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خلفت التداعيات األمنية لألزمة الليبية العديد من املخاطر 
التي شكلت قواسم مشرتكة لدى مجيع  والتهديدات األمنية 
الظاهرة ومسارها وتطورها، وعىل  دول اجلوار عىل مستوى 
مستوى آليات التعامل معها من جانب دول اجلوار يف أغلب 
احلاالت عىل الرغم من تناقض األطر السياسية اخلاصة بكل 
املسار  أن  من  الرغم  وعىل  األزمة.  مع  التعامل  حيال  منهم 
احلايل يغلب عليه من الناحية الشكلية التقارب السيايس بني 
دول اجلوار الليبي الحتواء استمرار تداعيات التمزق الليبي 
إىل  ليبيا  دخول  بمرحلة  يصطدم  املسار  هذا  أن  إال  الشامل، 
إىل  وسوريا  العراق  من  واملنتقلني  العائدين  قبل  من  هدف 
غري  كدولة  للبقاء  مرشحة  ليبيا  تزال  ال  وبالتايل  إفريقيا، 

مستقرة وبؤرة أساسية لتهديد حميطها. 
أوالاً : حمددات تعامل دول اجلوار مع احلالة الليبية 

األمن قبل السياسة هو املرتكز األسايس الذي تدور حوله 
الليبي  اجلوار  بدول  اخلاصة  والتناقضات  املشرتكة  القواسم 
منذ  البالد  تعيشها  التي  العميقة  األزمة  مع  التعامل  جتاه 
التي  الفرتة  وهي   ،2011 فرباير  ثورة  اندالع  لدى  سنوات 
مسارات  يف  تطورات  شهدت  خمتلفة  انتقالية  ملراحل  تنقسم 
التعامل من جانب دول اجلوار جتاه األزمة، لعل أمهها مسار 
قيد  يزال  ال  والذي   2015 الصخريات  اتفاق  مع  التعامل 
بني  فيام  السياسية  فاملسافات  وبالتايل  التفاوض جمدًدا،  إعادة 
التقارب والتباعد ترسمها احلسابات األمنية وفًقا لتكتيكات 
جانب  إىل  األزمة،  تطورات  جتاه  األطراف  من  طرف  كل 
التفاعالت الطارئة من آن آلخر عىل املرسح الليبي مثل إعادة 
إىل  الليبية،  الساحة  عىل  التنظيامت  بني  التحالفات  تشكل 

اجلوار  التي شهدهتا بعض دول  السياسية  التحوالت  جانب 
مثل التحول الذي شهدته مرص لدى اندالع ثورة 30 يونيو 
املسار  ليبيا عن  الدولة املرصية لدعم مسار خمتلف يف  واجتاه 
الذي كان يدعمه نظام حكم اإلخوان املسلمني، باإلضافة إىل 
الباجي  الرئيس  وصول  بعد  تونس  شهدهتا  التي  التحوالت 

قايد السبيس إىل السلطة هناية 2014. 
والتهديدات  املخاطر  أن  اعتبار  يمكن  السياق  هذا  ويف 
ومعقدة  مركبة  رصاعات  كبؤرة  ليبيا  شكلتها  التي  األمنية 
معها  التعاطي  تم  اجلهادية  السلفية  لتنظيامت  نشاط  ومركز 
عليها عدة  يغلب  اجلوار  دول  متقاربة من  أمنية  لتدابري  وفًقا 
وتشديد  احلدود  ضبط  عىل  الرتكيز   : منها  مشرتكة  قواسم 
آليات املراقبة وتركيب نظم مراقبة سطحية إىل جانب آليات 
عسكرية  قطاعات  استحداث  عن  فضاًل  اجلوية  املراقبة 
وإعادة  احلدود  عىل  الرسيع  االنتشار  قوات  مثل  متخصصة 
هذه  لكن  جديدة،  قواعد  وإنشاء  العسكرية  القواعد  تأهيل 
القواسم املشرتكة مل تنعكس عىل املستوى السيايس يف أغلب 
اجلوار  بدول  اخلاصة  السياسات  بدت  حيث  األزمة  مراحل 
األزمة،  مراحل  عرب  احلاد  واالنقسام  التباين  إىل  متيل  الليبي 
وربام يربر هذا االنقسام بحكم الطابع اجليوسيايس لتطورات 
تسيطر  التي  طربق  حكومة  مع  مرصي  تقارب  بني  املشهد 
الضفة  وعىل  احلدودي،  االتصال  بحكم  الليبي  الرشق  عىل 
يف  طرابلس  حكومة  مع  تونيس   – األخرى تقارب جزائري 
الغرب، يف حني أن قاعدة احلدود الليبية ظلت لفرتة طويله يف 
حالة انكشاف حتى وقت قريب مع اعتامد آلية مجاعية للتعامل 
مع مآالت احلالة الليبية وعرب تنسيق مشرتك مع األمم املتحدة 

وجامعة الدول العربية.

