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تأثيرات مرتقبة على 
األزمة المستعصية

االنتخابات األمريكية في عيون ليبية..

العباني:

ندعو اإلدارة الجديدة 

للوقوف على مسافة 

واحدة من كل 

الليبيين
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االفتتـــاحيـــة

الملـف الليبـيالملـف الليبـي
يـواصـل الحضـوريـواصـل الحضـور

نوفمبر  في  عقدت  التي  األمريكية،  الرئاسية  االنتخابات  الى  العالم  أنظار  اتجهت 
الخارجية  للسياسة  المحددة  نتائجها  لتوقع واستشراف  لمتابعتها في محاولة  الجاري، 
األمريكية. ولكون الملف الليبي يحمل أهمية دولية لتأثيراته على مصالح العديد من 
كونها  لليبيين  قصوى  أهمية  تمثل  االنتخابات  هذه  فان  أمريكا،  رأسها  وعلى  الدول 

ستحدد مستقبل األزمة الليبية في ظل اإلدارة األمريكية القادمة.

مجلة »المرصد«

مع تعاقب اإلدارات األمريكيةمع تعاقب اإلدارات األمريكية



3 الخميس  19  نوفمبر  2020             العدد: 140 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

فاشال  كان  الليبي  الملف  مع  تعاطيها  أن  إال  األمريكية  االدارات  تعاقب  من  بالرغم 
بامتياز،فمع الرئيس باراك أوباما لعبت الواليات المتحدة دورا أساسيا في اغتال األمن 
واالستقرار في ليبيا ونشر الفوضى فيها من خالل التدخل العسكري ودعم الجماعات 
المسلحة والتنظيمات االرهابية التي سيطرت على البالد وحولتها الى ساحة للصراعات 

المستمرة.
 ودفعت ادارة أوباما الثمن عندما قتل السفير األمريكي في ابريل 2012 في هجوم 
جماعة أنصار الشريعة على القنصلية األمريكية في بنغازي، وهو ما دفع االدارة االمريكية 
الى نقل السفارة وباتت تعمل من تونس، وأرخت أمريكا الحبل للدول األوروبية الثالث 
المؤثرة في الملف الليبي، وهي فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، لقيادة الملف الليبي وأقتصر 

دورها على الضربات الجوية للتجمعات اإلرهابية.
الجديدة  األميركية  اإلدارة  التزمت  أمريكا،  في  بالرئاسة  ترامب  دونالد  فوز  وبعد 
أبريل  الرئيس األمريكي، دونالد ترامب،  في  ليبيا، وقال  الصمت حيال ما يحدث في 
تحقيق  في  بدور  القيام  مواصلة  المتحدة  الواليات  على  أن  يعتقد  ال  إنه   ،2017
اإليطالي،  الوزراء  رئيس  مع  صحفي  مؤتمر  خالل  ترامب  ليبيا.وأضاف  في  االستقرار 

في  بينهما  اللقاء  عقب  جينتيلوني،  باولو 
في  ألمريكا  دوراً  أرى  »ال  األبيض:  البيت 
ليبيا، » وأضاف ترامب: »أعتقد أن الواليات 
المتحدة تقوم حاليًا بالعديد من األدوار، 
من  مختلفة  أماكن  في  الكفاية،  فيه  بما 

العالم«.
لحظات  بعد  ترامب  تصريحات  وجاءت 
الواليات  لدور  جينتيلوني  وصف  من 
بـ«الحاسم«.وقال  ليبيا  في  المتحدة 
يكون  أن  يجب  أنه  »أعتقد  جنتيلوني: 
هناك هدف واضح واحد، وهو أننا بحاجة 
الدول  إلى  بحاجة  ونحن  المنطقة،  إلى 
ليبيا،  من  القريبة  وتونس  مصر  مثل 
ونحن بحاجة إلى ليبيا مستقرة وموحدة.« 

مع الرئيس باراك أوباما لعبت الواليات المتحدة دورا 
ونشر  ليبيا  في  واالستقرار  األمن  اغتيال  في  أساسيا 
ودعم  العسكري  التدخل  خالل  من  فيها  الفوضى 
التي  االرهابية  والتنظيمات  المسلحة  الجماعات 
للصراعات  ساحة  الى  وحولتها  البالد  على  سيطرت 

المستمرة.

،،،،
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وأضاف: »دور أمريكا في هذا حاسم«.
على  حرصت  ترامب  ادارة  أن  اال  تلك  األمريكي  الرئيس  تصريحات  من  وبالرغم 
مواصلة وجودها العسكري فى المشهد الليبي،فمنذ تولي الرئيس األميركي دونالد 
ترمب السلطة في يناير 2017، نفذ الطيران األميركي عّدة ضربات جوية في ليبيا، 

مستهدفًا فلول وقيادات تنظيمي »الدولة« و«القاعدة« االرهابيين.
الملف  في  االنخراط  العادة  ترامب  ادارة  من  محاولة  هناك  األخيرة،كان  الفترة  وفي 
وتصدير  إنتاج  إغالق  من  موقفها  واشنطن  صّعدت  حين  واضحا  ذلك  الليبي،وبدا 
بشدة  األبيض  البيت  الماضي،معارضة  اغسطس  في  لها  بيان  في  معلنة  النفط، 
التدخل العسكري األجنبي في ليبيا وحقولها النفطية، مشيرة إلى متابعة شخصية من 

الرئيس دونالد ترامب للملف الليبي بالتواصل مع عدة قادة حول العالم.
وتحركت الدبلوماسية االمريكية الجراء مشاورات مع دول الجوار الليبي وعلى رأسها 
األميركية  الخزانة  فرضت  مصر،كما 
ليبية  تهريب  شبكة  على  مالية  عقوبات 
تهديد  الطالق  سارعت  مالطا.كما  في 
إجراءات  اتخاذ  ستواصل  بأنها  مباشر 
يقوضون  الذين  أولئك  ضد  ملموسة 
ليبيا،وهو  في  واالستقرار  واألمن  السالم 
األقوى  االشارة  متابعين  وفق  مثل  ما 

الهتمام واشنطن بالملف الليبي.
األمريكي  السفير  تحركات  وتسارعت 
من  سلسلة  ضمن  وذلك  بليبيا، 
ليبيين  مسئولين  مع  أجراها  االجتماعات 
محاولة  الى  كثيرون  ومصريين،ارجعها 
في  المتصاعد  التركي  الدور  تحجيم 
وانتهاكاتها  ليبيا  في  الصراعات  تأجيج 
المتواصلة التي كانت تنذر بصدامها مع 

التزمت  أمريكا،  في  بالرئاسة  ترامب  دونالد  فوز  بعد 
اإلدارة األميركية الجديدة الصمت حيال ما يحدث في 
في  ترامب،   دونالد  األمريكي،  الرئيس  وقال  ليبيا، 
المتحدة  الواليات  على  أن  يعتقد  ال  إنه   ،2017 أبريل 

مواصلة القيام بدور في تحقيق االستقرار في ليبيا.

