بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
التطورات األخرية يف األزمة الليبية
السؤال :تشكلت يف ليبيا حكومة وحدة وطنية ،والظاهر أن طريف النزاع يف ليبيا متوافقون عليها ،فهل هذا التوافق حقيقي أم
ال؟ وكيف حصل ذلك بعد نزاع مسلح استمر عشر سنوات كان كل طرف خالهلا حياول القضاء على الطرف اآلخر؟ وما هي
حقيقة مواقف أمريكا وبريطانيا والدول األوروبية وتركيا وابقي الدول املتدخلة يف األزمة الليبية من هذا التوافق؟
اجلواب :ابلنظر إىل التطورات األخرية يف األزمة الليبية خالل السنتني املاضيتني وخاصة منذ  2021/2/5عندما انتخب

ملتقى احلوار السياسي برعاية األمم املتحدة سلطة تنفيذية موحدة تسلمت مهام عملها يف  ،2021/3/16هذه التطورات سببتها
أحداث متالحقة:
أولا :اندلعت يف الربع األخري من العام املاضي حرب احلوارات األمريكية الربيطانية يف الساحة الليبية ،فكانت بريطانيا عن

طريق عمالئها تعقد مؤمترات حوار يف املغرب ،وكانت أمريكا عن طريق مبعوثة األمم املتحدة ابإلانبة ستيفاين وليامز الدبلوماسية
األمريكية تعقد اجتماعات يف تونس وجنيف .وقد فصلنا ذلك يف جواب سؤال بتاريخ  ،2020/11/25وبعد ذلك تالحقت
األمور كما يلي:
 -1عقدت بريطانيا عن طريق عمالئها مبشاركة  13 + 13من نواب طرابلس وطربق مؤمترا يف بوزنيقة ابملغرب يوم
 2021/1/24النتخاب السلطات التنفيذية وتوزيع املناصب السيادية ..إىل أن متكنت أمريكا من عقد مؤمتر جنيف ما بني يومي
 1و 2021/2/5شارك فيه  75شخصية سياسية اختارهتم للمفاوضات واختيار قيادات جديدة ،وكانت الضغوطات متارس عليهم
من جهات عديدة حىت يصوتوا على اختيار جملس رائسي ورئيس حكومة جديدين .فأعلن يوم  2021/2/5أنه مت اختيار حممد
املنفي رئيسا للمجلس الرائسي وعبد احلميد الدبيبة رئيسا للوزراء وانتخب موسى الكوين وعبد هللا الاليف لعضوية اجمللس الرائسي.
وهكذا متكنت أمريكا من انتخاب السلطات التنفيذية يف ليبيا فكسبت هذه اجلولة يف الصراع مع بريطانيا ،ومن مث خسرت بريطانيا
اجلولة ومل تتمكن من اختيار قيادات جديدة يف مؤمتر احلوار األخري يف بوزنيقة ابملغرب .وتعترب خسارة فادحة لربيطانيا بعد جناحها
السابق يف عقد مؤمتر الصخريات ابملغرب عام  2015حيث اختارت حينها رئيس وزراء ورئيس جملس رائسي وشكلت حكومة يف
تونس برائسة فايز السراج...
 -2ابنتخاب سلطة تنفيذية موحدة (رئيس جملس رائسي ورئيس وزراء) من قبل منتدى احلوار السياسي اللييب الذي أسسته
الدبلوماسية األمريكية مبعوثة األمم املتحدة ابإلانبة ستيفاين وليامز يف أيلول سنة  2019وأطلقت اجتماعاته يف الشهور األخرية من
سنة  ،2020فإن الوالايت املتحدة تكون عمليا قد تولت قيادة العملية السياسية يف ليبيا ،وبذلك تكون قد جنحت جناحا مشروطا
يف سحب البساط اللييب من حتت أقدام اإلجنليز واألوروبيني دون أن يعين ذلك أهنا سيطرت على جممل أوراق الساحة الليبية.
