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بني  القوي  التداخل  عن  العريب"  الربيع  "ثورات  كشفت 
رشارة  انطالق  إىل  أدت  التي  واخلارجية  الداخلية  العوامل 
الثورات ومثلت احلالة الليبية مثااًل عىل تأثري العامل اخلارجي 
مل  ليبيا  يف  الداخلية  التطورات  إن  بل  النظام،  إسقاط  عىل 
تنفصل يوًما عن الرصاعات اإلقليمية والدولية، وظهر البعد 
اخلارجي يف إدارة امللف الليبي منذ اندالع الثورة يف 17 فرباير 
2011 وانقسام القوى الكربى حول امللف الليبي، وقد لعبت 
القذايف يف 2011  نظام  إسقاط  "ساركوزي" دوًرا يف  فرنسا 
من خالل اقرتاحها عىل رشكائها األوروبيني تطبيق عقوبات 
ضد نظام القذايف؛ ومن ثم تم تبني القرار رقم 1973 الصادر 
كام  املتحدة،  واململكة  فرنسا  من  بمبادرة  األمن  جملس  من 
شاركت فرنسا بطائرات قتالية يف الرضبات اجلوية ضد قوات 
الليبية،  املعارضة  إىل  أسلحة  بإرسال  قامت  كذلك  القذايف، 
تم   2011 فرباير  يف  طرابلس  يف  فرنسا  سفارة  إغالق  وبعد 
االنتقايل  الوطني  املجلس  لدى  لفرنسا  خاص  ممثل  تعيني 
يف   2011 أغسطس  يف  السفارة  فتح  أعيد  ثم  بنغازي.  يف 
طرابلس، وبعد االعتداء عليها يف إبريل 2013، نقلت فرنسا 
تصدر  عدم  من  الرغم  وعىل  تونس،  إىل  الدبلوماسية  بعثتها 
تنقطع عن لعب دور  ليبيا لفرتة إال إهنا مل  فرنسا للمشهد يف 
من خالل دعمها لعملية الوساطة التي تقودها األمم املتحدة، 
إذ أيدت اعتامد عقوبات أوروبية يف إبريل 2016 بحق ثالث 
وزير  قام  كام  ليبيا.  يف  السيايس  احلوار  تعرقل  كانت  جهات 
الشئون اخلارجية والتنمية الدولية الفرنيس بزيارة إىل طرابلس 
يف إبريل 2016 دعاًم لرئيس الوزراء الليبي فايز الرساج، لكن 

فرنسا عادت بقوة إىل املشهد الليبي مع تقديم املبادرة الفرنسية 
كلو  سان  السيل  مدينة  استضافت  حيث   ،2017 يوليو  يف 
فايز  الوطني  الوفاق  حكومة  رئيس  مجع  اجتامًعا   7/25 يف 
برعاية  حفرت  خليفة  الليبي  للجيش  العام  بالقائد  الرساج 
الرئيس إيامنويل ماكرون وبحضور موفد األمم املتحدة غسان 
بيان مشرتك  توقيعهم عىل  سالمة، وأسفر هذا االجتامع عن 
من عرش نقاط، هذا وقد سبق وأن مهدت فرنسا هلذه املبادرة 
من خالل حتركات نشطة يف ليبيا حيث استقبل وزير الشئون 
اخلارجية والتنمية الدولية السيد/ جون مارك املمثل اخلاص 
لألمني العام لألمم املتحدة يف ليبيا واستعرضا مسار العملية 
دعمه  مارك  جون  السيد/  وأكد  ليبيا  يف  والوضع  السياسية 
فرنسا  ناشدت  كام  املتحدة  األمم  هبا  تضطلع  التي  للوساطة 

مجيع األطراف الليبية إىل اللجوء خليار املصاحلة الوطنية.
املبادرة  هذه  توقيت  أمهية  توضيح  الورقة  هذه  حتاول 
التحديات  عىل  الضوء  إلقاء  مع  ودالالهتــا،  وأسباهبا 
املبادرات  مع  تشاهبها  أو  اختالفها  ومدى  تواجهها  التي 

والتحركات العربية، خاصة فيام يتعلق بالدور املرصي.
: املصالح الفرنسية يف ليبيا أوالاً

