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ملخص
• يســتغل تنظيــم داعــش ،وغيــره مــن الجماعــات اإلرهابيــة ،الفوضــى الضاربــة فــي ليبيــا ويفــرض ســيطرته علــى
مســاحة كبيــرة مــن األرضــي .وتــزداد حــدة هــذه المخاطــر فــي ضــوء احتمــال ســيطرة هــذا التنظيــم علــى
المنشــآت النفطيــة وشــبكات اإلتجــار فــي البشــر وتجنيــد العناصــر المتطرفــة مــن الــدول األفريقيــة.
• اتِّ َســاع نفــوذ داعــش فــي ليبيــا لــه تأثيــرات ســلبية علــى أوضــاع الــدول المجــاورة ومنهــا مصــر التــي تمتــد
الحــدود بينهــا وبيــن ليبيــا لمســافة  1,115كيلــو متــر.
ضعف اآللــة الدعائيــة واإلعالميــة للتنظيــم،
• االنتصــارات الحاســمة علــى تنظيــم داعــش فــي ليبيــا ســتُ ِ
ولكــن “قصــص النجــاح” التــي يــروج لهــا والتدخــل العســكري الســابق ألوانــه قــد يســاعدان فــي انضمــام
عناصــر جديــدة لــه ومنهــا عناصــر مــن الغــرب وأفريقيــا جنــوب الصحــراء.
• ازداد تمــدد داعــش فــي ليبيــا جــراء الروابــط القويــة بينــه وبيــن أبــو بكــر البغــدادي ،وازدهــار أنشــطة تهريــب
المهاجريــن ،والمســاعدة التــي يحصــل عليهــا التنظيــم مــن المواليــن للنظــام الســابق ،وانضمــام العناصــر
المنشــقة عــن المجموعــات األخــرى إليــه.
• ُأثيــرت مخــاوف بشــأن احتمــال التحالــف والتعــاون بيــن تنظيــم داعــش فــي ليبيــا وبيــن المجموعــات المتطرفة
األخــرى فــي القــارة اإلفريقيــة .ولكــن فــي الوقــت الحاضــر فــإن انــدالع أعمــال عنــف وتنافــس بيــن هــذه
ـاال.
المجموعــات وتنظيــم داعــش هــو الســيناريو األقــرب احتمـ ً
• مــن بيــن المخاطــر أيضــاً احتمــال اختــراق داعــش لشــبكات التهريــب واإلتجــار فــي البشــر فــي ليبيــا ،وتجنيــد
عناصــر مــن بيــن المهاجريــن الذيــن يعانــون مــن الحرمــان االقتصــادي ،ممــا يوفــر لــه مــوارد ماليــة وبشــرية
ســهلة المنــال.
• ال بــد أن تقــوم الســلطات الليبيــة وحلفاؤهــا بصياغــة خطــة مناســبة لمكافحــة هــذه المجموعــات ،بحيــث
تمــزج هــذه الخطــة بيــن مجموعــة مــن السياســات التــي تدعــم بعضهــا البعــض وتشــمل الجهــود
الدبلوماســية ،وقطــع اإلمــدادات عــن هــذه التنظيمــات ،وفــرض الســيطرة علــى الحــدود ،وتقديــم الدعــم
العســكري.
• بــذل الجهــود لتكثيــف الوســاطة علــى مســتوى المجتمــع المدنــي واألطــراف المؤثــرة فــي األوضــاع
األمنيــة والنُ خــب االقتصاديــة ،والتشــجيع علــى وقــف إطــاق النــار فــي مختلــف المناطــق ،وتوحيــد الــرؤى
فــي المؤسســات الماليــة الحيويــة ،وإيجــاد حلــول لألزمــة االقتصاديــة الحاليــة التــي تعصــف بالبــاد.
• ينبغــي أن يتزامــن التدخــل العســكري فــي ليبيــا مــع بنــاء مؤسســات سياســية وأمنيــة قويــة ،وضــم مختلــف
الميليشــيات فــي قــوة نظاميــة موحــدة ،ووضــع األولويــات لتوفيــر متطلبــات الحيــاة اليوميــة لليبييــن.
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ما هي تفاصيل الموضوع؟

تمدد تنظيم داعش في ليبيا

يتســبب اســتمرار حالــة االنفــات األمنــي فــي ليبيــا وموقعهــا الجغرافــي
علــى امتــداد الطــرق األفريقيــة الرئيســية لإلتجــار فــي البشــر فــي توفيــر تربــة
خصبــة للجماعــات اإلرهابيــة .ففــي الوقــت الحاضــر نجــد أن األراضــي الليبيــة
هــي معقــل لمجموعــة كبيــرة مــن التنظيمــات اإلقليميــة المتطرفــة ،حيــث
تلتقــي هــذه المجموعــات وتجنــد العناصــر المتطرفــة وتتدرب وتنشــر أفكارها
وتخطــط ألنشــطتها فــي بيئــة آمنــة نســبياً.

يعــود تاريــخ ليبيــا مــع التطــرف المقتــرن بالعنــف إلــى فتــرة الحــرب الســوفيتية
علــى أفغانســتان عندمــا قــام عــدد مــن العائديــن مــن الحــرب األفغانيــة
بتأســيس الجماعــة اإلســامية المقاتلــة بليبيــا ( .)LIFGولكــن نظــام العقيــد
معمــر القذافــي أجبــر المتطرفيــن فــي ليبيــا علــى التــواري عــن األنظــار ،وتعــرض
العديــد مــن مقاتلــي الجماعــة اإلســامية المقاتلــة بليبيــا للســجن ،في حين لجأ
بعــض منهــم إلــى منطقــة الجبــل األخضــر فــي شــرق ليبيــا .ومــع ذلــك قــررت
بعــض العناصــر المتطرفــة مواصلــة القتــال فــي الخــارج :حيــث تســهم ليبيــا مــن
حيــث نصيــب الفــرد بواحــد مــن أعلــى معــدالت المقاتليــن فــي الصراعــات فــي
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أفغانســتان والعــراق وســوريا.

