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ومتهد لذلك ببيان
ّ ، تتناول هذه الدراسة سياسات الالعبني اإلقليميني والعامليني يف ليبيا:ملخص

.وتبي التهديدات واملصالح التي أراد الالعبون التدخل من أجلها يف ليبيا
ّ ،كيفية اندالع األزمة
 وتتوقف عند األطراف املحلية ورصاع السلطة قبل،كام ّأنا حت ّلل األسباب البنيوية لألزمة الليبية
 مثل اإلمارات العربية املتحدة ومرص،تسليط الضوء عىل التنافس الدويل يف ليبيا بني بعض البلدان
ّ  وتثبت،وفرنسا والواليات املتحدة وروسيا وإيطاليا وتركيا
أن بروز السلوك العدواين لبعض
ّ الدول أ ّدى إىل عرقلة
َ السلمي
.وش ّله
احلل السيايس
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ABSTRACT This current study deals with regional and global actors’ policies
in Libya. It tries introducing that by discussing how the crisis erupted. Then it
addresses the threats and interests which for actors wanted to interfere in Libya.
While the study discusses the structural causes of the Libyan crisis, it also discusses
the local parties and power struggle. Then it focuses on international competition
in Libya among countries like the Arab United Emirates, Egypt, France, the United
States, Russia, Italy and Turkey. The emergence of aggressive behaviours in some
countries led to block and paralyze peaceful political solution.
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المدخل:
مصدرا للرصاع عىل السلطة يف هذه املنطقة؛
مهم ًة من شأهنا أن تكون
ً
ُت َعدّ ليبيا دول ًة ّ
املهمة
نظرا ملوقعها اجلغرايف اإلسرتاتيج 
ي يف رشق البحر املتوسط .وقد تزايدت هذه املكانة ّ
ً
بفضل "اتفاقية ترسيم حدود مناطق النفوذ البحري" التي ُو ِّقعت بني تركيا وليبيا يف 27
فتوجهت األنظار إىل احلرب األهلية الدائرة يف ليبيا .عالو ًة عىل ذلك،
ترشين الثاين ّ ،2019
استطاعت أنقرة بفضل هذه االتفاقية إحباط مساعي مرص و(إرسائيل) واليونان وإيطاليا
وفرنسا إليصال موارد الطاقة التي يف رشق املتوسط إىل أوربا من خالل نبذ تركيا خارج
املوازنات التي يف هذه املنطقة .ومن َث ّم فإن استدامة هذه االتفاقية يعتمد عىل استمرارية
وجود حكومة املصاحلة الوطنية التي مت ّثل السلطة الرشعية يف ليبيا ،والقضاء عىل متدّ د خليفة

حفرت .من ناحية أخرى ،ترى الكتلة املعارضة لرتكيا أن استمرارية املكاسب يف رشق البحر

املتوسط عمو ًما ويف ليبيا عىل وجه اخلصوص تعتمد عىل أن يكون حفرت هو املنترص املطلق
يف احلرب األهلية الليبية .يف هذا السياق ،يمكن القولّ :
إن احلرب األهلية يف ليبيا -بال
ٍ
ٍ
مبارشة االجتاه الذي سيأخذه رصاع املصالح يف رشق
وبصورة
ريب -هي التي ستحدّ د
املتفوق يف هذا الرصاع.
البحر املتوسط ،وحيدّ د ّ

من أجل فهم العالقة بني األزمة الليبية والرصاع عىل السلطة يف رشق البحر
ِ
ِ
اآلتيني :كيف اندلعت األزمة يف ليبيا؟
السؤالني
املتوسط ،هناك حاج ٌة إىل اإلجابة عن

وما التهديدات أو املصالح التي من أجلها أراد الالعبون اإلقليميون والعامليون التدخل
ِ
السؤالني تتكون دراستنا من قسمني
يف شؤون هذا البلد اإلسرتاتيجي؟ يف سياق هذين
ِ
رئيسني :يف القسم األول سنتناول األسباب البنيوية لألزمة الليبية ،من خالل التطرق

إىل املشكالت التي عاشتها ليبيا خالل الفرتة املمتدة من سقوط نظام القذايف عام 2011

ٍ
بإجياز عن األطراف املحلية يف
إىل اندالع احلرب األهلية عام  ،2014وسنتحدث

احلرب األهلية الليبية ،وعن رصاع السلطة الذي أبدته هذه األطراف منذ عام 2014

إىل يومنا هذا .ويف القسم الثاين من دراستنا سنس ّلط الضوء عىل التنافس الدويل الذي

يوسع جمال املناورة أمام الالعبني املحليني يف احلرب األهلية الليبية ،وسياسات الالعبني
ّ
اإلقليميني والعامليني البارزين يف هذا التنافس ،مثل اإلمارات العربية املتحدة ومرص

وفرنسا والواليات املتحدة وروسيا وإيطاليا وتركيا يف ليبيا ،ونتطرق يف الوقت ذاته إىل
املصالح والتهديدات التي تشكّل سياسات هذه البلدان ،ونكشف الغطاء عن التعهدات

العسكرية التي تؤثر يف مسار احلرب األهلية يف ليبيا وشدّ هتا.
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من الثورة �إلى غزو طرابل�س :الظروف التي �أخذت ليبيا �إلى الحرب الأهلية
بنى معمر القذايف الذي وصل إىل السلطة بانقالب يف عام  1969قطاع األمن -والس ّيام
جمزأة للغاية ،ومتوازنة ،وذلك خشية أن يشهد انقال ًبا مضا ًّدا .فأنشأ
اجليش -عىل وحدات ّ
وحدتني أمنيتني خمتلفتني؛ لضامن نظامه وأمنه الشخيص ،ومها :اللجنة الدفاعية املؤ ّقتة،
واللجنة األمنية الدائمة املستق ّلة عن اجليش 1.وأبرز هذه الوحدات كتيب ُة اللواء الـ32
تتكون
بقيادة مخيس القذايف نجل معمر القذايف .كانت هذه الوحدات األمنية النخبوية ّ
من القبائل املوالية للنظام .وبينام كان مصري الوحدات النخبوية األمنية التي تشهد تفك ًكا
يف قطاع األمن إبان الثورة يف ليبيا هو القضاء عليها ك ّل ًّيا ،كان اجليش النظامي الضعيف
يف األصل يعاين انقسا ًما فعل ًّيا إىل كيانني .من ناحية أخرى ،متكنت اجلامعات الثورية التي
قامت بأدوار نشطة يف إسقاط نظام القذايف من تشكيل نفسها للحفاظ عىل هيمنتها يف
مناطق وجودها .ولعل من املعروف ّ
أن املشكلة الرئيسة التي واجهتها ليبيا يف هذا الوسط
هرمي يضم مجيع اجلامعات املسلحة التي تدافع
كانت بناء قطاع أمني جديد ،وإنشاء نظام
ّ
عن الثورة.
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من أجل دمج اجلامعات املسلحة يف التسلسل اهلرمي للدولة ُأ ِ
نشئت مؤسستان رئيستان
مستقلتان عن اجليش خالل الفرتة االنتقالية:

إحدامها اللجنة األمنية العليا التي ُأ ِّسست يف بنية وزارة الداخلية؛ لتقوم بفعالياهتا
بصفتها قوات اإلنقاذ .وكان الغرض األسايس من تأسيس هذه اللجنة هو َل ُّ اجلامعات
ٍ
واحد ،والقضاء عىل الفوىض،
الثورية ،والسيام املوجودة يف العاصمة طرابلس حتت سقف
ٍ
مقاتل إىل اللجنة
ضم  25ألف
وحتقيق األمن يف البالد .يف املرحلة األوىل ،كان اهلدف ّ
األمنية العليا ،لكن عدد املسجلني يف هذه اللجنة بلغ  150أل ًف ا يف غضون عا ٍم واحد .وهذا
ٍ
مؤسسة تنقل موارد الدولة إىل اجلامعات
الوضع أ ّدى إىل حتويل اللجنة األمنية العليا إىل
املسلحة .من ناحية أخرى ،استمرت املجموعات املنضمة إىل اللجنة األمنية العليا بالتحرك
التحرك ضمن النظام اهلرمي الداخيل للمؤسسة.
بدل من
الذايت بوصفها مجاعات مستقلة ً ،
ّ
ٍ
إشارة إىل هذا املوضوع ،حتدث هاشم برش قائد اللجنة األمنية العليا يف طرابلس عن
ويف
الوحدات املوجودة خارج العاصمة ،وقال :إهنا تتحرك ذات ًّي ا من دون علمه ،وال تعرتف
2
بالسلطة الوطنية .

ضم اجلامعات املسلحة إىل الوحدات األمنية
واملؤسسة األخرى التي ُشكِّلت يف سياق ّ
هي قوات الدرع الليبية .إذ بدأت قوات الدرع الليبية التي هي نتاج التضامن بني اجلامعات
املسلحة عىل خالف اللجنة األمنية العليا -تبدي فعالياهتا يف بنية وزارة الدفاع يف عام
 .2012وكان اهلدف الرئيس للمؤسسة هو مساعدة اجليش الليبي يف حتقيق أمن حدود
البالد ،والسيطرة عىل املوانئ واملرافق اإلسرتاتيجية .فكانت قوات الدرع الليبية التي تبدو
ٍ
مظهر خيتلف عن مظهر اللجنة األمنية العليا من حيث االنضامم تتكون من القوى الثورية
يف
التي يملك ٌّ
كل منها أهدا ًفا سياسية وعسكرية خمتلفة .ومن َث ّم فإن هاتني املؤسستني سمحتا
للجهات الفاعلة املحلية بالرصاع من أجل السلطة ،وبناء القدرات بنا ًء عىل موارد الدولة،
بدل من حل مشكلة األمن العام التي
ً
3
شهدهتا ليبيا إبان الثورة.

ف��ي الوق��ت ال��ذي �أخفق��ت في��ه
الخط��وات الت��ي ات ُِّخ��ذَ ت ف��ي قطاع
الأم��ن �إب��ان الث��ورة كان��ت هن��اك

تط��ورات �أخ��رى ع ّمق��ت الأزم��ة
الليبي��ة ،و�أدت �إل��ى االنق�س��امات
الت��ي تعي�ش��ها ليبي��ا الي��وم
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يف الوقت الذي أخفقت فيه اخلطوات
التي ُّ ِ
ات َذت يف قطاع األمن إبان الثورة
عمقت األزمة
كانت هناك تطورات أخرى ّ
الليبية ،وأدت إىل االنقسامات التي تعيشها
ليبيا اليوم ،وهي التطورات التي حصلت
عىل الساحة السياسية .يف هذا السياق،
انكسارا
شكلت انتخابات حزيران 2014
ً
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جا ًّدا .فكان املتو ّقع بحسب مسودة الدستور التي صيغت خالل الفرتة االنتقالية أن يتشكل
جملس النواب ويعمل يف بنغازي إثر انتخابات حزيران  .2014لكن اجتامع جملس النواب يف
مدينة طربق بعد االنتخابات؛ ألسباب ٍ
أمنية ،وإعالن املوالني حلفرت يف املؤمتر الوطني العام يف
كبريا يف الساحة السياسية.
طرابلس االستمرار يف العمل ضد هذا الترصف -أحدث انقسا ًما ً
وتسبب االنفصال بني جملس النواب واملؤمتر الوطني العام إىل تصعيد النزاع يف ليبيا ،نتيجة
القرار الذي اختذته املحكمة العليا بإلغاء مجيع القوانني التي سنّها جملس النواب يف ترشين
الثاين  ،2014بنا ًء عىل القرار الذي أصدرته وحدة العمليات ومفوضية االنتخابات العليا
4
بشأن حصول جتاوزات يف انتخابات  ،2014وذلك بعد اعرتاض املؤمتر الوطني العام.
وقبيل هذه االنكسارات التي حصلت يف الساحة السياسية ،بدأت تتضح األطراف املحلية
يف احلرب األهلية .فتشكل حتالف باسم "شفق ليبيا" بني طرابلس ومرصاتة ضد ميليشيات
لواء الزنتان الذي زاد من نفوذه يف العاصمة طرابلس خالل الفرتة االنتقالية .ويف جنوب
البالدُ ،أ ِّسس حتالف باسم "عملية الكرامة" بقيادة حفرت ملحاربة اجلامعات اإلسالمية يف
بنغازي .وانضم إىل هذا التحالف ميليشيات الزنتان التي دعمت حماولة انقالب حفرت يف
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ٍ
أهلية يتصارع فيها
انجرت ليبيا إىل حرب
شباط  .2014ومع حلول صيف عام َّ ،2014
5
عدد من الالعبني يف غرب البالد ورشقها بعد اجتامعهم حتت سقف التحالفات الثنائية.

