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التحركات ا�وروبية تجاه ليبيا:
"ا�هداف والنتائج"
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دبغئــئ  التمغــث  سئــث  تضعطــئ  تعلــى  سصــإ 
الســططئ الةثغــثة شــغ لغئغــا، تعالــئ العشــعد 
لغئغــا  قجــاصرار  الثســط  طسطظــئ  افوروبغــئ 
والاســاون طــع تضعطاعــا؛ شــغ ظــض طــا تمبطــه 
سطــى  وأضــرار  تثاسغــات  طــظ  الطغئغــئ  افزطــئ 
افوروبغغــظ، وطــا تسظغــه طــظ طخالــح تغعغــئ 
وتثاطــش  الــثول.  ضئــري  سطغعــا  تاظاشــج 
وتظــّعع  لاســارض  ذئًصــا  افوروبغــئ  افجظــثات 
ــع أذــراف  ــات ط ــظ الاتالف ــش ط ــح والمعص المخال
الــثى  الخــراع المتطغغــظ والثولغغــظ؛ المحــعث 
غةطــإ طســه طصاربــات جثغــثة، تجاطًظــا طــع تعلــى 
إدارة جثغــثة شــغ ضٍض طــظ العقغــات الماتــثة 

وإغطالغا.

تحركاٌت مبكرة 
لــط غمــِخ وصــئ ذعغــض طظــث طظــح طةطــج 
ــغ ١٠  ــئ ش ــئ دبغئ ــئ لتضعط ــغ البص ــعاب الطغئ الظ
طــارس ٢٠٢١م، تاــى حــعثت لغئغــا تتــرضات 
أوروبغــئ  دول  ســثة  ِصئــض  طــظ  دبطعطاجــغئ 
با�ضاشــئ لامبغــض اقتتــاد افوروبــغ، الئثاغــئ 
ــا،  ــئ دول: شرظس ــارة وزراء خارجغ ــر زغ ــاءت سئ ج
طــارس ٢٠٢١م  غــعم ٢٥  وألماظغــا  وإغطالغــا، 
ــا، وسصــث طآتمــر طحــارك تــّط الاأضغــث شغــه  لطغئغ
سطــى دســط الســططئ اقظاصالغــئ، وضــرورة خــروج 
"طتمــث  تطّصــغ  طــع   ذلــك  تجاطــظ  المرتجصــئ، 
المظفــغ" رئغــج المةطــج الرئاجــغ دســعة طــظ 
لجغــارة  طاضــرون  طاظعغــض  الفرظســغ  الرئغــج 
إســقن  دون  أبرغــض   ٥ شــغ  بــط  بارغــج، 
طســئص زار رئغــج المةطــج افوروبــغ ذرابطــج، 
والاصــغ بــضٍض طــظ رئغــج المةطــج الرئاجــغ 
طتمــث المظفــغ، ورئغــج التضعطــئ سئــث التمغــث 
ظةــقء  الطغئغــئ  الثارجغــئ  ووزغــرة  دبغئــئ، 
المظصــعش، وبســث أصــض طــظ غعطغــظ وتتثغــًثا شــغ 
٧ أبرغــض صــام رئغــج وزراء الغعظــان وإغطالغــا 
لارتغــإ  ووشًصــا  لطرابطــج،  طحــارضئ  بجغــارة 
ــا سطــى  الجغــارات بــثا اقعامــام افوروبــغ طاثّرًج
طســاعى الــثول طظفــردة وطآجســات اقتتــاد؛  

الثطاب  جاء  افوروبغ:  الثطاب  تعتغث   -١
وتتثغًثا  اقوروبغئ  المآجسات  لصادة  الرجمغ 
والثطابات  افوروبغ،  والمةطج  المفعضغئ 
افزطئ  شغ  المظثرذئ  الثول  لجسماء  المظفردة 
الطغئغئ طبض شرظسا وإغطالغا سطى ظعب واتث غثسط 
لثروج  داسًغا  الةثغثة،  وتضعطاعا  لغئغا  اجاصرار 
المصاتطغظ افجاظإ، وعع طا ظعر شغ الاخرغتات 

الرجمغئ ا�تغئ: 

إغطالغا"  –شرظسا-  "ألماظغا  خارجغئ  وزراء  بغان    
لّثص  الثي  ٢٠٢١م  ٢٥طارس  ذرابطج  شغ 
طعصش الثول البقث طظ الاأضغث سطى ظعب أوروبغ 
وعى:  لغئغا  شغ   الرئغسغئ  الصداغا  تةاه  طعّتث 
–ا�رعاب     افطظ   - اقصاخادي  (الاساون 

–العةرة)(١).

  شغ ٦ أبرغض ٢٠٢١م زار لغئغا "طارغع دراجى"  
إغطالغا  وزراء  رئغسا  طغاعتاضج"  و"ضغرغاضعس 
أن  إق  طظعما  ضٍض  أجظثة  اخاقف  وطع  والغعظان، 
تّثد  تغظ  شغ  واضتئ؛  ظّطئ  المحارضئ  البعابئ 
المحارغع  "السمض سطى  الطصاء شغ  افول طثرجات 
والطاصئ  المثظغئ  الاتاغئ  و"الئظغئ  المحارضئ" 
الئتر  سئر  بالئحر  اقتةار  و"طضاشتئ  والختئ" 
افبغخ الماعجط"، ورّضج الباظغ طةمض لصائه طع 
ظزغره الطغئغ شغ سعدة السقصات الغعظاظغئ الطغئغئ 
سئر الاساون شغ طةاقت "الطاصئ، والئظاء، والظصض 
شغما  والاسطغط".  والسغاتئ،  والختئ،  الئتري، 
الغعظاظغئ  التضعطئ  باجط  الماتثبئ  صالئ 
الغعظاظغئ تثسع  التضعطئ  "إن  بغطعظغ:  أرجعتغطغا 
طظ  والمرتجصئ  افجظئغئ  الصعات  جمغع  خروج  إلى 

لغئغا"(٢).

بهاء محمود
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٢- تضبغش الجغارات وجرساعا غثل سطى الئتث سظ 
شغ  أطًق  لغئغا؛  شغ  افوروبغئ  لطثول  جثغث  دور 
اجاسادة ججء طظ الظفعذ المفصعد لخالح ضٍض طظ 

ترضغا وروجغا. 