ويعـ َّـرف أيضــاً باســم الدولــة اإلســامية ،مــا
بالرغــم مــن أن تنظيــم داعــشُ ،
هــو إال أحــد الجماعــات المتطرفــة العديــدة فــي شــمال أفريقيــا إال أن تمــدده
الســريع فــي ليبيــا ووحشــيته وبشــاعته وطموحاتــه التــي تغطــي العالــم كلــه
جعلــت منــه أحــد مصــادر القلــق الرئيســية للمســؤولين وصانعــي السياســات وتغيــر المشــهد تمامــاً بعــد االنتفاضــات العربيــة فــي  2011وســقوط نظــام
العالــم القذافــي .حيــث تضاعــف عــدد الفصائــل اإلســامية المســلحة التــي تعمــل
علــى المســتويات الوطنيــة والدوليــة .لقــد جعــل تنظيــم داعــش َ
عالنيــة وبــا اســتحياء فــي ليبيــا ،ونجحــت فــي اســتغالل َضعــف مؤسســات
يســلط األضــواء مجــدداً علــى ليبيــا.
الدولــة الليبيــة 2.وتدهــورت قــدرات القــوات المكلفــة بحفــظ األمــن وإنفــاذ
فــي الشــهور األولــى مــن عــام  2016نجــح الجيــش الوطنــي الليبــي فــي القانــون ،واضطربــت الحــدود وفقــدت الدولــة ســيطرتها علــى المســاجد.
تطهيــر عــدة مناطــق فــي مدينــة بنغــازي الواقعــة شــرق البــاد مــن براثــن
تنظيــم داعــش .ونفــذت القــوات األمريكيــة ضربــات جويــة نوعيــة دمــرت وأصبحــت ليبيــا بعــد ســقوط نظــام القذافــي معقـ ًـا لعــدد كبيــر مــن
خاللهــا معســكراً تدريبيــاً بجــوار مدينــة صبراتــة فــي المنطقــة الغربيــة وقتلــت الجماعــات المتطرفــة ومنهــا العديــد مــن المجموعــات التابعــة لجماعــة أنصــار
عــدداً مــن قــادة المجموعــات اإلرهابيــة .وكذلــك تتصــدى قــوات مصراتــة الشــريعة ،والقاعــدة فــي بــاد المغــرب اإلســامي ،وكتائــف منفــردة مثــل
بصــورة مباشــرة لقــوات داعــش .ومــع هــذا فــإن تنظيم داعــش في المنطقة كتيبــة شــهداء أبــو ســليم فــي مدينــة درنــة .واســتفادت الجماعــات المتطرفــة
الوســطى لمدينــة ســرت ال يواجــه أي مقاومــة تُ ذكَّ ــر ،وال تــزال هنــاك خاليــا التــي تنتشــر فــي منطقــة الســاحل والصحــراء ككل مــن ليبيــا باعتبارهــا مخزنــاً
لألســلحة والذخائــر .وتشــمل هــذه الجماعــات جماعــة المرابطــون بقيــادة
نشــطة للتنظيــم فــي جميــع أنحــاء البــاد.
مختــار بلمختــار ،وجماعــة بوكــو حــرام فــي نيجيريــا ،واالنفصالييــن مــن قبائــل
إن القضــاء علــى تنظيــم داعــش فــي ليبيــا وتخفيــف حــدة المخاطــر اإلرهابيــة الطــوارق ،وجماعــة الشــباب المجاهديــن فــي الصومــال ،وجماعــة جنــد
الناتجــة عــن الفوضــى الســائدة فــي الوقــت الحاضــر لــن يتحقــق بــدون اتخــاذ الخالفــة فــي الجزائــر ،وأنصــار بيــت المقــدس فــي مصــر.
تهـ َـدف هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمارات
إجــراءات إضافيــة .ولــذا َ
الدبلوماســية إلــى مســاعدة المســؤولين والمعنييــن فــي تكويــن رؤيــة وشــهد عــام  2014أول ظهــور لتنظيــم داعــش فــي ليبيــا ،حينمــا رجــع عــدد
أفضــل عــن مصــدر القــوة واإلســتراتيجية واألســاليب التــي يطبقهــا تنظيــم مــن المقاتليــن األجانــب فــي العــراق وســوريا إلــى مســقط رأســهم فــي
داعــش فــي ليبيــا ،وتعــرض أيضــاً تحليـ ًـا لعــدد مــن السياســات التــي يســتطيع مدينــة درنــة الواقعــة شــرق ليبيــا .وبعــد عودتهــم بعــدة شــهور ،قــام هــؤالء
المجتمــع الدولــي تنفيذهــا لمســاعدة الســلطات الليبيــة الشــرعية فــي المقاتلــون العائــدون إلــى درنــة بتأســيس مجلــس شــورى شــباب اإلســام،
وأعلنــوا البيعــة لقائــد تنظيــم داعــش أبــو بكــر البغــدادي.
جهودهــا لمكافحــة اإلرهــاب.
واســتلهاماً للفتــرة التــي ســبقت االســتعمار فــي ليبيــا حينمــا لــم تكــن هنــاك
دولــة ليبيــة موحــدة ،أعلــن تنظيــم داعــش منطقــة برقــة فــي شــرق ليبيــا
باعتبارهــا مقــر الخالفــة (واليــة برقــة) .ولكــن فــي أحــد المؤشــرات الدالــة علــى
أن تنظيــم داعــش لــن يســتطيع تثبيــت أقدامــه بســهولة فــي ليبيــا ،فــإن تحالفاً
مــن الميليشــيات المتطرفــة فــي هــذه المنطقــة طــرد التنظيــم مــن المدينــة
فــي يونيــو  2015بعــد مــرور تســعة شــهور مــن اســتيالئه عليهــا .ومــن ثــم
تقهقــر تنظيــم داعــش إلــى ضواحــي درنــة ومنطقــة الجبــل األخضــر.
نظــر دومــاً إلــى تنظيــم داعــش باعتبــاره وارداً مــن الخــارج وغريبــاً علــى
وي َّ
ُ
المجتمــع الليبــي القائــم علــى القبائــل .وبالرغــم مــن ذلــك فــإن التنظيــم
حقــق نجاحــات محلوظــة فــي مدينــة ســرت الســاحلية ،حيــث اســتطاع فــرض
ســيطرته بســرعة علــى منطقــة تمتــد بطــول ســاحل البحــر المتوســط لمســافة
تزيــد عــن  200كيلــو متــر ،وأعــاد تســمية المنطقــة لتصبــح إقليــم الخالفــة
المنْ َط َقــة
فــي طرابلــس (واليــة طرابلــس) .والمنطقــة المحيطــة بســرت هــي ِ
الوحيــدة الكبيــرة نســبياً التــي يســيطر عليهــا التنظيــم خــارج العــراق وســوريا.
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أمــا فــي المنطقــة الغربيــة فــي ليبيــا ،فــإن هنــاك خاليــا لتنظيــم داعــش
فــي مــدن طرابلــس ومصراتــة وصبراتــة علــى األقــل .وظهــرت أيضــاً وحــدات
تابعــة لتنظيــم داعــش فــي الجنــوب حيــث يســعى التنظيــم إلنشــاء اإلقليــم
الثالــث فــي الخالفــة فــي ليبيــا (واليــة فــزان) .وتولــى قيــادة تنظيــم داعــش
ويعـ َّـرف أيضــاً بوســام نجــم عبــد الزبيــدي.
فــي ليبيــا فــي البدايــة أبــو نبيــلُ ،
وبعدمــا ُقتِ ــل الزبيــدي فــي نوفمبــر  2015فــي غــارة جويــة نفذتهــا القــوات
األمريكيــة ،أعلــن تنظيــم داعــش فــي مــارس  2016تعييــن خليفــة لــه وهــو
عبــد القــادر النجــدي.
وتتبايــن التقديــرات الحاليــة لعــدد مقاتلــي داعــش فــي ليبيــا تباينــاً شــديداً :
حيــث تقــدره منظمــة األمــم المتحــدة بحوالــي  3000شــخص وتقــدره
االســتخبارات األمريكيــة ب ـ  6500شــخص ،فــي حيــن يرتفــع العــدد ليصــل
إلــى  10000شــخص طبقــاً لتقديــرات الســلطات الفرنســية 3.وبالرغــم مــن
الغمــوض حــول األرقــام إال أن معظــم المحلليــن يتفقــون علــى أن تنظيــم
داعــش فــي ليبيــا يشــكل تهديــداً ظاهــراً علــى المدييــن القريــب والبعيــد.
ونفــذ هــذا التنظيــم المتطــرف علــى مــدار العاميــن الماضييــن سلســلة
َّ
مــن الهجمــات واألعمــال الوحشــية ومــن بينهــا ذبــح  21مواطنــاً مصريــاً ،
وهجــوم علــى أحــد الفنــادق الفاخــرة فــي طرابلــس ،وهجمــات علــى بعثــات
األمــم المتحــدة ،وتفجيــر انتحــاري فــي حفــل لتخــرج ضبــاط الشــرطة فــي
بلــدة زليتــن ،وقتــل الموظفيــن المحلييــن فــي صبراتــة ،وإعــدام عــدد مــن
المواطنيــن الليبييــن فــي ســرت باعتبارهــم جواســيس أو يقومــون بالســحر
والشــعوذة أو غيرهــم مــن “مرتكبــي المعاص ـي”.
وتســهم حالــة االنفــات األمنــي وفقــد الســيطرة علــى الحــدود وعجــز
ـدال مــن االقتتــال
النخبــة السياســية الليبيــة عــن إعطــاء األولويــة لالســتقرار بـ ً
الداخلــي فــي ترســيخ أقــدام تنظيــم داعــش فــي ليبيــاُ .يضــاف إلــى ذلــك أن
هنــاك جوانــب إضافيــة عديــدة ســاعدت فــي االنتشــار الســريع للتنظيــم،
ومــن بينهــا العالقــات القويــة بينــه وبيــن التنظيــم الرئيســي فــي العــراق
وســوريا ،وازدهــار أنشــطة تهريــب المهاجريــن ،واســتمالة المواليــن للنظــام
الســابق ،والنجــاح فــي اســتقطاب المتطرفيــن مــن مناطــق أخــرى.

