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 تمهيد

متالحقة بين حالة من التنافس والتناحر الداخلي بين  اأحداث 6102شهدت الساحة الليبية في بداية العام 

المنطقة الشرقية )مقر مجلس النواب وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر( والمنطقة الغربية )العاصمة 

تنافس أكد ازمة ازدواجية المؤسسات  (.طرابلس ومقر المؤتمر الوطني العام وقوات فجر ليبيا ومن يساندها

 استبعدنا حكومة التوافق الوطني المشكلة حديثا(. إذاانين وجيشين وحكومتين )في ليبيا من برلم

ويأتي هذا التناحر الداخلي وسط حالة استنفار من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسه الواليات المتحدة األميركية 

قاع ذي توسعت بوالتي صرح رئيسها بضرورة التدخل عسكريا في ليبيا بهدف ضرب تنظيم الدولة االسالمية وال

السيطرة له واستطاع هزيمة قوات حفتر وقوات أخرى تابعة للمنطقة الغربية ومازال يشكل تهديدا للجوار 

 األوروبي.

يقابل ذلك حالة تخوف وترقب بين الفاعلين اإلقليمين في المنطقة خاصة الجزائر وتونس واللتان تتحفظان 

 سياسيا ترعا  األمم المتحدة  كل هذ  األحدا  المركبة على فكرة التدخل العسكري في ليبيا ويدعمان حال

والغامضة وضعت ليبيا وثورتها على صفيح ساخن بعدما مارست بعثة األمم المتحدة ومبعوثيها إلى ليبيا 
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والضغط بورقة العقوبات الدولية  فبراير )الثورة الليبية( سياسة العصا والجزرة 01)ليون وكوبلر( مع ثوار 

 سكري.والتدخل الع

 خاللونحاول في هذا التقدير تسليط الضوء على أبرز تطورات المشهد الليبي سياسيا وعسكريا ودوليا من 

محاولة قراءة إمكانية التدخل عسكريا من قبل القوى الغربية ومساندة الفاعلين االقليمين في هذا التدخل 

المصري قام بضربات  الطيران)إقليميا  وخاصة النظام المصري الذي تروق له كثيرا عملية التدخل العسكري

 . (1) جوية العام الماضي أدت لمقتل مدنيين في مدينة درنة الليبية(

 

  :أواًل: تطورات المشهد الليبي

رغم حالة الالستقرار التي مرت على الدولة الليبية خالل العامين الماضيين وزادت حالة االحتقان المناطقي بعد 

شهد في بدايته انفراجة  6102يد الجنرال المتقاعد خليفة حفتر إال ان العام  إطالق عملية الكرامة على

ية من أبرز تطورات المشهد د نار التناحر الداخلي  ويعد تشكيل حكومة توافقاخمإسياسية ربما تستطيع 

 .سياسيا

تم االعالن من دولة تونس عن حكومة التوافق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج  6102يناير  01في ف

رئيس  6102)مهندس معماري وعضو مجلس النواب عن حي األندلس بطرابلس وتم اقتراحه في أكتوبر 

تحدة في مدينة موزارة بعد التوقيع على اتفاق سياسي برعاية األمم ال 26تضم التي   (2) للحكومة المنتظرة(

 . (3) المغربيةالصخيرات 

رغم أن حكومته لم تأخذ الشرعية من قبل  –وبعد التشكيل قام رئيس الحكومة بعدة جوالت عربية ودولية

أيضا بزيارة خاطفة إلى مدينة زليتن )على الساحل الغربي لليبيا   وقام-ذلكمجلس النواب المخول بمنحها 

العاصمة طرابلس( لتقديم واجب العزاء في ضحايا تفجيرين إرهابيين أسقطا كم تقريًبا شرق  021على مسافة 

 عشرات القتلى والجرحى  تعرض موكبه خاللها إلى إطالق نار.

