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ل ليبيا اإىل ب�ؤرة مركزية لل�صراع الإقليمي والدويل 8- حتُ�ّ

بــات مــن المرجــح بقــوة أن تصبــح ليبيــا فــي عــام 2020 ســاحة 
جديــدة للصــراع بيــن القــوى اإلقليميــة والدوليــة، علــى غــرار مــا 
تشــهده ســوريا منــذ نحــو 9 ســنوات، وذلــك فــي ظــل فشــل جهــود 
المجتمــع الدولــي فــي إيجــاد حــل سياســي لألزمــة الليبيــة، واتجــاه 
بعــض القــوى اإلقليميــة والدوليــة إلــى تكثيــف دعمهــا العســكري 
ــليح  ــر التس ــاك لحظ ــي انته ــا، ف ــي ليبي ــن ف ــن المتصارعي للطرفي
المفــروض علــى ليبيــا منــذ عــام 2011، وهــو األمــر الــذي ســتمتد 
تداعياتــه الســلبية إلــى شــمال أفريقيــا ككل. وقــد بــات مــن الواضــح 
أن هنــاك محوريــن دولييــن متنافســين فــي ليبيــا، يدعــم كل منهمــا 

أحــد طرفــي الصــراع، ويمكــن تناولهمــا علــى النحــو التالــي:

أ- المحــور الداعــم للجيــش الوطنــي الليبــي بقيــادة المشــير حفتر: 
يتكــون هــذا المحــور مــن روســيا وفرنســا واليونــان ومصــر 
واألردن والســودان، ويأخــذ الدعــم المقــدم مــن هــذه الــدول لقــوات 
ــن  ــم األســلحة والمقاتلي ــل تقدي ــددة، مث ــر صــوراً متع المشــير حفت
ــم  ــن الدع ــكرية، فضــاً ع ــارات العس ــب واالستش ــر التدري وتوفي

ــة فــي هــذا الصــدد فــي اآلتــي: ــل أبــرز األمثل السياســي، وتتمث

• روســيا: تأتــي أبــرز أشــكال الدعــم العســكري الروســي لقــوات 
المشــير حفتــر عبــر شــركة األمــن الخاصــة الروســية »فاجنــر«، 
التــي توظــف عــدداً كبيــراً مــن العســكريين الــروس الســابقين 

ــة.  ــة كمرتزق ــي مناطــق الصــراع المختلف ــال ف للقت

ففــي مــارس 2019، تمكنــت المخابــرات الغربيــة مــن تحديــد 
موقــع لحوالــي 300 عنصــر مــن المرتزقــة التابعيــن لـــ »فاجنــر« 
يتمركــزون فــي مينــاءي طبــرق ودرنــة، وتقــوم مجموعــات 
المرتزقــة الــروس بدعــم قــوات حفتــر بالتدريبــات، وإمــداده بقطــع 
المدفعيــة والدبابــات والطائــرات المســّيرة والذخيــرة وغيرهــا 
ــلت  ــر 2018، أرس ــي أكتوب ــتي. وف ــم اللوجس ــكال الدع ــن أش م
روســيا العشــرات مــن أفــراد قواتهــا الخاصــة لدعــم قــوات حفتــر، 
يتمركــزون بصــورة أساســية فــي طبــرق وبنغــازي)83(. وفــي 
ســبتمبر 2019 أرســلت »فاجنــر« 100 فــرد إضافــي إلــى ليبيــا 

ــوات حفتــر)84(.  لدعــم ق

ــير  ــياً للمش ــاً سياس ــيا دعم ــدم روس ــبق، تق ــا س ــة لم وباإلضاف
حفتــر، حيــث عرقلــت روســيا صــدور بيــان عــن مجلــس األمــن 
الدولــي، فــي أبريــل 2019، يدعــو المشــير حفتــر لوقــف هجومــه 

