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 ... يف ليبيا (داعش)الدويل املزمع إقامته حملاربة  التدخل

 داعشالتحالف الدولي المزمع إقامته لمحاربة مآالت سنستعرض في هذه الورقة    
قليميًا  بسط نفوذها عبر وسائل وطرق لفي ليبيا، حيث تسعى الدول الفاعلة دوليًا وا 

مصالحها تم توجيهها وفق  ومن األحداثمختلفة، حتى يتسنى لها التحكم في سير 
 اإلستراتيجية، وبما يعزز أمنها القومي.

للتدخل  كبرى فاعلةومساعي حثيثة من دول  قويةرغبة  وجود في هذا السياق نالحظ
تلك في تصريحات رؤساء  ةانعكست تلك الرغب في ليبيا بذريعة محاربة اإلرهاب،

من  الحكومات المتعاقبة تمكنت ولم الليبية في الوقت الذي ضعفت فيه الدولة، الدول
التحتية للقوات  ىالبنذلك نتيجة لتدمير و ، تراب الوطن كامل على تهاسيطر بسط 

ثورة ، فبعد تدخل الناتو إبان داعشمن ذات الطرف الذي يسعى لمحاربة  المسلحة
زالة النظام السابق من فبراير السابع عشر لم يعمل على استقرار الدولة، بل عمل  ،وا 

منها، لتعم الفوضى وتدخل الدولة  اإلسالميةالمسلحة السيما  الجماعاتية على تقو 
 ().في نفق مظلم ليس من السهل الخروج منه

األراضي على  داعش تمددلنالحظ تزايد مستمر  وبمراقبة دقيقة للمشهد الميداني   
دم خ، هذه السياسة تالليبية لدولةا على ألسلحةاحضر استيراد  فرض ، في ظلالليبية

  .الستمرار في قيادة اللعبةل لواليات المتحدةا إستراتيجية
ومصالح  أجنداتعلى ليبيا لتمرير  بعض الدول الكبرىلدى  ضغطفداعش ورقة 

 .الدول الكبرى  لرغبات تنصاع حتىدوليه، 
تلك و عليا، ال هامصالح ةلخدمصناعه أمريكية تسخرها  داعشفبات من الواضح أن 
مع مصالح وأمن االتحاد األوروبي، حيث تشكل ليبيا العمق  السياسة تتعارض وبشده

 .كم عن سواحل روما 300تبعد حوالي  ، فهي االستراتيجي لألمن القومي األوروبي
                                                           

 - http://mobile.wnd.com/2015/01/generals-conclude-obama-backed-al-qaida/ 

 ية :األمن لسياساتلكالة المخابرات المركزية وهو نائب الرئيس لألبحاث في مركز واشنطن وعضو في أوضح كلير لوبيز، 

تم إنتاج األسلحة  ، لقدلوبيزابع نظيم القاعدة في ليبيا، وتتسهيل تسليم األسلحة إلى الميليشيات المرتبطة بتيقوم بكان ستيفنز 

وقد تم تمويل هذه األسلحة من قبل ، في مصانع أوروبا الشرقية والتي يتم شحنها إلى مركز الخدمات اللوجستية في قطر

ى متن الطائرات، عل هابعضوالسفن،  علىفي الغالب ويتم شحنها دولة اإلمارات العربية المتحدة وتسليمها عن طريق قطر 

 .(بنادق كالشنيكوف وقذائف صاروخية والكثير من الذخيرة) صغيرةأسلحة  منها كانت، ولتسليمها إلى بنغازي

http://mobile.wnd.com/2015/01/generals-conclude-obama-backed-al-qaida/
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موقع جغرافي يلعب دورًا حيويًا واستراتيجيًا له أهمية خاصة لألمن ب ليبياتتمتع 
مع لمجتمع الدولي القومي على المستوى اإلقليمي والدولي، وفي سياق تعامل ا

األوضاع غير المستقرة في ليبيا، والخوف من مخاطر متعددة األبعاد والتأثيرات، 
، للتنظيمات اإلرهابيةتؤكد إن ليبيا أصبحت بؤرة  المؤشراتحيث يرى أن جميع و 

