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تـرصـد الـورقـة خـريـطة الـتكتالت الـسياسـية وأذرعـها الـعسكريـة، والـقوى الـليبية املـؤثـرة فـي صـناعـة األحـداث وعـالقـتها 
بـالـفاعـلني اإلقـليميني والـدولـيني فـي ظـل الـجهود الـدبـلومـاسـية لـدول الـجوار واالتـحاد األوروبـي إليـجاد تـسويـة تـوافـقية 

بني الفرقاء تنهي حالة االنسداد السياسي.

هل يكون عام 2017 عام التسويات الكبرى بني تكتل حكومة الوفاق والشرق؟ (الجزيرة)

ملخص

رغـم تـعدد الـالعـبني فـي املشهـد الـسياسـي الـليبي فـإن املـتتبع لـلشأن الـليبي يـدرك دون كـبير عـناء أن الـقوى املـؤثّـِرة 
فــي صــناعــة األحــداث، هــي: تــكتل الشــرق وحــكومــة الــوفــاق، فــي حــني ال تــعدو بــقية الــتكتالت مــحاولــة إثــبات الــوجــود 
لـــكي تـــفرض نـــفسها عـــلى مجـــريـــات األحـــداث لـــبرهـــة مـــن الـــزمـــن، لـــكنها ال تـــمتلك الـــقدرة عـــلى خـــلط األوراق وإعـــادة 
تـرتـيبها كـما هـو شـأن الـتكتلني الـرئـيسيني. فهـذان الـتكتالن قـادران عـلى خـلط األوراق عـلى سـاحـة الـتأثـير فـي لـيبيا 
له لــيبيا مــن خــطورة عــلى األمــن اإلقــليمي والــدولــي نــظرًا لــتدفــق  وعــالقــة هــذه الــساحــة بــالــخارج. ومــع مــا بــاتــت تــشكِّ
مــوجــات الهجــرة غــير الشــرعــية عــبرهــا نــحو الــقارة الــعجوز واقــتران هــذه الهجــرة أحــيانًــا بــالجــريــمة املــنظمة واإلرهــاب 
الـعابـر لـلقارات فـقد نشـطت دبـلومـاسـية دول الـجوار واالتـحاد األوروبـي، وبـقدر أقـل مـن قـبل االتـحاد اإلفـريـقي بـغية 
إيـجاد تـسويـة تـوافـقية بـني الـفرقـاء الـليبيني تـنهي حـالـة التشـرذم واالنسـداد الـسياسـي، وتـضع حـدًّا لـتنازع الشـرعـية 
ـــــر لــعودة قــويــة لــلدب  بــني ثــالث حــكومــات وبــرملــانــنْي. كــما أن دخــول روســيا االتــحاديــة عــلى خــط الــتسويــة فــي لــيبيا يــؤشّـِ
الـــروســـي إلـــى املـــنطقة، ويـــعزِّز مـــن املـــوقـــف الـــتفاوضـــي لـــتكتل الشـــرق مـــما يمهـــد لـــلعديـــد مـــن املـــساعـــي واملـــبادرات 
السـلمية مـع ضـغوط مـتزايـدة عـلى أطـراف األزمـة الـليبية مـن قـبل املـجتمع الـدولـي قـد تـؤتـي أكـلها هـذه الـسنة؛ حـيث 
تـــقود املـــؤشـــرات إلـــى الـــتفاؤل حـــيال املـــبادرة الجـــزائـــريـــة-املـــصريـــة والـــتي تـــم تـــنسيقها بـــمباركـــة تـــونـــسية، يـــتوقـــع لـــها 

املراقبون النجاح عكس سابقاتها نظرًا للعديد من العوامل التي تم تفصيلها في سياق هذا التقرير.

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/02/170216112244506.html


توطئة 

مـنذ أن أصـدر مجـلس األمـن الـدولـي فـي يـوم الخـميس، 17 مـارس/آذار 2011، بـأغـلبية 10 أصـوات دون اعـتراض 
أيٍّ مـــن األعـــضاء الـــدائـــمني وامـــتناع خـــمس دول عـــن الـــتصويـــت، الـــقرار األمـــمي رقـــم 1973 الـــذي يـــقضي بـــفرض 
مـنطقة حـظر جـوي فـوق األراضـي الـليبية، واتـخاذ كـافـة اإلجـراءات الـضروريـة لحـمايـة املـدنـيني(1)، تـم تـدويـل الـقضية 
الـــليبية وبـــاتـــت خـــيوط الـــلعبة الـــسياســـية تخـــرج تـــدريـــجيًّا مـــن أيـــدي الـــفرقـــاء الـــليبيني حـــتى تـــكرَّســـت ســـطوة وحـــضور 
الـــعامـــل الـــخارجـــي بـــصورة جـــلية بُـــعيد ســـقوط نـــظام الـــراحـــل مـــعمر الـــقذافـــي، أواخـــر الـــعام 2011. وأدَّى الـــحضور 
الـكثيف لـلتدخـالت الـخارجـية إلـى تـأزيـم الـوضـع الـليبي وتشـرذمـه نـظرًا إلـى تـعارض مـصالـح الـدول املـتدخـلة وتـضارب 
ة وأفـــقد الـــنخبة الـــسياســـية الـــولـــيدة  سُـــــــلَّم أولـــويـــاتـــها؛ مـــما حـــال دون إجـــماع حـــقيقي وراء قـــضايـــا وطـــنية كـــبرى مـــلحَّ
الــنجاعــة والــفعالــية فــي مــواجــهة االســتحقاقــات شــديــدة الــتعقيد لــدولــة عــاشــت لــعقود أربــعة فــي وضــع هــالمــي يــفتقر 