وفي جلسة شابتها الكثير من المخالفات رفض مجلس النواب التشكيلة األولية لحكومة السراج  مطالبا إيا  

ما أكد  فتحي المريمي المستشار اإلعالمي لرئيس البرلمان  بتشكيل حكومة مصغرة خالل عشرة أيام  وهو

                                  
 + وكاالت ومواقع ليبية.5172فبراير  71الجزيرة نت، قتلى وجرحى في غارات مصرية على مدينة درنة، بتاريخ ( 1)

 موقع ويكيبيديا، وموقع أسرة السراج وصفحات لشخصيات ليبية سياسية.( 2)

 .5172يناير  71بتاريخ  24وكالة فرانس ( 3)
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. (4) أكثرأيام لتراعي التوزيع المناطقي  01بقوله أن البرلمان طالب بإعادة تشكيل حكومة مصغرة في غضون 

 ليعود الليبيون إلى نقطة صفر سياسي جديدة بحثا عن حل سلمي.

الناحية المناطقية والقبلية راعت جوانب عدة وعملت على  باالطالع على تشكيلة السراج األولية  نرى أنها من

مر لطالما أثار حساسية شديدة في كل الحكومات أوهذا  –توازن التمثيل داخل الحكومة بين مناطق ليبيا 

البعض قال إنها قامت على المجاملة والمحاصصة أكثر  لكن-المناطقيةالسابقة والتي لم تراع أغلبها قضية 

  وتم اقتراح اسم المهدي البرعثي )قائد خلت التشكيلة من اسم خليفة حفتر   كذلك(5) كفاءةمة من كونها حكو

 .(6) للدفاععسكري في الشرق انشق عن حفتر مؤخرا( وزيرا 

 

 زيارات السراج الخارجية ودالالتها:

 لنظر إلى الزيارتينبدأها بتركيا ثم الجزائر  وبا تينقام السراج بزيارتين رسميتين خارجي 6102خالل شهر يناير 

نحاول استنتاج بعض الدالالت والرسائل التي أراد إيصالها والتأكيد عليها  والتي ستساهم بشكل أو بآخر في 

 تطور المشهد الليبي خارجيا:

 

 تركيا:السراج إلى  زيارة-0

التقى خاللها برئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو  في اجتماع مغلق  استمر   و6102يناير  06جاءت في 

لساعتين. وأشار بيان للخارجية التركية إلى تأكيد الجانب التركي خالل اللقاء  على استعدادهم لتقديم يد 

بيا  ق وطني في ليالعون لليبيا في كافة النواحي  كما جّدد الجانب التركي تأكيد  على أهمية تشكيل حكومة وفا

 .(7)6102ديسمبر  01كما نص عليه االتفاق الذي ُأبرم في 

ولهذ  الزيارة أهمية كونها تسلط الضوء على أهمية تركيا استراتيجيا ودوليا ودورها في المنظمات الدولية 

 اج وحكومتهودورها االقتصادي والسياسي في دعم ثورات الربيع العربي ومنها الثورة الليبية  وخطوة من السر

الجديدة لتحسين العالقات مع اسطنبول بعد محاولة شخصيات سياسية مدعومة من دولة االمارات في تشويه 

 .(8) المغرضةالدور التركي والقطري في ليبيا  ولتكن هذ  الزيارة ردا جزئيا لدحض هذ  الشائعات 

                                  
 ،5172يناير  52صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ الثالثاء ( 4)

 موقع ليبيا المستقبل( 5)

 صحيفة السفير اللبنانية( 6)

 .5172يناير  75وكالة األناضول، موقع تركيا بوست بتاريخ ( 7)

 لصخيرات".، تقرير حول رفض المؤتمر التفاق ا5172يناير  5الجزيرة نت، بتاريخ ( 8)
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 الجزائر:   زيارة-6

الجزائر لبحث دعم المسار السياسي في ليبيا  أو باألحرى لالطالع بدعوة رسمية من   6102يناير  62جاءت في 

والجزائر داعم رئيس للحل السلمي والسياسي في ليبيا  ألنها  على تفاصيل المشهد الليبي سياسيا وعسكريا.

 تعرف خطورة الحرب األهلية هناك واألخطر منها التدخل الغربي والذي ستكون قواته قريبة من حدودها.

