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االفتتـــاحيـــة

تقلـب المـواقـف تقلـب المـواقـف 
وغمـوض األدواروغمـوض األدوار

األمن  اغتال  العام 2011،الذي  الناتو في  والمضطربة عسكريا،منذ عدوان  المقسمة سياسيا  ليبيا  في 
واالستقرار وألقى البالد في غياهب الفوضى،يتجلى دور الدول الكبرى في تشكيل صورة البلد الجديدة، 
العسكري  التوتر  والدولية في ظل تصاعد  اإلقليمية  للقوى  األزمة بات مطلبـــًا عاجاًل  وذلك ألن تسوية 
العسكري،  الحل  رفض  على  الدولي  اإلجماع  رغم  تقدم،  نقاط  أي  تحقيق  عن  السياسية  العملية  وعجز 
والتمسك بالحل السياسي وهو ما بات صعبا مع استمرار االنقسامات وتأجيج الصراعات الذين تتبناهما 

دول داعمة للفوضى في مقدمتها تركيا.

مجلة »المرصد«

الدور األمريكي في ليبيا 
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في خضم المزيج المتزاحم من القوى الدولية الحاضرة في الساحة الليبية،تبز الواليات 
الماضية  السنوات  خالل  دورها  تراجع  من  بالرغم  القوى  أبرز  كاحدى  األمريكية  المتحدة 
واألحداث  المختلفة  الليبية  األطراف  من  بمواقفها  أحاط  الذي  التذبذب  ظل  في  وذلك 
المتسارعة التي مكنت دول أخرى من التسلل الى الساحة الليبية وأنتزاع مكان أكثر حضورا 

على غرار تركيا التي استغلت انشغال القوى الدولية لمد أذرعها في ليبيا.

نظرة على العالقات الليبية-األمريكية
العالقات  بالتذبذب وعدم االستقرار واختلفت هذه  الليبية األمريكية  العالقات  إتسمت 
من فترة ألخرى بحسب طبيعة النظام الدولى وتوجيهات القيادة فى كال البلدين.فما بين 
العامين 1951-1969،شهدت العالقات بين البلدين مرحلة نمو وتطور، حيث شهدت تلك 
واالتفاقيات،  المعاهدات  المجاالت عن طريق سلسلة من  التعاون فى شتى  توثيق  الفترة 

باإلضافة إلى التواجد األمريكى المكثف في ليبيا.
وبدأت العالقات األمريكية الليبية،في االنحسار مع ثورة الفاتح من سبتمبر 1969، حيث 
تأثرت القيادة الثورية الليبية بنسق القيم واألفكار الثورية التى عمت المنطقة العربية خاصة 
تلك المتعلقة بالتخلص من النفوذ الغربى ومن ثم بدأت المفاوضات مع بريطانيا للجالء 
فى 8 ديسمبر 1969، تم التوصل إلى اتفاقية فى 14 ديسمبر من نفس العام تسمح بجالء 

 31 أقصاها  موعد  فى  البريطانية  القوات 
مارس 1970. 

الواليات  مع  المفاوضات  بدأت  كما 
والقواعد  القوات  إلجالء  المتحدة 
من  عنها  مفرج  وثيقة  األمريكية،كشفت 
قبل المخابرات المركزية األمريكية، بتاريخ 
الحكومة  قبول  عن   ،2005 أغسطس   3
)ويليس(  قاعدة  من  االنسحاب  األمريكية 
مجلس  جمع  لقاء  بعد  بطرابلس  الجوية 
الواليات  عن  وممثلين  الفاتح  ثورة  قيادة 
ديسمبر   11 بتاريخ  االمريكية  المتحدة 
1969.وأكدت الوثيقة إجبار األمريكان من 

عسكريا،منذ  والمضطربة  سياسيا  المقسمة  ليبيا  في 

ــتــــال األمــــن  ــام 2011،الــــــــــــذي اغــ ــعــ عـــــــدوان الـــنـــاتـــو فــــي الــ

واالســتــقــرار وألــقــى الــبــاد فــي غــيــاهــب الفوضى،يتجلى 

الجديدة،  البلد  فــي تشكيل صــورة  الكبرى  الـــدول  دور 

ـــــًا عـــاجـــًا لــلــقــوى  ـــ وذلـــــك ألن تــســويــة األزمــــــة بــــات مــطــلــبـــ

العسكري  الــتــوتــر  تصاعد  ظــل  فــي  والــدولــيــة  اإلقليمية 

وعجز العملية السياسية عن تحقيق أي نقاط تقدم.
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ــعــــاقــــات بــيــن  ــيـــن 1951-1969،شــــــــــهــــــــــدت الــ ــامـ ــعـ ــيـــن الـ بـ

الــبــلــديــن مــرحــلــة نــمــو وتـــطـــور، حــيــث شــهــدت تــلــك الــفــتــرة 

توثيق التعاون فى شتى المجاالت عن طريق سلسلة من 

المعاهدات واالتفاقيات، باإلضافة إلى التواجد األمريكى 

المكثف في ليبيا.

قبل القيادة الليبية على سحب قواتهم وقواعدهم من ليبيا خالل 100 يوم.
البلدين، حيث  العالقات بين  لتوتر  الحقيقية  البداية  السبعينات هى  وتعتبر فترة بداية 
اتجهت ليبيا نحو تأميم البترول الليبى ففى يونيو من العام 1973، أعلنت السلطات الليبية 
معظمها  في  أجنبية  شركات  سيطرة  تحت  كان  الذي  البالد  في  النفط  قطاع  تأميم  عن 
أمريكية.وأعقب ذلك اعالن ليبيا في أكتوبر 1973 تمديد مياهها اإلقليمية وحظر السفن 

التابعة لسالح البحرية االميركية من دخول المياه الليبية.
واصطدمت أفكار الزعيم الليبى القذافى عن دعم الثورة فى كل مكان ومحاربة االستعمار، 
بالدور األمريكى فى العالم،وسارعت واشنطن الى اتهام النظام الليبي باالرهاب.وفرضت 
الحكومة  قررت   1978 أبريل   12 ففى  ليبيا  الى  العسكرية  المعدات  على  حظرا  امريكا 
األمريكية وقف تزويد ليبيا ب400 عربة نقل متطورة كما ألغت الحكومة األمريكية فى25 

مايو 1979 بيع ثالث طائرات من طراز جامبو 747.
ووصلت العالقة بين البلدين إلى أشدها في كانون االول/ديسمبر 1979،حين تم إقتحام 
بقيادة  االيرانية«  »الثورة  لقيام  مؤيدين  متظاهرين  قبل  من  األمريكّية  السفارة  وحرق 
الحرب  بدأت  الفور  كذلك.وعلى  طهران  في  األمريكية  السفارة  اقتحام  تم  حيث  الخميني 
الدبلوماسية بين البلدين حينما قررت الحكومة األمريكية وقف أعمالها الدبلوماسية فى 
ليبيا،ومع بداية عام 1980 قررت الواليات المتحدة سحب جميع دبلوماسييها فورا من ليبيا 

وتجميد العالقات معها.
مرحلة  أخذت  المتحدة،  للواليات  رئيسًا  ريغان  رونالد  وانتخاب  الثمانينات  بداية  ومع 
تصعيد التوتر تتصاعد اكثر فأكثر بين البلدين.وبدأ األمر بتشديد ادارة ريجان للعقوبات 
االقتصادية على ليبيا حيث حظرت استيراد 
بقرار حظر تصدير  وألحقته  الليبى،  النفط 
تم  ليبيا،كما  إلى  األمريكية  المنتجات 
تجميد األرصدة المالية لليبية فى الواليات 
والسفر  التجارة  أنواع  كل  وحظر  المتحدة 

والقروض والمعامالت التجارية مع ليبيا.
األمريكية  االقتصادية  اإلجراءات  لكن 
ريجان  ادراة  أهدافها،لتلجأ  تحقق  لم 
نفذت  حيث  العسكرية  المواجهات  الى 
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وصلت العاقة بين البلدين إلى أشدها في كانون االول/

ديسمبر 1979،حين تم إقتحام وحرق السفارة األمريكّية 

ــثـــورة االيــرانــيــة«  مــن قــبــل مــتــظــاهــريــن مــؤيــديــن لــقــيــام »الـ

في  األمريكية  السفارة  اقتحام  تم  حيث  الخميني  بقيادة 

طهران كذلك.وعلى الفور بدأت الحرب الدبلوماسية بين 

أعمالها  وقــف  األمريكية  الحكومة  قــررت  حينما  البلدين 

الدبلوماسية فى ليبيا.

البحر  فى  أمريكية  بحرية  تدخل  قوات 
مارس   23 في  المتوسط،مناورات 
ودخلت  الليبية  السواحل  قبالة   ،1986
أدى  ما  الليبية  القوات  مع  اشتباكات  في 
الى سقوط 58 ليبيا. وبعد هذا االعتداء 
سرت  خليج  األمريكى  األسطول  غادر 
نيسان   15 وفي    .1986 مارس   27 فى 
عسكرية  طائرات  ابريل1986،شنت   /
أمريكية، سلسلة من الغارات الجوية على 
في  العسكرية  المنشآت  قصف  ليبيا،وتم 
عن  أسفر  مما  البالد،  من  مختلفة  أجزاء 
بعضهم  الليبيين،  من   100 نحو  مقتل 
من المدنيين. وكانت أحد تلك األهداف 

الرئيسية ثكنة باب العزيزية التي تعتبر معقل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وفي 21 كانون األول/ديسمبر 1988، انفجرت في الجو فوق بلدة لوكربي االسكتلندية، 
طائرة شركة »پان أمريكان« في الرحلة رقم 103 المتجهة من لندن إلى نيويورك، مما أدى 
إلى مقتل 270 شخصًا كانوا على متن الطائرة.وشكَّلت الحادثة أزمة في العالقات الليبية مع 

الواليات المتحدة بعد ألتهام األخيرة لليبيا بالوقوف وراء تفجير الطائرة.
أعقب ذلك اصدار مجلس االمن للقرار رقم 748،في العام 1992، والذي يدعو الى فرض 
حظر عسكري وجوي على ليبيا.فيما أعلنت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على 
ليبيا.وفي العام 1998،بدأت بوادر انفراج في العالقات حيث ابرمت ليبيا اتفاقا مع الواليات 
امام  لوكربي  تفجير  في  بالضلوع  الليبيان  المتهمان  بموجبه  يحاكم  وبريطانيا  المتحدة 
محكمة اسكتلندية تعقد في هولندا،أعقب ذلك قبول ليبيا المسؤولية القانونية عن تفجير 

لوكربي ودفع تعويضات لعائالت الضحايا.
ومثل هذا منعطفا جديدا مع اعالن رفع العقوبات الدولية عن ليبيا،في 12 آب/اغسطس 
2003،والذي تاله اعادة العالقات الدبلوماسية بين الواليات المتحدة وليبيا،التي توجتها 
زيارة وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية االميركية الى طرابلس،في 23 اذار/مارس 2004، 
ولقائه العقيد القّذافي في اول لقاء لهذا األخير مع مسؤول اميركي منذ اكثر من 30 عاما.

