
 

  



 

 

 التدخل الخارجي والدور المصري في األزمة الليبية 1   1 فبراير 1026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

النظام  بدا موقف النظام المصري داعما منذ البداية التفاق الصخيرات، في حين لم يكن خافيا على احد ان

مجلس النواب المنعقد في طبرق هو و اتفاق الصخيراتداعما بوضوح ألحد اهم طرفي و المصري كان مساندا

بسهولة حجم الزيارات التي يقطعها رئيس حكومة الوحدة و ، المتابع للمشهد يستطيع ان يلمح"برلمان طبرق"

اهلل الثني" الى القاهرة في االيام التي تلت توقيع رئيس الحكومة الليبية الحالية "عبد و الوطنية "فايز السراج"

ديسمبر من العام الماضي، نحاول في هذا التقرير القاء الضوء على حجم التنسيق الذي  71اتفاق الصخيرات في 

برلمان طبرق من جهة ثانية، بهدف ايجاد و يدفع فيه النظام المصري، بين حكومة الوحدة الوطنية من جهة

 تحقق مصالحه.و ألزمة الليبية، تتوافق مع رؤية النظام المصريتسوية سياسية ل
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 فوضى سياسية محتملةو المشهد الليبي..انقسام

، حالة من االرتباك على مستوى جميع 5172ديسمبر  71شهدت الساحة الليبية بعد توقيع اتفاق الصخيرات في 

 ستوى السياسي فقط بل امتد الى العسكرياالطراف الفاعلة في المشهد، لم يمتد هذا االرتباك ليصل الى الم

هم طرفي النزاع في الساحة الليبية، مجلس النواب المنعقد في طبرق "برلمان أن أربما االجتماعي، حيث و

تنازع داخلي بشان التوقيع على و المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس، قد اصابهما حالة شقاقو طبرق"

 لى توقيع فريق من كال الطرفين التفاق الصخيرات وسط تأييد دوليإدت في نهاية االمر أاتفاق الصخيرات، 

اقليمي عالي، في حين صرح كال من رئيسي مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام بأن األعضاء الموقعين علي و

ا كال الطرفين، هذ لى عمق االنقسام السياسي الواقع فيإاتفاق الصخيرات ال يمثلون سوى أنفسهم، في اشارة 

ادى الى صعوبة انعقاد الجلسات في كال  طرفي الصراع الرئيسي في االزمة الليبية، ربمااالنقسام الحاد داخل 

المؤتمر الوطني العام، للتصويت على القرارات الخاصة باتفاق الصخيرات في ظل تغيب و من برلمان طبرق

 االعضاء الرافضين لالتفاق. 

ي، في الغرب ايدت بعض الكتائب المحسوبة على فجر ليبيا التوقيع على اتفاق على المستوى العسكر

في الشرق استمر تحفظ حفتر التفاق الصخيرات و بدت كتائب اخرى اعتراضها على االتفاق،أالصخيرات في حين 

 تخوفا من المساس بوضعه كقائد عسكري لما يسمى الجيش الوطني التابع لبرلمان طبرق.

العسكري بشأن اتفاق الصخيرات مساحة تباين داخل و الجتماعي خلقت حالة االنقسام السياسيعلى المستوى ا

رافض لألتفاق، حيث ظهرت بوادر االنشقاق في خروج مظاهرات في طرابلس و الشارع الليبي ما بين مؤيد

 .  (1)تعارض االتفاق

رافضين التفاق الصخيرات فقط، بل الطراف العلى احالة االنقسام الممتدة على الساحة الليبية  تقفلم و

امتدت لالطراف الموقعين انفسهم، لتشير الى احتمالية وقوع فوضى سياسية، فبينما قام فايز السراج 

حقيبة وزارية اعتمد في تشكيلها على المحاصصة الجهوية على  25بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتألف من 

قبائل المشهد الليبي، لم و طرافأكبر تمثيل لكل أة لتشميل حساب الكفاءة مما زاد من عدد الحقائب الوزاري