قمم حلل
بينام كانت البالد تشهد اشتباكات عنيفة بني اجلامعات ،عقدت األمم املتحدة ً
األزمة الليبية بالطرق السلمية بنا ًء عىل مبادرة بعثة األمم املتحدة لدعم ليبيا .أوىل هذه
وأخريا يف مدينة الصخريات
القمم ُع ِقدت يف مدينة غدامس عام  ،2014ثم يف جنيف،
ً
ُوصل إىل اتفاق هنائي .ففي الصخريات يف كانون األول  2015اجتمعت
املغربية حيث ت ِّ
الفصائل السياسية التي تفرقت بفعل احلرب األهلية ،وو ّقعت عىل االتفاق السيايس الليبي
تقرر بناء حكومة
الذي أرسى أسس العملية االنتقالية اجلديدة .ويف نطاق هذا االتفاقّ ،
املصاحلة الوطنية حتت قيادة فائز الرساج ،عىل أن يواصل املؤمتر الوطني العام وجوده يف
طرابلس بصفته جملس الرقابة ،وأن يواصل جملس النواب وجوده يف طربق بصفته املجلس
الترشيعي 6.ورغم أن حكومة املصاحلة الوطنية استطاعت الوصول إىل العاصمة طرابلس
وبارشت عملها ،فإن هذه العملية اجلديدة مل تسلم من أن تكون ضحية للرصاع عىل السلطة
بني الالعبني املحليني؛ ألن حكومة املصاحلة الوطنية املبنية حتت سقف املؤمتر الوطني العام
قاومت ّ
احلل ،وحصلت رصاعات طويلة بني الفصائل التي تدعم هذه احلكومة ،وبني
الفصائل التي تبدي الوالء حلكومة املصاحلة الوطنية 7.بعبارة أخرى ،دخل حتالف "شفق
ليبيا" الذي نجح يف إخراج فصائل الزنتان من العاصمة يف رصاع جديد عىل السلطة بعد أن
شهدت انقسامات داخلية .وبينام كانت هذه األحداث جتري يف غرب ليبيا سيطر حفرت عىل
املدينة من خالل القضاء عىل الفصائل املوجودة يف بنغازي .يف غضون ذلك سيطر حفرت
عىل املنشآت النفطية التي يف خليج رست ً
أول ،ثم استوىل عىل مدينة درنة ،فنزل إىل جنوب
العاصمة طرابلس ،إىل أن سيطر عىل مدينة سبها .وأعلن حفرت الذي حارص طرابلس من
اجلنوب والغرب بدعم بعض الفصائل؛ احلرب عىل حكومة املصاحلة الوطنية ،وامليليشيات
التي سيطرت عىل العاصمة يف  4نيسان .2019

ثم عادت ليبيا لتشهد مرة أخرى رصا ًع ا بني حتالفني خمتلفني بفعل هذا االعتداء كام يف
عام  .2014فعىل اجلبهة التعديلية التي يقودها حفرت توجد الكتائب النخبوية التي تشكل
األركان األساسية للقوات املسلحة العربية الليبية التي متثل قيادهتا باملعنى العام .وإىل جانب
هذه الكتائب ،يشكل املوالون للنظام القديم املنحدرون من خمتلف املناطق الليبية ،والسلفيون
املدخليون العمود الفقري للتحالف املذكور .وكذلك جمموعة فاغنر املدعومة من روسيا،
واملرتزقة األجانب القادمون من السودان وتشاد هي التشكيالت املسلحة األخرى البارزة يف
التحالف 8.بمظهره هذا ،يم ّثل التحالف هياكل تنظيمية حيمل ّ
كل منها مصالح وأهدا ًف ا خمتلفة،
استبدادي حتت قيادهتا ،وبعض املجموعات األخرى
إذ إن بعض املجموعات حتلم ببناء نظا ٍم
ّ
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تطمع يف استعادة موقع السلطة الذي فقدته بعد ثورة  ،2011وهناك جمموعات أخرى تشكّل
ٍ
جانب آخر،
حتال ًف ا بغرض اكتساب القدرات العسكرية وحتقيق املكاسب االقتصادية .من
يشكل حتالف الوضع الراهن حتت مظلة حكومة املصاحلة الوطنية ثمرة التعاون املوجه للتهديد
املشرتك بني اجلامعات التي تسيطر يف الغالب عىل العاصمة و /أو خترتق طرابلس بنا ًء عىل
عالقات سياسية خمتلفة .وتشكل مليشيات مرصاتة ،وميليشيات طرابلس التي ت ُِعدّ هجامت
أيض ا الفصائل املسلحة القادمة
حفرت هتديدً ا لوجودها العمود الفقري هلذا التحالف .وهناك ً
من املدن الصغرية التي يف جوار العاصمة ،وفصائل الزنتان بقيادة أسامة جوييل ،قائد مركز
9
العمليات املشرتكة الغربية يف حكومة املصاحلة الوطنية.
وعىل الرغم من أن الرصاعات يف ليبيا منذ عام  2014هي نتيجة ملشكلة األمن العام
التي عاشتها ليبيا إبان الثورة ،واخلوف الذي ظهر بني الالعبني املحليني بسبب هذه املشكلة،
ورشوط املساعدات اخلاصة هبا ،والظروف البنيوية ،مثل الرصاع عىل السلطة -فإن
الديناميات الدولية لألزمة حتمل أمهي ًة كبري ًة من حيث قياس شدة الرصاعات .فاملساعدات
مهمة للغاية
العسكرية والسياسية واالقتصادية التي ستوفرها اجلهات الفاعلة الدولية ّ
من حيث حتديد مسار الرصاعات ،بالنسبة للفصائل املسلحة املحرومة من معظم ميزات
الدولة( ،مثل زيادة القدرات بإمكاناهتا اخلاصة) .يف احلالة الليبية ،تتوسع حقول املناورة
أمام الالعبني املحليني ،وتسهل مكتسباهتم امليدانية بالتحالفات غري املتكافئة ،سواء بسبب
موارد الطاقة املتوفرة يف ليبيا ،أم بسبب موقعها اإلسرتاتيجي يف رشق البحر املتوسط .يف
هذا السياق ،يمكن فهم تطور األزمة الليبية ابتدا ًء من اندالعها وانتها ًء بمظهرها احلايل يف
ضوء هنج اجلهات الفاعلة الدولية والسياسات التي تتبعها.

الأزمة الليبية في �ضوء التناف�س الدولي :الالعبون والم�صالح المختلفة
تنافسا دول ًّيا من
مثلام هو احلال يف كل احلروب الداخلية ،شهدت األزمة الليبية كذلك ً
خالل تدخل العديد من الالعبني الدوليني يف الرصاعات فيها بدوافع خمتلفة ،وأسهموا يف
تكثيف هذه الرصاعات .وعىل الرغم من أن هذا التدخل الدويل كان ف ّع ًال للغاية يف إنجاز
حتول إىل ديناميكية حدّ دت
الثورة بام يتامشى مع مطالب الليبيني يف املرحلة األوىل؛ فإنه ّ
مسار احلرب األهلية التي نشأت نتيجة للظروف املذكورة بإجياز آن ًفا ،وعىل التوازي مع
االنقسام الذي شهدته ليبيا بعد الثورة ،وجدت أطراف الرصاع يف الساحة الدولية مكاهنا
يف اجلبهتني املختلفتني.
يمكن الفصل بني التحالفات التي ُأ ِ
نشئت يف هذا السياق عىل شكل :التحالف التعدييل
الذي يدعم احلركة التوسعية حلفرت ،ويف مقابل ذلك حتالف الوضع الراهن الذي يسعى
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إىل االحتفاظ بمكاسب الثورة وسالمة األرايض الليبية .فيام يأيت تسلسل الالعبني الذين
يشكلون طالئع التحالف التعدييل :اإلمارات العربية املتحدة ومرص وروسيا وفرنسا
والسعودية واألردن ،أ ّما حتالف الوضع الراهن فيتشكل من قطر وتركيا ،وخارج إطار
هذين التحالفني كان للمشاركة املحدودة وغري املتناسقة للواليات املتحدة األمريكية
دورا ً
أثر حاسم يف سري الرصاع.
فعال يف إنجاز الثورةٌ -
وإيطاليا اللتني أ ّدتا ً

