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المـواقـف واألدوار 

العريبي: إيطاليا ال تحترم 

اإليطــاليــة فـي ليبيـــا

تعهداتها ولديها نزعة 

المواقف واألدوار اإليطالية في ليبيا..

االشراف: محمد بالطيب  -   االخراج: عبد الحميد الدبار

استعمارية في ليبيا
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االفتتـــاحيـــة

كيف ُيفهم الموقف كيف ُيفهم الموقف 
اإليطالي في ليبيااإليطالي في ليبيا

من  أوت  شهر  نهاية  بغازي  في  برلسكوني  اإليطالي  الوزراء  رئيس  انحنى  حين 
واسم  باسمه  اعتذاره  ومقّدًما  المختار،  عمر  الشهيد  نجل  ليقّبل   ،2008 العام 
للشعب  االيطالي  االستعمار  سببها  التي  الغائرة  »الجراح  عن  االيطالي  الشعب 
الليبي«، كانت تلك اللحظة المثقلة بالّرمزّية وعميقَة الّداللة، فاتحة لعهد جديد 

من العالقات بين البلدين.

مجلة »المرصد«

؟؟
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التجارية  والمبادالت  األسواق  انفتحت 
ودخل  االقتصادّية  االتفاقيات  وُوّقعت 
كبيرة،  إستراتيجية  شراكات  في  البلدان 
بين  وصداقة  متميزة  عالقات  قّوتها 
القّذافي  معّمر  الّراحل  الليبي  الزعيم 
التزمت  حيث  برلسكوني.  الوزراء  ورئيس 
ايطاليا حينها بدفع خمسة مليارات دوالر 
سبيل  على  عاما   25 مدى  على  ليبيا  إلى 

التعويض عن الحقبة االستعمارية.
سيلفيو  االيطالي  الوزراء  رئيس  وقال 
يشمل  »االتفاق  أن  يومها،  برلوسكوني 
دوالر  مليون  مئتي  بمبلغ  استثمارات 
سنويا لمدة 25 عاما كمساهمة في أعمال 
رئيس  وأوضح  ليبيا«.  في  التحتية  البنى 
المشاريع  ابرز  من  أن  االيطالي  الوزراء 
سريعة  طريق  شق  بالده،  ستمولها  التي 
اي  شرقها،  الى  ليبيا  غرب  من  ساحلية 
في  بها  وعد  كان  مصر،  إلى  تونس  من 
العام 2004. كما نص االتفاق أيضا على 
وتأسيس  المساكن  من  كبير«  »عدد  بناء 
منح  وتقديم  ليبيا  في  ايطالية  شركات 
دراسية في ايطاليا لطالب ليبيين. إضافة 
في  وروما  طرابلس  بين  التعاون  إلى 

مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتغّير   2011 العام  تحوالت   **
الرهانات اإليطالّية:

اإليطالي  الوزراء  رئيس  محاولة  برغم 

حــيــن انــحــنــى رئــيــس الــــــوزراء اإليــطــالــي بــرلــســكــونــي في 

نجل  ليقّبل   ،2008 العام  من  أوت  شهر  نهاية  بغازي 

الشهيد عــمــر الــمــخــتــار، ومــقــّدًمــا اعـــتـــذاره بــاســمــه واســم 

الــشــعــب االيــطــالــي عـــن »الـــجـــراح الــغــائــرة الــتــي سببها 

ــانــــت تــلــك  االســــتــــعــــمــــار االيــــطــــالــــي لـــلـــشـــعـــب الــــلــــيــــبــــي«، كــ

اللحظة المثقلة بالّرمزّية وعميقَة الّداللة، فاتحة لعهد 

جديد من العالقات بين البلدين.
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برلسكوني لدعم الموقف الرسمي الليبي في مواجهة أحداث العام 2011، ومحاولة دعم 
المبادرات السياسّية إليجاد حل سياسي ألزمة الحرب األهلية التي غرقت فيها البالد منذ 
شهر مارس من ذات العام، ووقوف بالده ضد التدّخل العسكري في ليبيا، انتهت الحرب 

األهلية بسقوط النظام ومقتل العقيد معّمر القّذافي في مسقط رأسه بمدينة سرت.
سقوط النظام والّدولة في ليبيا، ورحيل الحليف االستراتيجي لبرلسكوني، جعلت ايطاليا 
تعيد ترتيب أولوياتها اتجاه مستعمرتها القديمة. توقفت المشاريع والتعويضات أمام 
يمكنها  سياسيا  طرًفا  ايطاليا  تجد  لم  ليبيا.  في  قوّية  وشرعّية  مركزّية  سلطة  غياب 
الشرعّية  الهجرة غير  الرهان عليه بشكل فعلي وآمن. كانت تواجه موجاٍت رهيبة من 
بدولة  الشواطئ  ومفتوح  تماما  يقابلها  بلد  من  اإلرهابية  التهديدات  خطر  وتواجه 
مفككة وسيطرة للمليشيات والتنظيمات اإلرهابية وانتشار للسالح وكل أنواع الجريمة 

والتهريب واالتجار بالبشر.
واقع جديٍد، ومرير.  أمام  ايطاليا  كانت 
اإلرهابية  والتهديدات  الهجرة  موجات 
جارتها  خاصة  أوروبا  دول  مع  وأزمة 
غير  الهجرة  مواجهة  ملف  لترتيب  فرنسا 
السياسي  الوضع  إلى  إضافة  الشرعّية، 
واألمني في ليبيا، ما يهّدد بشكل مباشر 
وعلى  االقتصادّية  مصالحها  وصريح 
ذات  النفطّية  ايني  شركة  مصالح  رأسها 

الحضور الكبير في ليبيا.
لتوقيع  النهاية  في  إيطاليا  اضطرت 
لمقاومة  مسّلحة  مليشيات  مع  اتفاقيات 
الهجرة غير الشرعية في ظل تفّكك الّدولة 
فقد  الحدود.  حماية  عن  وعجزها  الليبية 
اإليطالية،  سيرا«  ديال  »كورييري  صحيفة 
السلطات  عقد  عن   2017 العام  في 
زعيم   الدباشي،  أنس  مع  اتفاق  اإليطالية 

ســــقــــوط الـــنـــظـــام والــــــّدولــــــة فــــي لـــيـــبـــيـــا، ورحــــيــــل الــحــلــيــف 

االســتــراتــيــجــي لــبــرلــســكــونــي، جــعــال ايــطــالــيــا تــعــيــد تــرتــيــب 

المشاريع  توقفت  القديمة.  مستعمرتها  اتجاه  أولوياتها 

قوّية  وشرعّية  مركزّية  سلطة  غياب  أمــام  والتعويضات 

في ليبيا. لم تجد ايطاليا طرًفا سياسيا يمكنها الرهان 

عليه بشكل فعلي وآمن. كانت تواجه موجاٍت رهيبة من 

الهجرة غير الشرعّية وتواجه خطر التهديدات اإلرهابية 

بــدولــة مفككة  الــشــواطــئ  ومــفــتــوح  بلد يقابلها تماما  مــن 

وســيــطــرة لــلــمــلــيــشــيــات والــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة وانــتــشــار 

للسالح وكل أنواع الجريمة والتهريب واالتجار بالبشر.



5 الخميس  ٢٣  يونيو  ٢0٢0             العدد: ١٢٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

ميليشيا »العمو« أكبر ميلشيا رئيسية في 
االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى 
قواته  مكافحة  تتضمن  صفقة  أوروبا، 
لقوارب الهجرة غير الشرعية المنطلقة 
إيواء  من مدينة صبراتة، وإنشاء مركز 
مالي  دعم  تقديم  مقابل  بالمدينة، 

إيطالي يقدر بخمسة ماليين يورو!
يبدو  الذي  المشهد  هذا 
أخرى  مواقف  مع  يتقاطع  »كاريكاتورًيا«، 
قراءتها  من  جعلت  ليبيا  في  إيطالية 
مختلف  مع  وتعاملها  الليبي  للمشهد 
انتقاد  محّل  البالد  في  األزمة  أطراف 

واسع.

الجيش  مشروع  ضد  االنحياز   **
الليبي:

في  ظهر   ،2014 العام  بداية  مع 
للجيش  نواة  مشروع  بنغازي،  مدينة 
مواجهة  في  مباشرة  ودخل  الليبي، 
عسكرّية حادة مع الجماعات والتنظيمات 

هدًفا  المدنّية  والنخب  العسكريون  كان  المدينة.  على  تسيطر  كانت  التي  اإلرهابي 
يوميا لهذه الجماعات. كانت بعض عمليات االغتيال تحدث في وضح النهار وأمام أعين 
الجميع. قيادات عسكرّية برتب عالية اغتيلت وهي خارجة من المساجد، ونخب صحفية 

ونشطاء مدنيون وقضاة وأكاديميون تمت تصفيتهم بدم بارد أمام بيوتهم. 
انحسار  مع  تدريجيا  يكبر  الجيش  مشروع  وكان  بنغازي،  في  مروًعا  المشهد  كان 
للجيش  كان  الوليد.  المشروع  حول  وقبلي  ومدني  شعبي  والتفاف  الجماعة  تلك  رقعة 
حينها امتدادات كبيرة في الغرب. الضباط القدامي بدؤوا في تجميع أنفسهم وإعادة 
ترتيب مؤسساتهم، وكثير من المليشيات أعلن والءها لمشروع الجيش داخل العاصمة 

طرابلس وخارجها.
بروز نواة للجيش في العاصمة وقوات مساندة أعلنت بشكل صريح انحيازها للجيش 
في مواجهة مشروع الميلشيات، جعل القوى المتحالفة مع الجماعات اإلرهابية وجماعات 
اإلسالم السياسي والميلشيات الجهوية تتكتل في ما تّم تسميته بـ«فجر ليبيا« التي خلفت 
الميليشيات  التحتية وأعادت ترتيب خارطة  العاصمة طرابلس وبنيتها  دمارا رهيبا في 

فيها. 
ضد  انحيازه  عن  تدريجي  بشكل  يعلن  االيطالي  الموقف  كان  ذلك  كل  وسط  في 
الجيش لصالح الميليشيات وخاصة لصالح مدينة مصراتة التي تعتبر أحد أهم مراكز 
الغرب  في  الجيش  وجود  أن  إلى  تذهب  ايطاليا  حسابات  كانت  رّبما  البالد.  في  القّوة 

مواجهة  في  ينفع  ال  قد  الضعيف  بشكله 
الهجرة  مشكلة  خاصة  الليبية  مشكالتها 
للطرف  االنحياز  هو  لها  األفضل  وأّن 
انقالب  إلى حين  الليبي  الغرب  في  األقوى 

المعادلة.

** حرب طرابلس وتحوالت الموقف 
الجديدة:

الشرق  كامل  على  سيطرته  إحكام  مع 
النفط  منابع  حيث  البالد  جنوب  ثم  الليبي 
البالدـ  وسط  النفطّية  الموانئ  هالل  ثّم 
أصبح  طرابلس  العاصمة  من  اقترابه  ومع 

بـــروز نـــواة للجيش فــي الــعــاصــمــة وقــــوات مــســانــدة أعلنت 

بــشــكــل صـــريـــح انــحــيــازهــا لــلــجــيــش فـــي مـــواجـــهـــة مــشــروع 

ــع الـــجـــمـــاعـــات  ــقــــوى الــمــتــحــالــفــة مــ الـــمـــيـــلـــشـــيـــات، جـــعـــل الــ

ــيــــة وجـــمـــاعـــات اإلســـــــالم الـــســـيـــاســـي والــمــيــلــشــيــات  اإلرهــــابــ

ــّم تــســمــيــتــه بــــ«فـــجـــر لــيــبــيــا« الــتــي  ــا تــ الــجــهــويــة تــتــكــتــل فـــي مـ

خلفت دمارا رهيبا في العاصمة طرابلس وبنيتها التحتية 

وأعادت ترتيب خارطة الميليشيات فيها. 
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والسياسّية  العسكرية  التحوالت  هذه  الليبية.  المعادلة  في  األقوى  الورقة  الليبي،  الجيش 
وبدأت  الصراع،  أطراف  مختلف  اتجاه  موقفها  تقييم  إعادة  إلى  إيطاليا  دفعت  المتسارعة 

تعيد صياغة موقفها خاصة من الجيش الليبي.
قامت إيطاليا بتغيير سفيرها في ليبيا أمام إصرار الجيش الليبي على عدم التعامل 
الليبي.  المشهد  اتجاه  المنحازة، وتغير خطابها بشكل واضح  معه بسبب تصريحاته 
حاولت روما لعب دور الوسيط في ملف األزمة في ظل منافسة مع فرنسا التي بدأ يأخذ 
باليرمو،  الفرقاء في مؤتمر  إلى جمع  روما  بيرة ومؤثرة. حيث سعت  حضورها أشكاال 
وحاولت بكل الطرق إقناع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بالحضور إلى المؤتمر، الذي 

حضر في النهاية ندوة على هامشه بشروطه الخاصة وغادر دون حضور أعماله. 
الموقف اإليطالي الذي تغّير كثيرا مع تقّدمات الجيش الليبي نحو العاصمة طرابلس، 
والذي تبّدلت محدداته أساسا مع دخول فرنسا القوي إلى المشهد الليبي، وما يفرضه 
إلى  إضافة  وطوطاال،  إيني  البلدين،  في  النفط  عمالقي  بين  خاصة  تنافس  من  ذلك 
وتكديس  ليبيا  في  التركي  التدّخل  اآلن  إليه  أضيف  واإلرهاب،  واألمن  الهجرة  مشكلة 

المرتزقة واالرهابيين في غرب البالد قبالة السواحل اإليطالية.
يبدو الموقف اإليطالي اليوم في ليبيا، نتيجة لمعطيات مرّكبة ومتراكمة، ويبدو في 
رسمه البياني شديد التعقيد والتحوالت، 
والمتجددة  المتبّدلة  المعطيات  لكن 
مزيًدا  دوما  تفرض  الليبي  المشهد  في 
أّن  اليوم  الثابت  لكن  الموقف.  تغيير  من 
وأطماع  ليبيا  في  التركي  التدّخل  معطى 
مصالح  وتهديد  المتوسطة  في  أنقرة 
الكبرى،  إيني  وشركة  أوروبا  لدول  الغاز 
الجماعات  من  المرتزقة  إرسال  وخاصة 
سيكون  الليبي،  الغرب  إلى  اإلرهابية 
إيطالي  موقف  أي  في  األكثر  المعطى 

جديد. 

