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 قدمة م

لمسلحة الليبية ا ظل الصيف في ليبيا وطيلة السنوات األربع الفائتة، موعدًا لمعارك دامية بين الفصائل والتشكيالت

ب بين الفرقاء المختلفة، في حرب نفوذ سيزيفية عبثية، أمعنت في إضعاف الدولة الليبية، وكرست السالح كلغة تخاط

و هناك لتعزيز الليبيين، إال أن صيف هذا العام الجاري جاء مغايًرا، وإن لم يخل هو اآلخر من معارك صغرى هنا أ

يمية، كما عرف أنه شهد العديد من المساعي الحميدة األممية واإلقل الموقف على األرض، أو لتحقيق مكاسب ما، إال

اخل االتحاد ددخول أطراف دولية فاعلة على خط التسوية كفرنسا في خطوة باغتت الكثيرين وعملت على تعميق الشرخ 

 األوروبي، الذي يبدو أن دوله تتباين في مواقفها ودرجة تعاطيها مع األزمة الليبية. 

 

ر لها جيدًا منذ مدة، تمثلت فبدأ صيف لي ي إطالق سراح سيف بيا الالهب للعام الجاري بخطوة مفاجأة يبدو أنها ُحض ِّ

ي بكر الصديق في اإلسالم القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، الذي ظل محتجًزا ولمدة ست سنوات من قِّبل كتيبة أب

ونسية. إطالق سراح ة الجبل الغربي غير بعيد عن الحدود الت( الواقعة في أقصى الغرب الليبي في منطق1مدينة الزنتان)

ت صاخبة ، صاحبته موجة تكهنا2017سيف اإلسالم القذافي منتصف شهر رمضان الموافق للتاسع من يونيو/حزيران 

 لم يتحقق أي منها حتى كتابة هذا التقرير. 

 

ليبية(، في صراعه بنغازي )ثاني كبريات المدن الوشهد هذا الصيف أيًضا إحكام قبضة المشير، خليفة حفتر، على مدينة 

جيش الوطني الليبي مع قوات أنصار الشريعة التي أعلنت والءها لتنظيم "الدولة اإلسالمية" منذ سنتين، وتقوم قوات ال

 نة التي تسيطر(، بمحاصرة مدينة درنة من جميع الجهات، هذه المدي2التابعة للمشير حفتر منذ مطلع الشهر الجاري)

ى "مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها".   عليها مجموعات مسلحة تُسمَّ

 

لمفاوضات ابعد أربعة أشهر من البحث عن شخصية تتولى رئاسة بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتشرف على 

 20في ، الرامية إلى تشكيل حكومة مركزية توافقية تبسط سيطرتها على عموم ليبيا، تم االتفاق بمجلس األمن

 لفًا لأللماني خ، على تعيين األستاذ الجامعي ووزير الثقافة اللبناني األسبق، "غسان سالمة"، 2017يونيو/حزيران 

 )الجزيرة(  المتحدث باسم البحرية الليبية أكد إن قطعة إسناد بحرية إيطالية جديدة ستصل إلى قاعدة طرابلس البحرية الثالثاء القادم

 



 3 

 

جلس ؛ حيث قابل رئيس الم2017أغسطس/آب  5(، ووصل غسان سالمة إلى مدينة طرابلس، يوم 3"مارتن كوبلر")

ألعلى للدولة، طنية، محمد الطاهر سيالة، ورئيس المجلس االرئاسي، فايز السراج، ووزير خارجية حكومة الوحدة الو

 (.4عبد الرحمن السويحلي، ثم انتقل مساًء إلى طبرق للقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح)

 

 

 ليبيالتحرك اإلقليمي والدولي وتأثيراته على األمن القومي ال

 

برز ألشههههدت العاصهههمة التونسهههية في هذا الصهههيف تحركات الفتة لمعظم الطيف السهههياسهههي الليبي وزيارات مكوكية تعتبر 

والحكومة، كما  لقاؤهما مع رئيسههي الجمهوريةالفاعلين في المشهههد الليبي، لعل أبرزها زيارات فايز السههراج وخليفة حفتر و

برز تنظيمات عرف صهههههيف تونس نشهههههاًطا محموًما للمجلس األعلى للمدن والقبائل الليبية والجبهة الشهههههعبية لتحرير ليبيا )أ

  .أنصار النظام السابق(، اللذين جعالها محطة رئيسية في تنقالتهم إلى العواصم اإلفريقية وغيرها