وإن كان ال بدّ من التطرق إىل الدول التي تشكل التحالفني املذكورين يف السياسة
الليبية ،فإن اإلمارات العربية املتحدة تأيت يف مقدمة الدول التي كان هلا دور يف اندالع احلرب
األهلية يف ليبيا وتطورها .والدافع الرئيس وراء التدخل اإلمارايت يف هذه األزمة هو توسيع
ساحة نفوذها يف املنطقة؛ مستفيدة من فراغ السلطة الذي ّ
حل هبا مع الربيع العريب 10.يف
سياق هذه املصلحة ،حتاول حكومة أبو ظبي توسيع نفوذها من خالل تدخلها يف ميادين
الرصاع يف املناطق اإلسرتاتيجية من حيث التجارة العاملية ،واملمتدة من اليمن إىل القرن
اإلفريقي ،ومن هناك إىل مرص فليبيا .وقد أقامت اإلمارات العربية املتحدة قواعد عسكرية
هلا يف جزيرة سوقطرة اليمنية ،وميناء عصب األريرتية ،وهي حتاول من خالل احلصول عىل
مكاسب هلا يف ليبيا بوصفها نتيجة هلذا اهلدف اإلسرتاتيجي ،وحتاول من خالل ذلك توسيع
11
نفوذها لتمتد حتى البحر املتوسط.

يف إطار املصالح املذكورة ،تقدم اإلمارات العربية املتحدة املساعدات العسكرية
واالقتصادية للجيش الوطني الليبي بقيادة حفرت بانتظام منذ عام  ،2014وهلا الدور احلاسم يف
انتشار هذه اجلبهة .فقد نظمت غارات جوية عىل مواقع قوات "شفق ليبيا" التي ُأ ِقيمت عىل
يد مناهضني حلفرت يف  2014يف طرابلس ،إىل جانب تقديمها األسلحة والذخائر العسكرية
مسلح ا
كفاح ا
ً
مليليشيات الزنتان التي تشارك يف ائتالف "عمليات الكرامة" التي كانت ختوض ً
مع اجلامعات يف املنطقة من أجل السيطرة عىل العاصمة طرابلس 12.يف التقارير السنوية التي
نرشها جملس األمن الدويل حول احلظر العسكري املفروض عىل ليبيا ،تُن َّفذ هذه املساعدات
من خالل طرف ثالث عرب الرشكات الوسيطة من دول خمتلفة ،مثل ألبانيا وأرمينيا وأوكرانيا.
من ناحية أخرىُ ،خ ِّصصت يف عام  2016القاعدة اجلوية قرب بلدة مرج للطائرات اإلماراتية
من أجل دعم عمليات حفرت املوجهة ضد املجموعات املسلحة يف بنغازي ودرنة يف رشق ليبيا،
ومتكنت قوات حفرت نتيجة الغارات اجلوية التي شنتها الطائرات األمريكية الصنع من طراز
الشبح ( )Archangelمن السيطرة عىل مدينة بنغازي يف عام  .2017وقد وصل ذلك الدعم
العسكري املذكور إىل ذروته باهلجوم عىل طرابلس يف  4نيسان .2019

إضافة إىل قواهتا العسكرية املوجودة هناك ،أسهمت اإلمارات يف تقدّ م الوحدات التابعة
لقوات حفرت وتنفيذها عد ًدا ال ُي َص من اهلجامت بالطائرات املسرية من طراز وينغ لونغ التي
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حصلت عليها من الصني 13.ومن أجل تغطية التكاليف االقتصادية جلميع هذه املساعدات
العسكرية ،تستعمل إىل حدّ كبري الثروة املالية الليبية املوجودة يف البنوك اإلماراتية منذ عهد
القذايف .حيث َت ْط َرح رشكة البرتول الليبية املوجودة يف طرابلس النفط الليبي يف األسواق
املؤسستان
الدولية ،وتُسدّ د عائدات النفط هذه إىل حساب البنك املركزي الليبي ،وتقوم هاتان ّ
بنشاطاهتام يف ظل حكومة املصاحلة الوطنية،وهذا جيعل حفرت اجلانب األضعف اقتصاد ًّي ا
ُعملت األصول املجمدة متاش ًي ا
باملقارنة مع منافسيه املحليني .ومن أجل تغطية هذا العجز ،است َ
مع قراري جملس األمن الدويل رقم  1970و 1973بعد استخدام نظام القذايف القوة املفرطة
ضد املدنيني يف جماالت خمتلفة ،مثل :توفري املعدات العسكرية املختلفة ،وإنشاء قاعدة خادم
اجلوية العسكرية ،وتدريب الوحدات التابعة حلفرت يف األردن.

وخارج إطار الدعم االقتصادي والعسكري الذي تقدّ مه حكومة أبو ظبي جلبهة حفرت
كانت تقوم بتقويض املباحثات السلمية املختلفة ّ
حلل األزمة التي جتري يف إطار األمم املتحدة.
خاصا
ففي املؤمترات التي بدأت يف عام  2014بمبادرة برناردينو ليون الذي ُع ِّي مم ّث ً 
ل أمم ًّيا ًّ
يف األزمة الليبية هبدف إجياد ّ
سلمي لألزمة ،كان هناك جتاهل ملطالب املؤمتر الوطني
حل
ّ
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العام لفرتة طويلة نتيج َة اجلهود اإلماراتية .وقد تسبب إعالن ليون عن اتفاق الطرفني عىل
القائمة احلكومية اجلديدة املزمع إنشاؤها بوصفها جز ًءا من العملية االنتقالية عقب املؤمتر
الذي ُع ِقد يف الرباط عاصمة املغرب يف عام  2015بشكل خاص -يف حدوث انقسام بني
املعارضني املناهضني حلفرت .وبينام كانت هذه املناقشات جتري يف املؤمتر الوطني العام نرشت
ربا حيمل مضمو ًن ا يكفي لذهاب اجلهود املبذولة خالل عام ونصف
صحيفة الغارديان خ ً
عرضا للعمل املعروض عليه من اإلمارات ،وهو قائم
سدى .فقد عرض اخلرب أن ليون قبل ً
عىل رأس عمله 14.وعىل الرغم من استقالة ليون من منصبه بقي املرشوع الذي قدّ مه ساري
املفعول من طرف األمم املتحدة ،وكان حمور الرصاعات بني القوى السياسية وامليليشيات
توسع حفرت.
يف الغرب ً 
عامل مساعدً ا يف ّ

