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مستقبل األزمة الليبية: احللول والتحديات

مقدمة:
أشار تقدير صادر عن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية عام 2015 إىل أن هناك نحو 1700 جمموعة مسلحة 
نشطة يف ليبيا. ولكن ال ُيعرف عىل وجه الدقة عدد امليليشيات 

يف ليبيا اليوم. 
أثناء  ثورية  ككتائب  اجلامعات  هذه  بعض  تكونت  لقد 
يف  أو  تالية  مراحل  يف  أخرى  تشكلت  بينام   ،2011 انتفاضة 
يزال  وال   - وقف  التشظي  هذا   .2011 يف  الرصاع  أعقاب 
- حجر عثرة يف طريق أي حماولة للتوصل إىل توافق وطني 
بالنظر إىل مستقبل هذه اجلامعات، أو مآالهتا. أو حتى التوافق 
عىل رؤية مشرتكة لكيفية إدارة وحكم البالد وترتيبات تقاسم 

السلطة.
الرتبة  البالد  عمت  التي  الفوىض  هيأت  أخرى،  جهة  من 
الرشيعة  وأنصار  داعش  مثل  مسلحة  إرهابية  مجاعات  لنمو 
القذايف  عهد  من  ترث  مل  ليبيا  أن  ذلك  من  األكثر  وغريمها. 
بني  متيز  وحمددة  واضحة  حدود  أو  متامسكة،  أمنية  أجهزة 
القبلية  والتشكيالت  للدولة،  التابعة  الرسمية  األمن  قوات 
من  معقدة  باألحرى-جمموعة   – هناك  ولكن  املسلحة. 
الدولة  مؤسسات  أو  بالدولة  تربطها  املسلحة،  الفواعل 
من  متباينة  مستويات  األخرى(  هي  )املنقسمة  الرسمية 

العالقات. 
يف  متبلور  رسمي  أمني  نظام  هناك  يكن  مل  أخرى،  بعبارة 
تعمل  خمتلفة،  هياكل  الرسمية  األجهزة  تضم  بحيث  ليبيا، 
بكفاءات متباينة، يف توقيتات خمتلفة وأماكن خمتلفة. بل كانت 
السلطات واملهام تتحول بموجب توجيهات القذايف ومجاعته 
من كيان أمني إىل آخر، مثل القوات املسلحة، اللجان الثورية 

واحلرس الثوري. 

تشكل   ،2011 عام  القذايف،  وجه  ىف  االنتفاضة  وخالل 
القذايف. تعزز هذا  الكتائب ضد قوات  حتالف فضفاض من 
التحالف إىل حد كبري بعنارص منشقة عن قوات القذايف. ومع 
هناية 2011، كان عدد كبري من اجلامعات "الثورية" املسلحة 
التي قاتلت ضد القذايف، والتي تشكلت عىل أساس جغرايف 
وقبيل، قد سيطرت بالرضورة عىل أجزاء كبرية من األرايض 
الليبية. أما اهلياكل الرسمية للجيش الليبي والرشطة فكانت 

قد تشظت وانقسمت. 
قد  املسلحة  اجلامعات  كانت   2015 العام  وبحلول 
تكاثرت، وباتت تسيطر عىل مساحات شاسعة من األرايض، 
بعض  وتبع  للدولة.  تابعة  ومؤسسات  اسرتاتيجية  ومرافق 
السياق  ضمن  حمددة  سياسية  أطراف  املسلحة  اجلامعات 
الليبي، بينام تعمل مجاعات أخرى كقوات أمن حملية. وهناك 
إىل جانب  إجرامية.  لكوهنا عصابات  أقرب  أخرى  مجاعات 
والقاعدة.  لداعش  املوالية  املسلحة  اإلرهابية  التنظيامت 
األربعة  التصنيفات  كافة  من  اجلامعات  هذه  حتى  ولكن، 
شهدت انقسامات، وتغريت انتامءاهتا ووالءاهتا خالل الفرتة 

املمتدة من 2014 وحتى 2015. 
لــــ  نموذج  إىل  اجلديدة"  "ليبيا  حتولت  لقد  باختصار، 
ميليشيات". حيث ال ُينَتظر أن يتوسع اجليش الوطني  "دولة 
فجر  قوات  معاقل  هيدد  كي  الغرب  نحو  ويزحف  الليبي 
الوفاق  حلكومة  املوالية  والقوات  لإلسالميني،  املوالية  ليبيا 

الوطني، وحيسم األمر لصاحله.
ويف الوقت نفسه، وعىل الرغم من تراجع نفوذ اإلسالميني 
وحكومة الرساج عىل السواء يف ليبيا، فليس من املنتظر تفكك 
اإلسناد  استمر  طاملا  لكليهام،  املوايل  امليليشياوي  التحالف 

القطري والرتكي هلام. 

م��������س��������ت��������ق��������ب��������ل ال����������ت����������ش����������ك����������ي����������الت امل����������س����������ل����������ح����������ة ف����������������ي ل������ي������ب������ي������ا
محمد جمعة

العربية  ال��دراس��ات  ب��وح��دة  ب��اح��ث 
للدراسات  األهرام  مبركز  واإلقليمية 

السياسية واالستراتيجية
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من جهة أخرى، بعد أن فشلت مجيع حماوالت التوصل إىل 
حكومتني  بني  والرصاع  االنقسام،  حالة  ُينهي  سيايس  اتفاق 
ليبيتني متناحرتني، وزاد عليهام حكومة توافق وطني فشلت 
يف مهمتها، بدأت بعض الفواعل الدولية وعىل رأسها إيطاليا 
لتأمني  مسلحة  ليبية  مجاعات  مع  مبارشة  تتعاطى  وفرنسا 

مصاحلها بالنظر إىل ملفي النفط واهلجرة غري الرشعية. 
اجتاه  هناك  إن  القول  املبكر  من  ربام  الراهن  الوقت  ىف 
حتى  املثمرة  وغري  املعقدة  السياسية  العملية  مسألة  لتجاوز 
اآلن يف ليبيا، وتنحيتها جانًبا لصالح ترتيبات برامجاتية مؤقتة 
سقوط  لفكرة  استسلم  العامل  أن  أو  مسلحة.  ميليشيات  مع 
يسيطر  صغرية،  كيانات  إىل  وتشظيها  الفوىض  يف  هنائيا  ليبيا 

عىل كل منها كيان ميليشياوي مسلح. إال أن استمرار التناحر 
التابعة لكل منها،  ليبيا وامليليشيات  الفاعلة يف  بني األطراف 
وعدم قدرة أيٍّ منها عىل حسم الرصاع لصاحله، يرجح مثل 