الليبية األزم��ة  جتاه  والتناقضات  املشتركة  القواسم  اجل��وار:  دول 
أحمد عليبة

متخصص فى الشئون االمنية
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ثانياًا: طبيعة دول اجلوار الليبي وموقفها من احلالة الليبية 
وتونس  مرص  هي  دول  ست  مع  حدوديا  ليبيا  تشرتك 
مساحة  أن  حني  ويف  والسودان،   والنيجر  وتشاد  واجلزائر 
احلدود السياسية خاصة فيام يتعلق بدول اجلوار العريب تشرتك 
مع  نسبًيا  تتقارب  والتي  1150كــم،  بطول  مرص  مع  فيها 
اجلزائر بطول 982 كم، ويف حني تبدو أقل بمقدار النصف 
تقريًبا مع تونس  بطول 459 كم بينام تبدو أقل يف احلدود مع 
السودان بام يصل إىل السودان 383 كم، لكن هذه املسافات 
ال تعرب من الناحية العملية عن مقدار التهديدات التي تفرضها 
تلك احلدود بحجم امتدادها النظري عىل اخلريطة، إذ يمكن 
القول إن طول خط احلدود السياسية ليس هو املؤرش احلاكم 
ملستوى انتقال اخلطر والتهديد بل هناك عوامل أخرى تتعلق 
بطبيعة مصادر التهديد وحجم اشتباك هذه املصادر جتاه دول 
كثافة  أقل  نشاط  تشهد  حدوديه  مساحات  فهناك  اجلوار، 
وخطرًا  من األنشطة املناظرة عىل احلدود األخرى، باإلضافة 
إىل ثقل التنظيامت ومتركزها يف مواقع حمددة فمركز الثقل يف 
البداية ظل يف املنطقة الرشقية املتامخة للحدود املرصية، ومنها 
بدأ يتفرع تدرجيًيا إىل العمق الليبي غرًبا وجنوًبا، وبالتايل فإن 
مؤرش ارتدادات هذا الثقل عىل اجلانب املرصي ربام كان أكثر 
أثًرا من غريه عىل مستوى االجتاهات األخرى، وهو ما يبدو 

يف كل حالة عىل النحو التايل:
داعش  اجلهادية  السلفية  تنظيامت  تنشط  مرص:  حالة  أ - 
والقاعدة يف ليبيا ضد مرص إنطالًقا من اجلبهة الليبية من خالل 
اخرتاق احلدود املشرتكة لتوجيه بعض الرضبات هلا يف العمق 
حادث  مثل  ليبيا  داخل  مرصية  أهداف  رضب  أو  جهة  من 
ذبح األقباط املرصيني عىل األرايض الليبية، ومن الالفت أن 
كال التنظيمني نشط ضد األقباط املرصيني كهدف أسايس يف 
املواجهة كام تقاسمت األهداف األخرى مثل القوات األمنية 
خاصة يف القطاع الغريب يف مناطق الوادي اجلديد والفرافرة. 

ويشكل تنظيم جملس شورى جماهدي درنه املحسوب عىل 
ولوجستًيا  مالًيا  األساسية  الدعم  روافد  أحد  القاعدة  تنظيم 
وتسليحًيا للجامعات املسلحة يف سيناء، خاصة مرحلة ما قبل 
حتول تنظيم "أنصار بيت املقدس " إىل مبايعة تنظيم "داعش 
تنظيم  أن  حني  يف  التنظيمية،  بالروابط  تتعلق  العتبارات   "
داعش يف ليبيا كان األقرب إىل التنظيم يف مرحلة اإلعالن عن 

ما يسمى " والية سيناء ". 
التنظيامت  مع  تعاملت  مرص  إن  القول  يمكن  وإمجــااًل 
املتواجده يف ليبيا كتهديد من خالل ثالث آليات أساسية هي:
مواقع  لرضب  التدخل  خالل  من  املبارش:  الردع  آلية   -