،،،،
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القاهرة. وتزايد الضغط األمريكي لوقف إطالق النار، والذي اعقبه توقيع اتفاق إلعادة 
فتح النفط الليبي، كما دعمت واشنطن المسارات السياسية الجارية في ليبيا مؤخرا.

هذه التحركات المتأخرة والتي تاتي في 
اطار الحملة االنتخابية لم تنجح في اخراج 
ادارة  في  الفشل  بوتقة  من  ترامب  ادارة 
ابقائه في  تنجح في  لم  الليبي كما  الملف 
البيت األبيض الذي خسره أمام منافسه 
ستتكفل  الذي  بايدن  جو  الديموقراطي 
السنوات  خالل  الليبية  باألزمة  ادارته 
القادمة وهو ما يطرح تساؤال حول قدرة 
لها  اختراق يحسب  على  الجديدة  االدارة 

في هذا الملف.
االمريكي  الرئيس  الى  وبالعودة    
نائب  كان  فقد  بايدن،  جو  الجديد 
في  أوباما  باراك  السابق  الرئيس 
في  فوزه  أن  من  2011،وبالرغم  عام 
كثيرين  بحسب  يشكل  االنتخابات 

ادارة  من  محاولة  هناك  كانت  األخيرة،  الفترة  في 
ذلك  الليبي،وبدا  الملف  في  االنخراط  العادة  ترامب 
واضحا حين صّعدت واشنطن موقفها من إغالق إنتاج 
اغسطس  في  لها  بيان  في  معلنة  النفط،  وتصدير 
التدخل  بشدة  األبيض  البيت  الماضي،معارضة 

العسكري األجنبي في ليبيا وحقولها النفطية.

،،،،
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االسالم  تيار  في  الروح  لبعث  امكانية 
السياسي وتنظيم »اإلخوان« على مستوى 
ليبيا،نظرا  وليس  برمته  االوسط  الشرق 
رفضه  بالديمقراطيين،فان  الرتباطهم 
 2011 في  ليبيا  في  العسكري  للتدخل 

يشكل نقطة هامة في ادارته للملف.
وصف  الذي  بايدن  أن  كما 
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
جماح  كبح  الى  يتجه  »بالمستبد«،قيد 
السلطان التركي الذي بات يشكل خطرا 
مراقبون  والمنطقة.ويرى  ليبيا  يتهدد 
ستلتفت  الجديدة  األمريكية  االدارة  أن 
لالنتهاكات التركية المتواصلة التي زادت 
وأدخلت  ليبيا  في  الصراعات  حدة  من 

المنطقة عموما في توترات متواصلة.
االخباري،  نيوز«  »ارم  موقع  ونقل   
العبيدي،  السياسي محمد صالح  المحلل 
تراجع  إلى  سيؤدي  بايدن  »صعود  أن 
الشرق  وفي  ليبيا  في  التركي  للنفوذ 
األوسط عموما، خاصة في إطار تسويات 
رأسه  وعلى  األوروبي،  االتحاد  مع  مرتقبة 
السلوك  من  الغاضبتين  وألمانيا،  فرنسا 
بايدن  »فوز  أن  التركي«،مؤكدا  السياسي 
ترتيب  وسيعيد  جزئيا  المعادالت  سيغير 
اإلقليمية،  بالقوى  العالقة  في  األوضاع 
فتنة  أحدثت  التي  التركية،  القوة  خاصة 

داخل حلف شمال األطلسي«.
الواليات  »تكون  أن  العبيدي  ورجح 
المتحدة في عهد بايدن حاضرة بشكل 
الواليات  ألن  ليبيا،  في  مباشر  عسكري 
العربدة  هذه  عن  تصمت  لن  المتحدة 
التركية خاصة مع التململ داخل المنطقة، 
في  الوحيد  الالعب  ليست  تركيا  أن  كما 
المنطقة، وبالتالي فإن اإلدارة  األمريكية 
دول  مع  صدام  في  تدخل  أن  يمكن  ال 
الخليج ومصر من أجل تركيا«، وفق ما أورد 

الموقع االخباري.
بايدن  جو  فوز  بأن  القول  يمكن 
سيدخل  الرئاسية  االنتخابات  في 
جمود  حالة  في  األمريكية  الدبلوماسية 
مرحلية الى حين صياغة برنامج للتعامل 
أن  مراقبون  الساخنة.ويرى  الملفات  مع 
الليبي  الملف  في  تنغمس  لن  واشنطن 
اقصاء  الى  ستتجه  لكنها  مباشر  بشكل 
األطراف الخارجية المعرقلة للحوار الليبي 
من  وغيره  التسليح  حظر  فرض  وتعزيز  
ما قد  العالقة وهو  ذات  األممية  القرارات 
األزمة  حل  سياق  في  هامة  نقلة  يشكل 

المستعصية منذ سنوات.

العبيدي:«صعود  صالح  محمد  السياسي  المحلل 
في  التركي  للنفوذ  تراجع  إلى  سيؤدي  بايدن 
إطار  في  خاصة  عموما،  األوسط  الشرق  وفي  ليبيا 
رأسه  وعلى  األوروبي،  االتحاد  مع  مرتقبة  تسويات 
السياسي  السلوك  من  الغاضبتين  وألمانيا،  فرنسا 

التركي«.

