف 
الشركاء  مع  مشاورات  هناك  وأن  استقراره،  إىل  البلد  هذا  يف  الوضع  إعادة 
األزمة  يف  األممية  الجهود  إىل  واستناًدا  اإلطار،  هذا  يف  الرئيسيين  الدوليين 

الليبية.

مواقف داخلية متباينة: 
ورغم هذا الّدعم الّدويل من أهم المتداخلين يف الشأن الليبي، خاصة الواليات 
يف  جًدا  متباينة  الّشأن  ألصحاب  الّداخلية  المواقف  تبدو  وإيطاليا.  المتحدة 

خصوص مؤتمر.
فقد استبعد الجيش الليبي مشاركة قيادته العامة يف المؤتمر. وقال اللواء 
الحوار  وقت  إن  الليبي،  الوطني  الجيش  باسم  المتحدث  المسماري،  أحمد 
والتفاهمات  االتفاقات  من  العديد  أفسدت  المسلحة  الميليشيات  ألن  انتهى 
المشير  العام  القائد  بين  وباليرمو  وباريس  وأبوظبي  القاهرة  يف  جرت  التي 

خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.
وأشار المسماري إىل أن الجيش الليبي يؤمن بأن معركة ليبيا أمنية وليست 
أن  جيدا  تعي  ألمانيا،  وخاصة  العالم،  دول  أن  مؤكدا  اقتصادية،  أو  سياسية 

الحل يف ليبيا عسكري وأمني بسبب انتشار مقاتلين وإرهابيين يف طرابلس.
ثوابت   7« سّمته  ما  احترام  الليبية،  الوفاق  حكومة  اشترطت  المقابل،  ويف 
أساسية«، قبل االنخراط يف الجهود األلمانية لجمع الفصائل المتحاربة يف ليبيا 

خالل مؤتمر برلين المقبل.
دويل  مؤتمر  لعقد  ألمانيا  بجهود  تشيد  أنها  لها،  بيان  يف  الوفاق،  كدت  وأ
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البلد،  يف  لألزمة  سلمي  وحل  سياسية  تسوية  إليجاد  الليبية  الفصائل  يجمع 
لكنها تؤكد »ضرورة االلتزام باالتفاق السياسي الليبي واألجسام المنبثقة عنه 

كمرجعية سياسية ألي حوار أو اتفاق«.
كافة  مع  للتعامل  الفوري  »الوقف  الوفاق  اشترطت  الصدد،  هذا  ويف 
يرتبط  النار  إطالق  وقف  »أي حديث عن  أن  وأضافت  الموازية«.  المؤسسات 

بانسحاب القوات المعتدية من حيث أتت ودون شروط«.
وتابعت: »لم يكن هناك أي اتفاق مبرم يف أبو ظبي كما يتم تسويقه، بل كان 
لقاء تشاوريا بإشراف األمم المتحدة، يف حين كان االتفاق الوحيد هو ما قد تم 
يف باريس حيث اتفق على إجراء انتخابات بتواريخ محددة، وهذا ما دعمه لقاء 

باليرمو وما لم يلتزم به الطرف اآلخر«.
وأشارت إىل أن »الحل السياسي الوحيد يكون من خالل خطة األمم المتحدة 
مدينة  يف  مقررا  كان  ما  حسب  جامع،  وطني  ملتقى  عقد  على  تنص  التي 
طرابلس  على  بالعدوان  تقويضه  تم  والذي  الماضي،  أبريل   14 يف  غدامس 
الشرعية«  على  االنقالب  ومحاولة 

بحسب تعبيرها.
من  المتصلبة  المواقف  هذه 
على  كبير  مؤشًرا  تبدو  الجانبين، 
المؤتمر.  نجاح  يف  األمل  ضعف 
المرير  فشلها  يف  السابقة  فالتجارب 
ال يمكن أن تزيد إال من حالة التشاؤم 
ورغم  المنتظر.  برلين  مؤتمر  إتجاه 
إلعادة  المعلن  الّدويل  الحماس 
يبقى  الحل،  نحو  الليبية  األزمة  دفع 
-للجميع-  يبدو  ولكنه  قائًما،  األمل 

ولألسف.. ضعيًفا.

مؤشًرا  تبدو  الجانبين،  من  المتصلبة  المواقف  هذه 
كبير على ضعف األمل في نجاح المؤتمر. فالتجارب 
من  إال  تزيد  أن  يمكن  ال  المرير  فشلها  في  السابقة 
ورغم  المنتظر.  برلين  مؤتمر  إتجاه  التشاؤم  حالة 
الليبية  األزمة  دفع  إلعادة  المعلن  الّدولي  الحماس 
نحو الحل، يبقى األمل قائًما، ولكنه يبدو -للجميع- 

ولألسف.. ضعيًفا.
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على أبواب مؤتمر جديد:

أزمة ليبية شائكة..
مؤتمرات تتكرر وحلول تغيب

عبدالباسط غبارة 

يف 17 فبراير من العام 2011، دخلت ليبيا يف مرحلة أخرجتها من طور األمن واالستقرار 
المتحدة  الواليات  من  مدعومة  الناتو  قوات  وتدخلت  الفوضى.  غياهب  يف  بها  لتلقى 
وفرنسا وبريطانيا إلسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذايف واغتيال االستقرار واألمن 
يف هذا البلد العريب الغني بموارد الطاقة النفط والغاز. وعقب رحيل الزعيم الليبي، تخلى 
الغرب عن ليبيا تاركاً فراغاً أمنياً،  سمح بانتشار الجماعات المتطرفة التي تمكنت من 
بأكملها  مدن  على  سيطرت  كما  الليبي،   للجيش  التابعة  السالح  مخازن  على  السطو 

وفرضت على السكان قوانينها ورؤيتها المتطرفة. 
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منذ تدخل الناتو، تحولت ليبيا وجارتها مايل إىل مالذ آمن لإلرهاب.  وظهرت 
العناصر  كأحد  للناتو  الجوي  الغطاء  تحت  المتشددة،  اإلسالمية  الجماعات 
األفضل كفاءة قتالية يف الصراع. واتضح تهديدهم المستمر يف سبتمبر 2012 
المجمع  الشريعة،   أنصار  لتنظيم  ينتمي  بعضهم  جهاديون،   هاجم  عندما 
السفير  ستيفينز،   كريستفور  وقتلوا  بنغازي،   يف  األمريكي  الدبلوماسي 
األمريكي يف ليبيا،  وثالثة من زمالءه.  كما أعلنت األمم المتحدة بشكل رسمي 
يف  القاعدة  بتنظيم  صلتها  بسبب  إرهابية  منظمة  الشريعة«  »أنصار  تنظيم 

المغرب اإلسالمي. 
لألسلحة  المستمر  اإلنتشار  من  تعاين   ،2011 العام  منذ  ليبيا  وأصبحت 
وتوسع نفوذ المليشيات اإلسالمية التي حولت المدن الليبية اىل ساحة  حرب 
منذ  الداخلية  القوى  بين  الصراع  تصاعد  وقد  المدنيون.  ضحيتها  راح  كبيرة 

البالد  انقسمت  حيث    ،2014 مايو 
كل  امتلك  كبيرين،   معسكرين  إىل 
والعسكرية،   السياسية  أدواته  منهما 
اىل  البالد  تحولت  ذلك  مع  وبالتزامن 
االرهابية وعصابات  للتنظيمات  وجهة 
فيها  األمنية  األوضاع  وباتت  التهريب 

تشكل خطرا إقليميا ودوليا. 
االنقسامات  حالة  تواصل  ومع 
المتفجرة،   األوضاع  لهذه  ونتيجة 
الليبية،   األزمة  لحل  الجهود  تسارعت 
الدولية يف سد  الرغبة  اتضحت  حيث 
حالة الفراغ السياسي يف ليبيا،  وذلك 
وجهات  بين  التقريب  على  بالعمل 
وتعزيز  المختلفة،   لألطراف  النظر 
واالتفاق  الديمقراطي  التحول  مسار 
بما  السياسية،   العملية  شكل  على 

مالي  وجارتها  ليبيا  تحولت  الناتو،  تدخل  منذ 
الجماعات  ظهرت  لإلرهاب.  آمن  مالذ  إلى 
الجوي  الغطاء  تحت  المتشددة،  اإلسالمية 
للناتو كأحد العناصر األفضل كفاءة قتالية في 
الصراع. واتضح تهديدهم المستمر في سبتمبر 
2012 عندما هاجم جهاديون،  بعضهم ينتمي 

لتنظيم أنصار الشريعة،  المجمع الدبلوماسي 
كريستفور  وقتلوا  بنغازي،   في  األمريكي 

ستيفينز،  السفير األمريكي في ليبيا
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تكررت  الغرض  ولهذا  التحديات.  مواجهة  على  قادرة  سلطة  إساء  يضمن 
المؤتمرات حول األزمة الليبية وتعددت خالل السنوات الماضية:

 مؤتمر الصخيرات
الصدع  لرأب   2014 العام  نهاية  ليبي  حوار  إلطالق  المتحدة  األمم  واتجهت 
الحوا  وجال  ليبيا.   إليه  انجرت  الذي  واألمني  السياسي  االنقسام  وتجاوز 
رعواصم عربية وأجنبية من خالل ممثلين عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني 
لينتهي إىل توقيع اتفاق سياسي بعد تعديله خمس مرات يف 17 من ديسمبر 

2015،  يف مدينة الصخيرات  من عام 
المغربية بين ممثلي الطرفين. 

للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  ورعت 
االتفاق  توقيع  )أونسميل(،   ليبيا  يف 
المتنافسين،   السياسي بين الطرفين 
الذي ُيمهد الطريق إلنهاء الصراع بين 
والتوصل  المتنافستين  الحكومتين 
تكون  توافقية  حكومة  تشكيل  إىل 
أهال التخاذ ما يلزم من إجراءات الزمة 
اإلسالمي  التطرف  خطر  لمواجهة 
بعض  يف  له  قدم  موطئ  وجد  الذي 
غير  الهجرة  ومكافحة  الليبية،   المدن 
االتفاق  ھذا  على  ووقع  النظامية.  
كافة أطراف الحوار السیاسي اللیبي،  
بمن فیھم ممثلون عن مجلس النواب 
المعترف به دولیا يف طبرق والمؤتمر 
الوطني العام يف طرابلس،  فضال عن 
عدد من المستقلین وممثلي األحزاب 
والمجتمع  والبلدیات  السیاسیة 

لهذه  ونتيجة  االنقسامات  حالة  تواصل  مع 
األوضاع المتفجرة،  تسارعت الجهود لحل األزمة 
سد  في  الدولية  الرغبة  اتضحت  حيث  الليبية،  
حالة الفراغ السياسي في ليبيا،  وذلك بالعمل 
لألطراف  النظر  وجهات  بين  التقريب  على 
الديمقراطي  التحول  مسار  وتعزيز  المختلفة،  
السياسية،   العملية  شكل  على  واالتفاق 
مواجهة  على  قادرة  سلطة  إساء  يضمن  بما 
المؤتمرات  تكررت  الغرض  ولهذا  التحديات. 
السنوات  خالل  وتعددت  الليبية  األزمة  حول 

الماضية.
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المدين.  وأجمع المتحدثون الليبيون والدوليون الذين تناولوا الكلمة تباعا خالل 
العالقة  القضايا  حل  وضرورة  المقبلة  المرحلة  صعوبة  على  التوقيع  مراسيم 
بالحوار. وقال المبعوث األممي إىل لیبیا،  مارتن كوبلر،  يف كلمته إن الحكومة 
اتفاق  بأن  وأفاد  الشعب.   بقضایا  اھتمامھا  تويل  أن  یجب  الجدیدة  اللیبیة 
المجتمع  أن  إىل  دیمقراطیة،  مشیرا  دولة  لبناء  رحلة صعبة  بدایة  الصخیرات 
ال  الصخیرات  اتفاق  أن  وأعلن  اللیبیة.   الوفاق  حكومة  دعم  سیواصل  الدويل 