ــى العاصمــة طرابلــس)85(. عل

ــم الكشــف رســمياً عــن الوجــود العســكري الفرنســي  • فرنســا: ت
فــي شــرق ليبيــا عقــب إعــان الرئيــس الفرنســي ماكــرون، 
ووزارة الدفــاع الفرنســية، فــي يوليــو 2016، مقتــل ثاثــة ضبــاط 
صــف فرنســيين خــال »مهمــة خطــرة« فــي ليبيــا فــي مواجهــة 
ــتيفان  ــية س ــة الفرنس ــم الحكوم ــدث باس ــن المتح ــاب، وأعل اإلره
ــار  ــا)86(. وث ــي ليبي ــل ف ــوات فرنســية خاصــة تعم ــول، أن ق ــو ف ل
الجــدل مــن جديــد حــول طبيعــة الدعــم العســكري الفرنســي لقــوات 

المشــير حفتــر عقــب العثــور علــى أربعــة صواريــخ مــن طــراز 
»جافليــن« )Javelin( فــي مدينــة غريــان، التــي كانــت تســيطر 
عليهــا قــوات حفتــر، وتعــود ملكيتهــا للجيــش الفرنســي، فــي يونيــو 
2019، غيــر أن الجيــش الفرنســي أكــد، فــي بيــان، أن هــذه 
الصواريــخ »غيــر صالحــة لاســتعمال، وكانــت لحمايــة القــوات 
ــام اســتخبارية وأخــرى لمكافحــة اإلرهــاب«)87(. ــوم بمه ــي تق الت

ــش  ــا والجي ــرق ليبي ــة ش ــياً لحكوم ــاً سياس ــدم دعم ــان: تق • اليون
الوطنــي الليبــي، وتزايــد هــذا الدعــم عقــب توقيــع تركيــا مذكرتــي 
ترســيم الحــدود البحريــة والتعــاون العســكري واألمنــي مــع حكومة 
الوفــاق، ففــي 12 ديســمبر 2019 اعترفــت اليونــان بمجلــس 
ــد للشــعب الليبــي)88(.  ــل شــرعي ووحي ــرق كممث ــي طب ــواب ف الن
وفــي 22 مــن الشــهر ذاتــه، زار وزيــر الخارجيــة اليوناني نيكوس 
دنديــاس، شــرق ليبيــا، والتقــى عــدداً مــن المســؤولين الليبييــن علــى 
ــي،  ــدهللا الثن ــرق عب ــس حكومــة طب ــر، ورئي رأســهم المشــير حفت
وبحــث معهمــا مذكرتــي التفاهــم الموقعتيــن بيــن تركيــا وحكومــة 

الوفــاق)89(. 

• األردن: اتهــم تقريــر صــادر عــن األمــم المتحــدة، فــي ديســمبر 
2019، األردن بتوفيــر األســلحة بشــكل روتينــي لقــوات الجيــش 
الوطنــي الليبــي، مــن أبرزهــا مدرعــات مــن طــراز »الوحــش« 
األردنيــة الصنــع، وتقديــم االستشــارات العســكرية والتدريــب 
لقــوات حفتــر، فضــاً عــن الدعــم االســتخباراتي والمعلوماتــي)90(.

• الســودان: ذكــر التقريــر الصــادر عــن األمــم المتحــدة، فــي 
ــب  ــادة نائ ــودانية بقي ــم الســريع الس ــوات الدع ــمبر 2019، ق ديس
رئيــس المجلــس الســيادي الســوداني الفريــق محمــد حميدتــي، 
بنشــر نحــو ألــف جنــدي فــي ليبيــا، فــي 25 يوليــو 2019، للقتــال 

ــر)91(.  ــير حفت ــوات المش ــب ق بجان

فــي  السيســي،  عبدالفتــاح  المصــري  الرئيــس  أكــد  مصــر:   •
ــن  ــاده »ل ــمبر 2019، أن ب ــي 17 ديس ــة ف ــات صحفي تصريح
ــاً مــن أن اســتعادة  تتخلــى عــن الجيــش الوطنــي الليبــي«، انطاق
األمــن يتوقــف علــى »اســتعادة الجيــوش الوطنيــة بتوجهاتهــا 

الوطنيــة ودورهــا الحقيقــي«)92(.