مــع إحــكــام سيطرته على كــامــل الــشــرق الليبي ثــم جنوب 

البالد حيث منابع النفط ثّم هالل الموانئ النفطّية وسط 

البالدـ ومع اقترابه من العاصمة طرابلس أصبح الجيش 

الليبي، الورقة األقوى في المعادلة الليبية. هذه التحوالت 

العسكرية والــســيــاســّيــة الــمــتــســارعــة دفــعــت إيــطــالــيــا إلــى 

ــاه مــخــتــلــف أطــــــراف الـــصـــراع،  إعــــــادة تــقــيــيــم مــوقــفــهــا اتـــجـ

وبدأت تعيد صياغة موقفها خاصة من الجيش الليبي.
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المواقف واألدوار اإليطالية في ليبيا:

تغيرات تغيرات مستمرةمستمرة  
وتحوالت دائمةوتحوالت دائمة

عاشت ليبيا منذ العام 2011، وضعا صعبا على جميع األصعدة سياسيا وعسكريا 
واقتصاديا، ورغم محاوالت الوصول إلى إرساء االستقرار في هذا البلد الممزق، فإن 
بالبالد  ألقت  التي  الفوضى  هذا األمر كان يزداد صعوبة في ظل تواصل مسلسل 
في أحضان الميليشيات المسلحة والتنظيمات اإلرهابية. ومثلت الفوضى التي باتت 
للتواجد  الدولية  القوى  ذرائع مختلف  أبرز  احدى  الليبي،  المشهد  األبرز في  السمة 
دورها في مستعمرتها  التي تخشى تهميش  إيطاليا،  الليبية. وبدت  األراضي  على 
األزمة  حل  إلى  الساعية  الجهود  ذريعة  تحت  بقوة  التواجد  على  مصرة  القديمة، 

العصية والوصول بالبلد الممزق إلى حالة من التوافق ترسخ السالم واألمن فيه. 

عبدالباسط غبارة



8 الخميس  ٢٣  يونيو  ٢0٢0             العدد: ١٢٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الليبية  االيطالية  العالقات  شهدت 
الراحل  الليبي  الزعيم  أوجها في عهد 
والصديق  الحليف  القذافي  معمر 
المقرب من رئيس الحكومة اإليطالية 
آنذاك سيلفيو برلسكوني، فقد تمكن 
مدى  على  حكمه  سنوات  خالل  األخير 
واسعة  طائفة  تأمين  من  واليات،   4
واالقتصادية  السياسية  المصالح  من 
صيغة  خالل  من  ليبيا  في  اإليطالية 
كان  الذي  القذافي  مع  خاصة  تعامل 
ُيستقبل في روما بحفاوة بالغة، ووصفه 

برلسكوني بـ »صديقي الرائع«. 
ووفقًا لذلك ُسوّيت بعض المشاكل 
العالقة بين روما وطرابلس، من قبيل 
لليبيا  اإليطالية  التعويضات  قضية 
 ،)1945  -  1911( االحتالل  فترة  عن 
وتسوية أزمة الديون الليبية للشركات 
اإليطالية. وكانت روما الضامن الفعلي 
بليبيا  الترحيب  تم  حين  لطرابلس 
عزلة  بعد  الدولي  المجتمع  في  بحذر 
عليها  فرضت  التي  العقوبات  جراء 
عام 1992، وكانت روما إحدى بوابات 

عودة ليبيا للمجتمع الدولي التي بدأت تدريجًيا 2003. 

ايطاليا وبداية األزمة الليبية
وفرنسا  المتحدة  الواليات  من  مدعومة  الناتو  قوات  تدخلت   ،2011 مارس  وفي 
وبريطانيا إلسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي واغتيال االستقرار واألمن في هذا 
البلد العربي الغني بموارد الطاقة النفط والغاز. وباتت المصالح اإليطالية الحيوية في ليبيا 
تعليق  القتال، بعد  التدخل في  روما على  أرغم  أن  الوضع  لبث هذا  وما  الخطر،  دائرة  في 
معاهدة الصداقة التي وّقعت عام 2008، والتي حظرت استخدام القواعد اإليطالية في أي 

عمل عسكري ضد ليبيا. 
الجماعات  أمنيًا، سمح بانتشار  تاركًا فراغًا  ليبيا  الغرب عن  القذافي، تخلى  وعقب رحيل 
المتطرفة التي تمكنت من السطو على مخازن السالح التابعة للجيش الليبي، كما سيطرت 
الليبيين  ووضع  المتطرفة،  ورؤيتها  قوانينها  السكان  على  وفرضت  بأكملها  مدن  على 
أمام تحديات االنقسام وتصاعد النعرات، حتى أصبحت ليبيا تمثل تهديداً على المنطقة 

وأوروبا والمجتمع الدولي. 
في  القرار  لصناع  موجعة  2014ضربة  صيف  فيها  إرهابية  إمارة  قيام  إعالن  ومثل 
 8 نحو  تملك  التي  البالد  فشعرت  إيطاليا، 
على  المفتوحة  السواحل  كيلومتر من  آالف 
المشتعلة.  النار  بؤرة  في  بأنها  المتوسط، 
الذين  األوروبيين  شركائها  موقف  أن  كما 
الشرعية  غير  الهجرة  نزف  تواجه  تركوها 
بعض  أضاف  اكتراث،  دون  ومن  وحدها 

المرارة لدى اإليطاليين. 
اإليطالية  السياسة  ظلت  ذلك،  ومع 
مترددة ونزعت أكثر إلى التعويل على الدور 
أو  البلد  األممي لمواجهة اإلرهاب في هذا 
المتنازعين،  بين  األزمة  لتسوية  التوسط 
السابق  الوزراء  رئيس  إليه  ذهب  ما  وفق 
بات من  لكن  رينزي في تصريحاته.  ماتيو 

شهدت العالقات االيطالية الليبية أوجها في عهد الزعيم 

الليبي الراحل معمر القذافي الحليف والصديق المقرب 

من رئيس الحكومة اإليطالية آنذاك سيلفيو برلسكوني، 

فـــقـــد تــمــكــن األخــــيــــر خـــــالل ســــنــــوات حــكــمــه عـــلـــى مـــــدى 4 

واليات، من تأمين طائفة واسعة من المصالح السياسية 

واالقتصادية اإليطالية في ليبيا من خالل صيغة تعامل 

خاصة مــع القذافي الــذي كــان ُيستقبل فــي رومــا بحفاوة 

بالغة، ووصفه برلسكوني بـ »صديقي الرائع«. 
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الصعب استمرار التردد اإليطالي، في ظل تنافس قوى إقليمية ودولية على النفوذ المباشر 
واالستثمارية  االقتصادية  والشراكات  والغاز  النفط  تدفقات  وتضرر  الليبي  الداخل  في 

بفعل عدم االستقرار. 
كما أن خطر االرهاب بات يدق باب أوروبا على غرار حالة أنيس العامري الذي تورط في 
حالة دهس في ألمانيا في ديسمبر 2016، لٌيقتل الحقا في تبادل إلطالق النار مع شرطة 
ميالنو. والالفت أن العامري كان قد سجن في إيطاليا ما بين 2011 و2015 إلضرامه النار 
في مركز لالجئين، وأفرج عنه ليتوجه إلى ألمانيا بعد أن رفضت تونس تسلمه، علما بأن 

األخيرة تملك جالية كبيرة في إيطاليا. 
ومثلت تلك الحادثة تحديا كبيرا إليطاليا لجهة اختالط اإلرهاب بالهجرة غير الشرعية 
وغرب  جنوب  في  اإليطالية  للدولة  جيوسياسيا  ظهيرا  تمثل  التي  أفريقيا  شمال  في 
البحر  عبروا  مهاجر  ألف   180 قرابة  إيطاليا  استقبال  مع  ذلك  وطأة  وازدادت  المتوسط. 

المتوسط بمساعدة شبكات تهريب محلية في ليبيا خالل العام 2016. 

تحرك إيطالي في ليبيا
ليبيا، تحركت روما للتدخل األمامي  القادمة من  التهديد للمصالح اإليطالية  ومع ثقل 
المباشر في هذا البلد. وبرز دورها عندما راهنت على اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015، 

الوطني  الوفاق  حكومة  لدخول  وحشدت 
إلى طرابلس في مارس 2016، برغم عدم 
نيل األخيرة لثقة مجلس النواب في الشرق. 
باولو  آنذاك  إيطاليا  خارجية  وزير  وكان 
جنتيلوني أول مسؤول غربي يلتقي السراج 

في روما في إبريل 2015
أن  بدا  كثيرة  معطيات  ضوء  وعلى 
ليبيا  في  األمامية  أدوارها  تركز  إيطاليا 
على منطقتي الغرب )تدفق الغاز( والجنوب 
األكثر  باعتبارهما  الهجرة(،  )تدفق  الليبي 
واالقتصادية  األمنية  لمصالحها  مالمسة 
والسياسية. ولم تتخل عن دورها اللوجستي 
ليبيا، كما  في  الغربية  العسكرية  للعمليات 

ليبيا،  القادمة من  التهديد للمصالح اإليطالية  مع ثقل 

تحركت روما للتدخل األمامي المباشر في هذا البلد. وبرز 

دورها عندما راهنت على اتفاق الصخيرات في ديسمبر 

2015، وحــشــدت لــدخــول حكومة الــوفــاق الــوطــنــي إلى 

طرابلس في مارس 2016، برغم عدم نيل األخيرة لثقة 

مجلس النواب في الشرق. وكــان وزيــر خارجية إيطاليا 

آنذاك باولو جنتيلوني أول مسؤول غربي يلتقي السراج 

في روما في إبريل 2015. 
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الحال مع توصل روما إلى اتفاق مع الواليات المتحدة في يناير 2016 يقضي باستخدام 
قاعدة سيجونيال في صقلية إلقالع الطائرات األميركية لمواجهة داعش، إال أن الحكومة 
العام  من  أكتوبر  في  ليبيا  غربي  مصراتة  في  عسكرية  قوة  نشر  عن  أعلنت  اإليطالية 
نفسه ألغراض إنسانية لمعالجة جرحى المعارك التي كانت تخوضها آنذاك قوات البنيان 

المرصوص الموالية لحكومة الوفاق ضد داعش في سرت. 
وألنهم يدركون حساسية الليبيين تجاه أي قوات إيطالية، حرص اإليطاليون على تبرير 
انتقادات  لعاصفة  روما  عّرض  األمر  لكن  السراج،  حكومة  طلب  على  بناء  جاء  بأنه  ذلك 
انطلقت سواء من حكومة شرق ليبيا ومجلس النواب والمشير خليفة حفتر، بل ومن حكومة 

االنقاذ الوطني السابقة التي كانت تنافس السراج في طرابلس. 
ولم تعبأ إيطاليا بتلك االنتقادات ومضت باتجاه تفعيل رهاناتها على حكومة الوفاق، ال 
سيما مع توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في فبراير 2017، 
المهاجرين  الستقبال  مخيمات  إقامة  على  وتنص  الشرعية،  غير  الهجرة  مكافحة  لتعزيز 

لم  إذا  بالدهم،  إلى  العودة  على  وحضهم 
تنطبق عليهم صفة الالجئين، في المقابل، 
تتعهد روما بتدريب لحرس الحدود الليبي. 
وبالتزامن مع وجودها غربا تمددت روما 
دعما  تلقيها  مع  الليبي  الجنوب  في  أكثر 
الكاثوليكية  إيجيدو  سانت  منظمة  من 
التي تدخلت بدورها في الوساطة المحلية 
 18 في  مشتركا  إعالنا  رعت  إذ  بالمنطقة، 
إبريل 2016 بين ممثلي الطوارق )الحراك 
)المجلس  والتبو  الطوارق(  لشباب  الوطني 
األعلى لثوار قبائل التبو( في الجنوب الليبي 
حكومة  لدعم  روما  في  مفاوضات  بعد 
الوفاق، بل إن سانت إيجيدو لعبت دورا في 
عقد اتفاق للمصالحة في 8 ديسمبر 2016 
استضافة  بعد  والزنتان  مصراتة  بين 

ممثلين لهما في روما. 