 

وافقة روسهههية ، أبرز التحركات الدولية، وقد تم بم2017يوليو/تموز  25لذي رعاه الرئيس الفرنسهههي، في يظل لقاء باريس ا

لقاء الذي ومباركة أميركية وتجاهل للحليف اإليطالي! حيث برع وزير خارجية فرنسهها، جون إيف لودريان، في التحضههير ل

أن "حل  (، وأكد نص البيان على5يان من عشههههر نقاط)جمع السههههراج وحفتر، في ثاني لقاء يتم بين الرجلين وتمخه عنه ب

الجهات الفاعلة:  األزمة الليبية ال يمكن أن يكون إال حالا سههههههياسههههههياا، يمر عبر مصههههههالحة وطنية، تجمع بين الليبيين وكافة

تفاق الطرفين على االمؤسساتية واألمنية والعسكرية" ُعدَّ هذا بمثابة خارطة طريق لتسوية سياسية وشيكة، أبرز ما جاء فيه 

اء الذي تحاول (. هذا اللق6وقف إطالق النار بشههههكل كامل في ليبيا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسههههية بأقرب وقت ممكن )

يبيا عبر فرنسههها من خالله توسهههيع نفوذها في منطقة الشهههرق األوسهههط، وأن تبرز كالعب مؤث ِّر وممسهههف بخيوط اللعبة في ل

ومة ( وهي التي عملت ولسههههنتين على فصههههل إقليم فزان، وتشههههكيل حك7عتبارات على األرض)مراعاة موازين القوى واال

قة )شههههرق ليبيا( رابعة في الجنوب الليبي، لينافس الحكومات الثالث التي تتنازع الشههههرعية في الشههههمال الليبي في إقليمي بر

دم في الجنوب قد والنيجر، أن تجد لها موطئ وطرابلس )غرب ليبيا( حتى يتسنى لفرنسا، التي تنسق أمنياا مع حكومات تشا

ل أهمية جيو األهمية بالنسهبة  سهياسهية بالغة-الليبي تعزز من خالله تواجدها العسهكري في منطقة السهاحل اإلفريقي التي تشهك ِّ

  .(8) لفرنسا

 

هو األمر الذي أثار لقاء باريس األخير بين السههراج وحفتر أفصههح عن حجم تأثير فرنسهها على مجريات األحداث في ليبيا؛ و

ل االمتعاض اإليطالي إلى غضههب  حفيظة روما التي دأبت على التنسههيق مع فرنسهها وألمانيا بخصههوة األزمة الليبية. وتحوَّ

(، عبَّر عنه وزير خارجية إيطاليا، أنجلينو ألفانو، الذي لم يُخفِّ عدم الرضههههها عن لقاء باريس أثناء وبعد اللقاء في 9شهههههديد)

. فيما يبدو، فإن لقاء حفتر والسههههههراج في باريس قد أخرج للعلن الخالف الصههههههامت بين باريس وروما تصههههههريحات متتالية

بخصههههوة الملف الليبي مما جعل روما تبادر إلى توجيه دعوة لكل من خليفة حفتر وفايز السههههراج، عبر وسههههطاء محليين 

وة في حين لبَّاها السههههههراج، الذي كان في روما لزيارة روما، مباشههههههرة بعد انتهاء لقاء باريس، وقد تجاهل حفتر هذه الدع

اإليطالي، -سههاعات بعد المؤتمر الصههحفي ل عالن المشههترك للقاء باريس. هنا، بادرت إيطاليا إلى إعادة تفعيل االتفاق الليبي

لبحرية ، مع رئيس المجلس الرئاسههههههي، فايز السههههههراج، وينص هذا االتفاق على تقديم ا2008المبرم بين الطرفين في العام 

ب فايز السههراج بإعادة تفعيل االتفاق الليبي اإليطالي واعتبره -اإليطالية الدعم الفني والصههيانة والتدريب لنظيرتها الليبية. رحَّ

، إلى الشواطئ الليبية 2017أغسطس/آب  8و 2( على التوالي، يومي 10نصًرا سياسياا؛ وبالفعل وصلت سفينتان إيطاليتان)
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بروزيني" إلى قاعدة أبو ستة البحرية وسفينة "تريميتي" اإليطالية إلى قاعدة طرابلس البحرية(، وشكَّل )سفينة "كوماندانتي 

