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   یبیل یاسیس ندهیآ
  )یسیبر ائتالف ژنرال حفتر و س دی(با تأک

  مصطفی قاسمی 
  

  
  

  30/02/1396تاریخ پذیرش نهایی:                15/02/1396تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
با شروع روند بیداري اسالمی از کشور تونس، کشورهاي مستعد بحران نظیر لیبی نیـز بـا قیـام    

ـ  9مردم مسلمان مواجه شدند و بعد از  ون، در ماه جنگ و درگیري بین نیروهاي قذافی و انقالبی
انقالبیون پیروز شدند. پس از پیـروزي انقالبیـون لیبـی، مرحلـه جدیـدي در       1390مرداد سال 

سـازي در ایـن    رسید روند دولت حیات سیاسی و اجتماعی این کشور آغاز شد. ابتدا به نظر می
یـه،  هاي اول رغم این امیدها و تالش  هاي اندکی طی شود؛ اما به کشور به آرامی و با فراز و نشیب

پس از سقوط قذافی نه تنها یک دولت قدرتمند و مردمی در لیبی شکل نگرفـت، بلکـه بعـد از    
هـاي مـؤثر    سال از انقالب لیبی، هنوز اختالفات شدیدي بین مقامات و گروه 6گذشت بیش از 

شود شاهد حضـور دو دولـت و دو پارلمـان در لیبـی      در این کشور پا برجاست که باعث می
ترین نیروهاي میـدانی مـؤثر در لیبـی، ژنـرال حفتـر اسـت کـه بـه دلیـل           همباشیم. یکی از م

اي و بـین المللـی از او    هایی که از سوي برخی بازیگران منطقه هاي میدانی او و حمایت پیروزي
هاي اصلی به دست گـرفتن حکومـت در لیبـی     عنوان یکی از گزینه شود، توانست خود را به می

     آینده مطرح کند.
شود که در میان بازیگران داخلی لیبی، ژنـرال حفتـر    ساس، این پرسش مطرح میبر همین ا

چه جایگاه و نقشی در آینده سیاسی لیبی خواهد داشت؟ بنابراین هدف از این نوشتار، بررسـی  
هاي ژنرال سیسی از ایـن   آینده سیاسی لیبی با تأکید بر نقش ژنرال حفتر در آینده لیبی و حمایت

  مسئله است.  
  

   گان کلیديواژ
  لیبی، انقالب لیبی، آینده سیاسی، ژنرال خلیفه حفتر، ژنرال عبدالفتاح سیسی.

                                                                                                                                         
 قایپژوهشگر حوزه شمال آفر الملل، نیروابط ب يدکتر يدانشجو 

  65ـ 94؛ صفحات 1396بهار ، 69، پیاپی 1، شماره هجدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هجدهم،

 
شماره

 1
، پیاپی 

69
، بهار 

1396
  

 

 

 66  

 

 

  مقدمه
در شمال آفریقاست که ساختار آن مبتنی بر قبایل اسـت و از   عربی کشوري لیبی

 پهنـاور  کشـور  شـانزدهمین  و آفریقـا  قـاره  لحاظ مساحت، سومین کشور پهناور
 الجزایر نیجر، چاد، سودان، مصر، کشورهاي با شود. این کشور محسوب می جهان

 حوزه کشورهاي میان در ساحل ترین داراي طوالنی مشترکی دارد و تونس مرز و
  .است کیلومتر 955 و هزار حدود با مدیترانه دریاي

 سـال  از پیش تا این کشور نیز نفتی ذخایر است و لیبی درآمد اصلی منبع نفت
 دلیـل  همین بود و به شده برآورده بشکه لیونمی 500 و میلیارد 41 میالدي، 2010

   .دارد قرار آفریقایی خیز نفت کشورهاي در صدر
بعد از وقوع انقالبات منطقه شمال آفریقا، لیبی از کشورهایی بود کـه در ایـن   
مسیر گام نهاد و مردم این کشور شاهد سقوط و کشته شدن قذافی شدند. بعـد از  

این امیدواري وجود داشت که جامعه لیبـی، بـا    ساله قذافی، 42پایان دیکتاتوري 
هاي طوالنی دیکتاتوري، مسیر خـود را بـه سـمت دموکراسـی پـیش       تحمل سال

ساالري نهادمند نینجامیـده،   خواهد گرفت؛ اما این انقالب نه تنها تا کنون به مردم
  هاي گسترده نیز بوده است.  بلکه شاهد انواع خشونت

ي مسلح زیادي کـه هـر کـدام خـود را انقالبـی      ها بعد از سقوط قذافی، گروه
اي در این  هاي گسترده هاي قذافی، خشونت نامند، با دستیابی به انبارهاي سالح می

اند و هرکدام در پی دستیابی به حـداکثر سـهم قـدرت در لیبـی      کشور ایجاد کرده
؛ هاي مسلح، تمایلی به تشکیل دولت قدرتمند ندارند هستند. بسیاري از این گروه

زیرا تشکیل دولت و ارتش مقتدر به معناي ضعف و در نهایت حل شدن آنهـا در  
 گـروه  صدها مسلحانه  درون دستگاه نظامی حکومت مرکزي خواهد بود. درگیري

 لیبی و نبود دولت قدرتمند مرکزي، سیاست عرصه در آشفتگی بزرگ، و کوچک
بهتـر از دولـت   اسـت و عنـوانی    کـرده  بـدل  کشـورها  تـرین  آشفته از یکی به را

توان بر وضعیت این کشور بعد از انقالب نهاد. در حال حاضر، در  ورشکسته نمی
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پارلمـان و دولتـی کـه در شـرق لیبـی       لیبی دو دولت موازي حاکم است: نخست
قرار دارد که ژنرال خلیفه حفتـر در ایـن مجموعـه     مصر (طبرق) و در همسایگی

 السـراج کـه در   وزیـري فـائز   وفـاق ملـی بـه نخسـت     دولت شود. دوم تعریف می
واقع و بر اساس مذاکرات صخیرات تشکیل شـده   کشور این پایتخت ،»طرابلس«

و مورد قبول جامعه جهانی است. البتـه در کنـار ایـن دو نیـروي اصـلی، قبایـل،       
 منـافع  اسـاس  بـر  اسـت  نظامیان زیادي نیز حضور دارند که ممکن ها و شبه گروه
 گسترش دنبال به غالباً و بپیوندند لیبی در درگیري اصلی هاي گروه از یکی به خود
  هستند. لیبی نفتی مناطق در خود نفوذ

با توجه به جمعیت کم و درآمد سرشاري که لیبی از فـروش نفـت دارد، ایـن    
تواند در صورت برخورداري از ثبات و استقرار یک دولت قدرتمنـد در   کشور می

فت را طی کند و بـا توجـه بـه تفکـر     ترین زمان، مسیر پیشر این کشور، در سریع
خواهی که در این کشور وجود دارد، به یک  اسالمی مردم لیبی و فرهنگ استقالل

   بازیگر مؤثر در خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل گردد.
ها در لیبی، این مسـئله باعـث شـده دشـمنان خـارجی بـا        با توجه به این پتانسیل
اخلـی، امنیـت را بـه کـاالیی نایـاب در لیبـی       هاي مسلح د دخالت و حمایت از گروه

تبدیل کنند و بعد از گذشت شش سـال از قیـام مـردم ایـن کشـور، هـر روز شـاهد        
گسترش هرج و مرج در این کشور باشیم. البته ناامنی ناشـی از ایـن هـرج و مـرج را     

یی رغم مسافت کمی که لیبی با کشورهاي اروپـا  نامید؛ زیرا به» ناامنی کنترل شده«باید 
دارد، تا کنون آثار این ناامنی در اروپا مشاهده نشده؛ بلکـه ایـن نـاامنی خـود لیبـی و      

  برخی از همسایگان این کشور مانند مصر، الجزایر و تونس را متأثر کرده است.  
هاي موجود در لیبی تـالش   مصر به عنوان یکی از کشورهاي اثرپذیر از ناامنی

ن کشور بر سر قدرت آیـد. لـذا طـی چنـد     سویی در ای کند دولت مقتدر و هم می
هایی از ژنرال حفتر داشته است. حمایت این کشـور و برخـی    سال اخیر، حمایت

ویژه امارات باعث شـده ژنـرال حفتـر     دیگر از کشورهاي عربی مانند عربستان به
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هایی در مبارزه با  عنوان فرمانده ارتش لیبی و بازوي نظامی دولت طبرق پیروزي به
دست آورد. این مسئله بر وزن و جایگاه ژنرال  گرا به تروریستی و افراط هاي گروه

آفرینـان در آینـده سیاسـی لیبـی      حفتر افزوده و او را به یکی از بازیگران و نقـش 
  تبدیل کرده است. 