درنة  إىل  املوجهتني  الرضبتني  يف  حدث  كام  التنظيامت 
مظلة  يشكل  التي  املجاهدين  شورى  جملس  الستهداف 
حاضنة لتنظيم املرابطون الذي يقوده هشام عشاموي والذي 

يتمركز يف منطقة الفتائح يف درنة.
بقيادة خليفة حفرت، حيث  الرشق:  اجليش يف  آلية دعم   -
وإسناده  الليبي  الوطني  اجليش  مع  املبارش  التنسيق  توفري 
لوجستيا يف العمليات اخلاصة باملواجهات مع تلك التنظيامت.
آليات  تطوير  : سواء من خالل  احلدود  - ضبط وإحكام 
إىل  اجلوية،  املراقبة  خالل  متنامى، من  بشكل  احلدود  مراقبة 
إنشاء  يف  احلال  هو  كام  العسكرية  التعزيزات  زيادة  جانب 
أو  الليبية  املرصية  املشرتكة  احلدود  من  بالقرب  براين  قاعدة 
اإلرهايب  النشاط  بمواجهة  اخلاصة  العسكرية  التدريبات 
أو  اخلاصة  للقوات  االحرتايف  والتدريب  رعد  كمناورات 

قوات االنتشار الرسيع يف تلك املناطق. 
السياق،  هذا  يف  التحديات  من  العديد  هناك  تبقى  لكن 
منها مساحة حدود اإلرهاب، والتي متت اإلشارة إليها سابًقا 

والتي يمكن تفصيلها يف عدة نقاط عىل النحو التايل:  
هناك  الربية  احلدود  مستوى  عىل  التضاريس:  عائق   -
ممرات  هناك  إن  حيث  احلدود،  طبيعة  يف  ووعورة  صعوبة 
العنارص  جانب  من  عربها  التسلل  يتم  وعرة  ومدقات 
اإلرهابية املدربة، إىل جانب احلدود البحرية التي تشهد أيًضا 
– مساعد  عمليات تسلل أو هتريب الساحل عىل خط براين 
اإلرهابية  العمليات  نشاط  حلدود  الساحلية  املساحة  وهي 
وهتريب السالح، ثم مثلث احلدود يف اجلنوب األكثر وعورة 
عند جبل العوينات ومثلث احلدود املرصية السوادنية الليبية 

والذي يشهد نشاًطا مكثًفا لتحركات التنظيامت يف ليبيا. 
فاإلسناد  املوازى:  الضبط  عىل  الداخل  قدرة  انعدام   -
الدفاعي من داخل احلدود الليبية لضبطها مع اجلانب املرصي 
ال يزال حمدود القدرات بسبب حداثة نشأة اجليش وانخراطه 
يف معارك عىل اجلبهة الداخلية يف مواجهة التنظيامت املختلفة، 
كام أنه مل ينجح يف اخرتاق التنظيم الذي يستهدف مرص بشكل 
دون  املدينة  حيارص  حيث  درنة  جماهدي  تنظيم  وهو  أسايس 
القدرة عىل اخرتاقها واملواجهة املبارشة مع التنظيم، وكذلك 
عىل  مفروض  حظر  هناك  يزال  فال  لإلمكانيات،  االفتقار 
بشأن عملية  الغربية  القوى  الليبي من جانب  اجليش  تسليح 
توريدات السالح، حيث إن أغلب الدول الغربية واألوربية 
حفرت،  خليفة  بقيادةة  الرشقية  املنطقة  يف  باجليش  تعرتف  ال 
وحتى القوى الداعمه له مثل روسيا من الصعوبة بمكان أن 
الالفت  من  كان  وإن  السالح،  بحظر  الدويل  القرار  تتجاوز 
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أن الساحة الليبية مليئة بالسالح وفًقا للعديد من التقديرات 
التسلح  ميزان  يميل  الغالب  يف  لكن  بالتسلح  املعنية  الدولية 
لصالح التنظيامت بالنظر إىل قدرهتا عىل جلبة ومتويل صفقات 