احلوار  عملية  دعم  يف  األورويب  االحتــاد  جمهود  يتمثل 
املتحدة،  لألمم  العام  لألمني  اخلاص  املمثل  بقيادة  السيايس 
البحر  يف  اهلجرة  أزمة  آثار  ملحاربة  أولوية  االحتاد  ويعطي 
املتوسط ويعمل عىل جتديد العقوبات عىل ليبيا التي اعتمدت 
يف فرباير 2011. فضاًل عن املصالح االقتصادية األوروبية يف 

رانيا زادة
باحثة فى العلوم السياسية
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امللف املرصى - العدد  38 - السنة الرابعة
ليبيا التي تدفع أوروبا لدعم السلطة احلالية خوًفا من إحداث 

نوع من الفراغ السيايس يف ليبيا. 
خاصة  الليبي  امللف  يف  قوًيا  دوًرا  حتديًدا  إيطاليا  وتلعب 
فرانسوا  السابق  الرئيس  عهد  يف  الفرنيس  الدور  تراجع  بعد 
الدول ترضًرا من عدم االستقرار  إيطاليا أكثر  أوالند، وتعد 
غري  اهلجرة  بموضوع  يتعلق  فيام  خاصة  ليبيا  يف  األمني 
الرشعية حيث وصل إىل السواحل اإليطالية نحو 600 ألف 
مهاجر عرب البحر املتوسط من ليبيا منذ عام 2014، وتدعم 
إيطاليا اتفاق الصخريات وبالتايل فهي تدعم حكومة الوفاق 
كام  الفرنسية  باملبادرة  إيطاليا  اصطدمت  ولذلك  الوطني، 

سيتضح الحًقا يف هذه الورقة.
1- املصالح الفرنسية:

يعد الوضع الليبي وبام حيمله من انعكاسات أولوية بالنسبة 
لفرنسا التي ترى أن وجود مؤسسات ليبية مستقرة يكفل هلا 
القدرة عىل التصدي للتحديات التي تواجهها الدولة، وقبل 
فرنسا  من  كل  داخلية  وزراء  بني  لقاء  عِقد   2017/7/25
اهلجرة والشئون  وإيطاليا وأملانيا واملفوض األورويب لشئون 
التحديات  يف  للنظر   2017/7/2 يوم  باريس  يف  الداخلية 
املتوسط  البحر  وسط  يف  املهاجرين  تدفق  يفرضها  التي 

وحددوا األولويات التالية:
1. تعزيز دعم خفر السواحل الليبي من خالل زيادة أنشطة 

التدريب وتقديم دعم مايل.
2. تقديم دعم إضايف للمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية 

األمم املتحدة لشئون الالجئني.
احلدود  مراقبة  لتعزيز  امللموسة  اخليارات  دراسة  دعم   .3
اجلنوبية لليبيا بغية كبح مجاح تدفق املهاجرين غري الرشعيني 

وذلك بالتنسيق مع البلدان املجاورة لليبيا.
الثانية  املرتبة  أهنا احتلت  املعروف  من  لفرنسا  وبالنسبة 
بثالث  متقدمة   2014 عام  لليبيا  جتاري  رشيك  أكرب  كثاين 
مراكز عن عام 2013، ومتثل املحروقات 99% من واردات 
فرنسا، وبالتايل يأيت التحرك الفرنيس دائاًم حمدًدا برغبة فرنسا 
ليبيا لتسيري  املالية واالقتصادية يف  يف احلفاظ عىل املؤسسات 
واقرتح  واالقتصادية،  التجارية  باألمور  اخلاصة  املبادالت 
إىل  زيارته  يف  لودريان  إيف  جون  الفرنيس  اخلارجية  وزير 
طرابلس يف الرابع من سبتمرب اجلاري عقد منتدى اقتصادي 
وأعلن  اجلاري،  العام  هناية  قبل  طرابلس  يف  ليبي   - فرنيس 
الذي  االستقرار   لصندوق  يورو  ملليون  بالده  تقديم  عن 
يعمل حتت إرشاف األمم املتحدة لدعم عدد من املرشوعات 

اخلدمية يف ليبيا.

