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 الممخص:
 متوسطًيا ُبعًدا ليبيا في الصراع اكتسب ،9191 وشتاء 9109 ربيع بيف

 الجيش دعـ ألف: اإلقميمية الفاعمة لمجيات تكتًما واألقؿ ،المتزايدة المشاركة بسبب
-أرض بانتسير وصواريخ طيار بدوف الطائرات) اإلمارات مف جاء الميبي الوطني

 الموجستيات) روسيا ،(التكتيكية المخابرات) مصر ،(بوالتدري المدرعات) األردف ،(جو
 حصمت ،جانبيا مف ؛( المرتزقة) والسوداف ،(المرتزقة) األسد سوريا ،(والمرتزقة
 جاء األرض عمى دعميـ لكف ،(مالًيا) القطرييف مف دعـ عمى الوطني الوفاؽ حكومة
 وعربات ،طيار بدوف طائرات) فصاعًدا 9109 مايو مف اعتباًرا ،تركيا مف أساًسا
 ( ومستشاروف ،خاصة وقوات ،مدرعة

 توقيع 9109 نوفمبر نياية في تـ عندما كبيًرا بعًدا اكتسب الدعـ ىذا لكف
 الوفاؽ وحكومة تركيا بيف( البحرية الحدود وترسيـ الدفاعي التعاوف) تفاىـ مذكرتي
 نقؿو  ،يفالمستشار  عدد في وزيادة ،بحري انتشار إلى أدى مما) طرابمس في الوطني
 (.تركيا في ليبييف جنود وتدريب ،ليبيا إلى سوريا في إدلب جيب مف سورييف مرتزقة

 حدث ،األرض عمى خطيرة جانبية أضرار في ليبيا في الصراع تسبب كما
 أرضية ألغاـ وزرع ،طرابمس جنوب كبيرة سكانية وتحركات ،بأكمميا لمناطؽ تدمير

 (.سرت وحوؿ طرابمس مف الجنوب إلى)
عف تداعيات الوضع  فضال ،مقابؿ تدىور االقتصاد الميبى بشكؿ مبالغ فيوبال

األمر الذى أدى إلى ضرورة البحث عف  ،فى ليبيا أمنًيا عمى األمف القومى المصرى
مساعى لوقؼ القتاؿ فى ليبيا تمييًدا لتحقيؽ السالـ الذى يحقؽ االستقرار االقتصادى 

نما فى ،والرفاىية ليس فى ليبيا فقط  البمداف المجاورة ليا. وا 
ويتطمب ذلؾ تكاتؼ القوى اإلقميمة لمقضاء أواًل عمى الجماعات اإلرىابية 

 نيا تمثؿ أكبر عائؽ لتحقيؽ االستقرار فى ليبياإإذ  ،ىناؾ
 –تركيا  –روسيا  -–األمف القومى  -التداعيات االقتصادية  –مصر  –ليبيا  :الكممات المفتاحية

 .الجيش –اإلخواف  –اإلرىاب  – المميشيات –حفتر  –قطر 
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Abstract: 
Between spring 2019 and winter 2020 the conflict in Libya 

acquired a Mediterranean dimension due to the increasing, and ever 

less discreet, involvement of regional actors: for the LNA support 

came from the Emirates (UAVs and surface-to-air Pant sir missiles), 

Jordan (armored vehicles and training), Egypt (tactical intelligence), 

Russia (logistics and mercenaries), Assad’s Syria (mercenaries), and 

Sudan (mercenaries); for its part the GNA had support from the 

Qataris (financial), but their support on the ground came essentially 

from Turkey, from May 2019 onwards (drones, armored vehicles, 

special forces, advisors .But this support acquired a massive 

dimension when at the end of November 2019 two Memoranda of 

Understanding (defense cooperation and delimitation of maritime 

frontiers) were signed between Turkey and the GNA in Tripoli 

(leading to naval deployments, an increase in the number of advisors, 

the transporting of Syrian mercenaries from the Idlib pocket in Syria 

into Libya, and the training of Libyan soldiers in Turkey).The conflict 

in Libya is also generating serious collateral damage: on the ground 

there has been the destruction of entire districts, large population 

movements south of Tripoli and the laying of landmines (to the south 

of Tripoli and around Sirte). On the other hand, the Libyan economy 

has deteriorated very dramatically, as well as the security 

repercussions of the situation in Libya on the Egyptian national 

security, which led to the need to search for efforts to stop the fighting 

in Libya as a prelude to achieving peace that achieves economic 

stability and prosperity not only in Libya but in its neighboring 

countries. This requires the regional powers to unite to eliminate the 

terrorist groups there first, as they represent the biggest obstacle to 

achieving stability in Libya. 
Keywords: Libya - Egypt - Economic Repercussions - National Security - Russia - 

Turkey - Qatar - Haftar - Militias - Terrorism - Brotherhood - Army. 
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 :مقدمة

 واحدة مف -عبر ليبيا -دمة مف الحدود الغربية لمصر تمثؿ التيديدات القا
أف  خاصةوب ،د لممصالح الوطنية المصريةمصادر التيديد اآلخذة في التصاع أبرز
نما مرحمة  مرحمة "ما بعد الثورة"،مازالت تعانى مف ليس ما يسمى ب ليبيا الفوضى )وا 

ير العشوائي عمى يتغوىي المرحمة التي تشيد حالة مف عدـ االستقرار وال (،والتفكؾ
دخوؿ الثورة األصعدة السياسية، واألمنية، واالقتصادية، واالجتماعية، ومع اقتراب 

أكتوبر  91فى  منذ تمكف الثوار مف إنياء نظاـ القذافي حادى عشرالميبية عاميا ال
عمى الصعيديف المحمي  السياسية في ليبيا تزداد تعقيًدا ، بدأت األزمة9100

 عف التدىور االقتصادى واالجتماعى الحاصؿ فى جميع مفاصؿ فضاًل واإلقميمي، 
فمـ تتمكف السمطات التي تعاقبت عمى حكـ ليبيا منذ انييار نظاـ  ،الدولة الميبية

القذافي مف وضع ليبيا عمى طريؽ االستقرار السياسي، بؿ ظمت ىناؾ مجموعة مف 
حتى بدأت عواقبيا في مع مرور الوقت،  تعقيًدا الجوىرية التي ازدادتالمشكالت 

 . (0)تشكيؿ تيديدات إقميمية لدوؿ جوار ليبيا

عمى الرغـ مف استمرار الوضع الداخمي في ليبيا عمى ما ىو عميو، بؿ ازدياده و 
، إال إف القمؽ المصري واإلقميمي والدولي مف  سوًءا عمى األصعدة المختمفة يوًما بعد يـو

وعمى الوضع ، الوضع عمى الدوؿ المجاورة لياتأثير ىذا لالوضع في ليبيا بدأ يتزايد، 
اإلقميمي في شماؿ غرب أفريقيا بشكؿ عاـ، فمف ناحية ىناؾ مشكمة أمف الحدود، التي 
 تشكؿ ضمًعا أساسًيا في التيديدات األمنية لدوؿ الجوار سواء تعمؽ األمر بتيريب السالح،

وعة واالتجار في البشر، أو المساعدة في اليجرة غير المشر  أو تسييؿ دخوؿ المخدرات،
ومف ناحية أخرى ىناؾ تخوؼ مف تحوؿ ليبيا إلى بؤرة داعمة ومساندة لمتيديدات األمنية 

 .التي تواجو دوؿ الجوار كجماعة أنصار بيت المقدس في مصر 
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 :التالية التساؤالت فمف ىنا ُيقدـ ىذا البحث اإلجابة ع

 بيا ؟ة الستعادة االستقرار فى لييىؿ ىناؾ فرًصا حقيق -0

 نعاش االقتصاد فى ليبيا ؟ما مدى إمكانية تحقيؽ اإل -9

 ما ىى جدوى استمرار اإلرىاب فى ليبيا -3

ماىى الرؤى المحتممة لمتحرؾ المصرى فى ظؿ استمرار األوضاع غير المستقرة  -4
 فى ليبيا ؟ 

وتماشًيا مع اليدؼ المرجو مف عمؿ ىذه الدراسة، فقد تـ إعداد ىذه الدراسة 
 :التاليةلممحاور وفًقا 

 التداعيات االقتصادية لألزمة الميبية -0

 تداعيات تحقيؽ السالـ عمى االقتصاد الميبى -9

 اإلرىاب فى ليبيا وتداعياتو عمى الداخؿ الميبى -3

 خريطة انتشار الجماعات الجيادية المسمحة فى ليبيا -4

 الموقؼ المصري مف األزمة الميبية فى ضوء الحفاظ عمى األمف القومى المصرى -5

 اإلقميمى مف التدخؿ المصرى فى ليبياالموقؼ  -6

السيناريوىات المحتممة لمتحرؾ المصري في مواجية التحدي األمني والسياسي  -7
 الذي تشكِّمو األزمة الميبية

 (2)التداعيات االقتصادية لألزمة الميبية -أواًل 

، تسببت األزمة في خسارة كبيرة لإلمكانات االقتصادية 9100منذ عاـ 
 9100مميار دوالر( مف عاـ  581مميار دينار ليبي ) 783ُقدرت بػ الميبية، والتي 
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، وستكوف ىذه الخسائر أكبر إذا استمر الصراع إلى ما بعد عاـ 9191حتى عاـ 
مميار دوالر( بيف عامي  465مميار دينار ليبي ) 698.9، وقد تصؿ إلى 9190
 .9195و  9190