ملؤسسات حقيقة كاملتعارَف عليها عامليًّا في بقية دول العالم! 

مـما ال شـك فـيه أن سـطوة حـضور وتـأثـير الـعامـل األجـنبي فـي املشهـد الـسياسـي الـليبي تـقف وراء اإلخـفاق الـذريـع 
لجـل الـتسويـات الـسياسـية الـتي رعـاهـا املـجتمع الـدولـي مـمثَّاًل فـي بـعثة األمـم املتحـدة لـلدعـم فـي لـيبيا، ومـع اإلقـرار 
بـمدى سـطوة وتـأثـير الـتدخـالت الـخارجـية فـي مـسارات الـتسويـة فـي لـيبيا نـظرًا لـتعارض مـصالـح الـدول املـتدخـلة، إال 
أنـها ليسـت وحـدهـا كـافـية لـتفسير انسـداد املـسارات الـسياسـية وتـعثُّر املـساعـي الحـميدة لـدول الـجوار الـليبي حـتى 
اآلن فـي إيـجاد تـسويـة تـوافـقية بـني الـفرقـاء الـليبيني املـتنازعـني عـلى الشـرعـية فـي أنـحاء مـتفرقـة مـن لـيبيا. فـمرتـكزات 
الــــعقلية الــــسائــــدة ذات الخــــلفية الــــقبلية ملــــعظم مــــناطــــق لــــيبيا -الــــتي تحــــدد ســــلوك وردَّة فــــعل الــــسياســــيني والــــفاعــــلني 
االجــتماعــيني حــيال األحــداث الــجاريــة- ومــا تــتسم بــه هــذه الــعقلية مــن يــقينية الــطرح والــنظرة األحــاديــة، هــذه الــعقلية 
الـــتي اعـــتادت عـــلى أخـــذ حـــقها بـــيدهـــا والـــتي ال تـــعي مـــتطلبات الـــعيش املشـــترك ولـــم تـــتعود عـــلى الـــتداول الســـلمي 
ـــــلطة! وغــياب الــتدرج الــطبيعي فــي املــمارســة الــسياســية الــعامــة، إضــافــة إلــى انــعدام شــبه تــام لــلثقة بــني الــفرقــاء  للسّـُ
الــليبيني، هــذا مــع وجــود شــريــحة كــبيرة ال يســتهان بــها مــن املــوتــوريــن -والســيما مــن أنــصار الــنظام الــسابــق- ال تــزال 

مؤمنة وموقنة بأنه ال حلَّ خارج إطار الحسم العسكري(2) وإعادة الحق املغتصب! 

هـــذه الـــعوامـــل وغـــيرهـــا هـــي مـــا تـــقف وراء حـــالـــة االنســـداد الـــسياســـي وتـــعنُّت الـــفرقـــاء الـــليبيني وعـــدم قـــبول أي مـــنهم 
بــالــتنازل عــن أي مــن مــطالــبه الــتي يــراهــا الــحق كــل الــحق. ومــع هــذا تــقودنــا املــؤشــرات إلــى الــتفاؤل كــثيرًا بــأن ســنة 

2017 ستكون سنة التسويات والحلول التوافقية نظرًا إلى االعتبارات األربعة التالية:

تــالفــي املــجتمع الــدولــي ألخــطاء الــتسويــات واملــبادرات الــسابــقة مــما حــدا بــه إلــى تــغيير طــريــقة الــتعاطــي الــتي 
أفـضت نسـبيًّا إلـى تـليني املـواقـف والـتقارب بـني الـفقراء الـليبيني، قـد يـسفر هـذا فـي األسـابـيع الـقليلة الـقادمـة عـن 

تسوية وشيكة باتت تلوح في األفق برعاية دول الجوار الليبي.

دخــول روســيا االتــحاديــة عــلى خــط الــتسويــات فــي لــيبيا، وتــقارب وجــهة نــظرهــا مــع اإلدارة األمــيركــية الجــديــدة 
حيال األزمة الليبية.

