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 بسمه تعالي

 نکات برجسته 
 

 دخالت ناتو در لیبی عامل بروز نا امنی و سر آغاز بحرانهای سیاسی و امنیتی در این کشور  -

 گسترش تروریسم در لیبی نتیجه مداخله سیاسی و نظامی آمریکا و اروپا  -

 حضور دو دولت جدا گانه در شرق و غرب لیبی که مشغول جنگی فرسایشی با یکدیگر می باشند. -

 انتقال گروههای تروریستی از سوریه به لیبی -

 در لیبی« خلیفه حفتر»حمایت روسیه،مصر،عربستان و امارات از اقدامات  -

 فائض سراجحمایت ترکیه،قطر و کشورهای اروپایی از دولت   -

 موافقت پارلمان ترکیه برای اعزام نظامیان ترک به لیبی -

- 

 

 مقدمه 

رخ  2011در سال  دخالت نظامی ناتو در لیبی که با ادعای استقرار امنیت در این کشور پس از سرنگونی قذافی

داخلی هر کدام از گروههای  اختالفاتبا شدت گرفتن داد تا کنون نتایج نتایج فاجعه باری به همراه داشته است.

  هم اکنون دو قدرت بر کشور سیاسی و نیروهای شبه نظامی آنها بخشی از لیبی را تحت کنترل خود قرار داده اند.

در شرق و  یبیکشور ل یبه عنوان مراکز اصل «طرابلس»و  «یبنغاز»سال است که  ۴از  شیب و کنند یحکومت م

 هستند.جنگی فرسایشی  ریدرگ گریکدیکشور بر سر کسب قدرت با  نیغرب ا

 

 

 

 

 

 

 

 یبیپارلمان ل که با ارتش ملی لیبی همکاری دارد. کند یپارلمان منتخب مردم حکومت م ،یبیدر شرق ل-1

 نیدر ا یالملل تنها مرجع قانونگدار نیشناخته شده است و بر اساس حقوق ب تیتوسط سازمان ملل به رسم

هم .ردیگقرار ب بیمورد تصو یبیتوسط پارلمان ل دیکشورها با ریبا سا یهمکار یهاکشور است و توافقنامه

نرال حفتر ژفرمانده ارتش ملی لیبی به قدرت اول منطقه شرق لیبی تبدیل شده است. « خلیفه حفتر»اکنون 

ی منطقه هستند.بر بخشهای از کشورها گرید یعربستان، مصر، امارات و برخ تیتحت حماکه خود  زین

  شرق و جنوب لیبی تسلط داشته و به دنبال تصرف طرابلس می باشد.وسیعی از 
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 گسترش تروریسم در لیبی 

تکفیری و  یها از گروه یاریبس یبرا یمناسب طیبه مح یبی، ل2011در سال  لیبی پس از شعله ورشدن بحران

اطق در من مقادیر عظیمی سالح عیقدرت و توز انیشده در بن جادیشکاف ا ،یتیشد که از خأل امن لیتبد افراطی

 یبیل یغرب و یدر منطقه شرق یاسالم یاز گروه ها یگسترش خود استفاده کردند. برخ یکشور برا نیامختلف 

 بیابانهای اطراف پراکنده شدند.و « درنه»شهر  یعنیجنوب منطقه در  گرید یو برخ پیدا کردندتمرکز 

 التیکه تشک یزمان یعنیکرد؛  تیاعالم موجود 201۴بار در سال  نینخست یبرا یبیدر ل« داعش» التیتشک

 «یابوبکر البغداد»کرد. هرچند که  عتیب« داعش» التیبا تشک« جوانان اسالم یمجلس شباب اإلسالم/ شورا»

، «برقه» یعنی التیتشک نیبه ا بستهوا تیسه وال سیاز تأس ییدئوهایزمان در و نیدر هم زین التیتشک نیسرکرده ا

 تالیتشک نیشد. ا یمحدود م« سرت» یآن به شهر مرکز یور واقعخبر داد؛ اما حض یبیدر ل« فزان»و « طرابلس»

آن را به عنوان  2016استفاده کرد که در اواسط سال  یبر شهر طرهیکشور جهت س نیدر ا یریدرگ تیاز وضع