سلفا موقف الجزائر من ثورات الربيع العربي ومن ثورة السابع عشر من فبراير  لكنها مؤخرا فضلت  ومعروف

رعاية حوار ليبي واستقبلت بالفعل على أراضيها عدة شخصيات ليبية عسكرية وسياسية وحتى دينية "أبرزها 

 عضو مجلس أمناء االتحاد العالمي لعلماء المسلمين".  –الدكتور على الصالبي 

 

 أزمة اتفاق الصخيرات

من التطورات السياسية أيضا حالة الجدل التي اليزال صداها التفاق الصخيرات المغربية  والذي تجدد مطلع 

 مالطا لمحاولة احتواء االحتقان بينهما إال أن التناحر الرئيسا قطبي األزمة في ليبيا في  العام الجاري ورغم لقاء

بأنهم على االتفاق واتهم كل منهما من وقعوا   التوقيع على االتفاق افضر حيثبين الطرفين   اً زال مستمر

 .تصرفوا بشكل شخصي دون الرجوع للمؤسسة

  أعلن المؤتمر الوطني العام مجددا عدم التزامه باتفاق الصخيرات  وقال عوض عبد الصادق 6102يناير  6وفي 

كل ما نتج عن اتفاق الصخيرات ال يعتد به النائب األول لرئيس المؤتمر في مؤتمر صحفي بـطرابلس إن 

المؤتمر إال إذا فتح الباب من جديد بالفعل وأدخلت تعديالت سواء في الجانب التشريعي أو التنفيذي أو األمني  

مضيفا أن المؤتمر أرسل إلى البعثة األممية ثالثة شروط تتعلق بتحقيق التوازن في الجسم التشريعي الذي 

حدة  وتقليص أعضاء مجلس الرئاسة المقترح  وإشراك الثوار ورئاسة األركان المنبثقة عن اقترحته األمم المت

 المؤتمر في الترتيبات األمنية التي يفترض أن تسمح لحكومة التوافق بالعمل في العاصمة طرابلس.

تن مار"عد لقاء التفاق الصخيرات منذ البداية إال أنه تراجع عن ذلك ب "عقيلة صالح"ورغم رفض رئيس البرلمان 

المبعو  الدولى إلى ليبيا وأكد األخير أن صالح أبلغه موافقته على االتفاق  ويبدو أن التراجع جاء  "كوبلر

 .من االتفاق 01ي تستبعد  المادة ذبشروط وهي عدم المساس بحفتر وال
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 قراءة في موقف المؤسستين:

مشهد بعد حكم المحكمة العليا بحل مجلس النواب مقر  العاصمة طرابلس وعاد إلى ال–المؤتمر الوطني العام 

ورغم االنتقادات الموجهة إليه إال أنه أصر على رفض االتفاق بحجة عدم األخذ بالتعديالت   6102في اكتوبر 

لكن الحقيقة وراء الرفض تكمن في حالة تخوف أول مؤسسة تشريعية  المتحدة.لبعثة األمم  االتي أرسله

من استبعاد الثوار الحقيقيين من المشهد وتمكين آخرين وبقايا لنظام  فبراير 01ثورة  منتخبة في البالد بعد

حفتر ولوال إصرار جبهة وطبرق لبرلمان ثة األممية كانت تميل بشكل كبير العقيد من الحكم  خاصة أن البع

ر خططه في تمكين حفتم "برناردينو ليون"المؤتمر والثوار في المنطقة الغربية لنفذ المبعو  األممي السابق 

 من قيادة المشهد.

فكان جل همه الحفاظ على خليفة حفتر وعدم إخراجه من المشهد وذلك مكافأة له على طبرق برلمان أما 

مع عدم المقارنة كون حفتر متورط في  –دعمه لمجلس النواب وتحقيق التوازن العسكري مع ثوار الغرب 

ضد مواطنين ءا كبيرا منها وقام بعمليات خطف وقطع رؤوس جرائم حرب في مدينة بنغازي بعدما دمر جز

 ليبيين.

 

 :عسكريتطورات المشهد ال

رسميا بنص اتفاق الصخيرات  مع استبعاد حفترمن المشهد السياسي   تفاقمًالم يكن المشهد العسكري أقل 

  (9)من المشهد  ورغم أن استبعاد خليفة حفتر من المشهد يعد شيئا مفروغا منه بنص االتفاق السياسي األخير

تعد أكبر ضربة له ولمصداقيته في   6102خالل شهر يناير  قواته إال أن االنشقاقات التي وقعت داخل صفوف

لمصر التقطت له وزيارته التي صور من النها ببيان هزيل ومجموعة الداخل الليبي وإن حاول هو التهوين م