تــفاقــم الــوضــع املــعيشي لــلمواطــن الــليبي وتــردي األوضــاع بــشكل كــارثــي، أفــضى لــحالــة مــتنامــية مــن االحــتقان 
بــني أوســاط الشــباب الــليبي بــاتــت مــعه األوضــاع تــنذر بــانــفجار األمــر فــي أيــة لحــظة، ال شــك فــي أنــه إن حــدث 

سيجرف في طريقه كل الواجهات السياسية املتصدرة للمشهد العام راهنًا.

مـــحنة الـــسنوات الســـتة الـــفائـــتة جـــعلت الـــغالـــبية الـــصامـــتة مـــن الـــليبيني تـــتجاوز ثـــنائـــية (ســـبتمبر/أيـــلول-فـــبرايـــر/
شباط) وتتطلع إلى الدولة املدنية التي تسع الجميع وبالجميع. 



مآالت اتفاق الصخيرات بني الفرقاء الليبيني 

هــلَّل الــكثيرون داخــل وخــارج لــيبيا لــالتــفاق الــسياســي الــذي تــم إبــرامــه بــني الــفرقــاء الــليبيني فــي مــديــنة الــصخيرات 
املـغربـية، بـتاريـخ 17 ديـسمبر/كـانـون األول 2015، بـرعـايـة أمـمية، بـل اعـتبره الـبعض بـدايـة الـنهايـة لـلحقبة االنـتقالـية، 
إال أن الــفقرة الــثانــية مــن املــادة الــثامــنة مــن هــذا االتــفاق(3) حــملت بــذور فــنائــه مــبكرًا، عــندمــا جــعلت مــهام الــقائــد 
األعــلى لــلجيش الــليبي مــن اخــتصاصــات مجــلس رئــاســة الــوزراء، وهــو األمــر الــذي رأى فــيه نــواب املــنطقة الشــرقــية 

تحييًدا لدور خليفة حفتر واستبعاده نهائيًّا من اللعبة السياسية. 

ورغـم الـدعـم الـقوي مـن قـبل األمـم املتحـدة والـواليـات املتحـدة األمـيركـية واالتـحاد األوروبـي وجـزء كـبير مـن دول الـعالـم 
لـحكومـة الـوفـاق الـوطـني، الـتي تـمخضت عـن هـذا االتـفاق بـقيادة فـائـز السـراج، عجـزت هـذه الـحكومـة طـيلة مـا يـزيـد 
عــلى الــسنة عــن الــحصول عــلى ثــقة الــبرملــان الــليبي، كــما أن شــعبيتها تــآكــلت ســريــًعا أمــام عجــزهــا عــن إيــجاد حــل 
لـــلمختنقات املـــعيشية واألمـــنية الـــتي يـــعانـــي مـــنها املـــواطـــن الـــليبي (مـــثل عـــدم تـــوفـــر الـــخبز والـــطوابـــير عـــلى محـــطات 
الـــبنزيـــن واملـــاء واالنـــقطاع املـــتكرر لـــلتيار الكهـــربـــائـــي واالنـــفالت األمـــني وانـــتشار الجـــريـــمة وغـــالء األســـعار وانـــعدام 
الــسيولــة فــي املــصارف وتــدنــي قــيمة الــعملة املحــلية...إلــخ). وذلــك بســبب عــدم تــوفــر ظــروف عــمل مــناســبة تــمكِّن هــذه 
الـحكومـة مـن أداء مـهامـها الـتنفيذيـة، وتـشي التحـركـات املحـمومـة األخـيرة واألحـداث املـتسارعـة بـأن هـذه الـحكومـة قـد 
تـــتجاوزهـــا األحـــداث إن لـــم تـــغيِّر مـــن طـــريـــقة تـــعاطـــيها لـــتكون مـــقنعة أكـــثر. وتجـــري الـــترتـــيبات راهـــنًا داخـــل كـــوالـــيس 

األمم املتحدة ودول الجوار للعمل على إبرام اتفاق جديد تكون بنود "اتفاق الصخيرات" أرضية له. 

املساعي األممية الحميدة تصطدم بمحددات الواقع الليبي 

طـــيلة الـــسنوات الـــثالث األخـــيرة ســـعى املـــجتمع الـــدولـــي مـــمثَّاًل فـــي بـــعثة األمـــم املتحـــدة لـــلدعـــم فـــي لـــيبيا إلـــى إيـــجاد 
تـــسويـــة تـــوافـــقية بـــني الـــفرقـــاء الـــليبيني تُـــنهي حـــالـــة االنـــقسام والتشـــرذم واالنســـداد الـــسياســـي وتـــضع نـــهايـــة لـــتنازع 
الشــرعــية بــني بــرملــانــني وثــالث حــكومــات يــدَّعــي كــل مــنها أنــها صــاحــبة الشــرعــية والــحق! كــما أن دول الــجوار الــليبي 
واملــنظمات اإلقــليمية والــقاريــة قــامــت بــمساع حــميدة أفــضت إلــى مــبادرات لــلتسويــة، بــاء جُـــــلُّها بفشــل ذريــع يُــرجــعه 
الــــبعض إلــــى تــــعنت الــــفرقــــاء الــــليبيني وعــــدم قــــبول أي مــــنهم بــــالــــتنازل لــــصالــــح األطــــراف األخــــرى وانــــعدام الــــثقة بــــني 
أطـــراف الـــحوار الـــليبي. ومـــع صـــحة هـــذا فـــي تـــأزيـــم الـــوضـــع وانســـداد األفـــق الـــسياســـي إال أن املـــساعـــي الحـــميدة 