، حيث صوت بإجماع على رفض 5172يناير  52تنل حكومة فايز السراج استحسان برلمان طبرق الذي اجتمع في 

 :ربما كان الرفض لسببين رئيسيينو منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المشكلة

                                  
 مظاهرات احتجاجية في العاصمة طرابلس على اتفاق الصخيرات (1)
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 كبر نفوذ داخلأرغبة برلمان طبرق في تقليص عدد الحقائب الوزارية المقترحة، بحيث يضمن البرلمان  :ولاأل

 .الحكومة المشكلة

رفض برلمان طبرق للمادة الثامنة التي تنص على "نقل كل صالحيات المناصب األمنية والعسكرية  :ثانيال

االتفاق مباشرة، على أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا  والمدنية إلى مجلس رئاسة وزراء حكومة الوفاق، بعد توقيع

بشأنها خالل مدة ال تتجاوز عشرين يوما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خالل هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ 

 .قرارات تعيينات جديدة خالل مدة ثالثين يوما"

طار التخوف من إمكانية خسارة حفتر لموقعه كقائد لما يسمى الجيش الوطني إيأتي رفض برلمان طبرق في و

ن مجموعة الموقعين على اتفاق الصخيرات من المؤتمر الوطني الليبي أالليبي التابع لبرلمان طبرق، في حين 

   .(2)ن المطالبة بإلغاء المادة الثامنة يعد انتهاك صارخ إلتفاق الصخيراتأترى 

قليمي مستمر تستطيع إو نه بالرغم من حاجة حكومة الوفاق الوطني الملحة لدعم دوليالقول أومن هنا يمكن 

نها تقف امام مجموعة تحديات قاسية، فمن ناحية ال تملك الحكومة أال إداء دور سياسي واقعي، أمن خالله 

 خرىأي، ومن ناحية و تخطي حالة االنقسام السياسأمقومات حقيقية لتطبيق بنود االتفاق علي أرض الواقع 

ال تستطيع التحكم في المجموعات المسلحة المتصارعة علي الساحة الليبية، مما يقوض اداء حكومة الوفاق 

 الوطني من اي ممارسات حقيقية قبل بداية عملها. 

 

    تدخل عسكري وشيك في ليبيا     

كري وشيك في ليبيا، حيث تدخل عس وواضحة بشأن احتمال تصريحات المسؤولين الغربيين صريحةجاءت 

إنهم يفكرون في تنفيذ عملية عسكرية حاسمة ضد تنظيم  (3)"جوزيف دانفوردصرح رئيس األركان األميركي "

أن يشارك في العملية بليبيا عدد من الدول األوروبية  البيت األبيض يبيا ويتوقع المسؤولون فيالدولة في ل

، بينما اشار وزير الخارجية والتعاون الدولي اإليطالي "باولو إيطالياو فرنساو بريطانيا الحليفة، بما فيها

كانت وزيرة الدفاع و ملية عسكرية في ليبيا إذا ما لزم األمر،لى استعداد بالده للتعاون في أي عإ (4)جينتيلوني"

                                  
 المؤتمر الليبي: المطالبة بإلغاء المادة الثامنة انقالب (2)

 جبهة أميركية ثالثة ضد تنظيم الدولة ليبيا.( 3)

 إيطاليا وألمانيا تبديان استعدادهما للتدخل العسكري في ليبيا( 4)

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/da2bbe1d-6271-4d98-960d-7d48d13865d3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/da2bbe1d-6271-4d98-960d-7d48d13865d3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/21d93432-6d20-4322-8455-924911283f14
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/21d93432-6d20-4322-8455-924911283f14
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/00084094-be87-45a5-ae47-daa4f31d0d94
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/00084094-be87-45a5-ae47-daa4f31d0d94
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/7bd9312f-f066-4e51-bfab-26942420ac28
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/7bd9312f-f066-4e51-bfab-26942420ac28
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/ce2ce02d-afb4-450a-88e5-d2e2ce1ab258
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/ce2ce02d-afb4-450a-88e5-d2e2ce1ab258
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/1/26/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/1/26/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2016/1/27/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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األلمانية "أورسوال فون دير الين" قد كشفت في وقت سابق عن إمكانية إرسال بالدها قوات إلى ليبيا، في حين 