السياسية للتعامل مع سائر المشاكل  تحالف دوليعليه بدأت الدول المعنية بتشكيل 
 .في ليبيا  واألمنية

 
 لمحاربة اإلرهاب في ليبيا األتي: (التحالف الدولي) تشكيل أسبابومن 

 
 دولي من إمكانية إعادة التجربة الروسية في ليبيا.ال التحالف تخوف .1
إقليميًا  انطالق للتنظيمات اإلرهابيةمركز بؤرة و الخشية من تحول ليبيا إلى  .2

 . ودولياً 
بعد خاصًة  ،ليبيا في رهابيةالتنظيمات اإل وانتشار تمدد ازدياد من الخوف .3

 والعراق . اسوريفي  بها تمني التيالكبيرة  الخسائر
تخوف دول التحالف الدولي من سيطرة التنظيمات اإلرهابية على منابع النفط  .4

والغاز، وانقطاع إمدادات النفط والغاز الذي سيؤثر في إستراتيجية االتحاد 
 األوروبي في مجال أمن الطاقة.

 ،من السواحل الليبيةإلى أوروبا  سبوق للمهاجرين غير الشرعيينازدياد غير م .5
 ــــــــــــ : يترتب عليه األتي

  غير الشرعيين مع المهاجرين تسلل إرهابيينإمكانية . 
 .زيادة انتشار الجريمة والمخدرات عبر الهجرة غير الشرعية 
 . مخاوف من التغيير الديموغرافي للدول األوروبية 
 تسبب أعباء على االقتصاد األوروبي. ةغير الشرعي زيادة الهجرة 
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 للتحالف الدولي لمحاربة اإلرهاب في ليبيا األتي: (اإلستراتيجية)األهداف 
 

ضعاف نفوذها اإلقليمي ،عزل وتطويق روسيا .1   والدولي . وا 
قطع الطريق على الدول الصاعدة خاصًة روسيا والصين، من الفرص  .2

  .قوياً  منافساً  تكونعودتها من أن  للحيلولة دون االستثمارية.
 من سيادتها، اختراق بهدف الستدراجها متعددة بوسائل الليبية الدولة إغواء .3

 امتيازات تعطي التي ،واالقتصادية والسياسية األمنية االتفاقيات توقيع خالل
 .لدول التحالف الدولي

قبل ولوج تلك التنظيمات اإلرهابية  للحد من مخاطرالقيام بعملية استباقيه   .4
 التنظيمات اإلرهابية ألرضيها. 

العمل على حصول معلومات على الخاليا اإلرهابية النائمة، المنتشرة إقليميًا  .5
  . ستخباراتياإل والتنسيق المعلومات تبادلودوليًا، من خالل 

د بعض المؤشرات والمعطيات بأن تدخل التحالف الدولي لمكافحة و وج .6
منها إثارة  ،قب ومخاطر كبيرة غير متوقعةاإلرهاب في ليبيا له عوا

ويسهل  ةالدول وتقسيم تفتيتالتي ممكن أن تؤدي إلى  االضطرابات الداخلية
  ().يها من الداخلف السيطرة والتحكم

 
 

الدراسات اإلسرتاتيجية  -:قسم إعداد  

 

                                                           
-  ال زالْت تبعاُت "الربيع العرِبي" تنِذُر بالكثير، وفَق ما 14دول إلى  5"نيويورك تايمز" تنشر خريطة جديدة للعالم العربى بعد تقسيم ..

"نيويورك تايمز األمريكيَّة، الِتي تحدثت عن إمكانيَّة إعادة رسِم الخريطة السياسيَّة في بلدان الحراك، بصورة تفِضي إلى  نشرته صحيفة
 نشرتها صحيفة"نيويورك تايمز" بشأنتقسيمَها إلى عدَّة دولَيات، ِفي أعقاِب ما عرفته من انقَسام، ُحَيال حكَّامَها الجدد، وهشاشة توافقهم 

دوليات، واحدة في الشمال الغرِبي للبالد، عاصمتها طرابلس، وأخرى  3كما توقعْت أْن تدفع بها النعرات القبليَّة إلى االنقسام إلى  ليبَيا،
 في الشرق تتبُع لبنغاِزي، زيادة على دولة "فزان"، التابعة لسبها.