للمجتمع الدولي ودول الجوار الليبي اصطدمت أساًسا بمحدِّدات الواقع الليبي ألن تلك املساعي كانت:

مـحاوالت ذات لـون واحـد، حـيث انـصبَّ جـل املـحاوالت وتـلك املـساعـي عـلى أجـنحة فـبرايـر/شـباط املـتصارعـة 1.
بـينها عـلى السـلطة والـنفوذ وتـم بهـذا اسـتبعاد قـرابـة نـصف الـشعب الـليبي الـذي ال يـزال عـلى والئـه لـلنظام 
الـــسابـــق، فـــي هـــذا األمـــر تـــكرار ال مـــبرر لـــه لتجـــربـــة الـــعراق املـــريـــرة الـــتي جـــعلته ال يـــزال يُـــراوح داخـــل نـــفق 

التشرذم واالنقسام بعد مضي 14 سنة على إسقاط نظام صدام حسني.

نــظرًا لــعدم إدراك أصــحاب تــلك املــبادرات واملــساعــي الحــميدة ملحــددات الــواقــع الــليبي ومــرتــكزاتــه، فــقد تــم 2.
ن اجتماعي قد يلعب الدور األبرز في لم شمل الليبيني والتصالح فيما بينهم، ممثَّاًل في  استبعاد أهم مكوِّ
مــجالــس الــقبائــل الــليبية الــتي تــرتــكز عــلى خــبرات قــرون مــن تــقالــيد وأعــراف الــصلح وجــبر الــضرر والــتوفــيق 
بــــني الــــخصوم والســــيما أن مــــجالــــس الــــصلح الــــقبلية هــــذه قــــد لــــعبت دورًا مــــحوريًّــــا فــــي إطــــفاء الــــعديــــد مــــن 
الحـرائـق الـسياسـية وإنـهاء الـتوتـرات وفـضِّ االشـتباكـات فـي أكـثر مـن مـنطقة والسـيما فـي الـجنوب والـغرب. 
ولـوال نـظام الـتكافـل االجـتماعـي ذو الـطابـع الـقبلي لـكان الـوضـع اإلنـسانـي فـي لـيبيا كـارثـيًّا بـكل املـقايـيس 

جرَّاء االحتراب واالقتتال طيلة السنوات القليلة الفائتة.



عـدم إشـراك أصـحاب الـقوة الـحقيقية عـلى األرض، فـمعظم املـتحاوريـن ال يـملكون قـوة تـنفيذ مـا اتـفقوا عـليه 3.
على أرض الواقع.

إصـرار الـدول الـغربـية وبـعثة األمـم املتحـدة، وحـتى مـنتصف الـعام 2016، عـلى اسـتبعاد خـليفة حـفتر مـن 4.
أية تسوية وهو الذي يسيطر على قرابة نصف ليبيا!

إقــحام قــضية عــودة األقــلية الــيهوديــة الــليبية مــن قِــبل بــعثة األمــم املتحــدة لــلدعــم -مــن تــحت الــطاولــة- فــي أيــة 5.
تـسويـة تـرعـاهـا(4) دون إدراك لـحساسـية هـذا املـلف لـدى الـغالـبية الـعظمى مـن الـليبيني، بـل إن املـتعاطـفني 
لون فــكرة الــتعويــضات دون حــق الــعودة، والســيما أن مــعظم تــلك األقــلية  مــع تــلك الــقضية مــن الــليبيني يــفضِّ

اختار النزوح الطوعي ومغادرة ليبيا بُعيد حرب يونيو/حزيران 1967، وتصاعد موجة الكراهية ضدهم.

فشــل مــحاوالت اســتنساخ تــجارب الــعدالــة االنــتقالــية الــناجــحة فــي دول أخــرى بُــعيد الحــروب األهــلية، نــظرًا 6.
لـــكون تـــلك الـــتجارب تـــرتـــكز أســـاسًـــــــا عـــلى االعـــتراف واالعـــتذار الـــعلنيني -قـــبل جـــبر الـــضرر ومـــا إلـــيه- وهـــما 
مـكوِّنـان مـفقودان فـي الـعقلية الـليبية الـسائـدة كـما مـعظم الـعقليات الـعربـية، بـل الـسائـد هـو الـعناد واملـكابـرة 

واملعروف محليًّا بــ"تسكير الدماغ"(5). 