 روش با توجه به اهمیت تحوالت لیبی، در ایـن مقالـه تـالش خواهـد شـد بـا      
لیبـی و   در امنیتی سیاسی ـ  بحران مراراست ضمن بررسی چرایی توصیفی ـ تحلیلی 

 پـذیرش  داخلـی  هـاي  این کشور، زمینـه  سیاسی و میدانی صحنه در مؤثر بازیگران
آن  سیاسی آینده ترین نیروهاي مؤثر در صحنه میدانی در عنوان یکی از مهم به حفتر

ی عنوان یکی از همسایگان لیبـ  تحوالت لیبی بر مصر به تأثیرواکاوي شود. در ادامه، 
 در قـدرت  اسـتقرار  در حفتر و سیسی هاي بررسی خواهد شد و بعد از بیان چالش

    با توجه به حضور حفتر ترسیم خواهد شد. این کشور سیاسی لیبی، آینده
  
  . مدخل نظري: نقش و حضور نظامیان در عرصه سیاسی لیبی1

 در امیـان نظ حضـور  ، خاورمیانـه  سیاسی فرهنگ بر  ها  شکاف  تأثیرگذارترین از  یکی
  عرصـه  در نظامیـان  ویژه امتیاز وجود. است منطقه این کـشورهاي سـیاسی عـرصه
 کشـورها،  ایـن   در  نــظامی   کودتـاي   گیـري  شکل و وقوع از ترس و سیاسی  قدرت
 و کرده مواجه مشکل با گذشته هاي دهه طی منطقه این در  را  دموکراتیزاسیون روند

  در  نظامیان قدرت کاهش با کشور یک در  کامل  دموکراسی  حضور که دلیل بـه این
 دهـه  و بیستم قرن مـنطقه در این سـیاسی روند دارد،  معکوس  رابطه  سیاسی  عرصه
  اسـت. بوده حرکت در ناقص دموکراسی یک سوي به و یکم بیست قرن اول

 کرده ایجاد خاورمیانه کشورهاي داخلی سیاست  در دوري رونـد شـکاف، این
 مدنی جامعه بند نیم فضاي سـیاسی، قـدرت عرصه سوي به نظامیان رکتح با که

 جایگـاه،  ایـن  دوبـاره   گیـري   بــازپس  بــراي  مــدنی  نیروهاي حرکت با و بسته
 در رونــد  ایـن . شوند می رانده نظامی مراکز و ها پادگان سوي به ارتشی نیروهاي
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  .شود می دیده وضوح به خاورمیانه کـشورهاي از بـسیاري
. دارد وجـود  ســیاسی  عــرصه  در نظامیـان  حضور  درباره  مختلفی هاي ریهنظ

ایـن   عوامـل  از یکی و سیاسی ثباتی بی نشانه نظامیان دخالت است معتقد جوویتز
 بیشـتر  سیاسـی  ثبـاتی  بـی   باشـد   بیشتر نظامی مداخله هر اندازه است و  ثـباتی بی
 مــوتر  پـرل  و هانتیگتون ر،نوردلینگ طرف از که اي حرفه ارتش نـظریه. شـود می
احـزاب و  ( نهادهـا   گــیري   شــکل  صورت در که  است فرض این بـر شـده ارائه

 بـه . کنـد  می پیدا کاهش سیاسی عرصه در نظامیان دخالت ،)گذاري قانون مجالس
 سیاسـی  عــرصه  در نـظامیان مداخله کاهش باعث شدن نـهادینه عـبارت دیگر،

   .)5: 1388 لطـفیان،(شـود  مـی
 تنهـا  نه که اسـت زده سـیاست اي جامعه ویژگی پراتوریانیسم ، هانتینگتون  نظر از

. دارنــد  دخــالت  آن سیاسـی  امور در نیز دیگري اجتماعی نیروهاي بلکه نظامیان،
 گـروه،  سـرنوشت در نـه  کشاند می  سیاست  در دخـالت به را نظامیان که هایی علت
 نهادهـاي  ضـعف  یـا  نبود  در ویژه به ها علت این. ـدان نـهفته جامعه ساختار در بلکه

  .) 289 - 281: 1386 هانتینگتون،(دارد  ریشه جامعه کارآمد سیاسی
 ولی دارد؛ طـوالنی اي سابقه خاورمیانه در سیاسی عرصه در نـظامیان  حـضور

 ارتـش  کمـک  تجربه بـه بـیستم  قرن   در خاورمیانه در ارتـش واالي جـایگاه این
 در قشـر  ایـن   حضـور .  گـردد   برمـی  کشـورها  این در سازي دولت و سـتقاللا بـه

مصـر   نـظامی رهـبران. است بارز خاورمیانه مختلف کشورهاي در سیاسی عرصه
مسـئله  . گــرفتند  دسـت  بـه را قـدرت نظامی، کودتاي با) 1969( لیبی و)  1952(

 رژیم  به ارتـش یانه،خـاورم کـشورهاي بیشتر در« کـه است میان این این بارز در
  .)14 -7: 2002روبین، » (دموکراتیک نظام به یا ملت به تـا اسـت وفادار
 اخیر  دهه چند طـول در وضـوح به  سیاسی  عرصه  در نظامیان حضور لیبی، در
 ارتـش  کـارگیري  بـه  نحـوه  و قـذافی  رسیدن قدرت به نوع. اسـت مـشاهده قابل

 در امنیتـی  نیروهـاي  و ارتـش  پررنگ  نقش  نشانگر  حکومتش، طول در او توسط
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 خــود  قـدرت قذافی. بود کشور این در  بـند  نـیم مدنی جامعه حتی نبود و جامعه
 ارتش افسران از شماري ، سال  این  در. بود ارتش 1969 کودتاي مدیون لیبی در را
 ار ادریس پادشاهی داشت، سن  سال  27  زمان آن در که قذافی معمر فرماندهی به

 در . قـذافی  کردند برپا لیبی در سوسیالیستی را مردمی جماهیر سپس و برانداختند
  بـه   دسـت  ارتـش،  کمـک  بـا  و خود جهان سه فلسفه طریق از حـکومتش طـول
 از انجـام دهـد و   سـازي  یکسـان  بتواند طریق این از تا زد استبدادي دولت ایجاد
 دوره در. کنـد  اقـدام  منسـجم  نهادي ایجاد براي قبایل کردن  مطیع و  حذف  طریق
 در قذافی خود که طوري نداشت؛ به وجود مدرن  مـعناي  به مـدنی جـامعه قذافی،
 او دوره در لیبی سـیاسی نظام. نامید می  جدید  دیکتاتوري  را حزب سبزش، کتاب

 بر مبتنی مـدنی سـیاسی نـهادهاي و ها  گروه ، احزاب مدنی، جامعه به اتکا جاي به
 و احـزاب  تشـکیل  . بـود   خودکامـه  و  اسـتبدادي  کـامالً  ارتش، و اي قبیله حمایت
 سرکوب نظامی نیروهاي تـوسط  مـخالف هاي گروه و بود نیز ممنوع مدنی جامعه

  .)8:  1392 ، جمعه  امام( شدند می
 بودند قبایل ، برشمرد  مدنی نهاد عـنوان بـه قـذافی دوره در توان می که نیرویی تنها

 سـوي  از همـواره   نیـز  نهاد این که کـنند وجود ابراز بند نیم صورت به وانستندت می که
 از اطاعـت  پـرچم   شـدند   مــی  مجبـور  آن سـران  سرکوب و ارتش و امنیتی نهادهاي
  افـزایش  با مدنی نهادهاي نقش کاهش قذافی،  حکومت  طول  در. بـرافرازند را قـذافی
  مـدنی  نهادهـاي  بـا  خـود  حکومت طول رد قذافی. بود همراه جامعه در ارتش  نقش

 مجلـس  کـرد  مــی   اعـالم   گـذاري  قانون  مجالس با  رابطه  در که طوري به بود؛  مخالف
 کـاري  دغـل  حل راه پارلمانی هاي رژیم و است ملت قبال در نیرنگ  یک ، ملی شوراي
 مـومی ع  آراي  بـه  مراجعه با رابطه  در او همچنین. هستند دموکراسی مشکل  حل  براي
 و اسـت  دموکراسـی  برابـر  در کـاري  فریب یک مـردمی، آراي  بـه  مراجعه بود معتقد

  ).76- 78: 1393(سمیعی اصفهانی،   هستند مدرن دیکتاتوري احزاب،
  ملی  نجات جبهه چون مخالفی  نیروهاي  حذف به ها  فرض  پیش  همین با قذافی
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 مخـالف  مــدنی  نـیروهاي بقیه و المسلمین اخوان نیروهاي ،1980-1990دهه  در
 در  امنیتـی   نیروهـاي  نقـش . زدمـی  دسـت  خود  امنیتی  و نیروهاي ارتش طریق از

 بـراي  امنیتـی  نیروهـاي  کـه  بـود  گسترده  به حدي لیبی در  مدنی  نیروهاي  حذف
 ایـن  در.  رفتنـد   می خارجی کـشورهاي و امـریکا تا حتی مخالف نیروهاي حذف
 نقـش  افـزایش  شـود،   می  دیده قبل دوره  از بیش  از قذافی  بعد  لیبی در آنچه میان،

 در امنیـت  کـاهش  و نظـامی  شـبه  نیروهاي پررنگ حضور دلیل به نظامی نیروهاي
  گــرفتن   قـرار   حاشـیه   در باعـث  موضوع، هـمین کـه اسـت انقالب  از  بعد  دوره

 محابـاي  بـی  رشـد  سـایه  در آن شدن تر کوچک بهتر، عبارت به و  مـدنی  جـامعه
اسـت (سـمیعی    کشـور  ایـن  در انقـالب  از پـس  نظـامی  هاي تنش و گري نظامی

  ).76-78: 1393اصفهانی، 
 تفکر پایه بر که جاي این به لیبی با توجه به عدم توسعه فرهنگ سیاسی، جامعه

 کنـد  می حرکت اسلحه زور سمت به بگیرد پیش در را اختالفات حل راه مذاکره و
 را موضـوعات  دارند قصد گرایان افراط و سکوالر گرا، سالما اعم از نیروها همه و
سـال   42کننـد. در ایـن میـان، مردمـی کـه بعـد از تحمـل         رفـع  زور بـر  تکیه  با

گیري نظامی دموکراتیک  امیدوار به شکل 2011دیکتاتوري قذافی، با انقالب سال 
اي  ره، چـا »امنیـت «ها یعنـی   بودند، در وضعیت فعلی براي دست یافتن به حداقل

جز روي آوردن به کسی که بتواند حتی با قربانی کردن سایر حقـوق شـهروندي،   
  امنیت را برقرار کند، ندارند.

