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بي لألبحاث ودراسة السياسات
المركز العر ّ

مقدمة
ار مكثفًا" قد يقود إلى اتفا ٍ
ق مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز
تجري الواليات المتحدة األميركية وليبيا "حو ًا

السراج؛ يسمح بنشر "مستشارين عسكريين" أميركيين للمساعدة في التصدي لتنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"
في ليبيا ،وذلك حسب الجنرال جوزيف دانفورد ،رئيس هيئة األركان األميركية المشتركة .وقد أتى هذا التصريح
أيضا عن اهتمامهم
أن
عقب
ٍ
اجتماع لحلف شمال األطلسي "الناتو" ،إذ أكد دانفورد ّ
أعضاء في الحلف أعربوا ً
ً
بالمشاركة في أي مهمة في ليبيا ،والتي قد "تكون طويلة األمد".1

ار منذ الثورة
أوروبيا للتدخل بصورة أكبر في ليبيا التي لم تشهد استقرًا
أميركيا -
تعكس هذه التصريحات توجهًا
ً
ً
ٍ
عام  2011وحتى اآلن .كما أنها جاءت في سياق الكشف عن وجود قو ٍ
خاصة أميركية وأوروبية تقوم
ات
بمهمات استطالعية وأدو ٍار تدريبية وتسليحية وتقدم خدمات لوجستية إلى قوات محلية محسوبة على حكومة
أن تدخله في ليبيا ضد نظام
أن الرئيس األميركي باراك أوباما ال يزال يعتبر ّ
الوفاق الليبية .وعلى الرغم من ّ

أن أحد أكبر أخطاء إدارته تمثّل في "الفشل في التخطيط لليوم التالي للتدخل".2
القذافي كان
صائبا ،فإنه يرى ّ
ً

مبررات التدخل
ٍ
قاعدة كبرى لنشاطاته
تخشى الواليات المتحدة وحلفاؤها األوروبيون من قيام تنظيم "داعش" بتحويل ليبيا إلى
تحسبا لهزيمة محتملة في ٍ
فإن التنظيم يوظّف
كل من سورية والعراق .وحسب التقديرات األميركية  -األوروبيةّ ،
ً

أن أجواء
الصراع القبلي والجهوي والسياسي في ليبيا بين ثالث حكومات متنافسة لمصلحته .وترى تلك الدول ّ

لتمدد "داعش" ،كما هي الحال في سورية والعراق واليمن.
الفوضى وضعف السلطة المركزية تمثّل البيئة المالئمة ّ
Dan Lamothe, “Who in Libya will the U.S. send weapons to? It’s complicated, says a top general,” The

1

Washington Post, May 17, 2016, accessed on 2/6/2016, at: http://wapo.st/1VyfskR

“Exclusive: President Barack Obama on 'Fox News Sunday',” Fox News, April 10, 2016, accessed on

2

2/6/2016, at: http://fxn.ws/1VNaP5F
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استنادا إلى تقر ٍ
فإن زعيم "داعش" "أبو بكر
و ً
ير قدم إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في السنة الماضيةّ ،
ٍ
بنفوذ ٍ
كبير لدى تنظيمه في ليبيا ،ويسعى لتوسيع حدود "خالفته" إلى شمال أفريقيا .3وقد
البغدادي" يحظى
تضاعفت الهواجس الغربية مع محاوالت "داعش" السيطرة على حقول النفط في ليبيا ،كما في مدينة إجدابيا
فإن لدى "داعش" في ليبيا اليوم نحو 8000
شرقي البالد؛ ما ّ
أيضاّ ،
يعزز موارده المالية .وحسب تقديرات غربية ً
مستفيدا من حالة قبلية استثنيت من الترتيبات
آالف مقاتل ،يتمركز أغلبهم في مدينة سرت ،4مسقط رأس القذافي،
ً

أن نجاح "داعش" في ترسيخ وجوده في ليبيا سوف يؤدي إلى تفاقم مشكلة
السياسية بعد الثورة .وثمة قلق من ّ

فضال عن تداعيات ذلك على أوروبا نفسها ،التي ال تبعد شواطئها على البحر
اإلرهاب في شمال أفريقيا
عموماً ،
ً
األبيض المتوسط عن ليبيا أكثر من  300كم .5وتخشى أوروبا من تصاعد موجات الهجرة عبر ليبيا في حال
استمرار الفوضى والفراغ السياسي في البالد ،كما أنها تخشى من التخطيط لعمليات إرهابية على أراضيها
انطالقًا من ليبيا.