احلصول عليه.
يف  مراوحة  هناك  إن  القول  يمكن  تونس:  حالة   – ب 
التأثري بني كل من ليبيا وتونس يف نشاط اجلامعات اإلرهابية، 
تشكل  تونس  أن  املثال  سبيل  عىل  منها  أسباب  لعدة  بالنظر 
حمطة رئيسية يف اإلسهام يف عملية تكوين تنظيامت اإلرهاب 
الرئيسية داعش والقاعدة حيث تعترب وفًقا للتقديرات الدولية 
من  عدد  بأكرب  تسهم  إهنا  حيث  من  لإلرهاب  مصدر  أكرب 
إىل وصول  تشري  بريطانية  للتقديرات  ووفقا  داعش،  عنارص 
أبحاث  مركز  يقول  حني  يف  عنرص  آالف   3 إىل  العدد  هذا 
أقرب  واألخرية  تقريبا  الرقم  هذا  ضعف  إىل  الكونجرس 

أيًضا إىل تقديرات األمم املتحدة. 
أيًضا أمهية خاصة عىل صعيد دول اجلوار  وتشكل تونس 
تونس  من  ليبيا  يف  التنظيم  قيادات  أغلب  إن  حيث  الليبي 
مثل أبو عياض الذي بغض النظر عن اإلعالن عن مقتله من 
ا  رئيسيًّ التونسية يشكل عامًدا  القيادات  أن مستوى  إال  عدمه 
عىل  التشكبيك  جانب  إىل  الليبية،  الساحة  عىل  التنظيامت  يف 
يف  سواء  اخلارج  يف  التنظيامت  مع  التنظيم  قواعد  مستوى 

سوريا والعراق أو عىل املستوى األفريقي.
أيًضا من املتصور أن عملية التجنيد كانت تنطلق من تونس 
يف مسار ليبيا للتدريب واإلعداد والتجهيز إىل العراق وسوريا 
لالنخراط يف العمليات هناك واحلصول عىل مستوى أعىل من 
فإن  وسوريا  العراق  يف  التنظيم  مآالت  ظل  يف  ثم  التأهيل، 
كاًل من ليبيا وتونس مرشحتان كنقاط أساسية للعائدون من 

التنظيم عىل مستوى قياداته املتبقية وقواعده أيًضا. 
كذلك عىل مستوى عملية ضبط احلدود فإن الدولة تونس 
كغريها من دول اجلوار جلأت إىل إحكام احلدود لكن عىل ما 
أهنا  فاعلية من نظرياهتا مرص واجلزائر، كام  أقل  بآليات  يبدو 
فقط  احلدود  طول  نصف  إىل  يصل  قد  قطاع  بتغطية  قامت 
بطول 250 كم بسواتر ترابية وخنادق وهي آليات من السهل 
العراق  يف  احلالة  خربات  إىل  بالنظر  معها  التنظيامت  تعامل 
والرادارات  بالكامريات  احلدود  تغطية  جانب  إىل  وسوريا، 
بدأت يف  أهنا  أعلنت  األرضية والطائرات بدون طيار والتي 
وقف  دون  حتل  مل  لكنها    2016 عام  وانتهت   2015 عام 

العمليات واالخرتاق املتوايل داخل العمق التونيس. 
ومن املتصور أن القواسم املشرتكة أمنياًا بني القاهرة وتونس 

تظهر عىل السبيل املثال يف ما ييل :-

وهو  الليبي  باجلانب  يتعلق  فيام  احلدود  مناطق  رخاوة   -
العنارص يف ظل ضعف الدولة  ما سمح بسهولة حركة تلك 
الشعبية  االنتفاضات  تلت  التي  االنتقالية  املرحلة  خالل 
املسلمني  اإلخوان  وصول  مع  خاصة  البلدان،  شهدهتا  التي 
وبالتايل  له،  ودعمهم  ليبيا  يف  املناظر  وتشجيعهام  احلكم  إىل 
احلالتني، وهو  الدولة يف  تقاسم ضعف  هنا هو  الغالب  كان 
بانتشار السالح بصورة كبرية وأصبح من السهولة  ما سمح 
بدأت  حتى  اجلوار.  لدول  وترسيبه  التنظيامت  يد  يف  تدوالة 
البلدان تشهدان حتواًل سياسًيا أطاح بحكم العدالة والتنمية يف 
مرص ومل جيدد الثقة يف حكم النهضة يف تونس يف االنتخابات، 
يف  خمتلًفا  مساًرا  مرص  خاصة  اجلديدة  احلكم  نظم  وعكست 
التعامل مع ليبيا باجتاه اعتبار مجاعات اإلسالم السيايس وعيل 
مبارًشا  خطًرا  اجلهادية  والسلفية  املسلمني  اإلخوان  رأسها 