یرضي كل األطراف،  ولكن البدیل أسوأ بكثیر. 
حظي  انه  اال  االتفاق  لهذا  ليبية  أطراف  عدة  أبدتها  التي  المعارضة  ورغم 
إلنهاء  يمهد  أنه  اعتبرت  التي  الدولية  والمنظمات  الغربية  الدول  بترحيب 
الحل  يمثل  وأنه  سنوات  منذ  بالبالد  عصفت  التي  والفوضى  االنقسام  حالة 
ألمثل إلرساء السالم واإلستقرار. ويف 23 ديسمبر 2015،  أصدر مجلس األمن 
الليبي يف الصخيرات  2259 الذي يرحب بتوقيع االتفاق السياسي  قراره رقم 
إىل  المتحدة  باألمم  األعضاء  الدول  األمن جميع  قرار مجلس  ودعا  بالمغرب.  
والعمل مع  ليبيا،   العام يف  لألمين  الخاص  الممثل  يبذلها  التي  الجهود  دعم 
الدعم  من  منسقة  حزمة  وضع  على  المتحدة  األمم  وبعثة  الليبية  السلطات 

لبناء قدرة الحكومة. 
ويف 25 ديسمبر 2015،  دعا وزراء الخارجية العرب يف اجتماع بمقر الجامعة 
الحترام  األطراف  كافة  العربية،  
وقع  الذي  الليبي  السياسي  االتفاق 
المغربية.  وأعرب  بمدينة الصخيرات 
الوزراء يف بيان بشأن تطورات الوضع 
»ينهي  أن  يف  األمل  عن  ليبيا،   يف 
ويفتح  الليبيين،   معاناة  االتفاق  هذا 
جديدة  مرحلة  يف  للبدء  المجال 
الشعب  تطلعات  تحقيق  تتضمن 
ودعوا  واالستقرار«.   األمن  الليبي يف 
»أولئك الذين لم يوافقوا على االتفاق 

ليبية  أطراف  عدة  أبدتها  التي  المعارضة  رغم 
لهذا االتفاق اال انه حظي بترحيب الدول الغربية 
يمهد  أنه  اعتبرت  التي  الدولية  والمنظمات 
إلنهاء حالة االنقسام والفوضى التي عصفت 

بالبالد منذ سنوات.
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إىل سرعة االنخراط يف ركب الوفاق الوطني الليبي«. 
الليبية  الدولة  االستقرار ىف  واسعة الستعادة  آماالً  الصخيرات  اتفاق  وحمل 
ساحة  إىل  االزمة،   اندالع  أعقبت  التي  السنوات  مدار  على  تحولت  التى 
التى استغلت  للصراعات بين الجماعات المسلحة ومالذ للجماعات اإلرهابية 
ما  والسيطرة على  أقدامها  ترسيخ  السياسى ىف  والتناحر  األمنى  الفراغ  حالة 
على  سنوات  مرور  وبعد  لكن  الليبى.  التراب  من  بالمائة  عشرين  على  يزيد 
بات  المغربية،   الصخيرات  يف  الليبية  األطراف  بين  السياسي  االتفاق  توقيع 
تطبيقه على  عليه،  مع صعوبة  الذي كتب  الورق  يتعَد  لم  االتفاق  أن  واضحا 
األرض،  ودل على ذلك فشل كل محاوالت تعديله بمساٍع وطنية أو تلك التي 

جرت برعاية األمم المتحدة. 

مؤتمر روما
يف 13 كانون األول/ ديسمبر 2015، اجتمعت 17 دولة يف روما إلعطاء دفعة 
أخيرة لمفاوضات من أجل تشكيل حكومة وحدة يف ليبيا.  وجمع المؤتمر تحت 
كيري،   جون  األمريكي  ونظيره  جينتيلوين  باولو  االيطايل  الخارجية  وزير  رئاسة 

مبعوث األمم المتحدة إىل ليبيا مارتن 
كوبلر ووزراء ومسؤولين من 18 دولة 
وزير  نائب  بينهم  وأوروبية  عربية 
الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف. 

القوى  الدولية،   القوى  ودعت 
توقيع  إىل  السلطة  على  المتنازعة 
اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية يف 
وقال  بنوده.  بتطبيق  وااللتزام  البالد 
االجتماع  عقب  بيان  يف  المجتمعون 
إن االتفاق،  الذي ترعاه األمم المتحدة 
أربع  استمرت  مفاوضات  بعد  وجاء 

برعاية  دولــي  مؤتمر  لعقد  ألمانيا  تستعد 
والعسكرية  السياسية  التطورات  يخص  أممية 
القادم  أكتوبر  شهر  في  الليبية  األراضي  في 
خطوات  عدة  عن  لإلعالن  خالله  من  وتطمح 

جديدة لتسوية الخالفات بين الليبيين.
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سنوات،  هو األساس الشرعي الوحيد الذي يرعى مصالح البالد ويضمن أمنها 
واستقرارها،  مضيفين أنه يمثل أيضا معظم الليبيين.  وأوضح وزير الخارجية 
بابلو جنتيلوين،   اإليطايل  نظيره  االجتماع مع  ترأس  الذي  كيري  األميركي جون 
إن عقد االجتماع يعكس حجم الدعم الدويل لليبيا الموحدة والمستقرة واآلمنة. 
المتحدة  الليبية على اعتماد خطة األمم  وحث كيري قادة األحزاب السياسية 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية إلنقاذ بالدهم من األزمة السياسية ولقطع الطريق 
المكاسب  من  المزيد  لتحقيق  داعش  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  محاوالت  أمام 

على أرض الواقع. 
الدويل  الرسمي لالجتماع  البيان  الوزير األميركي يف مؤتمر صحايف أن  وقال 
يدعو جميع األطراف إىل قبول هدنة فورية وشاملة يف جميع أنحاء ليبيا،  مضيفا 
الموجودين  أنفسهم  الليبيين  القادة  من  كثر  أ ذلك  إىل  الحاجة  يدرك  أحد  »ال 
معنا يف روما،  فهم يمثلون غالبية األطراف التي كانت متلكئة وهي اآلن على 
استعداد للتحرك قدما«. وشدد كيري على ضرورة فرض عقوبات رادعة على 

أي طرف يسعى لعرقلة تطبيق االتفاق. 

مؤتمر باريس
تحت  ليبيا  حول  دوليا  مؤتمرا  باريس  استضافت  مايو2018،  أيار/   29 يف 
دول  من  طرفا   20 بمشاركة  اإلليزيه  قصر  يف  نُظم  المتحدة،   األمم  رعاية 
الرئيس  ودعا  دولية،   ومنظمات 
إىل  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
انعقاد هذا المؤتمر بعد فشل االتفاق 
المبرم بين فايز السراج وخليفة حفتر 
باريس  يف  التاريخي  لقائهما  خالل 
وتعدد    ،2017 تموز  25يوليو/  يف 
الجوار  ودول  إيطاليا  من  االنتقادات 
من  وخوفهم  بالملف  باريس  لتفرد 
فرض أجندتها دون مشاركة المجتمع 
الدويل.  وحضر المؤتمر كل من رئيس 
والمشير  السراج  فايز  الحكومة 

حجم  يعكس  االجتماع  عقد  إن  كيري:  جون 
والمستقرة  الموحدة  لليبيا  الدولي  الدعم 
السياسية  األحزاب  قادة  كيري  وحث  واآلمنة. 
المتحدة  األمــم  خطة  اعتماد  على  الليبية 
بالدهم  إلنقاذ  وطنية  وحدة  حكومة  بتشكيل 

من األزمة السياسية
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 2014 خليفة حفتر وكذلك عقيلة صالح عيسى رئيس البرلمان المنتخب عام 
الخمس  الدول  االجتماع  يف  وشارك  المشري.  خالد  الدولة  مجلس  ورئيس 
دائمة العضوية يف مجلس األمن ودول إفريقية،  ودول أوروبية،  وكذلك تركيا 
ودول عربية،  وأربع منظمات دولية،  واألمم المتحدة ورابطة الجامعة العربية 

واالتحاد األورويب واالتحاد اإلفريقي. 
األربعة،  خالل مؤتمر  الليبيون  الممثلون  الدولية قرأ  القمة  أثر اجتماع  على 
المبعوث  الرئيس ماكرون وبمشاركة غسان سالمة  رئاسة  صحفي عقد تحت 
توجها  تؤسس  طريق  خارطة  حول  السياسي  اإلعالن  نص  الخاص،   األممي 
نحو الخروج من األزمة،  وقال السراج يف المؤتمر الصحفي المشترك: دعوت 
القتال يف مدينة درنة،   للحوار ووقف  االقتتال واللجوء  اليوم لوقف  يف اجتماع 

رفضنا  كدت  أ السراج،   وأضاف 
يتوحد  أن  ويجب  والتطرف،   لإلرهاب 

الموقف الدويل تجاه ليبيا. 
عمل  على  االتفاق  نص  كد  وأ
المتحدة  األمم  مع  الليبية  األطراف 
انتخابات  تنظيم  على  بناءة  بطريقة 
نتائج  احترام  وعلى  وسلمية  نزيهة 
االنتخابات،  وقال البيان المشترك: إن 
بعقد  التزامهم  كدوا  أ األربعة  الوفود 
ديسمبر/كانون   10 يف  االنتخابات 
األطراف  إلتزم  وأوضح:  أول2018،  
بوضع األسس الدستورية لالنتخابات 
واعتماد القوانين االنتخابية الضرورية 
  ،2018 سبتمبر/أيلول   16 بحلول 
ورئاسية  برلمانية  انتخابات  وإجراء 
على  االتفاق  وتم  موعدها.   يف 
إىل  طبرق  يف  المقيم  البرلمان  نقل 

يمكن القول أن نجاح مؤتمر برلين أو أي مؤتمر 
أو مبادرة اخرى، يبقى رهين إجماع وتوافق جميع 
جديدة  صفحة  بدء  على  الليبية  المكونات 
لبناء  والمصالحة  السالم  مسار  تدشين  بغية 
الشخصية  المصالح  عن  بعيدا  مستقرة  دولة 
االنقسامات  كرست  التي  النفوذ  وصراعات 
نجاح  أن  مراقبون  ويرى  مضت.  سنوات  طيلة 
أي استحقاقات في ليبيا تستوجب انهاء نفوذ 
تزال  وال  شكلت  التي  المسلحة  المليشيات 

تشكل السبب الرئيسي للفوضى.
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األطراف  كل  تقوم  أن  على  البالد  شرق  يف  المنصبة  الحكومة  وحل  طرابلس 
الجيش،   الدولة. ويف شأن  وبايق مؤسسات  المركزي  البنك  بتوحيد  البرلمانية 
أممي  إشراف  تحت  موحدة  وأمنية  مسلحة  قوات  تشكيل  على  االتفاق  تم 
والميليشيات  حفتر  للمشير  التابع  الليبي  الوطني  الجيش  بالخصوص  تضم 
الجماعات  للقضاء على  التدابير  وأخذ كل  الطريق  لخارطة  المناصرة  المتفرقة 

اإلرهابية وتنظيم داعش التي تهدد استقرار البالد. 
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمبعوث األممي غسان سالمة،  
هذه القمة تاريخية بكل المقاييس،  وأوضح سالمة،  نحن ال نعوض الليبيين،  
المجتمع  تفاؤل  عن  معبرا  أساسي،   وهذا  بينهم.   فيما  اتفقوا  الذين  هم  بل 
األممي بهذه الخطوة،  لكن سرعان ما ظهرت عدة تخوفات،  وطرحت تساؤالت 
العام  نهاية  ُقبيل  انتخابات  إلجراء  الزمني  الجدول  تنفيذ  كيفية  حول  كثيرة 
نواب  فيه  الجاري،  ويف وقت رحب 
بنتائج  )برقة(  إقليم  عن  برلمانيون 
سيضع  أنه  آخرون  رأى  اإلعالن،  
أغفل  وأنه  خطير،   منزلق  يف  البالد 
يف  المسلحة  الميليشيات  تغّول 

مناطق واسعة منها. 