وفي أيلول/سبتمبر 2008 ،وصلت وزيرة الخارجّية األمريكّية كوندليزا رايس العاصمة 
استقبلها في  الذي  القّدافي  الليبي معّمر  الزعيم  التقت خاللها  زيارة  الليبية طرابلس،في 
مقر إقامته بباب العزيزية.لتدخل بعدها العالقات بين البلدين مرحلة أخرى من التطّور في 
اإلّتجاه اإليجابي تّوجت بتوقيع اتفاق ينص في نفس العام ينص على دفع تعويضات الى 
ذوي كل من الضحايا االميركيين والليبيين للحوادث التي وقعت بين البلدين ابان ثمانينات 

القرن الماضي.

اندالع األزمة الليبية
األزمة  اندالع  الحالة من اإلستقرار،الى حين  الليبية-األمريكية على تلك  العالقات  بقيت 
التي  الناتو  حلف  قوات  رأس  على  األمريكية  القوات  كانت  2011،حيث  العام  في  ليبيا  في 

قصفت ليبيا في ذلك العام.ولعبت الواليات 
البحرية  ومشاة  الجوية  بقواتها  المتحدة 
الليبية  القوات  استهداف  في  أساسيا  دورا 
وقتا  استغرقت  المتحدة  الواليات  أّن  غير 
أطول من غيرها من أعضاء الناتو لالعتراف 

رسميا بتشكيل المجلس اإلنتقالي.
من  أبريل  بعد  تماًما  تغير  الحال  لكن 
األمريكي  السفير  قتل  عندما  العام  نفس 
على  الشريعة  أنصار  جماعة  هجوم  في 
بعدها  بنغازي،  في  األمريكية  القنصلية 
تونس،  من  تعمل  وباتت  السفارة  نقل  تم 
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ــعـــاقـــات الــلــيــبــيــة-األمــريــكــيــة عـــلـــى تـــلـــك الــحــالــة  بــقــيــت الـ

مــن اإلســتــقــرار،الــى حين انـــدالع األزمـــة فــي ليبيا فــي العام 

ــيــــث كــانــت الـــقـــوات األمــريــكــيــة عــلــى رأس قـــوات  2011،حــ

حلف الناتو التي قصفت ليبيا في ذلك العام.

وأرخت أمريكا الحبل للدول األوروبية الثالث المؤثرة في الملف الليبي، وهي فرنسا وإيطاليا 
وبريطانيا، لقيادة الملف الليبي وأقتصر دورها على الضربات الجوية للتجمعات اإلرهابية.

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

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

بحاجة إلى ليبيا مستقرة وموحدة.« وأضاف: »دور أمريكا في هذا حاسم«.
هذا التناقض بين موقفي الرئيسين، اشارت له شبكة السي ان ان االخبارية األمريكية، 
عندما ذكرت في تقريرها أن الرئيس األمريكي لم يكن يضع سماعة الترجمة من اإليطالية 
إلى اإلنجليزية على اذنه عندما القى بقنبلته هذه، في إشارة إلى انه قد اليكون سمع تعليق 
بدت  وبالتالي  ليبيا،  في  لعبه  على  قادرة  امريكا  أن  يرى  الذي  الدور  بخصوص  جنتليوني 
على  مؤشراً  تكون  قد  ترامب  »تعليقات  األمريكية  الشبكة  مختلفتين.وأضافت  إجابتيهما 
تحول كبير في السياسة الخارجية أألمريكية عما كانت عليه زمن إدارة الرئيس السابق »باراك 

أوباما« والذي حاول أن يرعى حاًل دبلوماسيًا للصراع بين الفصائل المتمردة المتحاربة«.
العام لألمم  الرئيس األمريكي تلك اال أن خطوة تعيين األمين  وبالرغم من تصريحات 
القائمة  غوتيريش،  أنطونيو  المتحدة 
ليبيا،  لدى  السابقة  األميركية  باألعمال 
بعثة  لرئيس  نائبة  ويليامز،  ستيفاني 
يوليو  ليبيا،،في  في  للدعم  المتحدة  األمم 
من  متزايدا  اهتماما  ربما  2018،عكست 
قبل أمريكا، عبر التدخل للدفع ويليامز في 

هذا المنصب.
الدبلوماسيين  من  ويليامز  تعتبر 
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ليبيا  الشأن في  الليبي،واختلفت حينها تفسيرات مراقبي  الملف  القريبين من  األميركيين 
لوجود وليامز في هذا التوقيت، وبدفع من ترامب شخصًيا، وفيما إذا كانت عودة واشنطن، 
تحت غطاء األمم المتحدة، سعًيا سياسًيا ومحاولة لتثبيت قدمها في البالد؛ أو جاءت لحل 
الخالفات األوروبية المتزايدة حينها بشأن ليبيا وخاصة تفاقم الصراع الفرنسي-االيطالي 

حول ادارة الملف الليبي.
المشهد  فى  العسكري  وجودها  مواصلة  على  ترامب  ادارة  أخرى،حرصت  جهة  من 
الليبي،ومنذ تولي الرئيس األميركي دونالد ترمب السلطة في يناير 2017، نفذ الطيران 
والقاعدة. الدولة  ليبيا، مستهدفًا فلول وقيادات تنظيم  األميركي عّدة ضربات جوية في 
ٌيذكر أن الواليات المتحدة األمركية كانت قد ساعدت قوات »البنيان المصرصوص« التابعة 
لحكومة الوفاق في محاربته لتنظيم الدولة في سرت التى كانت معقل تنظيم الدولة.وقد 
الساحلية،  المدينة  التنظيم في  الجيش األمريكي ما يقرب من 500 غارة جوية ضد  شن 

الواقعة في منتصف الطريق بين طرابلس وبنغازي.

معركة طرابلس
في الرابع من أبريل/نيسان 2019،أطلق الجيش الوطني الليبي عملية »طوفان الكرامة« 
برئاسة  الوفاق  حكومة  الليبية.لكن  العاصمة  في  المسلحة  المليشيات  نفوذ  إنهاء  بهدف 
التي نجحت  الليبي  المليشيات لصد قوات الجيش  فائز السراج سارعت لعقد تحالفات مع 
خالل األيام األولى للمعركة في السيطرة على عدة مدن ومناطق إستراتيجية على تخوم 

العاصمة طرابلس.
وبعد أيام قليلة من الهجوم حظي المشير 
الليبي،بدعم  الوطني  الجيش  قائد  حفتر 
األمريكي  الرئيس  طرف  من  شخصي 
اتصال  في  أشاد  ترامب،الذي  دونالد 
هاتفي،بدور »المشير خليفة حفتر الجوهري 
ليبيا  موارد  وتأمين  اإلرهاب  مكافحة  في 
األبيض.وأكد  للبيت  بيان  النفطية«،حسب 
رؤية  »تناوال  وحفتر  ترامب  أن  حينها  البيان 
سياسي  نظام  إلى  ليبيا  النتقال  مشتركة 

ديمقراطي مستقر«.

حرصت ادارة ترامب على مواصلة وجودها العسكري فى 

المشهد الليبي،ومنذ تولي الرئيس األميركي دونالد ترمب 

السلطة فــي يــنــايــر 2017، نــفــذ الــطــيــران األمــيــركــي عــّدة 

ضربات جوية في ليبيا، مستهدفًا فلول وقيادات تنظيم 

الدولة والقاعدة.
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هذا الموقف فسره محللون دعما من واشنطن للعملية العسكرية التي ينفذها الجيش 
ومصراتة،  طرابلس  في  المسلحة  المجموعات  سطوة  حينها،النهاء  الليبي  الوطني 
إلى سلطة سياسية موحدة  لنظام سياسي جديد يحضر النتخابات تفضي  واالنتقال 
في بلد مزقته االنقسامات السياسية والفوضى األمنية.وقال فريدريك وهري الخبير في 
مؤسسة كارنيجي للسالم: »إن هذا االتصال امتياز كبير لحفتر؛ فهو وللمرة األولى لديه 
هذا التأييد الشخصي الذي يرفع من مكانته، ليضعه في اتصال مباشر مع أقوى زعيم 

في العالم«.
فتحي  المكلف  داخليتها  وزير  عبر  الليبية  الوفاق  حكومة  2019،حاولت  نوفمبر  وفي 
باشاغا، الذي قاد وفد بالده في زيارة إلى الواليات المتحدة للمشاركة في مؤتمر التحالف 
الليبي  الجيش  تقدم  لوقف  محاولة  في  أميركي  دعم  انتزاع  اإلرهاب،  لمكافحة  الدولي 
في طرابلس.وقالت وزارة الخارجية األمريكية، في بيان لها، بعد زيارة وزيري الخارجية 
الواليات  »تدعو  لواشنطن  لها  مقرا  طرابلس  من  تتخذ  التي  الحكومة  في  والداخلية 
وكالة  حسب  وذلك  طرابلس«،  على  هجومه  إنهاء  إلى  الليبي  الوطني  الجيش  المتحدة 

»رويترز«.
ما  وهو  الوفاق  لحكومة  الشيئ  بعض  االنحياز  الى  ذلك  بعد  اتجه  األمريكي  الموقف 
في  ليبيا،  في  األمريكية  السفارة  كشفته 
لها  بيان  الماضي،في  أبريل/نيسان  أواخر 
على حسابها الرسمي على »تويتر«، أوضحت 
السراج  فايز  هاتف  نورالند  السفير  أن  فيه 
رئيس »حكومة الوفاق« في ليبيا، والذي جدد 
المتحدة،  الواليات  موقف  على  التأكيد  له 
الدولي.وأكد  األمن  مجلس  أكده  الذي 
بيان السفارة األمريكية في ليبيا أن االتفاق 
السياسي الليبي والمؤسسات المرتبطة به، 
هي  الوطني،  الوفاق  حكومة  ذلك  في  بما 
اإلطار الوحيد المعترف به دوليا لحكم ليبيا 

واالنتقال السياسي
وشدد السفير نورالند في بيانه على أن 
طريق الحوار مفتوح أمام جميع األطراف الليبية المسؤولة المستعدة إللقاء أسلحتها، 
المشير خليفة حفتر اإلعالن من  التدخل األجنبي، مؤكدا رفض بالده لجهود  ورفض 
جانب واحد عن مستقبل سياسي جديد للبالد.ودعا نورالند حفتر إلى وقف العمليات 
من  األطراف  ويتمّكن  التصعيد  خفض  عملية  تبدأ  حتى  طرابلس،  حول  العسكرية 
تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار الذي تم التفاوض بشأنه بآلية 5 + 5 في جنيف في 23 

فبراير/شباط.
الجيش  قائد  حفتر،  خليفة  المشير  اعالن  بعد  األمريكي  الموقف  هذا  وجاء 
الليبي،تجميد العمل باالتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية 
خطيرة«،  منزلقات  إلى  وقادها  البالد  دمر  السياسي  »االتفاق  إن  وقال  المتحدة،  األمم 
واستجابتنا  البالد  شؤون  لقيادة  العامة  القيادة  بتفويض  اعتزازنا  عن  »ونعبر  مضيفا: 

إلرادة الشعب«.