وهتديًدا للدولة املرصية.
- عىل الرغم من قرص طول احلدود التونسية مقابل احلدود 
التي  للجامعات  هتديد  قاعدة  شكلت  ليبيا  أن  اال  املرصية 
تنطلق  جتاه كل من مرص وتونس، ففي احلالة املرصية حترك 
املجاهدين  شورى  جملس  مظلة  حتت  عشاموي  هشام  مجاعة 
التي  لرضب أهداف يف مرص ، وأيًضا مجاعة انصار الرشيعة 
تونس  هتدد  ظلت  األصل  التونيس  عياض  أبو  يقودها  كان 
عرب اخرتاق احلدود بتجييش العنارص ضدها وقامت بتصفية 
بلعيد  كشكري  التونيس  الداخل  يف  الشخصيات  من  العديد 
واهلجوم عىل قوات اجليش يف بعض املدن وهو السلوك ذاته 
جتاه  الرشيعة  أنصار  من  املامثلة  املجموعات  انتهجته  الذي 
 " كتيبة  عنارص  عدد  حمدودية  من  الرغم  عىل  وذلك  مرص، 
جمموعة  مقابل  عشاموي  هشام  يتزعمها  التي   " املرابطون 
أبوعياض، حيث يشري املركز العام التونيس لدراسات األمن 
يصل  للقاعدة  املنتمني  ليبيا  يف  تونس  جهادي  عدد  أن  إىل 
تقريًبا إىل 4500 عنرص وهو ما يعني أن تونس أيًضا من أكرب 
املسامهني يف القاعدة ولدهيا كتائب متامخة  لدول مستهدفة ومل 
تركز فقط عىل سوريا منذ البداية كام هو حال عنارص داعش، 
فأبو عياض دعا إىل عدم السفر إىل سوريا مقابل البقاء يف ليبيا 
اإلعالن  تم  حتى  اجلنوب،  من  اخرتاقها  ملعركة  واالستعداد 
للمرة األويل عن مقتله يف 2014، ثم اإلعالن للمرة الثانية يف 

2015 بغارة أمريكية عىل احلدود مع تونس. 
بالنسبة  نسبًيا  الوضع خمتلًفا  : ربام كان مسار  – اجلزائر  ج 
تونس  من  كل  عن  البداية  منذ  ليبيا  يف  الوضع  مع  للتعاطي 
ومرص، بالنظر إىل أن اجلزائر مل متر بظروف مرص وتونس فيام 
مصدًرا  شكلت  اجلزائر  أن  إال  العريب  الربيع  بأجواء  يسمى 
املوازية  وهدًفا للتنظيامت اإلرهابية تطور مع تطور احلاالت 
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يف حميطها، يف إطار مسار تطور الظاهرة بشكل عام من حيث 
التشبيك مع األشكال واألنامط اجلديدة من تلك التنظيامت، 
ليبيا وتونس ومرص مع نظريه  القاعدة يف  التقى تنظيم  حيث 
اجلزائري بقيادة خمتار بلمختار  يف إطار مرشوع توحيد الفروع 
بعض  أن  جانب  إىل  األوسط  الرشق  يف  الرصاع  مناطق  يف 
التنظيم يف  التقارير أفادت بلقاءات أيًضا مجعت عنارص فرع 
املركز  ذلك  إىل  يشري  كام  التنظيامت  بتلك  احلالية  أفغانستان 

العام التونيس لدراسات األمن .
األمنية  اإلجراءات  مستوى  عىل  الرئييس  املشرتك  القاسم 
التي  التقليدية  اإلجــراءات  نفس  هي  اجلزائر  اختذهتا  التي 
احلدود  خط  تأهيل  بإعادة  وتونس  مرص  من  كل  اختذهتا 
أجهزة  عىل  احلصول  إىل  والسعي  األمني  االنتشار  وتكثيف 
يف  أعىل  كانت  اجلزائر  أن  املتصور  من  لكن  جديدة،  مراقبة 
مرص  من  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  التنسيق  مستوى 
خاصة يف فرتة ما بعد حكم اإلخوان يف مرص خالل فرتة أوباما 
فبمجرد توقيع اتفاق الصخريات الذي استضافته اجلزائر بني 
فرقاء املشهد الليبيي بدأ التنسيق اجلزائري األمريكى لرضب 
املكثف  االنتشار  عملية  وبدأت  ليبيا  يف  إرهابية   أهداف 
إجراء  إىل  باإلضافة   .  2016 فرباير  يف  اجلزائري  للجيش 
غلق احلدود الذي جرى أواًل مع ليبيا منذ حادث استهداف 
إرهايب داخل احلدود يف  2014، ثم مع الدول املجاورة مثل 
تشاد ومايل والنيجر التي تشهد نشاًطا مكثًفا من جانب تلك 