العالقــات القويــة مــع التنظيــم الرئيســي فــي العــراق
وســوريا
يتمتــع تنظيــم داعــش بعالقــات قويــة مــع التنظيــم الرئيســي فــي العــراق
وســوريا ،حيــث لعبــت الفصائــل الليبيــة المنضويــة تحــت كتيبــة البتــار دوراً
هامــاً فــي العديــد مــن المعــارك الرئيســية هنــاك .ونشــطت قيــادات تنظيــم
داعــش فــي دعــوة أنصارهــا إلــى الســفر إلــى ليبيــا ،وأرســلت أيضــاً عــدداً مــن
المقاتليــن ورجــال الديــن والفنييــن (فــي وســائل اإلعــام) البارزيــن لمســاعدة
فــرع التنظيــم فــي ليبيــا .وتضمنــت هــذه الشــخصيات المواطــن البحرينــي
تركــي البينالــي والمواطــن اليمنــي أبــو البــراء األزدي والمواطــن الســعودي
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أبــو حبيــب الجــزراوي.

ازدهار أنشطة تهريب المهاجرين
كان موقــع ليبيــا فــي منتصــف شــمال أفريقيــا وبيــن أفريقيــا وأوروبــا  -وال
يــزال  -عامـ ًـا بــارزاً فــي ظهــور وازدهــار التجــارة غيــر المشــروعة واإلتجــار فــي
ـادة فــي أنشــطة تهريــب
البشــر .وشــهدت الســنوات القليلــة الماضيــة زيـ ً
المهاجريــن ،وحقــق المهربــون أرباحــاً طائلــة مــن ورائهــا ممــا جــذب إليهــا
الب ِغيضــة .وتوفــر مناطــق شــمال أفريقيــا وغربهــا
العديــد مــن المجموعــات َ
وأفريقيــا جنــوب الصحــراء مــوارد ال تنضــب مــن الشــباب الراغبيــن فــي
االنضمــام إلــى تنظيــم داعــش ســواء تأثــراً بأفــكاره المتطرفــة أو أمـ ًـا فــي
الحصــول علــى راتــب (أفضــل).

استمالة الموالين للنظام السابق
اســتطاع تنظيــم داعــش فــي مدينــة ســرت اســتمالة أنصــار نظــام القذافــي
الســابق ،وبســط نفــوذه مــن خــال االتفاقــات السياســية مــع البلــدات
المحيطــة .وبمــا أن مدينــة ســرت هــي مســقط رأس القذافــي ومكان مقتله
فــإن الســلطات الليبيــة بعــد  2011تعمــدت إهمــال المدينــة وتجاهلــت
حتمــل أن بعــض القبائــل المواليــة للقذافــي تنظــر
وي َّ
متطلبــات ســكانهاُ .
إلــى تنظيــم داعــش باعتبــاره شــراً مؤقتــاً قــد يســاعدهم علــى األرجــح فــي
اســتعادة بعــض نفوذهــم المفقــود .فــي حيــن أن البعــض اآلخــر يعتقــد أن
التنظيــم يعيــد بعــض مظاهــر الحيــاة إلــى طبيعتهــا.

النجــاح فــي اســتقطاب العناصــر المتطرفــة مــن الجماعــات
األخــرى
نجــح تنظيــم داعــش فــي ليبيــا فــي اســتقطاب مقاتليــن مــن الجماعــات
المتطرفــة األكثــر رســوخاً علــى الســاحة ومنهــم مقاتلــون مــن تنظيــم
القاعــدة فــي بــاد المغــرب اإلســامي ،وأنصــار الشــريعة ،وجماعــة
بوكــو حــرام ،وجماعــة الشــباب المجاهديــن .وإدراكاً مــن التنظيــم لضــرورة
والمنَ ِظريــن ذوي الخبــرة
اســتقطاب مجموعــة مؤثــرة مــن المقاتليــن
ُ
والصــات القويــة فإنــه يحــاول أن يقــدم لهــذه العناصــر رواتــب أفضــل ومزايــا
أكثــر .وربمــا مــا ال يقــل أهميــة عــن هــذه المزايــا أن تنظيــم داعــش يهيــئ
للعناصــر المنضمــة لــه بيئــة مشــابهة للشــركات الناشــئة مــن حيــث ســرعة
الترقــي والوصــول إلــى المناصــب القياديــة.

التهديدات عبر الوطنية والمخاطر اإلقليمية
التهديــدات التــي يمثلهــا تنظيــم داعــش فــي ليبيــا ال تقــل عــن تلــك
التهديــدات والمخاطــر التــي يمثلهــا ســواء فــي ســوريا أو العــراق أو غيرهــا
مــن المناطــق :فهــو يرهــب األبريــاء ،وال يحتــرم أي مؤسســات أو معاهــدات
وطنيــة أو دوليــة ،ويتســتر خلــف رايــة اإلســام زوراً وبهتانــاً  .وقــد وصــف
ســعادة الســفير يوســف العتيبــة ،ســفير دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،الحــرب علــى التطــرف  -عــن حــق  -بأنهــا
“ ليســت حربــاً علــى اإلســام .بــل علــى النقيــض مــن ذلــك فإنهــا معركــة
إلنقــاذ اإلســام مــن براثــن طائفــة تحــث علــى المــوت وتختطــف الديــن كلــه
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4

وبمــا أن تنظيــم داعــش يفــرض ســيطرته الفعليــة علــى عــدة مناطــق فــي
ليبيــا فــإن هــذه المناطــق هيئــت لــه البيئــة الالزمــة للتدريــب والتخطيــط
وتنفيــذ هجمــات واســعة النطــاق فــي أجــواء آمنــة نســبياً  .حيــث انطلــق
الهجــوم الــذي وقــع فــي  2013علــى منشــأة عيــن أمنــاس للنفــط والغــاز
فــي الجزائــر مــن ليبيــا ،وكذلــك الهجومــان اللــذان وقعــا فــي  2015علــى
متحــف بــاردو وقتــل الســائحين علــى الشــاطئ بمدينــة سوســة فــي تونــس.