باليرمو مؤتمر 
 ،2018 نوفمبر  و13   12 يف 
باليرمو  مدينة  واستضافت 
حول  دوليا  مؤتمرا  اإليطالية، 
األوضاع يف ليبيا،  يف محاولة جديدة 
البالد.  يف  الشائكة  األزمة  لحل 
المجلس  رئيس  المؤتمر  وحضر 
ورئيس  السراج،   فايز  الرئاسي 
المشري،   خالد  الدولة  مجلس 
عقيلة  النواب  مجلس  ورئيس 
صالح،  فضال عن ممثلين عن مصر 
والجزائر  وتونس  والنيجر  وتشاد 

وأمريكا وفرنسا وروسيا واليونان. 
باليرمو،   إىل  وصل  حفتر  خليفة  المشير  الليبي  للجيش  القائدالعام  وكان 
عاصمة صقلية، بعد أيام من الشكوك حول حضوره،  إال أنه رفض المشاركة يف 
المؤتمر والعشاء الرسمي. لكن ايطاليا نجحت يف تنظيم قمة مصغرة جمعت 
فائز السراج،  والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بحضور  رئيس 
الوزراء الروسي دميتري مدفيديف،  والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،  
تاسك،   دونالد  األورويب  االتحاد  ورئيس  السبسي،   قائد  الباجي  والتونسي 
ووزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان،  ورئيس الحكومة الجزائرية أحمد 

أويحي،  والمبعوث األممي إىل ليبيا،  غسان سالمة. 
»خيبة  عن  معبرة  ليبيا  حول  باليرمو  مؤتمر  من  انسحابها  تركيا  وأعلنت 
المؤتمر.  هامش  على  المصغرة  القم  عن  استبعادها  بعد  الشديدة«  أملها 
وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي الذي كان يمثل بالده يف صقلية »كل 
المشكلة«.  لحل  عكسية  نتائجه  تكون  أن  إال  يمكن  ال  تركيا  يستثني  اجتماع 
التوصل لحل  تركيا سيكون غير مثمر من أجل  وأضاف »أي اجتماع يستثني 
لهذه المشكلة«. لكن مراقبين استبعدوا أن يكون انسحاب تركيا لمجرد عدم 
أن  واعتبروا  وروسيا،   ليبيا  جوار  دول  إليه  دعيت  أمني  الجتماع  استدعائها 

السبب الحقيقي يكمن يف تهميش المؤتمر لتيار اإلسالم السياسي. 
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اإليطالية،   باليرمو  مدينة  ليبيا،  يف  الدويل حول  المؤتمر  المجتمعون يف  كد  أ
يساهم  لليبيين  جامع  وطني  مؤتمر  تنظيم  حول  األممي  المبعوث  خطة  دعم 
يف إجراء االنتخابات،  مع دعم الجهود المصرية يف توحيد المؤسسة العسكرية 
ليبيا ووحدة واستقالل  التأكيد على سيادة  الليبية.  وشدد المجتمعون، على 

أراضيها،  مع رفض الحل العسكري وتدعيم الحل السلمي لألزمة. 
البيان إىل التمثيل النسايئ يف الملتقى الوطني،  ودعمه للخروج منه   ودعا 
يكون  أال  على  الليبية،   المؤسسات  توحيد  يف  تقدم  لتحقيق  زمني  بجدول 
وشدد  الحالية.  التشريعية  للمؤسسات  بديلة  وال  جديدة  مؤسسة  الملتقى 
المجتمعون يف باليرمو على تشجيع مجلس النواب على إصدار قانون استفتاء 
إلتمام العملية الدستورية.  ولفت البيان إىل احترام نتائج االنتخابات،  وخضوع 

األطراف التي تعرقلها للمساءلة. 
المبذولة  الجهود  كل  البيان  ودعم 
مشددا  ليبيا،   يف  اإلرهاب  لمكافحة 
بناء  يف  مصر  بقيادة  الحوار  دعم  على 
تتمتع  موحدة  عسكرية  مؤسسات 
اإلشراف  تحت  والمساءلة  بالمهنية 
التطبيق  إىل  المجتمعون  ودعا  المدين. 
األمنية  لالتفاقات  والسريع  الكامل 
على  والقائمة  طرابلس،   يف  الجديدة 
واألمنية  المسلحة  القوات  نشر  إعادة 
الجماعات  محل  تحل  كي  النظامية،  
الدويل  المجتمع  اتخاذ  مع  المسلحة،  
وقف  ينتهك  لمن  موجهة  عقوبات 

إطالق النار يف طرابلس. 
شدد  االقتصادي،   الشق  وحول   
اإلصالحات  متابعة  على  البيان 
البعثة  مع  بالتعاون  االقتصادية،  
األممية،  وااللتزام بمزيد من اإلصالحات 
وإجراءات  النقد  مجايل  يف  الشاملة 
الطريق  خارطة  أساس  على  الدعم 
توحيد  عن  فضال  باليرمو،   يف  المقدمة 
والمراجعة  االقتصادية،   المؤسسات 

األمم  مع  الحوار  خالل  من  والبيضاء  طرابلس  يف  المركزي  للمصرف  المالية 
المتحدة،  وفقا للبيان. 

مؤتمر برلين 
السياسية  التطورات  يخص  أممية  برعاية  دويل  مؤتمر  لعقد  ألمانيا  تستعد 
كتوبر القادم وتطمح من خالله لإلعالن  والعسكرية يف األراضي الليبية يف شهر أ
عن عدة خطوات جديدة لتسوية الخالفات بين الليبيين.  وقال السفير األلماين 
»منتدى  عقد  إىل  تهدف  بالده  إن  سابق،   وقت  يف  أوفكزا،   أوليفر  ليبيا  لدى 
االستقرار.   إرساء  لمحاولة  المتحدة  األمم  بالتعاون مع  العام  هذا  ليبيا«  حول 
وأضاف السفير عبر حسابه على »تويتر«: »بدأت ألمانيا من أجل ذلك عملية 
تشاور مع أطراف دولية رئيسية.  مع وجود أعمال تحضيرية كافية،  قد تقود 

هذه الجهود إىل حدث دويل مهم هذا الخريف«. 
البرلمان  أمام  كلمتها  خالل  ميركل«  »أنجيال  األلمانية  المستشارة  واعلنت 
فإن  ليبيا  يف  األوضاع  استقرار  عدم  حال  يف  أنه    ، سبتمبر   11 يف  األورويب،  
استقرار المنطقة اإلفريقية بأسرها سيتزعزع،  وأن ألمانيا سوف تقوم بدورها 
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لتجنُّب حرب بالوكالة يف ليبيا.  وتعقيًبا على ذلك،  فقد أعلن السفير األلماين يف 
ليبيا »أوليفر أوفتشا« أن برلين تبذل جهًدا لتنظيم لقاء دويل حول ليبيا قبل 
نهاية العام الجاري بهدف إعادة الوضع يف هذا البلد إىل استقراره،  وأن هناك 
مشاورات مع الشركاء الدوليين الرئيسيين يف هذا اإلطار،  واستناًدا إىل الجهود 

األممية يف األزمة الليبية. 
وأبدى البعض تفاؤله بامكانية نجاح المؤتمر القادم يف ألمانيا يف اختراق جدار 
األزمة الليبية الشائكة وأرجع هؤالء ذلك اىل أن برلين امتنعت عن التدخل يف 
األزمة الليبية منذ بدايتها عام 2011،  حتى إنها قد رفضت التصويت على قرار 
ليبيا،   المدنيين يف  للقيام بعمل عسكري لحماية  الداعي  آنذاك  مجلس األمن 
وهو ما يجعل ألمانيا وسيًطا مقبواًل بدرجة كبيرة من أطراف الصراع وكذلك من 

أغلب القوى الدولية واإلقليمية. 
تشريك  حالة  يف  خصوصا  المؤتمر  من  البعض  يتوجس  المقابل  ويف 
المشاركة  ليبيون  مسؤولون  ورفض  أشغاله.  يف  والتركي  القطري  النظامين 
تمثالن  باتتا  وقطر  تركيا  أن  إىل  ألمانيا،  مشيرين  إليه  دعت  الذي  المؤتمر  يف 
عن  الخارجة  الميليشيات  وتدعمان  للمرتزقة  ودبلوماسيا  سياسيا  غطاء 
الليبي مشاركة قيادته  القانون بالمال والسالح واإلعالم. كما استبعد الجيش 
العامة يف المؤتمر.  وقال اللواء أحمد 
الجيش  باسم  المتحدث  المسماري،  
الوطني الليبي،  إن وقت الحوار انتهى 
أفسدت  المسلحة  الميليشيات  ألن 
والتفاهمات  االتفاقات  من  العديد 
وأبوظبي  القاهرة  يف  جرت  التي 
العام  القائد  بين  وباليرمو  وباريس 
المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس 

الرئاسي فايز السراج. 
ويشير مراقبون اىل أن هذا الرفض 
انحياز  عن  الحديث  مأتاه  يكون  قد 
كشفه  ما  وهو  للمليشيات  ألماين 
ارتياحه  عن  األلماين  السفير  تعبير 
على  الميليشيات  سيطرة  إعادة  من 
يف  الجيش  دخلها  التي  غريان  مدينة 
سلمّي،   بشكل  الماضي  أبريل  مطلع 
اإلسالمية  الميليشيات  ُتعيد  أن  قبل 
المقاتلين  بحق  الجرائم  أفظع  خاللها  ارتكبت  غادرة  عملية  يف  عليها  السيطرة 
يف صفوف الجيش.  وقال أوفتشا يف 28 يونيو الماضي، على صفحته الرسمية 
المنتخب يف غريان يعود للعمل.   البلدي  المجلس  بموقع تويتر »مرتاح لرؤية 
ذكريات  لدّي  تزال  ال  إضايف.   أي عنف  المدينة من  تنجو  أن  األمل  من  الكثير 
مراقبون،  ورأى  الماضي«.  مارس  شهر  يف  للمدينة  زياريت  خالل  من  دافئة 
حينئذ أن السفير األلماين تسرع يف التعبير عن ارتياحه السيما بعد تواتر األدلة 
واألخبار التي تشير إىل مجزرة راح ضحيتها جرحى من جنود القيادة العامة يف 
للميليشيات  دعما  يبطن  ما  وهو  الوفاق،   حكومة  ميليشيات  يد  على  غريان 

ومن خلفها تيار اإلسالم السياسي. 
اخرى،  مبادرة  أو  مؤتمر  أي  أو  برلين  مؤتمر  نجاح  أن  القول  يمكن  هنا  ومن 
جديدة  صفحة  بدء  على  الليبية  المكونات  جميع  وتوافق  إجماع  رهين  يبقى 
بغية تدشين مسار السالم والمصالحة لبناء دولة مستقرة بعيدا عن المصالح 
مضت.  سنوات  طيلة  االنقسامات  كرست  التي  النفوذ  وصراعات  الشخصية 
نفوذ  انهاء  تستوجب  ليبيا  يف  استحقاقات  أي  نجاح  أن  مراقبون  ويرى 
المليشيات المسلحة التي شكلت وال تزال تشكل السبب الرئيسي للفوضى.  