ية فى ليبيا؛ حيث أثر وقد أثر الصراع عمى جميع جوانب الحياة االقتصاد
سمًبا عمى االقتصاد الكمي مع انخفاض كبير في النمو، فاتسمت الحياة االقتصادية 
بتقمبات عالية جًدا، باإلضافة إلى ذلؾ انخفضت اإليرادات الحكومية والنفقات 

عمى القطاعات  -بشكؿ خطير جًدا  –واالستثمار بشكؿ حاد، األمر الذى أثر 
انخفاًضا كبيًرا في أنشطتيا، بما في ذلؾ قطاعات اإلنتاجية التي شيدت 

 الييدروكربونات والبناء والزراعة
، كاف أداء االقتصاد الميبي ىو األسوأ في سجؿ البنؾ الدولى 9191فى عاـ 

، تعرضت البالد لحصار نفطي استمر تسعة أشير، مما أدى إلى 9191؛ ففي يناير 
يومًيا، وكاف ىذا أقؿ مف سدس عاـ برميؿ  998111خفض إنتاج النفط إلى حوالي 

، 9104ويمكف مقارنتو بأدنى مستويات البمد خالؿ الحرب األىمية بعد عاـ  ،9109
لكنو تجمى بشكؿ أسرع مف ذلؾ بكثير؛ حيث كاف الحصار منيًكا لالقتصاد الميبي 

: مف الناتج  61غير المتنوع بشكؿ حاد، والذي يعتمد عمى النفط والغاز ألكثر مف 
 : مف اإليرادات المالية وصادرات البضائع 91وأكثر مف  تصادي الكمي،االق

( مميار 00مف جية أخرى، فقد بمغت اإليرادات المفقودة مف الحصار حوالي )
بحسب البنؾ المركزي في طرابمس، بما في ذلؾ اآلثار  9191دوالر أمريكي لعاـ 

مميار دينار ليبي  93لية غير النفطية لمحصار النفطي، وبمغ إجمالي اإليرادات الما
: مف إجمالي اإليرادات المحققة في عاـ 41، أي ما يقرب مف 9191في عاـ 
الذي تسبب في حدوثو  09-، وقد تداخمت ىذه المشاكؿ مع جائحة كوفيد 9109

مزيد مف االضطراب االقتصادي واالجتماعي في بمد مزقتو الحرب مع القميؿ مف 
 ية التحتية.الخدمات الصحية األساسية والبن
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مف جية ثالثة، أدى انخفاض اإليرادات إلى إعاقة اإلنفاؽ الحكومي؛ حيث 
: إلى 99خفضت الحكومة التي تتخذ مف طرابمس مقًرا ليا إجمالي النفقات بنسبة 

مميار دينار ليبي في عاـ  46.0مف  9191مميار دينار ليبي في عاـ  36.9
األوؿ( الجزء األكبر مف النفقات  ، وشكمت األجور والرواتب )نفقات الفصؿ9109

 : مف إجمالي اإلنفاؽ.60مميار دينار أو  90.9ليذا العاـ ؛ 
: في رواتب كبار المسؤوليف 41وتـ اإلعالف عف تخفيضات بنسبة 

، وخفض رواتب جميع موظفي القطاع العاـ 9191السياسييف، اعتباًرا مف يناير 
مف الواضح ما إذا كانت ىذه  ، لكف ليس9191: اعتباًرا مف أبريؿ 91بنسبة 

 9191القرارات قد ُنفذت أـ ال، وتـ إلغاء جميع مشاريع اإلنفاؽ الرأسمالي لعاـ 
 .(3)بالكامؿ تقريًبا

، وأدى 9191: في عاـ 30بشكؿ عاـ، انكمش االقتصاد الميبي بنحو 
ي االنخفاض السريع في إنتاجو مف الييدروكربونات إلى إلحاؽ الضرر بالتوازف الخارج

، مما أدى إلى ضعؼ اإلنفاؽ الحكومي، وانخفاض 9191والمركز المالي في عاـ 
االستيالؾ الخاص، وانخفاض الواردات، كما كاف لالنييار االقتصادي آثار سمبية 
عمى االقتصاد غير الييدروكربوني؛ فقد ساد نقص المياه، مع تقارير عف تخريب آبار 

محطة طاقة  97مف  03ئي طواؿ العاـ ؛ فقط المياه، واستمر انقطاع التيار الكيربا
، بعد ثالثة أشير مف إعادة فتح الموانئ، 9191كانت تعمؿ حتى منتصؼ أكتوبر 

كانت الحكومة ال تزاؿ تحث المستيمكيف عمى التوقؼ عف الوقوؼ في طوابير عند 
 محطات البنزيف.

النقدية مف جية رابعة، أدى انييار عائدات النفط إلى إجياد قدرة السمطات 
، وألوؿ مرة منذ خمس 9191أكتوبر  06والمالية عمى الدفاع عف العممة الميبية، وفي 

سنوات، وافؽ مجمس إدارة مصرؼ ليبيا المركزي عمى تخفيض قيمتيا، لذلؾ مف 
المرجح أف يستمر االعتماد الكبير لممالية الحكومية عمى عائدات الييدروكربونات 
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أكثر تنوًعا، وىي ميمة ضخمة حتى بالنسبة  د  حتى تستطيع ليبيا تأسيس اقتصا
لمنتجي النفط والغاز في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي، واألكثر لفًتا لمنظر، أف ىيكؿ 
اإلنفاؽ في ليبيا صاـر لمغاية حتى مع تقمب عائدات النفط والغاز، حيث فاتورة أجورىا 

العامة األكثر تكمفة : مف إجمالي النفقات، تجعميا مف بيف القطاعات 60التي شكمت 
واألقؿ كفاءة مف حيث التكمفة في العالـ، فقد بمغت اإلعانات التي تغطي سمسمة 

: مف إجمالي النفقات 06الوقود والكيرباء والمياه والصرؼ الصحي والصرؼ الصحي 
 .(4)9191في عاـ 

  :تداعيات تحقيق السالم عمى االقتصاد الميبى -ثانًيا
 (5)التأثير عمى النمو -1

عود السالـ، ُيصبح ىناؾ أمؿ في أف تتغمب الدولة عمى خسائرىا بو 
وتسيـ في النشاط االقتصادي في الدوؿ المجاورة؛ فبالنظر إلى أىمية  االقتصادية،

االقتصاد الميبي في المنطقة، فإف إنياء الصراع وبرنامج إعادة اإلعمار سُيعزز األداء 
تونس(، وذلؾ خالؿ الفترة  –ف السودا -مصر  -االقتصادي في كؿ مف )الجزائر 

( مميار 99.8( مميار دوالر، والجزائر )99.7، حيث ستكسب مصر )9190-9195
( مميار دوالر، و سيكوف إجمالي 9.7( مميار دوالر، وتونس )99.7دوالر، والسوداف )

، أو متوسط نفسيا( مميار دوالر خالؿ الفترة 060.9مكاسب السالـ في ليبيا لممنطقة )
 ( مميار دوالر مف مكاسب الناتج المحمي اإلجمالي اإلقميمي.39.38ره )سنوي قد

 (6)التأثير عمى التوظيف -2

سيكوف لتسريع النمو وفرص العمؿ في ليبيا تأثير كبير عمى إنشاء فرص 
% خالؿ الفترة  03.93العمؿ؛ حيث يمكف أف تنخفض البطالة في السوداف بنسبة 

% في تونس، و  6.17مصر، و  % في 8.84، وبنسبة 9195إلى  9190مف 
 % في الجزائر. 9.08
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 التأثير عمى االستثمار -3

ستزداد االستثمارات نتيجة لممكاسب في النمو واستئناؼ الصادرات إلى السوؽ 
 5.98الميبي، حيث يمكف أف يولد السالـ في ليبيا زيادة سنوية في االستثمار بمعدؿ 

 % لمجزائر. 9.10و ، % لتونس 5.49 و ،% لمصر
 (7)التأثير عمى التجارة -4

مف شأف تحقيؽ السالـ في ليبيا، تعزيز التعاوف اإلقميمي بيف الدوؿ العربية ؛ 
وزيادة  الذي سيحدث بعد فتح الحدود البرية، -حيث إف تخفيض تكاليؼ التجارة 

الرسوـ الجمركية التي تفرضيا الحكومة الميبية عمى البمداف غير األعضاء في اتفاقية 
، سيعطي ميزة نسبية جدية لممنتجات التونسية -حرة ألميركا الوسطى التجارة ال

والمصرية والسودانية والجزائرية، ويمكف لمصادرات المصرية إلى ليبيا أف تزيد بنسبة 
 443%، بينما يمكف أف تزيد الصادرات الجزائرية والتونسية والسودانية بنسبة  403
 % عمى التوالي. 007و  %، 318و  ،%

أخرى، سُيعزز السالـ في ليبيا جيود التنويع في الدوؿ المجاورة،  مف جية
إما مف  - ليا المجاورة ةوبناًء عمى ذلؾ، فإف تعزيز التكامؿ بيف ليبيا والدوؿ األربع

خالؿ المبادرات القائمة، مثؿ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، أو مف خالؿ 
ؿ قناة ميمة لبدء تحوؿ اقتصادى كبير في ، يمكف أف ُيمث-خطط التكامؿ الجديدة 

 الجزائر والسوداف، وتعزيز حضور مصر وتونس بالسوؽ الميبي مف جية أخرى.