٣- شغ العصئ الثى زار أضئر طسآول شغ إغطالغا 
وزغر  بإرجال  طاضرون  اضافغ  لغئغا  والغعظان 
الثارجغئ، ودسا رئغج المةطج اقظاصالغ الطغئغ 
لجغارة بارغج؛ ربما غمضظ تسطغض طعصش الرئغج 
رضا  سثم  عغ   افولغ  زاوغاغظ:  طظ  الفرظسغ 
طاضرون سطى عثه التضعطئ الاغ لط تأِت بتطغفه 
والباظغئ  خالح،  سصغطئ  الظعاب  طةطج  رئغج 
المعصش المسطظ طظ رئغج التضعطئ الطغئغئ بسثم 
الاراجع سظ اقتفاق المعّصع طع ترضغا شغ ظعشمئر
الطغئغئ  الارضغئ  بالسقصات  وا�حادة  ٢٠١٩م، 
غفّدض  الفرظسغ  الرئغج  جسض  طّما  وأعمغاعا؛ 
اقظاصالغ  المةطج  رئغج  طع  المئاحر  الاساطض 
طفّدًق  غضعن  ربما  والثى  لغئغا،  لحرق  المظامغ 
لثى طاضرون سظ دبغئئ، شدًق سظ غمعض طخغر 
تفار شغ المسادلئ الطغئغئ التالغئ. طظ عظا تسائر 
المصارظئ دبطعطاجًغا بغظ طعصش شرظسا وتترضات 
ا�غطالغ  البظائغ  لخالح  -الغعظان)  (إغطالغا 
غسّجز طعصفعما  طّما  إغةابغئ؛  أضبر  الغعظاظغ ضأداء 
افوزان  اقسائار  شغ  افخث  طع  السام  الرأي  شغ 

الظسئغئ لطثول البقث.

مصالح متعددة
ــئ  ــئ ســثة طآحــرات شــغ الســظعات الماضغ برعظ
سطــى اقظصســام افوروبــغ شــغ المطــش الطغئــغ، 
ــغ  ــرى ش ــعى الضئ ــط الص ــقف  دس ــظ اخا ــًئ ط بثاغ
اقتتــاد افوروبــغ فذــراف الظــجاع شــغ لغئغــا، بــّط 
تســارض طخالتعــا، ظعاغــًئ بآلغــئ الاتالفــات طــع 
القسئغــظ الةــثد روجــغا وترضغــا، وطــع وجــعد 
تضعطــئ طعّتــثة تةمــع طــا بغــظ الحــرق والشــرب 
الطغئــغ غســّعل سطغعــا ا�ســثاد لمســاصئض لغئغــا 
ــظ  ــغ ظطاصغ ــغر ش ــئ تس ــح افوروبغ ــثت المخال ب
افول طاسطــص بالظمــط الةــاري وخرغطــئ المخالــح 
التالغــئ قجــغما الظفطغــئ طظعــا، والظطــاق الباظــغ 
بســث  طــا  سطــى  غســّعل  افوروبغــئ  لطمخالــح 
المســاصئطغئ  السقصــات  وحــضض  لغئغــا  اجــاصرار 

وخرغطــئ الظفــعذ المتامطــئ، وغمضــظ إبــراز أعــط 
المخالــح افوروبغــئ وشًصــا لطــثول الماظاشســئ ضمــا 

غأتغ:  

طظث  تفار  المحغر  لثسط  شرظسا  طالئ  ١-شرظسا: 
َتَئظٍّ لمئادرات جغاجغئ  سام ٢٠١٤م، طع وجعد 
تضعطئ  تعلى  وسصإ  الطغئغئ؛  افذراف  جمسئ 
دبغئئ السططئ وطع اشاراض اجاصرار ظسئى غسّعل 
سطغه شغ رجط خرغطئ المخالح الفرظسغئ، بثأت 
الصثغمئ  المرجّعة جعاء  شرظسا تفضر شغ افعثاف 

أو المرتئطئ بالمرتطئ المصئطئ وعى:

طع  جشراشغئ  بتثود  لغئغا  ترتئط  افطظغ:  الئسث 
دول تصع تتئ ظفعذ شرظسا الاارغثغ شغ إشرغصغا 
ضمظ  الثولاان  تمّبطه  وطا  والظغةر،  تحاد  طبض 
طحروع شرظسا لمضاشتئ ا�رعاب، والثي تحارك 
الرابط عظا لغج   ."Gشغه خمج دول تسمى "٥
بغظ  ذردغئ  سقصئ  عع  طا  بصثر  المضان  جشراشغا 
تحاد  شغ  اقضطرابات  وتشثغئ  لغئغا  اجاصرار 
وشغ  طالغ،  شغ  السسضرغئ  وا�طثادات  والظغةر، 
سطى  لغئغا  شغ  ظسئغ  عثوء  بّمئ  التالغ  العصئ 
بطشئ  الاغ  واقضطرابات  الاعتر  طظ  الظصغخ 
طثاعا بمصاض الرئغج الاحادي "إدرغج دبغئغ" 
غعم ٢٠ أبرغض(٣)، وسطى الةاظإ ا�خر طصاض ١٦ 
سسضرًغا شغ غرب الظغةر طظ صئض سظاخر طسطتئ 
البالث طظ حعر  الصاسثة(٤) شغ   تابسئ لاظزغط  
طاغع الةاري. طظ عظا اجاصرار افوضاع شغ لغئغا 
افتثاث  لمعاجعئ  لطافرغ  شرظسا  غطمؤظ  ربما 
الماقتصئ شغ طظطصئ الساتض، والاغ تمّبض تاى 

ا�ن طسدطئ أطظغئ لفرظسا ولمخالتعا.

الئسث اقصاخادي: لثى شرظسا طخالح وذمعتات 
افول  اتةاعغظ،  وشص  طئظغئ  لغئغا  شغ  اصاخادغئ 
طرتئط باجامرار تثشصات الشاز والظفط سئر حرضئ 
تعتال باظغ أضئر الحرضات الساططئ شغ لغئغا بسث 
حرضئ إغظى ا�غطالغئ، تغث بطشئ ورادت  شرظسا 
طظ لغئغا شغ ٢٠١٩م طا صغماه ١,٦ ططغار دوقر، 
تغظ  شغ  ظفطغئ(٥).  طظاةات   ٪٩٥ تعالغ  طظعا 
طظ  الطغئغئ  الظفطغئ  الخادرات  ظسئئ  بطشئ 
إجمالغ اتاغاجات شرظسا طظ سام ٢٠١٥م وتاى 

٢٠١٩م: 
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المخثر:
 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2119697

شغما تماطك حرضئ تعتال الفرظسغئ تصعق تظصغإ 
الحرارة  وتصض   ،٪٧٥ بظسئئ  الةرف  تصعل  شغ 
٣٠٪، وتصض صاع طجروق ٢٤٪، و١٦٪ طظ تصض 
العاتئ شدًق سظ اطاقك تخئ طظ حرضئ العاتئ 
بتعالغ ١٦,٣٣٪. واقتةاه الباظغ طرتئط بإسادة 
إسمار لغئغا، والاغ تئطس تعالغ ٢٠٠ ططغار بتسإ 
تصثغرات الئظك الثولغ شغ ٢٠١٦م (٦)، وترغإ 
شرظسا شغ التخعل سطى ظسئئ شغ إسادة إسمار 
لغئغا تجغث طظ ظفعذعا شغ الثولئ الاغ تمّبض لعا 
غرب  شغ  السسضرغئ  صعاسثعا  لتماغئ  بعابًئ 
وخاخئ  وأطظعا  لغئغا  تزض  وبالاالغ  إشرغصغا، 
لفرظسا  اجاراتغةًغا  طططًئا  الةظعبغئ  تثودعا 

بخرف الظزر سّمظ غاعلى التضط شغ ذرابطج.