  
  . چرایی استمرار بحران سیاسی ـ امنیتی در لیبی2

گذرد، این کشور وارد بحرانی شـده   سال از قیام مردم لیبی می 6که بیش از  با این
اند که در یـک   ي باعث استمرار این بحران شدهکه هنوز ادامه دارد. عوامل متعدد

 توان به عوامل داخلی و خارجی اشاره کرد. بندي کلی می تقسیم

 نخبگان بین درگیري به توان می لیبی در بحران ایجاد در مؤثر داخلی عوامل از
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 اي قبیله رویارویی آنان، سیاسی رقباي و گرایان اسالم بین درگیري قدیم، و جدید
 در خشـونت . کرد اشاره نظامیان شبه حاکمیت و لیبی دولت فروپاشی ،اي منطقه و

 قـدرت  و اقتصـادي  منابع به نیل براي گوناگون هاي گروه مبارزه به اصل در لیبی
 مقتـدر  گـر  میـانجی  یک فقدان و نهادي خأل از که گردد برمی کشوري در سیاسی
ـ  الزم تـوان  و اقتـدار  از که گري میانجی برد؛ می رنج مرکزي  الـزام  و اجبـار  رايب
باشـد   برخـوردار  کشـور  ایـن  در امنیـت  و ثبات تحقق منظور به دیگر هاي گروه

 ).1393پور،  (عوض

 چنـین  ویژگـی  تـرین  مهـم . اسـت  اي قبیلـه  سـاختاري  لیبی، اجتماعی ساختار
 دولـت  تشـکیل  ایـده  شـده  موجـب  همـین  و است تمرکزگرایی عدم ساختاري،
 عـدم  آنچـه  .نشـود  مواجـه  لیبـی  قبایل استقبال با مرکزي اعتماد مورد و قدرتمند

 قبایــل، بــین اختالفــات وجــود کــرده، تقویــت را لیبــی قبایــل در تمرکزگرایــی
 حاشـیه  بـه  از بـیم  و امنیـت  تـأمین  حوزه در ویژه به مرکزي دولت به اعتمادي بی

 جملـه  از قبایـل  از برخـی  برابر در قذافی زمامداري دوره در که است شدن رانده
  .شد اعمال کشور این شرق قبایل

 ویژه به را قبیله هر مخصوص نظامی شبه هاي گروه تشکیل ایده مذکور، عوامل
 بـه  قذافی زمان در قبایل این اغلب چون کرد، تقویت لیبی شرق ساکن قبایل میان

 17 انقـالب  آتش شدن ور شعله محض به دلیل همین به بودند. شده رانده حاشیه
 جـدایی  خواستار آن از پس و پیوستند انقالب موج به شرقی مناطق قبایل فوریه،

 ).1393شدند (شفیعی،  مرکزي دولت از

 نـژادي  حتـی  و مـذهبی  هاي اقلیت از یمن و مصر تونس، برخالف لیبی اگرچه
 و سـاالري  مـردم  گیري شکل براي بزرگ فرصتی خود امر همین و نیست برخوردار
 بـه  منتسب قذافی، عناصر به ابستگانو لیبی در اما آید، می شمار به آن مردم همراهی
 و تروریسـتی  هـاي  گـروه  سـنتی،  هـاي  سـلفی  سکوالر، هاي گروه المسلمین، اخوان
 هـاي  جریـان  و تفکـرات  ایـن  وجـود  کـه  هسـتند  بحـران  داخلی بازیگران افراطی
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اسـت (لطیفـی    شـده  ملـی  وفـاق  دولـت  گیري شکل از مانع متعارض و نامتجانس
 دنبـال  را خـود  مطالبـات  و هـا  خواسـته  نخست روهانی از هرکدام ).1395 رستمی،

تـا   لـذا  هسـتند؛  آرا تشـتت  دچار و ناهمگون خود داخل در نیز زمان هم و کنند می
 بـه  کنـد  تـأمین  را ملی منافع که مشترکی محور حول اند نتوانسته نیروها همه کنون
 تتضادهاسـ  تشدید و قدرت عملی تجزیه حالتی، چنین جبري نتیجه برسند؛ توافق
 کشـور  اصـلی  مسـائل  سـر  بر گیري تصمیم فقدان در را آن عینی نمونه توان می که

 نبـودن  دار ریشـه  فکـري،  نـاهمگونی  بـر  ). عـالوه 1394کرد (ابراهیم نیـا،   مشاهده
 بسوزد. بحران آتش همچنان در لیبی است شده باعث ساالري مردم و دموکراسی

  
  . بازیگران مؤثر در صحنه میدانی و سیاسی لیبی3

  الف) بازیگران داخلی
هاي مسلحی که در لیبـی بعـد از قـذافی    نظامی و گروهعالوه بر صدها گروه شبه

اصـلی را در صـحنه میـدانی     دو نیروي مؤثر و توانحضور دارند، به طورکلی می
  لیبی برشمرد:

 و المسـلمین   اخوان شامل ها جریان این ترین گرا در لیبی که مهمجریان اسالم. 1
 هاجریان این. دارند و خلیفه حفتر قرار سکوالر جریان مقابل در که است لیبی فجر
 پایتخـت  طـرابلس،  در عمـدتاً  گـرا  اسالم جریان. هستند ترکیه و قطر حمایت مورد
 در و ندارنـد  قبول شده، تشکیل طبرق شهر در که پارلمانی را و دارند حضور لیبی،
 گـرا،  اسـالم  بازیگران ترین مهم از کیی. پردازند می فعالیت به سابق ملی کنگره قالب

 نیروهـاي . کننـد  مـی  ایفا مهمی نقش قدرت معادله در که هستند لیبی فجر نیروهاي
دولـت وفـاق   . شوند می محسوب طرابلس در ملی کنگره اصلی حامیان از لیبی فجر

هاي مختلف در  السراج که نتیجه چندین دور مذاکرات بین گروه ملی به ریاست فائز
المللی نیـز اسـت، در طـرابلس اسـتقرار دارد و مـورد       مورد تأیید مجامع بین لیبی و

 مسـلح  هـاي  یگـان  از استفاده حمایت گروه فجر لیبی قرار دارد. دولت وفاق ملی با
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) هسـتند  مصراته شهر اهالی از اغلب و سلفی اخوانی، گرایش با( »لیبیا فجر« جریان
 در داعش علیه »مرصوص بنیان« ملیاتکه ع کرد عملیاتی اتاق چند تشکیل به اقدام
ملـی عـالوه بـر     وفـاق  حکومـت  منجر به آزادي ایـن منطقـه شـد.    »سرت« منطقه

هـا در لیبـی نیسـت و هنـوز نتوانسـته رأي       اختالفات درونی، مورد تأیید همه گروه
عنوان حامیان اصـلی و بـازوي    لیبی به فجر اعتماد پارلمان را نیز اخذ کند. نیروهاي

 شـهري  رهبـران  شامل گروه یک: شوند می تقسیم گروه دو به دولت نیزنظامی این 
 و طلبـان  تجزیـه  شـامل  نیـز  دیگـر  گـروه  و هسـتند  بند پاي مذاکرات به که مصراته
 مخالفت وگوها و دولت وفاق ملی گفت مذاکرات، با که هستند افراطی هاي تکفیري

 پیمـان  هم کشور این در داعش رسمی حضور از پیش تا لیبی فجر نیروهاي. کنند می
 در آنهـا  میـدانی  هـاي  موفقیت از زیادي بخش و بودند انصارالشریعه تکفیري گروه

  .  بود سیاست همین از ناشی نیز طرابلس
 داعـش  با انصارالشریعه ،2014 نوامبر در لیبی در داعش رسمی حضور از پس
 در شداعـ  حضـور  بـا  لیبی فجر زیرا شد، اختالف دچار لیبی فجر با و کرد بیعت
  )1395دارند،  تسلط لیبی بر که هایی بود (گروه مخالف کشور این

قـدرت در لیبـی دارد،    با توجه به مشکالتی که دولت وفاق ملـی در اسـتقرار  
ها و بازیگران مؤثر در لیبی را بـاز کنـد. یکـی از     تالش کرده باب مذاکره با گروه

ن او و سراج انجام شده این بازیگران، ژنرال حفتر است که چندین دور مذاکره بی
و توافقاتی نیز بین طرفین براي برگزاري انتخابات ریاسـت جمهـوري در مـارس    

 ).  2017بین ...،  التقارب صورت گرفته است (دواعی 2018

عنوان فرمانده ارتش و بازوي نظـامی دولـت طبـرق     ژنرال خلیفه حفتر که به .2
دست آورد و جایگـاه   هاي افراطی به هایی در لیبی در مبارزه با گروه توانسته پیروزي

 بـه  عنوان یکی از بـازیگران اصـلی و مـؤثر در لیبـی ارتقـا دهـد. ارتـش        خود را به
 علیـه  نظـامی  اقـدامات  بـه  دست »الکرامه«  عملیات قالب در حفتر ژنرال فرماندهی
در منطقه درنـه و بنغـازي زد و توانسـت بـر      سلفی و اخوانی گراي افراط نیروهاي
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  ).1395لیبی،  تحوالت روند به از شهر بنغازي نیز مسلط شود (نگاهیبخش مهمی 
تحصیالت نظـامی را در آکـادمی نظـامی بنغـازي      فردي است کهحفتر ژنرال 