،،،،
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السنوات  ترامب.  دونالد  المهزوم  الرئيس  رحيل  على  سيتحّسرون  العالم  في  كثيرين  أن  نعتقد  ال 
األربع التي مّرت كانت بشعار الشعبوية بامتياز وتركت أثارها على أمكنة أخرى خارج الواليات المتحدة. 
رئيس مغادر ال قيمة عنده للعالقات وال يحسب حسابا لآلخر، ويرى الدنيا بغرور غير مسبوق، وهذا تظهره 
حتى ابتساماته الجافة أمام الكاميراوات وفي وجه محاوريه. في سنوات ترامب حتى األصدقاء التاريخيون 
ألمريكا تبّرموا، ووجدوا أنهم أمام شخص مضطرب يفعل ما يريد دون ضوابط، وعلى ذلك مرت فترته 
متوترة في أكثر من مكان، بشكل طرح سؤاال جوهريا حول العالقات األمريكية باآلخر التي لم تكن معه في 

أفضل حاالتها.

شريف الزيتوني

نتائج االنتخابات االمريكية..نتائج االنتخابات االمريكية..

  دور مرتقب في دور مرتقب في 

الساحة اللييةالساحة الليية

جو بايدن هو أحد شيوخ الحزب جو بايدن هو أحد شيوخ الحزب 
الديمقراطي األمريكي، وفي الديمقراطي األمريكي، وفي 
ليبيا كان الديمقراطيون جزءا ليبيا كان الديمقراطيون جزءا 
من الكارثة التي حّلت بالبالد من الكارثة التي حّلت بالبالد 

في في 20112011..
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األبيض.  البيت  قريبا  ترامب  سيغادر 
شعبويته  فيها  سيمارس  المغادرة  حتى 
كثيرا  يختلف  ال  بشكل  اآلن  يفعلها  وهو 
متخلف.  عالم  في  السياسة  ممارسة  عن 
بايدن  جو  المنتخب  الرئيس  سيخلفه 
كيف  تقريبا؛  نفسه  السؤال  وسيطرح 
الجديدة،  الخارجية  السياسة  ستكون 
سنوات  منذ  أزمات  تعاني  التي  الدول  مع 
»أوباما  تجربة  أن  بينها، خاصة  وليبيا من 
سوداء  سجالت  في  موقعة  الديمقراطي« 

لدى قطاع كبير من الشعب الليبي.
الحزب  شيوخ  أحد  هو  بايدن  جو 
كان  ليبيا  وفي  األمريكي،  الديمقراطي 
التي  الكارثة  من  جزءا  الديمقراطيون 
الوقت  ذلك  في   .2011 في  بالبالد  حّلت 
مع  أوباما  بارك  األمريكي  الرئيس  تعامل 
في  المنخرطة  العامة  الموجة  ضمن  ليبيا 
الهجوم عليها واإلطاحة بنظامها. واألكثر 
من ذلك فتحت فترة أوباما فتحت الطريق 
اإلسالم  تيارات  أمام  مصراعيه  على 
العملية  واجهة  في  لتكون  السياسي، 
السياسية والعسكرية والنتيجة كانت كما 

يشاهد الجميع إلى اليوم.
الخارجية  وزيرة  كانت  الفترة  تلك  في 
بل  الملف،  إلى  األقرب  كلينتون،  هيالري 
األمريكية  السياسة  مخططة  أنها  يبدو 

في سنوات ترامب حتى األصدقاء التاريخيون ألمريكا 
يفعل  مضطرب  شخص  أمام  أنهم  ووجدوا  تبرّموا، 
متوترة  فترته  مرت  ذلك  وعلى  ضوابط،  دون  يريد  ما 
في أكثر من مكان، بشكل طرح سؤاال جوهريا حول 
في  معه  تكن  لم  التي  باآلخر  األمريكية  العالقات 

أفضل حاالتها.

،،،،
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أكثر  مع  حتى  كبير  شكل  إلى  مهادنة  كانت  الجديدة.  سياقاتها  ضمن  المنطقة  في 
التيارات تطّرفا وعنفا إلى حدود اغتيال سفيرها في بنغازي. وقتها تراجعت مسافة لتعيد 
الود مع اإلخوان المسلمين، وكانت ممن يحملون  حساباتها، لكنها حافظت على حبل 
فكرة منحهم فرصة دخول تجربة الحكم في البلدان التي عرفت حراكا اجتماعيا، وهذا 

يظهر حتى من تصريحاتها ولقاءاتها خالل الفترة التي شغلت فيها منصبها.
وعل الرغم من االنتقادات الكبيرة لمواقف أوباما وسياساته في عالقة باألزمة الليبية 
»الصاعدة«  األمزجة  بعض  مع  منسجما  متعنتا  بقي  مغادرته  لحظة  إلى  لكن  تحديدا، 
االنتخابات  في  حزبه  مرشحة  هزيمة  وقتها  النتيجة  كانت  وقد  العربية،  المنطقة  في 
كان  التي  كلينتون  هيالري  األمريكية 
في  مواقفها  عليها  المؤاخذات  بين  من 
تورط مكشوف في  العربية، من  المنطقة 

دعم جماعات اإلسالم السياسي.
لكن بعد التجربتين السابقتين؛ ترامب 
واالنفالتات  السياسي  والخبل  الجمهوري 
العربية،  المبادئ  على  والدوس  الغريبة 
وأوباما الديمقراطي، والتورط في عمليات 
الفوضى، هل من  التسليح واالنخراط في 
الديمقراطي  الفائز  يعّدل  أن  المتوّقع 
الدولية  القضايا  في  مواقفه  من  الجديد 
واالتعاظ من التجربتين اللتْين سبقتاه، أم 
المنفتحة على  أوباما  سيحافظ على فكرة 
تعميق  يعني  بما  المتشنجة  المجموعات 
بعد  الواجهة  إلى  بعضها  وإعادة  األزمات 

في تلك الفترة كانت وزيرة الخارجية هيالري كلينتون، 
السياسة  مخططة  أنها  يبدو  بل  الملف،  إلى  األقرب 
الجديدة.  سياقاتها  ضمن  المنطقة  في  األمريكية 
كانت مهادنة إلى شكل كبير حتى مع أكثر التيارات 

تطرّفا وعنفا إلى حدود اغتيال سفيرها في بنغازي.