أمريكا والتدخل التركي
الماضي،أعلنت  الليبية طرابلس مطلع أبريل/نيسان  العاصمة  المعارك في  منذ اندالع 
وامدادها بمعدات عسكرية،وذلك بهدف منع سقوط  المسلحة  للمليشيات  تركيا دعمها 
جماعة »االخوان« ذراع أنقرة في ليبيا والراعي الرسمي لمصالحها ونفوذها هناك.وألقى هذا 
الدعم الكبير الضوء على نوايا تركيا المشبوهة،والتي تتوضح من خالل استعدادها لفعل 

أي شءي؛ من أجل عدم خسارة الساحة الليبية.
ال شك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أسقط عن وجهه كل األقنعة الزائفة 
والنوايا الخبيثة التي يستهدف بها عدة دول عربية وأظهر بوضوح مخططاته وأطماعه فى 
سوريا وليبيا حين قال فى خطاب له في أكتوبر 2019،أمام منتدى »تى أر تى وورلد« والذى 

الـــدول األوروبــيــة والعربية  مــن  العديد  تنديد  مــن  بالرغم 

باالنتهاكات التركية فان الموقف األمريكي بدا غير مبالي 

للبنتاغون،في  تقرير  كسر  أن  الــى  الخطيرة  بالتطورات 

يــولــيــو الــمــاضــي، حــاجــز الــصــمــت حــيــن كــشــف عــن إرســـال 

يــتــراوح ما بين 3500 و3800 مقاتل سوري  تركيا عــددا 

ــر إلـــى لــيــبــيــا خـــال األشـــهـــر الــثــاثــة األولـــــى من  مـــدفـــوع األجــ

العام الجاري.
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عقد فى إسطنبول:«األتراك يتواجدون فى ليبيا وسوريا، من أجل حقهم، وحق إخوانهم فى 
المستقبل«.. ثم أردف قائال:«األتراك اليوم يتواجدون فى جغرافيتهم احتراما إلرث األجداد، 

فهم من نسل يونس أمره« فى إشارة إلى القاضى العثمانى الشهير.
ودفع أردوغان خالل االشهر الماضية باآلالف من المرتزقة السوريين الى األراضي الليبية 
الذي قدمه لجماعات  الدعم  ليبيا،مستغال  لتحقيق أهدافه والسيطرة على موارد وخيرات 
المزيد من  لتجنيد  الضغط عليها  السورية في  الحكومة  إرهابية مسلحة في حربها ضد 
عناصرها وغيرهم من الشباب واألطفال السوريين في مناطق سيطرتهم، وإرسالهم إلى 

تركيا للتدريب ومن ثم نقلهم إلى األراضي الليبية.
فان  التركية  باالنتهاكات  والعربية  األوروبية  الدول  من  العديد  تنديد  من  وبالرغم 
في  للبنتاغون،  تقرير  كسر  أن  الى  الخطيرة  بالتطورات  مبالي  غير  بدا  األمريكي  الموقف 
 3500 بين  ما  يتراوح  عددا  تركيا  إرسال  عن  كشف  حين  الصمت  حاجز  الماضي،  يوليو 
و3800 مقاتل سوري مدفوع األجر إلى ليبيا خالل األشهر الثالثة األولى من العام الجاري.
وكالة  نقلت  الذي  للبنتاغون،  إفريقيا  في  اإلرهاب  محاربة  بعمليات  الخاص  التقرير  وقال 
آالف  على  الجنسية  وعرضت  أمواال  قدمت  تركيا  إن  منه،  مقتطفات  برس«  »أسوشيتد 
الوفاق  لحكومة  الموالية  القوات  جانب  إلى  بليبيا  النزاع  في  المشاركة  مقابل  المقاتلين 

الوطني في طرابلس.
فيها  أكدت  األمريكية،التي  الخارجية  تصريحات  مع  التقرير  وتزامن 

سرت. على  لهجوم  اآلن  وتعد  ليبيا  في  نفسها  أقحمت  تركيا  إن 
إنها  »العربية«،  لقناة  تصريحات  في  األمريكية  الخارجية  وأضافت 

الصراع.وأكدت  تأجيج  ليبيا ضرورة وقف  الجميع في  طلبت من 
لمسار  والعودة  ليبيا  على  السالح  حظر  قرار  احترام  »يجب  أنه 

وأن  تتغير  لم  ليبيا  في  »سياستها  أن  الى  برلين«،مشيرة 
واشنطن تعارض كل التدخالت«.

سرت  مدينة  على  للسيطرة  للتحشيد  تركيا  وتسعى 
النار  اطالق  وقف  سابق  وقت  في  التركي  النظام  واشترط 
المدينة  من  الليبي  الوطني  الجيش  بانسحاب  ليبيا  في 
والحقول الليبية ما كشف بوضوح أطماع أنقرة في الثروات 
المرة  األطماع تصطدم هذه  الليبية.لكن هذه  النفطية 
بمصر،الجارة القوية لليبيا والتي سبق أن أكدت أن منطقة 

سرت-الجفرة خط أحمر.
ويعتمد النظام التركي على حكومة الوفاق لمحاولة شرعنة 

اإلخوان  حكم  وتثبيت  دائم  بشكل  فيها  والبقاء  ليبيا  غزو 
الغنية  المتوسط  ومنطقة  الليبية  الثروات  على  واالستيالء 

التركي  النظام  نهبها  التي  المليارات  من  بالمحروقات.وبالرغم 
خالل األشهر الماضية عبر صفقات أسلحة واتفاقيات مشبوهة،فان 

الحقول النفطية تبقى المنطقة األهم في مخططات أردوغان وأطماعه.
مصر  بين  عسكرية  مواجهة  امكانية  الى  المتسارعة  التطورات  وتشير 

وتركيا.  وفوض البرلمان المصري الرئيس عبدالفتاح للسيسي بنشر قوات مصرية 
في ليبيا المجاورة في حال تقدم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الستعادة مدينة 
لتدخل  الليبي  البرلمان  به  تقدم  رسمي  طلب  أعقاب  في  ذلك  االستراتيجية.وجاء  سرت 
مصري مباشر لردع العدوان التركي تاله زيارة لمشايخ وأعيان القبائل الليبية أعلنوا خاللها 

تفويض القوات المسلحة بالتدخل العسكري في ليبيا منعا للغزو التركي لبالدهم.
التي  التركية  اللعبة  أوراق  كبير  بشكل  خلط  المصري  الموقف  أن  الى  مراقبون  ويشير 
كانت تسعى لفرض السيطرة على األراضي الليبية وخاصة مناطق الحقول النفطية وتدعيم 
ليبيا  في  اقليمية  اندالع حرب  المتنامية من  المخاوف  أن  البالد.واعتبر هؤالء  في  وجودها 
وتأثيراتها على المنطقة والعالم بصفة عامة ألقت الضوء على خطر الغزوالتركي لألراضي 
الليبية وبذلك باتت االنتقادات موجهة للنظام التركي بشكل أكبر فيما يرجح كثيرون أن 
تزيد الواليات المتحدة من ضغوطها على نظام أردوغان وحلفائه لوقف التصعيد وانهاء 

عبثها في بلد عمر المختار.

أن  شـــــــــــــــــــــــــــك  ال 

ــــي رجــــــــب طــيــب  ــــركـ ــتـ ــ ــيـــــس الـ ــ ــــرئـ الـ

أردوغــــــــــــــــــان، قــــــد أســـــقـــــط عــــــن وجـــــهـــــه كــل 

يستهدف  التي  الخبيثة  والنوايا  الزائفة  األقنعة 

ــر بــــوضــــوح مــخــطــطــاتــه  ــهــ بـــهـــا عـــــدة دول عـــربـــيـــة وأظــ

وأطــمــاعــه فــى ســوريــا وليبيا حين قــال فــى خطاب لــه في 

ــــد« والــــذى عقد  أكــتــوبــر 2019،أمـــــــام مــنــتــدى »تـــى أر تــى وورلـ

ليبيا وسوريا، من  فى إسطنبول:«األتراكa يتواجدون فى 

أجل حقهم، وحق إخوانهم فى المستقبل«.. ثم أردف 

فـــى جغرافيتهم  يـــتـــواجـــدون  الـــيـــوم  قــــائــــا:«األتــــراك 

احتراما إلرث األجـــداد، فهم مــن نسل يونس 

أمره« فى إشارة إلى القاضى العثمانى 

الشهير.



10 الخميس  0٧  يوليو  ٢0٢0             العدد: ١٢٤ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

العالقات الليبية األمريكية 2011-1969:

كرونولوجياكرونولوجيا
الحصارالحصار واالنفراج  واالنفراج 

والمواجهةوالمواجهة
تقلبات  مرحلة  األمريكية  الليبية  العالقة  دخلت   1969 العام  منذ 
بالنفط،  الغنّية  ليبيا  النقيض.  إلى  النقيض  من  مراحل  في  وتحولت 
زالت  وال  كانت  المتوّسط،  ساحل  على  المتميز  االستراتيجي  والموقع 
ساحة صراع دولي بين القوى الّدولية الكبرى. كان وصول العقيد معّمر 

فاتحة  العام  ذلك  من  سبتمبر  في  السلطة  إلى  القّذافي 
باألحداث  ملءي  عهد  ليبيا،  تاريخ  من  جديد  لعهد 

والمواجهات واالنتصارات واالنكسارات كذلك.

محمد بالطيب 



11 الخميس  0٧  يوليو  ٢0٢0             العدد: ١٢٤ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

بدأوه  وتقدمي  السياسي، مشروع قومي  ورفاقه عن خطهم  القّذافي  أعلن  البداية  منذ 
بإعالن الجمهورّية. عالقات كبيرة مع مصر عبد الناصر الذي تبنى الّثورة الوليدة. وجدت 
ليبيا نفسها مباشرة في خندق المعسكر االشتراكي. كان إخراج القواعد األمريكّية وتأميم 
النفط ثاني الخطوات في طريق االنفكاك عن المعسكر الغربي. مع ذلك حافظت ليبيا على 
استقاللها اتجاه االتحاد السوفياتي. كان قادة البالد الثوريون الجدد أوفياء لخط عبد الناصر، 

خط »عدم االنحياز«! 
مساحاٌت  هناك  تكن  لم  المتحدة.  الواليات  ضد  صراعات  في  سريع  بشكل  ليبيا  دخلت 
كبيرة للمساومة. انحياز كامل للقضّية الفلسطينّية ودعم لحركات التحرر وخطاب سياسي 
معاداة  بمعاني  مثقل  وثوري  تحرري 
كانت  واالستعمار.  والصهيونية  االمبريالية 
لم  والغرب.  القّذافي  بين  حتمية  المواجهة 
وتم  الحصار  بدأ  حتى  طويال  االنتظار  يدم 
قصف  بعمليات  رأسا  القّذافي  استهداف 

وعمليات عسكرّية.
حين خرج القّذافي من تحت أنقاض تحت 
الغارات األمريكّية كان خطاب التحّدي أشّد 
شراسة. وكانت خطوات التصعيد والحصار 
الذي  وقائدها  وشعبها  ليبيا  ضد  تتابع 
لشباب  ملهما  ورمزا  عالميا  نجما  أصبح 

العالم الثالث.
الى  استمرت  والحصار  المواجهة  حالة 
بعدها،  ليبيا  دخلت   ،2008 العام  حدود 

منذ العام 1969 دخلت العاقة الليبية األمريكية مرحلة 

إلــى النقيض.  تقلبات وتــحــولــت فــي مــراحــل مــن النقيض 

على  المتميز  االستراتيجي  والموقع  بالنفط،  الغنّية  ليبيا 

ساحل المتوّسط، كانت وال زالت ساحة صراع دولي بين 

القوى الّدولية الكبرى. كان وصول العقيد معّمر القّذافي 

إلــــى الــســلــطــة فـــي ســبــتــمــبــر مـــن ذلــــك الـــعـــام فــاتــحــة لعهد 

والمواجهات  بــاألحــداث  ليبيا، عهد ملءي  تــاريــخ  مــن  جديد 

واالنتصارات واالنكسارات كذلك.
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العالقات  وعودة  الغرب،  مع  كليا  الجليد  إذابة  عميقة.  »مراجعات«  إلى  نفسه  والقّذافي 
ووزراء  الغربي  العالم  قادة  وكل  وفرنسا  ايطاليا  الى  زيارات  للحصار.  ورفع  الديبلوماسية 
خارجيته زاروا خيمة العقيد. بدا كل شءي كأنه انتهى. حتى جاء العام 2011 بنقلته السريعة، 

والسريعة جدا. 