٢-إغطالغا: سطى الظصغخ طظ شرظسا الاغ تتالفئ 
إغطالغا  ارتئطئ  الحرق وتصاربئ طع روجغا،  طع 
تضعطئ  تطغفئ  المسطمغظ  ا�خعان  بةماسئ  أضبر 
العشاق السابصئ الاغ تّط تثسغمعا طظ صئض ترضغا؛ 
شطغئغا بالظسئئ �غطالغا إرث اجاسماري وتارغثغ 
اجاسمارغئ،  ضثولئ  أخري  طرة  سعدتعا  شغه  ترى 
وضقسإ دولغ غمضظه المحارضئ شغ إشرغصغا سئر 
الضاابات  شغ  غادح  طا  وعع  الطغئغئ؛  الئعابئ 
طارغع  تعلغ  سصإ  طآخًرا  أضثت  الاغ  ا�غطالغئ 
شغ  افولعغات  سطى  ا�غطالغئ  التضعطئ  دراجغ 
طصثطاعا  شغ  والاغ  افجاجغئ،  والثول  إشرغصغا 
الاثّخض  واصع  وطظ  والسعدان.  وإبغعبغا،  لغئغا، 
ا�غطالغ شغ لغئغا وتترضاتعا شغ الفارة الماضغئ 
غمضظ سرض أعط المخالح اقغطالغئ ضما غأتغ: 

الظفط والشاز: طظ سام ٢٠١٠م وتاى ٢٠١٨م 
تغث تراوتئ خادرت لغئغا �غطالغا طظ الشاز طا 
بغظ ٩,٤ ططغار طار طضسإ و٤,٤ ططغار طار طضسإ

(٧)، وشغ سام ٢٠١٩م تخطئ إغطالغا سطى ٨٪ 
بطشئ   تغث  لغئغا؛  طظ  الظفطغئ  اتاغاجاتعا  طظ 
طضسإ،  طار  ططغار   ٥,٧ تعالغ  العاردة  الضمغات 
الثاطج  الارتغإ  شغ  الضمغات  باطك  لغئغا  لاأتى 
�غطالغا،  لطشاز  تخثغًرا  الثول  فسطغ  بالظسئئ 
ا�غطالغئ  إغظى  حرضئ  ُتسّث  جئص  لما  وبا�ضاشئ 
لغئغا  والشاز شغ  الظفط  اطاقك سصعد  افولغ شغ 
بما غاسثى ٤٠ ٪، شغما تاظاشج طع حرضئ تعتال 
خطفعا،  الباظغئ  المرتئئ  شغ  تأتغ  الاغ  الفرظسغئ 

سطى اطاغاز طظطصئ "ظالعت"(٨).

تظاشج  وجعد  طع  الصثغمئ:  المحروسات  إتغاء 
دولغ  صادم سطى السعائث طظ إسادة ا�سمار شغ 
لغئغا، إق أن إغطالغا لعا ذمعح طساصض طظ وراء 
الخثاصئ  طساعثة  تفسغض  إسادة  شغ  غامبض  ذلك 
بغظ  ٢٠٠٨م  سام  المعّصسئ  ا�غطالغئ  الطغئغئ 
والرئغج  بغرلسضعظغ،  ا�غطالغ  العزراء  رئغج 
الطغئغ السابص طسمر الصثاشغ(٩)، والاغ طظ بغظ 
الطغئغئ  الاتاغئ  الئظغئ  شغ  اجابماٌر  ظخعخعا 
بصغمئ ٥ ططغار غعرو تسعغًدا سظ شارة اقجاسمار 
ا�غطالغ؛ تطمح إغطالغا طظ ورائعا لسثة طضاجإ 
شغ طصثطاعا "ذرغص السقم"(١٠)، وعع طحروع 
سئر  وتعظج  طخر  بغظ  غربط  أن  المفارض  طظ 
لغئغا، طساشًئ تخض لتعالغ ١٧٠٠ ضط، وتاعلى 
 ،"Salini Impreglo" تظفغثه المةمعسئ ا�غطالغئ
لمساشئ  افول  أججاء،  فربسئ  المحروع  وغظصسط 
٤٠٠ ضغطعطار طظ طظفث السطعم المخري وطثغظئ 
ططغعن   ٩٦٣ سصث  بصغمئ  المخرغئ،  المرج 
الباظغئ طظ  طظفث  المرتطئ  غعرو(١١)، شغما تماث 
حرق  طخراتئ  إلى  بط  الاعظسغ  الةثغر  رأس 
ذرابطج، وطظ حأن الطرغص ربط طخالح إغطالغا 
بط  وطظ  إشرغصغا،  حمال  بثول  خظاسغئ  ضثولئ 
أولعغاتعا،  لارتغإ  وشًصا  الصارة  بصغئ  إلغ  الثخعل 

شدًق سظ خطص دور أضئر لعا شغ الماعجط(١٢).

الظسئئ المآغئالسام
٢٠١٥٢.١
٢٠١٦١.٥
٢٠١٧٣.٧
٢٠١٨٤.٧
٢٠١٩٥.٢
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إغطالغئ  طصاربئ  بّمئ  إشرغصغئ:  صثم  طعضع 
طتعرعا افجاجغ الئتر الماعجط تاثث طظ لغئغا 
تغث  سثن؛  وخطغب  إشرغصغا  ظتع  اظطقق  ظصطئ 
الثولئ  لغئغا  شغ  وجعدعا  باجاصرار  تئثأ 
الماعجطغئ الشظغئ بالظفط، ولثغعا تثود جشراشغئ 
طظ  وتظططص  والسعدان،  والظغةر  الاحاد  طع 
المطّطئ  الخعطال  بّط  وطظ  إبغعبغا  ظتع  افخغرة 

سطى خطغب سثن.
إغطالغئ  دبطعطاجغئ  تترضات  الاعّجه  عثا  غسجز 
الظغةر"  طظ"  ضٍض  شغ  جثغثة  جفارات  بفاح 
و"بعرضغظاشاجع" شدًق سظ الاتدغر لفاح جفارات 
أخري شغ طالغ وغغرعا طظ الثول. والةاظإ ا�خر 
بمضاشتئ  المصرون  السسضري  العجعد  المضّمض عع 
شغ  شرظسا  تصعدعا  الاغ  والسمطغات  ا�رعاب 
طظطصئ الساتض طع طةمعسئ "G٥" وتحارك شغعا 

إغطالغا(١٣). 