 .عبد الفتاح السيسي محاوال إظهار نفسه بالقوي والمتحكم في األمورولقائه ب

حفتر انشقاق المتحد  باسم قواته الرائد محمد الحجازي وهجومه الشرس على التي تعرض لها الضربات  ومن

التى حجازي في مؤتمر صحفي "البدء في تصحيح مسار عملية "الكرامة"   وأعلن ال(10) عمومتهحفتر وأبناء 

                                  
مجلس رئاسة الوزراء: القيام بـمهام القائد األعلى للجيش الليبي؛ )وهذه  اختصاصات-5من االتفاق السياسي الموقع في الصخيرات )( 8جزء من المادة )( 9)

 ".النواب.تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس ( تحديدا التي استبعدت حفتر من المشهد

ليه الدخول عذكر مصدر مقرب من حفتر أن األخير ال يأمن ألحد من االقتراب منه وأن حرسه الخاص هو أوالده وأبناء أخيه وقبيلته فقط وال يستطيع أحد ( 10)

 (.وهو يحمل سالحه )مصدر خاص بالباحث
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بعد أن "انحرفت عن أهدافها وساهمت في شرخ النسيج االجتماعي   6102أطلقها حفتر في اغسطس 

 وانقسام األسر في المنطقة الشرقية"  حسبما قال.

الوصول إلى السلطة  وقيامه  وتحد  الحجازي عما وصفه بطمع حفتر وأبنائه وبعض من أبناء عمومته في

ن حفتر أسس كتائب موازية أوباختالس األموال المخصصة لدعم الجيش الليبي واستخدامها لمصالح شخصية  

للجيش والؤها له  مقتديا بمعمر القذافي في تفتيته المؤسسة العسكرية. وكانت هذ  الكتائب تنفذ عمليات 

وأضاف الحجازي أن حفتر كان يحول دون توزيع  ض الشخصيات.خاصة بها  منها الخطف واإلخفاء القسري لبع

اآلليات العسكرية ووصول الذخيرة لمحاور القتال خصوصا في مدينة بنغازي  مما جعل أفراد ومنتسبي الجيش 

حفتر بأنه وأقاربه وبعض القيادات القريبة منه سرقوا اموال الدعم لواختتم اتهاماته   هدفا سهال للعدو

 رات في مصر واألردن.واشتروا عقا

وخطورة هذ  االتهامات هو وصول بعضها إلى جرائم حرب ومنها اتهامه بان قوات حفتر تقوم بخطف 

ب الحجازي ومعه والمواطنين وقطع رؤسهم مثلما يفعل تنظيم داعش االرهابي  ورأى مراقبون أن هر

عه االنقالبي المدعوم من مصر عسكريون آخرون من سفينة حفتر أكبر دليل على مأزق األخير وغرق مشرو

 .واالمارات

هزيمة تنظيم داعش داخليا وأنه يستغله في تفتيت ل يسعى بأن حفتر ال ابل وصل األمر التهامات تم تداوله

 "على الحاسي"كد  المتحد  باسم حرس المنشآت النفطية أالجهود ومحاول إضعاف القوات المنافسة له  وهو ما 

أن قوات حفتر حاولت إشغالهم في معارك اختلقتها بمدينة أجدابيا بهدف سحب بعض القوات المتمركزة في 

الموانئ النفطية إلى أجدابيا لمواجهة قوات حفتر وبالتالي تفريغ منطقة الهالل النفطي من أي قوات مقاومة 

 . (11) كبيرةلتنظيم داعش حتى يصبح تقدم التنظيم ممكنا دون وجود عقبات 

داللة التوقيت في انشقاقات عسكريين مقربين من حفتر هو ضعف األخير وغيابه الكامل عن المشهد 

في حماية قبيلته وبعض  –مدينة ريفية تقع في شمال شرق ليبيا  –العسكري وتقوقعه في مدينة المرج 

الحجازي المنشق  المنتفعين من مشروعه  أضف إلى ذلك خطوات قبائلية للتخلص منه قريبا خاصة أن محمد

إال بعد دعم مناطقي وقبائلي وإقليمي أيضا  لذا جاءت زيارة حفتر ير عنه ال يستطع أخذ هذ  الخطوة األخ

 األخيرة للسيسي.