گذراند و در شوروي نیز آموزش دید. حفتر بیست ساله یکی از نظامیـان جـوانی   
 ادریس سنوسـی براي سرنگونی پادشاه  1969بود که قذافی جوان را در کودتاي 

یاري کرد. وي همچنین یکی از اعضاي شوراي فرماندهی انقالب بـود کـه بـراي    
در  1987ال حفتـر در سـ   .اداره کشور در روزهاي پس از انقالب تعیین شده بـود 

جنـگ لیبـی و   در  چادعنوان فرمانده نیروهاي نظامی لیبیایی مستقر در  که به حالی
ها درآمد. دولت لیبی تالشی براي آزادي آنهـا   به اسارت چادي ،کرد عمل می چاد
 .اند کرده و اعالم کرد آنها از ارتش پیروي نمی نکرد

آزاد شـد و همـراه بـا تعـدادي از      1990وي بعد از چند سال زندان در سـال  
چنـد روز پـس از آغـاز قیـام عمـومی علیـه       رزمانش به آمریکا رفـت. حفتـر    هم

 فوریـه  17انقـالب  به کشـورش بازگشـت تـا در     2011حکومت قذافی در سال 

ن اعنـو  ه باشد. شوراي حکومت انتقالی لیبی در این دوران وي را بهمشارکت داشت
ی برگزیده بود که سومین مقام مهم در ارتش مخالفـان قـذاف   نیروي زمینیفرمانده 
و عمر الحریـري رئـیس سـتاد محسـوب      فرمانده کل قوا عبدالفتاح یونسپس از 

 ).Majorino, 2015( شد می

تشـکیل  » ارتـش لیبـی  «گاه نیرویی تحت عنوان  که قذافی هیچ وي به بهانه این
کمـی  داد. را تشـکیل   »ارتش ملی لیبـی «نداده، به همراه جمعی از نظامیان لیبیایی 

افسر و افسر وظیفه وي را فرمانده جدیـد   150حدود  ،پس از سقوط رژیم قذافی
دولت را در مقابل عمل انجام شده قـرار   کردندارتش لیبی اعالم و در واقع سعی 

 .اما مقامات دولت با این موضوع مخالفت کردند ؛دهند

کودتا علیه  وزیر وقت، وي را به انجام در ابتداي حرکت حفتر، زیدان، نخست
 شـرق  در بنغازي به که بعدي وزیر نخست الثنی، حتی عبداهللاحکومت متهم کرد؛ 

) دولـت ( علیـه  را کودتـایی  حفتـر  نظـامی  عملیـات  و بود نیز تحرکات رفته لیبی
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ولی پس از انتخابات پارلمانی و با توجه بـه تسـخیر پایتخـت    دانسته بود،  قانونی
پارلمان جدید به شهر طبرق منتقل شـدند و  توسط نیروهاي فجر لیبی، نمایندگان 

در حوزه امنیتی به حفتر پناه بردند. این اقدام به حرکـت حفتـر از دیـد دولـت و     
 در طبـرق  در را خـود  جلسات که لیبی پارلمان پارلمان طبرق مشروعیت بخشید.

 اعالم »کرامت« نظامی عملیات از را خود حمایت کند، می برگزار کشور این شرق
 گرفـت  هایی که حفتر در صحنه میدانی نشان داد، تصمیم عد از توانمنديب کرد و
 .کند ایجاد حفتر ژنرال براي  »ارتش کل فرمانده« عنوان با را سمتی

» ارتش ملی«حفتر که توانسته بود نظامیان سابق را جذب کند و نیرویی به نام 
ی، عمـالً از  هـا در گسـترش نـاامن    تشکیل دهد، با توجه به اقدامات پیشین سـلفی 

هاي گسترده مردمی در داخل لیبی برخوردار شد و مورد حمایت جریـان   حمایت
ویژه کشورهاي مصر، سـعودي، امـارات و ... قـرار    ضد اخوان در جهان اسالم به

دانستند  هاي انقالبی که خود را صاحبان اصلی انقالب می گرفت. در مقابل، گردان
فجر «ف با یکدیگر و تشکیل نیرویی به نام آرایی مقابل ارتش حفتر و ائتال با صف

جنگ داخلی را آغاز کردند. ژنرال حفتر در استراتژي خود اعالم کرد پس از » لیبیا
تصرف شهر بنغازي، شهرهاي درنه، سرت، مصراته و طرابلس را با قدرت نظامی 

شـود. در   کند و بر کل کشور مسلط می نظامی پاکسازي می از وجود نیروهاي شبه
بل، جریان فجر لیبیا اعالم کرد پس از تصرف پایتخت، مناطق ورشفانه، زنتان، مقا

در  نیـز  المسـلمین لیبـی   اخـوان  بنادر نفتی و شرق لیبی را تصرف خواهـد نمـود.  
جمهـور   رئیس( را نسخه برابر اصل عبدالفتاح سیسی، وي خلیفه حفترمخالفت با 
 ).1393 (خلیفه حفتر کیست، ) در لیبی دانستفعلی مصر

حفتر که از پشتیبانی بسیاري از افسران ارتش لیبی برخوردار اسـت و خـود را   
» کرامت لیبی«عملیاتی را با نام  2014در ماه مه  ،داند فرمانده ارتش این کشور می

هـاي   هـاي گـروه   نیروهـاي حفتـر پایگـاه    ،است. در این عملیات  به اجرا درآورده
بعـد از چنـد   که  ندلیبی هدف قرار داد نظامی را در بنغازي دومین شهر بزرگ شبه
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حفتـر  توانست تسلط نسبی بـر بنغـازي پیـدا کنـد.      2017سال مبارزه در جوالي 
و تکفیـري و   هـاي تروریسـتی   گـروه هدف از این عملیات را پاکسـازي لیبـی از   

  ت.کرده اس اعالم المسلمین اخوان
دهد که توان حفتـر در تصـرف بنغـازي و     نتیجه دو سال جنگ عمالً نشان می

همچنین توان فجر لیبیا در تصرف زنتان و بنادر نفتی متوقف شده است. حفتر بر 
قدرت هوایی و تجربه نظامی تکیه دارد و با کمبود نیرو و تسلیحات مواجه است. 

ي و تجهیـزات رزمـی و کمیـت بـاالي     آور نیروهاي انقالبی نیز بر روحیه جنـگ 
هاي شهري تکیه دارند؛ ولی فاقـد قـدرت هـوایی و     نیروي انسانی و تجربه جنگ

  . )35: 1393(خبرنامه تحوالت لیبی، فرماندهی متمرکز نظامی و سیاسی هستند 
حفتر توانست تا حد زیادي توازن قوا در لیبی را به نفع خود رقم با این حال، 

نظامیان مسلح و گسـترش   اوردهاي نظامی در رویارویی با شبهپس از دستو  بزند
دومین شـهر بـزرگ ایـن      ویژه بنغازي، نفوذ خود در بخش مهمی از شرق لیبی به

براي رسیدن به باالترین نقطه هـرم قـدرت از طریـق نـامزد     را کشور، گام بلندي 
لیبـی   شدن و انتخابش از سوي پارلمان طبرق براي فرماندهی کل نیروهاي مسلح

 و سیاسـی  عرصـه  بـازیگران  تـرین  اصلی و ترین مهم از یکی بردارد. بنابراین وي
  .Libya: no solution,2016)(شود  می محسوب کنونی لیبی امنیتی

  
  ب) حامیان خارجی 

 مسـائل  از در لیبـی، فـارغ   واحـد  دولت استقرار و دوگانه حاکمیت شدن برطرف
بـه عبـارتی    .دارد نیز ارتباط بیرونی رگ مداخله و خارجی عنصر به داخلی پیچیده

 کـرد؛ زیـرا   اشـاره  بایـد  هـم  خـارجی  ساز آشوب عنصر به داخلی متغیر کنار در
اسـت   در لیبـی افـزوده   فراگیـر  بحـران  عمـق  بر درگیر هاي طرف از داري جانب

    ).1393(یزدانی،
 هسـتند،  جبهه یک در که ملی ارتش از بخشی و طبرق دولت حفتر، نیروهاي
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 از لیبـی  فجـر  مسلح نیروهاي المسلمین و عربستان، اخوان امارات، مصر، سوي از
 ایـن  شوند. با توجه به وضعیت آشوبناك لیبی، در می پشتیبانی قطر و ترکیه جانب
 تـأثیر  بحـران لیبـی نخسـت    دارند؛ زیـرا  لیبی همسایگان را نگرانی بیشترین میان

 شـرایط  با مقابله به توان حد تا مسیر این در کردند سعی لذا دارد، آنان بر مستقیم
 در تا کنون و است واحد لیبی هدفشان همسایگان بپردازند. هر چند لیبی در فعلی
 انـد؛  کرده برگزار اسپانیا و الجزایر مراکش، تونس، در متعددي جلسات زمینه، این
  و حمایت از ژنرال حفتر است. طبرق دولت سمت به ها آن وزن سنگینی ولی

نیز یک طرف مهم معادله اوضاع بحرانی در لیبـی را تشـکیل    هاي غربی دولت
عملیات اصلی سرنگونی قـذافی   ،ها که در قالب نیروهاي ناتو دهند. این دولت می

نقـش   ،زده هاي دوگانه خـود در ایـن کشـور بحـران     را برعهده داشتند با سیاست
 ،ل حاضـر ند. در حـا ا ههاي تکفیري و افراطی ایفا نمود اصلی را در گسترش گروه

گو و آشتی ملـی در لیبـی   و ها به رهبري آمریکا و فرانسه، از ضرورت گفت غربی
آورند و با اعزام نماینده سازمان ملل به صورت ظاهري، تـالش   سخن به میان می