اجلامعات وتوعدها باملواجهات ضد احلكومة يف اجلزائر. 
اجلزائر وخالل املرحلة االنتقالية الثانية يف ليبيا والتي يشار 
تونس  إىل  األقرب  كانت  الصخريات  اتفاق  مرحلة  يف  إليها 
أيًضا عىل مستوى التنسيق األمني بحكم التقارب مع حكومة 
سلمت  فقط  الغرب،  يف  االتفاق  عنها  أسفر  التي  الرساج 
اجلزائر تونس قائمة بنحو 4500 عنرص يقاتلون عىل الساحة 
مع  اجلزائري  التنسيق  مستوى  اختلف  حني  يف  فقط،  الليبية 
القاهرة اختذت  مرص خالل تلك املرحلة فعىل الرغم من أن 
املسارات ذاهتا التي اختذهتا اجلزائر باستنثاء حالتي استهداف 
درنة من منطلق حق الدفاع عن النفس كام أعلنت مرص جملس 
باستنفار  املقابل  يف  تقوم  كانت  اجلزائر  أن  إال  بذلك،  األمن 
أمني عىل احلدود املشرتكة مع ليبيا بدعوى أهنا ستواجهة رد 
حتسن  ومع   . الليبي  العمق  يف  املرصية  الرضبات  من  الفعل 
مع  الثالثية  العالقة  جتاه  اجلزائرية  املرصية  العالقات  أجواء 
التي  اجلديدة  اآللية  خالل  من   2017 أغسطس  يف  ليبيا 
شملت دول اجلوار واجلامعة العربية والتي أطلقت اجتامعاهتا 
بالتوازي، إال أن اجلزائر أعادت رفع مستوى احلضور األمني 
عىل احلدود بزيادة 3 آالف جندي تقريًبا ، وفًقا ملخطط أمني 

جديد بالتوازي مع رفع مستوى املراقبة احلدودية من خالل 
تركيب األجهزة، وهو اإلجراء ذاته الذي اختذته مرص تقريًبا 
برفع وتأهيل مستوى احلدود سواء عرب إنشاء قواعد عسكرية 
واملراقبة  األجهزة  تركيب  إىل  باإلضافة  تواجدها  تعزيز  أو 
احلدودية عىل مدار الساعة، وبالتايل يعتقد أن األمر توازى مع 
لتعزيز  القاعدة وداعش كالمها يستعد  بأن  أمريكية  إنذارات 
اجلزائر  بينها  من  أفريقية  دولة   11 وأن  أفريقيا  باجتاه  املسار 
وتونس واملغرب ستشهد عمليات استهداف من جانب تلك 

التنظيامت من خالل داعش ليبيا أو قاعدة شامل مايل.
هناك قاسم مشرتك أيًضا بني اجلزائر ومرص، وهو أن كالمها 
نجح يف أكثر من مرة يف استهداف قيادات التنيظامت وتوجيه 
رضابات قاسيه هلا يف الداخل رغم تعرضهام خلسائر يف العديد 
يف  داعش  تنظيم  قادة  مرص  استهدفت  فقد  العلميات،  من 
سيناء عىل التوايل توفيق فريج وأبو دعاء األنصاري ومسئول 
يف  الغرابيل  أرشف  املرصي  العمق  داخل  املركزية  املنطقة 
نوفمرب 2015، كذلك نجحت اجلزائر يف استهداف القيادات 