لــم تكتف إيــطــالــيــا بــاإلتــفــاقــيــات مــع حــكــومــة الـــوفـــاق، بل 

ســعــت إلـــى إبــــرام صــفــقــات مــع ميليشيات تــهــريــب البشر 

أبــرزهــا صحيفة  تــقــاريــر غــربــيــة،  فــى ليبيا. حــيــث كشفت 

»كــوريــيــري ديـــال ســيــرا« اإليــطــالــيــة، عــن عــقــد السلطات 

ــيــــم  مــيــلــيــشــيــا  اإليـــطـــالـــيـــة اتــــفــــاق مــــع أنـــــس الــــدبــــاشــــي، زعــ

»العمو« أكبر ميلشيا رئيسية في االتجار بالبشر وتهريب 

قواته  مكافحة  تتضمن  صفقة،  أوروبـــا،  إلــى  المهاجرين 

لـــقـــوارب الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة الــمــنــطــلــقــة مـــن مــديــنــة 

صبراتة، وإنشاء مركز إيواء بالمدينة، مقابل تقديم دعم 

مالي إيطالي يقدر بخمسة ماليين يورو. 
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وفي أغسطس 2017، وتحت ذريعة كبح جماح المهاجرين عبر البحر األبيض المتوسط، 
أقر البرلمان اإليطالي خطة للتدخل العسكري في المياه الليبية بناء على طلب من رئيس 
حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، لكن هذه الخطوة قوبلت بردود فعل منددة وغاضبة 

في األوساط الليبية التي اعتبرته انتهاكا للسيادة الليبية. 
خطوة السراج جاءت بعد اللقاء الذي جمعه بالمشير خليفة حفتر في باريس تحت رعاية 
في  انتخابات  إجراء  على  التوافق  خالله  جرى  والذي  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
المغرب  في  الموقع  الصخيرات  اتفاق  على  والتأكيد  النار،  إطالق  ووقف   2018 عام  ربيع 
بعض  أبدت  التي  إيطاليا  لكن  المتحدة.  األمم  برعاية   2015 األول/ديسمبر  كانون  في 
االنزعاج من المبادرة الفرنسية دخلت في حسابات السّراج من خالل من بوابة الحّد من 

سيل المهاجرين من الشواطئ الليبية. 
ورغم التفاؤل الذي رافق اللقاء الذي جمع بين الطرفين في باريس وبوادر انفرج األزمة 
الليبية، إال أن التدخل االيطالي، مهد لخلط األوراق الليبية من جديد والعودة الى المربع 
األول. وبدأ هذا فعليا من خالل اصدار المشير خليفة حفتر أوامره لسالحي الجّو والبحرية 
ألي  بالتصدي  الجيش  لقوات  التابعين 
تصاريح  تملك  ال  إيطالية  بحرية  قطع 
السيادة  حرمة  وتنتهك  رسمية  دخول 
إنتزاع  اعتبره مراقبون  ما  الليبية. وهو 
السّراج  فائز  بصالحيات  اعتراف  ألي 
بعد  الطرفين  بين  العالقة  في  وتوتر 
باريس المكانية حدوث  لقاء  أن مهمد 

شراكة بينهما. 

صفقات مشبوهة مع المليشيات
مع  باإلتفاقيات  إيطاليا  تكتف  ولم 
إبرام  إلى  سعت  بل  الوفاق،  حكومة 
البشر  تهريب  ميليشيات  مع  صفقات 
غربية،  تقارير  كشفت  حيث  ليبيا.  فى 

هذا التحرك الفرنسي مثل تحديا اليطاليا التي سارعت للرد 

عليه، من خالل تجديد دعمها لحكومة الوفاق، التي يترأسها 

فائز الــســراج، إثــر زيـــارة مفاجئة قــام بها وزيــر خارجيتها انــزو 

ميالنسيزي إلى العاصمة الليبية طرابلس، في أول زيارة للوزير 

خارج إيطاليا بعد توليه منصبه، حيث قال الوزير اإليطالي، 

إن »اختياره لليبيا كــأول زيــارة له خــارج إيطاليا بعد استالمه 

لمنصبه هو داللة على أن الملف الليبي يتصدر قائمة ملفات 

السياسة الخارجية إليطاليا. 
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مع  اتفاق  اإليطالية  السلطات  عقد  عن  اإليطالية،  سيرا«  ديال  »كورييري  صحيفة  أبرزها 
وتهريب  بالبشر  االتجار  في  رئيسية  ميلشيا  أكبر  »العمو«  ميليشيا  زعيم   الدباشي،  أنس 
الشرعية  غير  الهجرة  لقوارب  قواته  مكافحة  تتضمن  صفقة،  أوروبا،  إلى  المهاجرين 
مالي  دعم  تقديم  مقابل  بالمدينة،  إيواء  مركز  وإنشاء  صبراتة،  مدينة  من  المنطلقة 

إيطالي يقدر بخمسة ماليين يورو. 
جهاز  أن   ،2017 سبتمبر  في  البلجيكية،  ستاندارد«  »دى  صحيفة  أفادت  جهتها،  من 
المخابرات اإليطالية يدفع مبالغ طائلة لتجار البشر بليبيا إلبعاد المهاجرين عن السواحل 
عصابة  أكبر  مع  اتفقت  اإليطالية  المخابرات  بأن  البلجيكية  الصحيفة  وأفادت  اإليطالية. 
مهربى المهاجرين سيئة السمعة، والتى تعرف بإغتصابها للنساء وتعذبيها وإستغاللها 

للفقراء الذى يريدون الهجرة إلى آوروبا. 
إلى  المهاجرين  عدد  انخفاض  وراء  الحقيقى  السبب  أن  إلى  الصحيفة  أشارت  كما 
السواحل اإليطالية بنسبة 86%  عن عام 2016، هو هذا االتفاق الذى تم سراً، وعرضت 
فيه المخابرات اإليطالية 5 مليون يورو  للمهربين لوقف عمليات تهريب المهارجين إلى 
إيطاليا. فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن نسبة المهاجرين إلى إيطاليا انخفضت 
فى  فقط  حالة  اآلالف   3 الـ  قرابة  إلى   2016 فى  حالة  ألف   22 الـ  قرابة  من  أغسطس  فى 

اغسطس 2017. 
غرب  صبراتة  مدينة  فى  ميليشياتين  أكبر  مع  وقعت  »الصفقات  إن  الصحيفة  وقالت 
ليبيا«، التى تعتبر أكبر نقطة انطالق للمهاجرين األفارقة المتوجهين إلى األتحاد اآلوروبى. 
وترأس الميليشيات، المعروفة باسم »العمو« واألخرى اللواء 48، شقيقان من عائلة الدبشى 

المنطقة. وتمت الصفقة خالل  الكبيرة فى 
وقال  بليبيا،  »إينى«  اإليطالية  الغاز  شركة 
الخبراء  »فريق  إن  إيطالى  أمنى  مسئول 
بالشأن  المعنى  المتحدة،  لألمم  التابع 
تجار  بأكبر  »عمو«  عصابة  صنف  الليبي، 
المسيرين  وهم  أفريقيا،  شمال  فى  بشر 

الرئيسيين لعمليات تهريب المهاجرين. 
ومنذ االتفاق الذي أبرم عام 2016 بين 
االتحاد األوروبي وتركيا إلغالق المعابر في 
الرئيسية  البوابة  ليبيا  أصبحت  إيجة  بحر 
الذين  المهاجرين  من  العظمى  للغالبية 
وكانت  بحرا  أوروبا  إلى  الوصول  يحاولون 

ــّركـــت مــعــركــة طـــرابـــلـــس، الــــصــــراع الـــقـــائـــم بــيــن فــرنــســا  حـ

وإيطاليا على ليبيا، خاصة وأن فرنسا، التي تمتلك أصوال 

نفطية كبيرة في شرق ليبيا تجريها شركة »توتال«، تدعم 

قوات الجيش الليبي بقيادة المشير القّوي خليفة حفتر، 

النفط  قطاع  في  الرئيسي  الالعب  إيطاليا،  تساند  بينما 

لها  وتتواجد  الــوفــاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  بليبيا، 

قّوات عسكرية في مدينة مصراتة، غرب ليبيا. 
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التي  صبراتة  أن  مراقبون  وإعتبر  الرئيسية.  المغادرة  نقطة  بصبراتة  المحيطة  المنطقة 
إلى شواطئها وهو  الهجرة  المليشيات كان محاولة لوقف  إيطاليا مع  الذي وقعته  االتفاق 

اإلتفاق الذي جعلها في مرمياإلنتقادات. 

تنافس إيطالي فرنسي
وفي نهاية مايو /أيار 2018، رعت باريس اتفاقًا غير مكتوب بين الفرقاء الليبيين، ينص 
االنتخابات،  نتائج  بقبول  األطراف  كل  وتعهدت  ورئاسية،  برلمانية  انتخابات  إقامة  على 
االنتخابية.  العملية  لحماية  األمنية  المتطلبات  توفير  مع  دعمها،  عملية  في  والمساعدة 
وجمع مؤتمر باريس أطراف األزمة الرئيسية األربعة، وذلك ألول مرة على طاولة المفاوضات، 
وهم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، 

ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، و خالد المشري رئيس مجلس الدولة األعلى. 
الدور  إعادة  إلى  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  سعى  المؤتمر  هذا  خالل  ومن 
الفرنسي في المنطقة وتسجيل نقاط على 
الشأن  المتدخلة في  األطراف  باقي  حساب 
واضح  قدم  موطئ  لضمان  وذلك  الليبي، 
أن  كما  الليبي،  الملف  مستوى  على  وثابت 
إلى  الملف  هذا  خالل  من  تسعى  باريس 
بزمام  واإلمساك  إفريقيا  لشمال  العودة 
عنها  سنوات  غابت  أن  بعد  هناك  األمور 

واستعادة دور فقدته في المنطقة. 
تحديا  مثل  الفرنسي  التحرك  هذا 
خالل  من  عليه،  للرد  سارعت  التي  اليطاليا 
التي  الوفاق،  لحكومة  دعمها  تجديد 
يترأسها فائز السراج، إثر زيارة مفاجئة قام 
إلى  ميالنسيزي  انزو  خارجيتها  وزير  بها 
زيارة  أول  في  طرابلس،  الليبية  العاصمة 
منصبه،  توليه  بعد  إيطاليا  خارج  للوزير 
حيث قال الوزير اإليطالي، إن »اختياره لليبيا 

النفوذ  على  الفرنسية  اإليطالية  المنافسة  خضم  في 

وفــرض  التسلل  مــن  تركيا  تمكنت  ليبيا،  فــي  والمصالح 

. ووضــع اندفاع تركيا سعيا  السيطرة على غــرب البالد 

الــلــيــبــيــة، مــصــالــح إيــطــالــيــا على  ــــي  للهيمنة عــلــى األراضــ

استعادة  على  بالعمل  اإليطاليون  بــدأ  لذلك  المحك، 

العاصمة  دخــلــت  الــتــي  الــوفــاق  حكومة  على  السيطرة 

ــتـــن فـــرقـــاطـــة  ــلـــى مـ ــايـــة أبــــريــــل 2016 عـ نـــهـ طــــرابــــلــــس 

أن  قبل  مــحــدود  غير  إيطالي  بدعم  وحظيت  إيطالية 

تعيد روما حساباتها خالل العامين األخيرين على ضوء 

التطورات العسكرية. 
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كأول زيارة له خارج إيطاليا بعد استالمه لمنصبه هو داللة على أن الملف الليبي يتصدر 
قائمة ملفات السياسة الخارجية إليطاليا. 