فما هي أبرز محطات العالقات األمريكية الليبية حتى العام 2008؟ 
الرئيس  عهد  في  دالس  فوستر  جون  االميركي  الخارجية  وزير  زيارة   :1953 ايار/مايو   *

دوايت ايزنهاور إلى ليبيا.
* آذار/مارس 1957: زيارة نائب الرئيس االميركي ريتشارد نيكسون إلى ليبيا.

* الفاتح من  ايلول/سبتمبر 1969: مجموعة من الضباط في الحيش الليبي بقيادة معّمر 
القّذافي يطيحون بالملك ادريس السنوسي ويعلنون قيام الجمهورية العربية الليبية.

* حزيران/يونيو 1970: القوات الجوية االميركية تخلي قاعدة ويلس في ليبيا بطلب من 
الّدخول في األزمة في  إعتبارها نقطة  التي ُيمكن  الّنقطة  الجديدة و هي  الليبية  السلطات 

العالقة بين البلدين.
* تموز/يوليو 1970: السلطات الليبية تعلن تاميم قطاع النفط في البالد التي كان تحت 

سيطرة شركات أجنبية في معظمها أمريكية.
* تشرين الثاني/نوفمبر 1972: الواليات 

المتحدة تسحب سفيرها من طرابلس.
قطاع  تأميم   بعد   :1973 أكتوبر   10  *
النفط ،ليبيا تعلن تمديد مياهها اإلقليمية 
البحرية  التابعة لسالح  و تحظر على السفن 

االميركية دخول المياه الليبية.
القّذافي  تتهم  أمريكا   :1973 أكتوبر   *

بالضلوع في عمليات إرهابية
* 1978: الواليات المتحدة تفرض حظرا 

على المعدات العسكرية الى ليبيا.
رئيسًا  ريغان  رونالد  انتخاب  *1980:عند 
انه  وقال  القذافي  هاجم  المتحدة  للواليات 
يتبع نهجًا متشدداً في ليبيا، معتبراً حكومته 

العام  حالة المواجهة والحصار استمرت الى حدود 

2008، دخــلــت لــيــبــيــا بــعــدهــا، والـــقـــّذافـــي نــفــســه إلــى 

ــة الــجــلــيــد كــلــيــا مـــع الــغــرب،  ــ »مـــراجـــعـــات« عــمــيــقــة. إذابـ

وعـــــــودة الــــعــــاقــــات الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة ورفــــــع لــلــحــصــار. 

زيارات الى ايطاليا وفرنسا وكل قادة العالم الغربي 

شءي  كـــل  بــــدا  الــعــقــيــد.  خــيــمــة  زاروا  خــارجــيــتــه  ووزراء 

السريعة،  بنقلته   2011 العام  جــاء  حتى  انتهى.  كأنه 

والسريعة جدا. 
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دمية لنظام االتحاد السوفيتي.
دبلوماسيين   4 بطرد  المتحدة  الواليات  قامت  حيث  العالقات  تعّكر   :1980 ايار/مايو   *

ليبيين وإستدعت 2 من دبلوماسييها في العاصمة الليبية طرابلس.
*1981 :القّذافي يزور اإلتحاد السوفياتي و يهدد باالنضمام إلى حلف وارسو.

* آب/اغسطس 1981: تم اسقاط مقاتلتين ليبيتين بنيران سالح الجو االميركي و ليبيا 
تتهم الواليات المتحدة بإختراق المجال الجوي الليبي خالل مناورات عسكرية أمريكية قرب 

خليج سرت الليبي.
عام  في  وأمرت  الليبي،  النفط  على  حظراً  المتحدة  الواليات  نفذت   :1982 آذار/مارس   *

بوقف  األميركية  الشركات  جميع   1986
تعامالتها هناك.

في  الليبية  االرصدة  تجميد    :1986  *
البنوك االميركية

في  ليبيا   58 مقتل  تعلن  ليبيا    :1986*
في  االميركية  القوات  مع  بحرية  اشتباكات 

خليج سرت.
5 نيسان/ابريل 1986: اتهمت الواليات   *
في  مرقص  تفجير  بتدبير  ليبيا  المتحدة 

برلين والذي توفي فيه جنديين أمريكيين.
 *15 نيسان/ابريل1986: أطلقت طائرات 
عسكرية أمريكية في عملية إلدورادو كانيون، 
من  سلسلة   ،1986 نيسان   15 في  نظمت 
الغارات الجوية على ليبيا، وتم قصف المنشآت 
مما  البالد،  من  مختلفة  أجزاء  في  العسكرية 
الليبيين،  من   100 نحو  مقتل  عن  أسفر 
تلك  أحد  وكانت  المدنيين.  من  بعضهم 
التي  العزيزية  باب  ثكنة  الرئيسية  األهداف 
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تعتبر معقل القذافي، وزعم فيه ان ابنته بالتبني هناء ذات األربع سنوات قتلت بتلك الغارة
لوكربي االسكتلندية  اميركان فوق مدينة  بان  تابعة لخطوط  انفجرت طائرة   :1988  *

مما ادى الى مقتل 270 شخصا كانوا على متن الطائرة وفي مكان سقوطها.
»بان  لخطوط  تابعة  طائرة  تفجير  في  بالضلوع  ليبيا  تتهم  المتحدة  الواليات   :1991*
اميركان« فوق مدينة لوكربي االسكتلندية مما ادى الى مقتل 270 شخصا كانوا على متن 

الطائرة في العام 1988 و تطالب باستدعاء عميلين ليبيين للمثول أمام المحكمة.
* 1992: مجلس االمن يصدر القرار رقم 748 ويدعو الى فرض حظر عسكري وجوي على 

ليبيا.
* 1993: فرض عقوبات اقتصادية جديدة على ليبيا من قبل واشنطن.

الواليات  مع  اتفاقا  ليبيا  ابرمت  حيث  البلدين  بين  العالقة  في  انفراج  بداية   :1998  *
امام  لوكربي  تفجير  في  بالضلوع  الليبيان  المتهمان  بموجبه  يحاكم  وبريطانيا  المتحدة 

محكمة اسكتلندية تعقد في هولندا.
دفع  و  لوكربي  تفجير  عن  القانونية  المسؤولية  تقبل  ليبيا   :  2003 نيسان/ابريل   29  *

تعويضات لعائالت الضحايا. 
* 12 آب/اغسطس 2003: رفع العقوبات الدولية عن ليبيا.

 :2003 االول/ديسمر  كانون   19  *
ليبيا تعلن عن التخلي على اسلحة الدمار 

الشامل.
* 24 كانون الثاني/يناير 2004 : اعادة 

اعالقات الدبلوماسية بين البلدين.
افتتاح   :  2004 شباط/فبراير   26  *

شعبة للمصالح الليبية في واشنطن.
* 23 اذار/مارس 2004 : وليام بيرنز 
يزور  االميركية  الخارجية  وزيرة  مساعد 
لقاء  اول  في  القّذافي  يلتقي  و  طرابلس 
منذ  اميركي  مسؤول  مع  األخير  لهذا 

اكثر من 30 عاما.

القّذافي،  معّمر  العقيد  نظام  بسقوط  الليبية  الحرب  انتهت 

وانفتحت الباد على الفوضى وحكم الميليشيات والجماعات 

اإلرهـــابـــيـــة. فـــي سبتمبر مـــن الـــعـــام 2013 شــنــت مــجــمــوعــة من 

السفارة  على  هجوما  القاعدة  لتنظيم  التابعين  المتطرفين 

األمــريــكــيــة فـــي بــنــغــازي وقــتــلــت الــســفــيــر أمــــام الــكــامــيــرا. كــانــت 

اإلدارات  مقاربة  فــي  فــارقــة  أخــرى  تحوال  نقطة  اللحظة  تلك 

األمريكية للملف الليبي.  
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* 23 نيسان/ايريل2004 : الواليات المتحدة تخفف العقوبات االقتصادية على ليبيا.
* 3 حزيران/يونيو 2004 : استئناف تصدير النفط الليبي الى واشنطن.

* 28 حزيران/يونيو 2004 : رفع االتصاالت الرسمية الى مستوى »مكاتب ارتباط«. 
*  ايلول/سبتمبر 2004 : الواليات المتحدة تلغي العقوبات االقتصادية المفروضة على 

طرابلس.
* ايار/مايو 2006 : واشنطن تعلن أنها ستزيل اسم ليبيا من على الئحة وزارة الخارجية 

للدول الداعمة لالرهاب.
*  تموز/يوليو:2006  الغاء القيود األمريكية عن السفر الى ليبيا.

جون  االميركية  الخارجية  وزارة  في  الثاني  الرجل   :  2007 نيسان/ابريل   18-17  *
نيغروبونتي يزور طرابلس.

الليبي عبد الرحمن  الثاني/يناير 2008 : كوندوليزا رايس تستقبل نظيرها  3 كانون   *
شلقم في واشنطن.