 -3حصلت السلطة التنفيذية اجلديدة يف ليبيا واملنتخبة من منتدى املبعوثة األمريكية األممية وليامز (منتدى احلوار السياسي
اللييب) وأبرحيية على أصوات جملس النواب اللييب( ،ومنح جملس النواب اللييب يف  10آذار/مارس الثقة حلكومة الوحدة الوطنية
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برائسة الدبيبة بعدد أصوات وصل إىل  132انئبا من إمجايل  ...188يب يب سي ،)2021/3/14 ،وكذلك سالسة عملية تسليم
السلطة من حكومة السراج يف طرابلس املوالية لألوروبيني( :شهدت ليبيا تسلم احلكومة اجلديدة مهام عملها ،بطريقة سلسة ودون
منغصات .وعانق فائز السراج ،رئيس اجمللس الرائسي وحكومة الوفاق الوطين السابقة يف طرابلس ،عبد احلميد الدبيبة رئيس
احلكومة اجلديدة أثناء تسليمه السلطة ...وأدى الدبيبة اليمني الدستورية أمس االثنني يف مدينة طربق بشرق البالد ،حيث رحبت
اإلدارة املتمركزة يف الشرق بتعيينه .دويتشه فيليه األملانية .)2021/3/16 ...وبكل هذا فإن عمالء بريطانيا وأورواب يف ليبيا قد
ساروا مع احلل األمريكي ،وهذا ال يكون إال مبوافقة بريطانيا وأورواب على هذا احلل ولو مؤقتا.
 -4والستكمال املشهد فقد كانت كذلك سالسة تسليم السلطة من حكومة شرق ليبيا غري املعرتف هبا دوليا واملدعومة من
مصر وأمريكا( ،قامت احلكومة املوازية يف شرق ليبيا الثالاثء بتسليم سلطاهتا إىل حكومة الوحدة الوطنية اجلديدة برائسة عبد احلميد
دبيبة ،بعد أسبوع من مباشرة األخرية مهامها رمسيا من العاصمة طرابلس .ومتت عملية التسليم يف مقر احلكومة املوازية غري املعرتف
هبا دوليا يف بنغازي ،اثين أكرب مدن ليبيا ،حبضور رئيسها عبد هللا الثين .ومثل وفد حكومة الوحدة الوطنية انئب رئيس الوزراء
حسني القطراين ووزير الداخلية خالد مازن وعدد من الوزراء .وأكد القطراين أن مرحلة االنقسام "انتهت" .وقال يف بيان صحفي
"حكومة الوحدة الوطنية وجدت خلدمة املواطنني كافة" .فرانس .)2021/3/23 ،24
اثني ا :وابلنظر يف املواقف الدولية واإلقليمية من التطورات احلالية لألزمة يف ليبيا جند ما يلي:
أمريكا واألمم املتحدة :ابعتبار أن مسار هذا احلل السياسي قد رمسته وأشرفت عليه بشكل مباشر األمريكية مبعوثة األمم
املتحدة إىل ليبيا فإن أمريكا واألمم املتحدة تدعمان هذا املسار ابلتأكيد ،فقد احتفت ستيفاين وليامز الدبلوماسية األمريكية العاملة
ابسم األمم املتحدة بنجاحها بعد اختيار القيادات اجلديدة فقالت ("يسعدين أن أشهد هذه اللحظة التارخيية" وقالت لألطراف
الليبية "هذا التزام رمسي وجيب على السلطة التنفيذية املنتخبة الوفاء به" ...العربية  .)2021/2/5فأصبح العمل الذي قامت به هو
عمال رمسيا ملزما لألطراف مفروضا عليهم وال حيق هلم خمالفته وإال تعرضوا لعقوابت أمريكية كانت قد هددت هبا من قبل ،وذلك
على طريقة الغطرسة والعنجهية األمريكية اليت تفرض احللول وهتدد خمالفيها .وأكد السفري األمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورالند
خالل اتصال هاتفي مع رئيس اجمللس الرائسي اللييب حممد املنفي ("دعم الوالايت املتحدة للمجلس وللحكومة" وهنأ مجيع
املشاركني يف احلوار اللييب والقادة الليبيني .وقال "إن تفاعال قادما من واشنطن" ...بوابة الوسط اللييب .)2021/2/12
موقف تركيا( :قام الرئيس الرتكي أردوغان ابالتصال ابلسلطة التنفيذية اجلديدة "رئيس اجمللس الرائسي حممد املنفي ورئيس

حكومة الوحدة الوطنية عبد احلميد الدبيبة" مشريا أي "أردوغان" إىل وجود بوادر أمل بشأن إجياد حل دائم يف ليبيا ...اجلزيرة نت،
 ،)2021/3/20مث قام حممد املنفي بزايرة تركيا يف ( 2021/3/26طالب املنفي خالل لقائه أبردوغان ،بضرورة االلتزام
ابستحقاقات املرحلة االنتقالية يف ليبيا اليت تنتهي إبجراء انتخاابت يف  24ديسمرب من العام احلايل ،العربية نت...