 

                                  
 .5172يناير  2الجزيرة نت، تقرير بعنوان هل حفتر وداعش وجهان لعملة واحدة؟ بتاريخ االربعاء ( 11)
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 ثانيًا: احتماالت التدخل العسكري في ليبيا

".. وظهرت كبيرا تلخصت في عنوان واحد وهو "التدخل عسكريا لضرب داعش دوليًا بعدًاالليبية أخذت األزمة 

عشرات التصريحات من قبل مسؤولين في الدول العظمى تؤكد إمكانية التدخل عسكريا لضرب معسكرات 

تصدرت التصريحات األميركية هذا األمر  ودون االفصاح عن مكان هذ  المعسكرات وال آلية التدخل.  –داعش 

روما خالل فبراير الجاري لمحاربة تنظيم ممثلو  في  سيجتمع-دوليحيث أعلنت وزارة الخارجية اإلعداد لتحالف 

 . (12) ليبياداعش في 

وسبق هذا التصريح أن فرنسا والواليات المتحدة أبلغتا الجزائر بعمليات عسكرية كبيرة ستشنها دول غربية 

ضد تنظيم "داعش" في ليبيا  في حين أكدت مصادر عسكرية إن الدول الغربية تحضر بالفعل في الوقت الراهن 

وبالفعل وجه الرئيس األميركي باراك أوباما مستشاريه لشؤون األمن القومي  لعمليات عسكرية ضد التنظيم.

بالتصدي لتنظيم الدولة في ليبيا ودول أخرى  في حين قالت وزيرة الدفاع اإليطالية روبيرتا بينوتي إن روما 

 ار إلى ليبيا.وواشنطن ولندن وباريس تدرس خيار التحرك العسكري إلعادة االستقر

أن اجتماعًا سريًا وقع في تونس بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وليبيين  في  6102 وتم اإلعالن في يناير

رصد مواقع تابعة لتنظيم داعش على األراضي وأنه تم غير معلنة لتدريب الجيش الليبي  إطار اجتماعات دورية

تر بي"  المتحد  باسم وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( الليبية. وتتطابق هذ  المعلومات مع ما قاله أخيرًا

بشأن قيام الواليات المتحدة بالفعل بإرسال "عدد صغير من العسكريين" إلى ليبيا لمحاولة "إجراء  "كوك

 . (13)محادثات مع قوات محلية للحصول على صورة أوضح لما يحد  هناك على وجه التحديد"

ظيم أن تن ج"هاردن الن"أكد الخبير في شؤون األمن القومي األميركي والشرق األوسط  وحول آلية التدخل وأسبابه 

الدولة بليبيا ال يشكل خطرا يهدد وجود الدولة  لكنه قد يفكك النسيج األمني الليبي  وقال إن إدارة أوباما أدركت 

تدخل العسكري الغربي ضد أن خطر تنظيم الدولة في ليبيا بات واضحا وال يمكن تجاهله  مشيرا إلى أن ال

وأوضح أن الخطر الحقيقي هو أن تنصب  بهدف دعم حكومة الوفاق الوطني. سيكون-حد إن -التنظيم 

الجهود الغربية على العمل العسكري لمحاربة التنظيم فقط دون مراعاة العملية السياسية المرتبطة بدعم 

 ي ليبيا.حكومة الوفاق الوطني من أجل تحقيق األمن واالستقرار ف

                                  
 .5172يناير  01موقع العربية نت، بتاريخ ( 12)

 .5172يناير  51حلقة الجمعة  بر،الخقناة الجزيرة الفضائية، برنامج ما وراء ( 13)
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حلف الناتو الذي تدخل لمساعدة الثوار على القضاء على القذافي منذ بدايات الثورة  أكد تمسكه بالحل السياسي 

في ليبيا  وأكد أمينه العام أنه حال التوصل إلى تشكيل حكومة توافق فإن )الناتو( مستعد لتعزيز المرافق 

 .(14)مؤكدا إرادة الحلف في مواجهة تنظيم "داعش" الجديدة والمؤسسات األمنية الليبية ومساعدة الحكومة 

 0111لكن صحيفة صربية نقلت عن مصادر عسكرية أن حلف الناتو سيعود للتدخل في ليبيا بقوة قوامها 

جندي "إنجليزي" وستة آالف جندي إيطالي. دون ذكر تفاصيل عن آلية التدخل أو عمليات التنسيق إقليميا أو 