خارطة القوى السياسية والعسكرية في ليبيا 

تـــسيطر عـــلى املشهـــد الـــسياســـي الـــليبي راهـــنًا أربـــعة تـــكتالت رئـــيسية تـــمتلك اثـــنتان مـــنها أذرعًـــــا عـــسكريـــة تبســـط 
ســيطرتــها عــلى قــرابــة ثــالثــة أربــاع مــساحــة لــيبيا، إضــافــة إلــى عشــرات الــقوى الــسياســية والــعسكريــة الــصغيرة ذات 
الـطابـع الـجهوي والـقبلي أو األيـديـولـوجـي والـتي تـميل إلـى هـذا الـتكتل أو ذاك حسـب مـقتضيات الـتحالـفات املحـلية 

أو طبيعة الصراعات املتجددة: 

أواًل: تكتل املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

جـاء تـشكيل املجـلس الـرئـاسـي وحـكومـة الـوفـاق الـوطـني كـأهـم مخـرجـات االتـفاق الـسياسـي الـليبي املـبرم 
فــي مــنتصف ديــسمبر/كــانــون األول 2015 بــني الــفرقــاء الــليبيني بــرعــايــة أمــمية لــيُنهي تــنازع الشــرعــية بــني 
الــحكومــة املــؤقــتة املــنبثقة عــن الــبرملــان الــليبي بــطبرق والــتي يــقودهــا عــبد اهلل الــثني وبــني حــكومــة املــؤتــمر 
الـوطـني فـي طـرابـلس بـقيادة خـليفة الـغويـل. وضـمَّ املجـلس الـرئـاسـي تـسعة أعـضاء بـقيادة فـايـز السـراج.  
املجـــلس الـــرئـــاســـي وحـــكومـــة الـــوفـــاق الـــوطـــني حَــــــِظيَا -حـــتى فـــي ظـــل عجـــز األخـــيرة عـــن نـــيل ثـــقة الـــبرملـــان 
الــليبي- بــاعــتراف دولــي الفــت ودعــم غــربــي وإقــليمي غــير مســبوقــني مــنذ نــشوب أزمــة تــنازع الشــرعــية بــني 
الشــرق والــغرب الــليبيني. هــذا الــتكتل يحــظى بــدعــم جــناح الحــمائــم فــي مــديــنة مــصراتــة -الــقوة الــضاربــة 
األولـى فـي لـيبيا والـثقل املـالـي فـيها- مـمثَّاًل فـي عـضو املجـلس الـرئـاسـي، أحـمد مـعيتيق، كـما يحـظى هـذا 
الــتكتل بــدعــم الــعديــد مــن رؤســاء الــبلديــات فــي املــنطقة الــغربــية والــجنوبــية مــن لــيبيا، هــذا فــضاًل عــن دعــم 
حـــزب الـــعدالـــة والـــبناء -الـــذراع الـــسياســـية لحـــركـــة اإلخـــوان املســـلمني الـــليبية- كـــما تحـــظى حـــكومـــة الـــوفـــاق 
الـوطـني بـدعـم مـعظم الـتشكيالت الـعسكريـة فـي املـنطقة الـغربـية. وتـخضع لـسيطرة حـكومـة الـوفـاق الـوطـني 
أهــم مــؤسســتني اقــتصاديــتني، وهــما: مــصرف لــيبيا املــركــزي واملــؤســسة الــوطــنية لــلنفط، وقــد عــانــى مــؤخــرًا 
املجـلس الـرئـاسـي مـن تـصدعـات جـرَّاء انـشقاق واسـتقالـة بـعض أعـضائـه. الـذراع الـعسكريـة لهـذا الـتكتل 
نت فـــي مـــنتصف ديـــسمبر/كـــانـــون األول 2016 مـــن دحـــر قـــوات  هـــي قـــوات الـــبنيان املـــرصـــوص الـــتي تـــمكَّ

تنظيم الدولة "داعش" في سرت وتحرير املدينة بالكامل. 