2- املبادرة الفرنسية:
 جاءت املبادرة الفرنسية لتعكس التفاعل بني التغريات يف 
فرنسا والعوامل والتحركات اإلقليمية والعوامل الداخلية يف 
ليبيا ،حيث ينطلق التحرك الفرنيس اجلديد من سياسة الرئيس 
سياسته  يف  أولوية  أفريقيا  يف  األمن  يمثل  حيث  ماكرون 
اجلهود  إطار  الليبي، وذلك يف  امللف  اخلارجية ويف صدارته 
ومواجهة  جانب،  من  اإلرهاب  ملواجهة  املبذولة  الفرنسية 
 Jean تدفقات اهلجرة من جانب آخر، ويعد وزير اخلارجية
ليبيا  إىل  الفرنيس  الدور  عودة  عراب  yves ledrian هو 
الصحراء  بالد  يف  اإلرهاب  مواجهة  يمكن  ال  أنه  يرى  وهو 
يتطلب  الذي  األمر  ليبيا  يف  الوضع  تأمني  بدون  والساحل 
للتمكن  وموحًدا  قوًيا  وطنًيا  جيًشا  متلك  قوية  موحدة  ليبيا 
تأيت  كام  اإلرهاب،  وحماربة  املهاجرين  تدفقات  من  احلد  من 
األمم  بدأته  الذي  واخلط  اإلطار  نفس  يف  ماكرون  جهود 
مرص  مثل  أخرى  عربية  ودول  األفريقي  واالحتاد  املتحدة 
واملغرب واإلمارات. ومع انحسار وتراجع الدور األمريكي 
أمر معتاد  الليبي، وهو  بالعودة تدرجيًيا للملف  بدأت فرنسا 
يرتاجع  عندما  طردي  بشكل  الفرنيس  الدور  يتزايد  حيث 
السوري  امللفني  يف  ذلك  قبل  حدث  مثلام  األمريكي  الدور 
عام 2006 مع خروج القوات السورية من لبنان و2011 مع 

اندالع الثورة السورية.
استطاعت فرنسا استعادة دورها يف امللف الليبي من خالل 
تقديمها هلذه املبادرة، كام أكدت من خالهلا عىل دعمها لدور 
وهو  ليبيا  يف  اجلديد  مبعوثها  دعم  خالل  من  املتحدة  األمم 
"غسان سالمة" لبناين اجلنسية والذي حيمل اجلنسية الفرنسية 
أيًضا ، وحاولت فرنسا متهيد الطريق إلجياد حل سيايس حتت 
مظلة األمم املتحدة قبل بدء مبارشة املبعوث األممي مهامه، كام 
جاء التحرك الفرنيس لتقديم مزيد من الدعم خلليفة حفرت من 
خالل إرشاكه يف السلطة وذلك لقدرته عىل مواجهة التنظيامت 
والتي  بني غازي  أعلن يف 2017 عن حترير  اإلرهابية حيث 
 ،2016 يوليو  يف  فرنسيني   جنود  ثالثة  مقتل  سابًقا  شهدت 
ومل تكتف فرنسا بطرح املبادرة وإنام أيًضا زار وزير اخلارجية 
والتقى  املايض  سبتمرب  من  اخلامس  يف  طرابلس  الفرنيس 
بمختلف التيارات السياسية الليبية ليؤكد عىل أن مبادرة بالده 
متثل أرضية لالنطالق نحو احلل السيايس، والتأكيد عىل العودة 

التدرجيية لفتح مقر السفارة الفرنسية يف طرابلس.
ثانيا :التحركات اإلقليمية

بل  الليبي  بامللف  اخلاصة  األوىل  هي  املبادرة  هذه  تكن  مل 
تعددت املبادرات التي هدفت خلروج ليبيا من حالة االنقسام 
اهلل  عبد  حكومة  تسيطر  الرشق  ففي  تشهدها،  التي  الشديد 