العةرة والطةعء: بتضط التثود الئترغئ تاسرض 
غغر  العةرة  لمعجات  وإجئاظغا  والغعظان،  إغطالغا، 
الحرسغئ بخعرة أضئر سظ بصغئ الثول افوروبغئ؛ 
ضعظعا  لغئغا  طظ  غأتغ  الدرر  �غطالغا  شئالظسئئ 
الصادطئ  بالئحر  واقتةار  الاعرغإ  لترضات  طسئًرا 
طظ غرب إشرغصغا، طروًرا بةظعب لغئغا ظعاغًئ بسئعر 
ضّبفئ  وصث  ا�غطالغئ،  لطسعاتض  وطظه  الماعجط 
افطظغئ  جععدعا  الماساصئئ  ا�غطالغئ  التضعطات 
طع الةاظإ الطغئغ بالاظسغص طع اقتتاد افوروبغ؛ 
شمظ طخطتئ إغطالغا بئات الاظسغصات افطظغئ طع 
بشخ  ا�ذار  عثا  شغ  الاساون  واجامرار  لغئغا 

الظزر سظ السططئ التاضمئ.

شرضغئ  ظض   شغ  الغعظان  تاططع   ٣-الغعظان: 
وجعد تعّجعات طثاطفئ لطتضعطئ الطغئغئ المآصائ، 
إبر  سطى  تعّترت  الاغ  السقصات  تسغث خغاغئ  أن 
حصه  شغ  ولغئغا  ترضغا  بغظ  المعّصع  اقتفاق 
الئترغئ، شمبطعا ضمبض  التثود  المثاص بارجغط 
بصغئ الثول الشربغئ وا�صطغمغئ تسسى الغعظان أن 
لضظ  لغئغا،  إسمار  إسادة  شغ  طساعمئ  لعا  غضعن 
الماعجط  بروات  عع  الغعظان  لثى  افبرز  المطش 
الئترغئ طع  الغعظان رجمئ تثودعا  قجغما وأن 

طخر وضثلك طع إغطالغا، وغائصى لعا الافاعط طع 
لغئغا وترضغا.

لثى الغعظان ذمعتات أن تخئح قسًئا دولًغا سئر 
بعابئ الشاز، طظ زاوغاغظ افولى سئر سصث تتالفات 
شغ ا�صطغط طع الثول الماحاذؤئ شغ الماعجط، 
الماعجط،  طظاثى  شغ  ترجماه  تّط  طا  وعع 
الثى  طغث"  "إغسئ  طحروع  سئر  الباظغئ  والجاوغئ 
طظ  والثي  وإجرائغض،  صئرص  طع  شغه  تحارك 
ترجغط  با�تغ  فوروبا،  الشاز  تعخغض  حأظه 
التثود الئترغئ طع لغئغا طع تسجغج السقصات طسعا 
خطعة تغعغئ شغ جئغض تتصغص الغعظان فعثاشعا.

٤-ألماظغا: ُرّوجئ سطى اسائار أظعا وجغٌط دولٌغ 
طئادرات  اجاداشاعا  سئر  الطغئغ  المطش  شغ  ظجغه 
اقتتاد  السمض طع  الفاسطئ، بةعار  افذراف  تةّمع 
إلغ  افجطتئ  تخثغر  طظع  سمطغات  شغ  افوروبغ 
ُسصث  ٢٠٢٠م  سام  وشغ  التثود،  وطراصئئ  لغئغا 
افول  شغعما؛  الطغئغئ  افزطئ  تظاول  تّط  طآتمران 
طآتمر  والباظغ  غظاغر،  حعر  شغ  برلغظ  طآتمر 
شئراغر،  شغ  غسصث  الثى  السظعي  افطظغ  طغعظغت 
ورغط اعامام ألماظغا الزاعر بعثا المطش أق أظعا 
بتسإ تصرغر خادر طظ وزارة اقصاخاد افلماظغئ 
-ظحر ججًءا طظه طعصع دوحائ شغطئ افلماظى(١٤) 
شغ  المحارضئ  لفذراف  ألماظغا  خّثرت  صث   -
الخراع الطغئغ شغ الفارة طا بغظ غظاغر وطاغع طظ 
غعرو،  ططغعن  صغماعا ٣٣٠  أجطتئ  سام ٢٠٢٠م 
أظعا  تّثسغ  الاغ  العصئ  شغ  أظه  غسظى  طا  وعع 
وجغط ظجغه طتاغث ضاظئ تجغث طظ احاسال افزطئ 
سئر تخثغر افجطتئ، رغط أظعا أغًدا طحارضئ شغ 
لمراصئئ  افوروبغ  اقتتاد  طعام  ضمظ  سمطغئ 
وطظع دخعل افجطتئ إلغ لغئغا، وطظ عظا غمضظ 
الخراع  اجامرار  ألماظغا  طخطتئ  طظ  أن  اسائار 
ذلك  طظ  طسافغثة  ضعظعا  لغئغا؛  شغ  السسضري 
خراع  شغ  طتعرغئ  دولئ  ولغسئ  العضع، 
الماعجط، ولغج لثغعا حرضات ظفط بتةط إغظى 

وتعتال.

٢- تضبغش الجغارات وجرساعا غثل سطى الئتث سظ 
شغ  أطًق  لغئغا؛  شغ  افوروبغئ  لطثول  جثغث  دور 
اجاسادة ججء طظ الظفعذ المفصعد لخالح ضٍض طظ 

ترضغا وروجغا. 