المهاجريــن إال إحــدى النشــرات الصــادرة عــن المبــادرة العالميــة لمكافحــة
الجريمــة عبــر الوطنيــة تشــير إلــى أنهــا زادت مــن مبلــغ يتــراوح بيــن  8إلــى 20
مليــون دوالر أمريكــي تقريبــاً قبــل  2011إلــى مبلــغ يتــراوح بيــن  255إلــى
 323مليــون دوالر أمريكــي تقريبــاً فــي  2015فــي ليبيــا بمفردهــا 8.ويتيــح
ذلــك مــوارد ماليــة ســهلة للكثيــر مــن الليبييــن وكذلــك للمجموعــات الخارجــة
علــى القانــون ومنهــا الجماعــات اإلرهابيــة .وترفــع هــذه االحتمــاالت مــن
مســتوى المخــاوف مــن اختــراق اإلرهابييــن لنظــام الهجــرة واندساســهم
بيــن المهاجريــن المتجهيــن إلــى أوروبــا ممــا يزيــد التهديــدات األمنيــة.

القرب من حقول النفط والغاز الرئيسية.
• ُ
• احتمــال التحالــف والتعــاون بيــن هــذه المجموعــات وشــبكات التهريــب
واإلتجــار فــي البشــر واســتخدام هــذه الشــبكات لالندســاس بيــن
المهاجرين المتجهين إلى أوروبا.
• احتمــال الدخــول فــي تحالفــات مــع المجموعــات المتطرفــة األخــرى فــي
أفريقيــا أو علــى النقيــض مــن ذلــك انــدالع أعمــال عنــف بيــن داعــش
وهذه المجموعات.

تعاون أم تنافس؟

ويتفاقم التهديد من هذا المالذ اآلمن لإلرهابيين جراء العوامل التالية:

الق ْرب من صناعات الطاقة
ُ
شــن تنظيــم داعــش علــى مــدار الشــهور الماضيــة هجمــات تَ ْخ ِريبيــة علــى
كبــد قطــاع الطاقــة الليبيــة خســائر إضافيــة،
المنشــآت النفطيــة الليبيــة ممــا َّ
وتشــير بعــض التقديــرات إلــى أن هــذه الخســائر تتجــاوز  68مليــار دوالر
أمريكــي 6.وبخــاف مــا عليــه الحــال فــي العــراق وســوريا فــإن تنظيــم داعــش
لــم يتمكــن حتــى اآلن مــن الســيطرة علــى أي مــن المــوارد النفطيــة أو
اســتغاللها أو تســويقها .ومــن ثــم فــإن اإلســتراتيجية الحاليــة للتنظيــم هــي
التخريــب بهــدف حرمــان الســلطات الليبيــة الضعيفــة مــن اإليــرادات.
وينطلــق تنظيــم داعــش مــن معقلــه فــي ســرت لتهديــد المنشــآت
الموجــودة فــي الســدرة ورأس النــوف والتــي تحرســها فــي الوقــت الحاضــر
القــوات التابعــة للقائــد االنفصالــي إبراهيــم الجضــران .وعلــى مقربــة مــن
الحــدود التونســية وصبراتــة ينشــط تنظيــم داعــش بالقــرب مــن مجمــع
مليتــه للغــاز والنفــط الــذي تديــره شــركة النفــط اإليطاليــة العمالقــة ENI
والــذي يوجــد فيــه أيضــاً مركــز أنبــوب الغــاز “جريــن ســتريم” الــذي ينقــل الغــاز
الطبيعــي إلــى إيطاليــا.

االنْ ِدماج مع شبكات اإلتجار في البشر
إن احتمــال اشــتراك داعــش فــي الشــبكات المربحــة لإلتجــار فــي البشــر التــي
تربــط أفريقيــا جنــوب الصحــراء بأوروبــا مــن النتائــج المخيفــة أيضــاً  .فالمــدن
الواقعــة فــي الصحــراء الجنوبيــة الليبيــة ومنهــا أوبــاري وغــات وســبها
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والكفــرة تعيــش علــى تهريــب المخــدرات والســجائر واألســلحة والمهاجرين.
ويســتفيد تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب اإلســامي بالفعــل مــن هــذه
التجــارة المربحــة فــي الجنــوب مــن خــال الدخــول فــي عالقــات تحالــف مــع
قبائــل الطــوارق المهمشــة التــي تقطــن هــذه المناطــق.
وهنــاك احتمــاالت فــي اللحظــة الراهنــة لظهــور مثــل هــذه األنشــطة
فــي المــدن الســاحلية الليبيــة جــراء ازدهــار أنشــطة التهريــب غيــر الشــرعي
للمهاجريــن .وفــي حيــن أنــه مــن الصعــب تقديــر حجــم تجــارة تهريــب