هذا السيناريو. 
"أنصار  رأسها  وعىل  اإلرهابية  اجلامعات  خيص  فيام  أما 
الرشيعة" املوالية للقاعدة، وخاليا داعش يف الداخل الليبي، 

الثانية  وترشذم  نفسها،  حل  األوىل  إعالن  من  الرغم  فعىل 
وحتطم معاقلها الرئيسية، إال أنه من غري املنتظر أن تتوقفا عن 
كوهنام خطًرا سواء عىل الداخل الليبي أو عىل دول جوار ليبيا، 
وعىل رأسها مرص. واألرجح، أهنام تتجهان إىل إعادة التشكل 

يف صور ومواقع جغرافية أخرى، داخل ليبيا أيًضا.
: اجليش الوطني الليبي: أوالاً

أ- أين ذهب اجليش الليبي النظامي
العام 2011. هذا  منذ  النظامي  الليبي  تغري وضع اجليش 
اجليش الذي عانى من التهميش ىف عهد القذايف )الذي كان 
بعد  ما  أجواء  به  عصفت  اخلاصة(  لقواته  األفضلية  يمنح 

من  جندي  ألف   35 عددهم  البالغ  جنوده  وعانى   .2011
من  للجيش  الرئيسية  الوحدات  وتتألف  الرواتب.  ضعف 
وحدات "الصاعقة"، والتي تم نرشها يف بنغازي عام 2013، 
الذي  األمر  اإلجرامية،  األعامل  وكبح  هناك،  األمن  لضبط 
وحدات  وانحازت  هناك.  الشعبية  بعض  الوحدات  منح 
قوات  ضد  رصاعه  يف  حفرت  خليفة  املشري  إىل  "الصاعقة" 

اإلسالميني يف بنغازي. 
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الكرامة  عملية  قائد  طربق  يف  النواب  جملس  تعيني  ومع 
املتحالفة  القوات  أن  بدا  رئيًسا لألركان،  املشري خليفة حفرت 
النظامي، الذي يعمل  مع حفرت قد اندجمت فيام يشبه اجليش 
حتت السيادة االسمية حلكومة طربق. إال أن الوضع الرسمي 
للجيش النظامي وعالقاته بقوات حفرت غري واضحة بشكل 
دقيق. ويف احلقيقة، ال متلك احلكومة يف طربق سوى القليل 

من السلطة والوسائل للسيطرة عىل جيش وطني نظامي. 
ب-بنية اجليش ومناطق النفوذ 

املشري  بقيادة  عسكري  ائتالف  بمثابة  الليبي  اجليش  يعترب 
خليفة حفرت. يضم تشكيالت من اجليش الليبي السابق، منها 
بقيادة  واملظالت(  )الصاعقة  اخلاصة  القوات  من  تشكيالت 
العميد ونيس بومخادة، واللواء 12 املدرع بقيادة حممد بن نايل، 
واللواء 16، وتشكيالت جوية يف قاعدة بنينا اجلوية يف بنغازي، 
وتشكيالت بحرية. كام يضم مقاتلني من مجاعات قبلية معادية 

للجامعات اإلسالمية املسلحة مثل قبائل الزنتان.
ويتلقى اجليش الوطني الليبي دعاًم مادًيا ومعنوًيا من مرص 
واإلمارات وإيطاليا وفرنسا. ويتمتع برشعية مستمدة من والئه 

للمجلس النيايب املنتخب برئاسة املستشار صالح عقيلة.
ويعترب اجليش اخلصم األول للجامعات اإلسالمية املقاتلة 
يف ليبيا، ويسعى إىل توحيد البالد، وإعادة إقامة سلطة مركزية 
العسكرية  األجهزة  توحيد  مع  والنظام،  األمن  حتفظ  قوية 
واألمنية. وقد أعلن قائد اجليش خليفة حفرت عملية عسكرية 
كربى لتحقيق برناجمه العام أطلق عليها اسم "عملية الكرامة"، 
بدأت هذه العملية يف16  مايو 2014 بحملة الستعادة مدينة 
بنغازي، وتصفية امليليشيات العسكرية يف املدينة وضواحيها 
"حكومة  الليبية  للحكومة  املوالية  امليليشيات  ذلك  يف  بام 
الوفاق الوطني" املعرتف هبا بواسطة األمم املتحدة التي تتخذ 

مقرها يف العاصمة الليبية طرابلس.
وقد انحرصت عمليات اجليش الوطني الليبي حتى أواخر 
العام 2016 يف مناطق رشق ليبيا خصوًصا يف املناطق الساحلية 
املمتدة من درنة وأجدابيا وبنغازي. ثم توسعت جبهات القتال 
يف  كثرية  مناطق  إىل  لتمتد  املقاتلة  اإلسالمية  اجلامعات  ضد 
رشق ليبيا ويف اجلنوب وال سيام يف اجلفرة وسبها، إضافة إىل 

استهداف قاعدة متنهنت اجلوية باجلنوب الليبي.
 كام توجد يف غرب ليبيا قوات قبلية متحالفة مع اجليش الوطني 
مثل ميليشيات قبائل الزنتان التي كانت تسيطر تقريًبا عىل حقول 

النفط يف اجلنوب الغريب وتتوىل مسؤولية الدفاع عنها.
وخالل الفرتة من يونيو 2014 وحتى سبتمرب 2017 قام 
اجليش الليبي بعمليات عسكرية عىل جبهات متعددة يف إطار 

وللحد  املقاتلة،  اإلسالمية  اجلامعات  متركز  ملنع  اسرتاتيجيته 
من توسع حكومة طرابلس، ولتأمني استمرار إنتاج البرتول 
توجيه  يف  نجح  وقد  النفطي.  اهلالل  منطقة  يف  خصوًصا 
انتزاع  واستطاع  اإلسالمية،  للميليشيات  موجعة  رضبات 
رست،  من  ثم  درنة،  من  داعش  طرد  يف  وشارك  أجدابيا، 
لتأسيس  أخرى  مرة  إليها  مقاتليها  عودة  دون  حائال  ووقف 

قيادة "والية برقة" التي كان التنظيم قد أعلنها.
واهلالل  ليبيا  رشق  من  األكرب  اجلزء  عىل  اجليش  ويسيطر 
بوجود  قواته  تتمتع  النفطي حتى خط احلدود مع مرص. كام 
وسبها.  الكفرة  يف  خصوًصا  اجلنوب  مناطق  بعض  يف  فعال 
وقد عزز نفوذه يف اجلنوب اعتباًرا من ديسمرب 2016 عندما 
متكنت قوات اللواء 12 املدرع من السيطرة عىل قاعدة "براك" 
األسلحة  خمازن  من  الكثري  هبا  يوجد  قاعدة  وهي  اجلوية، 
"القوة  إمدادات  مراكز  من  مركًزا  تعترب  وكانت  والذخرية، 