٣- شغ العصئ الثى زار أضئر طسآول شغ إغطالغا 
وزغر  بإرجال  طاضرون  اضافغ  لغئغا  والغعظان 
الثارجغئ، ودسا رئغج المةطج اقظاصالغ الطغئغ 
لجغارة بارغج؛ ربما غمضظ تسطغض طعصش الرئغج 
رضا  سثم  عغ   افولغ  زاوغاغظ:  طظ  الفرظسغ 
طاضرون سطى عثه التضعطئ الاغ لط تأِت بتطغفه 
والباظغئ  خالح،  سصغطئ  الظعاب  طةطج  رئغج 
المعصش المسطظ طظ رئغج التضعطئ الطغئغئ بسثم 
الاراجع سظ اقتفاق المعّصع طع ترضغا شغ ظعشمئر
الطغئغئ  الارضغئ  بالسقصات  وا�حادة  ٢٠١٩م، 
غفّدض  الفرظسغ  الرئغج  جسض  طّما  وأعمغاعا؛ 
اقظاصالغ  المةطج  رئغج  طع  المئاحر  الاساطض 
طفّدًق  غضعن  ربما  والثى  لغئغا،  لحرق  المظامغ 
لثى طاضرون سظ دبغئئ، شدًق سظ غمعض طخغر 
تفار شغ المسادلئ الطغئغئ التالغئ. طظ عظا تسائر 
المصارظئ دبطعطاجًغا بغظ طعصش شرظسا وتترضات 
ا�غطالغ  البظائغ  لخالح  -الغعظان)  (إغطالغا 
غسّجز طعصفعما  طّما  إغةابغئ؛  أضبر  الغعظاظغ ضأداء 
افوزان  اقسائار  شغ  افخث  طع  السام  الرأي  شغ 

الظسئغئ لطثول البقث.

مصالح متعددة
ــئ  ــئ ســثة طآحــرات شــغ الســظعات الماضغ برعظ
سطــى اقظصســام افوروبــغ شــغ المطــش الطغئــغ، 
ــغ  ــرى ش ــعى الضئ ــط الص ــقف  دس ــظ اخا ــًئ ط بثاغ
اقتتــاد افوروبــغ فذــراف الظــجاع شــغ لغئغــا، بــّط 
تســارض طخالتعــا، ظعاغــًئ بآلغــئ الاتالفــات طــع 
القسئغــظ الةــثد روجــغا وترضغــا، وطــع وجــعد 
تضعطــئ طعّتــثة تةمــع طــا بغــظ الحــرق والشــرب 
الطغئــغ غســّعل سطغعــا ا�ســثاد لمســاصئض لغئغــا 
ــظ  ــغ ظطاصغ ــغر ش ــئ تس ــح افوروبغ ــثت المخال ب
افول طاسطــص بالظمــط الةــاري وخرغطــئ المخالــح 
التالغــئ قجــغما الظفطغــئ طظعــا، والظطــاق الباظــغ 
بســث  طــا  سطــى  غســّعل  افوروبغــئ  لطمخالــح 
المســاصئطغئ  السقصــات  وحــضض  لغئغــا  اجــاصرار 

٨  



الظفط والشاز: طظ سام ٢٠١٠م وتاى ٢٠١٨م 
تغث تراوتئ خادرت لغئغا �غطالغا طظ الشاز طا 
بغظ ٩,٤ ططغار طار طضسإ و٤,٤ ططغار طار طضسإ

(٧)، وشغ سام ٢٠١٩م تخطئ إغطالغا سطى ٨٪ 
بطشئ   تغث  لغئغا؛  طظ  الظفطغئ  اتاغاجاتعا  طظ 
طضسإ،  طار  ططغار   ٥,٧ تعالغ  العاردة  الضمغات 
الثاطج  الارتغإ  شغ  الضمغات  باطك  لغئغا  لاأتى 
�غطالغا،  لطشاز  تخثغًرا  الثول  فسطغ  بالظسئئ 
ا�غطالغئ  إغظى  حرضئ  ُتسّث  جئص  لما  وبا�ضاشئ 
لغئغا  والشاز شغ  الظفط  اطاقك سصعد  افولغ شغ 
بما غاسثى ٤٠ ٪، شغما تاظاشج طع حرضئ تعتال 
خطفعا،  الباظغئ  المرتئئ  شغ  تأتغ  الاغ  الفرظسغئ 

سطى اطاغاز طظطصئ "ظالعت"(٨).

تظاشج  وجعد  طع  الصثغمئ:  المحروسات  إتغاء 
دولغ  صادم سطى السعائث طظ إسادة ا�سمار شغ 
لغئغا، إق أن إغطالغا لعا ذمعح طساصض طظ وراء 
الخثاصئ  طساعثة  تفسغض  إسادة  شغ  غامبض  ذلك 
بغظ  ٢٠٠٨م  سام  المعّصسئ  ا�غطالغئ  الطغئغئ 
والرئغج  بغرلسضعظغ،  ا�غطالغ  العزراء  رئغج 
الطغئغ السابص طسمر الصثاشغ(٩)، والاغ طظ بغظ 
الطغئغئ  الاتاغئ  الئظغئ  شغ  اجابماٌر  ظخعخعا 
بصغمئ ٥ ططغار غعرو تسعغًدا سظ شارة اقجاسمار 
ا�غطالغ؛ تطمح إغطالغا طظ ورائعا لسثة طضاجإ 
شغ طصثطاعا "ذرغص السقم"(١٠)، وعع طحروع 
سئر  وتعظج  طخر  بغظ  غربط  أن  المفارض  طظ 
لغئغا، طساشًئ تخض لتعالغ ١٧٠٠ ضط، وتاعلى 
 ،"Salini Impreglo" تظفغثه المةمعسئ ا�غطالغئ
لمساشئ  افول  أججاء،  فربسئ  المحروع  وغظصسط 
٤٠٠ ضغطعطار طظ طظفث السطعم المخري وطثغظئ 
ططغعن   ٩٦٣ سصث  بصغمئ  المخرغئ،  المرج 
الباظغئ طظ  طظفث  المرتطئ  غعرو(١١)، شغما تماث 
حرق  طخراتئ  إلى  بط  الاعظسغ  الةثغر  رأس 
ذرابطج، وطظ حأن الطرغص ربط طخالح إغطالغا 
بط  وطظ  إشرغصغا،  حمال  بثول  خظاسغئ  ضثولئ 
أولعغاتعا،  لارتغإ  وشًصا  الصارة  بصغئ  إلغ  الثخعل 