* أيلول/سبتمبر 2008 :وزيرة الخارجّية األمريكّية كوندليزا رايس تزور العاصمة الليبية 
طرابلس و تلتقي الزعيم الليبي معّمر القّدافي الذي استقبلها في مقر إقامته بباب العزيزية.
الحالة من االستقرار خاصة مع  العام 2011 على تلك  البلدين، وحتى  العالقة بين  بقيت 
بداية فك العزلة الّدولية على ليبيا و بداية ظهور تقارير إيجابية من منظمات حقوق اإلنسان 
حول الوضع في ليبيا ،حتى بداية ما يسّمى بثورة 17 فبراير حيث كانت الواليات المتحدة 
الحليف الرئيسي للمجلس الوطني اإلنتقالي الليبي في معركته العسكرية و الّديبلوماسّية و 
الّدولية ضد القذافي منذ 19 من مارس/آذار 2011 حيث لعبت الواليات المتحدة بقواتها 
و  مارس  أواخر  في  الليبية  الجوية  الدفاعات  أساسيا في ضرب  دورا  البحرية  الجوية ومشاة 
مساندة المقاتلين ضد الجيش الليبي على األرض من خالل الغطاء و القصف الجوي طيلة 

عمر الحرب .
انتهت الحرب الليبية بسقوط نظام العقيد معّمر القّذافي، وانفتحت البالد على الفوضى 
من  مجموعة  شنت   2013 العام  من  سبتمبر  في  اإلرهابية.  والجماعات  الميليشيات  وحكم 
وقتلت  بنغازي  في  األمريكية  السفارة  على  هجوما  القاعدة  لتنظيم  التابعين  المتطرفين 
اإلدارات  مقاربة  في  فارقة  أخرى  تحوال  نقطة  اللحظة  تلك  كانت  الكاميرا.  أمام  السفير 

األمريكية للملف الليبي.  
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خيار خيار أمريكيأمريكي على  على 
رأس البعثة األممية رأس البعثة األممية 

في مارس 2020،عّينت ستيفياني ويليامز ،وهي دبلوماسية أمريكية، رئيسة لبعثة األمم المتحدة 
للدعم في ليبيا )باإلنابة( خلفا لغسان سالمة ، وهي حاصلة على شهادة في االقتصاد والعالقات 
الحكومية من جامعة ميريالند، كوليدج بارك في عام 1987، وماجستير في الدراسات العربية عام 
1989 في مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون، وماجستير في األمن القومي 

عام 2008 من الكلية الحربية الوطنية.

رمزي زائري

ستيفاني ويليامز..
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ولدى وليامز أكثر من 24 عاما من الخبرة في الحكومة والشؤون الدولية. وفي السابق 
شغلت منصب القائم باألعمال باإلنابة في سفارة الواليات المتحدة في طرابلس )مكتب 
ليبيا الخارجي(. وتولت منصب نائب رئيس بعثة الواليات المتحدة األمريكية في العراق 
والبحرين )2010 -2013( حيث كانت على  2017( واألردن )2013 -2015(   –  2016(

رأس السفارة بصفة القائم باألعمال لفترة 10 أشهر.
األردن،  قسم  في  متخصصة  مسؤولة  ضابطة  األميركية  الخارجية  وزارة  في  ووليامز 
ونائبة مدير قسم مصر وشؤون بالد الشام، ورئيسة مكتب المغرب. وعملت في القطاع 
الخاص في البحرين. كما تولت السيدة وليامز منصب كبير المستشارين لشؤون سوريا 

وفي السفارات األمريكية في كل من اإلمارات العربية المتحدة والكويت والباكستان.
 وفي واشنطن، شغلت منصب الموظفة المسؤولة المعنية بشؤون األردن، ونائبة مدير 
وزارة  في  بالعمل  التحاقها  وقبيل  العربي.  المغرب  والشام، ومديرة مكتب  شؤون مصر 

الخارجية األمريكية، عملت في القطاع الخاص في البحرين.
وكانت ويليامز من األسماء المطروحة لخالفة سالمة لكنها لم تحظ بالتأييد الدولي 
عقد  على  قادرة  »متمكنة  بعثة  تشكيل  تنتظر  إنها  المتحدة  الواليات  وتقول  الكافي، 
مفاوضات ليبية« فيما أكد دبلوماسيون أن واشنطن ال ترفض التعجيل بتعيين مبعوث 
جديد إلى ليبيا، غير أنها تقترح »توزيع المهمة إلى قسمين: وسيط سياسي يركز بشكل 
المتحدة ويكون  العام لألمم  المفاوضات وآخر يتولى )دور( ممثل األمين  استثنائي على 

له نفوذ دبلوماسي وقدرة على التحدث مع 
جميع األطراف«.وفق تقارير اعالمية.

 2020 مارس  اذار/  من  الثاني  وفي 
اللبناني غسان سالمة،  الدبلوماسي  أعلن 
األمم  مبعوث  منصب  من  استقالته 

المتحدة الخاص بليبيا ، لظروف صحية.
لألمم  العام  األمين  اقترح  ولخالفته،   
الجزائري  الدبلوماسي  المتحدة،اسم 
موافقة  من  الرغم  وعلى  لعمامرة،  رمطان 
14  دولة من أعضاء مجلس األمن الدولي 
اال  األسبق،  الجزائري  الخارجية  وزير  على 

شغلت ستيفاني ويليامز منصب القائم باألعمال باإلنابة 

ليبيا  المتحدة في طرابلس )مكتب  الواليات  في سفارة 

الــخــارجــي(. وتــولــت منصب نــائــب رئــيــس بعثة الــواليــات 

المتحدة األمريكية في العراق )2016 – 2017( واألردن 

حيث   )2013-  2010( والـــبـــحـــريـــن   )2015-  2013(

كانت على رأس السفارة بصفة القائم باألعمال لفترة 

10 أشهر.
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إعالم  وسائل  ذكرت  هذا  األسباب.بعد  تقديم  دون  التعيين  هذا  عارضت  واشنطن  أن 
المغربية تدخلوا  المملكة  المتحدة ومصر وربما  العربية  اإلمارات  أن دوًلا مثل  أمريكية 

لدى اإلدارة األمريكية ضد لعمامرة. 
حنا سروة  الغانية سابقا،  الحكومة  رئيسة  اسم  اقترح  أنطونيو غوتيريش،  العام  األمين 
. وهذا  األفريقي  االتحاد  المتحدة لدى  لألمم  العام 2018  ممثلة  تعمل منذ  والتي  تيته، 
االسم يبدو أنه لم يقنع األمريكيين ومن وقتها بدا ملف تعيين مبعوث خاص بليبيا مجمًدا، 

وهذا ما دفع فرنسا وألمانيا، المطالبة بتسريع التعيين،بسبب خطورة األوضاع في ليبيا. 
وتشير تقارير إعالمية إلى أن واشنطن فرضت تعيين ستيفاني ويليامز مبعوثة أممية 
عليه  ومارست  سالمة  غسان  السابق  المبعوث  على  شوشت  أن  بعد  ليبيا  إلى  بالنيابة 
ضغوطا دفعته إلى االستقالة من منصبه رغم أنه صرح بأن استقالته كانت ألسباب صحية.
ويرى متابعون للشأن الليبي أن تحركات واشنطن لالشراف على مهام البعثة األممية 
تعتبر محاولة لحيازة مكان متقدم في ادارة ملف األزمة الليبية خاصة مع اتساع دائرة النفوذ 
التركي والروسي وهو ما من شأنه تهديد مصالحها في ليبيا والمنطقة،في حين نقلت 
مجلة جون أفريك الفرنسية،عن دبلوماسي لم تكشف عن هويته، أن واشنطن اشترطت 
أن يكون تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا مقابل قبول مقترح تقسيم وظيفة المبعوث إلى 

»وسيط ورئيس البعثة«.
، الواليات المتحدة إلى  ودعا السفير األلماني لدى األمم المتحدة كريستوفهويسغن 
مبعوث  لتعيين  غوتيريس،  أنطونيو  الدولية  للمنظمة  العام  األمين  جهود  عرقلة  عدم 
الذي  لغسان سالمة  ليبيا خلفا  إلى  جديد 

استقال قبل خمسة أشهر تقريبا.
المتحدة  األمم  لدى  ألمانيا  سفير  وقال 
كريستوف هويسغن ، إن الواليات المتحدة 
يجب أال تمنع األمين العام لألمم المتحدة 
مبعوث  تعيين  من  غوتيريس  أنطونيو 
خلفا  ليبيا  إلى  الدولية  للمنظمة  جديد 
خمسة  قبل  استقال  الذي  سالمة  لغسان 

أشهر تقريبا.

تــشــيــر تــقــاريــر إعــامــيــة إلـــى أن واشــنــطــن فــرضــت تعيين 

ستيفاني ويليامز مبعوثة أممية بالنيابة إلى ليبيا بعد أن 

شــوشــت على المبعوث السابق غــســان ســامــة ومــارســت 

عليه ضغوطا دفعته إلى االستقالة من منصبه رغم أنه 

صرح بأن استقالته كانت ألسباب صحية.
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المبعوث األلماني في األمم المتحدة قال »يتحّمل أولئك الذين يقفون وراء تأخير االتفاق 
جدا«.  ثقيلة  مسؤولية   ، بليبيا  الخاص  بالمبعوث  يتعلق  ما  في  العام  األمين  مقترح  على 
دبلوماسيون في واشنطن  قالوا ان برلين وباريس لم يتحدثا عن دولة مباشرة،  لكنها 

يقصدان واشنطن التي  تعرقل اعالن الموافقة على هذا التعيين.  
ولطالما عّينت األمم المتحدة أشخاصا في منصبين متكاملين كمبعوث خاص وممثل 
أن  إذ  الدول ال ترى في ذلك جدوى،  لكن بعض  المغربية،  والصحراء  خاص في قبرص 

هذين النزاعين لم يحققا أي تقّدم منذ عقود.
وزيرة  تتولى  أن  أسابيع  منذ  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  واقترح 
خارجية غانا السابقة هانا سيروا تيتيه المنصب بعد اعتراض أميركي على تعيين رمطان 
الواليات  معارضة  إلى  دبلوماسيون  فيه  يشير  وقت  في  تثبيتها،  يتم  لم  لكن  لعمامرة، 

المتحدة تسميتها.
الواليات المتحدة قالت انها تنتظر تشكيل بعثة »متمكنة قادرة على انعقاد مفاوضات 
ليبية » وقد قال دبلوماسيون، أن واشنطن  الترفض بعثة إلى ليبيا تقودها الغانية تيته، 
بشكل  يركز  سياسي   وسيط   ،  « قسمين  إلى  المهمة  »توزيع  تقترح  واشنطن  ان  غير 
استثنائي على المفاوضات،واخر يتولى ممثل األمين العام لألمم المتحدة ويكون له نفوذ 

دبلوماسي وقدرة على التحدث مع جميع األطراف. 
الواليات  أن  دبلوماسيون  واعتبر 
لجعل  الدور  تقسيم  اآلن  تريد  المتحدة 
المتحدة،  األمم  بعثة  يدير  واحد  شخص 
المعروفة باسم بعثة األمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، وشخص آخر يركز على التوسط 

من أجل السالم في ليبيا.
وفي السياق، قال هويسغن »كانت هناك 
تساؤالت أثارها شركاؤنا األمريكيون فيما 
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  يتعلق بهيكل 

يـــــرى مـــتـــابـــعـــون لـــلـــشـــأن الــلــيــبــي أن تـــحـــركـــات واشــنــطــن 

لاشراف على مهام البعثة األممية تعتبر محاولة لحيازة 

مــكــان مــتــقــدم فـــي ادارة مــلــف األزمـــــة الــلــيــبــيــة خــاصــة مع 

اتــســاع دائـــرة النفوذ التركي والــروســي وهــو مــا مــن شأنه 

تهديد مصالحها في ليبيا والمنطقة.
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في ليبيا. نعتقد أنه يمكن مناقشة ذلك، ولكن يجب على الواليات المتحدة أال تمنع األمين 
العام من تعيين شخص يحل محل غسان سالمة«.