الثالثة" املوالية حلكومة الرساج يف طرابلس. 
ويف اجلنوب يسعى اجليش الليبى للسيطرة عىل "بوابة قويرة 
متنهنت  وقاعدة  سبها  إىل  الشاميل  املدخل  تعترب  التي  املال" 
اجلوية. ويف يوليو 2017، أعلن حفرت سيطرته بالكامل عىل 

مدينة بنغازي ذات األمهية االسرتاتيجية. 
ج-مستقبل اجليش الوطني الليبي

السيطرة عىل مدينة  أن نجاح حفرت يف  البعض عىل  يراهن 
بنغازي رشق ليبيا بجانب نفوذه عىل املنطقة اجلنوبية، ووجود 
ملرحلة جديدة  الغربية، يؤسس  املنطقة  له يف  موالية  مجاعات 
من  أنه  إال  األسايس.  الالعب  هو  حفرت  فيها  يصبح  ليبيا  يف 
املستبعد أن يشن عملية عسكرية ضد مناطق متركز التنظيامت 
طرابلس،  العاصمة  ذلك  يف  بام  الغربية  املنطقة  يف  اإلسالمية 
وذلك ألنه بجانب انشغاله بتأمني مناطق سيطرته، فهو يدرك 
أن هذه اخلطوة ستثري القوى الدولية واإلقليمية ضده، ألهنا 
ستؤدي لتجدد احلرب األهلية ومن ثم عرقلة تسوية األزمة 
الليبية. ذلك أن أى تقدم لقوات حفرت نحو الغرب للسيطرة 
من  بمقاومة رشسة  أو طرابلس سيواجه  مدينتي رست  عىل 
معها،  املتحالفة  املتشددة  والتنظيامت  مرصاتة  قوات  قبل 
الدفاع  خط  بوصفها  رست  ملدينة  تنظر  مرصاتة  أن  خاصة 
األول عنها، وهو ما جعلها تلقي بثقلها يف معركة حتريرها من 

تنظيم "داعش".
لشن  حفرت  يتجه  أن  املنظور  املدى  يف  املتوقع  من  ولكن 
"جملس  سيطرة  من  "درنة"  مدينة  الستعادة  عسكرية  عملية 

شورى جماهدي درنة". 
توظيفه  حماوالت  ىف  حفرت  سيستمر  نفسه،  الوقت  يف 
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للحصول  تفاوضية  كورقة  مؤخًرا  حققها  التي  لالنتصارات 
الرافض  موقفه  عىل  واإلرصار  التنازالت،  من  مزيد  عىل 

حلكومة الوفاق الوطني، واالتفاق السيايس الليبي.
ثانياًا: قوات البنيان املرصوص 

أ-بنية " البنيان املرصوص" 
حكومة  من  بمبادرة  املرصوص"  البنيان  "قوات  تشكلت 
مدينة  حترير  لعملية  اإلعداد  مع  بالتزامن  الوطني  الوفاق 
رست الليبية من سيطرة )داعش(. وهي العملية التي انطلقت 
بالفعل يف 5 مايو 2016.  وختضع قوات البنيان املرصوص 
لرئاسة األركان العامة للقوات املسلحة الليبية املوالية لرئاسة 
هذه  وتضم  طرابلس.  العاصمة  يف  الوطني  الوفاق  حكومة 

القوات املكونات الرئيسية التالية:
األركان،  لرئاسة  التابعة  النظامية  العسكرية  القوات    -
العاصمة،  عن  الدفاع  عن  املسؤولة  األوىل  الفرقة  وتضم 
متنهنت  قاعدة  يف  اجلنوب  يف  املتمركزة  الثالثة  والقوة 

العسكرية، والكتيبة 45 مشاة وغريها.
-   كتائب الثوار املوالية للحكومة وعىل رأسها "ميليشيات 
التجمعات  أقوى  من  مرصاتة  ميليشيات  وتعترب  مرصاتة". 
املقاتلني  من  كبرية  أعداًدا  متلك  حيث  ليبيا،  يف  العسكرية 
ومضادات  واملدفعية  والطائرات  الدبابات  من  وتشكيالت 
القذايف  نظام  سقوط  منذ  عليها  استولت  قد  كانت  الطريان 

خالل ثورة فرباير 2011.
العميد  بقيادة  النفطية  املنشآت  حرس  جهاز  قوات     -

إدريس بومخادة.
-  قوة العمليات اخلاصة يف جهاز مكافحة اإلرهاب .

-  قوات قبلية من أمهها تلك التابعة لقبائل الطوارق. ويضاف 
هلا يف الوقت الراهن قوات "احلرس الرئايس" الذي تم البدء يف 
تشكيله يف 9 مايو 2016 لكي يصبح فيام بعد نواة اجليش الليبي 

املوحد، وتم تعيني العميد نجمي الناكوع قائًدا له. 
البنيان املرصوص يف حترير رست من  وقد نجحت قوات 
سيطرة داعش يف األسبوع األول من ديسمرب 2016 بعد قتال 
استمر نحو 7 أشهر بمساندة جوية من الطائرات األمريكية. 
وكانت حكومة الوفاق قد طلبت رسمًيا من الواليات املتحدة 
يف30 يوليو 2016 التدخل بإمكاناهتا املختلفة للمساعدة عىل 
هزيمة داعش يف رست. وبدأت الرضبات اجلوية األمريكية 
 .2016 أغسطس  أول  يف  رست  يف  داعش  مواقع  عىل  فعاًل 
ومل يقترص دعم القوات األمريكية عىل الرضبات اجلوية فقط، 
حتركات  بشأن  واخلرائط  املعلومات  تقديم  أيًضا  شمل  وإنام 