المؤتمر  نجاح  بامكانية  تفاؤله  البعض  أبدى 
األزمة  جــدار  اختراق  في  ألمانيا  في  القادم 
أن  الى  ذلك  هؤالء  وأرجــع  الشائكة  الليبية 
الليبية  األزمة  في  التدخل  عن  امتنعت  برلين 
رفضت  قد  إنها  حتى    ،2011 عام  بدايتها  منذ 
التصويت على قرار مجلس األمن آنذاك الداعي 
في  المدنيين  لحماية  عسكري  بعمل  للقيام 
مقبوًلا  وسيًطا  ألمانيا  يجعل  ما  وهو  ليبيا،  
من  وكذلك  الصراع  أطراف  من  كبيرة  بدرجة 

أغلب القوى الدولية واإلقليمية. 
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مؤتمر برلين ...

قوم ألمانيا خالل الفترة األخيرة بلعب 
حد  وضع  أجل  من  الوساطة  دور 
بالتشاور  المتفاقمة،   الليبية  لألزمة 

المنخرطين  الشركاء  مع 
ا. وإقليميًّ ا  دوليًّ األزمة  يف 
يف  التدخل  عن  وامتنعت   
بدايتها  منذ  الليبية  األزمة 
قد  إنها  حتى    ،2011 عام 
على  التصويت  رفضت 

الداعي  آنذاك  األمن  مجلس  قرار 
لحماية  عسكري  بعمل  للقيام 
يجعل  ما  وهو  ليبيا،   يف  المدنيين 
كبيرة  بدرجة  مقبواًل  وسيًطا  ألمانيا 
من  وكذلك  الصراع  أطراف  من 
أغلب القوى الدولية واإلقليمية،  بيد 
بعقبات  ُتواَجه  األلمانية  الرغبة  أن 
فاعليتها. من  تحّد  قد  متعددة 

مواقف متحفظة 
وانتظارات متواضعة

رامي التلغ
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إىل استضافة  تهدف  بالده  إن  ليبيا  لدى  ألمانيا  يف وقت سابق، قال سفير 
إرساء  لمحاولة  المتحدة  األمم  مع  بالتعاون  العام  هذا  ليبيا  حول  مؤتمر 

االستقرار يف الدولة.
الماضي  الشهر  يف  سالمة  غسان  ليبيا  إىل  المتحدة  األمم  مبعوث  وكشف 
عن خطط لعقد مؤتمر دويل بشأن ليبيا يضم القوى األجنبية على األرض دون 

أن يحدد مكان االنعقاد.
من  ألمانيا  »بدأت  تويتر  على  أوفكزا  أوليفر  ليبيا  لدى  ألمانيا  سفير  وقال 
أجل ذلك عملية تشاور مع أطراف دولية رئيسية،  ومع وجود أعمال تحضيرية 

كافية،  قد تقود هذه الجهود إىل حدث دويل مهم هذا الخريف«.
األلمانية  المستشارة  واعلنت 
أمام  كلمتها  خالل  ميركل«  »أنجيال 
  ، سبتمبر   11 يف  األورويب،   البرلمان 
أنه يف حال عدم استقرار األوضاع يف 
اإلفريقية  المنطقة  استقرار  فإن  ليبيا 
بأسرها سيتزعزع،  وأن ألمانيا سوف 
تقوم بدورها لتجنُّب حرب بالوكالة يف 

ليبيا.
أعلن  فقد  ذلك،   على  وتعقيًبا 
»أوليفر  ليبيا  يف  األلماين  السفير 
جهًدا  تبذل  برلين  أن  أوفتشا« 
قبل  ليبيا  حول  دويل  لقاء  لتنظيم 
إعادة  بهدف  الجاري  العام  نهاية 
استقراره،   إىل  البلد  هذا  يف  الوضع 
الشركاء  مع  مشاورات  هناك  وأن 

الليبية  األزمة  في  التدخل  عن  ألمانيا  امتنعت 
رفضت  قد  إنها  حتى    ،2011 عام  بدايتها  منذ 
التصويت على قرار مجلس األمن آنذاك الداعي 
في  المدنيين  لحماية  عسكري  بعمل  للقيام 
مقبوًلا  وسيًطا  ألمانيا  يجعل  ما  وهو  ليبيا،  
من  وكذلك  الصراع  أطراف  من  كبيرة  بدرجة 
الرغبة  أن  بيد  الدولية واإلقليمية،   أغلب القوى 
من  تحّد  قد  متعددة  بعقبات  تُواَجه  األلمانية 

فاعليتها.
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األزمة  األممية يف  الجهود  إىل  واستناًدا  اإلطار،   الرئيسيين يف هذا  الدوليين 
الليبية.

سواء  مختلفة  فعل  ردود  الليبي  الملف  يف  األلماين  التوغل  هذا  خّلف  وقد 
على المستوى الداخلي أو الدويل.

وتخشى فرنسا وكذلك إيطاليا من الدور األلماين بشكل كبير،  خاصًة يف ظل 
سلبية  تداعيات  أي  عقده  المزمع  المؤتمر  مخرجات  ُتشكّل  أن  من  تخوفاٍت 
تشكيل  استغالل  محاولة  إىل  باريس  وتسعى  ليبيا،   يف  مصالحهما  على 
بالحفاظ  التوافق حول حلول وسط كفيلة  إيطاليا من أجل  حكومة جديدة يف 
ليبيا،  وهو ما يتضح من تصريحات وزير  الحد األدىن من مصالحهما يف  على 
الخارجية الفرنسي »جان إيف لودريان« يف 15 سبتمبر الجاري،  بأن الحكومة 
إيجابية  إقامة عالقة  كثر تصميًما على  انفتاًحا وأ كثر  أ تبدو  الجديدة  اإليطالية 
يف  أوضح  بشكل  ذلك  تجّلى  وقد  للحوار،   مستعدة  باريس  وأن  فرنسا،   مع 
الجاري  18 سبتمبر  روما يف  إىل  الفرنسي »إيمانويل ماكرون«  الرئيس  زيارة 

بهدف تعزيز التنسيق بين البلدين يف 
سابقة،   توترات  بعد  الملفات  بعض 
رأس  على  الليبي  الملف  ويعتبر 
مشتركة  رغبة  ظل  يف  الملفات  تلك 
للبلدين متعلقة برفض هيمنة ألمانيا 

على الملف الليبي.
اإليطايل  الخارجية  وزير  واعتبر 
مع  اجتماعه  خالل  مايو  دي  لويجي 
دريان  لو  إيف  جان  الفرنسي  نظيره 
لتعزيز  مساهمته  نيويورك،   يف 
على  الدويل  للمجتمع  قوي  تماسك 
ضوء المؤتمر حول ليبيا،  الذي تنوي 
فبعد  الخريف،   يف  تنظيمه  ألمانيا 
الفاشلين  وباليرمو  باريس  مؤتمري 

داخليا، ليس خافيا قلق القوى السياسية الليبية 
مؤتمر  في  وتركيا  لقطر  المنتظرة  المشاركة 
الملف  في  فاعلين  بلدين  باعتبارهما  برلين 
الليبي. وفي هذا السياق،  أوضح عضو المجلس 
وتركيا  قطر  أن  المجبري،   فتحي  الرئاسي،  
في  مباشر  بشكل  الفوضى  بدعم  متهمتان 
أي  في  محايدين  غير  طرفين  يجعلهما  ما  ليبيا 

حوار حول الملف الليبي.
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حول  بينهما  والصراع  حينها  وباريس  إيطاليا  بين  التناقضات  كرسا  واللذين 
الريادة يف الملف الليبي،  يبدو البلدان هذه المرة متناغمين إما استفادة من 
دورهما السلبيين يف التعاطي مع األزمة يف ليبيا سابقا،  أو لتقاطع مصالح قد 

يكون جوهرها ملف الهجرة غير النظامية.
من جانبه، قال وزير الخارجية األمريكية مايك بومبيو إن التوصل إىل وقف 

إلطالق النار يف ليبيا يمثل أولوية مطلقة بالنسبة للواليات المتحدة.
أنه  مايو،   لويجي دي  اإليطايل  نظيره  بومبيو يف مؤتمر صحفي مع  وأوضح 
جوزيبي  الوزراء  ورئيس  ماتاريال  سيرجيو  اإليطايل  الرئيس  مع  األمر  ناقش 
العملية  واستمرار  ليبيا  يف  العنف  من  الحد  ضرورة  على  مشددا  كونتي،  

السياسة.
أن يعمل  أمله يف  ، عن  كي  آ ،  وفق وكالة  األمريكية  الخارجية  وزير  وأعرب 
مؤتمر برلين القادم من أجل التهدئة يف البالد،  وإقناع جميع األطراف الفاعلة 
بالمضي قدما يف المسار السياسي،  وبأن الحل الوحيد للخروج من األزمة هو 

الحل السياسي.
مع  نظرها  وجهات  تقارب  نفسه  السياق  يف  اإليطالية  الحكومة  كدت  وأ
لألزمة  سياسي  حل  لتحديد  معا  العمل  إىل  بالحاجة  يتعلق  فيما  واشنطن 
الليبية يف أقرب وقت ممكن،  مع االعتراف بعدم استدامة الخيار العسكري،  

وفق وسائل إعالم إيطالية.
القوى  قلق  خافيا  ليس  داخليا، 
المشاركة  الليبية  السياسية 
المنتظرة لقطر وتركيا يف مؤتمر برلين 
الملف  يف  فاعلين  بلدين  باعتبارهما 
أوضح  السياق،   هذا  ويف  الليبي. 
فتحي  الرئاسي،   المجلس  عضو 
متهمتان  وتركيا  قطر  أن  المجبري،  
بدعم الفوضى بشكل مباشر يف ليبيا 
يف  محايدين  غير  طرفين  يجعلهما  ما 

أي حوار حول الملف الليبي.

أعرب وزير الخاريجية األمريكي ، عن أمله في أن 
يعمل مؤتمر برلين القادم من أجل التهدئة في 
البالد،  وإقناع جميع األطراف الفاعلة بالمضي 
قدما في المسار السياسي،  وبأن الحل الوحيد 

للخروج من األزمة هو الحل السياسي.
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ستجمع  لكونها  السابقة  الدعوات  عن  تختلف  األلمانية  الدعوة  أن  وأضاف 
األطراف المعنية باألزمة الليبية وأعضاء المجتمع الدويل.