 . )1393(یزدانی،  در جهت حل سیاسی بحران لیبی دارند

 نشان ندادندلیبی  به حضور نظامی مستقیم در یتمایلدر دروه اوباما ها  آمریکایی
و تالش کردند با هر دو دولت مستقر در لیبی تعامل داشته باشد، اما ترامپ با روي 

 در آمریکـا  سـفیر  ترور کار آمدن دولت خود، حمایتش را از ژنرال حفتر اعالم کرد.
 خشـمگین  انقالبیون دست از را سفید کاخ چنان آن معترض انقالبیون دست به لیبی
. گیـرد  قـرار  شـان  اهـداف  مسیر در اوضاع تا بودند فرصتی دنبال به نیز آنها که کرد

 آمریکـایی،  مقامـات  بـا  او سـویی  هـم  و کشور این در حفتر سال 20 از بیش اقامت
 و آمریکاسـت  به آفریقایی کشور این وابستگی و قدرت قبضه براي مناسبی فرصت

 امیدوارانـه  اهینگـ  مصر امارات و سعودي، همراهی به توجه با واشنگتن رو این از
ایـن میـان، هرچنـد     در ).58: 1393(خبرنامه تحـوالت لیبـی،   دارند  حفتر ژنرال به

 ندارند لیبی اوضاع در مستقیم حضور به تمایلی) فرانسه و ایتالیا ویژه به( اروپاییان
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 از حمایـت  بـا  و کننـد  واگـذار  لیبـی  همسـایگان  به را نقش این کنند می سعی و
 گفـت  سـازند، بایـد   محقـق  را خـود  نظـر  مـورد  افاهـد  کشـور  این همسایگان
 از یکی لیبی و هستند آفریقایی جویان پناه شمار افزایش نگران اروپایی کشورهاي
 گفته. شوند می اروپا روانه از آنجا قایق با آفریقایی جویان پناه که است کشورهایی

 يبـرا  خـود  کنتـرل  تحـت  منـاطق  در خوبی کنترل حفتر، ژنرال نیروهاي شود می
 نبـود  دلیل به لیبی دیگر مناطق در که درحالی دارند؛ جویان پناه عبور از جلوگیري
 نتیجه بـه  در .شود نمی انجام عمالً کنترلی چنین جدي، شده سازماندهی نیروهاي

 یـا  حفتـر  تمایـل دارنـد ژنـرال    بیشتر ایتالیا مانند اروپایی کشورهاي رسد می نظر
 جویـان  پناه مشکل از حداقل تا باشد داشته تدس در را لیبی کنترل او مانند فردي
 خبـري  پایگـاه  .اسـت  کرده باز حفتر حساب نیز روي ژنرال پاریس .یابند رهایی
 حفتـر  بـود کـه   گفتـه  فرانسه دفاع وزیر لودریان، اف جان بود: نوشته لیبی البوابه
هاي حفتر در صحنه میـدانی   ها و موفقیت پیروزي است. لیبی در حل راه از بخشی

یبی یکی از دالیل تمایل کشورهاي اروپایی به حمایت بیشتر از حفتـر اسـت. بـا    ل
این حال ژنرال حفتـر چنـدان از عملکـرد کشـورهاي اروپـایی راضـی نیسـت و        

  هاي بیشتري را از آنها انتظار دارد. حمایت
 خواسـتار  مسـکو،  بـه  سفر با حفتر شده سبب غرب و اروپا منفعالنه عملکرد

 سـفر  در وي شود. تکفیري هاي تروریست با مقابله براي ورکش این ارتش تقویت
 و ثبات بازگرداندن در روسیه دولت است که آن خواستار که اعالم کرد به روسیه
 آنـان،  رأس در و لیبیـایی  مداران سیاست واقع در کند. کمک لیبی ارتش به قدرت
  کردند: یم دنبال را هدف چند سفرها گونه این ثنی و ژنرال حفتر از عبداهللا

 مواضع ادامه صورت در که بدهند اروپا ویژهبه غرب به را پیام این که این نخست 
  کنند؛می روسیه براي پایگاهی به است اروپا نزدیکی در که را لیبی منفعالنه،
 اتخـاذ  بـا  لیبـی  که بدهند را هشدار این فارس خلیج حاشیه کشورهاي به دوم

 همسـایگان  از کـه  هـایی  کمـک  ضمن و یستن تنها منطقه این در فعال دیپلماسی
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 روسـیه  جمله از امنیت شوراي اعضاي دیگر کمک دنبال به کند می دریافت خود
  ).1394است (ابراهیم نیا، 

هاي آمریکا و همچنـین نزدیـک بـودن حفتـر بـه       تعریف و تمجید مقامدر مجموع 
 .وجود بیاورد ي را بهالمللی از و بین  هاي تواند اجماع حمایت روسیه، مصر و الجزایر می

 
  هاي داخلی پذیرش حفتر در آینده سیاسی لیبی . زمینه4

بسیاري از مردم و نخبگانِ لیبیِ نوین جویاي بازیابیِ وحدت، ثبات و امنیت لیبـی  
هستند؛ اما در حال حاضر چنین توانی در ساختار نوپـاي لیبـی وجـود نـدارد. در     

طلب براي کسـب قـدرت   ا فرصتهاي ملی و یچنین شرایطی امکان ظهور چهره
  شود. نیز فراهم می

 گذاشـتن  کنـار  بـا  جـز  سیاسی چالش لیبی، کنونی وضعیت و حاضر حال در
 لیبـی  شـدن  پـاره  تکه از از طرف دیگر ترس نیست. و نبوده حل قابل اختالفات

 در کشـور  ایـن  مـداران  شود تـا سیاسـت   فراهم هایی زمینه باعث شده تا حدودي
  بیایند. کوتاه یکدیگر به نسبت خود مواضع

 و تروریسـتی  هـاي  گـروه  فعالیـت  و نفوذ گسترش امنیتی مسئله بعدي چالش
 باشـد؛  نداشـته  معنـا  امنیت نام به اي واژه اساساً شده سبب اسلحه و انسان قاچاق
 شـکل  به کشور محیط اگر که اند رسیده نتیجه این به لیبی در مداران سیاست لیکن
 و سـومالی  بـه  کشور این گیرد قرار قاچاقچیان و ها تروریست اختیار تحت کامل

 انتقـال  بحـث  از تـوان  می نمونه عنوان به که شد خواهد تبدیل دیگري افغانستان
 و اعضـا  میـان  جـدي  شـکل  به که لیبی هاي تروریستی خاورمیانه به گروه پایگاه
 اجتماعی، و اقتصادي چالش سومین مسئله، کرد. یاد است، مطرح گروه این سران

 و خـارج  بـازار  از لیبی نفت عمالً شد است که سبب ثبات عدم و امنی نا وضعیت
 شـده  سـبب  موضوع این شود. مسدود نیز کشور این بانکی هاي حساب از برخی

 به همسایه کشورهاي به مهاجرت افزایش شاهد روز هر امنیت، و کار نبود دلیل به
 غـرق  کنـیم یـا   مهـاجرت  تـونس  به لیبیایی میلیون دو به نزدیک اکنون که شکلی
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  ).1394باشیم (ابراهیم نیا،  اروپا راه در آنان هاي قایق شدن
هـاي حفتـر    یکی از برگ برنـده  تسلط حفتر بر منطقه هالل نفتیدر این میان، 

منطقـه  براي حضور و ایفاي نقش در آینده سیاسی لیبی است. منطقه هالل نفتـی،  
هاي موقت شرق و غرب  ه و دولتبسیار مهمی در لیبی و در وسط لیبی واقع شد

تواند توازن قدرت بین شرق و غرب را تغییـر   لیبی معتقد بودند که این منطقه می
ر حال حاضر صادرات نفت را در دست گرفته و قدرت برتـر شـده   د حفتر .دهد
تـا   100صادرات نفت لیبی در این چند سال از یک و نیم میلیون بشکه به . است
 بعد از گرفتن هالل نفتی صـادرات نفـت تـا    رسیده بود، هزار بشکه در روز 200
آغاز صـادرات نفـت فضـاي روانـی      هزار بشکه در روز افزایش یافته است، 500

تواند تـا حـدي امیـد و آرامـش را بـه لیبـی        خوبی را در جامعه ایجاد کرده و می
 ).1395(اکبري،  بازگرداند

 و نـاامنی  شرایط ادامه به توجه با داخلی بستر در حفتر ژنرال می رسد نظر به
 روبرو خوبی اقبال با بتواند لیبی مردم روزمره اجتماعی و زندگی سخت وضعیت

 تجهیـزات  قدرت یک هم و دارد را نظامی رهبر یک کاریزماي هم که کسی. شود
 تواندمی که ايچهره عنوانبه ایشان به لیبی مردم از خیلی و دارد اختیار در نظامی
 را حفتـر  ژنـرال  لیبی، مردم .کنند می بدهد، نگاه نجات مزمن امنینا این از را آنان
 مسـلح  هاي گروه ناامنی مقابل در را آنها تواند می شناسند که می اي چهره عنوان به
 ایـن  و دهد نجات است، حاکم لیبی در که بعد از انقالب مرجی و هرج شرایط و

 لیبـی  در قـدرت  رأس بـه  حفتـر  ژنـرال  رسیدن مناسبی، براي نسبتاً بستر حمایت
  ).1393است (فخر طاولی، 

در دو انتخاباتی که در لیبی بعد از انقالب انجام شد، گـرایش مـردم لیبـی بـه     
هـا   گرایان بود. گرایش جامعـه لیبـی بـه لیبـرال     ها و مستقلین بیش از اسالم لیبرال

ي به آنان نوعی ها نبود؛ بلکه رأ ستیزانه لیبیایی گرایانه و اسالم دلیل اندیشه غرب به
 -اي سـنتی  لیبـی جامعـه  گرایان افراطی بود، زیرا  اعتراض به عملکرد خشن اسالم
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گذاري بیشـتري در  تأثیرطور طبیعی از قدرت  مذهبی است که نیروهاي اسالمی به
  آن برخوردار هستند.