هر در ش« وفاق»وابسته به دولت « مستحکم انیالمرصوص/ بن انیالبن» یروهایخود اعالم کرده بود. ن تختیپا

خبر  2016در دسامبر  «یوفاق مل» یروهاین د،یشد  یریماه درگ 8حمله کرد و پس از  التیتشک نیبه ا« سرت»

مان ساز تیکند که تحت حما یحکومت م «فائض سراج» استیبه ر «یدولت توافق مل»طرابلس تختیدر غرب در پا-2

 یندگینما 2۰11سال  یجنگ داخل یرا ط یمخالف  قذاف ی  بیل یانتقال یمل یشورا .شده است لیاروپا تشک هیدملل و اتحا

 ۶۵، 2۰11اوت  2۶ خیکرد. تا تار یمعرف یبیهمه ل ندهیشورا خود را به عنوان نمااین   2۰11مارس  ۵ خی. در تارکندیم

 لمان، کاناداآ ا،یتالیا قطر، انسه،کشورها شامل فر نی. اختندشنا تیبه رسم یبیشورا را به عنوان دولت موقت ل نیکشور ا

 2۳ خیدر تار یانتقال یمل ی. شوراشودیم تیحما زین ییو اروپا یکشور عرب نیشورا از طرف چند نی. ابودند  هیو ترک

 یوراش کایمتحده آمر االتیامور خارجه ا رتوزا داد. لیتشک «لیمحمود جبرئ» استیبه ر ،ییاجرا ئتیه کی،2۰11مارس 

 یتمام 2۰11 هیژوئ 2۷ خیدر تار ایتانیبرپس از آن دولت  شناخت. تیبه رسم 2۰11 هیژوئ 1۵ خیرا در تار یانتقال

سپتامبر سال  1۷ خیتار دردر لندن اخراج کرد. یدولت انتقال یهاپلماتیرا قبل از استقرار د یقذاف میرژ یهاپلماتید

وافقت سازمان م نیدر ا یبیل یبر کرس یدولت انتقال ندهیموافقت خود با نشستن نما یرا 11۴سازمان ملل متحد با  2۰11

 )دانشنامه ویکیپدیا( .کرد
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 یاستیر یشورا سیرئ« السراج زیفا»را اعالم کردند. « داعش»از دست مسلحان « سرت»کامل شهر  یآزادساز

بط ض یا یدر سخنران یانجام شد. و تیبا موفق« سرت»شهر  یآزادساز اتیکرد که عمل حیتصر «یوفاق مل» تدول

 التیتشک نیا هیعل« المرصوص انیالبن» یروهاین یها یگفت و از جانفشان کیتبر یبیرا به مردم ل یروزیپ نیشده ا

ان آن، از سرکردگ یاریشدن تعداد بس یپس از کشته  و زندان« داعش» یالتیکه ساختار تشک هرچندکرد. یقدردان

 یمنطقه حضور دارند و بر اساس سبک هسته ها نیدر حال حاضر در چند التیتشک نیشد؛ اما عناصر ا فیضع

 1کنند. یخفته عمل م

در چهارراه  «یاوبار»شهر  .رود یبه شمار م« القاعده» التیمناطق حضور تشک نیمهم تر یبیجنوب لهمچنین 

به  ریاخ یسال ها یشدن بحران، ط ورقرار دارد که پس از شعله یا یافراط یکار و تشکل هاتیجنا یشبکه ها

باز  یفاصله دارد. شهر زانیم کیبه  بایتقر ریو الجزا« چاد» جر،یبا ن یبیل یشهر با مرزها نیوارد شدند. ا یبیل

دولت آن را  تیخارج از حاکم یو صحراها ردیگیرا در برم« طوارق»و  «التبو» لیاز عرب ها، قبا یبیاست که ترک

از  یشهر به سنگر نیشدن ا لیدر تبد ،یتیمتجانس جمع ریغ بیو ترک ییایجغراف تیموقع نیاحاطه کرده اند. ا

 2داشت. ینقش مهم« القاعده» التیتشک یسنگرها

 کیاسپوتنچندی پیش خبرگزاری  ها در لیبی ابعاد پیچیده ای پیدا کرده است.های اخیر حضور تروریستدر ماه

شده  یبیوارد غرب ل هیاز سور رهبران القاعده خبر داد یبیل یارتش مل یبه فرمانده کینزد یبا استناد به منبع

به  «یبیل یارتش مل»فرمانده  «حفتر فهیخل»، گزارش داده بود که «الحادات هیالعرب» یونیزیشبکه تلو شتریپ اند.