فــي ِظــل االنفــات األمنــي المتواصــل فــي ليبيــا واتســاع االقتصــاد غيــر
الشــرعي واســتمرار تدفــق العناصــر المتطرفــة فــإن مجــال نشــاط المتطرفين
فــي ليبيــا يــزداد ازدحامــاً يومــاً بعــد يــوم .وتتيــح هــذه الزيادة إمكانيــة التعاون
بيــن هــذه المجموعــات والوفــورات االقتصاديــة الناتجــة عــن الحجــم ولكنهــا
9
تجعــل أيضــاً خطــورة التنافــس المقتــرن بالعنــف بينهــا تلــوح فــي األفــق.
ذكــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز فــي أحــد التقاريــر الصــادرة عنهــا أن
المتطرفيــن زادوا مــن وتيــرة التعــاون بيــن الجماعــات المتطرفــة ممــا ســمح
لهــم بتبــادل الخبــرات 10.وبخــاف مــا ذهبــت إليــه العديــد مــن الجماعــات
المتطرفــة علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي فــإن تنظيــم داعــش وضــع
لنفســه أهدافــاً عالميــة .حيــث يــروج التنظيــم بهمــة ونشــاط لهــذا التعــاون
اإلقليمــي ويزيــد مــن ســرعة تجنيــد العناصــر المتطرفــة فــي الغــرب وأفريقيــا
جنــوب الصحــراء .ويقــوم جانــب مــن هــذه الخطــة علــى نشــر أفــكار التنظيــم،
فــي حيــن يعتمــد الجانــب اآلخــر علــى ضــرورة الدخــول فــي عالقــات تحالــف
محليــة لبقــاء التنظيــم والحيلولــة دون القضــاء عليــه .ويرغــب تنظيــم داعــش
فــي أن يجعــل ليبيــا ملتقــى لتوحيــد الجماعــات المتطرفــة مثــل تنظيــم
القاعــدة فــي بــاد المغــرب اإلســامي ،وأنصــار الشــريعة ،والمرابطــون،
وبوكــو حــرام ،واالنفصالييــن مــن الطــوارق ،وجماعــة الشــباب المجاهديــن،
وجماعــة جنــد الخالفــة ،وأنصــار بيــت المقــدس وغيرهــا لتحقيــق غايتهــم
السياســية الشــاملة.
ويوجــه التعــاون المتزايــد بيــن المتطرفيــن مــن الصومــال إلــى الســنغال ضربــة
قويــة لجهــود مكافحــة اإلرهــاب علــى مســتوى العالــم .وبالرغــم ممــا ســبق
وبعيــداً عــن الخطابــات واألقــوال فــإن النطــاق الحالــي للجماعــات المتطرفة
فــي أفريقيــا ال يــزال متفتتــاً للغايــة ،وغالبــاً مــا تكــون األهــداف المحركــة
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لــكل مجموعــة أهدافــاً محليــة أو خاصــة بمناطــق معينــة وليســت عالميــة.
وتنظــر قيــادات تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب اإلســامي إلــى تنظيــم
داعــش فــي ليبيــا بوصفــه مصــدر تهديــد رئيســياً لهــا ،فــي حيــن أن جماعــة
أنصــار الشــريعة والجماعــة اإلســامية المقاتلــة بليبيــا تعتبــر داعــش تنظيمــاً
دخيـ ًـا علــى ليبيــا.
ولهــذا فقــد يظهــر ســيناريو مناقــض لمــا ســبق علــى المــدى القريــب متمثـ ًـا
فــي زيــادة التنافــس بيــن هــذه الجماعــات ،وهــذا هــو الســيناريو األقــرب
ـاال .وتدعــم الجماعــات المحليــة فــي الوقــت الحاضــر إمــا أبــو بكــر
احتمـ ً
البغــدادي وتنظيــم داعــش أو أيمــن الظواهــري وتنظيــم القاعــدة .ولســوء
الحــظ فــإن احتمــال حــدوث مواجهــة بيــن هذيــن التحالفيــن مــن الجماعــات
المتطرفــة يبــدو مخيفــاً ومقلقــاً بنفــس درجــة احتمــال التعــاون بينهمــا.
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مساعدة الليبيين في حربهم على داعش
تعتمــد صياغــة إســتراتيجية ناجحــة لمحاربــة داعــش فــي ليبيــا فــي المقــام
األول علــى اإلرادة السياســية للساســة الليبييــن والميليشــات التــي تشــارك
حاليــاً فــي الحــرب األهليــة التــي طــال أمدهــا .ولكن نظــراً لطبيعة التهديدات
العابــرة للحــدود التــي تمثلهــا هــذه الجماعــات فمــن مصلحــة العديــد مــن
أطــراف المجتمــع الدولــي دعــم الســلطات الليبيــة فــي جهودهــا.
ومــن ثــم فــا بــد أن يتفــق مخططــو السياســات علــى المســتويين الوطنــي
والدولــي علــى اإلجــراءات والسياســات الالزمــة ومنهــا المجــاالت التاليــة:
•
•
•
•
•

الدبلوماسية والوساطة.
قطع الموارد المالية عن هذه الجماعات.
إدارة الحدود وتأمينها.
تقديم مساعدات اقتصادية وإنسانية قصيرة األجل.
الدعم العسكري.

ويمكــن أن تســاعد جهــود الوســاطة فــي إبــرام اتفاقــات وقــف إطــاق النــار
فــي مناطــق مختلفــة علــى المســتوى المحلــي مــع التركيــز علــى المناطــق
التــي يتســبب فيهــا القتــال فــي إغــاق مؤسســات البنيــة التحتيــة األساســية
مثــل صناعــات الطاقــة وخطــوط األنابيــب والمطــارات .وربمــا يفضــي
تحقيــق النجــاح فــي هــذه المناطــق إلــى اتفــاق لوقــف إطــاق النــار علــى
مســتوى الدولــة كلهــا .وفــي الوقــت نفســه فــإن هــذه الجهــود ســتمهد
لفتــح قنــوات اتصــال بيــن الفصائــل التــي كانــت تتصــارع فيمــا بينهــا مســبقاً ،
وهــذه إحــدى الضــرورات الشــتراك الجميــع فــي مواجهــة داعــش.
ويمكــن أن تســهم الوســاطة أيضــاً فــي التوصــل إلــى اتفــاق حــول االزدواجيــة
الحاليــة فــي الجهــود والتصــارع حــول الســيطرة علــى المؤسســات
االقتصاديــة والماليــة الســيادية فــي ليبيــا .ومــن بيــن هــذه الموضوعــات
مســؤولية وإدارة البنــك المركــزي الليبــي والمؤسســة الوطنيــة للنفــط
والمؤسســة الوطنيــة لالســتثمار .فالوضــوح فــي تحديــد المســؤول عــن
كل مؤسســة خطــوة هامــة تجــاه التعامــل مــع االنهيــار المثيــر للقلــق فــي
االقتصــاد الليبــي ،ويأتــي ذلــك أيضــاً علــى رأس أولويــات حكومــة الوفــاق
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الوطنــي.

الدبلوماسية والوساطة

إيقاف تدفق الموارد المالية

تمــزق المؤسســات السياســية واألمنيــة فــي ليبيــا هــو العقبــة الرئيســية
أمــام مواجهــة تنظيــم داعــش .ولمــا كان المجتمــع الدولــي يــدرك أن
الحلــول الدائمــة ال بــد أن تنبــع مــن الليبييــن أنفســهم فــإن التركيــز األساســي
لــه انصــب منــذ صيــف  2014علــى إجــراء حــوار سياســي متعــدد المســارات
بيــن األطــراف الليبيــة برعايــة األمــم المتحــدة.

لــن يمكــن إيقــاف تدفــق المــوارد الماليــة إلــى تنظيــم داعــش إال بعــد تحديــد
أوال ومصادرهــا .وال يوجــد فــي الوقــت الحاضــر الكثيــر
طبيعــة هــذه المــوارد ً
مــن المعلومــات الموثقــة عــن كيفيــة تدبيــر تنظيــم داعــش لمــوارده الماليــة.

وأســفرت هــذه الجهــود عــن توقيــع واعتمــاد االتفــاق السياســي الليبــي
فــي ديســمبر  ،2015ووضــع ترتيبــات لتقاســم الســلطة وتمثيــل الجميــع
فــي حكومــة وفــاق وطنــي ،وإبــرام العديــد مــن اتفاقــات وقــف إطــاق
النــار فــي المناطــق المحليــة ومبــادرات المصالحــة .وفــي مــارس 2016
بــدأ اعتــراف بعــض أطــراف المجتمــع الدولــي بحكومــة الوفــاق الوطنــي،
بنــاء علــى الدعــم الــذي حصلــت عليــه مــن أغلبيــة أعضــاء مجلــس النــواب
المعتــرف بــه دوليــاً  .وبالرغــم مــن أن هــذه الحكومــة لــم تحصــل بعــد علــى
تصويــت رســمي بمنــح الثقــة مــن مجلــس النــواب إال أن غالبيــة أعضــاء
المجلــس وقعــوا علــى بيــان يعلنــون فيــه موافقتهــم علــى حكومــة الوفــاق
الوطنــي التــي اقترحهــا المجلــس الرئاســي.
ور ْغــم النجاحــات العديــدة إال أن هــذه الخطــوات لــم تخـ ُـل أيضــاً مــن
َ
مناقشــات وانتكاســات وتأخيــرات ال حصــر لهــا .وال يختلــف الطريــق أمــام
حكومــة الوفــاق الوطنــي عمــا ســبق ،حيــث يحتمــل أن تواجــه طريقــاً مليئــاً
بالعراقيــل .وأول الصعــاب التــي تواجههــا هــذه الحكومــة هــو الحصــول علــى
الدعــم الوطنــي الــازم ثــم ترســيخ وجودهــا فــي العاصمــة الليبيــة ،طرابلــس.
وبعدهــا ال بــد أن تباشــر العمــل علــى تنفيــذ برنامــج العمــل الطمــوح
المحــدد لهــا فــي االتفــاق السياســي 12.وفــي ِظــل الوضــع الراهــن فــي ليبيــا
فــإن محاربــة داعــش ليســت إال واحــدة مــن المهــام واألولويــات العديــدة
المطروحــة أمامهــا.