رو بسـیار بیشـتر از    گرایان افراطی از اسالم میانـه  در حال حاضر، فاصله اسالم
رو مطلوب جامعه لیبی است و در آینـده نیـز    هاي لیبی از اسالم میانه رالفاصله لیب

تر کند و آن را بیشتر  هر گروه بتواند خود را به این بافت سنتی جامعه لیبی نزدیک
نمایندگی نماید، به همان میزان از نقش باالتري در آینده لیبی برخـوردار خواهـد   

ژنرال حفتر را نیز باید از نیروهاي مهم بـا  گرایان و نیروهاي  بود. در این میان ملی
تـرین بخـش آن یعنـی نیروهـاي      گرایی در لیبی نام برد که مهم هایی غرب گرایش

ژنرال حفتر در حال حاضر یکی از دو طرف درگیـر در صـحنه لیبـی اسـت و در     
گرا و لیبرال در لیبـی   صورت پیروزي، زمینه براي فعال شدن سایر نیروهاي غرب

  د شد. فراهم خواه
 زمـانی  حفتـر  لـذا  کنند؛ نمی تحمل را سکوالر حکومت مسلمان لیبی، مردم عموم

 مفـرّ  دنبـال ) کنـونی  هاي ناامنی و اقتصاد نابسامانی دلیل به( مردم که شد خواهد موفق
وجـود   آورند، روي حفتر به مردم که این احتمال بنابراین. بپذیرند را او و باشند نجات

 افـزایش  نـاامنی  و نشـود  حل سیاسی طریق از زودي به لیبی انبحر اگر دارد. در واقع
 در امنیـت  و خواهنـد  نمی دموکراسی که برسند نتیجه این به نیز مردم خود شاید یابد،

 و میـدان  برنـده  کند، تأمین را امنیت بتواند کس هر شرایطی در چنین و است اولویت
 میـان  ایـن  در کـه  اسـت  یکسـان  از حفتـر  ژنـرال  .بود خواهد لیبی بعدي حاکم البته

 و او تحرکـات  و کنـد  مـی  ریـزي  برنامـه  کار این براي شاید و دارد را شانس بیشترین
 پیگیـري  ). بـا 1396در ...،  حفتـر  ژنـرال  اسـت (آیـا   موضوع این گواه نیز نیروهایش
 نشـان  لیبـی  دهنـده  نجات را خود کنند می سعی که نیروهایش و حفتر ژنرال تحرکات
 کـه  اوسـت  تنهـا  بگویـد  خواهـد  می حفتر ژنرال که شود حاصل میاین نتیجه  دهند،
 دسـت  نماینـدگانش  و او خود راستا در همین و کند تأمین لیبی در را امنیت تواند می
  ).1393اند (ابراهیمی،  زده جهت این در اقداماتی به
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دست  هایی که وي به حضور بسیاري از افسران ارتش در کنار حفتر و پیروزي
ترین نیروهاي مطرح براي آینده سیاسی لیبی باشد.  ث شده یکی از مهمآورده، باع

 تحـت  نیروهـاي  لیبـی،  در فعال هاي گروه قدرتمندترین از یکی کرد اعتراف باید
 حمایت مورد ملی وفاق دولت موافق چندان که این با که است حفتر ژنرال فرمان
 جملـه  از و نطقـه م کشـورهاي  از بسـیاري  حمایت مورد نیست، الملل بین جامعه
 ژنـرال  .)2016است (غانمی،  اروپایی کشورهاي برخی و امارات عربستان، مصر،
 مشـخص  شـان  دقیـق  شـمار  که کرده آوري جمع نظامی نیروي زیادي شمار حفتر
 اعـالم  نفـر  هزار 70 را حفتر ژنرال نیروهاي شمار االوسط، الشرق روزنامه .نیست
  .رسد می نظر هب آمیز اغراق حدودي تا البته که کرده

هاي خود ژنرال حفتر نیز باعث شده تا در انظار عمومی تبدیل به یـک   فعالیت
 تلویزیون در نظامی سفید لباس با بعد از پیروزي در بنغازي، وي چهره ویژه شود.

 نیروهـاي  از که دوست کشورهاي از خاصی، کشور از بردن نام شد و بدون ظاهر
 ظـاهر  از حفتر ژنرال کرد. هدف تشکر ند،ا کرده حمایت گذشته سال سه طی وي
 پیـام  ایـن  که بود این هایش مدال با همراه سفید نظامی لباس با تلویزیون در شدن

 را اهـدافی  است توانسته بیشتر یا سال سه از پس که بفرستد خارج و داخل به را
 جدیـد  اي مرحلـه  سرآغاز این و اند بوده ناتوان آن انجام از دیگران که کند محقق

  ).1396در ...،  حفتر ژنرال در لیبی است (آیا
  

  بر حمایت سیسی از حفتر تحوالت لیبی تأثیر. 5
هـاي قـوي    آمیز و تهدیدها بیشتر از سـوي دولـت   هاي خشونت در گذشته بحران

هاي ورشکسته منشـأ چنـین تهدیـدهایی     شد؛ اما در جهان کنونی، دولت ناشی می
هایی هستند  ورشکسته در اساس دولتهاي  . دولت(Newman,2009:7-11)هستند

هـاي مثبـت خـود ماننـد ارائـه خـدمات را از دسـت داده و ظرفیـت          که ظرفیت
تهدیدآفرینی باالیی هم براي مـردم خـود و هـم بـراي کشـورهاي دیگـر دارنـد.        
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هاي ورشکسته از آنجا که درگیر اقدامات تروریستی در محیط داخلی خود  دولت
نترل بر مرزهاي خـود را ندارنـد، زمینـه گسـترش     هستند و از سوي دیگر توان ک

کننـد کـه ایـن امـر منجـر بـه        تهدیدهاي خود را به کشورهاي همسایه فراهم می
هـاي قاچـاق    هاي ورشکسته نسبت به همه شیوه شود. دولت اي می ثباتی منطقه بی
پـذیر هسـتند. در حـوزه     شـدت آسـیب   المللی سـالح بـه   ویژه پدیده قاچاق بین به

سرعت توان اشاعه  ها اگر دچار بیماري واگیر شوند، به دمان این دولتسالمت، مر
). بنــابراین لیبــی Chauvet,Collier,2007:17آن بــه کشــورها همســایه را دارنــد (

 تواند بر مصر وارد کند. هاي زیادي را می عنوان یک دولت ورشکسته آسیب به

نبوده،  دور لیبی ايرویداده و مهم حوادث از مصر گاه نیز هیچ تاریخی نگاه از
 همیشگی و مهم بازیگري سادات، خواه و عبدالناصر دوران در خواه همواره، بلکه
 اي منطقه نقش از اندکی مبارك، عهد در هرچند است؛ بوده کشور این قضایاي در

 برابـر  در سیسـی  دوران در مصر که نیست تصور قابل رو این از. شد کاسته مصر
 عنـوان  بـه  دولتی مراکز کامل نابودي و نظامی ايه درگیري سیاسی، هاي کشمکش

 خواهد مصر ملی امنیت بر خطرناکی هاي بازتاب که حوادثی بایستد؛ تماشاگر یک
 بـه  از پـس  هـا  بینی بیش  همه برعکس سیسی، چرا فهمید بتوان بهتر شاید. داشت
 خـود  خـارجی  سـفر  نخسـتین  عنـوان  به را الجزایر از دیدار قدرت، گرفتن دست
 بوتفلیقـه،  عبـدالعزیز  بـا  هـایش  وگـو  گفت بطن در لیبی  پرونده که گاه آن د،برگزی
 قضـیه،  ایـن  هاي بازتاب از کشور دو که ویژه به گرفت، قرار اش الجزایري همتاي
 نـزد  لیبـی  بحـران  کـه  داد نشـان  دیـدار  ایـن . داشـتند  مشـترکی   دلهـره  و دغدغه
 تهدیـدي  بـه  کـه  رانـی بح دارد؛ قرار نخست اولویت در مصري گیرندگان تصمیم
 حـاکم  کسی چه که این به توجه بدون است. شده تبدیل مصر امنیت براي مستقیم
 کشور این در قدرت فراروي بزرگی امنیتی چالش لیبی جاري اوضاع است، مصر
 همـواره  که دارند مشترك مرز کیلومتر هزار از بیش مصر زیرا این کشور با است،
 نیروهـاي  میـان  موجـود   سیاسـی  افشـک . اسـت  تهدیـد  و خطـر  معرض در هم
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 اي قبیلـه  جنگ و امنیتی نظامیان در لیبی، گسستگی گرا، حضور گسترده شبه اسالم
  : است داده قرار جدي خطر سه معرض را در مصر این کشور، در

. مصر است با همجوار و لیبی شرق در موجود جهادي هاي خطر اول گروه. 1
هاي غربی خود نگـران   ي افراطی در مرزها شدت از گسترش فعالیت گروه مصر به

کند. با توجه به  ها را در مصر احساس می بوده و خطر تسري اقدامات این جریان
، شـاخه دیگـر داعـش در صـحراي سـینا و      والیت سـینا درگیري مصر با جریان 