وصول القطع البحرية اإليطالية، فرصة سانحة لخصوم المجلس الرئاسي في الشرق الليبي، الذين توحدوا مع أنصار النظام 

تهاًكا صارًخا للسيادة الليبية، وعودة مفضوحة لالستعمار اإليطالي السابق، إلدانات صاخبة لهذه الخطوة، التي يعتبرونها ان

إلى ليبيا عبر بوابة مكافحة الهجرة غير الشهههههرعية، وخرج عشهههههرات المتظاهرين في بعه المدن الليبية منددين وتم حرق 

ر بضههرب أية سههفينة (، وهدَّد المشههير خليفة حفت11العلم اإليطالي في مظاهرات في مدن طرابلس وطبرق وبنغازي وسههبها)

(، واعتبرت إيطاليا هذه التهديدات خاوية نظًرا إلى أن المشهير حفتر ال يمتلف اإلمكانيات وال 12تدخل المياه اإلقليمية الليبية)

نه من تنفيذ تلف التهديدات!) ( هذا، فضهههههاًل عن أن إعادة إحياء االتفاقية مع إيطاليا عملت على صهههههف 13الوسهههههائل التي تمك ِّ

لرئاسي؛ حيث )أمهل نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فتحي المجبري، رئيس المجلس، فايز المجلس ا

سهههاعة لعقد اجتماع مع مجلس وزراء حكومة الوفاق لمناقشهههة االتفاق الذي عقده مع رئيس الوزراء اإليطالي،  72السهههراج، 

 .(14الوطني") مضيفًا: "لن نكون شهود زور نسجل في تاريخ حكومة الوفاق

 

جد الحربي األوروبي ويرى العديد من الخبراء أن تواجد القطع البحرية اإليطالية في المياه اإلقليمية الليبية جزء من التوا

البحرية التي  لمنع تدفق موجات المهاجرين من السههههواحل الليبية صههههوب القارة األوروبية، كما أنه امتداد لعملية "صههههوفيا"

طًرا يهدد األمن خوروبي منذ سههنوات في البحر األبيه المتوسههط وقبالة السههواحل الليبية، وال يرون فيها يطبقها االتحاد األ

( على 15يبي)في الجنوب الل -غير المعلن-القومي الليبي! في حين جاهر العديد منهم بخطورة التواجد العسهههكري الفرنسهههي 

قًا جد ِّ  .ياا ألية خطوات أو تسويات سياسية قادمةاألمن القومي الليبي وَعدَّوه خطوة سلبية ومعو 

 

 تداعيات أزمة الخليج

 

سههههارات األزمة لقد ألقت أزمة الخليج األخيرة بظاللها الكثيفة على مجمل مجريات األحداث، وشههههكَّلت منعرجات الفتة في م

ن البرلمان عتة المنبثقة الليبية، وأفصهههحت عن مدى تغلغل نفوذ دولة اإلمارات في شهههرق ليبيا؛ فقد سهههارعت الحكومة المؤق

، 2015األول  الليبي بقيادة عبد هللا الثني والمنتهية الصههالحية بعد االتفاق السههياسههي بالصههخيرات منتصههف ديسههمبر/كانون

ع األزمة في وغير المعترف بها دولياا منذ ذلف التاريخ والمؤي ِّدة لحفتر، سهههههارعت )حكومة شهههههرق ليبيا( سهههههاعات من اندال

ده قررت قطع يد قرار مقاطعة دولة قطر؛ حيث قال محمد الدايري، وزير خارجية الحكومة المؤقتة، إن بالالخليج إلى تأي

ات العربية المتحدة عالقاتها مع دولة قطر "تضههامنًا مع أشههقائنا في مملكة البحرين والمملكة العربية السههعودية ودولة اإلمار

ف بها الوفاق الوطني بطرابلس، بقيادة فايز السههههههراج والمعتر(، في حين التزمت حكومة 16وجمهورية مصههههههر العربية")

 .(17)ابدولياا، الصمت وآثرت الحياد، ورفضت طلبًا مصرياا بقطع العالقات مع دولة قطر واعتبارها داعمة ل ره

 :ويُرجع المراقبون السياسيون موقف الحياد الذي التزمت به حكومة الوفاق الوطني إلى

  .كون حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج ذات أغلبية إخوانية، متعاطفة مع دولة قطر -

 