،،،،
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بعض  في  الساحة  من  تندثر  كادت  أن 
الدول، وتراجعها الملحوظ في دول أخرى.

التي  المواقف  من  التحليالت  تتضارب 
األمريكي  الرئيس  يتخذها  أن  يمكن 
أنه  يعتقد  من  بين  ليبيا،  حول  المنتخب، 
االهتمام  بعدم  سلفه  سياسة  سيواصل 
أي  وترك  الداخل  مشاكل  في  واالنشغال 
دور لحلفاء إقليميين، وبين من يعتقد أن 
العربية  المنطقة  في  محورية  دولة  ليبيا 
عن  تركز  أن  الطبيعي  ومن  وإفريقيا 
عمل،  خطة  أي  ضمن  لكن  واشنطن، 
باعتبار أن ترامب يتعامل مع كل القضايا 
كل  في  المسؤولية  يتحمل  وال  باندفاعية 

ما يذهب فيه.
واضحة،  صورة  هناك  تبدو  ال  اليوم 
لكن  لبايدن،  الخارجية  الخيارات  لمعرفة 
تخوفات  هناك  اليوم،  ليبيا  مثل  بلد  في 
حقيقية من أن تعيد من رفَضهم الشارع 
مختلفة.  بحجج  الواجهة  إلى  جديد  من 
الفوز  خطاب  في  العابرة  الجمل  فبعض 
كانت  حملته،  مشرفي  تصريحات  وفي 
في  المواصلة  عدم  حول  إشارات  هناك 
سياسة ترامب. وبالعودة إلى العالقة بين 
التوتر،  بعض  سادها  التي  واألخير  تركيا 
هناك مؤشرات بتقارب بين األخيرة وباين 
جديدة  مشاكل  في  يتسبب  قد  ما  وهذا 
الدور  ليبيا  ففي  محور.  من  أكثر  على 
التركي غير خاف على أحد، وبالربط بين 
والخيارات  األتراك  بين  العالقة  تحسين 
رضى  يعني  فذلك  الجديدة،  الخارجية 
اإلخوان  منح  مواصلة  على  »ديمقراطيا« 
الضوء األخضر للعب دور في كل مشروع 

سياسي قادم.
الواليات  أن  في  شك  هناك  ليس 
إال  ليبيا  في  ترى  ال  األمريكية،  المتحدة 
بلد  ومجّرد  إفريقيا،  نحو  هام  باب  مجّرد 
وقت،  أي  في  تركيعه  يسهل  بالنفط  غني 
لكن لتنفيذ ذلك من المنطقي أن تعتمد 
على سياسات واضحة من شأنها أن تمثل 
دائما إشكاالت داخل الساحة الليبية، التي 
تبقى في األخير »عدوا« تاريخيا لواشنطن 
التي  الجرائم  إطار استذكار بعد  حتى في 
ومن  المدنيين،  من  عدد  بحق  ارتكبتها 
لواشنطن  نجد  ال  قد  المنطلق  هذا 
مصالحها،  يهدد  ما  في  إال  إيجابيا،  دورا 
بايدن  سياسة  فستبقى  ذلك  خالف  أما 
ترامب،  أنجزه  بما  كبير  حد  إلى  مشابهة 
على  الوقائع  ستظهره  ما  انتظار  في 

األرض في قادم األيام.

الجمهوري  ترامب  السابقتين؛  التجربتين  بعد   **
يعّدل  أن  المتوّقع  من  هل  الديمقراطي،  وأوباما 
الفائز الديمقراطي الجديد من مواقفه في القضايا 
سبقتاه،  اللتْين  التجربتين  من  واالتعاظ  الدولية 
على  المنفتحة  أوباما  فكرة  على  سيحافظ  أم 
األزمات  تعميق  يعني  بما  المتشنجة  المجموعات 
وإعادة بعضها إلى الواجهة بعد أن كادت تندثر من 
في  الملحوظ  وتراجعها  الدول،  بعض  في  الساحة 

دول أخرى.

لمعرفة  واضحة،  صورة  هناك  تبدو  ال  اليوم   **
ليبيا  مثل  بلد  في  لكن  لبايدن،  الخارجية  الخيارات 
من  تعيد  أن  من  حقيقية  تخوفات  هناك  اليوم، 
رفَضهم الشارع من جديد إلى الواجهة بحجج مختلفة.

،،،،
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عنوان عريضا  يرى  الخارجي  ليبيا في ظاهرها  في  األمريكية  التدخالت  في  النظر  يمعن  من 
واضحا اعتبره الكثيرون »تعلة لتبرير الفشل الفادح« في العالقة األمريكية مع الملف الليبي منذ 
اندالع أحداث 2011، و دخول البالد في »فوضى عارمة مع كثرة األطراف الخارجية المتداخلة 
اإلرهابية،إلعادة  التنظيمات  محاربة  ظاهريا  »المحدودة«  للتدخالت  األمريكي  الغطاء  ،فكان 
استقرار البالد حيث استهدفت القوات األمريكية  في محطات عدة، 13 نوفمبر 2015 و 19 
فبراير 2016 و 1 أغسطس 2016،و غيرها من الغارات الموجهة على عدة أهداف لداعش في 
ليبيا.لكن ذلك لم يساهم في حلحلة األزمة الليبية العالقة، ما يطرح تساؤوالت كثيرة عن دور 

إدارتي الرئيسين السابقين ألمريكا باراك أوباما و دونالد ترامب في الملف الليبي.