ومع ذلؾ، ال ينبغي أف يقتصر التكامؿ االقتصادي اإلقميمي بيف ليبيا والدوؿ 
المجاورة ليا عمى فتح بسيط لألسواؽ لتجارة المنتجات الحالية، بؿ  ةالعربية األربع

ب أف يكوف مصحوًبا بمجموعة مف اإلصالحات االقتصادية الكمية والقطاعية يج
لتطوير القدرة اإلنتاجية المحمية مف خالؿ التكامؿ بيف المحاور األربعة المتمثمة فى 

 كؿ مف:
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 تجارة السمع  -أ 

 تجارة الخدمات  -ب 

 حركة رأس الماؿ  -ج 

 حركة األشخاص -د 

 عياتو عمى الداخل الميبىالرىاب فى ليبيا وتدا -ثالثًا

ُتشكؿ الجماعات اإلسالمية الجيادية في ليبيا أحد أبرز معضالت المسار 
االنتقالي في ليبيا بعد إسقاط نظاـ القذافي، السيما أنيا تعد بمثابة مرآة عاكسة ليس 
فقط لمأزؽ بناء الدولة في ىذا البمد، بؿ لما ُيمثؿ تنامي وجودىا مف تأثيرات ذات 

خاصة مصر، خاصة في بديدية عمى األمف القومي لدوؿ الجوار اإلقميمي، و طبيعة تي
ضوء االرتباطات العابرة لمحدود بيف اإلسالمييف بأطيافيـ المختمفة )المعتدلوف، 
السمفيوف المتشددوف، الجياديوف المسمحوف( الذيف استثمروا ما أحدثتو ثورات الربيع 

ايا، وضعؼ لسمطة الدولة في تعضيد نفوذىـ العربي مف نفاذية إقميمية لألفكار والقض
 .(8)السياسي

وبالتالي إذا كاف األمف القومي المصري في مفيومو الواسع يستند عمى تأميف 
وتمبية احتياجاتيا، وضماف مصالحيا الحيوية،  وسالمة أركانيا، وجود الدولة،

إف ليبيا ُتشكؿ في وحمايتيا مف األخطار القائمة والمحتممة سواء داخمًيا أو خارجًيا، ف
ىذا الخصوص نقطة ارتكاز استراتيجي لمصر، بحكـ مرتكزات الجوار الجغرافي 

ترتب عمي ذلؾ تبعات ومصالح توالتاريخ المشترؾ واالتصاالت االجتماعية، وبالتالي 
عمًقا أمنية واقتصادية وسياسية مشتركة، حتى إنو يمكف القوؿ إف البمديف يشكالف "

"، وىذا يعني أف عدـ استقرار أي منيما ُيشكؿ تأثيًرا ممتًدا ومباشًرا استراتيجًيا متباداًل 
 عمى األخرى.
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مف ىنا، فإف تفكؾ السمطة، وليس الدولة في ليبيا أحدث أثًرا انتشارًيا  
لممكونات الداخمية الميبية المتصارعة، ومنيا الجماعات الجيادية المسمحة عمى األمف 

شرؽ الميبي يمثؿ مصدًرا لمسالح، وتدريب الجيادييف القومي المصري، حيث بدا أف ال
فاريف مف الحمالت األمنية الإلسالمييف لالمصرييف، عالوة عمى أنو يمثؿ مالًذا آمًنا 

 .(9)يونيو 31المصرية بعد ثورة 

ومف ثـ ال يمكف فصؿ نشأة الجماعات اإلسالمية الجيادية في ليبيا بمعزؿ 
الذي أسستو جماعة اإلخواف المسمميف  الـ السياسيعف السياؽ العاـ لنشأة تيار اإلس

، كامتداد فكري لمجماعة األـ التي أطمقيا الشيخ )حسف البنا( في 0949في عاـ 
خواف ينتموف لإل مصر ممف عدد مف معممي وصوؿ، بعد 0998مصر في عاـ 

سواء عبر أفكارىا أو تقمبات مواجيتيا مع  -لمتدريس في ليبيا، إذ مثمت الجماعة،
الوعاء الحاضف لنشأة التيارات الجيادية في ليبيا، وخصوًصا في  -ظاـ القذافي ن

 الشرؽ الذي يممؾ "بنية تدينية متجذرة" عّمقتيا الحركة الصوفية السنوسية.

فإف نظاـ القذافي أسيـ فى أف ُيصبح المزاج العاـ لمتيار ، وبشكؿ عاـ 
منو إلى المعتدؿ، بسبب  اإلسالمي في ليبيا أقرب إلى الشكؿ الجيادي المسمح

السياسات األمنية العنيفة واالستئصالية، حتى تحّوؿ الشرؽ مف موطف لإلخواف 
والسنوسية الصوفية المعتدلة إلى حاضنة لمجماعات الجيادية، خاصة في ظؿ تقارب 
تمؾ المنطقة مع الثقافة العربية، بينما مالت جماعة اإلخواف إلى إقميـ الغرب، 

األكثر انفتاًحا بفعؿ تماسيا مع الدوؿ األوروبية، برغـ عدـ تخمييا وخصوًصا طرابمس 
 .(01)عف أنشطتيا االجتماعية في الشرؽ

أف مرحمة إسقاط القذافي شيدت إحياًء لمتيارات بوفي ىذا السياؽ يمكف القوؿ  
اإلسالمية بشقييا المعتدؿ والمتشدد، السيما نتيجة مشاركتيـ بفاعمية في محاربة قواتو 

مف فبراير احتجاًجا عمى التيميش  07ة في الشرؽ التي انطمقت منو ثورة الػخاص
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السياسي والتنموي، ومع سقوط النظاـ، وانفتاح المجاؿ السياسي في المرحمة االنتقالية، 
حيث ال توجد  -ورخاوة السمطة االنتقالية، وطغياف حالة توزاف الضعؼ عمى البالد،

، بدأت تحدث تغيرات عمى خريطة التيارات - قوة مركزية تدير الساحة السياسية
والجيادية خصوًصا، فقد سعت جماعة "اإلخواف المسمموف" إلى  اإلسالمية بشكؿ عاـ،

وذلؾ عبر إعادة ترتيب قواعدىا الشعبية مع مؤتمرىا الشعبي  تكريس دورىا السياسي،
ديًدا ليا، كما ، حيث تـ اختيار )بشير الكبتي( مراقًبا عاًما ج9100األوؿ في نوفمبر 

أسست الجماعة حزب البناء والعدالة كذراع ليا في الحياة السياسية، مستغمة حالة 
الصعود السياسي لإلسالمييف في المنطقة بعد ثورات الربيع العربي، حيث كاف ليا 
حضور في المجمس الوطني االنتقالي الذي تأسس في أعقاب الثورة، كما استطاع 

بعد تحالؼ  9109انتخابات المؤتمر الوطني العاـ في يوليو  الحزب أف يحؿ ثانًيا في
 .(00)القوى الوطنية ذي التوجيات الميبرالية والذي يتزعمو محمود جبريؿ

في الوقت نفسو، تشرذمت الجماعات الجيادية الميبية، وخرج من عباءتيا اتجاىان 
 بعد سقوط نظام العقيد الميبي، كمايمى:

ف في العمؿ السياسي الذيف يف المنخرطيالتجاه الجيادييضـ ىذا ا االتجاه األول: .0
قاموا بمراجعات لنبذ العنؼ قبؿ الثورة داخؿ سجوف القذافي، وىـ غالًبا مف الجيؿ 

وشارؾ بعضيـ في الحرب  األوؿ الذي مر بمرحمة الصداـ مع النظاـ الميبي،
 00عد السوفيتية، وتعرض لالعتقاؿ مف قبؿ الواليات المتحدة ب –األفغانية 

ومف  وبعدىا، سبتمبر في جوانتانامو، وتمت إعادة بعضيـ إلى ليبيا قبؿ الثورة
أبرز نماذج االتجاه األوؿ "الجماعة الميبية المقاتمة" التي غيرت اسميا بعد الثورة 
إلى "الحركة اإلسالمية لمتغيير" بعد مراجعات لنبذ العنؼ، حيث تنيج تمؾ الحركة 

بة الديمقراطية، ورغـ أف تصريحات )عبد الحكيـ بمحاج( نيًجا سممًيا يعترؼ بالمع
الذي ُيعتبر أكثر الشخصيات النافذة مف الجماعة الميبية المقاتمة بعد الثورة تشير 
إلى أنو ال يحمؿ أجندة مضادة لمغرب، وأنو يؤيد دولة مدنية ديمقراطية، فإف القوى 
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االستخبارات األمريكية، الغربية عبرت عف قمقيا، خاصة أنو تـ اعتقالو عمي يد 
عمى خمفية ارتباط مفترض بتنظيـ القاعدة، وتـ تسميمو إلى ليبيا، وفر مع بداية 
الثورة غير أنو قاؿ إف الجماعة الميبية المقاتمة تـ حّميا، وليس ليا وجود حالًيا 
عمى األرض وذلؾ عمى أساس أف أعضاءىا انضموا تحت لواء "الحركة 