الدولة األخرى األكثر فعالية يف بناء القدرات العسكرية جلبهة حفرت هي مرص .فاالنقالب
العسكري الذي قاده عبد الفتاح السييس يف مرص ضد التحول الديمقراطي الذي بدأ مع
الربيع العريب يف املنطقة مل يتوقف دوره عند حدود التغيري السيايس يف البالد ،بل جتاوزه إىل
تشكيل املواقف والتوجهات يف السياسة اخلارجية .فحكومة القاهرة بعد االنقالب التي
تدرك خماطر عمليات التحول الديمقراطي يف املنطقة -جعلت احلركة املضادة هلذا التغيري
اهلدف األسايس يف سياستها اخلارجية .وبالنظر إىل حصول حزب العدالة والبناء املدعوم من
اإلخوان املسلمني عىل املرتبة األوىل يف نتيجة انتخابات متوز  2012يف ليبيا إىل جانب عملية
التحول الديمقراطي فيها أصبح من الرضوري للغاية بالنسبة لنظام السييس تغيري املوازين
يف ليبيا ملصلحة حفرتّ 15.
واتذ السييس االنقسام يف الساحة السياسية الليبية فرص ًة ،فعقد
16
يف أيلول  2014اتّفا ًقا رس ًي ا مع حكومة طربق املوالية حلفرت يف إطار املساعدة العسكرية.
ينص االتفاق عىل اعتبار "التهديد والعدوان املبارش أو غري املبارش ضدّ أحد الطرفني أو
قواته العسكرية بمثابة هجوم عىل الطرف اآلخر .ويف هذه احلالة ،يتعني عىل كل طرف
تقديم الدعم للطرف الذي تعرض للهجوم ،ومن يف ذلك استخدام القوة العسكرية."...
جيل أن نظام السييس يرى األحداث يف ليبيا جز ًءأ من أمنه القومي.
وهذا النص ِّ
يبي بشكل ّ
ِ
ويف إطار االتفاق املذكورُ ،شحنت معدات عسكرية كثرية منذ عام  ،2014من ضمنها
17
الطائرات من طراز ميغ  21إم إف ،و Mi-8وميغ  21ف.
عىل الرغم من حظر السالح املفروض عىل ليبيا ،مل يتخلف نظام السييس من توفري
متذر ًعا
طلبات حفرت العسكرية منذ  ،2014وقام بالعمليات العسكرية املبارشة يف ليبيا
ّ
بالعنارص املتطرفة .فبعد قيام داعش بقتل  21قبط ًّيا يف مدينة رست يف شباط من عام
ٍ
غارات عىل مدينة درنة.
 ،2015ن ّفذت الطائرات احلربية التابعة للقوات اجلوية املرصية
وبشكل مماثل ،ن ّفذت غارات جوية عىل مدينة درنة وناحية هون الواقعة إىل اجلنوب من
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رست بذريعة اهلجوم اإلرهايب الذي أودى
شخص ا من األقباط يف أيار
بحياة حوايل 30
ً
بدء ا من �إي�صال الم�س��اعدات
حفت��ر ً
من عام  2017،18واألمر الالفت للنظر
يف كلتا العمليتني هو عدم وجود داعش
الع�س��كرية القادم��ة م��ن الإم��ارات
يف املناطق التي كانت هد ًف ا للعمليات.
والأردن وال�س��عودية �إل��ى الغ��ارات
فقد أظهر الرصاع الذي خاضه جملس
الجوي��ة الت��ي تنفذه��ا عل��ى
شورى جماهدي درنة يف درنة ضد داعش
العا�صم��ة الم�ص��در الرئي���س
يف عام  2015أن ال ارتباط بني املجلس
لحرك��ة جبه��ة حفت��ر التو�س��عية
وهذا التنظيم 19،بل عىل العكس ،كان
هذا املجلس من املجموعات الرائدة
يف معارضتها جلبهة حفرت يف رشق ليبيا .من ناحية أخرى ،تظهر الترصحيات الواردة من
القيادات املرصية أن العمليات كانت تُن َّفذ بالتنسيق مع اجليش الليبي ،وهذا يعني أن اهلدف
الرئيس هو استغالل اهلجامت اإلرهابية يف تعميق العالقة غري املتكافئة بني القاهرة وحفرت؛
حيث إن درنة التي كانت حتت احلصار من قبل القوات التابعة حلفرت لبعض الوقت ،ورست
التي شهدت رصاعات متفرقة بني قوات البنيان املرصوص وحفرت -متلكان أمهية كبرية يف
الرصاع عىل السلطة يف ليبيا ...وال يزال دعم مرص حلفرت الذي توجه نحو العاصمة فور
مستمرا يف املستوى الذي كان عليه خالل احلرب األهلية .وقد
سيطرته عىل هاتني املدينتني
ًّ
أصبح الدعم املقدّ م إىل حفرت بد ًءا من إيصال املساعدات العسكرية القادمة من اإلمارات
واألردن والسعودية إىل الغارات اجلوية التي تنفذها عىل العاصمة -املصدر الرئيس حلركة
جبهة حفرت التوسعية.

المق��دم �إل��ى
�أ�صب��ح دع��م م�ص��ر
ّ

املهم الذي أسهم يف العملية التوسعية للجيش الوطني الليبي الذي يقوده
الالعب اآلخر ّ
حاسم يف سقوط نظام القذايف
ً
دورا
حفرت بد ًءا من بنغازي إىل العاصمة هو فرنسا؛ إذ أ ّدت فرنسا ً
من خالل تدخل الناتو ،وحتاول االستمرار يف دورها يف ليبيا من خالل حفرت .وهناك العديد
من العوامل التي حتدد موقف حكومة باريس هذا ،وأهم هذه العوامل أن رشكة النفط الفرنسية
توتال هلا احلق التجاري يف تشغيل حقول النفط الواقعة يف املنطقتني الرشقية واجلنوبية حتت
ختتارا
سيطرة حفرت .فمن أجل ضامن األمن واالستقرار النسبي هلذه املناطق كان عىل فرنسا أن ً
موق ًف ا ما .ومتركز املجموعات ذات امليول الراديكالية /املنقسمة فيام بينها ،املضادة جلبهة حفرت يف
املنطقة الرشقية بشكل خاص ،وعدم وجود سلطة قوية إلرساء أمن احلدود يف املنطقة اجلنوبية-
دفعا فرنسا إىل دعم اجليش الوطني الليبي التكاميل القوي مقارن ًة مع منافسيه 20.وكذلك يشكل
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أثرا بالغ األمهية يف ديمومة مصالح فرنسا يف هذه املناطق ،بسبب موقعها
مسار احلرب األهلية ً
ي يف ليبيا التي تشكل بوابة إفريقيا عىل رشق البحر املتوسط.
اإلسرتاتيج 