الرئيسية مثل خالد أبو سليامن يف 2014. 
باألزمة  يتعلق  فيام  للسودان  بالنسبة  الوضع  السودان: 
فالسودان  األخرى،  اجلبهات  أغلب  عن  خمتلًفا  يبدو  الليبية 
الوضع  لكن  ليبيا،  يف  التنظيامت  تلك  لتعزيز  مصدًرا  كانت 
احلدود  بتهديد  األمر  بداية  منذ  ارتبط  للسودان  بالنسبة 
طبيعة  إىل  بالنظر  بليبيا،  مروًرا  السودان  من  انطالًقا  املرصية 
نشاًطا  يشهد  والذي  الثالثة،  الدول  بني  احلدودي  املثلث 
منذ  املثلث  هذا  ووعورة  صعوبة  مع  خاصة  مكثًفا  ا  إرهابيًّ
مرحلة ما قبل الثورة، كمنقطة رخوة نشطة للتهريب بأشكالة 
الليبيي يف الرشق إىل  املثال جلأ اجليش  . فعىل سبيل  املختلفة 
 ،2017 اجلاري  العام  يونيو  يف  السودان  مع  احلدود  إغالق 
وهو اإلجراء الذي اختذته كتيبة )سبل السالم( التابعة للقيادة 
العامة للجيش الوطني الليبي يف مدينة الكفرة جنوب رشق 
املرصية  احلدود  كان  اهلدف  أن  عن  يكشف  مما  وهو  البالد، 
حيث إن البيان الصادر عن قيادة الكتيبة تضمن األمر " إيقاف 
احلركة عرب احلدود الليبية – السودانية – التشادية إىل احلدود 

املرصية".
هو  الليبية  احلالة  مع  بالتعامل  يتعلق  فيام  املشرتك  القاسم 
أغلب  اختذهتا  التي  اإلجراءات  ذات  اختاذ  السودان  إعالن 
دول اجلوار الليبيي خاصة املجموعة العربية املتمثلة يف مرص 
احلدود،  القوات عىل  آلية نرش  اعتامد  واجلزائر وتونس وهي 
وهي اآللية التي ظلت حمل شك يف فاعليتها وإمكانيتها وقف 
وعىل  السوداين،  العمق  من  إنطالًقا  اجلامعات  نشاط  متدد 
تنظيم  وال  السودان  يستهدف  مل  داعش  تنظيم  أن  من  الرغم 
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السودان  لدى  املفضلة  الصيغة  أهنا  يبدو  ما  وهو  القاعدة 
عىل  السودان  عرضت  الحقة  مرحلة  يف  لكن  نفسه،  لتأمني 
أعلن  فقد  ليبيا،  مع  احلدود  قوات مشرتكة عىل  القاهرة نرش 
السلطات  أن   " السالم  كتيبة   " قرار  اختاذ  لدى  الغندور 
مشرتكة  قوات  لتشكيل  مقرتح  تدرس  السودانية  األمنية 
ليبيا ومرص،  مع  بالده  حدود  حلامية  تبادلية"  واحدة  "بقيادة 
مشرًيا إىل أهنا تأيت عىل شاكلة التجربة مع تشاد التي يعتربها 
تعزيز  القاهرة عملت عىل  فإن  ناحجة. وعىل األرجح  جتربة 
االنتشار عىل احلدود يف منطقة املثلث منذ مايو 2017، بعد 
حادث االعتداء عىل األقباط يف صحراء املنيا والذي يعتقد أنه 
استخدم تلك املنطقة للتسلل إىل داخل احلدود املرصية لتنفيذ 
إىل  كمراقب  السودان  دعوة  بعد  املتصور  من  لكن  العملية. 
النجم السطاع التي شهدت أنشطة خاصة بمكافحة اإلرهاب 

ومع التحول األمريكي جتاه ليبيا فإن السودان قد يتخذ مساًرا 
خمتلًفا جتاه الوضع يف ليبيا. 

أخرًيا يمكن القول إن هامش التناقضات السياسية بني دول 
اجلوار الليبي ربام يشكل املعوق احلايل يف جتاوز تداعيات تلك 
التناقضات وهي الثغرة الكبرية التي تستغلها تلك التنظيامت، 
فآليات التعامل األمني مل تسفر عن كبح الظواهر التي ال تزال 
مرشحة للتطور، حيث ال تزال ليبيا مرشحة لالستمرار لفرتة 
وبالتايل  والتمزق  الفوىض  الستمرار  مناسبة  كبيئة  طويلة 
يف  اجلميع  جانب  من  ومشرتكة  متوازية  آلية  اعتامد  املهم  من 
ليبيا من  بيئة الفوىض األمنية إىل جانب تقوية مناعة  حمارصة 
وانعكاس  اجلوار  دول  لدى  السيايس  التقارب  آليات  خالل 

ذلك عىل قوى الداخل.   