نجاة فقيري

الحضور األمريكي في الملف الليبيالحضور األمريكي في الملف الليبي

بين الخطأ والفشلبين الخطأ والفشل
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الليبي«أسوأ« أخطائي  أوباما..الملف 
سقوط  بعد  تأتي  التي  لأليام  التخطيط  في  كان  الفشل  ليبيا..  ملف  في  »أخطأنا 
القذافي« هكذا اعترف الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما )الرئيس الرابع واألربعون 
للواليات المتحدة األمريكية من 20 يناير 2009 وحتى 20 يناير2017( أشهرا قليلة 
قبل نهاية واليته، اعتراف اعتبره الخبراء والمحللون دليال على فشل اإلدارة األمريكية، 

باعتراف من رئيسها، في التعامل مع الملف الليبي.
تعرض باراك أوباما النتقادات داخلية منذ بداية األزمة الليبية ومشاركته في التدخل 
محكمة  أمام  بشكوى  أميركيون  نواب  تقدم  حيث  ليبيا  في  الناتو  لحلف  العسكري 
الكونغرس  موافقة  تجاوز  الذي  اوباما  باراك  الرئيس  قرار  على  واشنطن  في  فدرالية 
في  والبالد«  الشاكين  »حماية  إلى  الشكوى  وتدعو  ليبيا.  في  عسكرية  بعمليات  للبدء 
مواجهة سياسة أوباما في ليبيا. وآخذ أصحاب الشكوى،وهم عشرة نواب من الحزبين 
الرئيس  على  جونز،  والتر  الجمهوري  وزميله  كوزينيتش  دنيس  الديمقراطي  أبرزهم 
اتخاذ قرار »بشكل أحادي« عبر إرسال قوات أميركية لمقاتلة نظام معمر القذافي »من 
دون إعالن حرب من جانب الكونغرس«، األمر الذي يشكل في رأيهم انتهاكا للدستور.

اإلدارة  سلوك  أن  أيضا  النواب  وأكد 
األطلسي  شمال  حلف  معاهدة  ينتهك 
األميركي،  الكونغرس  عليها  صادق  التي 
ليبيا  للعمليات في  وان استخدام األموال 
يناقض  الكونغرس  موافقة  دون  من 
يحترم  لم  اوباما  أن  معتبرين  الدستور 
من  للحد  وضع  الذي   1973 قانون 
سلطات الرئاسة في شأن إعالن الحروب. 
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة 
سيسلم  األبيض  البيت  أن  األميركية 
التي  الخطوة  لتوضيح  وثائق  الكونغرس 
قانوني  تفسير  بينها  ليبيا،  في  بها  قام 
يتجاوز  لم  أوباما  باراك  الرئيس  أن  يؤكد 

صالحياته.

تعرض باراك أوباما النتقادات داخلية منذ بداية األزمة 
الليبية ومشاركته في التدخل العسكري لحلف الناتو 
أمام  بشكوى  أميركيون  نواب  تقدم  حيث  ليبيا  في 
محكمة فدرالية في واشنطن على قرار الرئيس باراك 
اوباما الذي تجاوز موافقة الكونغرس للبدء بعمليات 

عسكرية في ليبيا. 

،،،،
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إسقاط  أجل  من  ليبيا  في  التدخل  أن  أوباما  باراك  السابق  األمريكي  الرئيس  اعتبر 
نظام معمر القذافي، قد حقق »النتائج المرجوة منه وهي تنحية القذافي من الحكم«، 
هذه  »فوضى«.  إلى  تحول  و  السيطرة  عن  خرج  ليبيا  في  الوضع  بأن  مستدركا 
تطلعات  إلى  ترقى  لم  التي  المحدودة  التدخالت  و  ما«  حد  إلى  السلبية  التصريحات« 
الليبيين و ال التطلعات اإلقليمية و العالمية و كشفت رغبة الرئيس األمريكي في«تنحية 
ألقى أوباما  و  المزمنة«.  أزمتها«  حل  و  البالد  تهدئة  منها  أكثر  الحكم«  من  القذافي 
بشماعات الفشل على األوروبيين حيث قال في إحدى تصريحاته أنه كان يعول عليهم 
وذلك  القذافي«،  بعد  ما  مرحلة  في  والتفكير  التدخل  باستثمار  كبير«للقيام  بشكل 
بالنظر إلى القرب الجغرافي من ليبيا، معبرا عن انتقاده لألوروبيين »ألنهم لم يقدموا 

على أي خطوة إلنهاء الفوضى«.
ولعل وثائق هيالري كلينتون وزيرة الخارجية األمريكية السابقة التي أفرج عنها من 
عن  بوضوح  أجابت  و  الحقائق  كل  فجرت  العام،  الرأي  عليه  ليطلع  ترامب  داخلية  قبل 
الرئيس  من  وكال  وهيالري  أوباما  بين  العالقات  أسرار  للعيان  كشفت  و  التساؤوالت 
الفوضى في  السابق نيكوال ساركوزي و قطر وجماعة اإلخوان، بهدف نشر  الفرنسي 
شعبيته  بدأت  الذي  بليبيا،  القذافي  معمر  العقيد  بنظام  واإلطاحة  األوسط  الشرق 

النفطي  بالده  ومخزون  ثروته  و  تزداد 
كل  و  للنفط  تأميميه  بعد  خاصة  يزداد 
بذلك  مضيقا  االقتصادية  القطاعات 
فكان  العالمية،  الشركات  على  الخناق 
على  »الحفاظ  من  األطراف  لهذه  بد  ال 
مصالحها و فرض هيمنتها على إفريقيا« 
لم  لكنها  ليبيا  في  الفوضى  فأحدثت 
تحسن«التخطيط« لكبح جماحها ما أدخل 

البالد في سراديب الصراعات و التشتت.

دونالد ترامب..ال أرى« دورا 
ألمريكا في ليبيا«

السابق  األمريكي  للرئيس  يكن  لم 

أن  أوباما  بــاراك  السابق  األمريكي  الرئيس  اعتبر 
التدخل في ليبيا من أجل إسقاط نظام العقيد معمر 
القذافي، قد حقق »النتائج المرجوة منه وهي تنحية 
القذافي من الحكم«، مستدركا بأن الوضع في ليبيا 

خرج عن السيطرة و تحول إلى »فوضى«. 