ّاتذت فرنسا موقفها من األزمة الليبية وف ًق ا هلذا املنظور ،وكانت الرصاعات الطويلة
التي جرت يف بنغازي حمور اهتامماهتا ،إذ رأينا أن العمليات التي استهدفت املجموعات
"اإلسالمية" يف هذه املدينة كانت تل ّبي حاجات جبهة حفرت االستخباراتية واللوجستية من
قبل فرنسا بالذات .يف الترصيح الذي أدىل به صقر اجلرويش ،قائد القوات اجلوية الليبية التابع
حلفرت يف عام  2016أعلن عن وجود قيادة القوة العسكرية الفرنسية يف مطار بنينة ،وأن هذه
كبريا يف العمليات التي جرت يف بنغازي 21.كام ذكر البيان الذي أصدره
العنارص أ ّدت ً
دورا ً
املسؤولون عقب مقتل ثالثة عساكر فرنسيني جراء سقوط حوامة يف املنطقة يف األيام نفسها
ُرسل إىل ليبيا من أجل تقديم الدعم حلفرت ،بل ملحاربة اإلرهاب.
أن القوات اخلاصة مل ت َ
وضوح ا يف العمليات
متمركزا يف بنغازي كان أكثر
فهذا االرتباط الفرنيس الليبي الذي بدأ
ً
ً
التي ن ّفذها حفرت جتاه اجلنوب ،حيث شاركت القوات اجلوية الفرنسية بشكل مبارش يف
دورا أساس ًّي ا يف حصار العاصمة طرابلس .وصواريخ جافلني التي
هذه العمليات ،وأ ّدت ً
ُأ ِ
خرجت من مستودعات مدينة غريان الواقعة جنوب طرابلس بعد أن سيطرت القوات

املرتبطة بحكومة املصاحلة الوطنية عليها يف حزيران  2019أظهرت حجم الدعم العسكري
الذي قدمته فرنسا حلفرت .وقد اعرتفت وزارة الدفاع بتقديمها املساعدات العسكرية إىل حفرت
من دون ذكر اسمه يف البيان الذي أصدرته بعد هذه الواقعة ،بقوهلا" :لقد دعمت فرنسا منذ
املؤسسة ملحاربة اإلرهاب يف ليبيا وطرابلس وسريينايكا [برقة]،
فرتة طويلة مجيع القوى ِّ
وعىل نطاق أوسع يف منطقة الساحل" .22وإىل جانب مرص واإلمارات وفرنسا ،هناك قوة
عظمى أخرى انخرطت يف األزمة يف صفوف حفرت يف السنوات القليلة املاضية ،وهي روسيا.
فروسيا التي التزمت الصمت عىل قرارات جملس األمن الدويل حول تدخل حلف شامل
األطليس ،ومكنت هذا التدخل يف عام  2011تسعى إىل سدّ فراغ السلطة الناشئ يف املنطقة
باالستفادة من البيئة الفوضوية فيها ،والس ّيام النهج السلبي للواليات املتحدة .بدأت روسيا
يف االنخراط تدرجي ًّي ا يف أزمات دول املنطقة التي كانت هلا حتالفات مع االحتاد السوفيتي خالل
فرتة احلرب الباردة .وقد دفع هذا الوضع روسيا لتكون القوة احلاسمة يف رشق البحر املتوسط
من خالل سوريا وليبيا .ومن ناحية أخرى كان جلهود حفرت لكسب املزيد من الدعم الدويل،
كبري يف عالقات موسكو بليبيا.
وحماولته اتباع سياسة متوازنة بني حلفائه -أث ر ً
كان اهلدف األسايس حلفرت الذي تكررت زياراته إىل موسكو خالل فرتات خمتلفة إقناع
إدارة بوتني من أجل رفع حظر السالح املفروض عىل ليبيا ،وإعادة تنشيط جتارة السالح
الباقية منذ عهد القذايف .وقد أجرى الطرفان مباحثات حاسمة يف هذا السياق يف كانون
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الثاين من عام  .2017خالل االجتامع الذي جرى بني وزير الدفاع الرويس سريجي شويغو
ترسب إىل الصحافة خرب التوقيع
وحفرت عىل متن السفينة احلربية الروسية قبالة سواحل ليبيا ّ
ِ
عىل صفقة أسلحة بقيمة  2مليار دوالر 23.عقب هذا االتفاق ُوضعت معدات عسكرية
تضم أنظمة الدفاع اجلوي يف قاعدتني خمتلفتني :إحداها يف بنغازي واألخرى يف طربق .ومل
يظهر الوجود العسكري الرويس املبارش يف امليدان إال بعد اهلجوم عىل طرابلس يف  4نيسان
 .2019حيث انتقل حوايل أل َفي جندي رويس ضمن جمموعات فاغنر إىل خط اجلبهة يف
24
العاصمة ،وأسهموا بشكل مبارش يف السيطرة عىل بعض النقاط احلساسة يف هذه املنطقة.
من ناحية أخرى ُق ِّيدت فعالية القوات اجلوية التابعة لـحكومة املصاحلة الوطنية لفرتة طويلة
من خالل أنظمة الدفاع اجلوي بانتسري -س 1الروسية التي ن ُِصبت يف القاعدة اجلوية يف
25
جفرة بالتمويل املقدّ م من اإلمارات العربية املتحدة.

حاسم يف انتشار جبهة حفرت هناك دولتان أسهمتا
دورا
ً
وخارج هذه البلدان التي أ ّدت ً
يف القدرات العسكرية املبارشة من دون الظهور العلني ،ومها :اململكة العربية السعودية
واألردن ،ففي التنافس الذي ظهر بني القوى اإلقليمية نتيجة الثورات العربيةّ ،اتذت
السعودية موق ًع ا هلا يف مواجهة تركيا وإيران ،يف سعيها للتضيق عىل جمال نفوذ مها.
يف البداية اختذ النظام السعودي موق ًفا له إىل جانب تركيا يف األزمة السورية ،لكنه أسهم
بشكل فعال من أجل تنظيم اجلامعات املعارضة من أجل وضع حدّ لتنامي النفوذ الرتكي
يف الدول األخرى ،مثل ليبيا ومرص وقطر وتونس ،ومن أجل كرس هذه النفوذ .ويف هذا
هزت السياسة
السياق ،كانت السعودية الالعب الرئيس يف االنكسارات العميقة التي ّ
اإلقليمية ،مثل تشتيت فصائل املعارضة السورية ،ودعم نظام السييس يف مرص ،وفرض
احلصار عىل قطر ،وتشكيل القدرات العسكرية حلفرت يف ليبيا.