 دذكرت مصادر مطلعة ان الواليات المتحدة وفرنسا أبلغتا الجزائر اعتزامهما القيام بعمليات عسكرية كبيرة ض

 .(5)تنظيم الدولة في ليبيا

ربما يبدو واضحا مما سبق سر تعجيل المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في ليبيا "مارتن كوبلر" 

الصراع  االمؤتمر الوطني الليبي، طرفو ن يحظى بموافقة كاملة من برلمان طبرقأبتوقيع اتفاق الصخيرات قبل 

االقليمي في توقيع االتفاق رغبة في ايجاد حكومة و س هذا التسارع الدوليالرئيسيين في الساحة الليبية، يعك

ي الجديدة ف القدرات العسكرية للحكومةجنبي في ليبيا، تحت مظلة تعزيز ليبية تمرر التدخل العسكري األ

 الكيانات المسلحة االخرى.و مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية

 

 الدور المصري في المشهد الليبي 

االخر عسكري، بما و سياسي أحدهماسياسة النظام المصري في التعامل مع الملف الليبي في مسارين تسير 

 :تحقيق لمصالحه في ليبياو يضمن للنظام استمرار لنفوذه

الحكومة الليبية الحالية مستمر حتى اللحظة، فيما و يزال التنسيق بين النظام المصري في المسار السياسي، ال

ن الجهة الثانية مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المنبثقة من اتفاق الصخيرات، يستمر التواصل م

مة فايز السراج رئيس حكوو االيام القليلة الماضية زيارة عبد اهلل الثني رئيس الحكومة الليبية الحاليةوشهدت 

زيارة لم يفصح عنها النظام الوفاق الوطني الى القاهرة في زيارتين منفصلتين، ثم وصول خليفة حفتر في 

 بينو ، لتشير من قريب الى سعي النظام المصري الحداث توافق بين حكومة الوفاق الوطني من جهة(6)المصري

"خليفة حفتر" من جهة ثانية، لضمان سرعة االنتهاء من تشكيل حكومة وفاق وطني تشمل و برلمان طبرق

خرى عدم المساس بمنصب أتضمن من جهة و مة الحاليةالحكوو حقائب وزارية تحظى بموافقة برلمان طبرق

 حفتر، كقائد لما يسمى بالجيش الوطني الليبي.

                                  
 في ليبيا تدخل عسكري قريب (5)

   حفتر يصل القاهرة في زيارة مفاجئة (6)

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/1/23/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%AA
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/1/23/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%AA
http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-/511881
http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-/511881
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التسليح للقوات التابعة للمؤسسات المدعومة من النظام و في المسار العسكري، استمرار التعاون العسكري

المسلحة االخرى لضمان تأمين التنظيمات و المصري بحيث تكون قادرة على مواجهة تنظيم الدولة االسالمية

 ضمان استمرار النفوذ المصري على الساحة الليبية.و الحدود الغربية لمصر

ن أخر للمسار العسكري المصري في ليبيا، حيث آضاف بعدا أالتدخل العسكري الغربي المحتمل في ليبيا ربما 

م المدعو "الجيش الوطني الليبيي "ما يسمو ال عبر بوابة الجيش المصريإي تدخل عسكري في ليبيا لن يمر أ

الطرفين، للتمهيد لتدخل دوار بين األتبادل و تنسيقعالية من اليفرض حالة ما هذا و من النظام المصري،

وتأمين الجبهات الشرقية واالمداد اللوجيستي لها، من مصر واإلمارات، التي تتواجد كذلك هي القوات الغربية 

 وفرنسا في مالي وتشاد والنيجر.

 