ب- المحــور الداعــم لحكومــة الوفــاق الوطنــي: يتكــون مــن 
الواليــات المتحــدة وإيطاليــا وتركيــا وقطــر وتونــس الجزائــر، وقــد 
ــس دول  ــاء خم ــى رؤس ــائل إل ــاق رس ــة الوف ــس حكوم ــه رئي وج
ــا،  ــر وتركي ــا والجزائ ــا وإيطالي ــات المتحــدة وبريطاني ــي الوالي ه
فــي 21 ديســمبر 2019، طالــب فيهــا هــذه الــدول بتفعيــل اتفاقيات 
ــه  التعــاون األمنــي، لصــد مــا وصفــه بالعــدوان الــذي تتعــرض ل
ــة مــن  ــه أي دول ــم تســتجب ل ــا ل العاصمــة طرابلــس)93(، وهــو م
الــدول الخمــس، ســوى تركيــا. ويتــراوح دعــم هــذه الــدول لحكومة 
الوفــاق مــا بيــن الدعــم العســكري المباشــر، كمــا فــي حالــة تركيــا، 
ــن  ــر، ويمك ــا والجزائ ــي إيطالي ــي حالت ــا ف ــي كم ــم السياس والدع

اســتعراض أبــرز أشــكال هــذا الدعــم علــى النحــو التالــي:
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• الواليــات المتحــدة األمريكيــة: يرجــع الدعــم األمريكــي لحكومــة 
ــى مخاوفهــا مــن العاقــات التــي تجمــع بيــن  ــاق باألســاس إل الوف
المشــير حفتــر والرئيــس الروســي بوتيــن، وتخشــى واشــنطن مــن 
أن انتصــار حفتــر علــى حكومــة الوفــاق سيرســخ النفــوذ الروســي 
فــي ليبيــا. ومــن هــذا المنطلــق دعــت واشــنطن فــي نوفمبــر 
ــع  ــى طرابلــس لمن ــى إنهــاء هجومــه عل ــر إل 2019 المشــير حفت

التدخــل األجنبــي غيــر المبــرر، وأكــدت واشــنطن دعمهــا ســيادة 
ــد  ــراع ض ــتغال الص ــيا اس ــاوالت روس ــة مح ــي مواجه ــا ف ليبي
إرادة الشــعب الليبــي)94(. وفــي الشــهر ذاتــه، التقــى وفــد أمريكــي 
بالمشــير حفتــر، وبحــث معــه وقــف القتــال وإيجــاد حــل سياســي 
ــيا        ــتغال روس ــن اس ــه م ــن مخاوف ــد ع ــرب الوف ــراع، وأع للص

الصــراع)95(. 
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• إيطاليــا: ظلــت لعــدة ســنوات داعمــاً رئيســياً لحكومــة الوفــاق فــي 
ــك حرصــاً  ــر، وذل ــوات المشــير حفت مواجهــة الدعــم الفرنســي لق
علــى مصالحهــا االقتصاديــة فــي مجــال الطاقــة، وكذلــك األمنيــة 
حيــث إن الغــرب الليبــي هــو نقطــة االنطــاق األساســية ألغلــب 
المهاجريــن غيــر الشــرعيين، وحملــت رومــا باريــس، فــي أكثــر 
مــن مناســبة، مســؤولية تدهــور األوضــاع فــي ليبيــا ووضــع 