وال جــدال فــي أن ليبيــا دولــة فيهــا فــرص وفيــرة لظهــور اقتصــاد يعتمــد
علــى الســلب والنهــب نظــراً لآلثــار الموجــودة فيهــا واألمــوال التــي يمكــن
انتزاعهــا مــن المهربيــن فــي نشــاط اإلتجــار بالبشــر .كمــا أن تنظيــم داعــش
يفــرض ضرائــب علــى المدنييــن ويمــارس أنشــطة االبتــزاز والســطو والســرقة
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تحــت تهديــد الســاح.
وبمــا يتوافــق مــع التوصيــات التــي قدمتهــا األمــم المتحــدة أيضــاً  ،فــإن
المجتمــع الدولــي يجــب أن يبــذل جهــوداً إلدراج األشــخاص والكيانــات
المعــروف أنهــا علــى عالقــة بتنظيــم داعــش فــي ليبيــا علــى قائمــة الجزاءات
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المفروضــة علــى تنظيــم القاعــدة.
ويتعيــن كذلــك أن تواصــل مختلــف الــدول تعزيــز النظــم المتعلقــة بمكافحــة
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .ومــن بيــن الحلــول المطروحــة إنشــاء
وحــدات اســتخبارات ماليــة عاليــة الدقــة والتنظيــم للتعــاون مــع الوحــدات
المماثلــة لهــا فــي البلــدان األخــرى .وبالرغــم مــن احتمــال نقــل الكثيــر مــن
األمــوال نقــداً إال أن هجمــات باريــس تظهــر مجــدداً ضــرورة التوصــل إلــى
طــرق أفضــل لمراقبــة المواقــع االفتراضيــة لتبديــل العملــة وقواعــد ملكيــة
البطاقــات االئتمانيــة مســبقة الدفــع.

إن تعزيــز فــرص نجــاح واســتمرار حكومــة الوفــاق الوطنــي يقتضــي أن يســتمر
الحــوار السياســي بيــن مختلــف األطــراف ســواء مــن حيــث توفيــر المــوارد أو
االلتــزام السياســي .ويشــمل ذلــك الحــث علــى تنفيــذ االتفــاق السياســي
الليبــي ودعــم الجهــود التــي يبذلهــا مارتــن كوبلــر ،المبعــوث الخــاص لألميــن
العــام لألمــم المتحــدة ورئيــس بعثــة األمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا،
بمــا فــي ذلــك علــى مســتوى منظمــات المجتمــع المدنــي والشــباب
والمنظمــات النســائية عــاوة علــى األطــراف المؤثــرة فــي الوضــع األمنــي
والنخــب االقتصاديــة الليبيــة.
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إدارة الحدود وتأمينها
إن َضعــف الرقابــة علــى الحــدود الليبيــة وانتشــار الفســاد فيهــا هــو الســبب
الرئيســي الــذي يجعلهــا مــاذاً آمنــاً ومعقـ ًـا للمتطرفيــن .فعندمــا انســحبت
القــوات المواليــة للعقيــد معمــر القذافــي مــن مواقعهــا فــي  ،2011بــدأت
مجموعــات ال تعــد وال تحصــى مــن المليشــيات المحليــة فــي إنشــاء نقــاط
تفتيــش علــى الحــدود .وغالبــاً كانــت لهــؤالء الحــراس الجــدد جــذور قبليــة
وعرقيــة فــي الجماعــات المنتشــرة عبــر الحــدود ،وتعاونــوا فيمــا بينهــم
ِ
لتعزيــز مصالــح المهربيــن الذيــن ينشــطون فــي منطقــة الصحــراء الكبــرى.
الطـ ْـر َف عــن التجــارة غيــر
وكان نظــام العقيــد معمــر القذافــي يغــض َّ
المشــروعة مــع ضمــان ســيطرة الدولــة عليهــا دائمــاً  .ولكــن عندمــا حــدث
فــراغ فــي الســلطة فــي الســنوات الخمــس الماضيــة ،نشــبت معــارك عديدة
فــي المناطــق المحليــة بيــن الجماعــات القبليــة والعرقيــة ،وجميعهــا كانــت
تســعى جاهــدة للســيطرة علــى نقــاط التفتيــش هــذه .وتشــمل الجماعــات
المشــاركة فــي هــذه المعــارك فــي معظــم األحيــان مجموعــات قبائــل
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التوبــو والطــوارق وأوالد ســليمان.
ولــن تنجــح المعركــة علــى التطــرف بــدون تأميــن الحــدود الليبيــة وتغييــر
نظــام الســيطرة عليهــا الــذي ترســخ بعــد عــام  .2011ويعنــي ذلــك تنظيــم
وتســهيل أعمــال ضبــاط حراســة الحــدود ،والذيــن يعملــون فــي الوقــت
الحالــي فــي ِظــل تسلســل إداري متبايــن وغيــر واضــح ،ويغلــب علــى أدائهــم
اتخــاذ القــرارات العشــوائية.
ومــع هــذا تثبــت التجــارب أن إنشــاء نظــام متكامــل لحراســة الحــدود
للســيطرة علــى مســافة  4300كيلــو متــر مــن الحــدود البريــة النائيــة مهمــة
بالغــة الصعوبــة .وال يخفــى علــى المهربيــن كيفيــة االلتفــاف علــى نقــاط
حراســة الحــدود واإلفــات منهــا .ويبــدو أن أهميــة عالقــات القرابــة فــي
ليبيــا تفــوق الــوالء واالنتمــاء للدولــة ومــن غيــر المحتمــل أن يتغيــر هــذا
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الوضــع فــي أي وقــت قريــب.