 ،)2021/3/27مث كما يبدو أنه طلب تركي بسحب املقاتلني السوريني من ليبيا( ،أفادت مصادر للمرصد السوري حلقوق
اإلنسان أبن "أوامر جاءت للمقاتلني السوريني املوالني ألنقرة يف ليبيا ابلبدء يف جتهيز أمتعتهم وأنفسهم حتضريا لعودهتم إىل سوراي...
إندبندنت عربية .)2021/3/20 ،وكل هذا يشري إىل التجاوب الكبري لرتكيا مع مسار احلل السياسي الذي تقوده املبعوثة وليامز.
ولقد ذكرت مصادر إعالمية أن عبد احلميد الدبيبة توجه إىل تركيا على الفور بعد اختياره يف جنيف كرئيس للحكومة الليبية،
وهذه التصرحيات وتصرحيات ايسني أقطاي مستشار الرئيس الرتكي تؤكد ذلك ،إذ قال أقطاي "االتفاقيات اليت كانت تركيا قد
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عقدهتا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة برائسة السراج والوجود العسكري الرتكي يف ليبيا لن يتأثرا ابختيار احلكومة اجلديدة.
واحلكومة املؤقتة اجلديدة ال تعارض االتفاقيات وال الوجود الرتكي يف البالد" .وقالت صحيفة لوموند الفرنسية يوم :2021/2/8
"إن املصاح التجارية لرئيس الوزراء اجلديد جتعله قريبا جدا من تركيا ،فهو املمثل يف ليبيا ملؤسسات الدولة الرتكية الرمسية املهتمة
ابلسوق الليبية."...
موقف مصر :استقبل رئيس مصر السيسي بنفسه يف القاهرة حممد املنفي رئيس اجمللس الرائسي اجلديد يوم اخلميس
( 2021/3/25سكاي نيوز عريب )2021/3/25 ،يف إشارة واضحة لدعم مصر هلذا املسار السياسي يف ليبيا ،وأن مصر هي
األخرى قد انعطف موقفها من األزمة يف ليبيا على وقع التقدم الذي كانت حترزه الدبلوماسية األمريكية واملبعوثة األممية وليامز،
ولعل التزامن يف انعطاف موقفي البلدين "تركيا ومصر" حيمل إشارة واضحة أبن البلدين يستقيان من مصدر واحد .وقد حرص
القادة اجلدد لليبيا على زايرة البلدين اإلقليميني الفاعلني يف الساحة الليبية ومها مصر وتركيا اللذان ينفذان السياسة األمريكية هناك
كل حسب دوره .فقد استقبل الرئيس املصري السيسي رئيس احلكومة الليبية اجلديدة عبد احلميد الدبيبة يوم 2021/2/18
("فجدد له التهنئة للقيادة الليبية اجلديدة واستعد لتقدمي كامل الدعم هلا ،ومت التوافق على تبادل الزايرات على مستوى املسؤولني
التنفيذيني والتشاور بشأن كافة القطاعات" وقال الدبيبة "إن ليبيا حكومة وشعبا تتطلع إىل إقامة شراكة شاملة مع مصر هبدف
استنساخ مناذج انجحة من جتربتها التنموية امللهمة اليت حتققت خالل السنوات املاضية بقيادة الرئيس" ...احلرة .)2021/2/18
موقف الثالثي املغريب "املغرب واجلزائر وتونس" وهي من الدول اإلقليمية الفاعلة يف ليبيا ،فإهنا أعلنت أتييدها للسلطة
التنفيذية اجلديدة يف ليبيا .فقد أرسل امللك املغريب أتكيده لرئيس اجمللس الرائسي اجلديد ("مساندة املغرب املعهودة لكل اإلجراءات
واجملهودات اليت تبذلوهنا لرفع التحدايت اليت تواجه ليبيا من أجل إجناح هذه املرحلة الدقيقة ..وهنأ حممد املنفي على الثقة اليت
حظي هبا خلدمة بلده يف هذه املرحلة االنتقالية احلامسة" ...األانضول  .)2021/3/31واجتمع وزير خارجية تونس عثمان اجلرندي
ونظريه اجلزائري صربي بوقدوم يف  2021/4/1يف تونس وحبثا عددا من القضااي الدولية واإلقليمية وخاصة امللف اللييب فشددا على
("أمهية دعم السلطة التنفيذية اجلديدة إلجناح املسار السياسي اللييب يف أفق االنتخاابت املقبلة مبا حيفظ وحدة هذا البلد الشقيق