نين للمجلس الرئاسههههي الذي يت - ِّ رأسههههه فايز تمتُّع الدوحة بعالقات وثيقة مع سههههبعة أعضههههاء من األعضههههاء التسههههعة المكو 

  .السراج
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 النفوذ العربي في إفريقيا جنوب الصحراء

 

باقًا محموًما سههه، شههههدت إفريقيا جنوب الصهههحراء 2011الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، أواخر العام منذ انهيار نظام 

غل كثي لذي تغل ثة النفوذ الليبي ا ية واإلمارات، لورا ية ثالث، هي: المغرب والسههههههعود لف غير معلن بين دول عرب ًرا في ت

ا من خالل تراكم الخبرات و(، ويرى المراقبون أن حظوظ المغرب وافرة في مههد ِّ 18المنطقههة) التجههارب في  نفوذه إفريقيهها

يد وحية التقل ا، هما: المكانة الرُّ يا ية للمملكة المغربية في التعامل مع دول المنطقة، وقد وظَّف المغرب عاملين للتمدد إفريق

المصههههههارف  غرب ووسههههههط القارة، واالسههههههتثمار عبر مشههههههاريع مشههههههتركة عمالقة، في معظم القطاعات وأبرزها قطاعا

ية لألنباء، والمواصههههالت، ويعتبر المغرب ثاني دولة مسههههتثمرة في إفريقيا بعد دولة جنوب إفريقيا، حسههههب الوكالة الفرنسهههه

مقابل، يرى (. وبال19% من االسههههههتثمارات المباشههههههرة األجنبية المغربية في العالم)62.9وتمث ِّل إفريقيا جنوب الصههههههحراء 

ز في المقاالمراقبون أن حظوظ تمدد النفوذ ال م األول على الجانب سههههعودي إفريقياا سههههتظل تراوح مكانها؛ ألنها ال تزال ترك ِّ

ما يزيد على  الدعوي للمذهب الوهابي الذي طالما تصههههههادم مع الحركات الصههههههوفية اإلفريقية )عماد التدين في إفريقيا( منذ

صهل تغلغلها عمة في إفريقيا عبر مسهارب شهتى، ووأربعة عقود! في الجانب اآلخر، برعت اإلمارات في اسهتخدام قوتها النا

لعسكريتين الوحيدتين احدَّ التعاون األمني واالستخباراتي في منطقة الساحل اإلفريقية، والقرن اإلفريقي الذي يضم القاعدتين 

ومالية على ( في مدينة بربرة الص20ل مارات خارج حدودها، وهما: قاعدة "عصب" الساحلية اإلريترية وقاعدة "بربرة")

ا للقوة أكثر مما هو تفكير اسههتراتيجي بعيد المد ى! فضههاًل عن سههاحل خليج عدن، في خطوة يرى فيها المراقبون، اسههتعراضههً

ل على التمدد الرأسهههههي أن التمدد اإلماراتي في إفريقيا يبدو أنه اسهههههتفاد من تجربة نظام القذافي في التمدد األفقي دون التعوي

قة بين تشههههاد ودولة ق، تقول التقارير اإلعالمية والمعلومات االسههههتخباراتية: إن تنامي العالقة الوثي(. في هذا السههههيا21فقط)

ألحداث في الجنوب اإلمارات طيلة السنتين الماضيتين، مردُّه سعي األخيرة إلى االستفادة من تأثير دولة تشاد في مجريات ا

ز من الحضهههههور اإلماراتي بقوة عبر22الليبي) فاعلين في توطيد عالقات هرمية مع بعه األعيان والشهههههيوخ وال (؛ مما عزَّ

ية في كل من الجنوب الغربي والجنوب الشههههههرقي الليبيين، ولعب رجال ظل من قبيلة زوية الليبية ذات االمتدادات التاريخ

ز رجاالت ع أبرتشههههاد والسههههودان دوًرا في توطيد العالقة بين نظام إدريس ديبي والمشههههير خليفة حفتر في الشههههرق، وكذا م

 .المجلس الرئاسي في طرابلس

 

 2016يونيو/حزيران  30(، األولى في 23شهههههههًرا األخيرة، قههام الرئيس التشهههههههادي بزيههارة أبو ظبي مرتين) 13وخالل 

فاقيات ووعدت ، وكانت الزيارة األخيرة رفيعة المسههههههتوى وتم خاللها توقيع العديد من االت2017يوليو/تموز  16واألخيرة 