هذه  على  األخضر  الضوء  يعطي  ما  عادة  األمن  مجلس  إن  دبلوماسيون  قال  كما 
التعيينات بتوافق اآلراء، لكن بعض األعضاء الخمسة عشر ال يؤيدون المقترح األمريكي 

بتقسيم الدور.
وأشار هؤالء أيضا إلى أن غوتيريس اقترح أن تحل وزيرة خارجية غانا السابقة، ومبعوثة 
األمم المتحدة الحالية لدى االتحاد األفريقي حنا تيته محل سالمة، وتقول واشنطن إنها 

يمكن أن تدعم ترشيحها بعد أن يعين غوتيريس وسيطا خاصا.
من جهتها، اقترحت الواليات المتحدة تعيين رئيسة الوزراء الدانمركية السابقة هيلي 
نفسها،  تلقاء  من  انسحبت  إنها  قالوا  دبلوماسيين  لكن  خاصا،  مبعوثا  شميت  ثورنينغ 

وتتطلع واشنطن اآلن إلى مرشح جديد.
أقرب وقت  السلبي تجاه ضرورة تعيين مبعوث أممي في  الموقف األميركي  أن  ويبدو 
طرفي  بين  المفاوضات  لتفعيل  الدولي  المجتمع  مساعي  مصلحة  في  يصب  ال  ممكن 

الصراع وإيجاد مخرج سلمي يقطع الطريق على التدخل األجنبي.
تطويق  يعرقل  جديد  أممي  مبعوث  تعيين  تأخر  أن  الليبي  للشأن  متابعون  ويرى 
الدول  لدى  قناعة  وجود  مع  خاصة  البالد،  في  السياسي  الحل  مساعي  ويعيق  األزمة 
الحل  باستحالة  طرابلس  على  المسيطرة  الوفاق  حكومة  ميليشيات  وحتى  الكبرى 

العسكري.
أكبر  بعينه  مرشح  على  اإلجماع  ويبقى 
جديد  أممي  مبعوث  اختيار  أمام  عائق 
تحتمل  ال  الحالية  األزمة  أن  رغم  ليبيا،  إلى 
احتدام  مع  ،خاصة  التأخير  من  المزيد 
المعارك بين األطراف المتنازعة ،خاصة مع 
وجود قناعة لدى الدول الكبرى وحتى قوات 
طرابلس  على  المسيطرة  الوفاق  حكومة 

باستحالة الحل العسكري.

يــبــدو أن الــمــوقــف األمــيــركــي السلبي تــجــاه ضـــرورة تعيين 

مبعوث أممي في أقرب وقت ممكن ال يصب في مصلحة 

مساعي المجتمع الدولي لتفعيل المفاوضات بين طرفي 

الــــصــــراع وإيــــجــــاد مـــخـــرج ســلــمــي يــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى 

التدخل األجنبي.
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 رامي التلغ

الحديث  يظل  الليبية،  الساحة  بها  تعج  التي  والسياسية  األمنية  الفوضى  ظل  في 
والعسكرية  الميدانية  التحوالت  بعد  خاصة،  بقوة،  متردداً،  األمريكي  الموقف  عن 
بل  واضح  وغير  مشوًشا  ليبيا  في  المتحدة  الواليات  دور  كان   2011 العام  األخيرة،فمنذ 

يكاد يكون غامضا تماما.

إرتباك إرتباك وتعّثروتعّثر  
الديبلوماسية األمريكية الديبلوماسية األمريكية 

في الملف الليبي  في الملف الليبي  
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تصاعدت األوضاع في ليبيا مع إطالق قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، 
في أبريل 2019، عملية »طوفان الكرامة«، لتطهير ليبيا من سطوة الميليشيات اإلرهابية 
األزمة  سنوات  طيلة  مثلت  التي  المتطرفة  الجماعات  تلك  من  طرابلس  العاصمة  وتحرير 

احدى أبرز عراقيل المصالحة في البالد.
وبرغم إعالن الخارجية األمريكية أنها ترفض تحركات حفتر وتدعو لتغليب السياسة، إال 
أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب نفسه تواصل هاتفًيا مع قائد الجيش الليبي في مؤشر 

اعتبره كثيرون دعما مبطنا لحفتر.
وفي المكالمة، اعترف ترامب بجهود المشير حفتر في مكافحة اإلرهاب، وتخليص بالده 
توجًها  المتحدة  الواليات  في  األصوات  بعض  اعتبرته  ما  وهو  المتطرفة،  الجماعات  من 

مغايًرا للسياسة األمريكية ككل بشأن األزمة الليبية.
لم تعلن الواليات المتحدة بشكل معلن، دعمها ألي طرف ليبي على حساب اآلخر،ولكنها 
لحكومة  علنيا  تنحاز  أنها  للبعض  بدا  متناقًضا.فيما  بعضها  بدا  وبيانات  بمواقف  اكتفت 

السراج في طرابلس.
وفي هذا السياق،أكدت صحيفة »واشنطن تايمز« أن السياسة األمريكية توجهها يذهب 
نحو دعم حكومة الوفاق، حتى وإن لم يكن بصورة واضحة.وأوضحت الصحيفة األمريكية، أن 
مكالمة ترامب مع المشير حفتر زادت الوضع تشوًشا وتعقيًدا حتى داخل الواليات المتحدة 

نفسها، نظًرا ألن ما جاء في المكالمة لم يكن متوافًقا مع السياسة األمريكية المعلنة.
علني  بشكل  الليبي  المشهد  الى  جدد  دوليين  العبين  ودخول  األحداث  تطور  ومع 
نوايا  من  انزعاجها  الجاري،  العام  مطلع  في  األمريكية  المتحدة  الواليات  ومباشر،أعلنت 
في  التدخل  مغبة  من  بالفعل  وحذرتها  مباشر،  بشكل  الليبية  الشؤون  في  التدخل  تركيا 
من  وبالرغم  اإلفريقية.ولكن  البلد  تلك 
فأكثر  أكثر  وانجرار تركيا  تصاعد األحداث 
الى المستنقع الليبي بدا أن واشنطن تؤيد 

هذا العبث التركي في ليبيا.
فإن  تايمز«،  »واشنطن  لصحيفة  ووفًقا 
الدعم األمريكي لتركيا التي تدعم حكومة 
الوفاق كان خفًيا، نظًرا ألن بعض المقاتلين 
الذين أرسلتهم أنقرة إلى طرابلس يعتقد 

أنهم على صلة بالقاعدة وتنظيم داعش.

ــا تـــرفـــض  ــهــ ــيــــة أنــ ــيــــة األمــــريــــكــ ــرغــــم إعــــــــان الــــخــــارجــ بــ

ــيـــاســـة، إال أن  ــو لــتــغــلــيــب الـــسـ تـــحـــركـــات حــفــتــر وتــــدعــ

ــد تـــرامـــب نــفــســه تــواصــل  ــالــ الـــرئـــيـــس األمـــريـــكـــي دونــ

هــاتــفــًيــا مـــع قـــائـــد الــجــيــش الــلــيــبــي فـــي مـــؤشـــر اعــتــبــره 

كثيرون دعما مبطنا لحفتر.
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السياسية،  بالتحليالت  المعني  األمريكي  الموقع  ديفينس،  بريكينج  أصدر  جهته،  ومن 
اإلدارة  فيه  يوصي  تقريراً  والجيواستراتيجية،  العسكرية  القضايا  في  والمتخصص 
األمريكية بضرورة صياغة موقف مباشر من األزمة الليبية المحتدمة، لما تحوزه طرابلس 
من أهمية لواشنطن، من جهة، ووقف الدور التركي المتعاظم، من جهة أخرى، خاصة، وأنها 
اعتبرت الدور التركي األخير، يفاقم من حدة الصراع اإلقليمي، والحروب بالوكالة في سبيل 

الحصول على الطاقة.
المتحدة  للواليات  الوقت  حان  »قد  إنه:  األمريكية  المنصية  عن  الصادر  التقرير  وقال 
لتأكيد دورها القيادي الحاسم في معالجة الصراع الليبي، وإحباط التأثير التركي والروسي 

على هذا البلد ذي الموقع اإلستراتيجي على أعتاب أوروبا، باإلضافة ألنه غني بالطاقة«.
وتابع: »بشكل أساسي، يجب أن تصبح منطقة شرق المتوسط، مرة أخرى، نقطة تركيز 
المنطقة،  في  المتحدة  الواليات  البحري  الوجود  أّن  كما  األمريكية،  لإلستراتيجية  حاسمة 

والتعاون دفاعي مع اليونان، يمكنهما كبح النشاط العدواني لتركيا«.
من ناحية أخرى،يقول فتحي المريمي مستشار رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بحسب 
موقع »مصراوي« االخباري : أن أمريكا دولة كبرى ولها تأثيرها ولها مصالحها، وأي تحرك 

من اإلدارة األمريكية بشأن ليبيا له تأثيره على األرض.
النار  إطالق  بوقف  فيها  طالب  التي  ليبيا  في  األمريكي  السفير  تصريحات  إلى  وأشار 
والعودة للمفاوضات في أسرع وقت، موضحا أن واشنطن تتحرك بقوة وبصرامة من أجل 

إنهاء األزمة الليبية.
أن  نتمنى  وكنا  واقتصادية،  نفطية  ليبيا  في  مصالح  لها  واشنطن  أن  المريمي،  وأكد 
ليبيا، كما فعل االتحاد األوروبي،  إلى  تشكل لجنة لمراقبة حظر دخول األسلحة والمرتزقة 

مطالبا بأن تلعب واشنطن دورا في هذا الشأن.
في ذات السياق،حرك االتصال بين الرئيس األمريكي دونالد ترامب ونظيره المصري 

على  فيه  أكدا  الذي  السيسي،  الفتاح  عبد 
السؤال  ليبيا«  في  النار  إطالق  وقف  »تثبيت 
الملف  تجاه  األمريكي  الموقف  طبيعة  حول 

الليبي.
وظهر جليا تغير في موقف واشنطن من 
األمن  مستشار  إقالة  بعد  الليبية،  األزمة 
سبق  الذي  بولتون،  جون  السابق  القومي 
أن نسق اتصاال بين ترامب والمشير خليفة 
حفتر، كما رفضت واشنطن وقتها مشروع 

ــــز«: »الـــســـيـــاســـة  ــمـ ــ ــايـ ــ ــــن تـ ــــطـ ــنـ ــ أكــــــــدت صـــحـــيـــفـــة »واشـ

األمريكية توجهها يذهب نحو دعم حكومة الوفاق، 

حــتــى وإن لــم يــكــن بــصــورة واضــحــة.ومــكــالــمــة تــرامــب 

مع المشير حفتر زادت الوضع تشوًشا وتعقيًدا حتى 

داخل الواليات المتحدة نفسها«.
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بيان عرضته بريطانيا على مجلس األمن يدين تدخل الجيش الليبي في طرابلس.
الجبار الهمالي إن الواليات المتحدة ورغم ضبابية موقفها  وقال المحلل السياسي عبد 
تجاه ليبيا إال أنها كانت تسعى للوصول لنقطة تجمع األطراف الليبية والدولية يتم بعدها 

وقف الحرب وفتح باب الحوار.
وأضاف الهمالي في تصريح لـ«إرم نيوز« أن الموقف األمريكي كان متحفظا حيال الهجوم 
الذي شنه الجيش الليبي على العاصمة طرابلس في أبريل 2019م، وعبر عنه وزير الخارجية 
مايك بومبيو، في أكثر من تصريح، إضافة إلى موافقته على مسودة بيان ألماني ال يقف إلى 

جانب الجيش الليبي وقيادته.
بومبيو  عكس  على  أنه  الهمالي  وأوضح 
جون  السابق،  القومي  األمن  مستشار  فإن 
والمشير  ترامب  بين  اتصاال  نسق  بولتون 
حفتر جعل السياسة األمريكية أقرب لدعم 
الجيش، وظهر بحسب الهمالي وضوح هذا 
مشروع  واشنطن  رفض  خالل  من  السلوك 
األمن  مجلس  على  بريطانيا  عرضته  بيان 

يدين تدخل الجيش الليبي في طرابلس.
المتحدة  الواليات  أن  ذلك،يبدو  من 
ليبيا.  في  نفسها  عن  تبحث  مازالت 
إقليمية  أطراف  ودخول  األخيرة  التطورات 
ودولية مختلفة على خط األزمة، بعثا إشارة 
إلى أن المنطق القديم الذي تتعامل به لم 
يعد نافعا، خاصة أن من بين المنافسين 
التي يبدو  المرة روسيا  على األرض هذه 
الصمت«  ذنب  عن  »تكفر  أنها  بدورها 
وتريد   2011 في  به  شاركت  الذي 
إصالحه هذه المرة. بالنسبة إلى الواليات 
المتحدة ال يزعجها الدور التركي وال بقية 
األدوار بقدر من يستفزها وجود روسيا في 

الواجهة.