حدود التدخل
حاليا يقتصر على إيفاد مستشارين (مجموعات من القوات الخاصة في الحقيقة) أميركيين
يبدو ّ
أن الحديث ً
وبريطانيين وايطاليين ،وربما فرنسيين (مع أنه ثمة مستشارون فرنسيون يدعمون خليفة حفتر) إلى ليبيا .وسيكون

التدخل أقل من مستواه في العراق وسورية؛ إذ يوجد في العراق اليوم خمسة آالف جندي أميركي على األرض،
تسميهم واشنطن "مستشارين عسكريين" ،باإلضافة إلى الدعم الجوي الذي تقدمه إلى الحكومة العراقية واألكراد.
مؤخر بتوسيع دائرة
ًا
تشن الواليات المتحدة غارات جوية يومية ،ضمن تحالف واسع في سورية ،وقامت
في حين ّ

Paul Cruickshank, “United Nations warns of ISIS expansion in Libya,” CNN, December 2, 2015, accessed

3

on 2/6/2016, at: http://cnn.it/1NTiPO6

Missy Ryan and Sudarsan Raghavan, “Another Western intervention in Libya looms,” The Washington

4

Post, April 3, 2016, accessed on 2/6/2016, at: http://wapo.st/1Pm45eD

Rori Donaghy, “Britain is at war in Libya and nobody thought to tell us,” The Independent, May 28, 2016,
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accessed on 2/6/2016, at: http://ind.pn/1shuY9f
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العمليات الخاصة هناك بعد زيادة عديد قواتها من  50إلى  300فرد .أما في ليبيا ،فيوجد فريقان من القوات
جنديا لكل فريق ،يتمركزان منذ أواخر عام  2015حول مدينتي
األميركية الخاصة ،بمعدل خمسة وعشرين
ً
ٍ
أي ح ٍ
رب قادمة على
مصراتة وبنغازي في محاولة لتحديد الحلفاء المحتملين ضمن الفصائل الليبية المسلحة في ّ

6
التوجه
أن وجود هذين الفريقين يشير إلى
"داعش"،
ً
ّ
فضال عن جمع معلومات استخباراتية  .وعلى الرغم من ّ

نحو توسيع التدخل العسكري األميركي في ليبيا ،فإنه في المقابل ،يد ّل على استمرار تفضيل الرئيس أوباما

االعتماد على قو ٍ
بعيدا من التدخل العسكري
ات خاصة وهجمات بالطائرات ،وتسليح حلفاء محليين وتدريبهمً ،
وفعال ،فقد شنت الواليات المتحدة هجومين جويين على معاقل لـ "داعش" في
المباشر والواسع على األرضً .
ليبيا ،كان آخرهما في شباط /فبراير الماضي.7
حاليا على تحديد عشرات األهداف في أنحاء
ويعكف القادة العسكريون في القيادة العسكرية األميركية في أفريقيا ً

ليبيا في حال قرر حلف الناتو بدء ضربات جوية فيها .كما تسعى و ازرة الدفاع األميركية لتحسين التنسيق بين
قوات العمليات الخاصة األميركية وبين نظيرتيها الفرنسية والبريطانية اللتين لديهما قوات خاصة على األرض.
وتعمل هذه القوات مجتمعة على تعريف الحلفاء واألعداء المحتملين في ليبيا ،ومحاولة توحيد صفوفها خلف
حكومة الوفاق .8وتراهن الواليات المتحدة على إيطاليا ،القوة االستعمارية السابقة في ليبيا ،لقيادة جهد تنسيق
الحرب على "داعش" ،وتدريب القوات الليبية التي سيجري اختيارها لهذه المهمة وتوجيهها .وكانت إيطاليا قد
وعدت بالقيام بهذا الدور ،وبتخصيص نصف اإلمكانات المطلوبة ،على األقل ،لهذه المهمة .9وحسب قائد
فإن أغلب ما تحتاجه القوات الليبية هو
العمليات العسكرية األميركية في أفريقيا ،الجنرال ديفيد رودريغيزّ ،

Eric Walsh, “Washington Post: U.S. troops stationed at Libya outposts,” Reuters, May 12, 2016,

6

accessed on 2/6/2016, at: http://reut.rs/1VV2zlE

Greg Botelho and Barbara Starr, “49 killed in U.S. airstrike targeting terrorists in Libya,” CNN, February

7

20, 2016, accessed on 2/6/2016, at: http://cnn.it/1QouzML

Pamela Engel, “The US is gearing up for another military campaign in Libya,” The Business Insider, May

8

13, 2016, accessed on 2/6/2016, at: http://read.bi/1TQRDFG
Ryan and Raghavan.
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ولكن األمر يتطلب أوًال تحديد الجماعات التي تقبل العمل مع
الذخائر واألسلحة الصغيرة ،ال األسلحة الثقيلةّ ،
حكومة الوفاق الوطني بقيادة السراج.10

عبرت  25دولةً وهيئةً دوليةً ،في مؤتمر عقد في فيينا في  16أيار /مايو الماضي ،عن
وعلى صعيد مو ٍازّ ،

استعدادها للنظر في مطالب حكومة الوفاق الليبية بمنحها استثناءات من حظر التسلح الذي فرضته األمم