ومناعته" ...األانضول  .)2021/4/2وكان وزير اخلارجية اجلزائري قد جدد معارضة بالده لـ"وجود أي قوات أجنبية على األراضي
الليبية" .وشدد يف تصريح صحايف ،على "أمهية ضمان األمن يف ليبيا عرب توحيد املؤسسات األمنية" ...إندبندنت عربية،
.)2021/3/20
لقد اضطرت هذه الدول الثالث الفاعلة يف الساحة الليبية حلساب األوروبيني وخاصة بريطانيا إىل االعرتاف ابلسلطة التنفيذية
اليت شكلتها أمريكا يف ليبيا وذلك على غرار الدول اليت تعمل حلساهبا ،ولتعطي لنفسها فرصة يف هذه املرحلة االنتقالية للعمل على
أتييد عمالء أورواب ،ألن جناح أمريكا يف ليبيا وتركزها فيه يعين التمدد يف مشال أفريقيا ليصل إىل تلك الدول فيهدد العمالء التابعني
لألوروبيني وخاصة بريطانيا ،وهذه أول مرة تكون أمريكا قد دخلت بلدا من بلدان مشال أفريقيا منذ عقود طويلة...
يلي:

مواقف الدول األوروبية :مل تظهر أي من الدول األوروبية مواقف سلبية من السلطة التنفيذية اجلديدة يف ليبيا ،ومواقفها كما

 -1زار رئيس اجمللس األورويب شارل ميشيل طرابلس والتقى مع املنفي ودبيبة يوم  .2021/4/4وأعلن على حسابه يف تويرت
("وقوف االحتاد األورويب إىل جانب احلكومة الليبية اجلديدة وتقدمي الدعم هلا من أجل احلفاظ على وحدهتا وسيادهتا وحتقيقها
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للرفاه" وتعد هذه الزايرة األوىل ملسؤول أورويب بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اجلديدة .وقال يف مؤمتر صحفي "نريد أن
ندعمكم لتقوموا ببناء بلدكم لكن بشروط ،جيب أن يغادر كل املرتزقة واجلنود "األجانب" البالد ،نشجع االنتخاابت يف وقتها
احملدد ونريد أن ندعمكم بشكل أكرب .االستقرار واألمن واهلجرة هي مواضيع مهمة" ...األانضول  .)2021/4/4وقال املمثل
األعلى للسياسة اخلارجية واألمنية يف االحتاد األورويب ،جوزيب بوريل"( ،الوجود العسكري وتدفق املرتزقة على األراضي الليبية تزايدا
يف العام األخري" ،معتربا أن "بعثة إيريين حققت نتائج ملموسة يف رصد انتهاكات احلظر املفروض على ليبيا ،األمر الذي أسهم يف
اخلطوات اإلجيابية اليت حققها الليبيون بتشكيل حكومة وحدة وطنية" .وكان االحتاد األورويب مدد قبل أايم فرتة عملية "إيريين"
البحرية ملراقبة السواحل الليبية عامني إضافيني حىت عام  .2023إندبندنت عربية)2021/3/20 ،
( -2وصل وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وأملانيا  -اليوم اخلميس  -العاصمة الليبية طرابلس ،ضمن مهمة أوروبية هتدف إىل
فتح قنوات حوار مع احلكومة اجلديدة ...وقال وزير اخلارجية األملاين هايكو ماس  -عند وصوله طرابلس " -إن التقدم الذي
شهدته ليبيا هو إحدى النقاط املضيئة القليلة يف السياسة اخلارجية خالل العام املاضي .وأضاف أن الليبيني عندما يديرون
مستقبلهم أبيديهم مرة أخرى ،حينها فقط يتحول وقف إطالق النار إىل سالم ومصاحلة حقيقيني" ،مشددا على "مراقبة عملية
حظر التسليح على األطراف" .وأكد أن "انسحاب القوات األجنبية واملرتزقة شرط أساسي لإلعداد لالنتخاابت املقبلة" ...اجلزيرة
نت.)2021/3/25 ،
وبكل هذه املواقف األوروبية اليت تغيب عنها بريطانيا يظهر وبوضوح أن أورواب توافق بشرط على هذا احلل األمريكي وهو
ضمان خروج القوات األجنبية من ليبيا ،وحتديدا الرتكية والروسية ،خاصة أن أورواب كانت تدرك حجم اإلرابك لسياستها الذي
يسببه الوجود الرتكي والروسي يف ليبيا والتعقيدات النامجة عن ذلك ،وكانت بعثتها البحرية "إيريين" تراقب الداخل واخلارج إىل ليبيا.