شدًق سظ خطص دور أضئر لعا شغ الماعجط(١٢).
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الموقف من القوى الفاعلة
طع تشّغر ا�دارة افطرغضغئ باعلغ باغثن بثأ عظاك 
ترصإ لمعصفه تةاه افزطئ الطغئغئ، شمظ جاظٍإ صّثم 
أسطى  طّما  افوروبغغظ؛  طع  تصارًبا  باغثن  خطاب 
اتامالغئ بعجعد تظسغصات ربما تصطض طظ اقظصسام 
أطرغضغ  أوروبغ  طعصش  بعجعد  تثشع  أو  افوروبغ 
افطرغضغئ  ا�دارة  ضاظئ  آخر  جاظإ  وطظ  طحارك، 
السابصئ أصرب لثسط تضعطئ العشاق السابصئ؛ والاغ 
شغ  وإغطالغا،  ترضغا،  طظ  ضٍض  طع  تاتالش  ضاظئ 
أن  المرّجح   وبالاالغ  الروجغ،  العجعد  طعاجعئ 
تسامر إدارة باغثن شغ ظفج الةئعئ؛ ذالما ظطئ 
روجغا سطى طعصفعا، طظ عظا وطع افخث بالتسئان 
داسمئ  جثغثة  أخرى  إلغ  ا�غطالغئ  الصغادة  تشّغر 
ربما  طعاصش  بّمئ  أظه  غادح  افوروبغ،  لقتتاد 
جعف تاشغر ذئًصا لاشغرات المحعث جعاء داخض لغئغا 
افوروبغئ  الثول  طعصش  رؤغئ  وغمضظ  خارجعا،  أو 

المظثرذئ طظ افذراف الفاسطئ ضما غأتغ:

١- المعصــــش طظ إدارة باغـــثن: ظــــض اقظصسام 
باةاذبات  طرععًظا  تراطإ  سعث  شغ  افوروبغ 
المخالح طا بغظ الاصارب الارضغ ا�غطالغ، والاعتر 
وترضغا،  الماتثة  العقغات  طظ   ضٍض  طع  الفرظسغ 
قجغما شغ ظض تفاعمات تّمئ بغظ افخغرتغظ، شغ 
العصئ الراعظ ورغط تعلغ إدارة جثغثة شغ إغطالغا 
طعالغئ لطاضاطض افوروبغ، وضان طظ المفارض أن 
أظه  إّق  الطغئغ،  المطش  تةاه  افوروبغئ  الرؤغئ  تاتث 
تسارض  ظاغةئ  اقظصسام  بئات  سطى  طآحرات  بّمئ 
باغثن  دسط  ضعن  طظ  أوًق  ذلك  غادح  المخالح؛ 
الماصارب  ا�غطالغ  الارضغ  لطمتعر  غعّجه  أن  أصرب 
المخالح  رغئئ  أن  باظًغا  تراطإ.  شارة  طظث  بالفسض 
شغ  ظفعذعا  وتأطغظ  لغئغا  شغ  الئصاء  الفرظسغئ طظ 
أغًدا  غساثثم  ترضًغا  تظاشًسا  تعاجه  إشرغصغا  غرب 
سطى  الخسإ  شمظ  وبالاالغ  �شرغصغا،  لطسئعر  لغئغا 
بغظ  المخالح  تسارض  تعشغص  افطرغضغئ  ا�دارة 
طظ  وترضغا  والغعظان  جاظإ،  طظ  وشرظسا  إغطالغا 
جاظإ آخر؛ طّما غسظغ اخاغار شرغص سطى تساب ا�خر، 
لسثة أجئاب  افصرب  ا�غطالغ  المتعر  اخاغار  وربما 
طظعا دسط شرظسا لتفار الثي ربما ق غطصى صئعًق سظث 
باغثن، ضثلك شغ العصئ الثى اجاثثم تراطإ ترضغا 
إدارة  تفسض  جعف  الروجغ(١٥)،  الظفعذ  لعصش 

 باغثن ظفج افطر ق جغما والسقصات بغظ روجغا 
أطا  صعغئ.  لغسئ  الماضغئ  الفارة  شغ  وإغطالغا 
لغئغا  طع  الئترغئ  التثود  ترجغط  شربما  الغعظان 
لغج أطًرا غتااج لاثّخض أطرغضغ أو اتثاذ الغعظان 

طعصًفا جطئًغا طظعا.

٢-تسارض المخالح طع ترضغا: سظث بثاغئ تعلغ 
تّط  لغئغا  شغ  العزراء  رئاجئ  دبغئئ  التمغث  سئث 
ولغئغا  ترضغا  أن  افولغ  ظصطاغظ  سطى  الاأضغث 
ططاجطاان باتفاق ٢٠١٩م(١٦)، الثي سصثه شائج 
التثود  ترجغط  أجاجه  سطى  وجرى  السّراج 
الئترغئ، وطّضظ ترضغا طظ الثخعل بصعاتعا الساتئ 
الظصطئ  الفاسطئ.  الصعى  لاشّغر طظ خرغطئ  الطغئغئ 
التالغئ  التضعطئ  طظ  ترضغا  طضاظئ  عغ  الباظغئ 
خاخئ ودبغئئ غظامى لمخراتئ طرضج وجعد الظفعذ 

ا�غطالغ. 
لارضغا بقبئ أعثاف رئغسئ طظ وجعدعا شغ لغئغا، 
تاسارض طع دول شرظسا، وإغطالغا، والغعظان ضٌض 
سطى تثة شغ ططش طظفرد؛ الئثاغئ طظ الامرضج شغ 
القجؤغظ  ترضئ  سطى  لطسغطرة  الماعجط  الئتر 
والعةرة غغر الحرسغئ؛ بشغئ إطساك ورصئ ضشط 
طا غتثث سظ  طبطعا طبض  افوروبغ  اقتتاد  سطى 
المادرر  أن  عظا  الفارق  الغعظان،  طع  إغةئ  بتر 
الئترغئ شغ  إغطالغا بتضط تثودعا  المئاحر عغ 
الماعجط. والعثف الباظغ لارضغا عع الاظصغإ سظ 
شغ  طآبًرا  قسًئا  تخئح  تاى  الماعجط؛  بروات 
اقتفاق  الغعظان  ترشخ  الثى  العصئ  شغ  الطاصئ 
طخالتعا  سطى  غآبر  ضعظه  ولغئغا  ترضغا  بغظ 
والظفط،  الشاز  سطى  الاظصغإ  شغ  اقصاخادغئ 
قجغما شغ ظض سثم ترجغط التثود الئترغئ بغظ 
�غصاف  أغًدا  ترضغا  وتطمح  ولغئغا.  الغعظان 
طا  وعع  شغه،  الحراضئ  أو  طغث"  "إغسئ  طحروع 
بغظعما  السقصات  تعتر  إبر  سطى  الغعظان  ترشده 
شغ  الاظصغإ  ترضغا  واجامرار  المخالح  وتسارض 
الئتر الماعجط شغ المظاذص الماظازع سطغعا دون 
سطى  والسمض  الئترغئ  التثود  لارجغط  الطةعء 
تصاجط البروات. أّطا العثف البالث لارضغا شغامّبض 
لاسجغج وجعدعا شغ  لغئغا  شغ تعظغش بصائعا شغ 
غرب إشرغصغا وشغ الصارة ا�شرغصغئ سمعًطا، وعى 
سئر  الطغئغئ  افزطئ  صئض  طظ  ذلك  سطى  تسمض 
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المظطصئ  شغ  لروجغا  غضظ  لط  روجغا:  ٤-طخالح 
السربغئ بسث بعرات الربغع السربغ جعى الئصاء شغ 
الخراع  شغ  اقظثراط  شرخئ  جاءت  تاى  جعرغا، 
الطغئغ، والرابط بغظ جعرغا ولغئغا بةاظإ الاظاشج 
الئتر  شغ  الامعضع  عع  الارضغ،  والعجعد 
الماعجط؛ وغأتغ ذلك سئر جسى روجغا لطسغطرة 
طع  لغئغا  حرق  شغ  ودرظئ  ذئرق  طغظائغ  سطى 
ذرذعس  شغ  الروجغئ  بالصاسثة  ربطعما 
السعرغئ(١٨)، وعع طا غمعث لروجغا الدشط سطى 
طظ  الماعجط.  شغ  وطخالته  اقوروبغ  اقتتاد 
جاظإ آخر روجغا قسإ طعط شغ طسارات الطاصئ 
شغ  بصائعا  اجامرار  تدمظ  وتاى  السالمغئ، 
حرضاتعا  سئر  وجعدعا  سطى  سمطئ  المصثطئ 
شغ  طعجعدة  شعغ  الماعجط  دول  شغ  الظفطغئ 