ي تنبذ العنؼ، وىـ اآلف تخموا عف السالح ويمارسوف اإلسالمية لمتغيير" الت
 .(09)أنشطتيـ في شرؽ وغرب ليبيا

وانخرط أعضاء "الحركة اإلسالمية لمتغيير" في العمؿ السياسي، عبر عدة 
حزاب: مف أبرز ىذه األو ، 9109أحزاب سياسية في االنتخابات التشريعية في يوليو 

ؿ ذي القاعدة الواسعة الذي انضـ إليو حزب األصالة السمفي، وحزب الوطف المعتد
)بمحاج(، وحزب األمة الوسط األكثر تشدًدا في رؤاه الدينية، تحت قيادة )سامي 
الساعدي( الذي ُيعد المنظر الرئيسي لمجماعة المقاتمة، السيما أنو أّلؼ مف قبؿ دراسة 

ة كما انضـ مع الساعدي شخصية محوري حوؿ مناىضة الديمقراطية في اإلسالـ،
أخرى في الجماعة المقاتمة وىو )عبدالوىاب قايد " شقيؽ الراحؿ أبو يحيى الميبي(، 
الذي كاف ُيعتبر عمى نطاؽ واسع الرجؿ الثاني في تنظيـ القاعدة، الذي ترشح ونجح 

 .(03)في انتخابات المؤتمر الوطني العاـ في مدينة مرزؽ الجنوبية

ميبرالييف وأنصار الدولة المدنية، ىذا باإلضافة الي الجماعة المحسوبة عمى ال
وكتيبة "الصواعؽ"، وبعض الميميشيات  سـ "كتيبة القعقاع"،اوالتي تتكوف مما يعرؼ ب

الصغيرة األخرى القادمة مف مدينة الزنتاف الواقعة إلى الجنوب الغربي مف طرابمس، 
تاؿ مثؿ كتيبة "النصر" التي كاف يقودىا "جمعة أحسف" الذي عرؼ بشدة بأسو في ق

 .(04)قوات القذافي
: يتكوف ىذا االتجاه مف جماعات جيادية مسمحة رافضة لالنخراط االتجاه الثاني .9

السياسي، وىي جماعات ترفض المنظور الوطني لمدولة الميبية وتكفر المجتمع، 



 مى األمن القومى المصرىوانتشار الرىاب وتأثيره ع نعاش االقتصادىبين فرص ال  فى ليبياالدولة مستقبل  
     د. رامى عمى محمد عاشور&   د. أحمد جمعة عبد الغنى حسن

Forty - eighth year - Vol. 77 July 2022 011 

وتسعى لفرض تطبيؽ الشريعة بقوة السالح، مستفيدة مف بيئة إقميمية تصاعد فييا 
ية السيما في مصر، وتونس، ىذا فضاًل عف ضعؼ الدولة دور التيارات الجياد

الميبية وعدـ قدرتيا عمى نزع أسمحة المميشيات وذلؾ بسبب بطء بناء أجيزة األمف، 
ورفض بعض الثوار المسمحيف االنضماـ ليا خوًفا مف تيميشيـ في معادلة الثورة 

الجماعات الجيؿ الثاني وتمثؿ تمؾ  ،مف فبراير 07والسمطة المتنازع عمييا بعد ثورة الػ
مف الجيادييف الذيف عادوا إلى الظيور كقادة ألوية ثورية في بنغازي ودرنة ومدف 
شرقية أخرى، ومف ناحية أخري فإف الجماعات الجيادية المسمحة في ليبيا تشكؿ في 
مضمونيا مستنسخات مف تنظيـ القاعدة، خاصة عمى صعيد التقارب األيديولوجي 

 .(05)ف عدـ وجود أدلة عمى ترابطيا عضوًيا مع القاعدة األـوذلؾ عمى الرغـ م

 خريطة انتشار الجماعات الجيادية المسمحة فى ليبيا  -رابًعا

وقد تشكمت إباف الثورة مف انفصاؿ عناصر مف  جماعة أنصار الشريعة: -0
فبراير، وكتيبة عبيدة بف الجراح في بنغازي،  07تشكيالت جيادية مثؿ كتيبة 

ء أبو سميـ في درنة بسبب خالفات حوؿ الموقؼ الشرعي مف وكتيبة شيدا
المجمس الوطني االنتقالي، وتيدؼ جماعة أنصار الشريعة إلى تطبيؽ الشريعة، 

وتطبيؽ  ورفض الممارسات الديمقراطية، ومقاومة البدع المتعارضة مع اإلسالـ،
تممؾ روابط الشريعة بقوة السالح، ويقود الجماعة في بنغازي )محمد زىاوي(، وىي 

سـ مثؿ عديدة بالعديد مف الجماعات الجيادية األصغر عدًدا التي تحمؿ ذات اال
أنصار الشريعة في درنة، والتي يقودىا مسجوف سابؽ بجوانتانامو، ويدعى )أبو 

وأعادتو المخابرات  سفياف بف قمو(، وقد حارب إلى جانب )بف الدف( طالباف،
 .(06)و مف قبؿ السمطات الباكستانيةاألمريكية إلى ليبيا بعد القبض عمي

وتعد أنصار الشريعة مف أقوى الجماعات الجيادية تسميًحا في ليبيا، إذ تشير 
(، واكتسبت الجماعة شرعية عند 5111تقارير غربية إلى أف عدد أفرادىا تجاوز )
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كثير مف المدنييف، خصوًصا بعد تحمميا مسؤولية حراسة مستشفى بنغازي في عاـ 
ما تنسب الجماعة لنفسيا الفضؿ في مقاومة القذافي، ألنيا قاومت كتائب ، ك9100

ىذا األخير، قبؿ تدخؿ حمؼ شماؿ األطمسي ليفرض منطقة حظر جوي، وبدا أوؿ 
، عندما نظمت تظاىرة في بنغازي ارتدى فييا 9109ظيور لتمؾ الجماعة في يونيو 

غير أف العرض ُقوِبؿ بمعارضة  المنتموف ليا الزي األفغاني وطالبوا بتطبيؽ الشريعة،
شديدة مف القوى المدنية والقبمية التي رفضت أفغنة ليبيا، كما أثارت الجماعة ضجة 
شعبية بعد اتياميا بتدمير األضرحة الصوفية، خاصة أنيـ أثنوا عمى مرتكبييا، رغـ 
رفضيـ إعالف المسئولية عنيا، كما تـ اتياـ الجماعة بأنيا وراء محاولة اغتياؿ 
السفير البريطاني في ليبيا، وكذلؾ اليجمات عمى القنصمية األميركية في بنغازي، 

 والتي ُقِتؿ فييا السفير األمريكي وعدد مف الدبموماسييف.
: وىي تتمركز في درنة، وعمى الرغـ مف أوجو الشبو الكثيرة كتيبة شيداء بوسميم -9

غالبية أعضائيما كانوا التي تجمع بيف تمؾ الكتيبة مع أنصار الشريعة السيما أف 
مسجونيف أياـ القذافي في سجف بوسميـ، باإلضافة إلى أف أيديولوجيتيا تكاد تكوف 
انعكاًسا ألفكار تنظيـ القاعدة سواء في تكفير المجتمع أو تطبيؽ الشريعة بالقوة، إال 

ىا بالعشرات، بيد أف بعض ؤ أف كتيبة )بوسميـ( محدودة التأثير، حيث يقدر أعضا
ير أشارت إلى تورطيا في عمميات اغتياؿ وتصفية رموز عيد القذافي، عالوة التقار 

سوريا، كما أنيا سعت لفرض الشريعة في درنة منذ بعمى تدريب متطوعيف لمجياد 
وفرض األعراؼ  ،، إذ بدأت بإغالؽ صالونات التجميؿ9109منتصؼ العاـ 

 روعيـ.االجتماعية الصارمة في المدينة، إال أف القبائؿ واجيت مش
سـ زعيـ الجماعة ا: والتي ُسميت بألوية الشيخ السجين عمر عبد الرحمن -3

اإلسالمية المصرية الذي قضي عقوبة السجف المؤبد في الواليات المتحدة لتورطو 
، وال ُيعرؼ الكثير عف قيادة 0993في اليجوـ عمى مركز التجارة العالمي عاـ 
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نسبت ليا سمسمة اليجمات التي  الجماعة أو حجميا، لكف تقارير محمية ليبية
ضد المصالح الغربية، ومف أبرزىا  9109وقعت في بنغازي في مايو ويونيو 

 .(07)اليجوـ عمى المجنة الدولية لمصميب األحمر

خاصة درنة وما بوىي تنشط في المناطؽ الشرقية و  جماعة التوحيد والجياد: -4
صاالت ببعض حوليا، وغالبية أعضائيا صغار السف، ولتمؾ لجماعة ات

 .(08)خاصة تنظيـ القاعدة في بالد المغرب العربيب و الجماعات الجيادية،

وىي تتمركز جنوب شرقي  جماعة "الجيش الوطني" التي يقودىا المواء حفتر: -5
بنغازي، وتعتمد عمى شف غارات بالطائرات والصواريخ وبعض اليجمات البرية 