أما املوقف الربيطاين فقد خالطه االرتباك والدهاء يف الوقت نفسه:
 -1فقد (أجرى رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون ،اجلمعة ،اتصاال هاتفيا مع نظريه اللييب اجلديد عبد احلميد دبيبة،
هنأه فيه على تعيينه ،وجدد دعم اململكة املتحدة للعملية السياسية يف ليبيا ،وفق ما أوردته وكالة األانضول ...وأضافت "اتفقا على
البقاء على اتصال وثيق يف األشهر املقبلة بينما تستعد احلكومة املؤقتة النتخاابت وطنية يف وقت الحق من هذا العام" ...ميدل
إيست مونيتور .)2021/2/12 ،وكان هذا بعد أكثر من أسبوع على انتخاب الدبيبة ،ما يدل على ارتباكها...
 -2ويف تعليق جونسون على اقرتاح األردن جمللس األمن الدويل رفع حظر تصدير السالح عن ليبيا( ،قال وزير اخلارجية
الربيطاين ،فيليب هاموند ،أثناء زايرة إىل مدريد" :املشكلة هي أنه ال توجد حكومة يف ليبيا فعالة وتسيطر على أراضيها .ال يوجد
جيش لييب ميكن للمجتمع الدويل أن يدعمه بفعالية" .وأضاف هاموند" :الشرط األول جيب أن يكون إنشاء حكومة وحدة وطنية،
مث جيب أن يتكاتف اجملتمع الدويل على وجه السرعة حول تلك احلكومة ويضمن أن يكون لديها الوسائل للتعامل مع اإلرهاب
الذي يشكله املتشددون" .سكاي نيوز عريب .)2021/2/20 ،وواضح من كالمه أن بريطانيا مل تكن يف صورة املخططات
األمريكية اليت كانت قد أنتجت انتخاب رئيس للمجلس الرائسي ورئيس حلكومة الوحدة الوطنية ...وهذا ارتباك آخر!
 -3جماراهتا أمريكا بعد إحساسها ابلعجز عن جتاوز أمريكا يف ليبيا يف الوقت احلاضر ،ولذلك فإهنا يف غمرة التيار الكبري
املؤيد للمسار السياسي الذي ابتت تقوده أمريكا واستعجال أمريكا التنفيذ( ،اعترب السفري األمريكي ريتشارد نورالند ،يف تغريدة له
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عرب "تويرت" أن تصويت جملس النواب مبنح الثقة للحكومة املؤقتة اجلديدة "ابت مطلواب بشكل عاجل حىت تتمكن من مباشرة
مهامها" ،الفتا إىل أن "هنالك حاجة الختاذ إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيني لتمويل اإلصالحات الالزمة يف قطاع
الكهرابء ،وغريه من اجملاالت الرئيسية األخرى" .الشرق األوسط  )2021/3/7فإن السفري الربيطاين يف غمرة هذا التيار حبسب
املصدر نفسه اضطر للتغريد يف اجتاه التصريح األمريكي (وانضم نيكوالس هوبتون ،سفري بريطانيا لدى ليبيا ،إىل قائمة املطالبني
بعقد جلسة منح الثقة حلكومة دبيبة ،وقال يف بيان مقتضب له عرب "تويرت" ،مساء أول من أمس ،إنه من املهم أن تنعقد جلسة
جملس النواب قريبا للتصويت على منح الثقة لنتائج ملتقى احلوار السياسي اللييب يف جنيف ،ودعم ليبيا على الطريق حنو مستقبل
أفضل).