24

مستقبل األزمة الليبية: احللول والتحديات
الثني ويف الغرب تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز 
رجلني  أقوى  بني  انقساًما  وتشهد  دوليا  واملدعومة  الرساج 
مجع  الذي  اللقاء  هذا  يكن  ومل  حفرت،  وخليفة  الرساج  ومها 
الثالث  اللقاء  يعد  ولكنه  نوعه.  من  األول  هو  الرجلني  بني 
بعد لقائهام يف أبو ظبي والقاهرة، أي أن هذا اللقاء يف املدينة 
انتظرت  والتي  السابقة  العربية  للجهود  تتوجًيا  يعد  الفرنسية 

ا جاء بطرح هذه املبادرة الفرنسية. تدخاًل دوليًّ
املنطقة  يف  رشكاء  مع  تنسيق  بعد  الفرنيس  التحرك  جاء   
سابق  وقت  يف  فرنسا  رحبت  وقد   واجلزائر  مرص  خاصة 
مايو  أبو ظبي يف 2  الرساج وحفرت يف  بني  الذي مجع  باللقاء 
املرصي-اإلمارايت،  وبالتنسيق  اإلمــارات  برعاية   2017
وجاء التنسيق املرصي - الفرنيس الشرتاك الدولتني يف إعطاء 
أولوية ملحاربة اإلرهاب ولذلك كان وزير اخلارجية املرصي 
بعد  والتقى  أوروبية  جولة  يف  موجوًدا  شكري  سامح  السيد 
طرح املبادرة بكل من الرساج وحفرت وقد أكد الوزير سامح 
شكري أن اللقاء يمثل خطوة مهمة إضافية لتحقيق املصاحلة 
الوطنية وبالنظر التفاق القاهرة وبنود املبادرة الفرنسية نجد 

العديد من أوجه التشابه.
كبرية  أمهية  الليبي  امللف  يمثل  باجلزائر،  يتعلق  وفيام 
 1555 البلدان  يتقاسم  حيث  اجلغرايف  اجلوار  العتبارات 
األمن  اعتبارات  عن  فضاًل  احلــدود،  من  مربع  مرت  كيلو 
االستقرار  عدم  حالة  استمرار  ضوء  يف  اجلزائري  القومي 
العنارص  بتسلل  اخلاص  والتهديد  ليبيا  يف  والسيايس  األمني 

اجلهادية إىل داخل األرايض اجلزائرية من ليبيا.
أما فيام خيص موقف اجلزائر من املبادرة الفرنسية، فقد بدا 
األزمة  الفرنسية - املرصية حلل  الرؤية  التقارب مع  نوع من 
وجهات  يف  التقارب  بعد  اجلزائرية  املباركة  وجاءت  الليبية، 
يف  اختالًفا  شهدت  قد  السابقة  الفرتة  )كانت  العربية  النظر 
وجهات النظر اجلزائرية واملرصية( وقد أجرى وزير الشئون 
اخلارجية عبد القادر مساهل مكاملة هاتفية مع وزير اخلارجية 
التقارب  من  نوًعا  ثمة  أن  وبدا  املبادرة  طرح  بعد  الفرنيس 
اجلزائر  وأكدت  الفرنيس   - املرصي  التصور  مع  اجلزائري 

دعمها للجهود الرامية لتسوية النزاع يف ليبيا.
 جتدر اإلشارة إىل أن اجلزائر كانت متيل إىل مبادرات االحتاد 
حيث  الغربية،  التدخالت  عن  ليبيا  جوار  ودول  األفريقي 
وزراء  وقعه  الذي  الثالثي"  تونس  "إعالن  يف  طرًفا  كانت 
واألفريقية  املغاربية  الشئون  ووزير  ومرص  تونس  خارجية 
من  العرشين  يف  مساهل  القادر  عبد  اجلزائري  والعربية 
ليبيا،  يف  الشاملة  السياسية  التسوية  لدعم   2017 فرباير 
واألمم  اجلوار  دول  برعاية  املصاحلة  حتقيق  عىل  أكد  والذي 

العسكري  احلل  ورفض  السيايس  باحلل  املتحدة والتمسك 
والتدخل اخلارجي يف ليبيا.