شدت اوضاع سیاسی مصـر   لیبی در مرزهاي غربی به هاي افراطی در حضور گروه
 قطعـاً  سـینا  ناحیـه  از مصـر  بـر  مجـدد  فشار اعمال. اده استدقرار  تأثیررا تحت 
 هـم  قوي اندازه هر ارتش کشد؛ زیرا می چالش به را کشور این ارتش هاي توانایی
 درگیـري  یـک  هـا،  درگیـري  کـه  ایـن  ویـژه  به بجنگد، جبهه دو در تواند نمی باشد

. اردنـد  محـدودیتی  اقدامات و زمانی نظر از که است جنگی بلکه نیست کالسیک
بنابراین مصر با حمایت علنی و غیرعلنی از اقدامات خلیفه حفتر، جنگ نیابتی را 

پس از اقدام  .)1393(یزدانی،  هاي تکفیري در لیبی برعهده گرفته است علیه گروه
عبـدالفتاح   ،جمهـور مصـر   کارگر قبطی مصر در لیبی، رئـیس  21داعش در کشتن 

گیـري، بـه نیـروي هـوایی ایـن       تقامالسیسی در سخنانی ضمن تهدید داعش به ان
کشور (مصر) دستور داد تا با چند حمله هوایی مواضع این گروه تروریستی را در 

هـاي   هـاي نظـامی، کمـک    . سیسی عـالوه بـر کمـک   لیبی مورد تهاجم قرار دهند
  آموزشی و اطالعاتی نیز به نیروهاي خلیفه حفتر دارد.

 مصـر  مرزهـاي  درون بـه  آن از زیادي مقادیر که لیبی در موجود تسلیحات. 2
  . شود می قاچاق
 شـوند  مـی  برآورد نفر میلیون یک از بیش که لیبی در موجود مصري کارگران. 3

 معـرض  در هـا  گـروه  برخـی  سـوي  از اینـان . هسـتند  تهیدست طبقات بیشتر از و
 در و شوند افراطی هاي گروه  جذب دارد احتمال یا دارند قرار جویانه انتقام عملیات

. جمعیـت کـم لیبـی بـا     )2016بزنند (فاروق،  دست جهادي عملیات به مصر لداخ
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درآمد نسبتاً مناسب و در کنار آن، وجود کشورهایی با جمعیت زیـاد و درآمـد کـم    
باعث شده این کشور به یکی از مقاصد کارگران خـارجی تبـدیل گـردد؛ حتـی در     

ـ      ه کـار هسـتند. در   دوران ناامنی کنونی، هزاران کـارگر مصـري در لیبـی مشـغول ب
گذشته نیز قذافی بارها از حربه امکان اخراج نیروي کار مصري علیه مبارك استفاده 
کرده بود. بنابراین حضور کارگران مصري در لیبی باعث جذب درآمد براي کشـور  

تواند  آورد و از همین رو می وجود می شود و عمالً نوعی وابستگی به اعزام کننده می
  ).1393عوامل مقوم دولت قلمداد گردد (حکمتیان، عنوان یکی از  به

 فـرار  کشور این از لیبی در شاغل مصري کارگر هزاران شده باعث لیبی در ناامنی 
 در بیکـاري  مشـکل  وخامـت  این مسـئله بـر   و بازگردند خود اصلی موطن به و کنند
 صـر م حاکمـان  براي همواره لیبی در شاغل مصري کارگران  قضیه. است افزوده مصر

 کـارگران  اخـراج  از مبـارك  حسـنی  کـه  دلیل ترسـی  به شاید است؛ بوده دردسرساز
 وي  طلبانـه  برتري ادعاهاي با و کرده می مماشات قذافی معمر داشته، با لیبی از مصري

  .است آمده می کنار دانست، می آفریقاییان و اعراب سرور را خود که
 دیگر از نیز لیبی سیاسی صحنه در المسلمین اخوان جریان حضور است بدیهی

 سیسـی  ژنرال است. لیبی کشور داخلی تحوالت به نسبت قاهره حساسیت عوامل
 و حـذف  دنبـال  به و کرده مطرح علنی صورت به حفتر ژنرال از را خود حمایت
 از را لیبـی  نظـام  ثبـات  قـاهره  رو ایـن  از. است کشور این در ها اخوانی سرکوب
ـ  می مصر ملی امنیت هاي شاخصه  و کشـور  ایـن  در آرامـش  برقـراري  بـه  و ددان
  دارد. اي ویژه اهتمام گذشته، سال 6 کشتارهاي پایان از بعد آن بازسازي

امنیت این کشور است. این  درباره لیبی مصر ترین هدف کشور  در مجموع مهم
 غربیش مرزهاي پذیرد نمی کشور این و شود می محسوب مصر ملی امنیت امنیت،
  :دارد اعتقاد مسئله چند به قاهره بنابراین د.باش مشتعل و ناآرام

  .باشد آن از بخشی حفتر خلیفه نیروهاي که قوي ملی ارتش تشکیل ضرورت
 کشـور  این بر نظامی تسلیحات زمینه در که لیبی از المللی بین هاي تحریم رفع
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   ملل. سازمان منشور 7 بند از لیبی کردن خارج و است شده تحمیل
 سـایر  و مصـر  امنیـت  که هایی ـ گروه) داعش( تکفیري يها گروه کردن نابود

 اسـتقرار  سـاحلی  منـاطق  یا ها کوه در و کنند می تهدید را آفریقا شمال کشورهاي
  قوي ملی ارتش تشکیل از حمایت طریق از اند ـ یافته

 بـه  از کننـد و جلـوگیري   مـی  کـار  لیبـی  در که مصري شهروندان از محافظت
  ).1396(بخشی، لیبی  آینده کومتح در ها اخوانی رسیدن قدرت

 رسـیدن  قـدرت  بـه  لیبـی،  در وي اي منطقه حامیان و سیسی بنابراین اولویت 
 منفی تبعات از که مصر عالوه بر این صورت این است؛ زیرا در حفتر مانند ژنرالی
 اقتصـادي  روابـط  توانـد  مـی  کشور این ماند، خواهد امان در لیبی در و مرج هرج 

کند. در این  وارد کشور این از نفت مناسبی، قیمت با و برقرار یبیل با نیرومندتري
 تبـدیل  مصـري  هـاي  شـرکت  گـذاري  سـرمایه  براي مناسبی محل به صورت لیبی

 .شد خواهد

  
  قدرت در لیبی هاي سیسی و حفتر در استقرار . چالش6

در  طـرف  بـی  میـانجی  و رابط یک قاهره شده باعث گرایان اسالم با دشمنی مصر
. بنگرنـد  تردیـد   دیده با مصر نقش به گرا اسالم نیروهاي و نماند لیبی باقیصحنه 

  حفتـر، تجربـه   خلیفه از حمایت طریق از لیبی در خواهد می سیسی معتقدند آنان
 خواهـد  می مصر حمایت با حفتر دارند باور ها نیرو این. نماید سازي شبیه را مصر

: بگویند لیبی برون و درون در خیبر شده باعث امر باشد و این لیبی نوین سیسی
   .گیرد می الهام سیسی ژنرال الگوي از حفتر
 ارتبـاط  کـه  لیبـی  رویـدادهاي  قبـال  در قـاهره  مشـروع  هـاي  دغدغه وجود با

 بـیم  ایـن  است، کشور این استراتژیک قضایاي از و دارد مصر امنیت با تنگاتنگی
 اسالم جریان با شکارآ خصومت آن و بحران ازاي در مصر دولت بر حاکم امنیتی

 مقبـول  راهکـاري   ارائـه  براي قاهره اثرگذار نقش فرا روي بزرگی چالش سیاسی،
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 .است لیبی در درگیر هاي طرف  همه براي

 نمـایی  قدرت اجازه سادگی نیز به المسلمین اخوان المللی بین عالوه بر این، حامیان
 عظـیم  هـاي  گـذاري  رمایهسـ  زیـرا  داد؛ نخواهنـد  آفریقا در سیسی را ـ حفتر محور به

 در مصـر  کنونی سیاست ظاهراً .اند انجام داده ها گروه این روي تسلیحاتی و لجستیکی
 نـاتوان  اسـت،  آن پـی  در کـه  اهدافی به رسیدن باعث شده مصر در لیبی بحران قبال

ــازنگري سیاســت ایــن در کــه بطلبــد امــر همــین باشــد. شــاید  مســئله و گــردد ب
 جهـت  تـر  فعـال  نقشی به رسیدن براي و شود تفکیک لیبی بحران از المسلمین اخوان
 هـر . شود برخورد باز آغوش با لیبی سیاسی نیروهاي  همه با بحران، به بخشیدن پایان
 در مصـر  حکومـت   خصـمانه  استراتژي اتخاذ به توجه با حداقل حاضر حال در چند
   رسـد  مـی  ظـر ن بـه  بعیـد  امـري  چنـین  هـا،  تروریسـت  علیه نبرد و گرایان اسالم قبال

    ).1393(عوض، 
عنوان یکی از بازیگران خارجی و حامی ژنـرال   عالوه بر مشکالتی که مصر به

حفتر در لیبی دارد، ژنرال حفتر نیز با مشکالتی در مقایسه با سیسی در رسیدن به 
  قدرت در لیبی مواجه است.