المتحدة على ليبيا منذ عام  .2011ومن ضمن الدول التي وقعت على البيان الختامي للمؤتمر ،الدول الخمس
دائمة العضوية في مجلس األمن ،واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية واالتحاد األفريقي.
وقال وزير الخارجية األميركي جون كيري إنه "يتحتّم على المجتمع الدولي أن يدعم حكومة السراج التي هي
الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا" .وأضاف "جميعنا هنا ندعم حقيقة أنه إذا كانت هناك حكومة شرعية وكانت
تلك الحكومة الشرعية تواجه صعوبة في مكافحة اإلرهاب ...فينبغي عدم جعل هذه الحكومة رهينة لتحركات
األمم المتحدة" .11ويصب مؤتمر فيينا وتصريحات كيري في اتجاه بناء قوة سياسية تحظى بالشرعية المطلوبة
في ليبيا لقيادة المعركة على األرض ضد "داعش" بدعم دولي.

عقبات في وجه التدخل
 .1تتمثل العقبة األبرز أمام نجاح أي جهد أميركي  -دولي لمحاربة "داعش" في ليبيا في تحقيق إجماع وطني
ليبي حول حكومة تحظى بالشرعية .وعلى الرغم من االعتراف والدعم الدوليين الواسعين اللذين تحظى بهما
حكومة السراج ،فإنها ال تزال تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على اعتراف مختلف القوى الليبية بها بوصفها
الحكومة الشرعية ،فيما يمثل تنظيم "داعش" وقوات اللواء خليفة حفتر العقبتين الرئيستين اللتين ينبغي على
حكومة السراج تجاوزهما قبل أن تتجه نحو محاولة بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي.

Carla Babb, “Friend or Foe? Doubts Plague US Military in Libya Training,” Voice Of America, May 18,

10

2016, accessed on 2/6/2016, at: http://bit.ly/1R7QTEn

11

"قوى عالمية تدرس استثناءات من حظر التسلح لحكومة الوفاق الليبية" ،رويترز ،2016/5/16 ،شوهد في  ،2016/6/2في:
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0Y71PX
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 .2استمرار الصراع السياسي والمسلح بين الفصائل الليبية المختلفة؛ ما قد يؤدي إلى الفشل في تشكيل قوة محلية
متماسكة لمحاربة "داعش"؛ فاستمرار الصراع بين القوى الليبية المختلفة يعقّد مسألة رفع حظر تصدير السالح
ثم ،فإنه ال يوجد طرف
إلى ليبيا ،ذلك ّ
أن حكومة الوفاق الليبية ال تملك قوات فاعلة وقوية على األرض ،ومن ّ
"شرعي" مؤهل ،إلى اآلن ،لتلقّي السالح حسب مقررات مؤتمر فيينا.

توحد الجميع ،يشكو مسؤولون أميركيون من عدم
 .3وفي سياق االنقسامات الليبية التي تمنع وجود حكومة شرعية ّ

تعاون بعض الحلفاء اإلقليميين الذين يدعمون سلطات طبرق وقوات حفتر ضد حكومة طرابلس والفصائل

أن هذه التصرفات تضعف موقف حكومة الوفاق وتساهم في توسيع الشرخ
المرتبطة بها .وترى الواليات المتحدة ّ

في ليبيا وتعطّل الحرب على "داعش".

 .4ثمة ٍ
تردد إيطاليا في أخذ زمام المبادرة؛ إذ تضع إيطاليا جملةً من
تحد آخر يواجه الجهد األميركي ،ويتمثل في ّ
الشروط للقيام بهذه المهمة ،أهمها إنجاز تواف ٍ
تعدها وحدها فقط المخولة
ق ليبي على حكومة الوفاق الوطني التي ّ
فضال عن مطالبتها ٍ
اضح لمثل هذه المهمة عبر
في تحديد القوات التي ينبغي تدريبها وتسليحها،
بدعم دولي و ٍ
ً

قرار من مجلس األمن.
 .5افتقار الواليات المتحدة إلى البنية التحتية العسكرية التي تحتاجها طائراتها المقاتلة في المنطقة؛ فتونس والجزائر
أن الطائرات من دون طيار
رفضتا السماح لطائرات االستطالع والقتال األميركية االنطالق من أراضيهما؛ ما يعني ّ
األميركية والطائرات األخرى ،قد تضطر إلى االنطالق من قواعد عسكرية بعيدة في إيطاليا واسبانيا أو اليونان.

خالصة
أن الواليات المتحدة ،ومعها بعض حلفائها األوروبيين ،قد حسموا األمر باتجاه استهداف "داعش" في ليبيا؛
يبدو ّ

ولكن النتائج
فإدارة أوباما ال تريد أن تترك ليبيا ساحةً يلجأ إليها التنظيم في حالة هزيمته في العراق وسوريةّ .

عزز
نهائيا ال يمكن أن تتم من دون معالجة السياقات التي أفرزته ،وت ّ
تبقى غير مضمونة؛ فهزيمة هذا التنظيم ً

انتشاره ،كما أثبتت التجربة.
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