ــا. ــح أوروب ــح الشــعب الليبــي ومصال مصالحهــا فــوق مصال

ولكــن طــرأ تغّيــر واضــح علــى الموقــف اإليطالــي منــذ تشــكيل 
رئيــس الــوزراء جوزيبــي كونتــي حكومتــه الثانيــة، فــي ســبتمبر 
2019، حيــث بــات يصنــف علــى أنــه فــي »المنطقــة الرماديــة«. 
ــي  ــة اإليطال ــر الخارجي ــرى وزي ــمبر 2019، أج ــي 17 ديس فف
لويجــي دي مايــو، زيــارة إلــى ليبيــا التقــى خالهــا رئيــس حكومــة 
ــش  ــادة الجي ــر قي ــي مق ــر ف ــير حفت ــس، والمش ــي طرابل ــاق ف الوف
ــة،  ــد حــل عســكري لألزم ــه ال يوج ــو أن ــن دي ماي ــي، وأعل الليب
مؤكــداً أن بــاده تؤيــد جهــود األمــم المتحــدة للعــودة إلــى المســار 
السياســي)96(، وهــو مــا يمثــل تطــوراً الفتــاً، إذ إن رومــا لــم ترفض 
ــرة،  ــب األخي ــا تطل ــاق، كم ــم الدعــم العســكري لحكومــة الوف تقدي

ولكنهــا اتجهــت كذلــك لانفتــاح علــى خليفــة حفتــر.

وفــي 23 مــن الشــهر ذاتــه، قــال وزيــر خارجيــة إيطاليــا »فــي 
ليبيــا يتــم تكــرار نمــط مشــابه للنمــط الســائد فــي ســوريا«)97(، فــي 
ــة  ــدد، وإقام ــرة للتم ــاوالت أنق ــن مح ــا م ــق روم ــى قل ــر عل مؤش

نفــوذ عســكري لهــا فــي ليبيــا.

• تركيــا: اتهــم تقريــر لألمــم المتحــدة، صــدر في ديســمبر 2019، 
أنقــرة بإرســال أســلحة متطــورة جــداً، مــن طائــرات مســّيرة 
المواليــة  للميليشــيات  للــدروع،  مضــادة  ودبابــات وصواريــخ 
لحكومــة الوفــاق الليبيــة فــي غــرب ليبيــا، وذلــك فــي خــرق لحظــر 
األســلحة المفــروض علــى ليبيــا منــذ عــام 2011)98(. وزودت 
تركيــا القــوات المواليــة لحكومــة الوفــاق بطائــرات مســّيرة تركيــة 
مــن طــراز »بيرقــدار« يتولــى فريــق تركــي موجــود بالعاصمــة 
طرابلــس مســؤولية تشــغيلها)99(. وفــي مايــو 2019، أرســلت 
تركيــا نحــو 40 مدرعــة تركيــة الصنــع مــن نــوع »كيربــي« عبــر 

ــس)100(. ــاء طرابل مين

وصــادق البرلمــان التركــي، فــي 2 ينايــر 2020، علــى 
مذكــرة التفويــض الرئاســية التــي تســمح بإرســال قــوات إلــى ليبيــا، 
لمــدة عــام واحــد قابــل للتمديــد، وتنــص المذكــرة علــى أن تقديــر 
زمــن إرســال قــوات تركيــة إلــى ليبيــا ومــكان انتشــارها، ســيكون 
فــي عهــدة رئيــس الجمهوريــة)101(. وفــي 8 ينايــر 2020، أعلــن 
الرئيــس أردوغــان، أن بــاده أرســلت 35 جنديــاً إلــى ليبيــا دعمــاً 
لحكومــة الوفــاق. وقبــل ذلــك بــدأت فــي إرســال مقاتليــن ســوريين 

 ”RFI“ مواليــن لهــا للقتــال فــي ليبيــا، حيــث ذكــرت إذاعــة
الفرنســية، فــي 31 ديســمبر 2019، أن أنقــرة نقلــت نحــو 500 
مقاتــل ســوري علــى األقــل إلــى ليبيــا عــن طريــق رحــات جويــة 
غيــر مســجلة، علــى متــن 4 طائــرات هبطــت فــي مطــار معيتيقــة 