وأوضح،  يف تصريحات له،  أن معالجة األثر السلبي للتدخالت يف ليبيا ستكون 
الصخيرات  اتفاق  أن  خاصة  الصحيحة  الطريق  على  األوىل  الخطوة  بمثابة 
تجاه  الدولية  االختالفات  قضية  وترك  الليبية  األطراف  توافق  بحث  السابق 
األزمة الليبية،  مشيرا إىل أن اآلمال تعقد على أن يتوصل مؤتمر برلين إىل منع 

التدخالت السلبية يف األزمة الليبية.
على  صفحتها  على  نشرته  بيان  يف  الوفاق،   كدت  أ متصل،  سياق  يف 
فيسبوك،  أنها تشيد بجهود ألمانيا لعقد مؤتمر دويل يجمع الفصائل الليبية 
»ضرورة  تؤكد  لكنها  البلد،   يف  لألزمة  سلمي  وحل  سياسية  تسوية  إليجاد 
االلتزام باالتفاق السياسي الليبي واألجسام المنبثقة عنه كمرجعية سياسية 

ألي حوار أو اتفاق«.
كافة  مع  للتعامل  الفوري  »الوقف  الوفاق  اشترطت  الصدد،   هذا  ويف 

المؤسسات الموازية«.
القوات  بانسحاب  يرتبط  النار  إطالق  وقف  عن  حديث  »أي  أن  وأضافت 

المعتدية من حيث أتت ودون شروط«.
وتابعت: »لم يكن هناك أي اتفاق مبرم يف أبو ظبي كما يتم تسويقه،  بل كان 
الوحيد هو ما قد  االتفاق  المتحدة،  يف حين كان  بإشراف األمم  لقاء تشاوريا 
إجراء  على  اتفق  حيث  باريس  يف  تم 
ما  وهذا  محددة،   بتواريخ  انتخابات 
به  يلتزم  لم  وما  باليرمو  لقاء  دعمه 

الطرف اآلخر«.
السياسي  »الحل  أن  إىل  وأشارت 
األمم  خطة  خالل  من  يكون  الوحيد 
عقد  على  تنص  التي  المتحدة 
ملتقى وطني جامع،  حسب ما كان 
مقررا يف مدينة غدامس يف 14 أبريل 

من  ينطلق  األلماني  الدور  إن  مراقبون،   ويرى 
خشية  في  أساسا  متمثلة  منطقية  ــع  دواف
ألمانيا من تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين 

الوافدين إليها بشكل كبير.
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الماضي،  والذي تم تقويضه بالعدوان على طرابلس ومحاولة االنقالب على 
الشرعية«.

يف  العامة  قيادته  مشاركة  الليبي  الجيش  استبعد  المقابل،  الجانب  يف 
الوطني  الجيش  باسم  المتحدث  المسماري،   أحمد  اللواء  وقال  المؤتمر. 
العديد  أفسدت  المسلحة  الميليشيات  ألن  انتهى  الحوار  وقت  إن  الليبي،  
من االتفاقات والتفاهمات التي جرت يف القاهرة وأبوظبي وباريس وباليرمو 
بين القائد العام المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.
وأشار المسماري إىل أن الجيش الليبي يؤمن بأن معركة ليبيا أمنية وليست 
سياسية أو اقتصادية،  مؤكدا أن دول العالم،  وخاصة ألمانيا،  تعي جيدا أن 

الحل يف ليبيا عسكري وأمني بسبب انتشار مقاتلين وإرهابيين يف طرابلس.
فيما اشترطت حكومة الوفاق الليبية،  اإلثنين،  احترام ما سّمته »7 ثوابت 
يف  المتحاربة  الفصائل  لجمع  األلمانية  الجهود  يف  االنخراط  قبل  أساسية«،  

ليبيا خالل مؤتمر برلين المقبل.
ويرى مراقبون،  إن الدور األلماين ينطلق من دوافع منطقية متمثلة أساسا 
إليها  الوافدين  الشرعيين  غير  المهاجرين  أعداد  تزايد  من  ألمانيا  خشية  يف 

بشكل كبير.
الصعب  من  أنه  بيد  وخارجها،   ليبيا  داخل  كبيرة  قبول  بدرجة  ويحظى   
الليبية،  خاصًة يف ظل  األزمة  المزمع عقده يف تسوية  المؤتمر  التعويل على 
انتشار عدد كبير من الميليشيات المسلحة يف طرابلس،  وهي ميليشيات ال 
تعترف بأي حل سياسي انطالًقا من الدعم المايل والعسكري الكبير الُمقّدم 
محورية  معركة  هي  طرابلس  تحرير  معركة  فإن  ولذا  الدول،   بعض  من  لها 
بالنسبة للجيش الوطني،  ومن الصعب القبول بأي تفاوض قبل إنهائها،  وال 
سيما مع تزايد المخاوف من استغالل أنقرة ألي هدنة من أجل رفع مستوى 
الليبي  الصراع  كبر،  وهو ما يدفع نحو استمرار  أ الميليشيات بشكل  تسليح 

بنفس معطياته الحالية يف المرحلة المقبلة.

في الجانب المقابل، استبعد 
الجيش الليبي مشاركة 
قيادته العامة في المؤتمر. 
وقال اللواء أحمد المسماري،  
المتحدث باسم الجيش 
الوطني الليبي،  إن وقت 
الحوار انتهى ألن الميليشيات 
المسلحة أفسدت العديد من 
االتفاقات والتفاهمات

ك
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عبد الستار  حتيتة:

مؤتمر برلين يدور في حلقة 
مفرغة إذا تجاهل أنصار 

النظام السابق 
حوار/ سوزان الغيطاين

ترحيب محلي وإقليمي ودويل بإعالن ألمانيا استضافة 
العام  نهاية  قبل  ينعقد  أن  يفترض  ليبيا  حول  مؤتمر 
السياسية له يف خط  التحضيرات  الجاري. مؤتمر تسير 
متواز مع تطورات عسكرية بين الجيش الليبي 

وقوات حكومة الوفاق.
وما  برلين  مؤتمر  نجاح  فرص  عن  وللحديث 
الدولية بشأن  المؤتمرات  يميزه عن غيره من 
المصري  السياسي  المحلل  التقينا  ليبيا 
الستار  عبد  الليبي  الشأن  يف  المتخصص 

حتيته.
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لمؤتمر  والتحضيرات  الدعوات  قرأت  سياق  أي  في 
برلين بشأن ليبيا؟

أنه  إىل اآلن لم يتم اإلعالن عن موعد المؤتمر بشكل محدد لكنني أعتقد 
تتعامل  التي  الغربية  لألطراف  المفرغة  الحلقة  نفس  يدور يف  تحول جديد 
مع الملف الليبي بنفس الطريقة التي تعامل بها الناتو مع ليبيا سنة2011 
حيث كان يهدف إىل إبعاد النظام السابق عن المشهد وهذا ما يحدث اآلن 
عدم  على  يصر  الدويل  المجتمع  الزال  النظام  إسقاط  من  سنوات   8 بعد 
وقبلية  سياسية  حقيقية  قوة  أنهم  رغم  السابق  النظام  أنصار  مع  التعامل 

وعسكرية.

برأيك لماذا يصر المجتمع الدولي على عدم التعامل 
مع أنصار النظام السابق؟

ألنه يخشى أن تعود ليبيا دولة ذات سيادة وتملك قرارها كما يخشى االنتقام 
من األطراف الدولية التي عملت على إسقاط الدولة لتحقيق مصالحها لذلك 
التفاوض  مائدة  على  حقيقية  مقاعد  لهم  ليس  السابق  النظام  أنصار  فإن 
يتم دعوة أشخاص غير مؤثرين  وحتى عند دعوتهم لجلسات حوار فغالبا ما 
يف صفوف النظام السابق ودورهم هامشي ومثار خالف وهذا األمر مقصود يف 

سياق تجاهل هذه الفئة الكبيرة والمؤثرة يف ليبيا 

هل تعتقد أن مؤتمر برلين سيأتي بنتائج مختلفة عن 
سابقاته من المؤتمرات الدولية بشأن ليبيا؟

أعتقد أنه يدور يف نفس فلك مؤتمر باليرمو وباريس واتفاق الصخيرات 
وغيرها من المؤتمرات الدولية خاصة إذا سار على نفس النهج السابق 
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الفاعلين  السابق  النظام  أنصار  تجاهل  يف  المتمثل 
والمؤثرين يف المشهد.

وما الحل برأيك؟
يف  األطراف  جميع  وضع  هو  األنسب  الحل  أن  أعتقد 
ليبيا حيث  بشأن  مفاوضات  عن  الحديث  عند  الحسبان 
أنه يوجد يف البالد طرفين الطرف األول المناصر ألحداث 
اإلرهابيين  من  العديد  صفوفه  يف  يوجد  والذي  فبراير 
السابق  النظام  أنصار  هو  اآلخر  والطرف  والمتطرفين 
الذين رفضوا التدخل الدويل يف ليبيا عام 2011 وساندوا 

وجود دولة وطنية مستقلة ذات سيادة.

المجتمع  تعامل  تقرأ  سياق  أي  في 
الدولي مع كل طرف؟

الدويل  المجتمع  يسعى   2011 العام  منذ  أنه  أرى  أنا 
أنصار  يف  المتمثل  األول  الطرف  داخل  الصدع  رأب  إىل 
ككل  الليبية  الدولة  يف  توافق  إيجاد  وليس  فبراير   17
وهذا ما اتضح جليا بعد مؤتمر غدامس حيث لوحظ أن 
 17 مظلة  تحت  حل  إليجاد  تسعى  الدولية  الجهود  كل 

فبراير مع أن األفضل واألكثر نجاعة هو جلوس الطرفين )أنصار فبراير وأنصار 
سبتمبر( على طاولة واحدة يرفع عليها العلم األبيض دون أي شروط مسبقة.

سياسي  ليبيا  في  الحل  إن  يقول  الدولي  المجتمع 
تنظر  العسكري..فكيف  للحسم  الجيش  يتجه  فيما 

لهذا األمر؟
ألن  العسكرية  المؤسسة  عودة  يخشى  الدويل  المجتمع 
الدويل  المجتمع  أن  كما  السابق  النظام  عودة  تعني  عودتها 
يخشى أن يعطي الجيش الضوء األخضر للنظام السابق ليعود 
الجيش  داخل  التقارب  أن  إىل  اإلشارة  يجب  وهنا  للمشهد 
بين أنصار فبراير وأنصار النظام السابق لم يكتمل جيدا وإن 
كان الفريقان يحاربان سويا يف بنغازي ودرنة وغيرها حيث 
السياسي لمصلحة  التنافس  تأجيل  اتفاق على  أن هناك 

الوطن.

المجتمع  إلى أي مدى يستفيد  برأيك 
الفوضى  حالة  من  الدولي 

الموجودة في ليبيا حاليا؟
تركيا  من  الدول  مختلف  فإن  الحال  بطبيعة 
اتفاقات  تبرم  وغيرها  وإيطاليا  المتحدة  والواليات 
مستقبلية كبيرة ومربحة لها يف ليبيا مستغلة حالة 
البالد ولكن عودة األمور إىل  الموجودة يف  الفوضى 

نصابها يعني ضبط إعطاء هذه االمتيازات والتقليل من 
مكاسبهم المحققة يف ظل هذا الوضع.
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شريف الزيتوين

السرّاج يدفع نحو
المزيد من االنقسام

في كلمته أمام األمم المتحدة..

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعّية  منبر  على  الرئاسي  المجلس  رئيس  كلمة  تمر  لم 
السياسة يف  الرابعـة والسبعيـن دون ردود األفعال من فرقاء  الـدورة  أعمـال  خـالل 
ليبيا وحتى من وسائل اإلعالم األجنبّيـــة التي اقتنصــت تصريحاته يف تصفية حسابات 

معروفة. 
تصريحات رئيس المجلس الرئاسي تزامنت مع تصريحات أخرى يمتدح فيها الّدور 
التركي لبالده خالل لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معبرا عن تقديره 
السّراج »نثّمن موقف  لما سماه »العدوان« على طرابلس. وقال  التركي  للرفض 

الصديق التركي الداعم لنا، فالصديق الحقيقي يظهــر يف األوقــــات الصعبة«. 
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كما ثّمن الرئيس التركي »متانة العالقة« مع سلطات طرابلس واستعداده 
لمواصلة دعمها.