ثانيًا: تكتل الشرق (حفتر-عقيلة-الثني)

اســتطاع خــليفة حــفتر الــذي بــاتــت الــصحافــة الــغربــية مــؤخــرًا تــسميه بــرجــل لــيبيا الــقوي بــعد أن ظــل هــذا 
ج لـه فـقط فـي الـصحافـة األمـيركـية طـيلة الـسنتني األخـيرتـني(6)، اسـتطاع أن يُـخضع لـسيطرتـه  الـلقب يُـروَّ
الـتي بـاتـت مـطلقة فـي املـنطقة الشـرقـية مـن لـيبيا كـالًّ مـن الـحكومـة املـؤقـتة الـتي يـترأسـها عـبد اهلل الـثني -
الــتي ال تــزال تــمارس مــهامــها فــي الشــرق الــليبي طــاملــا لــم تــنل حــكومــة الــوفــاق الــوطــني ثــقة الــبرملــان، رغــم 
محـــدوديـــة االعـــتراف الـــدولـــي بهـــذه الـــحكومـــة-، ورئـــيس مجـــلس الـــنواب الـــليبي، عـــقيلة صـــالـــح، الـــذي صـــرَّح 
طـــيلة األشهـــر املـــاضـــية فـــي الـــعديـــد مـــن املـــنابـــر اإلعـــالمـــية بـــتمسكه الشـــديـــد بـــقيادة خـــليفة حـــفتر لـــلجيش 
الــليبي(7). ويــتميز هــذا الــتكتل بــدرجــة كــبيرة مــن الــتجانــس وقــلة الــخالفــات الــظاهــرة أو الــتي تــطفو مــنها 
عـلى السـطح خـالفًـا لـلتكتالت األخـرى الـتي تـعج بـالـخالفـات الـظاهـرة الـتي تـصل حـدَّ االتـهامـات املـتبادلـة، 
ويحـظى هـذا الـتكتل بـشعبية مـطلقة فـي املـنطقة الشـرقـية وأنـصار مـعتبريـن فـي الـجنوب، فـي حـني يـوجـد لـه 
فــقط بــؤر مــناصــرة مــتفرقــة فــي املــنطقة الــغربــية محــدودة الــتأثــير فــي تــلك الــجهة. الــذراع الــعسكريــة لهــذا 
نت مـؤخـرًا مـن الـقضاء عـلى أهـم  الـتكتل هـي قـوات الـكرامـة الـتي يـقودهـا املـشير، خـليفة حـفتر، والـتي تـمكَّ
مـــعاقـــل الـــجهاديـــني املـــتطرفـــني (تحـــديـــًدا أنـــصار الشـــريـــعة) فـــي مـــديـــنة بـــنغازي -الـــتي ســـيطروا عـــليها بـــعد 

سقوط نظام القذافي- بعد مقارعة دامت 33 شهرًا متتالية. 

ثالثًا: تكتل (الغويل-أبو سهمني-الصادق الغرياني)

يـــتكون هـــذا الـــتكتل مـــن الـــقلَّة مـــن أعـــضاء املـــؤتـــمر الـــوطـــني (أول بـــرملـــان لـــيبي مـــنتخب بـــعد ســـقوط نـــظام 
الـــقذافـــي) الـــذيـــن رفـــضوا االنـــضمام إلـــى املجـــلس األعـــلى لـــلدولـــة وفـــًقا لـــبنود اتـــفاق الـــصخيرات، مـــعلنني 
رفـضهم ملـعظم بـنود االتـفاق الـسياسـي الـليبي بـالـصخيرات، ويـقود هـذا الـتوجـه كـل مـن نـوري أبـو سـهمني، 
آخـر رئـيس لـلمؤتـمر الـوطـني قـبل حـلِّه، وخـليفة الـغويـل، رئـيس حـكومـة اإلنـقاذ الـوطـني املـنبثقة عـن املـؤتـمر 
الـوطـني، إضـافـة إلـى مـفتي لـيبيا الـسابـق، الـصادق الـغريـانـي، ويـعتبر هـذا الـثالثـي (الـغويـل-أبـو سـهمني- 
الـغريـانـي) أن حـكومـة الـوفـاق الـوطـني حـكومـة وصـايـة دولـية تـم فـرضـها عـلى الـليبيني، ويحـظى هـذا الـتكتل 
بـــمباركـــة مـــعظم املتشـــدديـــن فـــي لـــيبيا، كـــما يـــتمتع بـــدعـــم بـــارونـــات املـــال الجـــدد فـــي لـــيبيا، أبـــرزهـــم صـــقور 
مــــصراتــــة، والــــذراع الــــعسكريــــة لهــــذا الــــتكتل هــــي لــــواء الــــصمود -أبــــرز قــــوات فجــــر لــــيبيا- بــــقيادة صــــالح 

بادي(8). 