وأضاف الوزير اإليطالي، خالل لقائه رئيس المجلس االستشاري للدولة خالد المشري، 
أن »بالده ترفض التعامل مع المؤسسات الموازية وتدعم الحكومة الشرعية المتمثلة في 
حكومة الوفاق الوطني، وأنها حريصة على وحدة المؤسسات الليبية، على وجه الخصوص 
المؤسسة الوطنية للنفط، مضيفا أن إيطاليا تتطلع إلى زيادة التعاون االقتصادي مع ليبيا 

والتعجيل بإعادة تدوير عجلة االقتصاد«. 
وتحولت حرب النفوذ بين إيطاليا وفرنسا في ليبيا إلى حرب علنية منذ اجتماع باريس. 
ترينتا،  إليزابيتا  اإليطالية،  الدفاع  وزيرة  تحذيرات   اإليطالية،  »الجورنال«  صحيفة  ونقلت 
السلطات الفرنسية 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 

لنظيرتها  قالت  اإليطالية  الوزيرة  إن 
هامش  على  بارلي،  فلورنس  الفرنسية، 
االجتماع الوزاري بمقر الناتو في بروكسل: 

لنكن واضحين. . القيادة في ليبيا لنا«. 
عالقة متذبذبة مع الجيش الليبي

والجيش  إيطاليا  بين  العالقات  وشهدت 
الليبي توترا كبيرا، حيث اتخذت روما، الدولة 
المستعمرة القديمة لليبيا، موقًفا مسانًدا 
طرابلس،  وميليشيات  الوفاق  لحكومة 
ورافًضا إلجراء االنتخابات في الموعد الذي 
حددته المبادرة الفرنسية واألمم المتحدة، 
العام  من  /ديسمبر  األول  كانون  شهر  في 
2018، فيما أدان الجيش الوطني التدخالت 
أزمة  أحدث  ما  الليبي،  الشأن  اإليطالية في 

وتصادًما بين الطرفين. 

يـــبـــدو أن الـــعـــالقـــات بــيــن مــصــراتــة وايــطــالــيــا قـــد شــهــدت 

ــع الــتــدخــل الــتــركــي فـــي لــيــبــيــا، خـــاصـــة بعد  ــتـــورا عــلــى وقــ فـ

تصريحات نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق 

انتقادات  فيها  وجــه  التي  المجلس(،  في  مصراتة  )ممثل 

للموقف اإليطالي من الهجوم الذي نفذه الجيش الليبي 

بمثابة تهديد  التصريحات  على طرابلس، واعتبرت تلك 

إليطاليا. وقال معيتيق، بأن هناك الكثير من الحكومات 

والـــبـــلـــدان الــتــي ســـاعـــدت طــرابــلــس وتــقــّربــت مــنــهــا عندما 

احتاجت األخيرة إلى المساعدة. 
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وكان السفير االيطالي جوزيبي بيروني، قد رفض في مقابلة أذيعت على قناة ليبيا إجراء 
إنتخابات في ليبيا بأي ثمن ومهما كانت التكلفة قبل تهيئة الظروف المناسبة، مدعيا أن 
هناك أطرافا تسعى للتسريع من موعد االنتخابات لالستيالء على السلطة. وردا على ذلك، 
أكد المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أنه ليس من حق السفير 
اإليطالي وأي مسؤول أجنبي أن يتدخل في مسألة تخص االنتخابات وشؤون الليبين بشكل 

عام. 
التي حققها الجيش  النجاحات  التغير في ظل  هذا الموقف االيطالي سرعان ما بدأ في 
الوطني الليبي في شرق البالد وتحريره لمنطقة الهالل النفطي وهو ما مثل تغيرا كبيرا 
في ميزان القوى في البالد. وحضي الجيش الليبي في ظل هذه اإلنتصارات بترحيب وثقة 

كبيرة، كما حظي باعتراف دولي وإقليمي بدوره المحوري في أي حل مستقبلي. 
االنفتاح  مؤشرات  وتعززت  حفتر.  خليفة  المشير  على  تدريجيا  انفتاحا  روما  ومارست 
اإليطالي على الشرق مع مشاركة روما في إجالء جرحى للجيش الوطني الليبي من قاعدة 
بنينة في بنغازي في إبريل 2017، إضافة إلى إبداء السفارة اإليطالية لرغبتها في افتتاح 
سفر  لتسهيل  بنغازي  في  لها  قنصلية 
مع  للتوازن  مسعى  في  لها  المواطنين 
روما في طرابلس  فتح سفارة  إعادة  خطوة 

في يناير 2017. 
من  التقرب  ايطاليا  محاوالت  وتزايدت 
باليرمو  مؤتمر  خالل  من  الليبي  الجيش 
الذي انعقد يومي 12 و13 نوفمبر 2018، 
بذلت  حيث  باريس.  مؤتمر  على  ردا  وجا 
كبيرة  جهوًدا  اإليطالية  الدبلوماسية 
زاره  فقد  حفتر،  خليفة  المشير  ود  لكسب 
موافيرو  إينزو  الخارجية  وزير  بنغازي  في 
له  ووجهت  آخرون،  ومسؤولون  ميالنيزي 
خاللها  التقى  روما  لزيارة  رسمية  دعوة 
لبحث  كونتي؛  جوزيبي  الوزراء  رئيس 

ترتيبات مؤتمر باليرمو. 

الـــتـــطـــورات الــمــتــســارعــة فـــي الــمــشــهــد الــلــيــبــي بــعــد الــغــزو 

التركي السافر لألراضي الليبية وسيطرتها على المنطقة 

الغربية مع انسحاب الجيش الوطني الليبي، وما تبع ذلك 

من عمليات تحشيد متواصلة تقوم بها تركيا للمليشيات 

مدينتي  على  للهجوم  واالرهــابــيــيــن  والــمــرتــزقــة  المسلحة 

ســـرت والــجــفــرة لــلــســيــطــرة عــلــى الــحــقــول الــنــفــطــيــة وهــو 

المباشر  للتدخل  متسارعة  باستعدادت  مصر  تقابله  ما 

لصد العدوان التركي، كل ذلك يزيد الوضع تعقيدا في 

البلد الممزق منذ سنوات باالنقسامات والحروب. 
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هذا المؤتمر وجه فيه القائد العام للجيش الليبي 
التركي- للنفوذ  قوية  صفعة  حفتر  خليفة  المشير 
كل  حضور  عدم  اشترط  حين  ليبيا،  في  القطري 
الذي  المصّغر«  »االجتماع  في  وقطر  تركيا  من 
عقد على هامش المؤتمر األصلي باليرمو. ومثل 
من  تركيا  وإبعاد  حفتر،  بشروط  ايطاليا  قبول 
التركي  المندوب  القّمة سببا في انسحاب  هذه 
»نعلن  فيه:  قال  بيان  وإصدار  أقطاي  فؤاد 
انسحاب تركيا من المؤتمر بخيبة أمل عميقة«. 

معركة طرابلس
 ،2019 أبريل/نيسان  من  الرابع  وفي 
كانت ليبيا على موعد مع حدث مفصلي في 
الليبي  الوطني  الجيش  أطلق  حيث  تاريخها 
بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية 
بهدف  الكرامة«  »طوفان  مسمى  تحت 
أين  طرابلس،  الليبية  العاصمة  تحرير 
تستقر حكومة الوفاق التي سارعت للتحالف 
كانت  وأخرى  لها  الموالية  المليشيات  مع 
بهدف  قريب  وقت  حتى  معها  تتصارع 
ودخلت  الليبي.  الجيش  لتقدم  التصدي 
للمليشيات  داعمة  دول  األحداث  خط  على 
سارعتا  اللتين  وقطر  تركيا  رأسها  على 
والذين  طابلس  في  المتطرفين  لدعم 
ثروات  لنهب  الدول  هذه  ذراع  يمثلون 
المنطقة  في  أجنداتهم  وتمرير  البالد 

عموما. 
القائم  الصراع  طرابلس،  معركة  حّركت 
خاصة  ليبيا،  على  وإيطاليا  فرنسا  بين 

مارست روما انفتاحا تدريجيا على المشير خليفة حفتر. 

وتـــعـــززت مـــؤشـــرات االنـــفـــتـــاح اإليـــطـــالـــي عــلــى الـــشـــرق مع 

الليبي  الوطني  إجـــالء جــرحــى للجيش  فــي  رومـــا  مشاركة 

من قاعدة بنينة في بنغازي في إبريل 2017، إضافة إلى 

إبــــداء الــســفــارة اإليــطــالــيــة لرغبتها فــي افــتــتــاح قنصلية 

لها في بنغازي لتسهيل سفر المواطنين لها في مسعى 

للتوازن مع خطوة إعــادة فتح سفارة روما في طرابلس 

في يناير 2017. 
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نفطية  أصوال  تمتلك  التي  فرنسا،  وأن 
شركة  تجريها  ليبيا  شرق  في  كبيرة 
الليبي  الجيش  قوات  تدعم  »توتال«، 
حفتر،  خليفة  القّوي  المشير  بقيادة 
الرئيسي  الالعب  إيطاليا،  تساند  بينما 
المجلس  بليبيا،  النفط  قطاع  في 
لها  وتتواجد  الوفاق،  لحكومة  الرئاسي 
مصراتة،  مدينة  في  عسكرية  قّوات 

غرب ليبيا. 
في  بالتورط  باريس،  روما  واتهمت 
من  ليبيا  في  العسكرية  المواجهات 
نائب  أجل مصالحها االقتصادية، وقال 
اإليطالي  الداخلية  ووزير  الوزراء  رئيس 
متفرجًا  »يقف  لن  إنه  سالفيني،  ماتيو 
الحرب  لعبة  يمارس  من  هناك  كان  إن 
وأضاف  ليبيا«.  في  المصالح  ألجل 
إذاعية  تصريحات  في  سالفيني  الوزير 
أنه  أبريل/نيسان 2019،  الخميس 11 

»إذا كان شخص ما يحاول ممارسة لعبة الحرب معنا، فقد وجد الحكومة الخطأ، ووجد الوزير 
الخطأ معي أيضًا«. 

في  العسكري  التدخل  بامكانية  تهديدات  بمثابة  االيطالي  الوزير  تصريحات  وبدت 
بالرد على سالفيني قائال  الوزراء اإليطالي، لويجي دي مايو سارع  ليبيا، لكن نائب رئيس 
الليبي«.  الصراع  للتدخل في  العسكرية  القوة  نية الستخدام  أي  لديها  ليس  إيطاليا  »إن 
وكتب دي مايو على موقع فيسبوك »نستبعد تماما أي تدخل عسكري محتمل في ليبيا، ال 
اليوم وال أي وقت مطلقا، مثلما نستبعد أي دعم محتمل حتى -ولو غير مباشر- من الدول 

األخرى«. 
الحاكم، في  االئتالف  الشريك في  يرأس حزب حركة خمس نجوم  الذي  مايو  وقال دي 
رسالته »في ظل وجودنا في الحكومة لن تكرر إيطاليا تلك األخطاء«. وكان دي مايو يشير 
)ناتو(  األطلسي  شمال  حلف  نفذها  التي  الجوية  الغارات  ساعدت  عندما   ،2011 عام  إلى 
وغياب  الفوضى  حالة من  في  البالد  ادخال  في  القذافي  الراحل معمر  الليبي  الزعيم  ضد 

األمن واالستقرار«. 
وفي غضون ذلك، حاول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اقناع ايطاليا بالتدخل 
لصالح المليشيات في طرابلس، وذلك عبر تحذيره بعد نحو أسبوعين من انطالق معركة 
تحرير طرابلس، من أن الحرب في بالده قد تدفع أكثر من 800 ألف مهاجر نحو سواحل 
اعتبرته  ما  وهو  المعارك،  بسبب  سيفرون  الليبيين  من  اآلالف  أن  كما  األوروبية،  القارة 

السلطات اإليطالية ضربا من المبالغة. 
وعقب ذلك زار السراج روما لكنه لم يجد ما كان ينتظره حيث طالبته الحكومة اإليطالية 
وتيار  هو  يرفضه  كان  الذي  الموقف  وهو  المفاوضات،  واستئناف  القتال  وقف  بضرورة 
من  سيتمكن  الذي  للجيش  انتصارا  المطلب  ذلك  في  يرى  الذي  السياسي  اإلسالم 
التفاوض من موقع أفضل مما كان عليه قبل 4 أبريل تاريخ إطالق عملية تحرير طرابلس 

من الميليشيات والجماعات اإلرهابية. 
الوقوف  تريد  ايطاليا  أن  واضحا  وبدا 
حفتر  خليفة  المشير  زار  حيث  الحياد،  على 
روما في 17 مايو 2019 وبحث مع جوزيبي 
كونتي سبل وقف إطالق النار. وعقب اللقاء 
قال كونتي »لقد دعوت إلى وقف إطالق النار 
ونثق في أنه يمكن السير في طريق الحل 
السياسي«. ونهاية أبريل 2019 قال كونتي 
إن »حكومة بالده ال تنحاز إلى  حفتر وال إلى 

بــــدت تــصــريــحــات الــــوزيــــر االيـــطـــالـــي بــمــثــابــة تــهــديــدات 

رئيس  نائب  لكن  ليبيا،  في  العسكري  التدخل  بامكانية 

ــارع بـــالـــرد على  ــ الـــــــوزراء اإليـــطـــالـــي، لــويــجــي دي مـــايـــو سـ

سالفيني قائال »إن إيطاليا ليس لديها أي نية الستخدام 

القوة العسكرية للتدخل في الصراع الليبي«. 
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السراج ولكن إلى الشعب الليبي«. 
طائرة  بوصول  المؤقتة  للحكومة  التابعة  األنباء  وكالة  أفادت   ،2019 أغسطس  وفي 
عسكرية، محملة باألدوية والمعدات الطبية مقدمة من البرلمان اإليطالي، إلى مطار بنينا 
الدولي. وأشارت الوكالة إلى أن التغير في موقف روما الحليف المقرب من المجلس الرئاسي، 
القائم على الدعوة  لوقف الحرب وتفعيل الحوار، حدث بعد أن أبدت المخابرات اإليطالية 
رأًيا جديًدا في المسألة، فقد كشفت عدة مواقع إخبارية عن اكتشاف المخابرات اإليطالية 
أدلة دامغة على مشاركة إرهابيين إلى جانب حكومة الوفاق في معركة طرابلس، وهو األمر 
الدستوري يعمل  الرئاسي غير  المجلس  التي كان  الحسابات  المشهد وأربك  »عّقد  الذي 

عليها لجمع التأييد الدولي على حساب التأييد الشعبي«. 