ثالثاًا: الوضع الداخيل يف ليبيا
كان للوضع الداخيل يف ليبيا تأثري عىل توقيت هذه املبادرة، 
فقد استطاع حفرت حسم اخلالف العسكري وفرض سيطرته 
داخلًيا بعد إطالق عملية الكرامة وحترير بني غازي بالكامل 
بالفعل  وأصبح  سنوات  ثالث  من  أكثر  بعد  اجلهاديني  من 
وبالتايل  سيطرته،  فرض  عىل  قادر  ليبي  وطني  جيش  هناك 
مرص  من  املدعوم  حلفرت  رشعية  لتعطي  املبادرة  هذه  جاءت 
يلتقي  غريب  رئيس  أول  ماكرون  الرئيس  وكان  واإلمارات، 

بحفرت ليعطيه بذلك الرشعية الدولية التي كانت تنقصه.
عرض رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز الرساج يف أوائل 
يوليو 2017 خارطة طريق من تسع نقاط ولكن تم رفضها 
الذي  صالح  عقيلة  بطربق  النواب  جملس  رئيس  قبل  من 
أعلن أنه لن يقبل بمقرتحات سياسية إال بعد صدور دستور 
لإلعالن  خمالفة  املبادرة  هذه  أن  واعترب  الدولة،  شكل  ينظم 
برعاية  إليه  التوصل  تم  الذي  السيايس  واالتفاق  الدستوري 

األمم املتحدة يف 2015 يف منتجع الصخريات باملغرب.
ا: بنود املبادرة الفرنسية رابعاً

    تضمنت املبادرة عرشة بنود، كان أمهها التأكيد عىل احلل 
السيايس لألزمة الليبية عن طريق عملية مصاحلة وطنية جتمع 
كافة الليبيني، وااللتزام بوقف إطالق النار باستثناء عمليات 
الصخريات  اتفاق  تفعيل  عىل  والعمل  اإلرهاب،  مكافحة 
املوقع يف  17 ديسمرب 2015 وعىل مواصلة احلوار السيايس، 
أمن  ضامن  شأهنا  من  طريق  خارطة  وضع  عىل  والعمل 
األرايض الليبية وقواهتا الدفاعية يف مواجهة كافة التهديدات 
وعمليات االجتار بجميع أشكاهلا، والدعوة إىل نزع السالح 
الوطني  اجليش  إىل  االنضامم  يف  الراغبني  املسلحني  وإدماج 
الليبي، والعمل عىل إجراء االنتخابات الرئاسية والربملانية يف 
أقرب وقت ممكن، عىل أن يكون اتفاق الصخريات هو اإلطار 

املرجعي لتنفيذ بنود املبادرة.
ا:  النتائج والتحديات خامساً

الليبي  الداخل  عىل  سواء  نتائج  الفرنسية  للمبادرة  كانت 
الدول األوروبية، كام أن هذه  أو عىل عالقات فرنسا ببعض 
املبادرة كغريها من املبادرات التي طرحت تواجه جمموعة من 

التحديات: -
· أعطت فرنسا حلفرت الرشعية الدولية التي افتقدها سابقًا، 

إذ يعترب ماكرون أول رئيس غريب يستقبله.
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امللف املرصى - العدد  38 - السنة الرابعة
املبادرة أن تكرس حالة اجلمود السيايس  هذه  استطاعت   ·
ليبيا  يف  قوتني  أكرب  بني  اجلمع  خالل  من  ليبيا  تعيشها  التي 
تنصب  وبالتايل  فرنسا،  مثل  كربى  دولة  برعاية  للتفاوض 
أمهية املبادرة عىل عقد اللقاء يف حد ذاته بني حفرت والرساج، 
ولكن بالنظر للتطورات عىل األرض، فهناك صعوبة حقيقية 
العمليات  استمرار  ظل  يف  خاصة  نزهية  انتخابات  إجراء  يف 
الليبية،  اإلرهابية وعدم استقرار الوضع األمني يف األرايض 
املبادرات السابقة  املبادرة مثل غريها من  كام أن اقتصار هذه 
عىل الرساج وحفرت مع جتاهل قوى ليبية أخرى يزيد املشهد 
تعقيدًا، وكشاهد عىل ذلك ويف أول رد فعل داخيل عىل املبادرة 