وقامــت بعــض الــدول المجــاورة لليبيــا بتشــديد الرقابــة علــى الحــدود
وتحصينهــا مــن جهتهــا لمواجهــة هــذه المشــكالت .حيــث أنشــأت تونــس
ســياجاً بطــول  200كيلــو متــر علــى امتــداد الحــدود مــع ليبيــا 19.وأرســلت
المملكــة المتحــدة فريقــاً تدريبيــاً مــن  20شــخصاً لمســاعدة تونــس علــى
مواجهــة التحــركات غيــر المشــروعة علــى الحــدود 20.وطلبــت مصــر مــن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة مســاعدتها فــي إنشــاء أبــراج رصــد متنقلــة بهــا
أجهــزة استشــعار لمراقبــة حدودهــا مــع ليبيــا.
وتضــع أزمــة الالجئيــن ضغوطــاً شــديدة علــى الحــدود الليبيــة .وفــي إطــار
معالجــة هــذه األزمــة وليــس مواجهــة تهديــد اإلرهــاب هنــاك بعثة عســكرية
تابعــة لالتحــاد األوروبــي موجــودة حاليــاً فــي ميــاه البحــر المتوســط وهــي
( ، )EUNAFVOR MEDوبــدأت هــذه البعثــة ممارســة عملهــا فــي يونيــو
 2015ومقرهــا رومــا .ويتمثــل الهــدف األساســي لهــذه البعثــة في “تحديد،
واالســتيالء ،والتخلــص مــن الســفن واألصــول المســتخدمة أو المشــتبه فــي

وبالرغــم مــن التحديــات الواضحــة فــإن المجتمــع الدولــي يجــب أن يواصــل
استكشــاف وســائل الدعــم الممكنــة للــدول المجــاورة لليبيــا ومســاعدة
حكومــة الوفــاق الوطنــي فــي المســتقبل فــي جهودهــا الراميــة لتشــديد
الرقابــة وتقليــل الضغــوط علــى الحــدود .وربمــا تصبــح هــذه الضــرورة أكثــر
إلحاحــاً فــي المســتقبل القريــب .فبعــد إغــاق طريــق البلقــان أمــام الالجئيــن
الســوريين وغيرهــم مــن الالجئيــن فــي مــارس  ،2016فــإن المهاجريــن الذيــن
يحاولــون الوصــول إلــى أوروبــا قــد يتحولــون إلــى طريــق البحــر المتوســط
المركــزي (مــن تونــس وليبيــا إلــى إيطاليــا ومالطــة).

المساعدات االقتصادية واإلنسانية قصيرة األجل
تُ نبــئ التوقعــات الحاليــة عــن أن االقتصــاد الليبــي سيســجل أعلــى معــدل
انكمــاش علــى مســتوى العالــم فــي  22 .2016وفــي فبرايــر  2016أصــدر
ـرة بعنــوان
مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم المتحــدة نشـ ً
وح ّقــاً كان الجميــع ينظــرون دومــاً
“ليبيــا :األزمــة التــي يجــب أال تحــدث”َ 23.
إلــى المواطنيــن الليبييــن باعتبارهــم أثريــاء؛ ألن ليبيــا كانــت تســجل علــى
مــدار عقــود طويلــة أعلــى نصيــب للفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي
المنطقــة.
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أطلقــت عــدة دول فــي المجتمــع الدولــي مبــادرات لمســاعدة ليبيــا علــى
تأميــن حدودهــا .ومــن بيــن هــذه المبــادرات البعثــة التــي أرســلها االتحــاد
األوروبــي للمســاعدة فــي تأميــن الحــدود الليبيــة فــي EUBAM( 2013
 .)Libyaوتســعى هذه البعثة إلى المســاعدة في بناء قدرات المؤسســات
المســؤولة عــن تأميــن الحــدود البريــة والبحريــة والجويــة لليبيــا .وفــي فبرايــر
 2016أعلــن االتحــاد األوروبــي تمديــد فتــرة عمــل البعثــة حتــى أغســطس
 .2016ومــع هــذا فــإن حقيقــة أن البعثــة تتخــذ فــي الوقــت الحاضــر مــن
تونــس مقــراً لهــا تبيــن بوضــوح أن الســيطرة الفعالــة علــى الحــدود الليبيــة ال
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تــزال هدفــاً بعيــد المنــال.

اســتخدامها مــن ِقبــل مهربــي المهاجريــن أو المشــاركين فــي أنشــطة اإلتجــار
فــي البشــر” 21.ومــن ثــم فــإن البعثــة ال تســهم إال بصــورة غيــر مباشــرة فــي
حراســة وتأميــن خــط الســاحل الليبــي وطولــه  1770كيلــو متــر.

Data source: Economist Intelligence Unit

تتســبب الحــرب األهليــة طويلــة األمــد فــي خســائر فادحــة ،ويواجــه
االقتصــاد الليبــي حالــة مــن االنهيــار التــام .ويجتمــع التصــارع للســيطرة علــى
األصــول االقتصاديــة والماليــة مــع ســوء اإلدارة وانتشــار الفســاد وارتفــاع
التضخــم ،وتعانــي البنــوك مــن أزمــة متصاعــدة فــي توفيــر الســيولة النقديــة.
ورغــم أنــه مــن الصعــب الحصــول علــى بيانــات دقيقــة إال أن مجموعــة
األزمــات الدوليــة ذكــرت فــي أحــد التقاريــر الصــادرة عنهــا أن العجــز المالــي
24
الليبــي لعــام  2015تــراوح بيــن  42و 68%مــن إجمالــي الناتــج المحلــي.
ويتناقــص احتياطــي النقــد األجنبــي ســريعاً  ،ويزيــد الوضــع ســوءاً جــراء
انخفــاض حجــم إنتــاج النفــط وانخفــاض أســعاره علــى مســتوى العالــم.
وإذا انخفــض احتياطــي النقــد األجنبــي فــي ليبيــا أكثــر مــن ذلــك فــإن هــذا
االنخفــاض ســيكون لــه نتائــج كارثيــة علــى االقتصــاد الليبــي ،والــذي يعتمــد
جــزء كبيــر منــه علــى الســلع المســتوردة.
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وأشــارت تقديــرات مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية
فــي فبرايــر  2016إلــى أن  2.4مليــون نســمة مــن بيــن  6مليــون نســمة،
إجمالــي عــدد ســكان ليبيــا ،يحتاجــون فــي الوقــت الحالــي إلــى أحــد أشــكال
المســاعدة اإلنســانية .وتشــير التقديــرات أيضــاً إلــى نــزوح مــا يقــرب مــن
 435000مواطــن ليبــي نزوحــاً داخليــاً منــذ منتصــف  .2014وتوقفــت
أكثــر مــن  40%مــن منشــآت الرعايــة الصحيــة عــن العمــل ،وتــم إجــاء نســبة
تتجــاوز  80%مــن طاقــم التمريــض كامـ ًـا فــي  .2014ووصلــت نســبة عــدم
الوفــاء بمبالــغ النــداء اإلنســاني الــذي أطلقتــه وكاالت األمــم المتحــدة
25
لتجميــع مبلــغ  165.5مليــون دوالر أمريكــي إلــى .97.3%
ـرة
لــن تســهم المســاعدات االقتصاديــة واإلنســانية قصيــرة األجــل مباشـ ً
فــي الحــرب علــى داعــش .ومــع هــذا فمــن المحتمــل أن يــزداد الوضــع ســوءاً
إذا اجتمعــت األزمــة االقتصاديــة الخانقــة مــع المشــكالت األخــرى التــي
تعانــي منهــا ليبيــا .ويهيــئ الحرمــان االقتصــادي األجــواء لتكويــن تربــة خصبــة
للتطــرف ،وقــد يزيــد مــن تدفــق موجــات المهاجريــن إلــى أوروبــا أكثــر ممــا
هــي عليــه اآلن.
ويمكــن أن يشــجع المجتمــع الدولــي ويســاعد حكومــة الوفــاق الوطنــي
المقبلــة فــي مكافحــة الفســاد وســوء اإلدارة ويســاعدها فــي صياغــة
إســتراتيجيات التنويــع االقتصــادي .وينبغــي أن تســير هــذه المســاعدة جنبــاً
إلــى جنــب مــع الجهــود الراميــة لضمــان حصــول الســكان الليبييــن علــى
الســلع والخدمــات األساســية.