طقة الشرقية خاصة بنغازي ودرنة، عمى مواقع اإلسالمييف المتشدديف في مدف المن
وقد تمكف حفتر مف جمع شمؿ آالؼ الضباط والجنود التابعيف لمجيش الميبي 
السابؽ، وضـ إليو اآلالؼ مف المتطوعيف الشباف، في محاولة منو لتشكيؿ أوؿ 
جيش نظامي في الدولة بعد الثورة في إطار ما أطمؽ عميو )معركة الكرامة(، لكف 

اجو حفتر تكمف في عدـ قدرتو عمى الحصوؿ عمى اعتراؼ مف المشكمة التي تو 
جانب الحكومة أو القبائؿ الرئيسية التي ترفض ىيمنة ميميشيات اإلسالمييف عمى 

 .(09)السمطة

، ا( كتيبة وميميشي91وتضـ ما ال يقؿ عف ) جماعة السالميين بكل أطيافيا: -6
ت محسوبة عمى تنظيـ وتقودىا شخصيا ،وتنخرط فييا جنسيات ليبية وغير ليبية

 -أيًضا-وتخوض ، وأخرى عمى جماعة اإلخواف مف مدينة مصراتة، القاعدة
معارؾ ضارية مع قوات المواء حفتر في شرؽ ليبيا، وتدير ىذه المجموعة معاركيا 
في طرابمس بواسطة ما يسمى بميميشيات "الدروع"، في الشرؽ داخؿ مدينتي 

ريعة" الذي صنفتو الواليات المتحدة أخيًرا بميميشيات "أنصار الشو بنغازي ودرنة 
 .(91)تنظيًما إرىابًيا
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 تفاعالت الجماعات الجيادية في الداخل الميبي: -خامًسا

تأثيرات والتفاعالت في الداخؿ الميبي، حوؿ بروز ىناؾ مجموعة مف ال
 أو الذيف يرفعوف السالح، وينتظموف، الجيادييف الميبييف سواء المنخرطيف في السياسة

 :ما يمىفي مميشيات مسمحة ومف أبرزىا 

أف الطبيعة النفطية والقبمية لدولة مثؿ ليبيا لعبت دوًرا في تحجيـ قدرة التيارات  -0
نو ال توجد أاإلسالمية عموًما عمى اجتذاب شرائح واسعة مف السكاف، السيما 

الحالة المصرية، حيث يمعب الفقر دوًرا  عكسفرص الستقطاب فقراء، وىذا عمى 
ي تفعيؿ الشبكات االجتماعية لإلخواف المسمميف، وبالتالي لـ يستطع اإلخواف أو ف

الجماعات الجيادية سواء المسيسة أو المسمحة أف يكونوا قوة مركزية في الساحة 
 .(90)يونيو 31الميبية بعد الثورة عمى غرار الحالة المصرية قبؿ 

دينية المتشددة، فعمى سبيؿ رفض المزاج المجتمعي والسياسي الميبي لمتيارات ال  -9
المثاؿ بينما شغؿ تحالؼ القوى الوطنية واإلخواف حيًزا مف التفاعالت السياسية، 
وذلؾ نتيجة فوزىما بالمركزيف األوؿ والثاني في انتخابات المؤتمر الوطني، 
خرجت األحزاب ذات الخمفية الجيادية كالوطف واألمة وغيرىا خاسرة حتى في 

رنة، وىو ما يعني أف التيارات الجيادية ليست جاذبة مجتمعًيا معاقميا مثؿ شرؽ د
في ليبيا، في ضوء قدرة التيارات اإلسالمية المعتدلة عمى التواجد في خريطة 

 الصراعات الداخمية.

شارؾ شيوخ القبائؿ في التواصؿ مع السمفييف الجيادييف، في محاولة لجذبيـ إلى  -3
جيزة األمنية الرسمية، فقد أزالت قبيمة المجالس المحمية، ودمج كتائبيـ في األ

الشالوية نقاط التفتيش الخاصة بكتيبة بوسميـ في المدينة بعد قتؿ )محمد الحاسي( 
، ثـ عقد مؤتمر كبير لمقبائؿ 9109المكمؼ باألمف في مدينة درنة في مارس 

الشرقية جنوب درنة، وتـ االتفاؽ فيو عمى أف يمنع شيوخ القبائؿ شبابيـ مف 
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 نضماـ إلى كتيبة )بو سميـ(، وجماعة أنصار الشريعة.اال

لعبت الجماعات الجيادية المسمحة دوًرا في تعميؽ مأزؽ بناء الدولة الميبية بعد  -4
الثورة عبر الصداـ بيف السمطات االنتقالية بسبب رفض تمؾ الجماعات تسميـ 

غازي، سالحيا، ومحاولة الجيادييف فرض قيود دينية عمى السكاف، خاصة في بن
 اورغـ أف حادثة اليجوـ عمى القنصمية األمريكية ومقتؿ السفير األمريكي مثمت

نقطة تحّوؿ في المواجية بيف الدولة والجماعات الجيادية المسمحة، حيث صدر 
 قرار حكومي بحؿ كافة التشكيالت المسمحة، واستالـ المقرات التي تشغميا،

أف افتقار الحكومة لجياز أمني مركزي قوي  ومصادرة أسمحتيا، باإلضافة إلى
 .(99)جعؿ مف الصعب نزع سالح تمؾ المميشيات

توتير الوضع األمني عبر استيداؼ المصالح الغربية في ليبيا، خاصة عبر  -5
االستيداؼ المتكرر لمسفارات األجنبية في بنغازي وطرابمس، بما زاد مف التدخؿ 

عندما أقدمت القوات األمريكية عمى الخارجي في الداخؿ الميبي، وتجمى ذلؾ 
ضعاؼ  اعتقاؿ )أبو أنس( الميبي العضو بالقاعدة في مؤشر عمى اختراؽ وا 

 .(93)لمسمطة االنتقالية في مرحمة ما بعد الثورة

الموقف المصري من األزمة الميبية فى ضوء الحفاظ عمى األمن القومى  -سادًسا
 المصرى

ة الميبية عمى ثالثة عناصر أساسية يقوـ الموقؼ المصري الراىف مف األزم
 وذلؾ عمى النحو التالى:

بؿ  أف ليبيا ُتشكِّؿ مصدر خطر وتيديد ليس لألمف القومي المصري فحسب، -0
ما قد ملممنطقة كميا ولممجتمع الدولي بالنظر إلى أنيا تواجو مخاطر سقوط الدولة 

 يحوليا إلى بؤرة لمتطرؼ واإلرىاب
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دعـ المؤسسات الميبية الشرعية ومساعدتيا لموقوؼ أف مواجية ىذا الخطر تتطمب  -9
في وجو تنامي الجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيـ الدولة ومنيا والية طرابمس 

 التي أصبحت واقًعا في ليبيا

عدـ وجود تعارض بيف دعـ الحؿ السياسي لألزمة الميبية ودعـ قدرات المؤسسات  -3
عمى مواجية خطر تنظيمات الدولة لتكوف أكثر قدرة وبنائيا الشرعية لمدولة 

 .(94)والقاعدة

وبالرغـ مف أف ىذا الموقؼ ينطمؽ مف رؤية تبدو منطقية والسيما فيما يتعمؽ 
بصعوبة المراىنة فقط عمى الحؿ السياسي دوف اتخاذ خطوات عاجمة لمواجية تنامي 

دولية خطر والية طرابمس في ليبيا، فإنو يصطدـ بمعارضة وتحفظ دولييف؛ فالقوى ال
، مف ناحية تتفؽ مع القاىرة في أف الوضع الراىف في ليببا ُيشكِّؿ خطًرا أمنيًّا متزايًدا

وليس  ،لكنيا ترى مف ناحية أخري أف مواجية ذلؾ يكوف عبر الحؿ السياسي لألزمة
تسميح أي مف طرفي الصراع، وذلؾ ألنو ال يساعد عمى حؿ األزمة بقدر ما يطيؿ 

ف ىذا الوضع يفرض قيوًدا وكوابح أماـ الدور المصري في مف أمدىا، وبالتالي فإ
أو  ليبيا، فمف ناحية ال تممؾ مصر رفاىية االبتعاد عما يجري عمى الساحة الميبية،

اتخاذ موقؼ المتفرج مف ىذه التطورات، ومف ناحية أخرى ال تممؾ الكثير مف األوراؽ 
األمنية واالستراتيجية بدوف  التي تجعميا قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا وحماية مصالحيا

قميمي، السيما أف التحرؾ المنفرد يحمؿ مخاطر ال تقؿ أثًرا عف  توافؽ دولي وا 
 . (95)التيديدات المباشرة التي يشكِّميا الوضع الراىف

مف جية أخرى، ال يمكف تصور غياب مصر عف الساحة الميبية بالنظر إلى  
ركة بيف البمديف والشعبيف، وكميا حقائؽ حقائؽ الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشت

وتأثيًرا  تفرض أف تظؿ القاىرة العًبا أساسيًّا في ليبيا دفاًعا عف مصالحيا الحيوية،
فيما تراه عمقيا االستراتيجي الذي تؤثر فيو وتتأثر بو، ومف ىنا فإف الجدؿ ال ينصب 
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ة ىذا الدور عمى أف يكوف لمصر دور في األزمة مف عدمو، بؿ يتمحور حوؿ طبيع
والمقاربة التي تعتمدىا القيادة المصرية حالًيا في تعاطييا مع ىذا الممؼ بكؿ تعقيداتو 
 السياسية ومخاطره األمنية، وفي ىذا السياؽ فإف مصر بقدر ما لدييا مف أوراؽ،
وفرص لمتأثير في الممؼ الميبي فإف ىذه الفرص قد تتحوؿ لمخاطر وأعباء وخاصًة 

تغالليا، ىذا باإلضافة الي أف الرؤية المصرية لموضع الميبي تصطدـ اذا تـ إساءة اس
 .(96)بعدد مف التحديات

 ويمكن التوقف عند عدد من نقاط القوة التي يستند إلييا الموقف المصري في ليبيا:

عامؿ الجغرافيا الذي يجعؿ مف مصر العًبا أساسيًّا في كؿ ما يجري عمى  -أ 
أثًرا؛ فمصر بحكـ عوامؿ الجغرافيا والجوار والعالقات الساحة الميبية تأثيًرا وت

التاريخية بيف الشعبيف والمصالح المشتركة تممؾ أوراًقا كثيرة لمتأثير في الساحة 
 الميبية بقدر ما تجعميا عرضة لمتأثر بما يجري فييا.