بريكينج ديفينس، الموقع األمريكي المعني بالتحليات 

ــي الـــقـــضـــايـــا الــعــســكــريــة  الـــســـيـــاســـيـــة، والـــمـــتـــخـــصـــص فــ

تــقــريــرًا يــوصــي فيه »اإلدارة  والــجــيــواســتــراتــيــجــيــة،أصــدر 

األمـــريـــكـــيـــة بــــضــــرورة صــيــاغــة مـــوقـــف مــبــاشــر مـــن األزمــــة 

الــلــيــبــيــة الـــمـــحـــتـــدمـــة، لـــمـــا تــــحــــوزه طـــرابـــلـــس مــــن أهــمــيــة 

لواشنطن، من جهة، ووقف الدور التركي المتعاظم، من 

جهة أخرى«.

الليبية،  األزمـــة  مــن  فــي موقف واشنطن  تغير  ظهر جليا 

بعد إقالة مستشار األمن القومي السابق جون بولتون، 

الذي سبق أن نسق اتصاال بين ترامب والمشير خليفة 

حفتر، كما رفضت واشنطن وقتها مشروع بيان عرضته 

بريطانيا على مجلس األمن يدين تدخل الجيش الليبي 

في طرابلس.
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شريف الزيتوني

على  مختلفة  دولية  قوى  ودخلت  األخيرة،  األشهر  في  صعبا  مفترقا  اللليبية  األزمة  دخلت  عندما 
خط المواقف، كان هناك صوت خافت على غير المعتاد. الواليات المتحدة الالعب على كل األزمات 
والمتدخل في تفاصيل المشاكل في كل مكان من العالم، بدت في ليبيا أقرب إلى المراقب الذي يشاهد 
عرضا قبل أن يشارك فيه أو يقّيمه. حتى قبل أن تبدأ تحركاتها في الفترة القريبة بميزان غير واضح 
وتنديدها بالمرتزقة األجانب، معممة إياهم على كل الفرقاء، كانت تصّدر مواقف تشعر المتابع أنها 

اختارت أن تكون على الحياد، وربما هي كذلك هذه المرة.

تشـابـك التـاريـخ تشـابـك التـاريـخ 
بـاالقتصـادبـاالقتصـاد

العالقات بين ليبيا والواليات المتحدة..
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تصاعدت األوضاع في ليبيا مع إطالق قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، 
في أبريل 2019، عملية »طوفان الكرامة«، لتطهير ليبيا من سطوة الميليشيات اإلرهابية 
األزمة  سنوات  طيلة  مثلت  التي  المتطرفة  الجماعات  تلك  من  طرابلس  العاصمة  وتحرير 

احدى أبرز عراقيل المصالحة في البالد.
وجزرا،  مّدا  عرفت  طويلة  سنوات  جديدة.  ليست  بليبيا  المتحدة  الواليات  عالقة  لكن 
إسقاطه  مشروع  من  جزءا  واشنطن  كانت  الذي  القذافي،  معمر  العقيد  عهد  في  خاصة 
عبر تراكمات سنوات. عالقة قائد الثورة اللليبية بالواليات المتحدة، مثيرة إلى قدر كبير، 
وأغلبها متوترة، بل في فترات كثيرة كانت شديدة التوّتر، إلى درجة الهجوم الجوي المسلح 
العام 1986، أين مارست نوعا في االستعالئية وفرض الخضوع على قائد ليبي اختار  في 
العربية  للمنطقة  المحورية  القضايا  في  واشنطن  به  تقوم  بما  عالقة  في  مخالفا  مسارا 
والعالم، حيث كان خصما مزعجا لها ولخياراتها قبل أن يكون النصف الثاني األلفية األخيرة 
مرحلة للتهدئة واستعادة الثقة بين الجانبين إلى الوقت الذي اختارت فيه واشنطن االنقالب 

في مواقفها واصطفافها إلى جانب مشروع اإلطاحة بالقذافي.
التاسع عشر، عندما كانت ليبيا  تعود العالقة بين واشنطن وطرابلس إلى بداية القرن 
تحت االحتالل العثماني، حيث تم توقيع عدد من االتفاقيات منها السياسي في إطار تطوير 
العالقات ومنها االقتصادي في عالقة بالتجارة البحرية أساسا باعتبار النفط لم يكتشف في 
ضمن  مصلحية  العالقة  بقيت  بقيت  ذلك  بعد  الملكية.  أيام  الحقة،  سنوات  في  إال  البالد 
األمريكية،  المتحدة  للواليات  األقل  النفوذ 

التي كانت استشرافية في عالقاتها.
إلى  إيجابيا  الطرفين  بين  التواصل  كان 
باستقالل  اعترافها  واشنطن  اعلنت  حين 
ليبيا وتركيز الحكم الملكي منتصف القرن 
عالقة  وكانت  الملكية  الحقبة  العشرين 
التاريخ  ذلك  في  قوية.  بواشنطن  ليبيا 
للسيادة  واضحة  مفاهيم  هناك  تكن  لم 
والدولة الوطنية. كل ما في األمر أن الدولة 
»الحديثة« وقتها تريد أن تبسط نفوذا على 
مجاالت ترى أن لها األحقية فيها وقد كان 
دولة  بمفهوم  شعور  دون  لكن  ذلك  لها 

الواليات المتحدة الاعب على كل األزمــات والمتدخل 

فــي تفاصيل المشاكل فــي كــل مكان مــن العالم، بدت 

فــي ليبيا أقــرب إلــى الــمــراقــب الــذي يشاهد عرضا قبل 

أن يشارك فيه أو يقّيمه. حتى قبل أن تبدأ تحركاتها في 

الفترة القريبة بميزان غير واضح وتنديدها بالمرتزقة 

تصّدر  كانت  الفرقاء،  كل  على  إياهم  معممة  األجــانــب، 

مواقف تشعر المتابع أنها اختارت أن تكون على الحياد، 
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بالمعنى الحالي للمفهوم.
بقيت العالقة على حالها إلى حين اكنشاف النفط في ليبيا نهاية الخمسينات من القرن 
بالنفط يصبح تعاملها ضاغطا. من  إلى األمريكان عندما يتعلق األمر  بالنسبة  الماضي. 
من  بعيدة  استراتيجية  لرؤية  ربما  نشأتها  من  قوية  دولة  أعمدة  ركزت  أن  حظها  حسن 
بناة دولتها، وربما لرغبة مبكرة في فرض الهيمنة على الشعوب، بما فيها الشعوب األقرب 
تقدما حضاريا لها. إذن التعامل مع ليبيا بعد النفط كان تعامل طمع ورغبة في االستحواذ 

وقد كان لها ذلك.
خالل تلك الفترة أرسلت واشنطن العشرات من خبرائها وموظفيها للعمل في المنشئات 
كل  ستستغل  المعلومة  ونواياها  بتفكيرها  دولة  أن  الطبيعي  ومن  وتطويرها،  النفطية 
الظروف بهدف مركزة مصالح لها، فقامت بتأسيس شركات تشتغل في مجال النفط، كانت 

قاطرة للعديد من االتفاقيات التي لم يكن النظام الملكي قادرا على رفضها.
سبتمبر،  من  الفاتح  ثورة  بعد  كان  الطرفين  بين  االقتصادي  التعاون  في  التحول 
النفط.  تأميم  وإعالن  ليبيا  األمريكية من  الشركة  القذافي طرد  العقيد معمر  قرر  عندما 
الليبي الشاب التحول هو انسجام مع قناعات فكرية بدأت تطفو على  بالنسبة إلى العقيد 

بالتحرر  الحلم  العالمي.  السياسي  المشهد 
العدل  الغربية،  والهيمنة  االستعمار  من 
مقوالت  كلها  واالشتراكية،  االجتماعي 
مؤثرة في العقيد وعليه البدء في تنفيذها 
صعبة  مرحلة  بدأت  التاريخ  ذلك  ومنذ 
أقرب إلى المواجهة، عانت فيها ليبيا ويالت 
القذافي  موقف  يتراجع  لم  لكن  العقوبات، 
الغربي  »المارد«  مع  وتعامل  خياراتها  في 
األعداء  حوله  جمعت  التي  الندّية  من  بنوع 

الموالون لواشنطن وخياراتها.
وواشنطن  القذافي  بين  التوتر  استمر 
تحمل  بقيت  األخيرة  طويلة.  لسنوات 

عــاقــة قــائــد الــثــورة اللليبية بــالــواليــات الــمــتــحــدة، مثيرة 

إلى قدر كبير، وأغلبها متوترة، بل في فترات كثيرة كانت 

شــديــدة الــتــوّتــر، إلــى درجــة الهجوم الــجــوي المسلح في 

العام 1986، أين مارست نوعا في االستعائية وفرض 

الخضوع على قائد ليبي اختار مسارا مخالفا في عاقة 

بما تقوم به واشنطن في القضايا المحورية للمنطقة 

العربية والعالم. وربما هي كذلك هذه المرة.
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البالد  من  شركاتها  طرد  على  الحقد  ذلك 
نهجه  في  مواصال  كان  الليبي  والعقيد 
ثرواتها.  في  الشعب  بحق  المؤمن  »الثوري« 
إطار  في  إال  العالقات  تكن  لم  ذلك  وعلى 
مكاتب تنسيق للعالقات وتسهيل المصالح 
يتم تطبيع  أن  ألكثر من عشرين عاما قبل 
العالقات عبر تمثيليات دبلوماسية رسمية، 
للعمل  االمريكية  الشركات  بعض  وعودة 
في مجال التنقيب على النفط في ليبيا بعد 