األفراد واملعدات.
ب-الرصاع مع ميليشيات مرصاتة

مكونات  من  رئيسًيا  مكوًنا  مرصاتة  ميليشيات  تعترب 
يف  الفضل  أن  امليليشيات  وتزعم  املرصوص،  البنيان  قوات 
وقد  باألساس.  مقاتليها  إىل  يعود  داعش  من  رست  حترير 
املسلمني  اإلخوان  خسارة  بعد  مرصاتة  ميليشيات  تشكلت 
فاجته   ،2014 العام  يف  جرت  التي  الربملانية  االنتخابات  يف 
الدولة  ضد  العسكري  العمل  أسلوب  تبني  إىل  اإلخوان 
يف  ممكن  نطاق  أوسع  عىل  بالقوة  نفوذهم  بسط  بغرض 
بالفعل  موجودة  كانت  امليليشيات  هذه  مكونات  لكن  ليبيا. 
ضد  الثورة  فرتة  خالل  العسكرية  العمليات  يف  وشاركت 
القذايف. وتضم ميليشيات مرصاتة عدًدا كبرًيا من اجلامعات 
أنصار  جلامعة  والتنظيامت املسلحة منها "كتيبة البتار" التابعة 
الرشيعة املوالية للقاعدة.  كام تضم ميليشيات مرصاتة "كتيبة 
وقد  ليبيا،  يف  دموية  امليليشيات  أكثر  من  وهي  الفاروق" 
انشقت أخرًيا وبايعت داعش. وقد شكلت اجلامعات املسلحة 
"احتاد ثوار مرصاتة"، وحتاول ميليشيات مرصاتة السيطرة عىل 
املنطقة الوسطى من برقة إىل طرابلس، وعدم السامح للجنرال 

خليفة حفرت بالتقدم يف اجتاه العاصمة طرابلس.
املقاتلة"  الليبية  "اجلامعة  زعيم  بلحاج  احلكيم  عبد  ويعد 
بداية  يف  حصلت  التي  مرصاتة،  ميليشيات  قيادات  أبرز  من 
تأسيسيها عىل تأييد املفتي الليبي صادق الغرياين. كذلك تضم 
قيادات امليليشيات هيثم التاجوري قائد كتيبة ثوار طرابلس، 
عىل  تسيطر  التي  غنيوة  ميليشيات  قائد  الككي  الغني  وعبد 
قيادات حملية  إىل  الشعبي يف طرابلس، إضافة  أبو سليم  حي 
أخرى مثل صالح بادي الذي قامت ميليشياته بإحراق مطار 

طرابلس الدويل.
ليبيا" مع بعض االستثناءات هي  "فجر  ميليشيات  وتعترب 
العمود الفقري مليليشيات مرصاته املوالية حلكومة الوفاق يف 
طرابلس. وقد لعبت املكونات السابقة ضمن أو بالتعاون مع 
الوطني  الوفاق  حلكومة  املوالية  املرصوص"  البنيان  "قوات 
دوًرا  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  مدعومة  طرابلس،  يف 
رئيسًيا يف حترير مدينة رست من داعش يف أواخر عام 2016.

ج-مستقبل حتالف "البنيان املرصوص"
يف املقابل، تعاين "قوات البنيان املرصوص" من العديد من 
التناقضات التي قد تتسبب يف انقسامها، فهناك التناقض بني 
أهدافها وبني أهداف حكومة الوفاق، حيث تسعى امليليشيات 
تسيطر عليها وليس  التي  املناطق  نفوذها هي يف  تكريس  إىل 
نفوذ احلكومة، كام أن توجهات القوى املوالية لقوات البنيان 
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مستقبل األزمة الليبية: احللول والتحديات
املرصوص يف رشق البالد ختتلف عنها يف الغرب، خصوًصا 

فيام يتعلق باالستعانة بالواليات املتحدة وحلف الناتو.
البنيان  "قوات  هيدد  الذي  احلايل  التحدى  ويتمثل 
القديمة  النظامية  القوات  بني  الرصاع  يف  املرصوص" 
قوات  وبني  الرئايس،  احلرس  قوات  ذلك  يف  بام  واجلديدة 
امليليشيات املختلفة التي تسيطر فعليا عىل العاصمة طرابلس 
من  الليبي  الساحل  طول  عىل  املمتدة  الرئيسية  املدن  وعىل 
بإضعاف  امليليشيات  تقبل  ولن  التونسية.  احلدود  إىل  رست 
نفوذها يف طرابلس وغريها لصالح القوات النظامية. وتشهد 
امليليشيات  تقوده  مكتوًما  رصاًعا  احلايل  الوقت  يف  طرابلس 
ضد قائد احلرس الرئايس العميد نجمي الناكوع بعد أن أعلن 
يف ترصحيات صحفية منشورة يف مايو 2017  أنه هيدف إىل 
إخالء طرابلس من امليليشيات املسلحة. ويف حال بقاء العميد 
الناكوع يف موقعه فإن هذا الرصاع بني القوات النظامية – التي 
ال تزال يف طور التشكل والتدريب - وبني امليليشيات) التي 
سوف  املرصوص(  البنيان  لقوات  الفقري  العمود  تشكل 
يشتعل، وهو ما سيضعف موقف حكومة الوفاق أمام العامل، 

ويف مواجهة خليفة حفرت أيًضا. 
نحو  الوطني  الوفاق  حكومة  اجتاه  إن  القول  يمكن  وهنا، 
طبيعي  سلوك  وهو  نظاميني)  ورشطة  جليش  نواة  تكوين 
ومنطقي يتسق مع كوهنا ممثلة للنظام يف غرب ليبيا عىل األقل( 

سيؤدي عىل األرجح:
عنارص  وتدريب  بناء  يف  احلكومة  جهود  فشل  إىل  إما   -
سيطرة  وتعزيز،  بل  واستمرار،  نظامية،  وأمنية  عسكرية 
الذي  األمر  حوهلا.  وما  طرابلس  العاصمة  عىل  امليليشيات 
أو  داخلًيا  سواء  فأكثر  أكثر  احلكومة  ونفوذ  أثر  سيضعف 

خارجًيا.
بعيًدا  املرصوص"  "البنيان  حتالف  والءات  حتول  إىل  -أو 
وتشظيه  التحالف  وتفكك  الوطني،  الوفاق  حكومة  عن 
لإلخوان  موايل  األقل  عىل  )بعضها  الرئيسية  عنارصه  إىل 
احلكومة  تستكمل  أن  وقبل  مبكر،  وقت  يف  املسلمني( 
مهمتها. ومن غري املستبعد يف احلالتني، جتدد االشتباكات بني 
هذه القوات بعضها البعض داخل وحول العاصمة طرابلس.  