يحظى الدور المصري بمباركة ومساندة وتأييد مؤسسات الدولة الميبية المعترؼ  -ب 
والمتمثمة في برلماف طبرؽ والحكومة الميبية المنبثقة عنو، وىو تأييد  دوليًّا، بيا

وقد ظير  ،ويسمح لمصر بالتحرؾ عمى الساحة الميبية بشكؿ أكبر بالغ األىمية،
ذلؾ بوضوح في التنسيؽ العسكري بيف الطرفيف،السيما خالؿ الغارة الجوية التي 

تمت بتنسيؽ كامؿ مع قيادة القوات التابعة شنَّيا الطيراف المصري عمى ليبيا التي 
لمحكومة الميبية التي يقودىا المواء المتقاعد خميفة حفتر قائد عممية الكرامة، كما 
أف القاىرة تراىف عمى قدرة القوات التي يقودىا حفتر عمى حسـ الصراع عسكريًّا 
ة في مواجية الجماعات المسمحة األخرى وخصوًصا قوات فجر ليبيا التابع

 .(97)لمحكومة الموجودة في طرابمس

وىي ورقة العمالة التي يمكف أف ، تممؾ مصر ورقة ميمة عمى الساحة الميبية -جػ 
وأرواحيـ تستخدميا مبرًرا مشروًعا لمتدخؿ في ليبيا دفاًعا عف مصالح مواطنييا 
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والذيف يزيد عددىـ عف المميوف عامؿ في مواجية التيديدات والمخاطر،  ىناؾ،
مخاطر حقيقية بالنظر لتكرار حوادث االعتداء التي يتعرض ليا ىؤالء وىي 

 .(98)الُعمَّاؿ نتيجة األوضاع األمنية الخطيرة في ليبيا

ورقة الحرب عمى تنظيـ الدولة في ليبيا وما يشكِّمو مف خطر داىـ عمى المنطقة  -د
ه الورقة والمصالح الغربية واألوروبية بشكؿ خاص، وبالتالي ستتضاعؼ أىمية ىذ

أو استيدفت مصالح دوؿ ، إذا ما تصاعدت عمميات التنظيـ في األراضي الميبية
 .(99)إذ إف ذلؾ سيصب في صالح تدعيـ الموقؼ المصري، غربية أخرى

ما يتيح موبإمكانيات قتالية ضخمة ، تممؾ مصر أحد أكبر الجيوش في المنطقة -ىػ 
 فاقمت األوضاع بشكؿ خطير.ليا فرصة التدخؿ عمى الساحة الميبية إذا ما ت

رأي عاـ محمي مؤيد يمكف أف يشكِّؿ غطاء شعبيًّا تستخدمو السمطة في حربيا  -و
عمى تنظيـ الدولة في ليبيا؛ حيث أظير استطالع لمرأي أجراه مركز بصيرة أف 

يتيا مصر لمواقع 85جوالى  % مف المصرييف يؤيدوف الضربة الجوية التي وجَّ
% يؤيدوف مواصمة الضربات لمقضاء عمى خطر ىذا 76و تنظيـ الدولة، وأف نح

 . (31)التنظيـ

السيما  ،وفي ىذا السياؽ تحمؿ كؿ ىذه الفرص في طياتيا مخاطر بذات القدر 
وأف المقاربة المصرية تجاه األزمة باإلضافة إلى عوامؿ خارجية أخرى قد تحوِّؿ 

ف كانت تصب ف ي مصمحة الدور ىذه الفرص لمخاطر؛ فاعتبارات الجغرافيا وا 
السيما إذا استمر التدىور األمني والسياسي  المصري في ليبيا فإنيا تصبح عبًئا،

والممتدة بيف  ،وما يشكِّمو ذلؾ مف تحد أمني لمصر بالنظر لمحدود المشتركة
مصدر تيديد مباشر ليس فقط كممر لتيريب السالح إلي التي قد تتحوؿ  البمديف،

مصرية، بؿ قد تشيد موجات نزوح لميبييف نحو مصر الميبي إلى داخؿ األراضي ال
في حاؿ استعرت نار المواجية واالقتتاؿ بيف األطراؼ الميبية خصوًصا في 
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وما يعنيو ذلؾ مف أعباء إضافية عمى الجانب المصري، أما  المناطؽ الشرقية،
ة لمدور المصري فإنو بقدر ما يمنح القاىر ودعميا تأييد الحكومة الميبية الشرعية 

فإنو يخصـ منيا نقاًطا أخرى إذ يجعميا في نظر الطرؼ اآلخر مف  ،نقطة قوة
وُيفقدىا القدرة عمى أف تكوف وسيًطا مقبواًل وقادًرا عمى فتح  طرفي األزمة خصًما،

 .(30)قنوات اتصاؿ مع الجميع

وفضاًل عف أف الرىاف عمى قدرة قوات حفتر عمى حسـ الموقؼ عسكريًّا  
ميزاف القوى بيف حفتر وخصومو مف قوات فجر ليبيا يكاد يكوف يتغافؿ حقيقة أف 

متعاداًل، فإف ىذا الموقؼ قد تكوف لو تأثيراتو السمبية عمى مصالح مصر في ليبيا 
أو إذا ما تغيرت  عمى المدى البعيد، السيما إذا استمرت موازيف القوى عمى حاليا،

وحتى ورقة العمالة بقدر ما  موازيف القوى لصالح الطرؼ الذي تناصبو مصر العداء،
تسوِّغ لمصر الحؽ في التدخؿ دفاًعا عف أبنائيا، فإف االندفاع والتدخؿ غير 
المحسوب قد يفاقـ التيديدات التي يتعرض ليا ىؤالء العماؿ الذيف قد يصبحوف ىدًفا 
لعمميات انتقامية متزايدة مف جانب األطراؼ الساخطة أو الرافضة لمتدخؿ المصري 

 .(39)افي ليبي

أما ورقة الحرب عمى تنظيـ الدولة، عمى أىميتيا وخطورتيا بالفعؿ، فإنيا لـ   
تفمح حتى اآلف عمى األقؿ، في إقناع المجتمع الدولي باالستجابة لمطالبة مصر 
بالتدخؿ لمواجية خطر التنظيـ عمى الساحة الميبية، أو حتى الموافقة عمى رفع حظر 

ذا كانت الحرب عمى تنظيـ السالح المفروض عمى القوات ال تابعة لحكومة طبرؽ، وا 
فإف تصاعد خطر ىذا  الدولة قد تتيح لمقاىرة فرصة لمتحرؾ عمى الساحة الميبية،

التنظيـ واحتماالت انتشاره وجذبو لمزيد مف العناصر الخارجية سيشكِّؿ تحدًيا أمنيًّا 
؛ حاسمة في ىذا الممؼ كبيًرا لمصر ومصالحيا، أما القدرات العسكرية فإنيا ال تبدو 

ألف الوضع في ليبيا ومع تنامي خطر الجماعات الجيادية ال تفيد معو كثيًرا الحروب 
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النظامية وال القدرات العسكرية التقميدية بقدر ما يتطمب خبرات في العمميات القتالية 
بؿ  ،غير النظامية في المدف والشوارع، أما الرأي العاـ المحمي المؤيد فإنو قد يتغير

ربما ينقمب في حاؿ تصاعدت عمميات تنظيـ الدولة ضد العماؿ والمصالح المصرية 
ولـ تستطع السمطة في مصر اتخاذ مزيد مف اإلجراءات والخطوات لمنع ىذا  في ليبيا،
 .(33)الخطر

وبالتالي أصبحت التطورات األخيرة عمى الساحة الميبية تشكِّل تيديًدا أمنيًّا لمصر 
 ددة كمايمى:عمى مستويات متع

الجماعات الجيادية المنتشرة في شرؽ ليبيا المتاخـ لمحدود المصرية وخصوًصا   (0)
 تنظيـ الدولة اإلسالمية

السالح المنتشر في ليبيا الذي يتـ تيريب كميات كبيرة منو لداخؿ األراضي   (9)
 المصرية.