عىل الرغم من غياب الوجود املبارش للسعودية يف األزمة الليبية مقارنة باإلمارات
مبارشا يف تأثريها يف األزمة ،وتسهم بشكل خاص
دورا
العربية املتحدة ومرص ،فإهنا تؤ ّدي ً
ً
حتمل التكلفة االقتصادية لعمليات حفرت العدوانية ،وتقديم الدعم الدويل هلذا العدوان
يف ّ
من خالل نشاطات الضغط التي متارسها يف الواليات املتحدة األمريكية .فقد ذهب حفرت
إىل الرياض قبل عملية طرابلس يف نيسان  ،2019وطلب من ويل العهد التدخل ليكون
ر ّد الفعل األمريكي عىل هذه العملية يف مصلحته 26.ونتيجة جلهود السعودية انتهت إدارة
ترامب إىل (رشعنة) هذا العدوان بوصفه "مكافحة اإلرهاب" .من ناحية أخرى اختذت
األردن موقعها إىل جانب السعودية يف رصاعها من أجل القيادة اإلقليمية ،وهي تدعم
اجليش الوطني الليبي يف حدود قدراهتا ،وتسهم يف األزمة من خالل تدريب الوحدات
27
التابعة حلفرت ودعمها بأعداد كبرية من املدرعات.
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وتأيت الواليات املتحدة األمريكية وإيطاليا يف مقدمة الدول التي يمكن وصفها بمفهوم
املشاركة املحدودة /غري املتناسقة يف التصنيف العام للدول املشاركة يف األزمة الليبية .ففي
واستمرت مع ترامب تتجنب
سياق إسرتاتيجية إعادة التمركز التي بدأت يف عهد أوباما
ّ
إدارات واشنطن حتمل املسؤولية املبارشة عن األزمات يف املنطقة ،وتقوم برتتيب أولوياهتا
يف التدخل االنتقائي 28.يف ضوء هذه اإلسرتاتيجية كان للواليات املتحدة التي تقاسمت
املسؤولية والتكلفة الناشئة عن اإلطاحة بنظام القذايف مع الدول األعضاء يف الناتو -دور
فعال يف األزمة الليبية من وقت آلخر يف فرتة ما بعد الثورة يف نطاق مكافحة اإلرهاب،
فبعد أن استولت داعش عىل رست يف عام  2015قدمت الواليات املتحدة األمريكية
املساعدة العسكرية والدعم اجلوي إىل وحدات البنيان املرصوص التي تتشكل يف جوهرها
من ميليشيات مرصاتة 29.وبذلك أسهمت الواليات املتحدة يف اكتساب اجلامعات املناهضة
حلفرت القوة العسكرية واألرايض من ناحية ،وكرست مقاومة املعارضة يف الرشق من خالل
تنفيذها العمليات عىل اجلامعات يف بنغازي من ناحية أخرى .هذه املشاركة االنتقائية خلقت
تأثريا عمي ًقا يف األزمة من خالل تعزيز اجلامعات املتعارضة عىل املستوى املحيل ،وفتح املجال
ً
أمام اجلهات اإلقليمية للتدخل يف ليبيا.

هناك آليتان خمتلفتان حتددان سياسة إيطاليا الليبية التي تربز بمداخالهتا املحدودة /غري
املتسقة .تتمثل اآللية األوىل يف العالقات االقتصادية للرشكات اإليطالية ،وبخاصة رشكة
الطاقة "إيني" مع املدن الغربية مثل مرصاتة والزنتان وطرابلس .هذه العالقات حتمل إيطاليا
عىل دعم املجموعات السياسية والعسكرية يف هذه املدن .والثانية هي التهديدات املبارشة التي
تطال إيطاليا بسبب املهاجرين غري الرشعيني الذين يتوافدون إىل أوربا من خالل االستفادة من
ٍ
طويلة أجرب
فجوة السلطة يف ليبيا 30.إن تركيز حفرت عىل مجاعات املعارضة يف الرشق منذ فرتة
روما عىل االتصال بإدارة طرابلس ملكافحة هذه اهلجرة غري الرشعية ،ولكن يصعب احلديث
حتول هذه العالقة إىل دعم عسكري ملموس .فإيطاليا التي ختشى أن تتحول التوازنات
عن ّ
بأكملها يف ليبيا إىل صالح اجليش الوطني الليبي تسعى يف اآلونة األخرية إىل حتسني عالقاهتا
مع حفرت .فمذكرات التفاهم املو ّقعة بني تركيا وحكومة املصاحلة الوطنية زادت النفوذ اإليطايل
ضع ًف ا يف ليبيا ويف رشق البحر املتوسط .وممّا يشري إىل هشاشة العالقات مع الالعبني امليدانيني
األخبار الواردة عن ذهاب عبد الزراق الناظوري الرجل الثاين يف اجليش الوطني الليبي إىل
31
روما؛ ُلت َسل بعدها طائرات الشحن إىل بنغازي لتاليف هذه اخلسارة النسبية.
هنجا
إىل جانب الالعبني الدوليني املوالني حلفرت ،والبلدان التي تسلك يف األزمة الليبية ً
ٍ
متامسك -تأيت تركيا وقطر باعتبارمها طر ًفا ثال ًث ا يدعم حتالف الوضع الراهن حتت سقف
غري
علم أن كلًّ من البلدين يبديان
حكومة املصاحلة الوطنية بالوسائل الدبلوماسية والعسكريةً ،
هنج ا رشع ًّيا وسياس ًّيا ينسجم مع القانون الدويل منذ تدخل الناتو عام  .2011ولو أردنا
ً
أن نتطرق إىل سياسة هؤالء الالعبني يف ليبيا ألمكننا القول :إن تركيا دعمت االنتفاضات
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العربية ،وتريد بذلك أن ترفع العالقات االندماجية التي بنتها مع دول الرشق األوسط منذ
مطلع األلفة الثالثة من مستوى الدول إىل مستوى املجتمعات .ووف ًقا ملنطق هذا النهج ،مل
ٍ
إمالءات
تكن األنظمة السياسية احلالية يف الرشق األوسط خاص ًة باملنطقة ،بل كانت نتاج
تكامل أكرب ،عندما تُبنى أنظمة سياسية
ً
خارجية ،وأن املجتمعات املتشاهبة ثقاف ًّيا سوف حت ّقق
تكرس احلدود
تعكس مطالب الشعوب ً 
بدل من األنظمة السياسية "املصطنعة" القائمة التي ِّ
32
تقسم دول املنطقة.
املصطنعة التي ّ
دورا
يف هذا السياق أ ّدت تركيا التي دعمت تدخل الناتو يف األزمة الليبية يف عام ً 2011
ٍ
إسهامات بناء ًة يف
مهمًّ يف إنشاء مؤسسات الدولة الديموقراطية احلديثة يف ليبيا ،فقدّ مت
املشكالت األساسية لقطاع األمن ،مثل تدريب وحتديث اجليش وقوات اإلنقاذ ،وذلك
يف إطار االتفاقات التي أبرمتها مع احلكومات االنتقالية .ولكن حدوث االنقسام يف مجيع
غيت جدول أعامل السياسة الرتكية
املؤسسات مع اندالع احلرب األهلية عام ّ 2014
إزاء ليبيا .ومنذ ذلك احلني ،صارت أنقرة تركز عىل دعم اخلطوات الدولية املتخذة حلل
األزمة الليبية سلم ًّيا ،وإرشاك اجلهات الفاعلة املحلية يف هذه العملية .ونتيجة هلذا النهج
املذكور ،حتققت مشاركة املؤمتر الوطني الليبي يف قمة الصخريات ،حيث جرى التوقيع عىل
االتفاقية السياسية الليبية يف كانون األول  ،2015ومبارشة حكومة املصاحلة الوطنية املبنية
هبذه االتفاقية عملها يف طرابلس .كام ُح َّلت األزمة بني حكومة املصاحلة الوطنية وحكومة
التحرير الوطني يف بنية املؤمتر الوطني العام -قبل أن تتحول إىل رصاع؛ بفضل اجلهود
ٍ
قرارات
توجهت أنقرة إىل اختاذ
الدبلوماسية املك ّثفة التي بذلتها تركيا 33.من ناحية أخرىّ ،
جديدة ،نتيجة الوضع الفعيل يف رشق البحر املتوسط ،وكرس املوقع املؤثر لرتكيا يف األزمة
الليبية من قبل الالعبني الدوليني الداعمني حلفرت منذ السنوات القليلة املاضية.