ــي)102(. الليب

ديســمبر   27 فــي  األمريكيــة،  بلومبيــرج  وكالــة  وذكــرت 
الفصائــل  أن  وليبييــن،  أتــراك  مســؤولين  عــن  نقــاً   ،2019
ــوات  ــاً بق ــتلتحق قريب ــوريا س ــمال س ــي ش ــة ف ــورية التركماني الس
حكومــة الوفــاق فــي طرابلــس، لمواجهة قوات المشــير حفتــر)103(. 
ــي 30 ديســمبر 2019، عــن مســؤولين  ــرز، ف ــت رويت ــا نقل كم
تركييــن كبيريــن وآخريــن أمنييــن، قولهــم إن أنقــرة لــم ترســل بعــد 
أي مقاتليــن ســوريين إلــى ليبيــا، لكــن يجــري إعــداد تقييــم وتنعقــد 
اجتماعــات فــي هــذا الصــدد، وتوجــد رغبــة نحــو المضــي قدمــاً 

ــي هــذا االتجــاه)104(. ف

أن عــدد  اإلنســان«،  لحقــوق  الســوري  وذكــر »المرصــد 
المقاتليــن الســوريين الذيــن وصلــوا إلــى طرابلــس حتــى اآلن بلــغ 
ــن  ــدة م ــل مجموعــات جدي ــا تســتعد لنق 300 شــخص، وأن تركي
المســلحين الســوريين إلــى ليبيــا للقتــال برواتــب تتــراوح مــا بيــن 
2000 و2500 دوالر للشــخص لعقــد مدتــه 3 أو 6 أشــهر)105(.

• قطــر: تقــدم الدوحــة دعمــاً للميليشــيات اإلســامية الداعمــة 
لحكومــة الوفــاق فــي إطــار سياســاتها الداعمــة لجماعــات اإلســام 
السياســي والتنظيمــات اإلرهابيــة فــي المنطقــة، كمــا أنهــا تتماهــى 
مــع السياســة التركيــة حيــال ليبيــا، فقــد أعلــن أميــر قطــر تميــم آل 
ثانــي، فــي 15 ديســمبر 2019، خــال اســتقباله رئيــس حكومــة 
ــم أي دعــم  ــز الســراج، بالدوحــة، اســتعداد قطــر لتقدي ــاق فائ الوف
تطلبــه حكومــة الوفــاق فــي المجاليــن األمنــي واالقتصــادي)106(.

ــات  ــل االتفاق ــر لتفعي ــاق والجزائ ــر: تســعى حكومــة الوف • الجزائ
األمنيــة الموقعــة بيــن الجانبيــن وتوقيــع أخــرى جديــدة، فضــاً عــن 
تفعيــل اجتماعــات اللجنــة األمنيــة المشــتركة بيــن البلديــن، وهــي 
األمــور التــي كانــت محــور لقــاء وزيــر الداخليــة بحكومــة الوفــاق 
ــي  ــو 2019. وف ــي يولي ــري، ف ــره الجزائ ــاغا، بنظي ــي باش فتح
ــاً  ــن اجتماع ــي البلدي ــة ف ــا وزارة الداخلي ــد وكي ــه عق ــهر ذات الش
ــة  ــات األمني ــل االتفاق ــه تفعي ــا خال ــة المشــتركة بحث ــة األمني للجن
ــي  ــر، ف ــر وجــه اتهامــات للجزائ ــة)107(، وكان المشــير حفت الثنائي
ــا، وأن  ــي ليبي ــة ف ــتغال األوضــاع األمني أغســطس 2018، باس
جنــوداً جزائرييــن تجــاوزوا الحــدود الليبيــة)108(، فــي مؤشــر علــى 
ــة  ــر للميليشــيات الموالي ــر بدعــم الجزائ ــدى حفت وجــود شــكوك ل

لحكومــة الوفــاق عســكرياً. 