 -4ومن هذا كله يتضح أبن بريطانيا قد صارت يف حرج كبري أمام التقدم الذي أحرزته الدبلوماسية األمريكية واملبعوثة األممية
وليامز وأنه مل يعد أمامها إال السري مع التيار فأوعزت ألتباعها يف طرابلس بتسليم سلس للسلطة حلكومة الدبيبة ،وهذا ميثل هزمية
سياسية لربيطانيا يف ليبيا مل تتمكن هي وال أتباعها من تداركها ال عرب مفاوضات بوزنيقة يف املغرب وال عرب عرقلة التصويت وما
أمسته املبعوثة األممية ستيفاين وليامز بـ"املال السياسي الفاسد" فقالت"( :الذين حياولون تقدمي األموال للمشاركني يف احلوار سيتم
تصنيفهم كمعرقلني له كما سيتم فتح حتقيق يف معلومات عن دفع رشاوى وشراء أصوات" وأشارت إىل أن "هناك مدونة سلوك
بشأن تدخل املال السياسي الفاسد" ...الشرق األوسط 2020/11/17م) .وشبهات املال الفاسد هذه إشارة إىل دور دولة
اإلمارات وحماوالهتا التأثري يف اختيار أعضاء منتدى احلوار اللييب (اجلزيرة نت.)2020/11/16 ،
اثلثا :وأما كيف جنحت أمريكا يف سحب البساط اللييب من حتت أقدام بريطانيا ،فذلك ل ميكن فهمه إل وفق احلقائق

التالية:

 -1النفوذ داخل ليبيا :ابنتهاء عميل بريطانيا القذايف سنة  2011فقد انكسرت احلواجز من أمام أمريكا وأصبح هلا نفوذ

يف ليبيا ،وأخذ هذا النفوذ يتنامى فكانت سيطرة عميل أمريكا حفرت على شرق ليبيا إشارة إىل أن أمريكا متلك نصف ليبيا ،مث أجاز
جون بولتون مستشار األمن القومي يف إدارة ترامب هجوم حفرت على طرابلس سنة  ،2019وذلك بتأييد من الرئيس األمريكي
خالل اتصاله حبفرت ،وأعلنت أمريكا رفضها ملشروع قرار تقدمت به بريطانيا يف ذلك التاريخ لوقف محلة حفرت على طرابلس .إال أن
هذه احلملة فشلت وأبعد عن طرابلس وكاد أن يسقط لوال أن تركيا اليت أعلنت أتييدها ودعمها حلكومة طرابلس برائسة السراج
أوقفت دعمها القتحام سرت واجلفرة معقلي حفرت االسرتاتيجيني واللذين إذا سقطا بيد حكومة السراج عندها سيسقط حفرت.
وطلبت تركيا من السراج التوقف عن ذلك والتفاوض...
وكانت أمريكا تريد أن جتعل حكومة السراج بني خيارين :األول أن جتعلها رهينة للدعم الرتكي فرتمتي يف أحضان أردوغان
فتفكك عنها تركيا قيودها األوروبية ،والثاين أن تتمكن تركيا من النفاذ إىل اجلماعات "اإلسالمية املعتدلة" اليت تشكل عصب القوة
يف طرابلس ومصراتة فتعمل فيهم سيناريو سوراي فتجعل تلك املليشيات اتبعة هلا أتمتر أبمرها األمر الذي يؤدي إىل نزع الدسم من
هذا العصب الصلب لقوة حكومة السراج فتمنع بذلك استفادة بريطانيا من ذلك العصب خاصة وأن تلك اجلماعات قد فاض
قلبها شغفا أبردوغان! والظاهر أن األمرين حتققا ألمريكا معا بشكل مقبول وإن مل يكن كليا ،وما يشري إىل ذلك سهولة
االتصاالت اليت كانت جتريها املبعوثة األممية وليامز برؤساء البلدايت واملؤسسات الشبابية والعسكرية ال فرق يف ذلك بني شرق ليبيا
التابع ألمريكا وبني غرهبا التابع لربيطانيا حىت تلك األايم .أي أن املساعي األمريكية ألخذ القيادة يف العملية السياسية قد سارت
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بعراقيل أقل ألن تركيا كانت هتيئ هلا املزيد من األجواء غريب ليبيا ،ويف النتيجة فإن نفوذ أمريكا يف ليبيا كان يزيد على حساب
االخرتاق يف الغرب بينما نفوذ بريطانيا وأورواب كان يتقلص حىت يف املنطقة الغربية.