ما  الرئاسي،  المجلس  رئيس  أنسى  وأردوغان،  السّراج  بين  الغزل  هذا 
التي  الكوارث  كل  تسببها يف  عبر   ،»2011 »فبراير  لحظة  تركيا من  به  قامت 
مّرت بها البالد، يف استقدام التّدخل األجنبي ويف فتح البالد أمام التنظيمات 
المتطّرفة، لكن دون االجتهاد كثيرا، تركيا الداعم الرئيسي لإلخوان المسلمين 
وبالتايل كلمات الثناء التي قّدمها السراج لألتراك غير مستغربة، وغير جديدة 
اتفاق  منذ  أعلنت  تركيا  ألن  بطبعها، 
جانب  إىل  وقوفها  عن  الصخيرات 
ذلك  قبل  وحتى  الرئاسي،  المجلس 
خالل سنوات التحارب كانت صريحة 

يف اصطفافها إىل جانب اإلسالميين.
رئيس  كلمة  عن  األفعال  ردود 
مختلفة  كانت  الرئاسي،  المجلس 
يف  المعروفة  الخيارات  باختالف 
من  كانت  وأهمها  أولها  البالد، 
عن  عّلق  الذي  حفتر  خليفة  المشير 
الحوار  من  بد  »ال  قائال:  التصريحات 
للعملية  تكون  أن  بد  وال  والجلوس 
الحوار  بد من  وال  السياسية مكانتها، 
على  يحافظ  الذي  الشامل  الوطني 

الوحدة الوطنية للتراب الليبي«.
بدوره  بالبيضاء  المركزي  المصرف 
لم يترك كلمة السراج دون تعليق يف 

مع  تزامنت  الرئاسي  المجلس  رئيس  تصريحات 
تصريحات أخرى يمتدح فيها الّدور التركي لبالده 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  مع  لقائه  خالل 
التركي  للرفض  تقديره  عن  معبرا  ــان  أردوغ
وقال  طرابلس.  على  »العدوان«  سماه  لما 
الداعم  التركي  الصديق  موقف  »نثّمن  السرّاج 
األوقات  في  يظهر  الحقيقي  فالصديق  لنا، 
»متانة  التركي  الرئيس  ثّمن  كما  الصعبة«. 
واستعداده  طرابلس  سلطات  مع  العالقة« 

لمواصلة دعمها.
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عالقة بالتعامالت المالية للمصرف وبالشرعية السياسية لسلطات طرابلس، 
حيث قال »يلزم السيد فايز السراج تسليم عهدته ومغادرة المجلس الرئاسي 
كون عهدته قد انتهت قانونية يف ديسمبر 2017م كما نص على ذلك االتفاق 
السياسي الذي يعتبر المرجعية الوحيدة لوجوده يف السلطة ، فضالً عن غياب 
الرئاسي  المجلس  قرارات  إلصدار  االجماع  يشترط  الذي  القانوين  النصاب 
بـ”منعدم  تنعته  التي  القضاء  أحكام  ذلك  ويعزز  أعضائه  من   3 باستقالة 

الصفة«.
كما عّلق المحلل السياسي الليبي حامد فارس عن الكلمة قائال يف تصريحات 
توجهات  تعكس  بل  الليبي،  الشعب  وتطلعات  رؤى  تعبر عن  ال  إنها  صحفّية 

بأنه  السراج  متهما  اإلخوان،  تنظيم 
وجماعة  المسلحة  للتنظيمات  رهينة 
تلبية  جاءت  أنها  مضيفا  اإلخوان، 
له،  الرئيسية  الداعمة  لتركيا  طلب 

بحسب تعبيره.
الدعاية  إطار  ويف  آخر  جانب  يف 
لرئيس المجلس الرئاسي شكرت ما 
بكامل  طرابلس  حماية  بقوة  يعرف 
على  السراج  المسلحة،  تشكيالتها 
معتبرة  العامة،  الجمعّية  أمام  كلمته 
الحروف  على  النقاط  »وضعت  أنها 
فيما يجري من عدوان على العاصمة 
من قبل خليفة حفتر، والدول الداعمة 
يف  يديه  على  تشد  إنها  قائلة  له«، 
الخارجية  لألطراف  المباشر  اتهامه 

المجلس  رئيس  كلمة  عن  األفــعــال  ردود 
الخيارات  باختالف  مختلفة  كانت  الرئاسي، 
من  كانت  وأهمها  أولها  البالد،  في  المعروفة 
التصريحات  عن  علّق  الذي  حفتر  خليفة  المشير 
قائال: »ال بد من الحوار والجلوس وال بد أن تكون 
الحوار  من  بد  وال  مكانتها،  السياسية  للعملية 
الوحدة  على  يحافظ  الذي  الشامل  الوطني 

الوطنية للتراب الليبي«.
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وعدم رضوخه أمام الضغوطات.
محمد الكحيلي رئيس ما يسمى بمجلس نواب طرابلس الذي اختار العمل 
بشكل مواز عن برلمان طبرق، عّبر كذلك عن تثمينه لما قاله رئيس المجلس 
اتصال هاتفي معه  المتحدة. مؤكدا يف  العاّمة لألمم  الجمعية  أمام  الرئاسي 
أمام  المتحدة  »األمم  ووضعت  طرابلس  يف  األوضاع  حقيقة  كشفت  أنها 
مسؤولياتها تجاه ما تمر به ليبيا من عدوان لرغبة عسكري يطمح للوصول إىل 
السلطة بدعم دويل من دول إقليمية وهو ما يتناىف مع قوانين وقيم ومبادئ 

األمم المتحدة«.
دولة قطر بدورها لم تكن خارج سياق كلمة السراج يف األمم المتحدة، من 
واضح  البالد، معلنة بشكل  الجارية يف  األحداث  الموقف من  خالل مشاركته 
الجمعية  أمام  كلمته  يف  تميم  قطر  أمير  وقال  طرابلس.  معركة  يف  مساندته 
العاّمة لألمم المتحدة إن “العمليات العسكرية األخيرة ضد العاصمة الليبية 
تكشف عن إخفاق جديد لنظام األمن الجماعي يف المنطقة” معلنا دعم بالده 

ومطالبا  الوفاق«  حكومة  »لقوات 
على  بالنسج  الدولّية  المجموعة 
سّماها  ما  مع  الوقوف  يف  منوالها 

»الشرعّية«.
إليها  انتهت  مختلفة  فعل  ردود 
الرئاسي  المجلس  رئيس  كلمة 
الجمعّية  أمام  السّراج  فائز  الليبي 
مؤيّد  فبين  المتحدة،  لألمم  العامة 
لكلمة الّسراج ورافض لها، هناك بلد 
يبحث مواطنوه عن حلول تهني حالة 
وعن  سنوات  منذ  الدائرة  الصراع 
عيش  يف  أمال  تفتح  جديدة  مرحلة 
الحوار  بلغة  أرضهم  على  الليبيين 

واألمن ال بلغة السالح واالقتتال.

رئيس  كلمة  إليها  انتهت  مختلفة  فعل  ردود 
أمام  السرّاج  فائز  الليبي  الرئاسي  المجلس 
مؤيّد  فبين  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعيّة 
يبحث  بلد  هناك  لها،  ورافض  الّسراج  لكلمة 
الدائرة  مواطنوه عن حلول تهني حالة الصراع 
في  أمال  تفتح  جديدة  مرحلة  وعن  سنوات  منذ 
عيش الليبيين على أرضهم بلغة الحوار واألمن 

ال بلغة السالح واالقتتال.
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األفريكوم وآخرون: أوجه 
التدخل األجنبي في ليبيا 

أحمد نظيف

معظم  أصبحت  القذافي،  معمر  الراحل  نظام  سقوط  أعقاب  في 
للدولة  تابعة  غير  مسلحة  جماعات  لسيطرة  خاضعة  األسلحة  ترسانات 
وليس في مقدور مؤسسات الحكم أن تفرض سيطرة تامة على حدود 
ليبيا وموانئها ومطاراتها، مما أسهم في انعدام األمن عمومًا داخل ليبيا 

وفي المنطقة المحيطة بها.
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ترسانات  معظم  أصبحت  القذايف،  معمر  الراحل  نظام  سقوط  أعقاب  يف 
األسلحة خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة غير تابعة للدولة وليس يف مقدور 
مؤسسات الحكم أن تفرض سيطرة تامة على حدود ليبيا وموانئها ومطاراتها، 
مما أسهم يف انعدام األمن عموماً داخل ليبيا ويف المنطقة المحيطة بها. وحال 
ظلت  فقد  اقتصادي،  نمو  تحقيق  دون  السياسي  والجمود  االستقرار  عدم 
 2011 العام  قبل  عليها  كانت  التي  المستويات  دون  النفط  إنتاج  معدالت 
للدولة  التابعة  غير  المسلحة  الجماعات  ومحاصرة  التقنية،  المشاكل  بسبب 
الجماعات  قوة  لتعاظم  الطريق  فسحت  الفوضى  هذه  النفطية.  لمنشآت 
تهريب  يف  السواحل  على  تنشط  التي  البشر  تهريب  وعصابات  اإلرهابية 
تحولت  المتوسط.  للبحر  الشمالية  الضفة  إىل  الشرعيين  غير  المهاجريين 
ليبيا إىل قاعدة كبيرة للنشاط اإلرهايب واإلجرامي، الذي لم يتوقف نشاطه عند 
الجغرافيا الليبية ودول الجوار، بل أصبحت تهدد أمن أوروبا شماالً والمصالح 
والفرنسية،  والبريطانية  األمريكية 
الغربية  الحكومات  دفع  الذي  األمر 
لم  عسكري  لتدخل  خطط  لوضع 
الواضح  لكن  معالمه.  بعد  تتوضح 
)إيطاليا،  األوروبية  الحكومات  أن 
كثر سعياً  فرنسا، بريطانيا( أصبحت أ
لجهة  األمريكية،  نظيرتها  للتدخل من 
أن األخطار المشار إليها باتت تهددها 

كثر خطورة. بشكل مباشر وأ
فخالل األيام األخيرة أعلنت القيادة 

بالتوازي مع تصاعد األخطار اإلرهابية، التي تتخذ 
العسكري  للتدخل  ذريعًة  الغربية  القوى  منها 
بات  الشرعية  غير  الهجرة  ملف  فأن  ليبيا،  في 
للبحر  الشمالية  الضفة  لدول  هاجسًا  يمثل 

المتوسط وخاصة فرنسا وإيطاليا.
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غارة جوية  إرهابيين يف   7 مقتل  )األفريكوم(،  أفريقيا  األمريكية يف  العسكرية 
يف  األمريكية  القيادة  عمليات  مدير  جايلر،  ويليام  اللواء  ليبيا.وقال  جنويب 
األخرى يف  اإلرهابية  والجماعات  داعش  تنظيم  وراء  اإلثنين: »سعينا  أفريقيا، 
بفعالية«. الليبي  الشعب  ضد  بعمليات  القيام  على  قدرتها  من  يقلل  ليبيا 
وتابع جايلر، يف بيان اطلعت صحفي، أن ضربات األفريكوم تعمل على تعطيل 
قدرتهم  من  أيضاً  »نضعف  مضيفاً  وأنشطتهم،  وتدريبهم  اإلرهابيين  تخطيط 
البيان  المنطقة«.ولفت  يف  والشركاء  المتحدة  الواليات  مصالح  تهديد  على 
الرامية  الدبلوماسية  الجهود  لدعم  األفريقية  األمريكية  القيادة  مواصلة  إىل 
اإلرهابية  المنظمات  ليبيا، من أجل تعطيل  الوضع السياسي يف  إىل استقرار 
التي تهدد االستقرار اإلقليمي.وأشار البيان إىل مقتل 7 إرهابيين نتيجة الغارة 
 17 مقتل  الجمعة، عن  أعلنت،  األفريكوم  مدنيين.وكانت  إصابة  نافياً  الجوية، 
ليبيا. جنويب  جوية  بغارة  استهدافهم  بعد  اإلرهايب  داعش  تنظيم  من  إرهابياً 
وتعد غارة أمس هي الرابعة التي تنفذها القيادة األمريكية يف أفريقيا يف أقل 
من أسبوع، إذ سبق وأعلنت، األربعاء، مقتل 11 داعشياً يف غارة جوية بمدينة 
من  إرهابيين   8 مقتل  الجاري،  سبتمبر   20 يف  األفريكوم  أعلنت  مرزق.كما 
تنظيم داعش اإلرهايب؛ إثر قصف جوي نفذته بضواحي مدينة مرزق.ويف نهاية 
المنطقة  أفريقيا  يف  األمريكية  العسكرية  القيادة  استهدفت  الماضي،  العام 