مارات للتمدد مارات باستثمارات ضخمة في تشاد، ويرى المراقبون أن نجامينا باتت رأس حربة لمجهودات دولة اإلدولة اإل

ر هذا األمر سرعة قطع تشاد عالقاتها مع قطر في ثالث يوم من اندالع األزمة   !إفريقياا، ويفس ِّ

 

 استراتيجية اإلدارة األميركية حيال األزمة الليبية

 

ح دونالد ترامب قائاًل: ال دور لنا في ليبيا؛ أميركا لديها ما يكفي من األدوار حول العالم)2017ن في أبريل/نيسا (. 24، صرَّ

ا في بداياتها، إال أنه ومع  وبدا كأن إدارة ترامب أدارت الظهر لألزمة الليبية، بعد أن كانت الواليات المتحدة العًبا محوريا

مب لم تكن بعيدة عن الوضههع الملتهب في ليبيا؛ حيث تعاملت سههياسههياا مع حكومة الوفاق مطلع يوليو/تموز تبين أن إدارة ترا

(، وذكرت بوابة الوسههط اإلخبارية نقاًل عن جريدة 25الوطني بقيادة السههراج وعسههكرياا مع المشههير حفتر عبر "األفريكوم")

لى ليبيا لمواجهة خطر تنظيم الدولة والتعامل مع اإلكسبريس البريطانية، أن وحدات من القوات الخاصة البريطانية أُرسلت إ
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عنصههههههًرا من قوات خدمة القوارب الخاصههههههة مدعومين  80شههههههبكات تهريب المهاجرين، وقالت الجريدة البريطانية: إن "

 بأربعين من القوات البريطانية، تم نشههرهم في ليبيا إلى جانب قوات من الواليات المتحدة وفرنسهها وإيطاليا، في مهمة سههرية

ا شههبكات تهريب المهاجرين، وتضههغط  لمنع تنظيم الدولة من إنشههاء قاعدة له بالبالد"، وأضههافت: إن "القوات تسههتهدف أيضههً

على القوات الليبية التخاذ إجراءات أكثر صههههرامة ضههههد مهربي البشههههر وتدمير قوارب التهريب". وتابعت: "تضههههم القوات 

، يمكنهم مراقبة الصههههحراء المفتوحة، إلى جانب فريق متخصههههص البريطانية متخصههههصههههين في قيادة الطائرات دون طيار

 .(26)"بالحرب اإللكترونية لمراقبة االتصاالت اإللكترونية

 

  آفاق التسوية السياسية في ليبيا

 

لط أوراق خال شف في أن خروج سيف اإلسالم القذافي من السجن وتطلعه إلى لعب دور سياسي في ليبيا سيعمل على إعادة 

ا على اإلطاحة )الذين عملو 2011لسياسية من جديد؛ ألنه وحتى خروجه كانت اللعبة تدور بين أطراف فبراير/شباط اللعبة ا

بة ولمدة سههههت بنظام الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي(، وتم اسههههتبعاد جميع أنصههههار النظام السههههابق وجعلهم خارج اللع

سيف اإلسالم القذافي من جديد ضم سابق إلىسنوات، لكن ظهور  سيعيد أنصار النظام ال سي  سيا واجهة  ن طيف المشهد ال

  :األحداث من جديد لالعتبارات التالية

 .ليبيا اقتناع المجتمع الدولي بضرورة إشراك أنصار النظام السابق في أية تسوية سياسية يراد لها النجاح في -

 

أقل حدة  الشعب الليبي، واالنقسامات بين صفوفهمأن أنصار النظام السابق )السبتمبريين( يقارب عددهم نصف عدد  -

ظام السابق، ال وتعددًا من تلف التي بين صفوف الفبرايريين؛ حيث إن التنظيمات السياسية التي تتحدث باسم أنصار الن

ة لبية في أيتتجاوز الستة، في حين أنها بالعشرات بين صفوف أطراف فبراير/شباط؛ مما يعني ضمنًا أنهم سيكونون أغ

 .انتخابات قادمة

 

ًضا من أنصار يعتبر البعه سيف اإلسالم "رجاًل إصالحياا يمتلف مشروًعا سياسياا"؛ هذا األمر قد يجعل طيفًا عري -

   .ة خاصةفبراير/شباط يلتف حوله، هذا إن أجاد طاقم سيف توجيه خطاب تصالحي واقعي الجتذاب هذه الشريحة الشاب