ايطاليا والتدخل التركي في ليبيا
في خضم المنافسة اإليطالية الفرنسية على النفوذ والمصالح في ليبيا، تمكنت تركيا 
للهيمنة على  اندفاع تركيا سعيا  . ووضع  البالد  السيطرة على غرب  التسلل وفرض  من 
األراضي الليبية، مصالح إيطاليا على المحك، لذلك بدأ اإليطاليون بالعمل على استعادة 
السيطرة على حكومة الوفاق التي دخلت العاصمة طرابلس نهاية أبريل 2016 على متن 
خالل  حساباتها  روما  تعيد  أن  قبل  محدود  غير  إيطالي  بدعم  وحظيت  إيطالية  فرقاطة 
التطورات  ضوء  على  األخيرين  العامين 

العسكرية. 
رئيس  بين  الهاتفية  المكالمة  وعكست 
ورئيس  اإليطالية جوزيبي كونتي  الحكومة 
يونيو  في  السراج،  فايز  طرابلس  حكومة 
شهية  انفتاح  من  إيطاليا  قلقا  الماضي، 
المهمة  حدود  يتعدى  بما  ليبيا  في  تركيا 
إحداث  في  والمتمثلة  إليها  أوكلت  التي 
على  الليبي  الجيش  يجبر  عسكري  توازن 
رئيس  وعبر  السياسي.  المسار  إلى  العودة 
حيال  بالده  قلق  عن  اإليطالية  الحكومة 
أسلحة  إرسال  في  خارجية  جهات  استمرار 

أشــــارت الــوكــالــة إلـــى أن التغير فــي مــوقــف رومـــا الحليف 

الــمــقــرب مـــن الــمــجــلــس الـــرئـــاســـي، الــقــائــم عــلــى الــدعــوة  

لـــوقـــف الـــحـــرب وتــفــعــيــل الــــحــــوار، حــــدث بــعــد أن أبـــدت 

ــــا جـــديـــًدا فـــي الــمــســألــة، فقد  الــمــخــابــرات اإليــطــالــيــة رأًيـ

كــشــفــت عـــدة مــواقــع إخــبــاريــة عــن اكــتــشــاف الــمــخــابــرات 

اإليطالية أدلة دامغة على مشاركة إرهابيين إلى جانب 

حكومة الوفاق في معركة طرابلس.
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الليبي،  الشعب  معاناة  ويطيل  النزاع  تٔاجيج  في  يساهم  تصعيدا  ذلك  معتبرا  ليبيا،  إلى 
ويشكل خطرا على جيران ليبيا وعلى األمن األوروبي. 

األمن  مجلس  لقرارات  وفقا  السياسي  المسار  إلى  العودة  ضرورة  على  كونتي  وأكد 
الليبيين  بيد  يكون  أن  يجب  ليبيا  مستقبل  تقرير  أن  إلى  الفتا  برلين،  مٔوتمر  ومخرجات 
حل  إيجاد  في  رغبة  من  الوفاق  حكومة  أبدته  بما  ومشيدا  خارجية،  بٔاياد  وليس  وحدهم 
سياسي لألزمة الليبية. ودعا رٔييس الوزراء اإليطالي إلى اإلسراع في تعيين مبعوث جديد 
لألمم المتحدة في ليبيا خلفا لألميركية ستيفاني وليامز، مشددا على ضرورة عودة إنتاج 

النفط الليبي الذي يمثل ثروة الليبيين جميعا ومصدر دخلهم الرئيسي. 
في وقت كانت فرنسا تشتبك في مواجهة كالمية مع تركيا بسبب األزمة الليبية، وتحاول 
الملف  الكبير في  الثقل  إلى بناء تحالف مع إيطاليا، ذات  أنقرة  أوروبا ضدها، سعت  حشد 
في  إيطاليا  قبل  من  موال  موقف  ولكسب  المنافسة.  األوروبية  األصوات  لمواجهة  الليبي، 
هذا الملف، أو لضمان سكوتها على األقل، تجنبت تركيا انتقاد االتفاق البحري األخير بين 
روما وأثينا، وكأنها ترد لها المعروف عندما تجنبت روما انتقاد اتفاقي الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان مع رئيس حكومة طرابلس فائز السراج، البحري واألمني. 
خالل  أكثر  اتضحت  الليبية،  األزمة  يخص  فيما  المنسجمة  واإليطالية  التركية  المواقف 
نظيره  ولقائه  الماضي،  يونيو  أنقرة،  إلى  مايو  دي  لويجي  اإليطالي  الخارجية  وزير  زيارة 
التركي مولود تشاوش أوغلو، حيث أكد المسؤوالن أنهما سيعمالن معا حتى الوصول إلى 
تشاوش  وجه  المحادثات،  تلى  الذي  الصحفي  المؤتمر  وخالل  المعقد.  الليبي  للملف  حل 
أوغلو انتقادات للعملية »إيريني« التي أطلقها االتحاد األوروبي لمراقبة حظر األسلحة إلى 

ليبيا. 
والمرتزقة،  بل  لألسلحة،  مورد  أكبر  فهي  العملية،  تركيا  تنتقد  أن  مستغربا  يكن  ولم 
وفي  الليبي.  الوطني  الجيش  قوات  مواجهة  في  المتشددة  طرابلس  ميليشيات  لدعم 
المقابل أكد دي مايو أن إيطاليا »عملت دائما على دعم الشعب الليبي وكنا مع التفاوض مع 

جميع األطراف الليبية، كما كنا نتواصل مع جميع الدول التي كان لها دور هناك«. 
وسبق ذلك اإلعالن عن تدريبات تركية إيطالية مشتركة بالبحر المتوسط، في مؤشر 
على استمرار التقارب اإليطالي التركي في األزمة الليبية وغيرها من أزمات المنطقة. وقالت 
وزارة الدفاع التركية، في بيان:«لقد أجرت الغواصات التابعة للبحريتين التركية واإليطالية 
تدريبات بحرية مشتركة في مياه البحر المتوسط في 13 يونيو/حزيران 2020«. مشيرًة 

إلى أن هذه التدريبات تأتي في إطار تعزيز 
يملكان  اللذين  البلدين،  بين  التعاون 
في  البحرية  الغواصات  أكبر أسطولين من 

منطقة البحر المتوسط. 
المجلس  رئيس  وصل  يومين،  ومنذ 
الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية، 
فائز السراج، إلى مدينة إسطنبول التركية، 

أكـــد كــونــتــي عــلــى ضــــرورة الــعــودة إلـــى الــمــســار السياسي 

وفــقــا لـــقـــرارات مجلس األمـــن ومــخــرجــات مــٔوتــمــر برلين، 

لــيــبــيــا يــجــب أن يــكــون بيد  الفــتــا إلـــى أن تــقــريــر مستقبل 

الليبيين وحدهم وليس بٔاياد خارجية.
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وقت  بعد  اللقاء  عن  اإلعالن  وأتى  أردوغان،  طيب  رجب  التركي  بالرئيس  والتقى  السبت، 
خالله  بحثا  كونتي،  جوزيبي  اإليطالي،  الوزراء  برئيس  أروغان  جمع  اتصال  من  قصير 
أن  إلى  األناضول  وأشارت  الخصوص.  وجه  على  الليبي  والشأن  اإلقليمية  المستجدات 
أردوغان وكونتي اتفقا على مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي لألزمة الليبية 

التي باتت المخاوف تتزايد من اندالع حرب بين أطرافها اإلقليمية. 

ايطاليا ومدينة مصراتة
قاعدة  ترينتا«، بوجود  »إليزابيتا  اإليطالية،  الدفاع  وزيرة  اعترفت  في أغسطس 2019، 
بالمدينة  اإليطاليين  الجنود  أن  على  شددت  لكنها  مصراتة،  مدينة  في  لبالدها  تابعة 
ليسوا هدًفا لهجمات أي من طرفي النزاع المسلح الراهن في ليبيا. وجاء اعتراف الوزيرة 
اإليطالية، عبر حسابها على »فيسبوك«، جزءا من تعليقها على قصف لطائرات الجي الوطني 
الليبي لمطار مصراتة، مشيرة إلى أن القاعدة عبارة عن مستشفى عسكري تم تأسيسه 

ألغراض إنسانية. 
ونفت السلطات اإليطالية في أكثر من مناسبة وجود أي قاعدة لها في مصراتة، أو مناطق 
أخرى بليبيا، كان أبرزها ما جاء على لسان السفير اإليطالي السابق »جوزيبي بيروني«، الذي 
على  ردا  وذلك  مزيفة«.  »أخبار  بأنها  ليبيا  في  لبالده  العسكري  التواجد  عن  األنباء  وصف 

التقارير التي أكدت أكثر من مرة على الوجود االيطالي في مصراتة. 
”داعش“  تنظيم  على  الحرب  خالل  إنشاؤه  جرى  مصراتة  في  اإليطالي  والمستشفى 
طالب  الوطني  الجيش  لكّن  المرصوص«،  »البنيان  قوات  جرحى  إلسعاف  سرت  بمدينة 
لعدم  نظًرا   2019 أبريل  في  بإغالقه 
انتهاء  بعد  لبقائه  إنسانية  دواٍع  وجود 
العامة  القيادة  الناطق باسم  المعركة، وفق 
المسماري  وقال  المسماري.  أحمد  اللواء 
المنشأة  هذه  أن  على  دالئل  آنذاك:«لدينا 
تمثل  ولكنها  إنساني،  دور  أي  لها  يعد  لم 
لـ)ميليشيات مصراتة( التي  مساعدة قيمة 

تقاتل جيشنا«. 
مصراته  على  اإلخوان  تنظيم  ويسيطر  
وأذرعه  مليشياته  لمعظم  مقرا  ويتخذها 
أقوى  معقل  مصراتة  وتعتبر  المسلحه، 

مــن مناسبة وجــود  أكــثــر  ونــفــت السلطات اإليطالية فــي 

كان  بليبيا،  أخــرى  مناطق  أو  مصراتة،  في  لها  قاعدة  أي 

أبـــرزهـــا مـــا جـــاء عــلــى لــســان الــســفــيــر اإليــطــالــي الــســابــق 

ــــف األنــــبــــاء عــــن الـــتـــواجـــد  ــيــــرونــــي«، الــــــذي وصـ »جـــوزيـــبـــي بــ

مــزيــفــة«. وذلــك  بأنها »أخــبــار  ليبيا  لــبــالده فــي  العسكري 

مــرة على الوجود  التي أكــدت أكثر من  التقارير  ردا على 

االيطالي في مصراتة. 
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المناهضة  المسلحة  المليشيات 
قوات  وعمود  الليبي  للجيش 
دوراً  لعبت  وقد  الوفاق،  حكومة 
بسط  تأخير  في  وحاسمًا  كبيراً 
على  الجيش  قوات  سيطرة 
وتحريرها  طرابلس  العاصمة 
من الميليشيات المسّلحة، بعدما 
أرسلت آالف المقاتلين للمشاركة 
الجيش  تقّدم  وصّد  القتال،  في 

نحو وسط العاصمة. 
بين  العالقات  أن  ويبدو 
شهدت  قد  وايطاليا  مصراتة 
التركي  التدخل  وقع  على  فتورا 
تصريحات  بعد  خاصة  ليبيا،  في 
الرئاسي  المجلس  رئيس  نائب 

اإليطالي  للموقف  انتقادات  فيها  وجه  التي  المجلس(،  في  مصراتة  )ممثل  معيتيق  أحمد 
التصريحات بمثابة  تلك  واعتبرت  الليبي على طرابلس،  الجيش  الذي نفذه  الهجوم  من 
ساعدت  التي  والبلدان  الحكومات  من  الكثير  هناك  بأن  معيتيق،  وقال  إليطاليا.  تهديد 

طرابلس وتقّربت منها عندما احتاجت األخيرة إلى المساعدة. 
»ال  إيطاليا  إن   ،2019 مايو  في  ريبوبليكا«،  »ال  لصحيفة  حوار  في  معيتيق  وقال 

تعرف ما تريده من ليبيا«، وأن روما »بسبب االفتقار إلى المنطق واإلستراتيجية 
، سيكون من الصعب استعادته في  المتوسط   السياسية، تفقد شريكا في 

المستقبل«. واعتبر أن »إيطاليا خالل الـ24 شهرا الماضية اتخذت خطوات 
خاطٔية كثيرة«، رغم أنها كانت »لفترة طويلة منذ 2011، وأيضا لسنوات 