الفرنسية رفضها حزب العدالة والبناء يف طرابلس.
مع  للتعامل  موحد  أورويب  قرار  أو  موقف  هناك  يعد  مل   ·
للدول،  منفردة  حتركات  هناك  أصبح  ولكن  الليبية  األزمة 
خاصة بعد اخلالف الفرنيس اإليطايل، حيث يتناقض املوقف 
الفرنيس مع موقف إيطاليا التي تدعم بشدة فايز الرساج، كام 
ال ختفي إيطاليا خماوفها جتاه حفرت، من ناحية أخرى جتاهلت 
فرنسا يف هذه املبادرة إيطاليا كدولة مهمة متواجدة فعلًيا عىل 
األرض وتعترب عىل أول خط مواجهة مع تيارات اهلجرة،  إذ 
خالله  ُأعلنت  الذي  باريس  الجتامع  بدعوهتا  فرنسا  تقم  مل 
املمثلة  دعوة  عدم  عن  فضاًل   ،  2017/7/25 يف  املبادرة 
اإليطالية  األورويب  اخلارجية واألمن لالحتاد  للسياسة  العليا 
فيديريكا موغرييني. إن جتاهل إيطاليا كان له تبعاته من خالل 
أزمة دخول سفن حربية إيطالية للسواحل الليبية، حيث كان 
زيارته  إيطاليا )عقب  إىل  زيارة رسمية  قد طالب يف  الرساج 
جهود  يف  طرابلس  سلطات  بمساعدة  مبارشة(  باريس  إىل 
مكافحة اهلجرة غري الرشعية يف املياه اإلقليمية الليبية، وهو ما 
نتج عنه إعالن إيطاليا عن إطالق مهمة بحرية يف املياه الليبية 
املهاجرين من خالل إرسال قطعة بحرية إىل  ملكافحة مهريب 
ميناء طرابلس، مما أثار خالًفا حاًدا بني الرساج وحفرت الذي 
يف  بحرية  قطع  أي  مع  بالتعامل  لقواته  أوامر  أعطي  قد  كان 
املياه اإلقليمية الليبية يف انعكاس واضح خلالفه مع الرساج، 
أي  بمنع  اجلاري  سبتمرب  من  الرابع  يف  قواته  حفرت  وأمر 
يف  رسمي  نشاط  أي  ممارسة  من  الرساج  حكومة  يف  مسئول 
املناطق اخلاضعة لسيطرهتم، كام هدد املتحدث باسم القوات 
التابعة للربملان الليبي  يف طربق إيطاليا برد قوي عىل ما وصفه 
بأهنا  املهمة اإليطالية  الليبية، ووصف  السواحل  بالتدخل يف 

استهتار اهلدف منه التشويش عىل املبادرة الفرنسية. 
الفرنسية،  املبادرة  عىل  اإليطالية  الفعل  بردود  يتعلق  فيام   ·
أكد رئيس الوزراء اإليطايل باولو جنتيلوين، أن بالده "ستبقى 
يف الطليعة ألجل ليبيا، اليوم ويف املستقبل" وأضاف "أن إيطاليا 

األوضاع  تطورات  بخطوة  خطوة  وستتابع  تابعت  حارضة، 
استقرار  ألجل  العمل  إطار  يف  الطليعة  يف  وستبقى  ليبيا،  يف 
البالد وملكافحة االجتار بالبرش وتنظر بأمل إىل مبادرة الرئيس 
الفرنيس إيامنويل ماكرون"، وذكر وزير الدولة اإليطايل للشئون 
تعيد  أال  فرنسا  عىل  يتعني  أنه  جوزي"  "ساندرو  األوروبية 
أخطاءها يف املايض وأنه عليها التنسيق مع اجلانب اإليطايل يف 
اإليطايل  الوزراء  الليبي. كام علق رئيس  بامللف  يتعلق  ما  كل 
برودي  رومانو  األورويب  للمجلس  السابق  والرئيس  األسبق 
من  وحذر  إيطاليا  حساب  عىل  مصاحلها  قدمت  فرنسا  أن 
األورويب  االحتاد  داخل  اإليطايل  الدعم  عىل  االعتامد  تقليص 
أخرى  ناحية  من  إيطاليا.  جزئًيا  مهش  الفرنيس  الرئيس  وأن 
 Paolo اإليطايل  الوزراء  رئيس  اإليطالية  املعارضة  اهتمت 
Gentiloni بتهميش إيطاليا يف ليبيا بعد طرح فرنسا ملبادرهتا 