،،،،



14 الخميس  19  نوفمبر  2020             العدد: 140 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

باراك أوباما مساهمات تذكر في حلحلة األزمة الليبية و قد اعترف بفشله في ذلك قبيل 
تنحيه. و مع تولي دونالد ترامب زمام الواليات المتحدة األمريكية )الرئيس الخامس و 
األربعون ألمريكا من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2021(،تطلع الكثيرون بآمال كبيرة 
صدم  ترامب  لكن  اإلخوان.  تمركز  من  وتحد  »الفوضى«  مع  ستقطع  جديدة  لعهدة 
السابق  اإليطالي  الوزراء  رئيس  مع   ،2017 أبريل   20 في  الشهير  بتصريحه  الجميع 
باولو جينتيلوني حين طالبه بدور أكبر في الملف الليبي فأجاب ترامب بأنه ال يرى »دورا 
بما  األدوار  من  بالعديد  حاليا  »تقوم  المتحدة  الواليات  أن  وأضاف  ليبيا«،  في  ألمريكا 
فيه الكفاية في أماكن مختلفة من العالم«، مفيدا في تصريح الحق أن« الدور األمريكي 
هناك يقتصر على محاربة اإلرهاب، والجماعات المسلحة فقط«. فوضع بذلك الرئيس 
األمريكي الجديد دونالد ترامب نقاط استراتيجيته« السلبية« على حروف األزمة الليبية 

التي تعمقت ودخلت في منعرجات خطيرة من الحروب و الصراعات.
ورغم تنامي التدخالت التركية عسكريا واقتصاديا وتغلغل ميليشياتها في المشهد 
الليبي بطرابلس، وقفت اإلدارة األمريكية 
المراقب  موقف  ترامب  عهدة  في 
من  طرابلس  العاصمة  تمثله  ما  رغم 
األمريكي«الغائب«.  للشريك  أهمية 
الموقع  ديفينس،  بريكينج  أصدر  وقد 
السياسية،  بالتحليالت  المعني  األمريكي 
العسكرية  القضايا  في  والمتخصص 
والجيواستراتيجية، تقريرا يندد بالموقف 
اإلدارة  فيه  وأوصي  »الضبابي«  األمريكي 
األمريكية بضرورة صياغة موقف مباشر 

من األزمة الليبية المحتدمة.
المتواصلة  المناشدات  تالقي  لم 
مصر  غرار  على  الدول  من  العديد  من 
اإلنخراط  على  األمريكي  الرئيس  لحث 
رغم  صاغية  آذانا  الصراع  كواليس  في 
األزمة  مناقشة  في  تحركه  و  أحيانا  سعيه 

واقتصاديا  عسكريا  التركية  التدخالت  تنامي  رغم 
وتغلغل ميليشياتها في المشهد الليبي بطرابلس، 
موقف  ترامب  عهدة  في  األمريكية  اإلدارة  وقفت 
المراقب رغم ما تمثله العاصمة طرابلس من أهمية 

للشريك األمريكي«الغائب«. 

،،،،
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مع أطراف الصراع المحلية و الدول المتداخلة، لكن تلك النقاشات لم تتجاوز الشكلي 
خطوة  بكل  بياناتها  في  ترحب  كانت  األمريكية  المتحدة  الواليات  أن  مع  الفعلي  إلى 
إيجابية يتقدمها الملف الليبي محافظة بذلك على«ضبابية« موقفها في عهد الرئيس 
األميركي دونالد ترامب. وقد شاركت وزارة الخارجية األمريكية في بعض المحادثات 
بشأن مستقبل ليبيا، حيث شارك وزير الخارجية مايك بومبيو، هذا العام، في قمة ليبيا 
فشلت  التي  و  النار،  إطالق  لوقف  خطة  خاللها  وضع  والتي  برلين،  استضافتها  التي 

الحقا،و من بين الدول المشاركة فرنسا وروسيا وتركيا.
كشف العديد من المسؤولين و قادة بعض الدول في تصريحات خاصة أن دونالد 
الرئاسية،  االنتخابات  قبيل  الليبية  الحرب  في  التورط  تجنب  يفضل  بأنه  أكد  ترامب 
المسألة  تسوية  على  وحَثهم  كاهله،  تثقل  الداخلية  القضايا  من  كثيرا  أنَّ  خاصة 
بأنفسهم، مفيدا أنه سيدعم الحلول التي يتوصلون إليها، مما زاد من »غموض« موقفه 

تجاه الملف الليبي.
من جانب آخر يرى الخبراء و المحللون أن تدخل إدارة ترامب كان«نشيطا« خاصة في 
اآلونة األخيرة حينما عمقت األزمة مشاكل النفط و أوقفت إنتاجه، و مع تراجع مخزونات 
النفط الخام األمريكي، حسب إدارة معلومات الطاقة األمريكية، وجدت أمريكا نفسها 
ملزمة على التدخل في األزمة الليبية، حيث أعلنت واشنطن في بيان لها معارضة البيت 

األبيض بشدة التدخل العسكري األجنبي 
إلى  مشيرة  النفطية،  وحقولها  ليبيا  في 
دونالد  الرئيس  من  شخصية  متابعة 
عدة  مع  بالتواصل  الليبي  للملف  ترامب 
الخارجية  وزير  تباحث  العالم.و  حول  قادة 
نظيره  مع  بومبيو  مايك  األميركية 
المصري سامح شكري في محادثات سبل 
ليبيا  في  النار  إلطالق  وفوري  دائم  وقف 

للحفاظ على استقرار المنطقة بأكملها.
العقوبات  كانت  أخرى،  حركة  وفي 
األميركية  الخزانة  فرضتها  التي  المالية 
مالطا  في  ليبية  تهريب  شبكة  على 
األمريكية  اإلدارة  لتعمق  إشارة  كانت 
بشكل  أكدت  الليبي،إذا  الصراع  في 
إجراءات  اتخاذ  ستواصل  مباشرأنها 
يقوضون  الذين  أولئك  ضد  ملموسة 
السالم واألمن واالستقرار في ليبيا. وقال 

المتحدة  الواليات  إن  له،  بيان  في  أوبراين،  روبرت  لترامب،  القومي  األمن  مستشار 
تعارض بشدٍة »التدخل العسكري األجنبي، ومن ذلك استخدام المرتزقة والمتعاقدين 
العسكريين الخاصين، من جانب أي طرف«.و شدد أوبراين على أن الواليات المتحدة 
»طرف فاعل ولكنه محايد« في الصراع الليبي، مشيرا في بيانه، إلى أنه »من الواضح أنه 