بين مرزقوأوباري ، ما أدى إىل مقتل 11 عنصراً من تنظيم القاعدة اإلرهايب.
التدخل  وتهديدات  دعوات  تجد  ال 
يف  تجاوباً  الخارجي،  العسكري 
الداخل الليبي. القبائل الليبية وعلى 
والخالفات  التناقضات  من  الرغم 
رفض  على  كلها  ُتجمع  تشقها،  التي 
البعض  يذهب  بل  التدخل،  هذا 
ألي  العسكرية  بالمقامة  للتلويح 
»احتالالً  إياه  معتبراً  خارجي  تدخل 
الليبي،  الجيش  وكذلك  مقنعاً« 
التدخل  يعارض  حفتر،  خليفة  بقيادة 

بالتوازي مع تصاعد األخطار اإلرهابية، التي تتخذ 
العسكري  للتدخل  ذريعًة  الغربية  القوى  منها 
بات  الشرعية  غير  الهجرة  ملف  فأن  ليبيا،  في 
للبحر  الشمالية  الضفة  لدول  هاجسًا  يمثل 

المتوسط وخاصة فرنسا وإيطاليا.
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ويطالب بدعمه لمكافحة اإلرهاب. دول الجوار تستشعر خطراً من هذا التدخل، 
وتعتقد أنه سيزيد تعقيد األوضاع وسينهي أي أمل يف الحلول السلمية التي 
تدخلها  الغربية  القوى  تعلق  المقابل  يف  سنتين.  منذ  المتحدة  األمم  تقودها 
أقره  الذي  الرئاسي  المجلس  عن  المنبثقة  الوطني،  الوفاق  حكومة  بموافقة 

اتفاق الصخيرات المغربية، أواخر العام 2015.
هذا االتفاق لم يحظى بإجماع الفرقاء يف ليبيا، بل إن عدداً كبيراً من ـعضاء 
صالح،  عقيلة  المجلس،  رئيس  فيهم  بما  دولياً  به  المعترف  النواب،  مجلس 
يطالبون بتعديل فصوله ويعتبرونه مدخالً إلعادة هيمنة الجماعات اإلسالمية 
الجيش  من  معارضًة  يلقى  وكذلك  السلطة  على  المسلمين  اإلخوان  وخاصة 
تشكيل  يف  بشدة  الراغبة  الغربية  القوى  لكن  حفتر.  خليفة  وقائده  الليبي 
حكومة وفاق وطني من أجل الحصول على الضوء األخضر للتدخل، ضغطت 
بشدة من أجل التوصل إىل حًل قبل مويف العام 2015، مهما كانت العواقب، 
ممثالً  الوفاق،  حكومة  اعتبر  قد  الصخيرات،  لمؤتمر  الختامي  البيان  إن  بل 
ينص  الذي  االتفاق  هذا  تشكيلها.  قبل  حتى  الليبي،  للشعب  وحيداً  شرعياً 
األمم  من  المساعدة  طلب  الجديدة  الحكومة  حق  من  أن  على  ـ39  الـ  فصله 
المتحدة أو المجموعة الدولية يف المجال األمني، األمر الذي يفتح باب التأويل 
تحت  المتحدة  األمم  برعاية  إما  قادم  عسكري  تدخل  فرضيات  أمام  واسعاً 
الحكومة  من  وبطلب  الدولية«  »المجموعة  من  بمبادرة  أو  السابع  الفصل 
الوفاق  حكومة  من  بطلب  حدث  وإن  التدخل،  هذا  لكن  الجديدة.  الليبية 
الليبي،  الشارع  الكثير من مصداقيتها يف  الجديدة  الحكومة  الوطني، سيفقد 
أمام أي تدخل أجنبي، فحقبة االستعمار اإليطايل الشديد وما  الحساس جداً 
رافقها من سنوات دامية يف الكفاح المسلح، شيدت حاجزاً نفسياً كبيراً للفرد 
طويلة  لفترة  فإنه »سيقوض  ذلك  عن  وفضالً  أجنبي.  تدخل  أي  تجاه  الليبي 
فرصة إعادة بناء الدولة الليبية، ولن يؤدي سوى إىل تغذية دعاية داعش التي 
هذه  تجد  سوف  العربية.  الشعوب  جديد  من  يقصف  الغرب  هو  ها  تقول:« 
الدعاية صدى داخل جماهير معادية إىل حد كبير لهذه الفرضية، وتغذي بذلك 

فرضية فرص التجنيد يف صفوف داعش.« 
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فملفي  ليبيا.  يف  عسكري  تدخل  أي  أهداف  الغربيون  الساسة  ُيخفي  ال 
واقتصاديا وجودياً  أمنياً  اإلرهاب والهجرة غير الشرعية أصبحا يشكالن خطراً 
على أوروبا، التي تعاين أصالً من هذه المشاكل، خاصة مع أزمة االتحاد األورويب 
»الدولة  لتنظيم  فرع  تأسيس  عن  اإلعالن  فمنذ  الجاليات.  ومشاكل  واليورو 
اإلسالمية – داعش« يف ليبيا خريف العام 2014، تصاعدت وتيرة التهديدات 
ليبيا  تحويل  يحاول  التنظيم  أن  الغرب  استشعر  أن  بعد  بالتدخل،  الغربية 
تعرضت  قد  الغربية  المصالح  وأن  خاصة  أوروبا،  يف  لعملياته  قاعدة  إىل 
لهجمات عديدة يف الداخل الليبي، من خالل استهداف البعثات الديبلوماسية 
تنظيم  زعيم  هدد   ،2016 مارس  يف  واألفراد.  والنفطية  التجارية  والشركات 
التابعة  »النبأ«  صحيفة  إىل  حديث  يف  النجدي،  القادر  عبد  ليبيا،  يف  داعش 
للتنظيم، بغزو إيطاليا و«فتح روما« داعياً يف هذا اإلطار المهاجرين، خصوصاً 
من أفريقيا، إىل االلتحاق بتنظيمه يف ليبيا، »استعداداً لهذا الفتح«. قبل ذلك، 
ويف يناير2016، هدد الرجل الثاين يف تنظيم القاعدة يف بالد المغرب اإلسالمي، 
إيطاليا  العنايب،  يوسف  عبيدة  أبو  الجزائري  فيه،  األعيان  مجلس  ورئيس 
2016، إىل  إياها بالغزو. وتوصلت إيطاليا والواليات المتحدة، يف يناير  متوعداً 
اتفاق يسمح للطائرات األمريكية بدون طيار باالنطالق من قاعدة »لسيغونيال« 
أفريقيا،  األمريكية يف  القوات  قائد  الجوية يف صقلية. وقال  والمحطة  البحرية 
يف  الشيوخ  بمجلس  المسلحة  القوات  لجنة  أمام  رودريجيز،  ديفيد  الجنرال 
مارس 2016، إن تنظيم »داعش« يف ليبيا يمثل تهديًدا خطيًرا ومتزايًدا ألمن 
ومصالح أمريكا وحلفائها يف جميع أنحاء المنطقة. أما فرنسا فقد طالبت مبكراً 
فرت  التي  اإلرهابية  الجماعات  لمواجهة  الليبي  الجنوب  يف  عسكري  بتدخل 
على  الفرنسي  الحرص  وتزايد  الفرنسي.  التدخل  أعقاب  يف  مايل  شمال  من 
التدخل بعد هجمات باريس يف 13 نوفمبر 2015، والتي تبناها تنظيم داعش.

بالتوازي مع تصاعد األخطار اإلرهابية، التي تتخذ منها القوى الغربية ذريعًة 
للتدخل العسكري يف ليبيا، فأن ملف الهجرة غير الشرعية بات يمثل هاجساً 
لدول الضفة الشمالية للبحر المتوسط وخاصة فرنسا وإيطاليا. يف يونيو 2015 
االتحاد  من  دولة   22 فيها  وساهمت  »صوفيا«  عملية  األورويب  االتحاد  أطلق 
للقيام بمهمات مراقبة لشبكات الهجرة غير الشرعية التي تعمل من السواحل 
فإن  »فرونتكس«  الحدود  لمراقبة  األوروبية  المنظمة  لتقارير  فوفقاً  الليبية. 
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»أعداد المهاجرين غير الشرعيين إىل دول االتحاد األورويب قد ارتفعت بـ 250 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة   2016 عام  من  أول شهرين  وذلك خالل  المئة،  يف 

2015.« بما يعنه ذلك من مشاكل اقتصادية وأمنية. 
مدينة  من  ترو،  بيل  الكاتبة  أعدته   »التايمز«  لصحيفة  تقرير  كشف  وقد 
مصراتة الليبية ، عن أن »عدد المهاجرين الذين يختارون العبور إىل أوروبا عبر 
تركيا  البلقان من  أغلق معبر  بعدما  العام،  يتضاعف هذا  قد  المتوسط  البحر 
االتحاد  الذي وقعه  االتفاق  أوروبا، وبعد  والبلقان ومنها إىل غرب  اليونان  إىل 
تركيا  إىل  اليونان  الالجئين من  بإعادة  التركية، ويقضي  الحكومة  األورويب مع 
أخرى  معابر  التفتيش عن  إىل  الالجئين  من  عددا  ما سيجبر  وهو  أخرى،  مرة 
من شمال أفريقيا، المنطقة التي ينشط فيها تنظيم الدولة، الذي يعتمد على 
ويشير  عملياته«.  أجل  من  مالية  موارد  على  يحصل  وتهريبهم، كي  الالجئين 
 130 مساحتها  منطقة  على  يسيطرون  الجهاديين  المقاتلين  أن  إىل  التقرير 
ميال يف مدينة سرت، الواقعة على البحر المتوسط، ويدير التنظيم معسكرات 
من  أعداد  بتجنيد  الجهاديون  ويقوم  سرت،  غريب  الواقعة  صبراتة  يف  تدريب 
يمكن  أنه  إىل  باإلشارة  تقريرها  أراضيهم. وتختم  يمرون من  الذين  المهاجرين 
380 ألف يورو، مشيرة  للمهرب أن يحصل على كل رحلة ينظمها على حوايل 
كثر من 153 ألف شخص،  إىل أن سوق التهريب الدويل يعد مربحا، خاصة أن أ
معظمهم من إثيوبيا والصومال ونيجيريا وإريتريا، عبروا البحر من ليبيا باتجاه 
إيطاليا، وقد يرتفع العدد مع إغالق معابر البلقان واستمرار الفوضى يف ليبيا. 
شكل  فإن  ليبيا،  يف  العسكري  التدخل  عن  المتواتر  الحديث  من  بالرغم 
الملوحة  للقوى  بالنسبة  التدخل مازال غير واضح. فالصورة غائمًة حتى  هذا 
المسؤولين  عند  التصريحات  يف  تضارباً  نشهد  سنتين،  فمنذ  بالتدخل. 
الممتدة  الليبية  الجغرافيا  على  وحدوده  التدخل  هذا  طبيعة  حول  األوربيين 
التدخل:  فرضيات  حول  التساؤالت  من  العديد  يطرح  ما  الميدانية،  وأهدافه 
هل سيكون تدخل عسكري بري؟ أما سيأخذ طابعاً جوياً كما حدث يف العام 
على  »الثوار«  قوات  األطلسي  شمال  حلف  طائرات  ساعدت  2011عندما 
تقليدية؟  غير  جديدة  أشكاالً  أم سيأخذ  النظامي؟  الجيش  مواجهة  األرض يف 