 3آغاز کنند. هاستیشهر از شر تروراین  یآزادساز یطرابلس را برا یسوهب یشرویخود دستور داد پ یروهاین

 تالش  ژنرال حفتر برای تصرف غرب لیبی 

 یبنغاز یدانشگاه نظام لیآمده و فارغ التحص ایبه دن یشرق یایدر اجداب 1۹۴3در سال  "بالقاسم حفتر فهیخل "

ملک  " یمنجر به سرنگون 1۹6۹است که در در سال  ییکودتا یاز عناصر اصل یکیاو  شودیگفته م نیاست. همچن

وفادار  یافسال به قذ انیکه تا سال ییایبیل یظامن نیشد. ا یکار آمدن معمر قذاف یو رو یبیپادشاه سابق ل "سیادر

ه ب یالدیحفتر در اواخر دهه هشتاد م فهیخل انتخاب شد. یبیمسلح ل یروهایبه عنوان فرمانده ن تیماند در نها

اقدامات  شیافزا و یبیدر لبا آغاز اعتراضات  .کندیسفر م کایجدا شده و به آمر یبیل تیصورت کامل از حاکم

 شدیکه دشمن واحدشان شناخته م یدر مقابل ارتش وفادار به قذاف اسالمگر یهاحفتر دوشادوش گروه ،ینظام

                                                           
 12/5/13۹8مسلح، یاسالم یگروه ها نی: مهم تریبیدر ل سمیشاخصه ترور ،یریو تکف یافراط یانهایمقابله با جر یکنگره جهان رخانهیدب تیسا -1

 همان. - 2

 201۹/0۴/05،یبیرهبران القاعده به غرب ل ک،ورودیاسپوتن یخبرگزار -3
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طرح  201۴ هیراه خود را از آنها جدا کرد و در فور یحال ژنرال حفتر به محض کشته شدن قذاف نی. با ادیجنگ

ه و ب جدید یانتخابات پارلمان یژنرال حفتر با وجود برگزار را مطرح کرد. «یبیل تنقشه نجا»خود موسوم به 

 نیا ایدن یو اغلب کشورها یالملل نیب ینهادها یاز سو "سراج ئضفا " استیبه ر یبیشناختن دولت ل تیرسم

 اتیعمل 201۴ هیاو در ژانو پرداخت. یبیاز دولت شرق ل تینشناخت و در مقابل به حما تیپارلمان را به رسم

از  2015اعالم جنگ کرد. در مارس  خواندیم یستیترور یهاگروه یآنچه که و هیرا آغاز کرد و عل "یبیکرامت ل"

 2016در سپتامبر  نیهمچن انتخاب شد. "یبیل یارتش مل"طبرق به عنوان فرمانده  ندگانیمجلس نما یسو

 ییهایریرأس النوف و سدره را پس از درگ ه،یالبرق تونه،یالز لیاز قب یبینفت ل یتحت امر او مراکز اصل یروهاین

توانستند  ییایبیژنرال ل نیتحت امر ا یروهاین 201۷ هیبه تصرف خود درآوردند. پس از آن بود که در ژانو دیشد

 1را به صورت کامل اشغال کنند. یبیدر شرق ل یشهر بنغاز

 

                                                           
 18/1/13۹8کنند؟،یم تیحما یاز و ییو چه کشورها ستیحفتر ک فهیخل وز،یمشرق ن -1
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 دخالت ترکیه 

مارات مصر و ا ینظام تیژنرال حفتر که از حما یبه رهبر یبیل یارتش مل یقوا یو برتر یریبا شدت گرفتن درگ

 یروهایمسلح به ن یو پهپادها یپدافند زاتیقطر اقدام به ارسال تجه یمال تیبا حما هیبرخوردار بودند، ارتش ترک

 شیپ یچند نکهیپس از ا اما این پایان ماجرا نبود و دولت وفاق کرد تا دست کم مانع از سقوط طرابلس شوند.