ثالثاًا: هل انتهت مجاعة "أنصار الرشيعة" بحل نفسها؟
الرئييس  العسكري  الذراع  هي  الرشيعة"  "أنصار  مجاعة 
ليبيا. وقد لعب أعضاء هذه اجلامعة دوًرا  القاعدة يف  لتنظيم 
العام 2011  ليبيا يف  القاعدة يف  لتأسيس  التمكني  رئيسًيا يف 
أبوسليم،  سجن  من  وقيادييها  أعضائها  رساح  إطالق  بعد 
القيادات  من  عنهم  أفرج  أن  سبق  من  مع  التجمع  فأعادوا 

أثناء حكم القذايف يف العام 2010. وأسهموا مجيًعا يف إنشاء 
القاعدة،  لتنظيم  مبايعتهم  وأعلنوا  الرشيعة"  أنصار  "مجاعة 
املتطرفة  اإلسالمية  اجلامعات  من  غريهم  مع  تعاونوا  كام 
التدريب  معسكرات  وإنشاء  للقذايف  املعادية  وامليليشيات 
وتسهيل اإلعداد والتسليح هلذه اجلامعات وامليليشيات يف كل 

أنحاء ليبيا.
"أيمن  احلايل  القاعدة  زعيم  كلف   2011 عام  ويف 
"أبو  أفغانستان هو  التنظيم يف  الظواهري" واحًدا من مقاتيل 
حتالف  بناء  عىل  لإلرشاف  ليبيا  إىل  بالتوجه  الليبي  أنس" 
واسع بني فرع التنظيم) أي أنصار الرشيعة( وبني غريها من 

اجلامعات السلفية اجلهادية. 
الرشيعة"  "أنصار  مجاعة  أن  السياق،  هذا  ىف  يذكر  ومما 
استفادت كثرًيا من الرصاع الدائر يف ليبيا بتوسيع نطاق نفوذها 
من بنغازي إىل درنة ورست. ومتكنت من تطوير تعاون وثيق 
مع مجاعات سلفية يف أجدابيا وصرباته وجنزور. مع استمرار 
الساحل  طول  عىل  اجلهادية  السلفية  اجلامعات  مع  تعاوهنا 
الليبي ومع تنظيم "القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي"، ومع 
تونس  يف  الرشيعة"  "أنصار  مجاعة  ومع  "املرابطون"،  تنظيم 

وغريها. 
أنصار  أفرع  بعض  حتولت   ،2014 بداية  ومنذ  أنه  إال 
واجهت  البداية  يف  داعشية.  مجاعات  إىل  تدرجيًيا  الرشيعة 
أنصار  عنارص  رفضت  حيث  وبنغازي،  درنة  يف  مقاومة 
أنصار  منهج  يعكس  الذي  األمر   – داعش  بيعة  الرشيعة 
مجاعات  مع  الوثيق  تعاوهنا  فيه  بام  برامجاتية،  األكثر  الرشيعة 

أخرى، بعضها غري إسالمي. 
وكان تأسيس جملس شورى ثوار بنغازي يف يونيو 2014 
خليفة  املشري  بقيادة  الليبي  الوطني  اجليش  قوات  )ملكافحة 
األمثلة  أحد  بنغازي(  للسيطرة عىل  تسعى  كانت  التي  حفرت 
أنصار  مجاعة  املجلس  حشد  حيث  التحالف:  هذا  مثل  عىل 
الرشيعة )ُيعَتَقد أهنم انخرطوا يف سلسلة اغتياالت يف املدينة 
مسلحة  مجاعات  جانب  إىل   )2014 و   2012 عامي  بني 
وكان   .2011 يف  ظهرت  إسالمية(  وغري  )إسالمية  أخرى 
قائد "أنصار الرشيعة" يف بنغازي، حممد عيل الزهاوي، قائًدا 
إلعالن  الضغط  مقاومته  عنه  وُعِرَف  املجلس،  هلذا  أيًضا 
البيعة لداعش. ومل يتمكن الفصيل املوال لداعش من اهليمنة 
عىل أنصار الرشيعة، ثم استيعاهبا بالكامل يف النهاية، إال بعد 

وفاة "الزهاوي" يف يناير 2015.
ويف السابع والعرشين من مايو 2017، أعلن تنظيم أنصار 
الرشيعة يف ليبيا عن حل نفسه. وجاء هذا القرار بعد فقدانه 
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امللف املرصى - العدد  38 - السنة الرابعة
بسبب  أو  القتال،  ساحات  يف  سواء  ليبيا  يف  قياداته  ألغلب 
مبايعة بعض منتسبيه لتنظيم داعش.بينام ربط البعض بني قرار 
التنظيم بحل نفسه وبني الرضبات املرصية التي استهدف هبا 
درنة رشق  مدينة  والقاعدة يف  داعش  لتنظيم  مواقع  الطريان 
"جملس  صفوف  التنظيم  هذا  بقايا  تعزز  أن  وإمكانية  البالد. 
الليبي، واجليش  الوطني  شورى جماهدي درنة" ضد اجليش 

املرصي. 
أو  متاًما،  التنظيم  انتهاء  يعني  هذا ال  احلل  قرار  أن  بمعنى 
وراء  التخفي  حياول  التنظيم  أن  واألرجح،  إرهابه.  انتهاء 
الدول  من  إرهابية  كمجموعة  توصيفه  عىل  والتحايل  قراره 
األمريكية(  اجلوية  الرضبات  استمرار  مع  خاصة  الكربى) 
لفرصة  انتظاًرا   واالستهداف،  الرقابة  عن  بعيًدا  يبقى  لكي 
تنتمي  التي  التنظيامت  مع  جديدة  حتالفات  لعقد  مناسبة 
شامل  منطقة  يف  جديد  جتمع  ىف  التشكل  وإعادة  للقاعدة 

إفريقيا.
ا: داعش يف ليبيا رابعاً

أ-التشكل ونطاقات التمركز
بدأت عنارص "كتيبة البتار"، ) وهى مجاعة ليبية كانت تقاتل 
يف سوريا منذ 2012 وانضمت إىل داعش هناك يف 2013( 
يف العودة إىل ليبيا يف 2014. ذهبوا بشكل أسايس إىل درنة، 
والتي كانت آنذاك بني يدي مجاعات إسالمية عديدة، بعضها 
جهادية، مثل أنصار الرشيعة. أسست عنارص كتيبة البتار، إىل 
جانب جهاديني حمليني جملس شورى الشباب اإلسالمي، ويف 
يونيو 2014، بايعوا داعش. وكان يقودهم القيادي العراقي 
صاحب اخلربة، أبو املغرية القحطاين )مشهور أيضا بأبو نبيل 
أنصار الرشيعة  األنباري(، والذي استطاع جتنيد عنارص من 
ومجاعات أخرى كانت موجودة من قبل، إىل جانب مقاتلني 