فماهي هذه الفرضيات:
العمليات الخاصة: تعتمد على القوات الخاصة وتركز على اصطياد القيادات 
الجهادية الخطيرة، بالقتل أو االعتقال من خالل جمع المعلومات االستخباراتية 
 ،2012 والرصد. فمنذ الهجوم على السفارة األمريكية يف بنغازي، يف سبتمبر 



36 الخميس  ٢6  سبتمبر  ٢٠١٩             العدد: 84 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

البحرية  مشاة  من  وجنديين  ستيفنز،  كريستوفر  السفير،  بحياة  أودى  والذي 
أسلوب  تعتمد  المتحدة  الواليات  أصبحت  السفارة.  يف  وموظف  األمريكية 
»العمليات الخاصة« يف ليبيا، لضرب القيادات والجماعات الجهادية التي تهدد 
كتوبر من سنة 2013 تمكنت القوات األمريكية من إلقاء  مصالحها. ففي شهر أ
المتحدة  الواليات  الذي تالحقه  الليبي  الرقيعي(  )نزيه  أنس  أبو  القبض على 
األمريكية.  السفارة  لتفجير  التخطيط  بينها  عديد من  تهماً  إليها  بعدما نسبت 
2014، تمكنت الواليات المتحدة من اختطاف أحمد  ويف شهر يونيو من سنة 
يف  األمريكية  القنصلية  على  للهجوم  التخطيط  يف  المتهمين  أبرز  ختالة،  أبو 
تابعة  قيادات  تستهدف  التي  السرية  األمريكية  العمليات   .2012 بنغازي يف 
على  بناء  ليبيا  يف  إرهابية  لتنظيمات 
للواليات  االستخباراتية  المعطيات 
يونيو  شهر  يف  أعلنت  التي  المتحدة، 
من سنة 2015، عن استهداف القائد 
بلمختار  مختار  القاعدة،  تنظيم  يف 
تنظيم  من  مقربا  حليفا  أصبح  الذي 
داعش يف ليبيا عن طريق غارة جوية 
نوفمبر  شهر  ويف  أجدابيا.  مدينة  يف 
القوات  قامت  السنة،  نفس  من 
تنظيم  أمير  باستهداف  األمريكية 
طريق  عن  نبيل  أبو  ليبيا،  يف  داعش 
غارة جوية شنتها الطائرات األمريكية 
 ،2016 فبراير  ويف  درنة.  مدينة  على 
دمرت  غارًة  أمريكية  طائرات  شنت 
تابع  رئيسي  تدريب  معسكر  خاللها 
المنطقة  يف  اإلرهابية  للمجموعات 
عملت  أن  تونس،بعد  مع  الحدودية 

هذه  من  األمريكية  المتحدة  الواليات  تستفيد 
العناصر  كل  من  التخلص  خالل  من  العمليات، 
تهديدًا  تشكل  أن  يمكن  التي  والجماعات 
ــط،  األوس الشرق  في  األمريكية  للمصالح 
العمليات.  هذه  تنفيذ  ستواصل  أنها  ويعتقد 
لكن إيطاليا وفرنسا، الدولتان األكثر تضررًا من 
الوضع في ليبيا، سواء على مستوى الجماعات 
تعتقد  ال  البشر،  تهريب  عصابات  أو  اإلرهابية 
بجدوى هذه العمليات الجزئية والتي ال يمكن أن 
الليبي  الضوع  يمثلها  التي  والتهديدات  تحول 

على أمنها، وخاصة ملف الهجرة غير الشرعية.
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القوات األمريكية على مراقبة تحركاتها يف غرب ليبيا منذ أشهر.
تستفيد الواليات المتحدة األمريكية من هذه العمليات، من خالل التخلص 
من كل العناصر والجماعات التي يمكن أن تشكل تهديداً للمصالح األمريكية 
إيطاليا  العمليات. لكن  تنفيذ هذه  أنها ستواصل  الشرق األوسط، ويعتقد  يف 
مستوى  على  سواء  ليبيا،  يف  الوضع  من  تضرراً  األكثر  الدولتان  وفرنسا، 
الجماعات اإلرهابية أو عصابات تهريب البشر، ال تعتقد بجدوى هذه العمليات 
الجزئية والتي ال يمكن أن تحول والتهديدات التي يمثلها الضوع الليبي على 

أمنها، وخاصة ملف الهجرة غير الشرعية.
العسكري  التدخل  أن يكون  المراقبون،  والبحرية : يرجح  الجوية  -الضربات 
كما  ليبيا، يف شكل ضربات جوية مركزة ومتواترة، تماماً  القيام به يف  المزمع 

التحالف  بطائرات  سورية  يف  يحدث 
الضربات  هذه  وتستهدف  الدويل. 
سرت  يف  »داعش«  تنظيم  مواقع 
ودرنة جواً وبحراً من خالل األساطيل 
يف  المتمركزة  واألمريكية  األوروبية 
عملية  جانب  إىل  المتوسط.  عرض 
بحرية واسعة تستهدف زوارق الهجرة 
العصابات  وخاصة  الشرعية  غير 
السواحل  على  خلفها  تقف  التي 
توسيع  يتم  أن  واألرجح  الليبية. 
االتحاد  أقرها  التي  »صوفيا«  عملية 
اإلقليمية  المياه  لتشمل  األورويب، 
الليبية. من المهم اإلشارة إىل فرنسا، 
تعرضت  التي  الهجمات  أعقاب  ويف 
أرسلت   ،2015 نوفمبر  باريس يف  لها 
لتقييم  ليبيا،  فوق  استطالع  طائرات 
زيادة خطر الجماعات اإلرهابية هناك. 

خمس سنوات كانت كافية للتحول فيهم ليبيا 
وقاعدًة  والسالح  للفوضى  كبيرة  ساحة  إلى 
للجماعات اإلرهابية بمختلف توجهاتها. وكانت 
المنسجم  الليبي  المجتمع  لشق  أيضًا  كافية 
اإلقصائية  النزعات  وزرع  وعرقيًا  وطائفيًا  قبليًا 
المشهد،  قتامة  من  الرغم  وعلى  لكن  داخله. 
األزمة.  لتجاوز  الليبيين  يحدو  مازال  أماًل  فإن 
تؤمن  زلت  ما  الفاعلة  القوى  من  فالعديد 
بضرورة إعادة بناء الدولة وتسعى إلنقاذ البالد 

من أن تتحول إلى دولة« فاشلة«.
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وقبلها مصر، التي قصفت مواقع التنظيم يف مدينة درنة، أقصى الشرق، بعد 
وزارة  وكانت  سرت.  مدينة  ساحل  على  مصيراً  قبطياً  عامالً   21 ذبح  عملية 
المفصلة  العسكرية  خطتها   ،2016 مارس  يف  قدمت  قد  األميركية  الدفاع 
لمحاربة مواقع تنظيم »داعش« يف ليبيا إىل البيت األبيض، وتتضمن الخطة 
القيادة  كز  ومرا التدريب  كز  مرا الستهداف  مكثفة  جوية  ضربات  استخدام 
خمسة  عن  تايمز«  »نيويورك  جريدة  ونقلت  للتنظيم.  تابعة  أسلحة  ومخازن 
مصادر على األقل اطلعت على تفاصيل الخطة األميركية أن الخطة العسكرية 
للبنتاغون تتضمن استهداف نحو 30 إىل 40 موقًعا تابًعا لـ »داعش« يف أربع 
مدن ليبية، وذلك لمنع التنظيم من التوسع. لكن تبقى نتائج الضربات الجوية 
غير مضمونة النجاح، خاصة وأنها تتعامل مع جماعات تعتمد تكتيك »حرب 
عسكرية،  ومقرات  ثكنات  يملك  نظامياً  جيشاً  تقصف  ال  فهي  العصابات« 
التي  المناطق  وسط  يف  تتمركز  الحركة  وسريعة  التسليح  خفيفة  عناصر  بل 
يسكنها المدنيون مما ُيصعب المهمة. ولعل هذا النموذج المعتمد يف محاربة 

تنظيم داعش اليوم يف سورية قد أثبت محدودية نتائجه حتى األن.
المحللين  من  كثيراً  أن  من  الرغم  على  البري:  التدخل 
ليبيا،  يف  البري  العسكري  التدخل  يستبعدون 
والرفض الكبير الذي أبدته دول الجوار، 
والجزائر  وتونس  مصر 
من  العديد  فإن  تحديداً، 
بُقرب  توحي  المؤشرات 
التدخل.  من  الشكل  هذا 
إىل  البعض  يذهب  فيما 
على  غربية  قوات  وجود  أن 
يكون  لن  الليبية  األراضي 
وستنحصر  محدود  بشكل  إال 
قوات  تدريب  يف  مهمتهم 
تقارير  ولكن  الليبي.  الجيش 
البري  التدخل  أن  أخرى تشير إىل 
تنظيم  ضد  قتالية  لمهام  سيكون 
قالت   ،2016 مارس   15 يف  داعش. 
مجلس  يف  الخارجية  الشؤون  لجنة 
قد  بريطانيا  إن  البريطاين،  العموم 
ترسل إىل ليبيا ألف جندي يف إطار قوة دولية مؤلفة من ستة آالف جندي، لكن 
الحكومة البريطانية نفت هذه المعلومات. وقبل ذلك، كشفت صحيفة »ديلي 
ميرور« البريطانية، يف يناير 2016، أن قوات دولية بقيادة إيطاليا قوامها ستة 
آالف جندي تستعد للتوجه إىل ليبيا لوقف تقدم تنظيم »داعش« داخل البالد. 
لكن هذا الشكل من التدخل، يصدم حالياً برفض كبير من قطاعات واسعة من 
المجتمع الليبي والجيش الليبي إىل جانب دول الجوار. فكل هذه األطراف ما 
زلت حتى األن تدفع ثمن التدخل العسكري لحلف شمال األطلسي يف العام 

.2011
للفوضى  كبيرة  ساحة  إىل  ليبيا  فيهم  للتحول  كافية  كانت  سنوات  خمس 
أيضاً  كافية  وكانت  توجهاتها.  بمختلف  اإلرهابية  للجماعات  وقاعدًة  والسالح 
لشق المجتمع الليبي المنسجم قبلياً وطائفياً وعرقياً وزرع النزعات اإلقصائية 
الليبيين  يحدو  مازال  أمالً  فإن  المشهد،  قتامة  من  الرغم  وعلى  لكن  داخله. 
بناء  إعادة  بضرورة  تؤمن  زلت  ما  الفاعلة  القوى  من  فالعديد  األزمة.  لتجاوز 

الدولة وتسعى إلنقاذ البالد من أن تتحول إىل دولة« فاشلة«.

من  كثيرًا  أن  من  الرغم  على 
التدخل  يستبعدون  المحللين 
ليبيا،  في  البري  العسكري 
أبدته  الــذي  الكبير  والرفض 
وتونس  مصر  ــوار،  ــج ال دول 
العديد  فإن  تحديدًا،  والجزائر 
بُقرب  توحي  المؤشرات  من 

هذا الشكل من التدخل. 
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