 التي يفوؽ تعدادىا المميوف عامؿ المخاطر التي باتت تحيط بالعمالة المصرية (3)
وىؤالء يتعرضوف لمتيديد باالنتقاـ والخطؼ  ينتموف في معظميـ لمطبقات الفقيرة،

باإلضافة إلى احتماؿ تجنيد بعضيـ مف قبؿ ىذه  عمى يد الجماعات الجيادية،
 .(34)الجماعات لمقياـ بأعماؿ مسمحة داخؿ الساحة المصرية

 الرد العسكري المصري وما بعده مف دالالت وأىداؼ: -ز 

لغارات الجوية المصرية في )درنة( شرقي ليبيا في السادس عشر مف شكمت ا 
( 90بعد ساعات مف بث تنظيـ "داعش" تسجيؿ فيديو ُيظير ذبح ) -9105فبراير 

تطوراً نوعًيا في نمط المواجية المصرية لمتيديدات المتصاعدة  -عامال مصرّيا مسيحّيا
لى مرحمة المواجية العسكرية المباشرة مف الجوار الميبي، إذ انتقمت القاىرة بيذا الرد إ

خاصًة أف عممية ذبح األقباط المصرييف في ليبيا عمى يد والية وب لمتيديدات الميبية،



 مى األمن القومى المصرىوانتشار الرىاب وتأثيره ع نعاش االقتصادىبين فرص ال  فى ليبياالدولة مستقبل  
     د. رامى عمى محمد عاشور&   د. أحمد جمعة عبد الغنى حسن

Forty - eighth year - Vol. 77 July 2022 011 

طرابمس شكَّمت االختبار األىـ واألصعب ربما لمسمطة الحالية في مصر بقيادة الرئيس 
تجاه ليبيا عبد الفتاح السيسي فيما يخص سياستيا الخارجية في المنطقة عموًما و 

 ،بشكؿ خاص، فإنيا لـ تكف األولى التي تستيدؼ العماؿ والمصالح المصرية في ليبيا
، عندما تدخمت مصر عسكريا بشكؿ محدود 0977حيث كانت المرة األولى في عاـ 

شرقي ليبيا، عمى خمفية محاوالت نظاـ القذافي آنذاؾ اقتحاـ الحدود الغربية المصرية، 
ؼ وقتؿ طالت عدًدا منيـ فضاًل عف خطؼ عدد مف وقد أعقبيا عمميات خط

الدبموماسييف بالسفارة المصرية في طرابمس، كما سبقتيا عممية اليجوـ عمى نقطة 
والتي ُقتؿ  9104لحرس الحدود المصري في منطقة الفرافرة في شير أكتوبر مف عاـ 

ر أمنية عف خالليا أكثر مف عشريف جنديًّا مصريًّا، وىي العممية التي تحدثت مصاد
 . (35)أف منفذييا جاؤوا مف األراضي الميبية

وبالرغـ مف تبايف السياقات الداخمية والخارجية في حالتي المجوء لمخيار 
الميبية، فإف استخدامو ارتبط بفترات التأـز -العسكري المباشر في العالقات المصرية

ف القومي، ففي الشديد في توجيات النظاميف الحاكميف، وتصاعد التيديدات لألم
الحالة األولى جاء الرد العسكري المصري لنظاـ السادات، وذلؾ بعد قصؼ القذافي 
مناطؽ حدودية في غرب مصر في سياؽ االستقطاباف اإلقميمي والدولي، عقب 
الحرب الباردة، بينما الحالة الثانية، فبالرغـ مف أف الحادث تعمؽ باستيداؼ مصرييف 

الطائفية، وما أثاره مف غضب داخمي يتعمؽ بالنسيج الوطني، داخؿ ليبيا، فإف طبيعتو 
 .(36)دفعا القاىرة لمنظر لو كػ"تيديد حاد" ألمنيا القومي يستوجب رًدا عسكرًيا فورًيا

وفي ىذا السياؽ اختمؼ الرد العسكري المصري األخير مف حيث فحواه 
وذلؾ –ية فمقد اقتصر عمى ىجمات جوية مصر  وحدوده، بؿ وردود الفعؿ حولو،

عمى مدينة درنة التي تعد  -بالتنسيؽ مع القوات الجوية الميبية الموالية لحكومة طبرؽ
معقاًل لمجماعات الدينية المسمحة في شرقي ليبيا، مع التمويح بعدىا بحؽ مصر في 
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"التصدي بكؿ حسـ ألي محاوالت تستيدؼ أمنيا القومي"، وقد تبع ذلؾ تحرؾ مصري 
لطمب رفع  9105فبراير  08بعقد جمسة طارئة األربعاء عمى صعيد مجمس األمف 

حظر السالح عف حكومة طبرؽ، ومساعدتيا في بناء جيشيا، حتى تتمكف مف 
التعامؿ مع الجماعات المتطرفة، بخالؼ طمب آخر يتعمؽ بتشديد الرقابة البحرية 

غير  والجوية عمى منع وصوؿ السالح إلى كافة الميميشيات غير الحكومية، واألطراؼ
 .(37)المنتمية لمدولة الميبية

المذيف عبر عنيما وزير خارجية مصر، -وقد تـ مالحظة أف الطمبيف المصرييف 
لـ يتضمنا ما طرحو الرئيس السيسي مع بداية األزمة،  -"سامح شكري" في مجمس األمف

 07الفرنسية، الثالثاء  0عندما دعا بعد القصؼ الجوي في مقابمة بثتيا إذاعة أوروبا 
إلى استصدار قرار مف األمـ المتحدة يمنح تفويًضا بتشكيؿ تحالؼ دولي  9105فبراير 

لمتدخؿ في ليبيا، وبالرغـ مف اإلدانات اإلقميمية والدولية لمقتؿ المصرييف في ليبيا، فإف 
الطمبات المصرية لـ تمَؽ استجابة القوى الكبرى واألمـ المتحدة التي اتخذت اتجاًىا مغايًرا 

الحوار السياسي عمى الحؿ العسكري كمدخؿ لمعالجة األزمة الميبية، وىو ما يضع  ُيفضؿ
 .(38)تحديات أماـ السياسة المصرية تجاه ليبيا في المرحمة المقبمة

 الموقف القميمى من التدخل المصرى فى ليبيا -سابًعا

 وعمى غرار المواقؼ الدولية المساندة لمحؿ السياسي، تصطدـ الرؤية المصرية
لألزمة الميبية أيًضا بموقؼ عدد مف دوؿ الجوار الميبي التي ترفض أيًّا مف أشكاؿ 
التدخؿ الخارجي في ليبيا وترى حؿ األزمة سياسيًّا، ويمكف التوقؼ ىنا عند مواقؼ 
بعض الدوؿ، خاصة الجزائر وتونس، المتيف تنسقاف مع مصر بخصوص األزمة 

ف كانتا لـ تعمقا عمى الضرب ات المصرية، ال سيما أنو مف غير المستبعد أف الميبية، وا 
 .(39)تقدما عمى تكرار السيناريو ذاتو، إف تعرضت مصالحيما في ليبيا لتيديد حاد

في عدـ االتفاؽ عمى -خاصة الجزائر-ويكمف الخالؼ مع القوى اإلقميمية 
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موقؼ واحد تجاه أطراؼ األزمة الميبية، فبينما تضع مصر جماعات مثؿ أنصار 
يعة، و"داعش" مع "فجر ليبيا" في سمة التنظيمات اإلرىابية، كانعكاس لطبيعة الشر 

المواجية الداخمية التي تخوضيا السمطة المصرية مع اإلخواف المسمميف منذ يونيو 
، فإف الجزائر تجد أنو مف مصمحتيا التعامؿ مع اإلسالمييف وحمفائيـ مف 9103

 .(41)مصراتة الذيف يسيطروف عمى طرابمس

التالي، تطرح الجزائر نفسيا كوسيط في ليبيا، ليس فقط ألنيا تدرؾ صعوبة وب
الحسـ العسكري، وتكمفتو العالية في الحالة الميبية، بؿ لخشيتيا مف أف يؤدي الحؿ 
العسكري إلى زيادة نشاط الجماعات اإلرىابية عمى حدودىا مف جانب غرب ليبيا، 

خارجية الجزائر آنذاؾ، )رمضاف ويظير ىذا الموقؼ جمًيا في تصريحات وزير 
بعد يوميف مف الغارات المصرية عمى ليبيا، عند لقائو مع وزير  -بمعمامرة(، الذي أكد

، تفضيؿ بالده لمحوار الوطني كحؿ لألزمة -خارجية بريطانيا آنذاؾ )فيميب ىاموند( 
مي عمى الحوار اإلقمي-عمى خالؼ مصر-الميبية، بؿ إف الالفت ىو انفتاح الجزائر 

مع المعسكر المساند لتحالؼ مصراتة واإلسالمييف، خاصة قطر التي زار أحد 
، وكذا تركيا التي زار 9105مسؤولييا الجزائر لمتباحث حوؿ أزمة ليبيا في فبراير 

 . (40)9104رئيسيا أردوغاف الجزائر في نوفمبر 

ز وال تختمؼ تونس عف موقؼ الجزائر في تأييدىا لمحؿ السياسي، وىو ما بر 
، 9105مف فبراير  08في تصريحات رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، في الػ

إضافة إلى المغرب التي مف المحتمؿ أف تستضيؼ الجولة القادمة مف الحوار 
 .(49)الوطني الميبي

وعمى صعيد إقميمي مواز، أعاد الرد العسكري المصري نفسو، وفي السياؽ 
لقطرية، عمى خمفية تحفظ قطر عمى بياف الجامعة ا-إلى الواجية الخالفات المصرية