عديدة سبقت ذلك، الدولة األوروبية األقرب إلى ليبيا«. على حد زعمه. 
واإلسالميين  مصراتة  تحالف  موقف  معيتيق  تصريحات  وعكست 
من إيطاليا داخل حكومة طرابلس حيث دعا أيضا المفتي المعزول 
عبر  تركيا،  إلى  الليبيين  ثروات  تسليم  إلى  الغرياني  الصادق 
وقال  والغاز.  النفط  عن  التنقيب  عمليات  في  األسبقية  أنقرة  منح 
والّدم(،  الفتنة واإلرهاب  بـ)مفتي  ليبيا  الذي يوصف في  الغرياني، 
عالقاتنا  في  األسبقية  لتركيا  تكون  أن  »ينبغي  الماضي،  مايو  في 
االقتصادية وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز، فهي أولى من 

أي دولة أخرى«. 
التركي  الغزو  بعد  الليبي  المشهد  في  المتسارعة  التطورات 

مع  الغربية  المنطقة  على  وسيطرتها  الليبية  لألراضي  السافر 
تحشيد  عمليات  من  ذلك  تبع  وما  الليبي،  الوطني  الجيش  انسحاب 

متواصلة تقوم بها تركيا للمليشيات المسلحة المرتزقة واالرهابيين 
النفطية  الحقول  على  للسيطرة  والجفرة  سرت  مدينتي  على  للهجوم 

لصد  المباشر  للتدخل  متسارعة  باستعدادت  مصر  تقابله  ما  وهو 
العدوان التركي، كل ذلك يزيد الوضع تعقيدا في البلد الممزق منذ سنوات 

باالنقسامات والحروب. 
وفي ظل هذا الوضع تتحسس ايطاليا موقعها في مستعمرتها السابقة بشيئ 

من الحذر والتردد، فالجانب اإليطالي يرى في ليبيا منطقة نفوذ له، فجغرافًيا ال تفصل 
ليبيا عن إيطاليا إال أمواج المتوسط، وتاريخًيا كانت ليبيا أهم المستعمرات اإليطالية في 
إفريقيا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم تنقطع الصالت بين البلدين حتى عندما 
ينظر  المقابل  وفي   .1992 عام  عليها  فرضت  التي  العقوبات  جراء  عزلة  في  ليبيا  كانت 
التواجد اإليطالي في ليبيا، والنوايا الحقيقية التي تكمن وراءه،  الليبيون بعين الشك إلى 
خاصة أن ذاكرة الليبيين الزالت تحتفظ بما تعرض له آباؤهم وأجدادهم من ويالت خالل 

حقبة احتالل ايطاليا الفاشية لليبيا. 

أن  يـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدو 

الـــــعـــــالقـــــات بــــيــــن مــــصــــراتــــة 

ــا قــــد شـــهـــدت فــــتــــورا عــلــى  ــيـ ــالـ وايـــطـ

وقع التدخل التركي في ليبيا، خاصة بعد 

تــصــريــحــات نــائــب رئــيــس الــمــجــلــس الــرئــاســي 

أحمد معيتيق )ممثل مصراتة في المجلس(، التي 

وجه فيها انتقادات للموقف اإليطالي من الهجوم 

الذي نفذه الجيش الليبي على طرابلس، واعتبرت 

وقــال  إليــطــالــيــا.  تهديد  بمثابة  التصريحات  تلك 

ــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــحـــكـــومـــات  مـــعـــيـــتـــيـــق، بــــــأن هــ

والــبــلــدان الــتــي ســاعــدت طــرابــلــس وتــقــّربــت 

ــنــــدمــــا احــــتــــاجــــت األخــــــيــــــرة إلــــى  ــا عــ ــهـ ــنـ مـ

المساعدة. 
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بين االقتصاد والسياسةبين االقتصاد والسياسة  

وغموض وغموض المواقفالمواقف
القوى  كل  اإليطالي.  الدور  غموض  مثل  ليبيا  في  اليوم  غامضا  شءي  ال 
بال  تتأرجح  بقيت  إيطاليا.  إال  المصالح  لعبة  ضمن  لتموقعها  حاسمة 
أو تخوفا من االنزالق نحو مسارات ال  اتجاه. كأن في المسألة اضطرابا 
تريدها. هي تعرف أنها ليست بالقوة التي تجعلها تفرض ذاتها وعلى 
الباحث عن طريق وسط األوحال لكي يضمن  ذلك األساس بقيت مثل 
بشعار  الليبية  األزمة  مع  تتعامل  اليوم  إيطاليا  أن  الثابت  لكن  نجاته. 
االقتصاد؛ هي ليست دولة فرض القرارات لكنها دولة البحث عن الحصة 

في فضاء مغر من نواح شتى.

شريف الزيتوني

الّدور اإليطالي في ليبيا..
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مشكلة اإليطاليين أنهم لم يتخلصوا من سيطرة التاريخ. لم يتعاملوا مع ليبيا إال 
بفكرة المستعمر القديم الذي يريد أن يقفز إلى كل شءي، لكن ربما في إحدى القفزات 
سيفقد كل شءي. هذا في الواقع تفكير كل منطق استعماري ال يفّكر في مستمعرته إال 
بفكرة الطمع، لكن هذا المنطق على العموم لم يعد مجديا ال مع ليبيا وال مع غيرها. 
المبرمة  االتفاقية  عبر  األفكار  تلك  تغيير  في  القذافي  معمر  الراحل  العقيد  بدأ  وقد 
تعامل  في  سابقة  باعتبارها  اقتصادي  ماهو  السياسي  فيها  يتجاوز  والتي  روما  مع 
المستعمر مع مستعمراته ، من خالل تحصيل اعتذار يعيد جزءا من الهيبة والكرامة 

اللتين انتهكتا أيام االستعمار.
دخل  الملكية  الفترة  منذ  جديدة،  ليست  االقتصاد  في  اإليطالية  الليبية  العالقات 
اإليطاليون إلى ليبيا بغاية االستثمار بهدف نيل الحصة من األعمال في النفط والغاز. 
الجغرافيا أيضا كان لها دور في تلك العالقة التي فرضت نفسها بالنظر النفتاح البلدين 

على البحر المتوسط. حتى خارج إرادتهما األمور كانت ستذهب في ذلك االتجاه.
عمليات  بدأت  ليبيا  إلى  »إيني«  العمالقة  النفط  شركة  دخلت   ،1959 العام  ففي 

وقد  االتفاقيات  وإبرام  والبحث  التنقيب 
عمق  في  حتى  البالد  في  عملها  واصلت 
رؤسائها  وتصريحات  والتحارب،  األزمة 
إلى األيام األخيرة كانت تذهب في اتجاه 
عملها  تواصل  والشركة  آمنة  األمور  أن 
سياسي  موقف  عن  عّبرت  بل  حرّية  بكل 
أكدت  التي  الليبية  الدولة  وحدة  حول 
الشركة أنها حريصة على أن تبقى ليبيا 

موّحدة.
بين  االقتصادي  التعاون  تواصل 
بعض  في  حتى  الالحقة  للعقود  البلدين 
العقيد  حكم  خالل  السياسية  األزمات 
المفصلي  االتفاق  لكن  القذافي،  معمر 
مع   2008 في  األخير  أبرمه  الذي  هو 
واعتبر  آنذاك  اإليطالي  الوزراء  رئيس 
تجاه  األوروبية  المواقف  في  ثورة  وقتها 

ــــدور  ــثـــل غــــمــــوض الــ ال شــــء غـــامـــضـــا الــــيــــوم فــــي لــيــبــيــا مـ

الــقــوى حــاســمــة لتموقعها ضــمــن لعبة  اإليــطــالــي. كــل 

المصالح إال إيطاليا. بقيت تتأرجح بال اتجاه. كأن في 

المسألة اضطرابا أو تخوفا من االنزالق نحو مسارات 

ال تريدها.

مــشــكــلــة اإليــطــالــيــيــن أنــهــم لـــم يــتــخــلــصــوا مـــن ســيــطــرة 

ــع لــيــبــيــا إال بــفــكــرة الــمــســتــعــمــر  ــاريـــخ. لـــم يــتــعــامــلــوا مـ ــتـ الـ

القديم الذي يريد أن يقفز إلى كل شء، لكن ربما في 

إحدى القفزات سيفقد كل شء.
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تحديدا.  المستعمرات  وتجاه  إفريقيا 
أبرم  العام  ففي 30 أغسطس من نفس 
ضخمة  اقتصادية  اتفاقية  الزعيمان 
تعويضات عن  مبالغ  فيما تشمل  تشمل 
حين  في  اإليطالي،  االستعمار  سنوات 
عينية  وأموال  استثمارات  أخرى  تشمل 

تتلقاها الدولة الليبية سنويا.
ملزمة  أن  ايطاليا  االتفاقية  وذكرت 
عن  كتعويض  مليارات  خمسة  بدفع 
وهي  لليبيا،  استعمارها  ابان  المساوئ 
االقتصادية،  أهميتها  إلى  إضافة  أرقام 
باعتبارها  اعتبارية  قيمة  تكتسب  هي 
تنصف تاريخا من االحتالل وسفك الدماء. 
حاولوا   ،2011 بعد  أتوا  من  أن  والغريب 
أبرمها  من  باعتبر  االتفاقية  تلك  إلغاء 
هو معّمر القذافي الذي يمثل لهم عدوا 
يجب محو كل ما ارتبط به حتى لو كان في 

صف الشعب الليببي.
ليبيا  شهدتها  التي  التحوالت  بعد 
ثابتة في  أرقام  ربما ال توجد  في 2011، 
العالقة االقتصادية بين البلدين لكن آخر 
نشرتها  التي  هي  وثوقية  اإلحصائيات 
 2017 العام  ليبيا  في  اإليطالية  السفارة 
في تقرير لها، والتي أشارت فيها إلى أن 
بلغ  السنة  التجاري في تلك  التبادل  قيمة 
مقارنة  كبير  رقم  وهو  مليار،   3.8 حوالي 
ببقية  لطرابلس  التجارية  بالعالقات 

الدول سواء كانت األوروبية أو اإلقليمية.

ــبـــلـــديـــن لــلــعــقــود  ــتــــعــــاون االقــــتــــصــــادي بـــيـــن الـ تــــواصــــل الــ

الــالحــقــة حتى فــي بعض األزمــــات السياسية خــالل حكم 

الذي  هو  المفصلي  االتفاق  لكن  القذافي،  معمر  العقيد 

أبـــرمـــه األخـــيـــر فـــي 2008 مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء اإليــطــالــي 

ثــورة فــي المواقف األوروبــيــة تجاه إفريقيا  آنـــذاك واعتبر 

وتجاه المستعمرات تحديدا.
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المبلغ الذي ذكرته السفارة كان يشمل قطاع المحروقات الذي استحوذ على حوالي 
2.5 مليار دوالر من المبادالت التجارية وهي مسألة طبيعية في بلد مثل ليبيا يعيش 
في أكثر من 95 بالمئة من اقتصاده على النفط. كما اشتغلت شركات أخرى في قطات 
الخدمات واإلعمار التي بدأتها ليبيا في إطار عملية تطوير آنذاك إلى أن جاءت الحرب 
نوايا  عن  أخبار  وسط  اليوم،  نتائجه  نتابع  جديد  خيار  مع  الليبيون  وليكون  لتحطمه 
فرصة  لليبيا  ستمنح  التي  الضخمة  االتفاقية  لتلك  االعتبار  إعادة  طرابلس  سلطات 
استغالل حليف قوي يمكن االعتماد عليه حتى في صراع دول االتحاد األوروبي في عالقة 

باالقتصاد والسياسة والهجرة غير الشرعية..
كما أكدت السفارة اإليطالية في ليبيا في نفس اإلفادة أن إيطاليا هي األولى بين 
باستثناء  األوروبية،  الدول  بين  الثالث  المستثمر  وهي  طرابلس.  اتجاه  المصدرين 
وجود  على  أكدت  كما  العالمي.  الصعيد  على  والخامسة  النفطية،  االستثمارات 
األراضي  على  وعملها  الثابت  تواجدها  على  حافظت  إيطالية  شركة   100 من  أكثر 
التكنولوجيا ومنتجات  الميكانيكا  وقطاعات  التحتية  والبنية  النفط  قطاع  في   الليبية، 

لإلنشاءات.
رغم  االقتصادي  الجانب  على  وبعيدا 
في  اإليطالية  المواقف  تتأرجح  أهميته 
الجيد  المتابع  لكن  مواقع،  ليبيا في عدة 
يمكن أن يستنتج أن روما اليوم أقرب إلى 
الجيش  إلى  السراج وحلفه منها  معسكر 
مع  بدبلوماسية  التعامل  محاوالت  رغم 
بين  الوسط  التموقع  وادعاء  األحداث 
الموقع  هذا  أن  رغم  الفرقاء،  مختلف 
والمواقف  كبيرة  قيمة  يكتسب  ال 

»المنتصف« ال يمكن أن تثبت

بــعــيــدا عــلــى الــجــانــب االقــتــصــادي رغـــم أهــمــيــتــه تــتــأرجــح 

المواقف اإليطالية في ليبيا في عدة مواقع، لكن المتابع 

الجيد يمكن أن يستنتج أن روما اليوم أقرب إلى معسكر 

السراج وحلفه منها إلى الجيش رغم محاوالت التعامل 

بين  الوسط  التموقع  وادعـــاء  األحـــداث  مع  بدبلوماسية 

مختلف الفرقاء.
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فايز  العريبي:

تقرير/ سوزان الغيطاني

تطور  أن  العريبي،  فايز  الليبي،  السياسي  والكاتب  اإلعالمي  أكد 
األحداث في ليبيا منذ العام 2011 يثبت أنه الزال لدى إيطاليا نزعة 
ال  روما  أن  المرصد  مع مجلة  في حوار  ليبيا مضيفا  في  استعمارية 

تحترم التزاماتها وتعهداتها الدولية.