 

ال توجد شخصية وداخل أوساط أنصار النظام السابق الذين يقارب عددهم ثالثة ماليين نسمة، يتمتع سيف اإلسالم بشعبية  -

  .أخرى تتمتع بهذه الشعبية داخل أوساط أنصار النظام السابق

 

لدول المؤث ِّرة في تقول المؤشهههرات: إن سهههيف اإلسهههالم القذافي، وحتى كتابة هذا التقرير، لم يحَا بعدُ باعتراف أو تقبل من ا

ل كثيًرا على ذلف، فهو يرى أن قوته تكمنال ِّ  :في أمرين، هما شأن الليبي، والسيما الغربية منها، لكننا نرى أنه ال يعو 

 شعبية كاسحة داخل أنصار النظام السابق. 

 

 حرة وتمسف االتحاد اإلفريقي بضرورة إشراك أنصار النظام السابق في أية تسوية سياسية. 

   :إلسالم راهنًا يواجه ثالثة تحديات، هيومع هذا، نرى أن سيف ا
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للسههههيد سههههيف  فال يمكن ممارسههههة السههههياسههههة دون موارد مالية دائمة ومتجددة، وهذا أمر غير متاح راهنًا الموارد المالية:

قة داية االنطالاإلسههالم، ونعتقد أن هذا األمر من أهم أسههباب تأخر ظهوره حتى اآلن، وعدم قيامه بأي ظهور إعالمي يكون ب

ة ومستمرة لتمويل برنامجه السياسي  .الحقيقية لمشروعه السياسي، فهو حريص على توفير موارد مالية قارَّ

 

ية بضهههرورة تسهههليمه ال تزال محكمة الجنايات الدولية تطالب به لمحاكمته، وقد طالبت الدولة الليب محكمة الجنايات الدولية:

نة القانون سياق، نرى أن أمامه معركة قانونية ليست سهلة في مواجهة سد(، في هذا ال27فور اإلعالن عن إطالق سراحه)

حقق التفافًا شههعبياا الدولي، هذا إال إذا اسههتطاع سههيف االسههالم أن يُثبت في بحر أشهههر قليلة أنه رجل المرحلة أو اسههتطاع أن ي

شههي بهذا المنحى وطنه، لكن المؤشههرات ال تفبراير/شههباط( إلنجاز السههالم في -كبيًرا حوله من الطرفين )أتباع سههبتمبر/أيلول

  .حتى اآلن

 

 

ِّت فرصههة  يعتبر سههيف االسههالم القذافي هدفًا وصههيدًا ثمينًا لمعظم تيارات اإلسههالم السههياسههي، التي لن أمنه الشخخخصخخي: تفو 

  .ية في آن معًااإلمساك به مجددًا أو اغتياله؛ مما يجعل من مسؤولية توفير أمنه الشخصي أمًرا في غاية الصعوبة واألهم

 

 :األسابيع القليلة القادمة مهمة بالنسبة لألزمة الليبية وتحديدًا على ثالثة أصعدة

عانيها ليبيا منذ تتفاقم وتردي الوضههع االقتصههادي وتزايد حدَّة األزمة االقتصههادية غير المسههبوقة التي  الصخخعيد الدايلي: .1

 .يما في العاصمة طرابلسأشهر ستنعكس حتًما على مجمل األوضاع في ليبيا والس

 

الخليج  حيث ترتبط األزمة الليبية بشهههكل عضهههوي بما يحصهههل في دول الصخخخعيد اإلقليمي )األزمة في الخليج العربي(: .2

لتي باتت االعربي، والسههيما مع انحسههار وتراجع سههطوة تيارات اإلسههالم السههياسههي )وتحديدًا حركة اإلخوان المسههلمين 

لفاعلين ودية واإلمارات ومصههر والبحرين(؛ مما سههيُفضههي إلى تغيير مواقع وترتيب امصههنفة كحركة إرهابية في السههع

 .السياسيين في المشهد الليبي

 

ة وظهور إدارة حيث بدأت تتبلور رؤية اإلدارة األميركية الجديدة باإلضهههافة إلى االنتخابات الفرنسهههي الصخخخعيد الدولي: .3

ما يمكن أن ودارة السههههههابقة وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي جديدة طموحة في اإلليزيه لها رؤية تختلف عن اإل

بيعة اسههههتراتيجية يحدث في نتائج االنتخابات اإليطالية القادمة. كل هذه األمور لها تأثيرات مختلفة المسههههتويات وذات ط