 .(15) محليا

يفصلها عن ليبيا وأحداثها إال البحر  أكدت على لسان وزيرة الدفاع اإليطالية  روبرتا بينوتي  أن  تي الايطاليا ال

"التدخل الدولي في ليبيا ال يمكن أن ينتظر حلول فصل الربيع"  مشددة على ضرورة تنسيق الجهود الدولية في 

ونحن جميعًا  يطانيين  والفرنسيين هذا الصدد  مضيفة: "لقد عملنا بشكل وثيق مع األميركيين  والبر

متفقون على ضرورة تجنب اإلجراءات غير المنسقة  التي لم تسفر في الماضي عن نتائج جيدة"  وتابعت: "لهذا 

نعمل اآلن بشكل أكبر وملموس  عبر جمع المعلومات  وصياغة خطط التدخل الممكنة  على أساس المخاطر 

 .(16)المتوقعة"

التدخل العسكري في  إن احتماليةالقول  يمكنبعد استعراض المواقف الغربية من عملية التدخل العسكري و

مدى نجاح سيناريو االتفاق الليبي الليبي )اتفاق تونس وليس المغرب( أو  بينهامن   ليبيا تحكمها عدة أمور

مة المقبلة والتي جاءت بداية بدعم إجراءات وتوجهات الحكوومدى الدمج بين اتفاق الصخيرات واتفاق تونس  

)أحمد معيتيق النائب األول لرئيس حكومة التوافق الوطني رفض رفضا قاطعا التدخل عسكريا في  أممي 

واحتمالية التدخل قد تكون تابعة لحالة نجاح لوجستيا من قبل الدول الكبرى(.  ليبيا  لكنه لم يستبعد دعما

ففي هذ  الحالة قد يحد  تدخل عسكري إذا ما كانت الحكومة الناشئة لها   ليبي خالص دون أي تنسيق أممي

 .(17) األمميتوجه معادي للمنظمات الدولية أو رافض للتعاون 

 

                                  
 .“وال وكالة األنباء الليبية الرسمية "( 14)

 .5172فبراير  0" بتاريخ INFORMERجريدة "( 15)

 .5172ير ينا 58وكالة االناضول، بتاريخ الخميس ( 16)

 .5172ديسمبر  52يمنى سليمان، تطورات األزمة الليبية في ضوء اتفاق تونس، "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية، ( 17)
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 ثالثًا: طبيعة الدور المصري في حالة التدخل العسكري 

بقوة  تهكجدا وهي تأييد  المطلق  بل ومشار ية التدخل العسكري في ليبيا واضحالموقف المصري من عمل

بذخائر ومعلومات مخابراتية ومساندة جوية خالل  حفتردعم قوات  حيث تمفيه  منذ بداية انقالب حفتر  

أدت لمقتل مدنيين من بينهم أطفال  وهو ما أسس الحتقان شعبي والتى قيامه بضربات جوية لمدينة درنة 

 ضد العمالة المصرية هناك وبدأت مطاردتهم في الشوارع.

التدخل العسكري في ليبيا يعد خيارا مفّضاًل لدى النظام المصري  الذي يتذرع دائمًا  بتمّدد وتنامي واحتماالت 

دور "داعش" في ليبيا للمطالبة  أكثر من مرة خالل لقاءات مع مسؤولين غربيين إلفساح المجال أمام دول الجوار 

 .(18) ليبياللتدخل عسكريا في 

كتب السيسي بخصوص األزمة الليبية تفسر موقف مصر في إدارة الملف تسريبات عباس كامل مدير مبجانب أن 

الليبي منذ بداية انقالب حفتر  والتي دعمته رسميا وعسكريا ودوليا وتحاول االن إنقاذ  بعدما تم استبعاد  

 .(19) المشهدمن 

لك اية  ويفهم ذالدور المصري في ليبيا حال التدحل العسكري  سيتلخص في الدعم اللوجستي والمعلوماتي بد

من تصريحات أوباما أن المخابرات األميركية بدأت في تجميع المعلومات حول ليبيا  وستظل المعلومات ناقصة 

 حتى تقدم مصر ملفها حول ليبيا.