 ایرد ن،یزم قیاز طر یبیل یاز دولت وفاق مل تیحما یبرا هیکشور ترک یاز آمادگ یاردوغان در سخنان بیرجب ط

 نیا تختیاز سقوط پا یریورود به نبرد و جلوگ یبرا هیو هوا سخن گفت، دولت فائز السراج رسما از ارتش ترک

به  یبیل یساعته ارتش مل ۷2اقدام همزمان با فرصت  نیکرد. ا عوتحفتر د فهیژنرال خل یروهایکشور به دست ن

مصر و امارات و درخواست عبدالفتاح  دیکه با واکنش شد یرخ داد. اقدام تختیپا میتسل یدولت طرابلس برا

 یتا کنون شواهد همراه شد. یبیدر ل هیترک یممانعت از دخالت نظام یبرا کایمصر از امر جمهورسییر یسیالس

 یروهاین ازین نیتر یاصل باشد مشاهده نشده است. یبیدر خاک ل هیترک یروهاین میکه نشان دهنده حضور مسق

مهم  یاهگاهیاز بمباران شهر طرابلس و پا یریو جلوگ ییاز پوشش هوا یبرخوردار یدر نبرد فعل یبیدولت وفاق ل

 یبرخوردار است، حضور ناوگان یو امارات یمصر یهاجنگنده تیکه از حما بیرق ییهوا یآنهاست. با توجه به برتر

دولت وفاق باشد که تا کنون در  ینیزم یقوا یبرا یخاطر نانیتواند اطمیم هیارتش ترک F16 یهااز جنگنده

در  ترک یهااسکادران از جنگنده کیاز استقرار  یعاتیهم اکنون شا اند.عمل کرده بیبرتر از رق ینیزم ینبردها

 رهیقصد استفاده از جز هیکه ترک یدر صورت نی. همچنرسدیشهر مصراته به گوش م ییهوا گاهیدر پا ندهیآ یروزها

 داز لحاظ برد و تعدا یتیترک محدود یهاداشته باشد جنگنده یبیدر ل اتیعمل یبرا یگاهیقبرس به عنوان پا

 1پرواز نخواهند داشت. یسورت

 منافع بازیگران منطقه ای 

 یخارج یهاشرانینقش و اثر پ توانیاند، نمبوده یبیدر ل یساز تحوالت کنونکه سبب یایداخلدر کنار عوامل 

 کایآمر و ییاروپا یقطر، کشورها ه،یترک ه،یکرد. مصر، عربستان، امارات، روس انکاررا  یخصوص در دوران پساقذافبه

دانست. در  گراانگلیس  توانیاست و درمقابل، فائز سراج را م هیروس ریشدت تحت تأثگروه هستند. حفتر به نیاز ا

( از نی)عربستان، مصر، امارات و بحر یعرب ئتالفو قطر( از سراج و محور ا هی)ترک یمحور اخوان ،یاسطح منطقه

 یمرزبند. اگرچه استحفتر  یسراج، و فرانسه حام یحام ایتالیا زین یا. در سطح فرامنطقهکنندیم تیحفتر حما

 رایت؛ زمتفاوت اس نیریتحوالت با نگاه سا نیبه ا انگلیسدشوار است نگاه  اریبس یافرامنطقه گرانیباز انیدر م

                                                           
 ۹/10/13۹8،یبیتا ل هیاز خاک سور هیترک ینظام ییماجراجو وز،یمشرق ن -1
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اب مهم اجتن نیاست که ا یسیانگل یهادر بانک یبیدالر( دولت ل اردیلیاز صد م شی)ب یارز رهیبخش عمده ذخ

 .کندیم هیرا توج نیاز طرف یکیاز  تیخاص و حما یریگلندن از موضع

 دالیل حمایت عربستان از خلیفه حفتر  

 

ازیگری است که عربستان با تکیه بر توان نظامی حفتر و حمایت روسیه از آن به این نتیجه رسید که حفتر ب. 1
.می تواند بر طرابلس مسلط شود و نظم را در لیبی برقرار کند