 تـأثیر  هسـتند،  هم به نزدیک بسیار نفر دو هر عقیده و تفکر نظر از که درحالی
 سیسـی  .باشد داشته تفاوت یکدیگر با است ممکن نفر دو این نظامی هاي فعالیت

 کـه  درحـالی  داشت؛ تکیه کشور این در نظامی قدرت تنها عنوان به مصر ارتش به
 محلـی  مسلح باندهاي شکننده حمایت و تأیید نیازمند نظامی اقدامات براي حفتر

 یکدیگر با فعلی دولت ضد موقت صورت به که است لیبی ارتش سابق افسران و
  .اند شده متحد

 اش مصـري  همتـاي  از دشوارتر مراتب به شرایط سیاسی و میدانی براي حفتر
ــام جنــبش غیــر نظــامی   جنبشــی اســالم بــا از طرفــی سیســی .اســت گــرا بــه ن
 طریـق  از و داشـت  حضـور المسلمین روبرو بود که در فرایندهاي سیاسی  اخوان

حـال آنکـه    و مجلس سنا شـده بـود.   جمهوري ریاست پارلمان، وارد دمکراتیک
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میلیون قطعه سالح در لیبی وجود دارد)  50اینک ژنرال حفتر با جنگلی از سالح (
هاي مبـارزاتی   هاي بنیادگرا تا بن دندان مسلح روبروست که داراي قابلیت گروهو 

 ایـن در لیبـی نـوعی    بسیار زیاد به همراه تجهیـزات سـنگین هسـتند. عـالوه بـر     
که اوضاع را براي حفتـر   وجود داردنیز اي  اي و منطقه اي، عشیره بندي قبیله دسته

از طرفـی تفـاوت دو چهـره در     .)1393(خبرگزاري فـارس،  کند بسیار سخت می
گذاري سیاسی و اجتماعی اسـت. سیسـی در   تأثیرگذاريِ نظامی و به تبعِ آن تأثیر

معادالت سیاسیِ موجود مصـر را   رأس ارتشِ توانمند مصر، امکان ایجاد تغییر در
هایی از نظامیانِ لیبی را پشت  داشت؛ اما حفتر که خود بازنشسته بوده و جز بخش

سـطح آنچـه در مصـر بـه وجـود آمـد را       سر خود ندارد، امکان ایجاد تحولی هم
کـه در   بـا ایـن   ).2014، من هو اللواء اللیبی المنشق خلیفۀ حفتـر ( نداشته و ندارد
دسـت برتـر را در    تـرین نیـروي مسـلح در لیبـی اسـت و      ر مهمحال حاضر حفت

ها باعث خواهد شد مسیري کـه حفتـر    نبردهاي میدانی دارد، مجموعه این چالش
 کند، مسیري سخت و طوالنی باشد.  براي رسیدن به حکومت در لیبی طی می

  
  . ژنرال حفتر و آینده سیاسی لیبی7

نظامی در  ضور صدها گروه مسلح و شبهرغم ح با توجه به آنچه آمد، باید گفت به
ترین بـازیگران صـحنه سیاسـی لیبـی      ترین و اصلی لیبی، ژنرال حفتر یکی از مهم

شـود.   اي شـاخص تبـدیل   است که توانسته طی چند سال اخیر در لیبی به چهـره 
ها ناامنی در لیبی توسط مردم و وضعیت بغرنج معیشتی و امنیتی ایـن   تحمل سال

عنوان کسی که بتوانـد امنیـت را در لیبـی     نها به ژنرال حفتر بهکشور باعث شده آ
آینده برقرار کند، نگاه کنند. از طرفی میان مقامات سیاسی لیبی و دولت وفاق ملی 

وجود آمده اسـت کـه بـدون     عنوان دیگر بازیگر اصلی صحنه لیبی، این باور به به
نتیجـه مطلـوب    توان بـه یـک   پذیرش حفتر در صحنه سیاسی و قدرت لیبی نمی

هایی از سوي دولت وفاق ملی براي مذاکره با حفتـر و توافقـاتی    رسید. لذا تالش
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 2018انجام شده که یکی از آنها برگزاري انتخابات ریاست جمهوري در مـارس  
جمهـوري در   عنوان یکی از نامزدهاي ریاست تواند به است که ژنرال حفتر نیز می

). لذا در صحنه داخلی حفتر از 2017وصالن...، یت و حفتر آن کاندید شود (السراج
هاي خارجی از ژنرال حفتر  مقبولیت نسبی برخوردار است. عالوه بر این، حمایت

دست آورد. در میـان   هایی را در صحنه میدانی لیبی به نیز باعث شده وي پیروزي
عنـوان یکـی از همسـایگان لیبـی و کشـوري کـه        حامیان خارجی حفتر، مصر بـه 

اي از ژنرال حفتـر انجـام    را از تحوالت لیبی پذیرفته، حمایت ویژه تأثیررین بیشت
هاي داخلی لیبی و سایرین، حفتـر را بـا    طوري که بسیاري از جریان داده است؛ به

  کنند. ژنرال سیسی مقایسه می
 و همسـایگان  حمایـت  از که حفتر جریان موفقیت صورت در رسد می نظر به
 لیبی آینده، در باشد داشته را آن توانایی جریان این است برخوردار ها  قدرت دیگر

 ایـن  شـد  متـذکر  بایـد  دهد. البته حرکت ثبات سمت به هایی بخش در حداقل را
 حرکت و مصر مانند ب بلکه بود؛ نخواهد ساالرانه مردم حرکت یک لزوماً جریان
 ر دیگـر در بـا  تـاریخ  گفـت  بتوان شاید و است اقتدارگرایانه کامالً السیسی ژنرال
  .است تکرار حال در دیگري صورت و شکل به لیبی

المللـی بـه    اي و بـین  که شرایط داخلـی، منطقـه   طور که اشاره شد، با این همان
صورت نسبی، شرایطی مناسب براي حفتر در رسیدن به قدرت و حکومت لیبـی  

هایی مواجه است که عـدم پـذیرش    است، وي براي گذار از این مرحله، با چالش
ترین  ز سوي گروهاي کوچک مسلح اما مؤثر و قدرتمند و اختالفات داخلی مهما

عنوان یک بازیگر با پتانسـیل   گرچه ژنرال حفتر اکنون بهمانع در این مسیر است. 
هـا بتوانـد ثبـات نسـبی را بازگردانـد و       شود که شاید بـا حمایـت   باال قلمداد می

ها و ایجـاد امنیـت در    وریستمدت زمینه شکست تر در کوتاه اش نظامی ماتاقدا
گذار خواهد بود که در تأثیرها زمانی  این اقدام ،ثبات لیبی را فراهم آورد مناطق بی

این موضوع زمـانی نتیجـه   . همچنین سایه یک دولت منسجم و مقتدر انجام شود
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مثبت خواهد داشت که نخبگان سیاسی این کشور به درك مشـترك ملـی واقـف    
ایجـاد ثبـات و اداره کشـور     براياده و به نیرویی قوي شوند تا تضادها پوشش د

شود. در حقیقت اولویت نخست نخبگان باید ایجاد وحدت میان اهداف و تبدیل 
د. طبعـاً بـا شـرایط موجـود در لیبـی کـه       حول بازسازي امنیت در این کشور باش

مدت، امکان  است، حداقل در کوتاه بخشی از آن عارضی و بخش دیگر ساختاري
  گیري دولت مرکزي باثبات و قدرتمند در لیبی وجود نخواهد داشت. شکل

  
  گیرينتیجه

-در مجموع با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی لیبی باید گفت این کشور سال

سال دیکتاتوري و چـه در دوره   42هاي دشواري را چه در دوره قذافی در مدت 
ظار داشتند تا بعد از سقوط بعد از انقالب سپري کرده است. هرچند مردم لیبی انت

امـا وضـعیت    ،قذافی، دوران جدیدي از حکومت را در کشورشـان تجربـه کننـد   
سال از قیام مردم لیبی، هرج و مرج حـاکم   6طوري پیش رفت که بعد از گذشت 

نظامی باعـث  هاي ناشی از حضور صدها گروه مسلح و شبهبر این کشور و ناامنی
  کنند. ن نیازي باشد که مردم لیبی آن را مطالبه میتریشده تا امنیت اولین و مهم

هـایی کـه از زور و قـدرت    ها و جریانوضعیت بحرانی لیبی باعث شده گروه
هـا و مـردم تحمیـل    بیشتري برخوردارند، بتوانند اراده خود را نیز بر سـایر گـروه  

، بـا  عنوان یکی از طرفین اصـلی بـازي در لیبـی   کنند. در این میان، ژنرال حفتر به
-هاي مسلح و تروریستی در لیبـی بـه  هایی که در مبارزه با گروهتوجه به پیروزي

دست آورده، توانسته جایگاه و وزن مناسبی هم در داخل کشـور، هـم در جلـب    
المللی پیدا کنـد. حضـور پرقـدرت حفتـر در صـحنه      اي و بینهاي منطقهحمایت

تـا بـا ژنـرال حفتـر مـذاکره و      السراج را نیـز مجبـورکرد   میدانی لیبی، دولت فائز
رسد با توجـه بـه پـذیرش حفتـر از سـوي      توافقاتی را نیز انجام دهد. به نظر می

دلیل امیدواري به تأمین امنیت از سـوي  دولت وفاق ملی، پذیرش نسبی مردمی به
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ویژه از سوي مصر و برخـی دیگـر از   هاي خارجی که از حفتر بهحفتر و حمایت
هاي اصلی حضـور در  باید ژنرال حفتر را یکی از گزینهشود، کشورهاي عربی می

رأس هرم قدرت در آینده سیاسی لیبی تلقی کـرد. هرچنـد ذکـر ایـن نکتـه نیـز       
هاي متعدد در صحنه داخلی لیبی و عناصر دلیل مداخله مؤلفهضروري است که به

تواند متفاوت از چیزي باشد کـه ژنـرال حفتـر در    ساز خارجی، شرایط میآشوب
  عیت فعلی از آن برخوردار است.وض
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