خالل زيارة رئيس حكومة املصاحلة الوطنية فائز الرساج إىل تركيا يف  27ترشين الثاين
مهمتان من شأهنام أن يغريا التوازنات يف ليبيا ورشق البحر املتوسط:
ُ ،2019أ ِبرمت اتفاقيتان ّ
أوالمها "اتفاقية ترسيم حدود مناطق النفوذ البحري" التي تنص عىل محاية املكاسب التي حققتها
تركيا يف املنطقة ،وتقديم الدعم العسكري والسيايس حلكومة املصاحلة الوطنية التي تواجه حال ًّي ا
ٍ
متس وجودها .والثانية اتفاقية "التعاون العسكري واألمني" املوقعة يف الزيارة نفسها
هتديدات ّ
التي وافق عليها الربملان الرتكي ،ووافق عىل القرار الذي يقيض بإرسال العنارص العسكرية إىل
ليبيا .ويف سياق إرسال العنارص العسكرية الرتكية إىل طرابلس قال رئيس اجلمهورية الرتكية
رجب طيب أردوغان" :إن الغرض من وجود القوات املسلحة الرتكية يف ليبيا ليس القتال أو
االقتتال ،بل دعم احلكومة الرشعية ،واحلد من التطورات التي من شأهنا أن ختلق مآيس إنسانية
تدفع باملنطقة إىل هاوية غياب االستقرار ،وإعداد الدستور يف أقرب وقت ممكن" .34فرتكيا كام
يتضح من هذا البيان تعري األولوية ّ
حلل األزمة الليبية بالطرق السلمية ،وتسيري العملية االنتقالية
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املبينة بحسب اتفاق الصخريات ،لكن ابتعاد جبهة حفرت عن احلل السيايس ،واستمرار العمليات
املوجودة ،مل يرتكا أمام تركيا وسيل ًة أخرى غري تقييم اخليارات العسكرية.

العب آخر يدعم املؤمتر الوطني العام وحكومة املصاحلة الوطنية ،ويسعى للحيلولة
هناك
ٌ
مهم يف النجاحات
دون بناء نظام عسكري بقيادة حفرت ،هذا الالعب هو قطر .كان لقطر دور ّ
التي أحرزها حتالف "شفق ليبيا" الذي قام من أجل كرس شوكة مليشيات الزنتان يف العاصمة
طرابلس بعد انضاممها إىل حتالف "عملية الكرامة" بقيادة حفرت يف احلرب األهلية يف عام
كبريا من رحالت طائرات الشحن اجلوي التابعة
 .2014خالل هذه الفرتة ،ن ّظمت قطر عد ًدا ً
للقوات اجلوية ،وقدّ مت املساعدات العسكرية للتحالف ،فأحبطت بذلك حماوالت مليشيات
الزنتان السيطرة عىل العاصمة طرابلس 35.إذن هذه املساعدات العسكرية القطرية أسهمت
يف حتقيق مكسب متكني مليشيات مرصاته عىل وجه اخلصوص .كام ُأ ِ
رسلت هذه املساعدات
إىل اجلامعات التي تقاتل حفرت يف مدينة بنغازي رشق ليبيا .وكان لألخوين إسامعيل الصاليب
أسسا عالقات قطر املحلية يف ليبيا ،دو ر حاس م يف إيصال هذه املساعدات
وعيل الصاليب اللذين ّ
االقتصادية والعسكرية ،وتنظيم املعارضني حلفرت .وبالنظر إىل أن هذه األسامء مدرجة يف قيادة
مجاعة اإلخوان املسلمني يف ليبيا ،يتضح الدافع الرئيس لكون قطر طر ًف ا يف احلرب األهلية.

الخاتمة:
تسببت االنقسامات التي حصلت يف جمال األمن والسياسة يف ليبيا بعد سقوط نظام
القذايف يف ظهور مشكلة األمن العام .وجلب هذا التغيري البنيوي معه معضلة أمنية خلقت
رصا ًع ا عىل السلطة بني الالعبني املحليني ،فبنى الالعبون املحليون القدرات مستعينني
ٍ
ٍ
جانب آخر إىل استخدام النفوذ
جانب ،وجلأوا من
باملؤسسات والعالقات السياسية من
حتول هذا املشهد إىل حرب أهلية
ملنع خصومهم من حتقيق املكاسب .وبحلول عام ّ 2014
شملت البالد بر ّمتها عىل وجه التقريب .يف هذه الفرتة ،تدخل الالعبون العامليون املتابعون
عن ٍ
تدخل يزيد حدة الرصاع ،فتسببوا يف ّ
شل احللول السلمية .ويف
ً
كثب ما جيري يف ليبيا
وبصورة تنافسيةٍ
ٍ
الوقت نفسه ،فتحت جهود هذه البلدان ألجل التأثري يف ليبيا بدوافع خمتلفة
َ
جمال املناورة أمام الالعبني املحليني لبناء القدرات العسكرية ،وإظهار السلوك العدواين.

بلغت التفاعلية بني هاتني الديناميكيتني املختلفتني لألزمة ذروهتا يف نيسان ،2019
رصاع حمصلته صفر
عندما أطلق حفرت عملية يف العاصمة طرابلس .فاألزمة الليبية التي هي
ٌ
ٍّ
ً
طويل .وعندما
انكسارا سيدوم تأثريه
لكل من الالعبني الدوليني واملحليني كانت تعاين
ً
نضع نصب العني املنافسة القائمة بني الالعبني الدوليني يف رشق البحر املتوسط ،واملوقع
اإلسرتاتيجي الذي حتوزه ليبيا يف هذه املنطقة -نجد أن املسار املذكور بلغ أبعا ًدا ال يمكن
تق ّبلها ،والس ّيام من أجل املصالح الرتكية؛ لذلك كان من الرضوري التدخل يف األزمة
بالوسائل العسكرية ،وإهناء إسرتاتيجية الرتاخي الدولية املتّبعة ضدّ متدّ د حفرت حتى اليوم.
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 بني أنقرة وطرابلس؛ لتخ ّفف إىل حدّ كبري2019 فجاءت االتفاقات املوقعة يف ترشين الثاين
.خماوف تركيا وحكومة املصاحلة الوطنية يف هذا السياق
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