الم گرایان را در لیبی اجرا کند و مانع از قدرت گیری اس« سیسی»عربستان با حمایت از نظامیان سعی دارد مدل . 2
.اخوانی در این کشور شود

ن تحوالت کنونی آفریقای شمالی این امکان را در اختیار سعودی قرار می دهد که موقعیت خود را در جها. 3
در سوریه، تحوالت آفریقای عربی فرصت مناسبی است تا از آن طریق، شکست های ریاض. عرب تثبیت نماید

.عراق و یمن کمرنگ، و بار دیگر در نقش بازیگر اتحادساز در دنیای عرب و فراتر از آن مطرح شود

از هراس عربستان از سرایت موج دوم بیداری اسالمی، موجب شده است که این کشور پدافند را در خارج. 4
تان همچنین، حمایت عربس. وارد معرفی شودمرزهای خود ایجاد کند و درعین حال، در قامت بازیگر امنیت سازِ

انتاریسم در سعودی از حفتر برای فتح طرابلس، ممانعت از تشکیل مجلس سوم در لیبی و شکست ایده پارلم
.جهان عرب است

ه بیان کرد درواقع، می توان این گون. است( قطر و ترکیه)حمایت از حفتر به معنای تضعیف سراج و محور اخوانی . 5
.که منازعات درونی شورای همکاری خلیج فارس در صحنه آفریقا خود را نمایان کرده است

روهای حمایت سعودی از حفتر جایگاه نی. حمایت از سلفی های لیبی از دیگر اهداف عربستان سعودی است. 6
.سلفی در لیبی نظیر اشرف میار، فرمانده نیروهای کرامه را نیز ارتقا خواهد داد

محور . ستتفاوت رویکرد لیبی، سودان و الجزایر با فرایند صلحی که عربستان مدافع و مروج آن در منطقه ا. 7
ی در اخوانی همواره مخالف سازش با تل آویو و در مقابل محور ائتالف عربی خواهان پذیرش رژیم صهیونیست

.منطقه و پایان دادن به منازعه با این رژیم است
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بدان واکنش  و ستندیرا نگر یبیتحوالت ل شیشد، از منظر منافع خو ادیکه  یگرانیباز گرید ،یعربستان سعود جزبه

ود، ب بیداری اسالمیاز  یتحوالت ناش ریگذشته درگ یهاکه در سال یاهینشان دادند. مصر در نقش کشور همسا

 یسو دارد؛ از شیآن به درون مرزها تیرادر ممانعت از س یو سع کندیدنبال م تیجد تحوالت را با دیموج جد

 یبی: سودان و لرینظ ییدر کشورها اشیامنطقه یهااستیهمراه با س انیآمدن جر کاریرو یتالش مصر برا گر،ید

 دانیم روزی، خود را در موضع قدرت، و فائز سراج را پمتحد سازمان ملل یبا پشتوانه همراه زین یاست. محور اخوان

و  قایو عربستان از شمال آفر یعقب راندن اسالم سلف یو قطر به معنا هیترک یقدرت سراج برا تی. تثبدانندیم

 است.  اضیر یاقدرت منطقه فیتضع

 یو برخ داردیاز حفتر گام برم شیجانبه خوهمه تیکاهش حما ریدر مس جیتدرنشان داده است که به زین هیروس

 . کنندیم ریسراج تعب یعنیگروه برنده  ارمسکو در کن ستادنیا یمعنا را به هیروس ینینشعقب

 انیم یاختالف نظر جد رسدینظر مو به کندینم یرویپ یاز خط مشخص یبیدرقبال تحوالت ل کایموضع آمر

 یاز حفتر برمبنا یغرب یکشورها یهاتیگفت حما توانیم یطور کلآن باشد. به یعلت اصل دولتمردان آمریکایی

ت سبب شده اس یبیل هندیمشخص درقبال آ یبحران است. نبودِ استراتژ یتسر ازوضع موجود و ممانعت  رشیپذ

درست،  یریگمیمنظور تصمشوند و درواقع، به کیاستراتژ یبا حفتر مانع از خطا یحیتلو یکشورها با همراه نیکه ا