لغئغا، والسراق، وطخر وغغرعا.

وبالظسئئ لطمحعث الطغئغ وصّسئ حرضئ روجظفئ 
لطظفط  الطغئغئ  العذظغئ  الحرضئ  طع  الروجغئ 
الطغئغ وشاح  الظفط  لحراء  اتفاصغئ سام ٢٠١٧م 
وّجسئ  روجظفئ  أن  بفرض  لطاساون،  طةاقت 
الحرضات  تخّثر  ورغط  لغئغا  شغ  ظحاذعا 
ذلك  أن  إق  لغئغا،  شغ  اقطاغاز  سصعد  افوروبغئ 
سطى  بالسطإ  غآبر  ربما  تظاشسًغا  طةاًق  غثطص 
وتخخعما  افوروبغاغظ  وإغظى  تعتال  حرضاغ 
لروجغا  غمضظ  آخر  تعثغٌث  وعظاك  المساصئطغئ. 
خطصه لفوروبغغظ سئر إظحائعا صعاسث سسضرغئ شغ 
شغ  جعي  دشاع  أظزمئ  ترضغإ  شغ  غامبض  لغئغا 
غخض  لمثى  الطائرات  اجاعثاف  غمضظعا  جرت 

لصاسثة خصطغئ الاابسئ لتطش الظاتع. 

الماعجط  والئتر  لغئغا  شغ  لمخالتعا  وتماغًئ 
أظزار روجغا �صاطئ صاسثة سسضرغئ شغ  اتةعئ 
السعدان، والاغ ترتئط طسعا بسقصات جغثة طظ 
اجامرار  سطى  وتاشزئ  الئحغر،  إزاتئ  صئض 
شالسعدان  الةثغثة؛  السططئ  تعلغ  بسث  ظفعذعا 
تتثغًثا ططمع �غطالغا المعجعدة شغ لغئغا وتمعث 
الاظاشج  وبالاالغ  إشرغصغا،  لشرب  ذرغصعا  سظ 
لغئغا  طظ  أغًدا  غظططص  جعف  الروجغ  ا�غطالغ 
إلى السعدان شغ ظض تصارب افعثاف طع اخاقف 

الاتالفات المرتصئئ والتالغئ شغ المظطصئ.

رغــط طحــارضئ افوروبغغــظ الئغاظــات المآغــثة 
ــا، وتعلــغ تضعطــئ  لطتضعطــئ اقظاصالغــئ شــغ لغئغ
إغطالغــئ جثغــثة لثغعــا خطــاب تخالتــغ طــع 
ــغ إق أن  ــك افوروب ــغ الاماج ــئ ش ــا وراغئ شرظس
تســارض المخالــح بغــظ افوروبغغــظ، وخاخــئ 
بغــظ شرظســا وإغطالغــا طــظ جاظــإ، وبغــظ إغطالغــا 
والغعظــان طــظ جاظــإ آخــر غةســض المحــعث الطغئــغ 
ــرت  ــئ أج ــئ الطغئغ ــًئ التضعط ــًثا؛ شئثاغ ــر تسصغ أضب
ــئ  ــراف المظثرذ ــع افذ ــات ط ــظ المئاتب ــثًدا ط س
سطــى  طظفاتــئ  لائــثو  الطغئــغ،  الخــراع  شــغ 
الةمغــع بتســإ طخالتعــا المرتئطــئ طــع ضض 
ذــرف سطــى تــثة، شــغ العصــئ الــثى تئــثو  شغــه 
ــا عــغ؛  ــا ضم ــات الصثغمــئ ظاعرًغ خرغطــئ الاتالف
شئصــاء ترضغــا شــغ حــرق الماعجــط دون ترجــغط 
ــا طــظ جاظــإ وبغــظ  التــثود، بغــظ الغعظــان ولغئغ
الغعظــان وترضغــا طــظ جاظــإ آخــر، غسظــى اجــامرار 
الخــراع بغظعــط وتــرص ضض ذــرف سطــى تأطغــظ 
شــغ  أو  لغئغــا  شــغ  جــعاء  الظفطغــئ  المخالــح 
المظاذــص الماظــازع سطغعــا بغــظ ترضغــا والغعظــان. 
افولــى  طسدطاــان  شأطاطعــا  شرظســا  ســظ  أّطــا 
خسعبــئ الاعاشــص طــع إغطالغــا وصئعلعــا اقجــامرار 
شــغ ضعظعــا الحــرغك الظفطــغ الباظــغ، وربمــا 
تاراجــع تــال اضاحــاف ترضغــا تصــعل ظفطغــئ شــغ 
لغئغــا، والمسدطــئ الباظغــئ الاتالــش طــع روجــغا 
ــئ؛  ــات الماتــثة افطرغضغ ــع العقغ ــًرا ط ــى تعت غسظ
وبالاالــغ لغــج طــظ طخطتــئ شرظســا وق الغعظــان 
إغطالغــا  ســظ  أّطــا  المحــعث.  شــغ  ترضغــا  بصــاء 
شطثغعــا طســاران: افول صخغــر افجــض سئــر تعاشــص 
ــا  ــظ لع ــا غآّط ــغ بم ــغ افطرغض ــعر الارض ــع المت ط
ذعغــض  الباظــغ  والمســار  التالغــئ،  طخالتعــا 
الارضغــئ  المخالــح  باســارض  طرعــعن  افجــض 
(الظفـــــــط/الشاز)     ططّفــــــغ  شــــــغ  ا�غطالغـــئ، 

والاظاشج سطى الظفعذ ا�شرغصغ.