وقد مت اآلن ألمريكا ما تريد من ختريج دفعة قيادة جديدة من جملس رائسي جديد وحكومة جديدة ،ولذلك فليس من
املستبعد أن يقل اعتماد أمريكا على حفرت إال بقدر ما يلزم الستعماله أداة للضغط على السياسيني لتنفيذ أمرها ،ورمبا ينتهي أمره
إذا استمر جناحها السياسي ،خاصة وأنه مل تسند إليه أية وظيفة يف احلكومة املؤقتة اجلديدة وهو يطمح ألن يكون وزيرا للدفاع فيها
أو قائدا للجيش ،ولكن رئيس احلكومة اجلديد احتفظ مبنصب الدفاع لديه واجمللس الرائسي احتفظ مبنصب القائد األعلى للجيش.
 -2تغري اإلدارة يف أمريكا :كان لقدوم إدارة ابيدن وهزمية إدارة ترامب أثر هائل يف تسريع سحب أمريكا للبساط اللييب من
حتت أقدام بريطانيا ،وعلى الرغم من أن إدارة ابيدن قد جنت مثار ما زرعته إدارة ترامب داخل ليبيا ،إال أن تبدل اإلدارة يف أمريكا
كان حامسا يف تسريع التحوالت الليبية ،فكان انتخاب منتدى احلوار اللييب لرؤساء اجمللس الرائسي وحكومة الوحدة الوطنية بعد
قرابة أسبوعني من تويل ابيدن للرائسة يف واشنطن ،وكان تشكيل احلكومة الليبية بعد حوايل شهرين من توليها ،وكان أتثري التغيري يف
اإلدارة األمريكية على النحو التايل:
أ -العودة للحلفاء وجتنيدهم ضد الصني وروسيا:
أعلنت إدارة ابيدن أهنا عادت حللفائها األوروبيني بعد توترات إدارة ترامب( ،وقال ابيدن برفقة انئبته كاماال هاريس خالل
كلمة مقتضبة مبقر وزارة اخلارجية إن "أمريكا عادت والدبلوماسية عادت .سبوتنيك الروسية ،)2021/2/4 ،وأصبح شعار ابيدن
"أمريكا عادت" بديال لشعار ترامب "أمريكا أوال" األمر الذي كرره وزير اخلارجية األمريكي يف بروكسل ،فقال( :أردان أن أنيت إىل
هنا مبهمة مركزية وهي :أن نعيد أتكيد التزامنا جتاه حلف الناتو ،وحتالفاتنا ،وشراكتنا مع االحتاد األورويب وحلفائنا الرئيسيني...
أكرر :أن أمريكا عادت من حيث االلتزام بتحالفاهتا وشراكاهتا .يورو نيوز عريب .)2021/3/26 ،وأمريكا تعود حللفائها األوروبيني
من أجل جتنيدهم ضد الصني وضد روسيا ،وهذا له انعكاس كبري على األزمة الليبية ،فمن حيث إن احلل السياسي األمريكي
لألزمة يف ليبيا سيبقي لألوروبيني بعض النفوذ مقابل هدف أكرب وهو وضعهم إىل جانبها ضد الصني وروسيا ،األمر الذي تنطق به
التصرحيات األمريكية( :حبث وزير اخلارجية األمريكي أنتوين بلينكن مع نظريه اإليطايل لوجيي دي مايو ،اليوم الثالاثء ،ملفات
الصني وأفغانستان وليبيا ،وذلك خالل لقاء لوزراء خارجية دول الناتو يف بروكسل .ويف ختام اللقاء ،أورد املتحدث ابسم اخلارجية
األمريكية ،نيد برايس ،أن "الطرفني تبادال اآلراء حول املشاكل اليت متثلها الصني ومستقبل الناتو يف أفغانستان والسبل األجنع لدعم
اإلصالحات السياسية يف ليبيا" .وحبسب املتحدث فقد اتفق وزيرا دفاع البلدين على مواصلة العمل بني واشنطن وروما حول
املشاكل العاملية وأعراب عن دعمهما لتطوير "تعاون أوثق بني الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب" .آر يت.)2021/3/23 ،
وبكل هذا يتضح أبن تغيري اإلدارة يف أمريكا كان سببا حامسا يف تسريع التحول السياسي يف ليبيا لصاح أمريكا...