الدعم العسكري
يســتدعي القضــاء علــى تنظيــم داعــش بعــض أشــكال التحــرك العســكري.
ويقــوم الجيــش الوطنــي الليبــي بالــدور الرئيســي فــي الوقــت الحاضــر
لمواجهــة تنظيــم داعــش فــي بنغــازي .أمــا فــي غــرب البــاد ،فــإن قــوات
ـرة لهــذا التنظيــم ،فــي حيــن أن قــوات إبراهيــم
مصراتــة تتصــدى مباشـ ً
الجضــران تقــوم بحمايــة المنشــآت النفطيــة .وتقــدم الواليــات المتحــدة
األمريكيــة دعمــاً خاصــاً مــن خــال طائــرات االســتطالع وتنفيــذ الضربــات
الجويــة النوعيــة.
األطــراف الخارجيــة موجــودة بالفعــل وتشــارك فــي مهــام عســكرية كَ ثِ يــرة
فــي المنطقــة .ففــي دول الســاحل والصحــراء تقــدم الواليــات المتحــدة
األمريكيــة الدعــم والمســاعدة فــي أنشــطة مكافحــة التطــرف المقتــرن
بالعنــف ومكافحــة اإلرهــاب .وفــي إطــار توســيع حضورهــا فــي المنطقــة
اإلقليميــة أنشــأت الواليــات المتحــدة األمريكيــة مؤخــراً قاعــدة جديــدة
26
للطائــرات بــدون طيــار فــي شــمال الكاميــرون.
نفــذ القــوات الفرنســية كذلــك مهامــاً فــي المنطقــة .حيــث نجحــت
وتُ َّ
عمليــة ســرفال فــي  2013-2014وعمليــة برخــان التــي ال تــزال مســتمرة
اآلن فــي إضعــاف ســيطرة الجماعــات اإلرهابيــة فــي مالــي .ومــع هــذا
غــادرت مجموعــة كبيــرة مــن اإلرهابييــن ومنهــم مختــار بلمختــار شــمالي
مالــي ووجــدت ملجئــاً آمنــاً فــي ليبيــا.

وتمــارس إيطاليــا أشــد الضغــوط مــن بيــن جميــع الــدول الســتخدام مزيــد من
القــوة فــي التعامــل مــع األزمــة ،ولهــذا اقترحــت تشــكيل بعثــة مســاعدة
دوليــة بقيادتهــا لتحقيــق االســتقرار ومحاربــة اإلرهــاب ومكافحــة الهجــرة،
وقــد يصــل عــدد هــذه القــوات إلــى  6000شــخص تقريبــاً  .ومــع هــذا فــإن
معظــم أطــراف المجتمــع الدولــي ال تبــدي اهتمامــاً بإرســال قــوات بريــة
إلــى ليبيــا أو تقديــم مــا يزيــد عــن المهــام التدريبيــة واالســتخباراتية.
ومهمــا كان شــكل الوجــود العســكري الــذي سيســتقر عليــه المجتمــع
الدولــي ،فــإن هنــاك عوامــل مقيــدة عديــدة يجــب وضعهــا فــي الحســبان
ومنهــا:
• قطــاع كبيــر مــن الليبييــن تســاورهم شــكوك عميقــة حــول التدخــل
األجنبــي فــي شــؤونهم الداخليــة ،ويعارضــون أي تدخــل خارجــي صريــح.
ومــن المحتمــل أن تبــدي دول الجــوار الليبــي اعتراضــات أيضــاً علــى أي
تدخال غربياً .
تدخل وخصوصاً إذا كان
ً
• التدخــل العســكري فــي لحظــة لــم يتــم فيهــا بعــد إضعــاف صــورة تنظيــم
داعــش بمــا يكفــي يمكــن أن يحقــق نتائــج عكســية ويعــزز الروايــة التــي
يتبناها داعش في تجنيد العناصر المتطرفة.
• ربمــا يقضــي الدعــم العســكري علــى الجهــود الهشــة التــي تجــري فــي
ليبيــا اآلن لتوحيــد مختلــف األطــراف .ففــي حالــة توجيــه الدعــم نحــو
عــدد مــن الجماعــات التــي تحــارب لتحقيــق مصالــح محليــة ضيقــة فــإن
ذلك قد يفضي إلى تفاقم الصراعات الحالية.
• ليبيــا ال تنقصهــا القــوات المدربــة تدريبــاً جيــداً  ،ولكــن مــا ينقصهــا هــو
التعــاون والتكامــل بيــن مختلــف المليشــيات والقــوات .ومــن ثــم يتعيــن
أن تُ َركّ ــز المهــام التدريبيــة علــى توحيــد المليشــيات وتحقيــق االندمــاج
والتكامــل بيــن عناصــر االتصــال والقيــادة بهــدف بنــاء هيــكل جديــد
لتوحيد مختلف المليليشيات في قوة نظامية واحدة.
• التدخــل العســكري قــد يتســبب فــي مزيــد مــن النــزوح والتشــريد للســكان
وانتقــال المقاتليــن إلــى مناطــق أخــرى ،ممــا يــؤدي إلــى ظهــور
المشكالت في أماكن مختلفة.
وفــي ضــوء مــا ســبق فــإن أي دعــم أو تدخــل عســكري يجــب أن يســعى فــي
الوقــت نفســه إلــى تحقيــق الوحــدة واالندمــاج والتكامــل بيــن الميليشــيات
المتنوعــة التــي تتمتــع بشــبه اســتقالل عــن بعضهــا البعــض .وال تــزال العقبــة
الرئيســية أمــام هــذه الجهــود هــي انهيــار مؤسســات الدولــة الليبيــة .ولهــذا
ال بــد أن يســير أي اســتخدام ألدوات السياســات العســكرية جنبــاً إلــى جنــب
مــع بنــاء المؤسســات السياســية واألمنيــة مــع مراعــاة تمثيــل الجميــع فيهــا،
ممــا يســهم بــدوره فــي تحســين صــورة المســتقبل فــي أعيــن الســكان
الليبييــن.

وتشــمل المســتجدات والخطــط والمقترحــات التــي ظهــرت مؤخــراً إرســال
قــوات العمليــات الخاصــة لتنفيــذ طلعــات اســتطالع والبحــث عــن حلفــاء
فــي الحــرب علــى داعــش .كمــا تتضمــن تعهــدات بمهــام تدريبيــة متنوعــة
ـرة 27.وتشــير بعــض
ســواء للســلطات الليبيــة أو للــدول المجــاورة لليبيــا مباشـ ً
المصــادر إلــى أن القــوات الفرنســية تســاعد الجيــش الوطنــي الليبــي فــي
عمليــات محاربــة داعــش فــي مدينــة بنغــازي .وطبقــاً لمــا ذكرتــه شــركة
ســتراتفور فــإن الصــور الملتقطــة باألقمــار الصناعيــة تؤكــد وجــود قــوات
28
فرنســية فــي قاعــدة بنينــة الجويــة القريبــة مــن مدينــة بنغــازي.
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 وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر أكاديمية،عبر عن وجهة نظر المؤلف فقط
َّ ُ اآلراء الواردة في هذا التقرير ت:بيان إخالء المسؤولية
 حقوق. وال تعبر كذلك عن وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة،اإلمارات الدبلوماسية وهي هيئة اتحادية مستقلة
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