 .على الوضع الليبي في األسابيع واألشهر القادمة

 

 البُعد االستشرافي لألزمة الليبية 

 

التحاد اإلفريقي هناك سههههههعي من المجتمع الدولي ممثَّاًل في الرباعي الراعي لالتفاق السههههههياسههههههي في ليبيا )األمم المتحدة وا

وجديد يكون اتفاق  واالتحاد األوروبي والجامعة العربية( إليجاد تسوية سياسية لألزمة الليبية، من خالل اتفاق سياسي شامل

مصر( دوًرا أنصار النظام السابق فيه، وستلعب دول الجوار الليبي )الجزائر وتونس والصخيرات أرضية له، ويتم إشراك 

ية وأربع شخصيات محورياا في هذه المساعي الحميدة، التي نرى، وفق المؤشرات، أن أبرز الفاعلين فيها ثالثة كيانات سياس

   :محورية، هي
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كتل، المشهههههير خليفة حكومة المؤقتة وقوات الكرامة، ويتزعم هذا التممثَّاًل في البرلمان الليبي وال تكتل الشخخخخخرق الليبي: .1

اء هذا حفتر، الذي سههيكون له دور سههياسههي بارز، وتقف السههعودية بثقلها المالي ومعها مصههر واإلمارات وروسههيا ور

لة اال جانس كبير وق تل بت هذا التك تل، ويتمتع  هذا التك مات نقالطرف. ومن المتوقع أن يكون رئيس الوزراء من  سههههههها

  .والتصدعات داخله

 

لمشههههههد الليبي ايتمتع هذا التكتل باعتراف دولي كبير وتقف معظم الدول الغربية المؤث ِّرة في  تكتل المجلس الرئاسخخخخخي: .2

لمدينة(، ويتسههم هذا وراءه، كما يحظى هذا التكتل بوجود بارونات المال الليبي ممثَّلين بتجار وأثرياء مصههراتة )الدولة ا

ض في أية لحظة النهيار التحالفات، يتزعم هذاالتكتل بكث التكتل فائز  رة االنقسهههههههامات وعدم التجانس، كما أنه معرَّ

في الغرب الليبي،  السراج )رجل التوافقات بامتياز( وعبد الرحمن السويحلي. هذا التكتل تآكلت شعبيته كثيًرا في معاقله

 .2008ة المبرمة في عهد القذافي عام اإليطالي-السيما بعد إعادة إحياء االتفاقية الليبية

 

 

مكن إيجاد تسوية يأثبتت تجارب بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا طيلة ست سنوات أنه ال  تكتل أنصار النظام السابق: .3

اق يمكن إيجاد اتف سياسية تنهي حالة االنسداد السياسي وتنازع الشرعية دون إشراك أنصار النظام السابق، فواقعياا، ال

ن الجبهة أسهههياسهههي ناجح دون إشهههراك جميع الفرقاء السهههياسهههيين الليبيين في اللعبة السهههياسهههية، وفي هذا السهههياق، نرى 

االعتقال(،  الشهههعبية لتحرير ليبيا )التنظيم السهههياسهههي الذي أنشهههأه سهههيف اإلسهههالم القذافي منذ أشههههر وهو ال يزال رهن

محورية لهذا التكتل. نظيمات أنصار النظام السابق( هما أبرز الكيانات الوالمجلس األعلى للقبائل والمدن الليبية )أبرز ت

ض لها في أي ويتمتع هذا التكتل بدرجة كبيرة من التجانس ولم يظهر فيه حتى اآلن أي أثر لالنقسههههامات )رغم أنه معر

ولية خالل دالقات عامة وقت(، سههههههيكون هذا التكتل بيضههههههة القبان في أية انتخابات قادمة، وقد بدأ هذا التكتل حملة ع

توريا وكيغالي األربعين يوًما األخيرة، تمثلت في زيارات مكوكية للعديد من العواصههههم العالمية، أبرزها: موسههههكو وبري

ة القادمة التي وهافانا وكاراكاس وطهران والجزائر والقاهرة، نعتقد أنها سههتسههفر عن موطئ قدم لهذا التكتل في التسههوي

 !في األفق الملبد بدخان فوهات المدافعبدأت تباشيرها تلوح 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .د.الحسين الشيخ العلوي، باحث وأكاديمي موريتاني*
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