 1 خود زمان بخرند. یبرا

کالم آخر 

 ریوز نخستپس از افزایش تنش در لیبی و باال گرفتن احتمال مداخله نظامی آنکارا در این کشور هفته گذشته 

و گوگفت حاضر شدند. مذاکره زیدر مسکو بر سر م یبیل شرق دولت خودخوانده یو رهبر نظام یدولت وفاق مل

ر، حفت فهیسازمان ملل متحد و ژنرال خل یشناخته شده از سو تیدولت به رسم ریسراج، نخست وز ضیاف انیم

 یهاشتال برگزار شد. نیطرف انیروز پس از آتش بس موقت م کی ه،یروس تختیپا مسکو رهبر دولت خودخوانده در

 انیامنظ "یجیتدر"اردوغان از اعزام  بیکه رجب ط انجام شد یدر حال یبیآتش بس در ل یبرقرار یبرا کیپلماتید

 ونانیو  شد یفمن ییهابا واکنش یبیبه ل ینظام یرویبا برنامه اعزام ن هیتوافق پارلمان ترک .خبر داد یبیبه ل هیترک

 ثبات منطقه دانستند و نسبت به آن هشدار دادند. یبرا یدیو قبرس آن را تهد

                                                           
 30/5/13۹8،رانیج.ا.ا یآن برا یامنطقه یامدهایو پ یبیتحوالت ل تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران،موسسه مطالعات و  -1
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 فرانساین کن یهامحور بحث حاال برلین میزبان کنفرانسی است تا بحران سیاسی و امنیتی لیبی را کاهش دهد.

 بیتوجه به ترک با اعالم شده است. یبیو بحران در ل یدادن به جنگ داخل انیپا یبرا ییراهکارها افتنی

 نی. در کنار پوتکنندیم یابیارز ادیآن را ز تیاز ناظران احتمال موفق یاریبس نیکنندگان در کنفرانس برلشرکت

ندگان کناز جمله شرکت انگلیس ریجانسون، نخست وز سیفرانسه و بور یجمهور سیو اردوغان، امانوئل مکرون، رئ

 واهد بود.خ نیدر برل زین آمریکاخارجه  ریپومپئو، وز کیاعالم کرده که ما نیزواشنگتن  کنفرانس هستند. نیدر ا

متوقف ساختن جنگ  ها،یزیاز ادامه خونر یریخواسته است تا به منظور جلوگ یبیاز مردم ل زینمتحد سازمان ملل 

سر  رب انیرنظامیغ یبرا شتریاز وقوع خطرات ب یریو جلوگ یخارج یهافرزندان کشور واحد، مقابله با دخالت انیم

 مذاکره حاضر شوند. زیم

اساس  بر این باشد.« بی طرفی مثبت» رسد موضع جمهوری اسالمی ایران به تحوالت لیبی اتخاذ راهبردبه نظر می

آنچه برای کشور ما اهمیت دارد دوری از تنش و جنگ و روی آوردن طرفین منازعه به گفتگوهای سیاسی و 

رهای خارجی در امور داخلی واست مردم لیبی و عدم مداخله کشوما اهمیت دارد خ آنچه برای دیپلماتیک است.

ت دخال یبر نف یمبتن رانیا جمهوری اسالمی یخارج استیها و اصول س هیپاباید توجه داشت  این کشور است.

ابتدای آغاز از همان  یاسالم یجمهور .است یاسالم یکشورها یمل یو سلطه گر در بحران ها گانهیب یهاقدرت

و معتقد است منافع ملی ایران با منافع ملی مردم داشته  یبا عناصر انقالب یارتباط خوب یبیل بیداری اسالمی در

در  رانیو ا رندیگ یم میکشورشان تصم یدر چارچوب منافع مل یبیمردم لپر واضح است  لیبی منطبق هستند.

 یالملل نیبا برخورد فعال با مسائل ب یخود که مبتن یللالم نیکالن ب یها استیو س یماسال یچارچوب نگرش ها

 با مردم این کشور همراه است. یبیاست در ارتباط با تحوالت ل

 

 

 