أجانب جاءوا إىل ليبيا للتدريب وهم يف طريقهم إىل سوريا.
)والية  لداعش  الليبي  الفرع  كان   ،2015 أوائل  بحلول 
وختومها.  رست  عىل  رئييس  بشكل  جهوده  يركز  رست( 
أخرى  مجاعات  أكتاف  عىل  أيًضا  رست  يف  التنظيم  وتأسس 
ثم  العليا  األمنية  اللجنة  البداية  يف   – قبل  من  قائمة  كانت 
أنصار الرشيعة، تدرجيًيا أيًضا. واملثري أن املؤمتر الوطني العام 
) الربملان املنتخب يف 2012 والذي هييمن عليه اإلسالميون( 
قلل آنذاك من قلق سكان رست ممن رأوا تنامي قوة اجلامعات 
التي  اجلامعات  من  العديد  ألن  غالًبا  مدينتهم،  يف  املسلحة 
سيطرت عىل رست يف 2011 كانت حليفة للمؤمتر الوطني 

العام.   
وفور أن سيطرت بقوة عىل رست )بعد قمع مترد أغسطس 

ببطء نحو خليج رست، ويف  2015 ضد حكمها(، متددت 
النهاية سيطرت عىل أكثر من 100 كم من خط الساحل رشق 
املدينة، ووسعت نطاق سيطرهتا عىل مفارق طرق رئيسية نحو 
الغرب، يف اجتاه مرصاتة. واستهدفت بنى حتتية مثل حمطات 
"اهلالل  يف  نفط  آبار  عىل  هجامت  هذا  وشمل  ومياه.  طاقة 
من  احلكومة  حرمان  هبدف  رست،  رشق  جنوب  النفطي" 
الدخل وليس السيطرة عىل مرافق إنتاج النفط. وبعد تأسيسها 
مالًذا آمًنا هلا يمكنها من العمل، زادت عنارص داعش يف ليبيا، 
أو 6 آالف بحلول 2016،  إىل 4  حيث قفز عدد عنارصها 

بحسب تقديرات استخباراتية غربية. 
بداية  وداخلية  غربية  قوى  قبل  من  اخلطر  استشعار  وكان 
ضد  التحرك  وراء  الدافع   ،2016 لـــــ  الثاين  النصف  من 

داعش عىل مسارات عديدة...
بنغازي،  يف  داعش  مكافحة  نشاط  متركز  الرشق،  -ففي 
حيث قاتل اجليش الوطني الليبي بقيادة حفرت "جملس شورى 
ثوار بنغازي") تكتل مشتت من اإلسالميني وغري اإلسالميني 
ويف  داعش(.  مع  وبعدها  الرشيعة  أنصار  مع  تكتيكًيا  حتالًفا 
مقاتيل  معظم  طرد  أنه  الليبي  الوطني  اجليش  أعلن  النهاية 
"جملس الشورى" خارج املدينة أوائل 2017، ببعض الدعم 

اخلارجي.
معظمهام  للميليشيات  حتالف  تصدر  البالد،  وسط  -ويف 
حترير  أجل  من  املرصوص"  "البنيان  عملية  مرصاتة  من 
رست. خضع التحالف للسيطرة االسمية للمجلس الرئايس 
مع  بالتنسيق  عمل  نفسه  الوقت  ويف  آنذاك(  حديًثا)  املشكل 
وإيطاليا. وىف  املتحدة  اململكة  املتحدة،  الواليات  من  رشكاء 
النهاية نجحت عملية البنيان املرصوص ) التي استمرت من 
يونيو وحتى ديسمرب 2016 ( بكلفة كبرية تكبدهتا من قواهتا: 
آخرين.  آالف   4 من  أكثر  وُأصيب  مقاتليها  من   771 ُقتَِل 
وحداهتا  نفذت  حيث  مرصاتة،  من  اخلسائر  معظم  وكانت 
األمريكي  الدعم اجلوي  بينام أسهم  الربية.  العمليات  معظم 
مرصاتة  أن  إىل  بالنظر  خاصة  نجاحها،  يف  حاسم  بشكل 
لتنفيذ رضبات جوية دقيقة. ولكن  الالزمة  القدرة  إىل  تفتقر 
العملية سلطت الضوء عىل حدود قدرات معظم امليليشيات: 
ُفِقَدت كثري من األرواح من غري رضورة بسبب فقر التخطيط 
اخلداعية،  الرشاك  مثل:  الدفاعية،  داعش  تكتيكات  ملواجهة 

التفجريات االنتحارية، السيارات املفخخة..... الخ.
ب-أين ذهبت داعش بعد رست

تشري  التقديرات  كانت  املرصوص"  "البنيان  عملية  قبل 
إىل أن هناك حوايل 6 آالف مقاتل لداعش يف منطقة رست، 
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مستقبل األزمة الليبية: احللول والتحديات
اإلمداد  عن  مسؤول  اآلخر  والنصف  مقاتلون  نصفهم 
اللوجستي. ولكن التقديرات أيًضا تشري إىل أن أقل من ألفني 
فقط من عنارصها هم الذين ُقتِلوا هناك، األمر الذي يشري إما 
إىل أن هذه التقديرات كان مبالغ فيها أو أن كثريين منهم فروا.
من بني أولئك الذين فروا، ُيعَتَقد أن كثرًيا منهم ال يزال يف 
ليبيا، ليتحركوا يف جمموعات صغرية ويتمركزوا يف الصحراء 
جنوب غرب رست، بالقرب من قرى هي أيًضا تعد معاقل 
اجلنوب  يف  العوينات  من  بالقرب  وليد،  بني  مثل  للقذاذفة 
بامتداد  املنطقة  جانب  إىل  الغرب،  يف  صرباتة  ويف  الرشقي، 
أوطاهنم  فيام توجه بعض األجانب صوب  اجلنوبية.  احلدود 

األصلية. 
مع  حملية  ميليشيات  تنخرط  مل  كثرية،  حاالت  ويف  أيًضا، 
الفارين من داعش، كذلك ظلت قوات البنيان املرصوص يف 
رست بدال من مالحقتهم. بل حتى يف منطقة خليج رست، 
الوطني  اجليش  أو  املرصوص  البنيان  قوات  من  بالقرب 
ببساطة  املنطقة  تلك  أهايل  الليبي، عادت عنارص داعش من 