واعتبار هذه املبادرة فشل لسياسة إيطاليا اخلارجية يف ليبيا.
· عىل الرغم من الغضب اإليطايل إال أنه من مصلحة الدول 
ليبيا،  يف  األوضاع  استقرار  خاصة  وإيطاليا  عامة  األوروبية 
املبادرة  اإلعالن عن  أعقبت  التي  االتصاالت  يفرس  ما  وهو 
والترصحيات  واإليطاليني  الفرنسيني  املسئولني  بني  الفرنسية 
اإليطالية العقالنية مثلام ذكر رئيس الوزراء اإليطايل أنه "يود 
سعى  الذي  ماكرون  والرئيس  فرنسا  إىل  بالشكر  يتقدم  أن 
بالتزام شخيص من أجل هذا اللقاء البارييس والذي اعتقد أنه 

يذهب يف االجتاه الصحيح".
املبادرة توافد العديد من املسئولني  تبعات طرح  · كان من 
الربيطاين  اخلارجية  وزير  زيارة  منها  ليبيا،  عىل  األوروبيني 
عن  وأعلن  الرساج  بفايز  التقي  حيث   2017/8/24 يف 
حلكومة  اسرتليني  جنيه  ماليني  تسعة  من  أكثر  ختصيص 
كام  البرش،  وهتريب  اإلرهاب  مكافحة  يف  ملساندهتا  الوفاق 
التقي بحفرت وناقش تطورات الوضع السيايس يف ليبيا وناشد 
االتفاق  لتعديل  املتحدة  األمم  مهمة  بدعم  األطراف  مجيع 
القادمة،  الفرتة  يف  يلعبه  مهم  دور  حلفرت  أن  واعترب  السيايس 
كام زار املبعوث األممي غسان سالمة ليبيا يف 2017/8/28 
وأعلن أنه التقى بحفرت وأبلغه برضورة وضع حزمة سياسية 

لدفع العملية السياسية يف ليبيا.
مصاحلهم  وتعارض  ودولية  إقليمية  قوى  لتداخل  نظًرا   ·
الداخل  يف  حليفها  خلف  الوقوف  دولة  كل  حتاول  ليبيا،  يف 
يلجأ  بينام  إليطاليا  يلجأ  فالرساج  التفاويض،  مركزه  لتعزيز 

حفرت للقوى اإلقليمية الداعمة له مثل مرص واإلمارات.
للحل السيايس،  الباب  فتح  املبادرة  نتائج  أهم  من  كان   ·
حيث مل يعد اخليار العسكري خياًرا وارًدا ال من خالل االحتاد 

األورويب وال من خالل الدول العربية.
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مستقبل األزمة الليبية: احللول والتحديات
التي ُطرحت للتوصل حلل  املبادرات  يف املجمل، تعددت 
سيايس يف ليبيا، والتي بدأت مع اتفاق الصخريات يف ديسمرب 
2015 وانتهاًء باملبادرة الفرنسية، ولكن مل ُيكَتب للمبادرات 
لتمثل  الفرنسية  املبادرة  جاءت  وبالتايل  النجاح،  السابقة 
بتوافق داخيل وإقليمي  السيايس  فرصة حقيقية العتامد احلل 
اإلقليمية  التحركات  لكافة  أساًسا  جعلها  ما  وهو  ودويل، 
والدولية األخرية، ولكن يبقي تردي الوضع األمني وهتديد 

اجلامعات اإلرهابية مثل االعتداء اإلرهايب األخري الذي قام 
به تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" يف الثالث والعرشين من 
اجليش  من  جنود  ضد  "جفرة"  منطقة  يف   2017 أغسطس 
الوطني الليبي حتدًيا جسياًم أمام جهود ترتيب الداخل الليبي 
واإلعداد إلجراء االنتخابات الربملانية والرئاسية مثلام نصت 

عليه املبادرة الفرنسية.