إيطاليا ال تحترمإيطاليا ال تحترم 
تعهداتهاتعهداتها ولديها نزعةولديها نزعة 

استعماريةاستعمارية في ليبيافي ليبيا
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هل يمكن أن تعطينا لمحة عن واقع ليبيا والليبيين خالل فترة االحتالل 
اإليطالي؟

ال شك أن مرحلة االستعمار اإليطالي لليبيا كانت دامية وارتكبت فيها الكثير من الجرائم 
ضد اإلنسانية وقد عانى الشعب الليبي من ويالت تلك المرحلة حيث خرجت ليبيا من مرحلة 
االستعمار التركي إلى اإليطالي وخالل هذه المرحلة استشهد حوالي 850 ألف مواطن ليبي 
وتشرد آخرون في عدة دول بينما قبع فريق ثالث في المعتقالت السياسية كما استهدف 
الشعب في مقدراته الزراعية حيث جرى حرق المحاصيل الزراعية التي كان يعتمد عليها جل 

أبناء لشعب الليبي إضافة لمصادرة الثروة الحيوانية كما كان هناك 
وعندما  االزدراء  من  بالكثير  المرحلة  هذه  تختزل  الليبي  الشعب  ذاكرة  فإن  وبالتأكيد 
قامت ثورة الفاتح أجلت القواعد البريطانية واألمريكية كما أجلت في 7 أكتوبر 1970 بقايا 
الفاشست اإليطاليين المستوطنين في ليبيا وتمكن الليبيين من استرداد األراضي الخاصة 
إدارة  من  مهم  جزء  على  يسيطرون  كانوا  كما  اإليطاليين  عليها  يسيطر  كان  والتي  بهم 
اتفاقية  بتوقيع  القذافي  معمر  القائد  قيام  إلى   1970 من  الفترة  وخالل  الليبي  االقتصاد 

الصداقة الليبية اإليطالية كانت ليبيا تقاطع إيطاليا دبلوماسيا.

ولكن بعد توقيع اتفاقية الصداقة بين ليبيا وإيطاليا عام 8002 تحسنت 
سيلفيو  ذاك  آن  اإليطالي  الوزراء  رئيس  وقام  البلدين  بين  العالقات 
المختار.. هل يمكن أن  برلسكوني بتقبيل يد نجل شيخ الشهداء عمر 

تعطينا مزيدا من التفصيل حول هذه الحقبة؟  
إيطاليا  اعتذار  عنها  نجم  االتفاقية  تقيع   
للشعب الليبي واالعتراف بحقه في التعويض 
سابقة  تعتبر  وهي  االستعمار  مرحلة  عن 
العالقات  طبيعة  في  جديدة  مرحلة  دشن 
الدولية وقد جرى توقيع االتفاقية في نفس 
بحضور  موسيليني  فيه  أقام  الذي  المكان 
نجل الشهيد عمر المختار وعدد من أحفاد 
المجاهدين ما كان له دالالة ورمزية تعيد 
االعتبار للمجاهد عمر المختار كان مشهد 
المختار  عمر  نجل  ليد  برلسكوني  تقبيل 
المختار كمجاهد  لعمر  االعتذار  تعبيرا عن 
أنها  شك  فال  الليبي  الكفاح  رموز  من  ورمز 
كانت لحظة تاريخية وسابقة إلرساء قواعد 
أن  يفترض  التي  الدولية  للعالقات  جديدة 

تبنى على االحترام والودية

في أي سياق تقرأ موقف إيطاليا 
1102؟  خالألحداث  ليبيا  من 

وما دالالت هذا الموقف؟
ما حدث في ليبيا عام 2011 كان مؤامرة 
أخذت  دولة حيث  فيها 48  اشتركت  كونية 
ثم  للعدوان  التدشين  عاتقها  على  فرنسا 
العدوان  مراحل  باقي  الناتو  حلف  استكمل 
على ليبيا الذي امتد 8 شهور وكان إليطاليا 
أن  بعد  العدوان  هذا  في  مشاركة  أيضا 
والليبيين  لليبيا  التزاماتها  عن  تراجعت 
أن  والمؤسف  الصداقة  اتفاقية  في  الواردة 
لم  اإليطالي  الشعب  يمثل  الذي  البرلمان 
على  صادق  أنه  رغم  الليبيين  عن  يدافع 
لمرحلة  أسس  ميثاق  تعد  التي  االتفاقية 

إن ذاكرة الشعب الليبي تختزل هذه المرحلة بالكثير من االزدراء 

وعندما قامت ثورة الفاتح أجلت القواعد البريطانية واألمريكية 

كــمــا أجـــلـــت فـــي 7 أكـــتـــوبـــر 1970 بــقــايــا الــفــاشــســت اإليــطــالــيــيــن 

الــمــســتــوطــنــيــن فـــي لــيــبــيــا وتــمــكــن الــلــيــبــيــون مـــن اســـتـــرداد األراضــــي 

الــخــاصــة بــهــم والـــتـــي كـــان يــســيــطــر عــلــيــهــا اإليــطــالــيــيــن كــمــا كــانــوا 

يسيطرون على جزء مهم من إدارة االقتصاد الليبي وخالل الفترة 

من 1970 إلى قيام القائد معمر القذافي بتوقيع اتفاقية الصداقة 

الليبية اإليطالية كانت ليبيا تقاطع إيطاليا دبلوماسيا.
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أخرى من العالقة بين ليبيا وإيطاليا كل هذا جعلنا نتأكد أن إيطاليا بمختلف أجيال ساستها 
تحمل النزعة االستعمارية وأنها ثقافيا لم تستطع الفكاك من موروثها االستعماري كما أن 

إلغاء إيطاليا لالتفاقية يعني أنها ال تحترم التزاماتها وتعهداتها 

ما رأيك في الموقف اإليطالي
من ليبيا بعد العام 1102؟

إدارة  وانتهت  ليبيا  على  عدوانهم  معه  والمتحالفين  الناتو  أكمل  أن  بعد  أنه  شك  ال 
ليبيا فإيطاليا كانت  العدوان على  الناتجة عن  إدارة األزمة  الحربية وبدأت مرحلة  المعارك 
األولى  نزعتين  ذلك  في  ويحكمها  سنوات   10 مدى  على  األزمة  إدارة  في  الالعبين  ضمن 
النزعة االستعمارية وأيضا محاولة الحفاظ على المكاسب االقتصادية التي حققتها نتيجة 
لليبيا  مسءي  دورا  الماضية  السنوات  طيلة  فلعبت  اإليطالية  الليبية  الصداقة  التفاقية 
والليبيين وساهمت في إطالة أمد األزمة عبر تدخلها السافر في الشأن الليبي وانحيازها مع 

كل األطراف التي افرزها عدوان الناتو.

ليبيا هي  أن  إيطاليا للحديث عن  الدولة عام 1102 عادت  بعد إسقاط 
الشاطئ الرابع لروما في أي سياق تقرأ ذلك؟

ثروة  بأكبر قدر ممكن من  واالستئثار  ليبيا  الهيمنة على  اآلن جزء من مشروع  إيطاليا 
ليبيا وتحاول أن تخلق أدوات عميلة لها وخالل هذه السنوات العشر عادت إيطاليا للحديث 
بقاعدة  إيطاليا  تحتفظ  عامين  من  أكثر  منذ  أنه  نعرف  ونحن  لروما  الرابع  الشاطئ  عن 
تذكرنا  اإليطالية  الطبية  فالبعثة  ميداني  مستشفى  أنه  بحجة  مصراته  في  عسكرية 
بالبعثات االقتصادية األثرية التي جاءت قبل دخول الجيوش اإليطالية لليبيا كتمهيد لدخول 

االستعمار اإليطالي لليبيا عام 2011 
في  لليبيا  اإليطالية  النظرة  الزالت  عموما 
طرأت  التي  للمتغيرات  تستجيب  ال  مجملها 
مرحلة  يعيش  يعد  لم  فالعالم  العالم  على 
مازالت  إيطاليا  أن  إال  المباشر  االستعمار 
أنها  لليبيا  وتنظر  المرحلة  هذه  تعيش 
مستعمرة إيطالية تملك حق الوصابة عليها.

ــمـــار طــمــعــهــا فــــي لــيــبــيــا وتـــحـــصـــد نـــتـــائـــج الــثــقــافــة   تــجــنــي ثـ

االســتــعــمــاريــة الـــتـــي تــحــكــم الــعــقــل األوروبـــــــي وتـــدفـــع ثمن 

إســقــاط دولــــة كــانــت حــصــنــا لــمــنــع الــهــجــرة غــيــر الشرعية 

واإلرهاب.
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في أي سياق تابعت موقف إيطاليا من التطورات في ليبيا؟
موقف إيطاليا موقف انتهازي فقد قامت بتأييد حكومة الوفاق وعندما أحكم الطوق حول 
طرابلس بدأت تغازل قوات الجيش وتبحث عن آلية لتوطيد العالقة معها ثم عندما تراجعت قوات 

الجيش عادت ثانية لتغازل حكومة الوفاق.

كيف تنظر الى تنافس ايطاليا مع المجتمع الدولي وخاصة فرنسا بشأن ليبيا؟
تحكمها  ففرنسا  االستعمارية  النظرة  تلك  تحركه  ليبيا  على  اإليطالي  الفرنسي  الصراع 
مرحلة وجودها االستعماري في منطقة فزان فيما ترى إيطاليا أن ليبيا أحد مستعمراتها بموجب ما 
اتفق عليه الكبار بعد الحرب العالمية الثانية وأعتقد أن تدخل إيطاليا في ليبيا عام 2011 لن يمر 
مرور الكرام بل ستدفع روما ثمنه وستقدم بدل االعتذار ألف اعتذار وبدل التعويض ألف تعويض 
معمر  الراحل  الزعيم  واغتيال  الجماهيرية  إسقاط  في  دور  له  كان  من  كل  على  أيضا  ينطبق  وهذا 

القذافي 

بعد إسقاط الدولة أصبحت أوروبا وخاصة إيطاليا أول المتضررين من الهجرة 
القادمة من ليبيا وأصبحت البالد تعاني من عصابات تهريب البشر.. فكيف تتابع 

هذا األمر؟ 
ثمنها  دفعت  العدوان  تداعيات  ألن  ليبيا  على  العدوان  في  األوروبيين  ورطت  المتحدة  الواليات 
أوروبا بشكل عام وإيطاليا بشكل خاص وهي اآلن تجني ثمار طمعها في ليبيا وتحصد نتائج الثقافة 
غير  الهجرة  لمنع  حصنا  كانت  دولة  إسقاط  ثمن  وتدفع  األوروبي  العقل  تحكم  التي  االستعمارية 
الشرعية واإلرهاب حيث وصل إليطاليا حوالي مليون مهاجر ترتب عليهم أزمات اقتصادية خانقة في 
إيطاليا وأوروبا عامة كما أننا عندما نقرأ خارطة العمليات اإلرهابية في الدول األوروبية سنجد أنها 
العالمي لينطلق لمختلف الدول  العام 2011 وذلك نتيجة تحول ليبيا لقاعدة لإلرهاب  ارتفعت بعد 

األوروبية

هل يمكن أن تعطينا لمحة عن صراع المصالح االقتصادية بين إيطاليا والمجتمع 
الدولي في ليبيا؟

وتوتال  اإليطالية  إيني  شركتي  بين  خفي  وليس  علني  صراع  هو  اإليطالي  الفرنسي  الصراع 
الليبي  والغاز  النفط  من  ممكنة  حصة  بأكبر  يستأثر  من  حول  صراع  أنه  كما  النفطيين  الفرنسية 
وإعادة اإلعمار واالستثمار وأيضا التسابق على الهيمنة على عجلة االقتصاد الليبي وقد دخل منافس 

آخر لهما اآلن وهو تركيا.
وبشكل عام يمكن القول أن أوروبا عندما اعتدت على ليبيا عام 2011 خسرت اقتصاديا وحرمت 
نفسها من النهضة التنموية الكبرى التي كانت ستقام في البالد ضمن مشروع ليبيا الغد برعاية 
الدكتور سيف اإلسالم القذافي والذي خصص للتنمية 200 مليار دوالر وهي أكبر ورشة تنموية في 

إفريقيا والوطن العربي وربما العالم. 