العربية الذي أبدى تفيمو لمبررات اليجمات العسكرية المصرية عمى ليبيا. واستتبع 
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ذلؾ اتياًما صريًحا مف مندوب مصر في الجامعة لقطر بدعـ اإلرىاب، وىو ما أدى 
ألميف  بقطر إلى سحب سفيرىا لمتشاور، عالوة عمى الجدؿ حوؿ تصريحات منسوبة

مجمس التعاوف الخميجي، برفض االتياـ المصري لقطر، ثـ نفي ذلؾ الحًقا بتأكيده 
 .(43)تأييد مجمس التعاوف لمضربات العسكرية المصرية ضد ليبيا

وفيما يخص السوداف، الذي لـ يعمف عف موقؼ واضح مف نفسو  وفي السياؽ
ليف السودانييف توضح أف األزمة ربما تجنًبا إلغضاب القاىرة، فإف تصريحات المسؤو 

موقؼ الخرطوـ ال يختمؼ كثيًرا عف الموقفيف الجزائري والتونسي في ضرورة حؿِّ 
 .(44)األزمة سياسيًّا عبر الحوار ورفض االنحياز ألي مف الطرفيف المتصارعيف

السيناريوىات المحتممة لمتحرك المصري في مواجية التحدي األمني  -ثامًنا
 و األزمة الميبيةوالسياسي الذي تشكِّم

تتطمب إعادة إعمار ليبيا في فترة ما بعد الصراع إنشاء إطار  ،اقتصادًيا
وتنفيذ استراتيجيات  ،مؤسسي جديد فعاؿ وكؼء وشفاؼ لضماف الحوكمة االقتصادية

 إعادة التأىيؿ االقتصادي والتعافي 

 يتطمب ىذا الترتيب المؤسسي إعادة توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة بسبب
حيث يجب أف يضمف اإلطار المؤسسي مستوى عاؿ  مف االستقالؿ عف  ،النزاع

يجب أف يكوف  ،وعمى وجو الخصوص ،السمطة السياسية والصراعات بيف األحزاب
ويجب أف يحد مف تدخمو في  ،تماًما عف السمطة السياسية البنؾ المركزي مستقاًل 

المؤسسي إنشاء إطار جديد  بحيث يضمف اإلطار ،التمويؿ المباشر لموازنة الدولة
نشاء آليات واضحة وشفافة  إلدارة االقتصاد الكمي ييدؼ إلى تحقيؽ االستقرار ؛ وا 

وال سيما السياسات  ،وتنسيؽ سياسات االقتصاد الكمي ،في إدارة الموارد العامة
 .النقدية والمالية
يث تجاه االزمة الميبية؛ ح مف الخيارات اال تممؾ مصر كثير  ،سياسًياأما 
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رصد مجموعة مف السيناريوىات المحتممة لمتحرؾ المصري في مواجية التحدي يمكف 
 :فى السيناريوىات التالية األمني والسياسي الذي تشكِّمو األزمة الميبية

  :السيناريو األول

وذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى إعادة صياغة مقاربة جديدة  ،الحؿ السياسي
والسعي لفتح قنوات تواصؿ مع  ،األخطاء السابقة لمتعاطي مع األزمة الميبية تتفادى

مختمؼ األطراؼ الميبية بما يدعـ جيود الحؿ السياسي لألزمة، وىذا سيناريو يبدو 
مستبعًدا في ظؿ اعتماد السمطة الحالية رؤية تقوـ عمى العداء لفصائؿ اإلسالـ 

 ،مصر ف بتطورات األوضاع الداخمية فيو رىمالسياسي، كما أف ىذا السيناريو 
ومصير الصراع الحالي  ،ومستقبؿ العالقة بيف السمطة وجماعة اإلخواف المسمميف

 وىو أمر ال يبدو واضًحا حتى اآلف. ،بينيما
 :السيناريو الثانى

التدخؿ الجوي عبر شف مزيد مف الضربات الجوية ضد معسكرات تنظيـ  
ارة السابقة عمى في ليبيا، خصوًصا عمى ضوء نتائج الغ ومواقعو الدولة المفترضة

مدينة درنة، وقد يرافؽ ىذه الغارات عمميات برية جراحية محدودة ومحددة الميمة 
 ،واليدؼ الستيداؼ العناصر الجيادية، لكف ىذا السيناريو يبدو مكمًفا ماديًّا وسياسيًّا

ف كاف  وال تستطيع القاىرة أف تقوـ بو وحدىا، فالتدخؿ المصري بشكؿ منفرد، حتى وا 
، وبدوف غطاء ودعـ دولي أو إقميمي مف شأنو أف يضع السمطة في مصر محدوًدا

في مواجية المجتمع الدولي في ظؿ رفض التدخؿ األجنبي في ليبيا، ومع ذلؾ ال 
يمكف استبعاد ىذا السيناريو خصوًصا إذا ما تكررت عمميات تنظيـ الدولة ضد 

 المصالح المصرية. 
"الرئيس عبد الفتاح ة التي قاـ بيا ومما يعزز ذلؾ الزيار  اإلطاروفي ىذا 

وذلؾ بعد صدور بياف  ،لمقوات المصرية في المنطقة الحدودية مع ليبيا السيسي"
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الدوؿ الغربية ومطالبتو ليا باالستعداد والجاىزية لتنفيذ أية عمميات طارئة لحماية أمف 
ات مصر مف مخاطر الجماعات الجيادية، كما بدأت مصر فعميًّا في اتخاذ إجراء

عسكرية توحي بأف عممياتيا في ليبيا قد تستمر فترة طويمة مثؿ إعالف حالة الطوارئ 
ومروحيات  (06إؼ ) والدفع بأسراب مف المقاتالت مف طراز ،عمى الحدود الغربية

األباتشي والشينوؾ، فضاًل عف طائرات المراقبة واالستطالع لمقياـ بأعماؿ الدورية 
ليبيا، بينما بدأت القوات البحرية المصرية في إجراءات القتالية عمى طوؿ الحدود مع 

لرصد واستطالع السواحؿ الميبية مع التجيز الحتماالت فرض حصار بحري محدود 
 أو كامؿ عمييا تبًعا لمموقؼ العممياتي. 

  :السيناريو الثالث

وىو سيناريو مستبعد في  ،التدخؿ العسكري الواسع بما فيو التدخؿ البري
ىف نظًرا لعدـ توفر العوامؿ الالزمة لو، وفضاًل عف أنو يتطمب غطاًء دوليًّا الوقت الرا

وتنسيًقا إقميميًّا يبدو غائًبا، فإف ىذا الخيار قد يؤدي لتوريط الجيش  ،غير متوفر
المصري في المستنقع الميبي وما قد يشكِّمو مف استنزاؼ لموارد وجيود البمد المحدودة 

جية ال تقؿ خطورة مع الجماعات المسمحة في سيناء خصوًصا أف الجيش يخوض موا
 وفي ظؿ أزمة اقتصادية متفاقمة.

 :السيناريو الرابع

العمؿ عمى تشكيؿ جبية عربية مصغرة تضـ مصر وعدًدا مف الدوؿ العربية  
الداعمة لموقفيا في المسألة الميبية، وربما بدعـ غير معمف مف دوؿ مثؿ إيطاليا 

ح مصر غطاء دوليًّا وعربيًّا ميمًّا لمعمميات العسكرية المصرية وفرنسا وروسيا بما يمن
المتوقعة، لكف ىذا السيناريو تعوقو عقبات كثيرة؛ فالسعودية في ظؿ قيادتيا الجديدة 
تبدو مشغولة في الممؼ اليمني، وال ُيتوقع أف تكوف الجزائر جزًءا مف ىذا التحالؼ، 

 في األزمة دوف موافقة أميركية. كما ال ُينتظر أف تتحرؾ إيطاليا وفرنسا 
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 :السيناريو الخامس

وخصوًصا  ،العمؿ عمى تسميح وتدريب القوات التي يقودىا المواء خميفة حفتر 
وترقيتو لدرجة الفريؽ؛  ،بعد أف قاـ البرلماف في طبرؽ بتعيينو قائًدا عامًّا لمقوات الميبية

قدرات ىذه القوات باعتبارىا الجيش إذ أصبح بمقدور القاىرة االستناد ليذا القرار لدعـ 
الشرعي لميبيا، بما يمكِّنيا مف القياـ بشف مزيد مف العمميات العسكرية ضد عناصر 

  .التنظيمات الجيادية

ىذا السيناريو األكثر ترجيًحا ألنو يحقؽ األىداؼ التي تسعى مصر أف يبدو و 
بحيث تتولى  ،ري المباشروفي نفس الوقت يجنِّبيا التورط في التدخؿ العسك، إلنجازىا

وتغيير المعادلة السياسية ، ىذه القوات ميمة مواجية خطر تنظيـ الدولة مف ناحية
الداخمية في ليبيا مف ناحية أخرى. ومما يدعـ ىذا السيناريو أف مصر تقدـ الدعـ 

لكف وتيرة ىذا الدعـ قد تتسارع في الفترة ، العسكري والتدريبي لقوات حفتر منذ فترة
دمة، مع إمكانية أف تغضَّ األطراؼ الدولية الطرؼ عف ذلؾ، السيما مع بروز القا

 خطر تنظيـ الدولة.
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