رابًعا: تكتل أنصار النظام السابق

د إقــــصائــــهم مــــن دائــــرة الــــفعل بــــعد صــــدور قــــانــــون الــــعزل  رغــــم خــــفوت صــــوتــــهم فــــي املــــنابــــر الــــعامــــة وتــــعمُّ
ـرة فــي مجــريــات األحــداث،  الــسياســي(9)، فــإنــهم ومــنذ مــنتصف الــعام 2013 أصــبحوا كــتلة فــاعــلة ومــؤثّـِ
خـــارجـــيًّا: عـــبر نـــشاط دائـــب مـــن خـــالل املـــنظمات الـــحقوقـــية واملـــنابـــر اإلعـــالمـــية والـــتواجـــد الـــكثيف فـــي دول 
الـجوار الـليبي والسـيما الـجارتـان: مـصر وتـونـس، ورغـم اخـتفاء مـعظم رجـاالت الـصف األول لـنظام الـراحـل 
الــــقذافــــي إمــــا بــــاملــــوت أو فــــي غــــياهــــب ســــجون فــــبرايــــر/شــــباط أو تــــواريًــــا خــــوفًــــا مــــن املــــالحــــقة أو الــــتصفية 
الجســـديـــة، فـــإن شـــباب ورجـــال الـــصف الـــثانـــي مـــن رجـــاالت تـــلك املـــرحـــلة هـــم مـــن يـــتصدرون املشهـــد مـــنذ 
مـنتصف الـعام 2013، ويـتصيدون أخـطاء حـقبة فـبرايـر/شـباط -ومـا أكـثرهـا!- لـتكريـس اعـتراف دولـي بـهم 
وإلشـراكـهم فـي الـتسويـات الـقادمـة، داخـليًّا: يُـعتبر أنـصار الـنظام الـسابـق كـتلة انـتخابـية وازنـة يُـتوقـع لـها 
أن تــكون الــحصان األســود أليــة انــتخابــات قــادمــة. أبــرز الــتنظيمات الــسياســية املــمثِّلة لهــذا الــتيار "الــجبهة 
الــشعبية لتحــريــر لــيبيا"(10) الــتي أُعــلن عــن تــأســيسها فــي 25 ديــسمبر/كــانــون األول 2016، فــي حــفل 
ل مـناطـق ورشـفانـة وبـني ولـيد الـقواعـد الـشعبية لهـذه الـجبهة إضـافـة إلـى  حـاشـد فـي املـنطقة الـغربـية وتـشكِّ



الـبلدات والـقرى املـحسوبـة عـلى الـنظام الـسابـق؛ ولهـذه الـجبهة حـضور الفـت فـي مـنطقة الـجنوب والسـيما 
فـي أقـصى الـجنوب الـغربـي، فـي حـني عجـزت عـن تـشكيل قـواعـد لـها فـي املـنطقة الشـرقـية. ويـشاع كـثيرًا 
فــي أوســاط أنــصار الــنظام الــسابــق أن ســيف اإلســالم الــقذافــي نجــل الــرئــيس الــراحــل(11) وراء إنــشاء 
هــذه الــجبهة إال أنــنا لــم نــقف عــلى مــا يــؤكــد هــذا الــزعــم، أمــا الــواجــهة األكــثر تــقباًل لهــذا الــتكتل بــالنســبة 
لــــلمجتمع الــــدولــــي هــــي "املجــــلس األعــــلى لــــلقبائــــل واملــــدن الــــليبية" الــــذي بــــات لــــه حــــضور فــــي املــــناســــبات 
والـــفعالـــيات الـــدولـــية، وتـــقول املـــؤشـــرات إنـــه قـــد يـــكون طـــرفًـــا فـــي أيـــة تـــسويـــة قـــادمـــة لـــألزمـــة الـــليبية. الـــذراع 
الــعسكريــة لهــذا الــتكتل هــي جــيش الــقبائــل الــذي يــبدو مــيليشيا مهــلهلة قــياسًــــــا بــالــقدرات التســليحية الــتي 

تمتلكها قوات البنيان املرصوص أو قوات الكرامة. 

مسارات التوافق السياسي 

املـتتبع للمشهـد الـسياسـي الـليبي يـدرك دون كـبير عـناء أن الـقوى املـؤثّـِرة فـي صـناعـة األحـداث، هـما: تـكتال الشـرق 
وحـــكومـــة الـــوفـــاق، فـــي حـــني ال تـــعدو بـــقية الـــتكتالت مـــحاولـــة إلثـــبات الـــوجـــود قـــد تـــفرض نـــفسها لـــبرهـــة عـــلى مجـــريـــات 
األحــداث لــكنها ال تــمتلك الــقدرة عــلى خــلط األوراق وإعــادة تــرتــيبها كــما هــو شــأن الــتكتلني الــرئــيسيني عــلى ســاحــة 

التأثير في ليبيا والعالقة بالخارج.

فــقد جــاءت حــكومــة الــوفــاق الــوطــني كحــل تــوافــقي بــني الــفرقــاء الــليبيني بــرعــايــة أمــمية مــنذ مــا يــزيــد عــلى الــسنة 
وحــظيت بــدعــم دولــي كــبير، إال أن الــتجاذبــات الــسياســية وصــراعــها مــع كــتلة الشــرق مــنعها حــتى اآلن مــن أن 
تحــظى بــثقة الــبرملــان الــليبي الــذي تــسيطر عــليه جــماعــة كــتلة الشــرق وبــالــتالــي حَـــــرَمَــها مــن مــمارســة دورهــا دون 

منغصات.