سنوات طويلة من الغياب.
يعد  لم   ،2011 العام  تحوالت  بعد 
أو  واضحة  عالقات  عن  الحديث  ممكنا 
من  يمكن  مهيكل  اقتصادي  نظام  عن 
اقتصادية.  اتفاقات  عن  الحديث  خالله 
المؤكد أن واشنطن واصلت تسيير  لكن 
النفط  قطاع  في  ليس  هناك  مصالحها 
التجارية،  المبادالت  في  أيضا  بل  فحسب 
 HYPERLINK ذلك   أكدت  وقد 
»https://www.state.gov/u-s-
في  relations-with-lib/«سفارتها  ya
أن  إلى  أشارت  عندما   ،2019 سبتمبر 
بين  البضائع  في  الثنائية  التجارة  إجمالي 
من  أكثر  كان  وليبيا  المتحدة  الواليات 
1.1 مليار دوالر في عام 2019. كما وقعت 
إطار  اتفاقية  أيًضا  المتحدة  الواليات 
المشتركة  السوق  مع  واالستثمار  للتجارة 
ليبيا  تعد  والتي   ، إفريقيا  وجنوب  لشرق 

عضًوا فيهاحسب ما ذكرت السفارة.
المتحدة  الواليات  عالقات  إلى  بالنسبة 
مع ليبيا، كما في غيرها، ال يمكن تصويرها 
في  ومشاركة  نّدية  مقياس  أنها  على 
تفكر  واشنطن  والمستقبل.  الرؤى 
نفسها  ترى  ال  المصالح.  بمنطق  دائما 
كل  في  يرتمي  الذي  المتنفذ  موقع  في 
اإلمكانية للكسب. وخالل عقود من حكم 
رغم  »العناد«  من  نوع  هناك  كان  القذافي 
لكن  العالمي،  والنفوذ  اإلمكانيات  فارق 
أعادتها  تحوالت  من  ليبيا  عاشته  ما  بعد 
مسؤولو  وجد  فقد  الخلف  إلى  خطوات 
الذي  الخضوع  واقع  أمام  أنفسهم  اليوم 
األبيض  للبيت  المريب  الصمت  يخفيه 
في عالقة باألحداث الواقعة في البالد في 
السنة األخيرة لكن الواقع أن واشنطن ال 
خاللها  من  تقّيم  ثاقبة  عين  دون  تبقى 
التي يبدو  األحداث بما يخدم مصلحتها 
ورائه  ومن  الوفاق  معسكر  توجد  أنها 
األتراك في مواجهة خصم تقليدي بدوره 
أراده لنفسه  ليبيا كما  بدأ يلعب دورا في 

وهو الخصم الروسي.

تعود العاقة بين واشنطن وطرابلس إلى بداية القرن 

التاسع عشر، عندما كانت ليبيا تحت االحتال العثماني، 

في  السياسي  منها  االتفاقيات  من  عــدد  توقيع  تم  حيث 

إطــــار تــطــويــر الـــعـــاقـــات ومــنــهــا االقـــتـــصـــادي فـــي عــاقــة 

بالتجارة البحرية أساسا باعتبار النفط لم يكتشف في 

الباد إال في سنوات الحقة، أيام الملكية.

تــرى نفسها  المصالح. ال  واشنطن تفكر دائما بمنطق 

في موقع المتنفذ الــذي يرتمي في كل إمكانية للكسب. 

ــــال عـــقـــود مـــن حــكــم الـــقـــذافـــي كــــان هـــنـــاك نــــوع من  وخـ

لكن  العالمي،  والنفوذ  اإلمكانيات  فــارق  رغــم  »العناد« 

بعد مــا عاشته ليبيا مــن تــحــوالت أعــادتــهــا خــطــوات إلى 

الــخــلــف فــقــد وجــــد مــســؤولــو الـــيـــوم أنــفــســهــم أمــــام واقـــع 

األبيض  للبيت  المريب  الصمت  يخفيه  الــذي  الخضوع 

في عاقة باألحداث الواقعة في الباد.
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تقرير/ سوزان الغيطاني

الدفاع  لجنة  عضو  أكد 
بمجلس  القومي  واألمن 
أن  التكبالي  علي  النواب 
ليبيا  األمريكي من  الموقف 
في  مبينا  بالغموض  يتسم 
المرصد  صحيفة  مع  لقاء 
أن الواليات المتحدة تعمد 
أو  مؤيدا  تكون  ال  أن  إلى 
داعما حقيقيا ألي طرف في 

ليبيا.

الموقف الموقف األمريكياألمريكي  
من ليبيا يتسم بالغموض   من ليبيا يتسم بالغموض   

وواشنطن ال تريد تأييد أي طرفوواشنطن ال تريد تأييد أي طرف
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إلى أين يتجه الموقف األمريكي 
من ليبيا في هذه المرحلة؟ هل 

يدعم الجيش أم قوات الوفاق؟
يؤيد  لكنه  غامضا  الزال  األمريكي  الموقف 
الوفاق  حكومة  يؤيد  كما  الليبي  الجيش 
وجهته  وأن  خاصة  الطرفين  بين  ويتالعب 
أن  يريد  ال  لكنه  معروفة  غير  الحقيقية 
يكون مؤيدا حقيقيا ألي طرف وإنما يعمد 

إلى تغيير المواقف.

يتقدم  الجيش  بدأ  عندما 
قام   9102 عام  طرابلس  نحو 
دونالد  األمريكي  الرئيس 
مع  هاتفية  محادثة  بإجراء  ترامب 
يعني  ما  حفتر  خليفة  الجيش  قائد 
دعما ضمنا للعملية فهل ترى أن هذا 

الموقف الزال قائما؟
الواليات المتحدة رأت أن حفتر يتقدم نحو 
العاصمة طرابلس وأعطته الضوء األخضر 
بطبيعة الحال وإال لما كان يأتي من الرجمة 
لطرابلس قاطعا مسافة تقدر بـ 1600 كيلو متر وقد حدث ذلك حينما رأت أمريكا 
أن حفتر الرجل القوي الذي يستطيع أن يحل المشكل الليبي لكن هناك جهات في 
اإلدارة األمريكية مثل وزارة الخارجية مثال ال تريد للجيش أن يتقدم إلى طرابلس 
وهناك من يرى أن جماعة اإلخوان هي التي لها الحق في حكم هذه الجهة من شمال 

إفريقيا لتتمكن من نشر أفكارها في كل المنطقة. 

كيف تابعت موقف الواليات المتحدة من التدخل التركي في ليبيا؟
وأغلقت  أذنيها  صمت  المتحدة  الواليات  أن  لوال  ليحدث  كان  ما  التركي  التدخل 
من  العدد  هذا  بكل  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  يتقدم  لكي  عينيها 
المرتزقة وبكل هذه الكمية من السالح، فالواليات المتحدة تريد أن تعقد الموقف 
لن  األخرى  الدول  كل  أن  تعلم  فهي  تريد  ما  وتأخذ  تأتي  أن  تستطيع  حتى  أكثر 
تركيا  ناصرت  أمريكا  فإن  الواقع  وفي  تتقدم  أن  أرادت  إذا  تنافسها  أن  تستطيع 
حتى على أصدقائها األوروبيين التقليديين من أعضاء حلف الناتو وأرادت أن تثبت 
أو  إال بحرب ضروس  ليبيا  يخرج من  لن  أردوغان  أن  وأعتقد  الحاكمة  أنها  للجميع 

بإنذار من أمريكا .

ما هي العوامل التي تحدد طبيعة الموقف األمريكي من ليبيا؟
الواليات المتحدة تعلم أن المنطقة غنية بالغاز وعرفت أين يوجد في ليبيا بالذات 
تملك  أنها  نعلم  ونحن  التقدم  فيه  تستطيع  الذي  الموقف  تنتظر  فإنها  وبذلك 
امتياز عبر شركة إكسون موبيل التي قامت بصرف مليار دوالر بزعم أنها تبحث عن 
البترول لكنها في الواقع كانت تريد أن تحدد حقول الغاز في المنطقة وقد فعلت 
غير أن االنفعال األمريكي في بعض األحيان كما حدث عند تسليم العراق إليران 

يتغير حسب الفكرة الموجودة لدى صناع القرار.
للمنطقة  الروس  دخل  وإذا  جاؤوا  الروس  لكن  شئ  كل  تريد  األمريكية  فاإلدارة 
ووجدوا أن األمريكان ينصرون الطرف اآلخر ويقدمونهم عليهم فليس هناك من 

مناص إال أن ينادوا دولة أخرى تحميهم.  

إلى أي مدى تسعى الواليات المتحدة لتحقيق مصالح ومطامع اقتصادية 
في ليبيا؟



31 الخميس  0٧  يوليو  ٢0٢0             العدد: ١٢٤ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الواليات المتحدة لها مطامع اقتصادية وسياسية في كل العالم وليس ليبيا فحسب 
ولكن في ليبيا لديها مكان تقليدي فهي التي اكتشفت النفط وتعرف مكان وجوده 
النفط ويعملون به لذلك ترى أن لها  الليبيين كيف يستخرجون  التي علمت  وهي 
مبررا تاريخيا وأدبيا لالستحواذ على هذا النفط لكنها تلعب لعبة غامضة ال أعرف 

كيف ستنتهي .

برأيك إلى أي مدى تهيمن الواليات المتحدة على قرارات البعثة األممية؟
نحن نعلم أن أقوى دولة في العالم هي الواليات المتحدة وهي التي تستخدم الفيتو 
في األمم المتحدة رغم أن الصين وروسيا أيضا لهما حق الفيتو اآلن لكن نحن نعلم 
أنه في المصالح المدبرة ال يتدخل الروس وال الصينيين لذلك فإن الموقف العام 

يكاد يكون هو قيادة أمريكا لمجلس األمن.

كيف تقيم الموقف األمريكي من ليبيا خالل أحداث 1102؟
حين بدأت األحداث في ليبيا عام 2011 تلكأت الواليات المتحدة قليال وتركت األمر 
لألوروبيين الذين حاولوا كثيرا إسقاط الدولة لكن هناك أسلحة خاصة ال تملكها 
إال أمريكا التي استنجدوا بها وقامت بإنهاء األمر أي أنها في البداية وقفت موقف 
المتفرج حتى تأكدت من أنه سيتم إسقاط الدولة ال محالة فتدخلت وأجهزت على 

كل شئ.
الضوء  وأعطته  طرابلس  العاصمة  نحو  يتقدم  حفتر  أن  رأت  المتحدة  الواليات 
األخضر بطبيعة الحال وإال لما كان يأتي من الرجمة لطرابلس قاطعا مسافة تقدر 
الذي  القوي  الرجل  أن حفتر  أمريكا  رأت  بـ 1600 كيلو متر وقد حدث ذلك حينما 

يستطيع أن يحل المشكل الليبي. 
أمريكا ناصرت تركيا حتى على أصدقائها األوروبيين التقليديين من أعضاء حلف 
الناتو وأرادت أن تثبت للجميع أنها الحاكمة وأعتقد أن أردوغان لن يخرج من ليبيا إال 

بحرب ضروس أو بإنذار من أمريكا.
  الواليات المتحدة لها مطامع اقتصادية وسياسية في كل العالم وليس ليبيا فحسب 
ولكن في ليبيا لديها مكان تقليدي فهي التي اكتشفت النفط وتعرف مكان وجوده 

وهي التي علمت الليبيين كيف يستخرجون النفط. 