ال يوجد جانب رابح« في األزمة الليبية.
عهد  في  األمريكي  التدخل  يكن  لم  الخبراء  وتصريحات  والتقارير  اآلراء  حسب 
أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  تدخل  فبعد  ما«  حد  إلى  »مهما  السابقين  الرئيسين 
األزمة«  حلحلة  عن  نفسه«عاجزا  وجد  القذافي  معمر  بالعقيد  اإلطاحة  في  ومساهمته 
بعد تفشي »الفوضى« و اكتفى بمطاردة أوكار داعش، أما الرئيس دونالد ترامب فتميز 
القومي،  أمنه  مستشار  تعبير  حسب  المحايد«  »الفاعل  و  والضبابية  بالغموض  موقفة 
لألزمة  جذري  حل  في  ملموسة  مساهمة  تثمر  أن  دون  الرئيسين  كال  فترة  فانتهت 
المجتمع  تطلعات  تبقى  بايدن  جو  الجديد  األمريكي  الرئيس  انتخاب  الليبية.ومع 
المحلي واإلقليمي والدولي لتدخالت جادة وبناءة من طرف الواليات المتحدة األمريكية 
قائمة للدفع باالتفاقات والحلول التي توصلت إليها األزمة الليبية«المرتحلة« من بر آلخر 
بحثا عن »الحل السياسي السلمي« الذي يعيد لليبيا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي في 

إفريقيا، استقرارها.

مع انتخاب الرئيس األمريكي الجديد جو بايدن تبقى 
والدولي  واإلقليمي  المحلي  المجتمع  تطلعات 
المتحدة  الواليات  طرف  من  وبناءة  جادة  لتدخالت 
التي  والحلول  باالتفاقات  للدفع  قائمة  األمريكية 

توصلت إليها األزمة الليبية«المرتحلة« من بر آلخر .

،،،،
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العبانيالعباني::  ندعو اإلدارة 
األمريكية الجديدة 

للوقوف على مسافة واحدةللوقوف على مسافة واحدة
من كل الليبيين

رأى عضو مجلس النواب د. محمد عامر العباني، 
ثرواتها،  وحجم  االستراتيجي،  ليبيا  موقع  أن 

السياسية،  األنظمة  كل  تستهوي  يجعلها 
الفتا إلى أن اإلدارة األمريكية الجديدة 

وستسعى  ذلك  من  استثناء  ليست 
هذا  استقطاب  على  جاهدة 

الفضاء لصالحها.
يستوجب  :«إنه  العباني،  وقال   
على اإلدارة األمريكية الجديدة 
الوقوف على مسافة واحدة من 

كل الليبيين وتقديم الدعم الدولي والمساعدات 
من  البالد  بإخراج  الكفيلة  واللوجستية  الفنية 
حول  التفاصيل  من  ولمزيد  أزمتها«. 
وتأثيرها  األمريكية  االنتخابات 
كان  الليبي،  الملف  على 
اإلخبارية«  إفريقيا  لـ«بوابة 
عضو  مع  الحوار  هذا 
محمد  د.  النواب  مجلس 

عامر العباني، 
وإلى نص الحوار:

تقرير/ همسة يونس
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كيف ينظر الليبيون لالنتخابات األمريكية؟
شأن  أمريكا  في  االنتخابات  بأن  يعتقدون  األرض  شعوب  من  كغيرهم  الليبيون 
والتداول  دولتهم  رئيس  اختيار  في  األمريكي  للشعب  واستحقاق  صرف  أمريكي 
السلمي على السلطة وفقا الديمقراطية التي ارتضاها الشعب األمريكي، أما نتائج 
هذه االنتخابات فقد تؤثر على مجريات األحداث في ليبيا، وخاصة إذا ما أخذنا بعين 
االعتبار أن الحزب الديموقراطي برئاسة أوباما قد كان سندا للجماعات اإلسالمية 

أثناء »الربيع العربي«.

ماذا عن تأثر الملف الليبي بنتائج االنتخابات األمريكية؟
فيه  غضت  التي  الوقت  ففي  الليبي،  الملف  على  تأثيرات  هناك  ستكون  بالطبع 
أمريكا البصر على ما قامت به تركيا من تدخل مباشر بالسالح والمرتزقة لدعم 
أخضر من  بمثابة ضوء  البعض  اعتبره  الذي  األمر  الليبي-  الغرب  المليشيات في 
قبل أمريكا للتدخل التركي في ليبيا- فأننا نعتقد بأن أمريكا في عهدها الجديد 
لن تسمح لتركيا باالستمرار في ممارسة الغطرسة وتهديد السلم واألمن الدولي، 

الناتو،  حلف  في  عضواً  أنها  خاصة 
من  وعناية  اهتمام  سيلقى  والذي 

اإلدارة الديموقراطية.

االنتخابات  نتائج  تنقذ  هل 
األمريكية تيار اإلسالم السياسي 

في ليبيا من االنهيار؟
التيار  تلقاه  ما  يتجاهل  أحد  ال 
المرتبطة  والجماعات  اإلسالمي 
أوباما  إدارة  من  قوي  دعم  من  به 
ال  ذلك  ولكن  الديموقراطية، 
سوف  الديموقراطيين  أن  يعني 

نتائج هذه االنتخابات قد تؤثر على مجريات األحداث 
أن  االعتبار  بعين  أخذنا  ما  إذا  وخاصة  ليبيا،  في 
سندا  كان  قد  أوباما  برئاسة  الديموقراطي  الحزب 

للجماعات اإلسالمية أثناء »الربيع العربي«.

،،،،
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رهيبة  خروقات  من  اإلسالمي  التيار  به  قام  ما  مع  السياسة  نفس  في  يستمرون 
لحقوق اإلنسان وما نتج عن ذلك من فساد في الحياة السياسية واالقتصادية.

في  التركي  التدخل  مع  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  ستتعامل  كيف  برأيك.. 
ليبيا؟

مازال بإمكان اإلدارة األمريكية أن تعيد النظر في سياساتها الداعمة لتركيا، خاصة 
المتوسط، والقوقاز،  العدوانية في مناطق الشرق األوسط، وشرق  السياسات  تلك 
على  تركيا  وتشجيع  أفريقيا،  وشمال 
ألمح  الليبي، وهذا ما  الغرب  االنسحاب من 

إليه السيد بايدن في حملته االنتخابية.