إىل مواضعهم األصلية. 
مكوناهتا  إىل  رست  يف  داعش  تشظت  أخرى،  بكلامت 
قبائلهم  داخل  اخللفية،  يف  منهم  الليبيون  األصلية...وذاب 
الذين  هم  جًدا  قلياًل  عدًدا  أن  واملفاجأة  وقراهم.  ومدهنم 
آمنة  منطقة  ليس  مايل  فشامل  ومايل.  النيجر  إىل  توجهوا 
غري  أهنم  كام  بقوة.  هناك  فرنسا  تنشط  حيث  للجهاديني، 
يف  بالدخول  معنيون  وغري  مايل،  يف  باملشكالت  مهتمون 
صدام مع القاعدة يف املغرب اإلسالمي التي ربام لن ترحب 
هبم. ولذا فإن معظم من فروا من رست ال زالوا بالداخل وإن 
حافظوا عىل هدوئهم حتى اآلن، ريثام تأيت فرصة جديدة كي 

يعيدوا تشكيل أنفسهم يف مواقع أخرى داخل ليبيا. 
والءات   .. اجلنوب  يف  املسلحة  القبلية  اجلامعات  ا:  خامساً

متغرية وحتالفات مؤقتة
أ-اجلنوب ساحة للتنافس بني حكومتي املؤمتر العام وبرملان 

طربق:
العام 2014،  البالد يف  التي قسمت  منذ األزمة السياسية 
أصبح اجلنوب جبهة معركة للخصومات عىل مستوى البالد، 
من  العام  الوطني  املؤمتر  مع  املتحالفة  مرصاتة  قوات  حيث 
طربق"  لـــ"حكومة  املوايل  الليبي  الوطني  واجليش  جانب، 

من جانب آخر.
وصلت وحدة عسكرية مرصاتية )تسمى القوة الثالثة( إىل 
سبها يف فرباير 2014 بطلب من األعيان املحليني وبتفويض 
رسمي من احلكومة )املوحدة حينذاك( يف طرابلس. أرسلت 

والتبو.  سليامن  أوالد  بني  احلرب  لوقف  "الوحدة"  هذه 
وبشكل أوسع، للمساعدة يف تأمني اجلنوب. هذه القوة جيدة 
من  سبها  يف  الرئيسية  العسكرية  الوحدة  أصبحت  التسليح 
الثالثة"  "القوة  تضم  حيث   .2017 أواسط  وحتى   2014
القاعدة اجلوية  الذين سيطروا عىل  أكثر من 4٫000 رجل، 
لبعض  ومتركزوا،  متنهنت.  يف  املدينة  يف  الرئيسية  العسكرية 

الوقت، يف جرمة ويف حقل نفط الرشارة يف الغرب.
حتت  املحلية  املسلحة  املجموعات  بعض  وضعوا  وأيًضا 

سيطرهتم. 
األمني  الوضع  تدهور  ومع  سنوات،  ثالث  بعد  لكن 
لصالح  مرصاتة  قوات  من  املحيل  االستياء  تنامى  سبها،  يف 
الليبي  الوطني  اجليش  وحدة  اجلنوبية  قواته  حفرت. وشملت 
وغرفة  نايل  بن  حممد  قيادة  حتت  الشاطئ  براك  يف  املوجودة 
الوطني  للجيش  تابعة  الكربى، وهي وحدة  عمليات رست 
الليبي تعمل إىل الشامل، يف راس النوف وزلة. وبعد تعاوهنا 
لفرتة وجيزة مع املرصاتيني يف أواسط العام 2016، أصبحت 
للمرصاتيني  مطالبة  األصوات  أكثر  الشاطئ"  براك  "وحدة 
وبعد  متنهنت.   قاعدة  حتديًدا  أكثر  وبشكل  سبها،  بمغادرة 
أيضًا  بدأوا  الذين  سبها  أعيان  دعم  اكتسبوا  يذلك،  قيامهم 

باملطالبة بانسحاب مرصاتة. 
ويف مطلع العام 2017، بدأ رجال بن نايل بمهامجة القوة 

الثالثة يف متنهنت باملدفعية الثقيلة.
ب-تعدد والءات املجموعات اإلثنية ىف اجلنوب:

القبائل واملجموعات اإلثنية يف فزان فيالَحظ  وبالنظر إىل 
ثابتة.   والءات  أو  أحادي  تركيب  ذات  كيانات  ليست  أهنا 
أساس  عىل  داخلًيا  منقسمون  املثال  سبيل  عىل  الطوارق، 
القتال  الطوارق  أفراد  أية حلظة يمكن لبعض  عسكري. ويف 
يقاتل  وأن  طرابلس،  حكومة  مع  املتحالفة  القوات  باسم 

آخرون لصالح حفرت وأن يكون آخرون حياديني. 
-نمط مماثل حدث مع التبو، الذين يقاتل قادهتم عىل طريف 

النزاع العسكري، وكذلك بالنسبة للقبائل العربية. 
يف  الطوارق  من  أخرى  قوة  تظهر  هذا،  كل  خضم  وىف 
اجلنوب حتت قيادة الفريق " عىل كنه" من حقبة القذايف، الذي 
يقول إنه حيادي يف الرصاع الوطني ويتطلع إىل جيش موحد.  
لكن يف مطلع العام 2017، مال "كنه" نحو املرصاتيني، وترك 
إذا  الطويل  املدى  عىل  متوضعه  كيفية  حول  مفتوًحا  السؤال 

ارتفعت مكانة اجليش الوطني الليبي يف اجلنوب أكثر.
واالنقسامات  املتقلبة  الوالءات  من  عانوا  أيًضا  -التبو 
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امللف املرصى - العدد  38 - السنة الرابعة
بني  األوىل  احلرب  وخالل   ،2012 العام  ففي  الداخلية... 
بينام عارضها أوالد  التبو وأوالد سليامن، حتالفوا مع مرصاتة 
سليامن. لكن يف العام 2014، انعكست التحالفات: تعاونت 
املجموعات املسلحة الثالث الرئيسية من أوالد سليامن يف سبها 
)كتيبة الردع، أحرار فزان، وشهداء سبها( مع مرصاتة، يف حني 
واملجموعات  الليبي،  الوطني  اجليش  من  الدعم  التبو  تلقى 

املسلحة الزنتانية وفصائل مقربة من النظام السابق. 
 2014 عامي  يف  والعسكرية  السياسية  األزمة  -وطوال 
و2015 والرصاع بني التبو والطوارق، ظل التبو بشكل عام 
يف معسكر اجليش الوطني الليبي. لكن مع هناية العام 2016، 
ومع نضوج حمادثات املصاحلة مع الطوارق وتدهور العالقات 
مع الزنتان، اهنار التحالف بني التبو واجليش الوطني الليبي. 
كام نأى عدد من قادة التبو بأنفسهم عن اجليش الوطني الليبي 