الداخل الليبـي والسينـاريوهات
 المحتملة:
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ــئ  ــح بغــظ افذــراف افوروبغ إن تحــابضغئ المخال
اقطرغضغــئ–  الماتــثة  (العقغــات  والبقبــغ 
طــظ  ســثًدا  طسعــا  تطــرح  ترضغــا)،  روجــغا– 

السغظارغععات المتامطئ طظعا:

١- الســغظارغع افول: غامّبــض شــغ تصاجــط الظفــعذ 
ــات  ــر اتفاصغ ــراف سئ ــع افذ ــظ جمغ ــح بغ والمخال
تتفــر لــضض ذــرف طخالتــه شــغ لغئغــا؛ وعــع طــا 
ــى  ــئ روجــغئ سط ــات أطرغضغ ــعد تفاعم ــغ وج غسظ
خــروج المصاتطغــظ افجاظــإ، وطعاخطــئ سمطغــئ 
ضئــط  طــع  لغئغــا  شــغ  السغاجــغ  الاتــّعل 

المثرجات الاغ تتّصص طخالح الةمغع.

ــع  ــا ع ــع ضم ــاء العض ــغ: بص ــغظارغع الباظ ٢- الس
التضعطــئ  سمــض  غسغــص  تظاشــٍج  طــظ  سطغــه 
دغســمئر  شــغ  اقظاثابــات  وغآجــض  المعّتــثة، 
الصــادم؛ ظاغةــًئ لســثم خــروج المصاتطغــظ افجاظــإ، 
ــئ  ــظ افذــراف الثولغ ــات بغ وســثم وجــعد تفاعم

وا�صطغمغئ.

٣- الســغظارغع البالــث:  احــاسال افزطــئ طــرة 
أخــري، والســعدة �ذــقق الظــار؛ وطــا غطــرح عــثا 
شــغ  تفاــر  طعصــش  غمــعض  عــع  الســغظارغع 
السمطغــئ السغاجــغئ تاــى ا�ن، وســثم تعتغــث 
المآجســئ السســضرغئ الطغئغــئ؛ شمازالــئ عظــاك 
صــعات شــغ الحــرق وأخــرى شــغ الشــرب، با�ضاشــئ 
ــط ذــرح خرغطــئ  ــط غا ــى ا�ن ل ــه تا ــك، شإظ لثل
ظــئ لثــروج المصاتطغــظ افجاظــإ  واضتــئ أو طجطَّ
طــظ لغئغــا؛ طّمــا غسظــى أن اقتاغــاج لعــط طــا غــجال 

صائًما.



١-ظص الئغان  المحارك طااح سطى طعصع الثارجغئ الفرظسغئ سطى الرابط الاالغ:  
https://cutt.us/JtxHc

 
٢- جعن شعلغظ، بعل تعجرغض، طغرغئ طةثي، "دراجغ غثاار لغئغا شغ الرتطئ افولغ؛ باتًبا سظ روابط 

https://cutt.us/lP2PC :"أصعى

٣- تفاخغض الساسات افخغرة صئض طصاض الرئغج الاحادي إدرغج دبغئغ، تصرغر سطى طعصع جضاي 
ظغعز سربغئ طااح سطى الرابط الاالغ:

https://cutt.us/lh5Kd 

٤- طصاض ١٦ سسضرًغا وشصثان آخر شغ ضمغظ شغ غرب الظغةر، تصرغر طااح سطى طعصع شراظج ٢٤: 
https://cutt.us/QIE5Z

٥- بغان العاردات الفرظسغئ طظ لغئغا سام ٢٠١٩ طااح سطى الرابط الاالغ: 
https://www.objectif-import-export.fr/en/international-marketplaces/country/libya/fra

nce-in-country-trade

6- William Danvers ،Bulding a New Foundation for Stability in Libya: 
https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2016/08130747/03/
030816_LibyaReport.pdf

 ٧- الئغاظات طااتئ سطى المعصع ا�تخائغ
https://www.statista.com/statistics/807120/volumes-of-natural-gas-import

ed-from-libya-to-italy/

٨- خراع المخالح شغ لغئغا إغظى وتعتال ضطمئ السر شغ الثقشات الفرظسغئ ا�غطالغئ، تصرغر طظحعر 
سطى طعصع طرضج جظغش لطثراجات السغاجغئ والثبطعطاجغئ طااح شغ الرابط الاالغ:

https://www.centredegeneve.org/post/56754635768  

 ٩-  ظخعص المساعثة طااتئ سطى الرابط الاالغ
 https://cutt.us/6Saan 

١٠-  تخرغتات وزغر الثارجغئ ا�غطالغ دي طاغع  شغ ٢٢ أبرغض ٢٠٢١م
https://libyareview.com/12184/di-maio-italy-to-construct-highway-connecti

ng-tunisia-to-egypt-via-libya/

 11-Raul Redondo،Italy to implemnt coastal motorway progect in Libya
construction in spring 2021:  https://cutt.us/l6jkq

المراجع



 ١٢- ضرغط طجران، ألغسا باشغا، إغطالغا وجثت ذرغصعا إلغ لغئغا، طااح سطى الرابط الاالغ
https://cutt.us/9jKWi

١٣- جعزغئغ طغسارغاا، أولعغات إغطالغا شغ إشرغصغا:   
https://cutt.us/XedQ6

١٤-ألماظغا تعاخض تخثغر افجطتئ لثول طاعرذئ شغ الظجاع الطغئغ، تصرغر طظحعر باارغت ١٧ طاغع 
  https://cutt.us/dgb4J :٢٠٢٠م طااح سطى الرابط الاالغ

15- James Jay،Stefano Graziosi، Amerca and Italy must lead supporting libyan 
renaissance:https://www.heritage.org/middle-east/commentary/america-an
d-italy-must-lead-supporting-libyan-renaissance

١٦-طرجع جابص.

إشرغصغا؟:  غرب  شغ  افتراك  الفرظسغعن  غثحى  لماذا   .. الفرظسغئ  الارضغئ  الترب  سعف،  طغرشئ   -١٧
https://cutt.us/r2U36

١٨- د. أتمث بظ ضغش ا� الصرظغ، الظفعذ الارضغ شغ افزطئ الطغئغئ الاثاسغات السغاجغئ وافطظغئ: 
https://cutt.us/HZhWx
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