الستعادة  واشنطن  ستسعى  هل 
نفوذها في ليبيا والمنطقة؟

وحجم  االستراتيجي،  ليبيا  موقع 
األنظمة  كل  تستهوي  يجعلها  ثرواتها، 
الجديدة  األمريكية  واإلدارة  السياسية، 
الجديدة  اإلدارة  وستسعى  استثناء،  ليست 
جاهدة على استقطاب هذا الفضاء، وإبعاد 

الروس واألتراك عنه.

ما المطلوب من اإلدارة األمريكية 
الجديدة لدعم الملف الليبي؟

الجديدة  األمريكية  اإلدارة  على 
كل  من  واحدة  مسافة  على  الوقوف 
شعب  أنهم  على  معهم  والتعامل  الليبيين 
الدولي  الدعم  وتقديم  الرشد،  سن  بلغ 
الكفيلة  واللوجستية  الفنية  والمساعدات 

بإخراج البالد من أزمتها.

لتركيا  تسمح  لن  الجديد  عهدها  في  أمريكا   **
باالستمرار في ممارسة الغطرسة وتهديد السلم 
حلف  في  عضوًا  أنها  خاصة  الدولي،  ــن  واألم
اإلدارة  من  وعناية  اهتمام  سيلقى  والذي  الناتو، 

الديموقراطية.

** على اإلدارة األمريكية الجديدة الوقوف على 
معهم  والتعامل  الليبيين  كل  من  واحدة  مسافة 
على أنهم شعب بلغ سن الرشد، وتقديم الدعم 

الدولي والمساعدات الفنية واللوجستية

،،،،
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فرج زيدان

تقرير/ سوزان الغيطاني

الملف الليبي ليس 

من أولوياتأولويات اإلدارة 
األمريكية الجديدة

أكد الباحث الليبي في الشؤون االستراتيجية د.فرج زيدان أن الملف الليبي ليس من أولويات اإلدارة 
األمريكية الجديدة مبينا في مقابلة مع صحيفة المرصد أن إدارة الواليات المتحدة األمريكية للملف 

الليبي تتم عبر دوائر مؤسسات الحكم الرسمية التي أصبحت نشطة خالل الفترة الماضية.
وأضاف أن هناك حالة انقسام في آراء المتابعين للمشهد الليبي بشأن موقف الرئيس األمريكي المنتخب جو 
بايدن من الملف الليبي حيث أن البعض يرى أنه لن يختلف كثيرا عن موقف الرئيس الحالي دونالد ترامب فيما 

يرى فريق آخر أنه ربما يعود لسياسات الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما.. إلى نص الحوار:
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كيف تتابعون فوز جو بايدن برئاسة الواليات المتحدة األمريكية؟
اإلقليميين  المتابعين  آراء  في  الحال  هو  كما  الليبيين  آراء  في  انقسام  هناك 
والدوليين حول مدى وجود اختالفات في التوجهات بين الرئيس الحالي دونالد 
ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن لكن مدى هذه االختالفات سوف يتضح 

بعد 100 يوم من تولي بايدن لمنصبه.

إلى أين تتجه التوقعات بشأن سياسة بايدن؟
المجمع االنتخابي في ديسمبر لصالح بايدن سوف يجري  إذا حسم األمر في 

آراء  وهناك  الملفات  تقسيم 
بسياسات  يتعلق  فيما  متنوعة 
سيعود  أنه  يرى  فالبعض  بايدن 
باراك  السابق  الرئيس  لسياسات 
أوباما فيما يرى آخرون أن سياسة 
بايدن لن تختلف كثيرا عن ترامب 
ألن البالد تدار من خالل مؤسسات 

وليس من خالل أشخاص. 

الواليات  إدارة  بشأن  وماذا 
المتحدة للملف الليبي؟

الواليات  في  الليبي  الملف 
خالل  من  يدار  حاليا  المتحدة 
الرسمية  الحكم  مؤسسات  دوائر 

في  الحال  هو  كما  الليبيين  آراء  في  انقسام  هناك 
آراء المتابعين اإلقليميين والدوليين حول مدى وجود 
دونالد  الحالي  الرئيس  بين  التوجهات  في  اختالفات 

ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن.

،،،،
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ممثلة في البنتاجون ووزارة الخارجية حيث أن هذه الدوائر كانت غير نشطة مع 
بداية تولي ترامب مقاليد السلطة في الواليات المتحدة لكنها بدأت تنشط 
أو غيرها  تركيا  أو  روسيا  ليبيا سواء  الدولية بشأن  التفاهمات  عندما الحظت 
المتحدة  الواليات  يجعل  مميز  جغرافي  بموقع  تتمتع  ليبيا  أن  إلى  باإلضافة 

تهتم بهذا الملف.
برأيك إلى أي مدى سيشكل الملف الليبي أولوية لإلدارة األمريكية القادمة؟

األبيض  فهناك  البيض  أولويات  رأس  لن يكون على  الليبي  الملف  أن  أعتقد 
ملفات أخرى أكثر أهمية بالنسبة لإلدارة 

األمريكية من الملف الليبي.

تيار  من  الموقف  بشأن  وماذا 
اإلخوان؟

هذا الملف يندرج ضمن حالة االستقطاب 
الديمقراطي  الحزب  فداخل  الموجودة 
لم  وبايدن  يسار  وآخر  يمين  تيار  هناك 
التي  السياسة  مع  تام  وفاق  على  يكن 
ووزيرة  العربي  الربيع  مشروع  هندست 
هيالري  السابقة  األمريكية  الخارجية 
كلينتون كما أن هناك إرادة دولية لتثبيت 
أن  أعتقد  لذلك  المنطقة  في  االستقرار 
اإلدارة األمريكية ستسير بشكل متوازن 
حيث أن لديها تحالفات مع األنظمة التي 
تحالفات  لديها  أن  كما  اإلخوان  ترعى 
مع  متوافقة  الغير  األنظمة  مع  أخرى 

اإلخوان  

يدار  حاليا  المتحدة  الواليات  في  الليبي  الملف   **
من خالل دوائر مؤسسات الحكم الرسمية ممثلة في 

البنتاجون ووزارة الخارجية.

السياسة  مع  تام  وفاق  على  يكن  لم  بايدن   **
التي هندست مشروع الربيع العربي ووزيرة الخارجية 

األمريكية السابقة هيالري كلينتون. 

،،،،
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كاريكاتير

محمد قجوم