ولن يقف الدور المصري عند مرحلة الدعم المعلوماتي واللوجستي  لكن المشاركة بقوات برية أو جوية وارد 

نظام المصري سيكتسب بهذ  المشاركة المزيد من الشرعية حيث سيكون جزء من جهد دولي ال وخاصة أنجدا  

ويؤكد هذا الطرح عدة أمور: القرب الجغرافي وسهولة القيام يحارب "االرهاب" متمثال في تنظيم الدولة. 

ه االنقالبي" بطلعات جوية أو مساندة لقوات غربية  قبول بعض المناطق او القبائل "المؤيدة لحفتر ومشروع

  .(20) بهلتدخل مصري بل والمطالبة 

حرك   وتأييد إقليمي للتن يتم إال في ظل ضوء أخضر أميركيإدارة الملف الليبي ل لكن القيام بأي دور مما سبق في

 .على رأسه الجزائر وتونس

                                  
 .5172ديسمبر  70التدّخل العسكري في ليبيا ينتظر حكومة الوفاق... واستنفار مصري"، صحيفة العربي الجديد بتاريخ ( 18)

ومة كإلى القاهرة ولقائه بالسيسي وبعض قيادات المخابرات تؤكد أن تحركاته وتعليماته تصاغ في القاهرة، وتزامنت الزيارة مع تواجد رئيس الحزيارة حفتر ( 19)

ا كبيرا أثار لغط يالليبية الجديدة في القاهرة وذكرت مصادر مقربة منه أنه تم الضغط عليه من قبل مصر للقيام بزيارة حفتر في مدينة المرج وهو األمر الذ

 .( وانتقادا للسراج )مصدر خاص بالباحث

اء على ومعناه نريد حفتر أن يصبح كالسيسي في القض( خرجت بعض المظاهرات الموجهة ترفع الفتة مكتوب عليها باللهجة الليبية )نبي سيسي كسيسيهم( 20)

 االسالميين والثوار بشكل عام.
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 :خالصةال

 األزمة الليبية  ومنها:مما سبق يتضح عدة أمور ربما تؤثر جديا على المستقبل السياسي والعسكري في 

سياسية: وهو أن يستمر تعقد المشهد السياسي وضبابيته بعد حالة توسع في االنقسام السياسي  ضبابية-0

واالحتراب الداخلي والتربص الدولي  وهو ما يتطلب سرعة حلحلة الملفات العالقة والوصول إلى مؤسسات 

 ديمقراطي.حقيقية يمكنها إدارة الملف واألزمة بشكل مؤسسي و

وإن كانت زيارة السراج له أعطته  : سيظل حفتر في حالة استنفار حتى يعرف مصير  المجهول عسكريا-6

بصيصا من األمل كونه اعتبر نفسه جزءا من األزمة ال يمكن تجاوز   لكن االنفضاض الشعبي عنه والعسكري 

 أضعفه كثيرا.

ومة وتمنح الثقة وتبدأ في ممارسة مهامها ثم تبدأ األجندة دوليا: سينتظر المجتمع الدولي حتى تتشكل الحك -2

ين والفرنسياإليطاليين الدولية في التداخل مع الملفات الداخلية العديدة  وإن كانت "تصريحات األميركيين و

واإلنجليز من سياسيين وعسكريين تتطابق للتأكيد على أن أولويتهم في ليبيا منحصرة عند منع تنظيم الدولة 

السيطرة على ليبيا وعدم توسعه في شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء ودّول غرب إفريقيا  ووقف من 

إال أن التدخل  (21)موجات الهجرة غير القانونية من ليبيا نحو أوروبا التي قد تحمل معها خاليا التنظيم النائمة"

 عسكريا يظل أمرا واردا في ضوء االجراءات التي ذكرناها سابقا.

: تتوزع مواقف التأييد والرفض من قبل الفاعلين االقليميين على قوى النزاع واالقتتال وفق قوة إقليميا-2

ومصالح هذ  الدول مع ليبيا ووفق مدى المنافسة واالقتتال أحيانا حول فكرة السيطرة والنفوذ في الداخل 

 .(22) والصحراءاالفريقي وخاصة منطقة الساحل 

 

 

                                  
 يات القوى الكبرى وصراعات الداخل"، مقال للكاتب الصحفي الليبي إسماعيل القريتلي.االحتماالت في ليبيا من منظور أولو( 21)

 المصدر السابق نفسه بتصرف.( 22)