ع
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المقري المقري يكشفيكشف  
الدور اإليطالي في الدور اإليطالي في 
عبد ليبيا قبل وبعد ليبيا قبل وبعد 20112011   السياسي  والناشط  الكاتب  قال 

الله ميالد المقري، إن الدور اإليطالي 
في ليبيا قبل عام 2011 كان يسعى 
في  ليبيا  مع  العالقة  وتمتين  لتطوير 
كل المجاالت، ولكن فيما بعد 2011 
اإليطالي  الدور  هذا  شكل  انقلب 
الليبي،  الشأن  في  سافر  تدخل  إلى 
وللمزيد من التفاصيل حول العالقات 
الليبية اإليطالية، والدور اإليطالي في 
واألبعاد   ،2011 عام  وبعد  قبل  ليبيا 
وتطوراته..  الدور  لهذا  المختلفة 
هذا  اإلخبارية«،  إفريقيا  لـ«بوابة  كان 
الحوار مع الكاتب والناشط السياسي 
نص  وإلى  المقري،  ميالد  عبدالله 

الحوار:

حوار/ همسة يونس

المقري  يكشفيكشف  
الدور اإليطالي في ليبيا 

قبل وبعد  20112011       
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الجغرافية،  أبعادها  حيث  من  تاريخيا..  اإليطالية  الليبية  العالقات  عن  حدثنا  بداية 
والثقافية، واالقتصادية، والسياسية.

 دائما ينظر إلى العالقات الليبية اإليطالية من منظور أن إيطاليا دولة استعمارية احتلت ليبيا بعدما
 تقاسم االستعمار الغربي الوطن العربي ضمن حقبة من الزمن حلت فيها إيطاليا محل االستعمار
 التركي في عهده الثاني بنهاية 1911 وحتى هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية 3491 بتحول
 ليبيا تحت اإلدارة البريطانية، والتي توجت باستقاللها في 2591، وفي تلك الفترة وما بعدها شهدت
 العالقات الليبية اإليطالية التاريخية محطات من الحرب والهدوء انعكست على األوضاع االقتصادية
 بقيام إيطاليا بتنمية زراعية في مناطق تتوفر فيها شروط االنتاج الزراعي ألجل توطين أعداد هائلة

 من العائالت اإليطالية في تلك المناطق والزالت تشهد هذه التنمية في الجبل األخضر والخمس
 والكراريم والدافئة وترهونة وغريان والحزام المحاط بطرابلس، وانعكس ذلك على وجود

 حركة استقرار وتوفر عمالة من الليبيين في مجال الغرس والزراعة والعمران، وصاحب
إمداد بفعل  المساحة  بموجبها  تقلصت  جغرافية  أبعاد  االحتالل  فترة  أثناء   ذلك 

نوع أعطى  ما  والتجارة  والتبادل  والتنقل  االتصال  وفرت  ولكنها  الطرق،   بعض 
 محتشم من النشاط الثقافي اال أن البعد االقتصادي كان أكثر بروزا السيما

 بعدما أصبحت المزارع الضخمة بفعل استصالح األراضي تشهد حركة من
النمو والربحية.

 
كيف كانت العالقات الليبية

اإليطالية قبل 2011؟
السياسية  جوانبها  في   2011 قبل  اإليطالية  الليبية  العالقات  شهدت 
الفتور  من  تخلى  ولم  والتنسيق،  العمل  من  مهمة  مراحل  واالقتصادية 
وحتى التصادم اال أنها حافظت أكثر على المكاسب االقتصادية والتبادل 
ببعض  السياسي  التناطح  العالقة  هذه  جنب  مما  واالستثمار،  والتجارة 

على  بالعدوان   1986 أبريل  في  ألمريكا  إيطاليا  سماح  بمثل  المواقف 
طرابلس ومقر وبيت معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر، وبعض 

المواقع األمنية والعسكرية في كل من بنغازي وطرابلس، األمر الذي كاد أن 
يصل بقطع هذه العالقة اال أن المواقف لجمت في صالح المنافع المشتركة 

التعاون والصداقة بين ليبيا  لتشهد هذه العالقة تطورا مهما بإبرام اتفاقية 
أمريكي تستحق عملية  إيطاليا خمسة مليار دوالر  والذي بموجبه تدفع  وإيطاليا 

الدفع من تاريخ اعتماد التوقيع على هذه االتفاقية من قبل الطرفين ولمدة خمسة 
وعشرون سنة قادمة، تعويضا عن الحقبة التاريخية االستعمارية، وتتضمن هذه االتفاقية 

إيطاليا  تقوم  ذلك  وبموجب  شرقها  إلى  ليبيا  غرب  من  االتجاهات  مزدوج  سيار  طريق  شق 
بالعمل في مجال االستثمار والمشروعات اإلسكانية الجدية ومنح للطالب الليبيين للتعلم والتدريب 
والمشاركة في نزرع األلغام المزروعة في األراضي الليبية والتعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة 
غير الشرعية، وأهم ما شهدته العالقات الليبية من تطور هو تطور الميزان التجاري واالستثمارات 
النفطية المتبادلة من خالل عمالق الطاقة اإليطالية التي تديره شركة »إيني« في مجال النفط والغاز 
الليبية في عدد من  ازدياد االستثمارات  إلى  ليبيا باستثمارات عالية إضافة  الطبيعي بعملياتها في 
الشركات الكبرى في مجاالت مختلفة منها البناء والمواصالت وكان مستهدف الصناعات الدفاعية، 
وتحوز االستثمارات الليبية عن حصة  7.6 % في بنك اونيكريدت، كما زادت مساهمات مصرف ليبيا 
المركزي في أحد أكبر البنوك اإليطالية، وسبق لليبيا أن ساهمت في شركة الفيات المعروفة بماليزيا 
على  االمريكية  اإلدارة  شرطت  عندما  مرتفع  بثمن  الحصة  هذه  ببيع  خرجت  أنها  51  %   اال  عن 
الحكومة االيطالية بقفل العالقة المشاركة مع ليبيا ضمن أصول ومعامالت هذه الشركة الصناعية 
الحزمة من  الناتو على هذه  قبل  العسكري من  العدوان  أطاح  كثير، لألسف  قليل من  الكبرى هذا 

العالقات اإليطالية الليبية في أعلى قوتها ومتانتها وتقدمها إلى افاق واعدة لمصلحة البلدين.
 

كيف قرأتم أو ما تحليلكم للموقف اإليطالي في عام 2011؟
لألسف الموقف اإليطالي في عام 2011 جاء ضمن المؤامرة الكونية على ليبيا والشعب الليبي 
ونظامه السياسي الوطني، حيث تعرضت ليبيا للضغط والتهديد واالغراء والوعيد من قبل القوى 
جعل  ما  القطري  المالي  والدعم  ساركوزي  الفرنسي  والرئيس  أوباما  إدارة  مقدمتها  وفي  الكبرى، 

ســــــبــــــق لـــلـــيـــبـــيـــا 

شــــركــــة  فــــــــي  ســـــاهـــــمـــــت  أن 

الفيات المعروفة بماليزيا عن % 15 

  اال أنــهــا خــرجــت ببيع هـــذه الــحــصــة بثمن 

على  االمريكية  اإلدارة  شــرطــت  عندما  مرتفع 

الــحــكــومــة االيــطــالــيــة بقفل الــعــالقــة الــمــشــاركــة 

مـــع لــيــبــيــا ضــمــن أصـــــول ومـــعـــامـــالت هــــذه الــشــركــة 

الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى هـــذا قــلــيــل مـــن كــثــيــر، لــألســف 

الــعــدوان العسكري من قبل الناتو على  أطــاح 

ــــن الــــعــــالقــــات اإليـــطـــالـــيـــة  هــــــذه الــــحــــزمــــة مـ

ــا ومـــتـــانـــتـــهـــا  ــهــ ــــى قــــوتــ ــلـ ــ ــيـــة فـــــي أعـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ

وتــــقــــدمــــهــــا إلــــــــى افـــــــــاق واعــــــــدة 

لمصلحة البلدين.
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اللحاق بهذه الدول من خالل السماح بجعل مجالها الجوي والبحري منطلقا للعدوان  إلى  إيطاليا تنحاز 
فاشلة تديرها منظمات  دولة  إلى  ليبيا  بنقل  اإلرهاب  ودعم  الليبية،  العسكرية  القوة  لتدمير  العسكري 
إرهابية في قمة القتل والخطف والتصفية للمواطنين ضمن »ميلشيات الدولة الليبية الفاشلة« والمتنازعة 
على المال العام بالسرقة واالستنزاف والفساد، وفي األخير أصبح إليطاليا دور في هذا العبث وفي هذه 

الفوضى.
 

ما الفرق بين الدور اإليطالي في ليبيا قبل وبعد العام 2011؟
المجاالت  كل  في  ليبيا  مع  العالقة  وتمتين  لتطوير  يسعى  كان   2011 قبل  ما  اإليطالي  الدور 
وتجاوز حتى الشروط التي يبديها االتحاد االوربي، وركز الطليان على مصالحهم بالدرجة األولى في 
تنمية العالقات مع ليبيا، ألهمية الشريك الليبي في مجاالت الطاقة والتعدين واالتصاالت والمعامالت 
الدور  أن  هو   2011 بعد  حدث  ما  لألسف  والسياحة،  الصناعية  والمكمالت  التجارية 
المخابرات  وانتقلت  الليبي  المشهد  في  سافر  تدخل  إلى  انقلب  اإليطالي 
أبواب كان مقفلة  وفتحت  تنقالت  وفق  للعب بشكل مفضوح  اإليطالية 
إرادة  في  المستقلة  الحرة  الليبية  للدولة  القومي  األمن  بطبيعة 

شعبها واستقاللها.
 

ماذا بشأن إيطاليا ومصراتة؟
الشأن  في  اإليطالي  التدخل  أشكال  ضمن  من 
مصراتة  في  اإليطالي  العسكري  التواجد  الليبي، 
مدينة  في  إيطاليا  أقامته  الذي  المستشفى  تحت هذا 
وجعل  الخارج  كل  على  فاضح  بشكل  المفتوحة  مصراتة 
إلى  يعيدها  لوجستي  عسكري  وجود  لها  إيطاليا  من 

مرحلة استعمارها لألراضي الليبية.
 

مع  صفقات  وعقد  البشر،  وتهريب  الهجرة، 
عالقة  عن  حدثنا  صبراتة..  في  مسلحة  كتائب 

إيطاليا بهذه الملفات؟
أمنية  ليبية  بيد مفتوحة ودون وجود سلطة  إيطاليا  ذهبت 
فراحت  الليبية  الوطنية  بالسيادة  العبث  في  دونها  تحول 
المياه  في  المباشر  بالتدخل  الشرعية  غير  الهجرة  تستعمل 
المحلية الليبية وأصبحت بوارجها تتواجد في ميناء مصراتة وميناء 
مسلحة  »ميليشيات  مع  صفقات  في  فتعقد  ذلك  من  وأكثر  طرابلس، 
إرهابية« في الزاوية وصبراتة وزوارة للمتاجرة في البشر وعلى سبيل المثال، 
يلتقي عدد من اإليطاليين النشطاء مساء االثنين 72 يوليو 2020 في ساحة روما 
لمطالبة الحكومة اإليطالية واالتحاد األوربي بالتوقف عن تمويل ما يسمى بـ»خفر السواحل 
الليبي«، واالغالق الكلي لمراكز االحتجاز ونقل المهاجرين من ليبيا، وما هو أسوء من ذلك دخول المافيا 

اإليطالية على الخط في مجال التهريب.
 

كيف قرأتم موقف إيطاليا من حرب أو معركة طرابلس؟ 
مرة أخرى تثبت إيطاليا دورها المزدوج والمنحاز للعدوان التركي على ليبيا، وتجلى ذلك في وصول 
أسلحة ودعم لـ »الحشد الميليشاوي« في معركة طرابلس التي خاضتها ببسالة القوات المسلحة العربية 
فتظل العالقة مشبوهة للحكومة االيطالية مع العدوان التركي وتواجده العسكري والزيارات التي يقوم 
الموهوم  التركي  االحتالل  بعد  الليبية  الكعكة  تقسيم  في  والتنسيق  لتركيا  اإليطالي  الدفاع  وزير  بها 

لمصادر النفط والطاقة في ليبيا.
 

برأيك.. مع أي طرف تقف إيطاليا في هذه المعركة؟
الحكومة الحالية برغم أنها كانت فاعلة في ملتقى باليرمو لوجود اتفاق حل سياسي في ليبيا، اال 
أنها قد انحازت فيما بعد لحكومة الوفاق غير الشرعية والمنتهية بحكم المدة والصالحية، وتأكد دورها 

في معركة طرابلس األخيرة ما يجعلها تنحاز لجانب الخطأ الوقتي واالستراتيجي.