بسبب التصور السائد بانحياز حفرت إىل العرب.  
ظلت  الوحدات  بعض  التبو:  انقسم   ،2017 العام  -ويف 
متحالفة مع اجليش الوطني الليبي، ووحدات أخرى دعمت 

مرصاتة. وانطبق األمر ذاته عىل أوالد سليامن.  
-وبعد تصاعد العنف بشكل رسيع يف مايو – يونيو 2017، 
بسبب هجوم عىل قاعدة "براك الشاطئ" اجلوية من قبل رسايا 
الدفاع عن بنغازي والقوات املوالية ملرصاتة، استولت القوات 
املتحالفة مع اجليش الوطني الليبي عىل متنهنت وقاعدة اجلفرة 
اجلوية. وبحلول يونيو 2017، انسحبت "القوة الثالثة" التابعة 
مرصاتة  انسحاب  ويؤرش  اجلنوب.  من  كامل  بشكل  ملرصاتة 
األخري من اجلنوب عىل تغري رئييس يف ميزان القوى، بل ومن 
املرجح أن يتسبب يف إعادة خلط التحالفات يف اجلنوب. مثال، 
احتامل  من  وآخرون  الثالثة،  القوة  قائد  الرتيكي،  مجال  حذر 
نشوب املعارك من جديد يف اجلنوب وحتى من هجامت لتنظيم 

داعش إذا انسحبت قوات مرصاتة.
ج-إيطاليا تتجه لالتفاق مبارشة مع قبائل اجلنوب

جتاهل االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، حتى وقت 
رشيًكا  فيها  يمتلك  ال  "منطقة  بوصفه  ليبيا  جنوب  قريب، 
لذلك،  ونتيجة  فيه".   العمل  يستطيع  وبالتايل ال  مؤسساتًيا، 
فإن اجلهود األوروبية للحد من تدفقات املهاجرين كانت قد 
تركزت، حتى وقت قريب، بشكل أسايس عىل وقف املهربني 
ويف  لليبيا  الغريب  الشاميل  الساحل  قرب  الدولية  املياه  يف 
النيجر. لكن منذ مطلع العام 2017، وبعد أن أدرك االحتاد 
ودوله األعضاء، وعىل رأسها إيطاليا، مدى هشاشة حكومة 
طرابلس، وافتقارها للقدرات التشغيلية يف سائر منطقة فزان 

واملنطقة احلدودية، جلأت روما إىل العمل عىل مسارين:

- األول: التعاطي املبارش مع قبائل جنوب ليبيا لوضع حد 
اتفاًقا  بالفعل  إيطاليا  وأبرمت  الرشعية.  غري  اهلجرة  ألزمة 
ليبيا، من أجل ضبط  مع قبيلتي أوالد سليامن والتبو جنوب 
احلدود اجلنوبية الليبية حيث يتكثف نشاط مهريب املهاجرين.

أوائل مارس 2017  انعقد يف روما  الذي  اللقاء  وقد مجع 
"التبو" و"أوالد  القبائل خصوًصا  ( من شيوخ   60 ( حواىل 
عن  ممثل  وكذلك  "الطوارق"،  عن  ممثلني  بحضور  سليامن" 
حكومة الوفاق الوطني الليبية. واملفارقة أن االتفاق جاء بعد 
أن أوقفت دائرة القضاء اإلداري يف حمكمة استئناف العاصمة 
التفاهم  مذكرة  تنفيذ   2017 فرباير  يف  طرابلس  الليبية 
اإليطالية الليبية حول اهلجرة غري الرشعية، عىل خلفية دعوى 
العدل  وزير  مقدمتهم  الليبيني، يف  من  تقدم هبا عدد  قضائية 

األسبق صالح املريغني.
الوطني  الوفاق  حكومة  مع  العمل  استمرار  والثاين:   -
 2017 سبتمرب  من  عرش  السادس  ففي  أيًضا.  الغرض  هلذا 
حكومة  مع  اتفاًقا  توقيعها  عن  اإليطالية  السلطات  أعلنت 
الوفاق الليبية، لدعم جهود السلطات يف طرابلس، للتحكم 
يف احلدود اجلنوبية لليبيا، والسيطرة عىل تدفقات اهلجرة غري 
الرشعية. وبحسب ما ورد من أنباء يف هذا الشأن فإن املرشوع 
إرسال  يف  يكمن  األورويب،  االحتاد  سيموله  الذي  اإليطايل، 
يف  الرئيسية  أهدافها  تتمثل  لليبيا،  اجلنوبية  احلدود  إىل  بعثة 
بناء قاعدة لوجيستية لألنشطة التنفيذية حلرس احلدود الليبية 

والسامح بتواجد مناسب ملنظامت األمم املتحدة يف املنطقة.
ستؤثر  املزدوجة  السياسة  هذه  أن  سبق،  ما  كل  من  اخلالصة 
وضع  عىل  وأيًضا  ليبيا،  جنوب  قبائل  والءات  عىل  بالرضورة 
معسكري "ميليشيات مرصاتة" و"اجليش الوطني الليبي" يف اجلنوب. 
التفاهم  تعزيز  إمكانية  إىل  يشري  من  هناك  ناحية،  -فمن 
اجلنوب  وقبائل  هلا،  املوالية  وامليليشيات  الوفاق  بني حكومة 
مع  رأًسا  التفاهم  إىل  إيطاليا  جلوء  أن  إال  إيطالية.  بوساطة 
قبائل اجلنوب ينطوي عىل اعرتاف ضمني بضعف وهشاشة 
هذه  موقف  أخرى  جهة  من  يعزز  ثم  ومن  الوفاق،  حكومة 
القبائل الرافض أصاًل لتواجد ميليشيات مرصاتة يف اجلنوب. 
بني  حتالف  عقد  إمكانية  افرتاض  عىل  حتى  فإنه  وبالتايل، 
اجلانبني، فسيكون ذا طابع مؤقت، وسينحرص يف نطاق مهام 

مكافحة اهلجرة غري الرشعية. 
إىل  تفيض  قد  التفامهات  هذه  مثل  أخرى،  ناحية  -ومن 
يف  نفوذه  نطاق  لتوسيع  الليبي  الوطني  اجليش  جهود  إرباك 
رئييس  دويل  رشيك  اجلنوب  لقبائل  بات  أن  بعد  اجلنوب، 
داعم، يمنحها فرصة تعزيز قدر من االستقاللية ويغنيها عن 

حاجتها إىل التعاون مع اجليش الوطني. 