ب -تردي العالقات األوروبية مع بريطانيا بعد تنفيذ "بريكست" :كانت املفاوضات الشاقة خلروج بريطانيا من االحتاد

األورويب ابتفاق سببا يف زرع الشقاق بني بريطانيا والدول األوروبية ،فقد ظهرت األاننية اإلجنليزية بشكل فظ خالل تلك
املفاوضات وأنتجت تعنتا أوروبيا هو أقرب إىل التغرمي والعقوبة ،وأصبح الشقاق بينهما هو السمة األبرز لعالقات ما بعد بريكست،
وقد ظهر ذلك يف مالطفة بريطانيا لرتكيا وهي تتحدى فرنسا وأورواب شرقي املتوسط ،وظهر بشكل أكرب يف أزمة لقاح كوروان
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"أسرتازينكا" الربيطاين مع أورواب ،وهذا محل العالقات الربيطانية مع دول االحتاد األورويب إىل حالة هي أقرب إىل األزمة والتشنج،
لذلك قام وزراء خارجية فرنسا وأملانيا بزايرة ليبيا بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مصطحبني معهم وزير اخلارجية اإليطايل وليس
وزير خارجية بريطانيا كما كانت العادة يف التحركات األوروبية الدولية قبل بريكست .ويعين ذلك أن تردي عالقات بريطانيا مع
دول االحتاد األورويب قد محل األخرية على مسايرة أمريكا يف مسار احلل يف ليبيا فغاب التنسيق األورويب مع بريطانيا ،ومل تقف
أورواب مع بريطانيا لتشكال سدا يف ليبيا أمام التحركات األمريكية ما أدى يف هناية املطاف أن جتد بريطانيا نفسها وحيدة أمام تيار
أمريكا الكبري فاحننت بريطانيا أمام املوجة األمريكية وطلبت من عمالئها تسليم السلطة يف طرابلس.
رابعا :ومن هنا يتبني أن أمريكا قد كسبت اجلولة احلالية يف الصراع مع األوروبيني على بلد إسالمي يعد أغىن بلد ابلنفط

يف أفريقيا .ويسيل لعاهبا على كسب االستثمارات فيه وهنب ثرواته .وكانت قد أعلنت أتييدها حلفرت على أمل أن يؤمن هلا تدفق
النفط إذا استوىل على السلطة يف حماولته لالستيالء على طرابلس يف نيسان عام  ،2019كما ذكر رئيسها السابق ترامب والذي
أجرى اتصاال هاتفيا معه أعلن عنه يوم  2019/04/19كان واضحا فيه (ترمب يؤكد على دور حفرت "اجلوهري" يف مكافحة
اإلرهاب وأتمني النفط ...دويتشه فيليه 2019/04/19م) ،مث تتابعت خطواهتا حىت أصبحت هتيمن على جملس الرائسة ورئيس
الوزراء ...ومع ذلك فسيبقى الصراع األمريكي األورويب دون توقف يف املستقبل املنظور ،إذ إن لربيطانيا وسطا سياسيا قدميا ،ولدول
أورواب األخرى كفرنسا وإيطاليا مصاح ووجودا بواسطة الشركات املستثمرة...
وإنه ملن املؤمل أن يكون هذا البلد اإلسالمي كغريه من البالد اإلسالمية ساحة للصراع بني املستعمرين لبسط النفوذ وهنب
الثروات! يف الوقت الذي يكون فيه احلكام يف بالد املسلمني مرتبطني هبذا املستعمر أو ذاك ،وال يفكرون يف التخلص من هذا
االرتباط الذليل! إن الواجب على األمة وخاصة املخلصني من أبنائها أن يتصدروا العمل السياسي ويبذلوا الوسع يف تغيري هؤالء
احلكام ،ويف إسقاط الدول األجنبية الداعمة هلم ،وإجياد الدولة اليت تطبق شرع هللا وحتمله إىل العامل وتعيد الثروات إىل أهلها وتوزعها
على أبناء األمة حىت ال يبقى فيها فقري وال حمتاج ...إهنا دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة اليت وعد هبا هللا سبحانه وتعاىل:
ِ
ض َكما استَ ْخلَ َ َ ِ
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ص َ
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ْ َ
ف ا لذ َ
اء َ
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تَ هكو َن ثهَ يَ ْرفَ عه َها إذَا َش َ
يف اخلامس والعشرين من شعبان 1442ه
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