كـتلة الشـرق الـتي تـقف وراء خـليفة حـفتر الـذي ظـل املـجتمع الـدولـي يـتجاهـل وجـوده حـتى فـرض نـفسه -كـرجـل 
لـيبيا الـقوي- والسـيما بـعد أن اخـتارتـه روسـيا االتـحاديـة كحـليف لـها لـلولـوج إلـى شـمال إفـريـقيا مـن جـديـد عـبر 

البوابة الليبية. 

ــــد جــبهة الــقتال بــني الــخصمني الــرئيســني؛  له الــظهور املــباغــت لــتنظيم الــدولــة-داعــش- فــي لــيبيا، وحّـَ الخــطر الــذي شــكَّ
حــيث عــزَّز دحــر أنــصار الشــريــعة فــي بــنغازي مــن قــبل قــوات الــكرامــة مــكانــة خــليفة حــفتر عــلى املســتويــني الــداخــلي 
والــخارجــي مــما جــعله يــعد الــعدة ويــقرر الــتوجــه فــي 4 مــايــو/أيــار 2016 إلــى ســرت(12)، الــتي تــبعد 600 كــيلومــتر 
غــربًــا عــن بــنغازي، والــتي احــتلها تــنظيم الــدولــة فــي 2015 وأعــلنها عــاصــمة اإلمــارة اإلســالمــية فــي شــمال إفــريــقيا، 
إال أن تــباطــؤ قــوات الــكرامــة ملــدة تــزيــد عــلى أســبوعــني عــلى تــخوم أجــدابــيا، مــكَّن الــقوات املــوالــية لــحكومــة الــوفــاق مــن 
ل عــلى عجــل قــوات الــبنيان املــرصــوص -مــعظمها مــن مــصراتــة- وتــشن  االســتعداد والــتحشيد فــي مــدة وجــيزة لــتشكِّ
حــملة فــاجــأت الجــميع أســفرت بــعد أشهــر مــن املــقارعــة عــن هــزيــمة تــنظيم الــدولــة فــي ســرت وتحــريــر املــديــنة بــالــكامــل. 
عــملية الــبنيان املــرصــوص الــتي عــدَّهــا املــراقــبون -ضــربــة مــعلم- فــوَّتــت عــلى قــوات خــليفة حــفتر فــرصــة تحــريــر ســرت 
ل مكسـبًا بـالـغ األهـمية ال شـك أنـها كـانـت سـتعيد تـشكيل مـوازيـن الـقوى مـن جـديـد لـصالـح كـتلة  الـتي كـانـت سـتشكِّ

الشرق. 

دخول روسيا االتحادية على خط التسوية 

دخــول روســيا االتــحاديــة عــلى خــط الــتسويــة فــي لــيبيا، وهــي الــتي تــسعى لــتوســيع دائــرة نــفوذهــا فــي مــنطقة الشــرق 
األوسـط بـعودتـها بـقوة إلـى الـواجـهة فـي املـنطقة عـبر تـدخـلها الـعسكري فـي سـوريـا واخـتيارهـا لخـليفة حـفتر كحـليف 
فـي دائـرة الـصراع فـي لـيبيا عـزَّز مـن حـظوظ ومـكانـة هـذا األخـير، مـع أنـه لـيس واضـًحا حـتى اآلن إن كـانـت مـوسـكو 
سـتقبل بـتزويـد (قـوات حـفتر) بـالسـالح طـاملـا أن الحـظر الـدولـي قـائـم. وقـد قـام حـفتر بـزيـارتـني رفـيعتي املسـتوى إلـى 
مــوســكو خــالل الــعام الــفائــت كــان آخــرهــا فــي نــوفــمبر/تشــريــن الــثانــي 2016، كــما أنــه فــي 11 يــنايــر/كــانــون الــثانــي 



2017، قـام بـزيـارة لـحامـلة الـطائـرات الـروسـية، أمـيرال كـوزنـتسوف، الـراسـية فـي البحـر األبـيض، ومـع تـقارب وجـهة 
نـظر مـوسـكو مـع إدارة تـرامـب حـيال األزمـة الـليبية ال يسـتبعد املـراقـبون أن يحـظى حـفتر هـذه املـرة بـدعـم مـن الـواليـات 
املتحــدة إضــافــة إلــى مــصر وروســيا واإلمــارات "خــاصــة فــي ســياق تــصريــحات أعــضاء فــريــق تــرامــب عــن اإلخــوان 

املسلمني الذين يعتبرونهم ُمَواِزين للقاعدة وتنظيم الدولة االسالمية"!(13). 

مسار دول الجوار (الجزائر-مصر-تونس) 

عُــقد فـي دول الـجوار الـليبي عـدد مـن الـلقاءات الـتشاوريـة حـول األزمـة الـليبية وصـيغ الـعديـد مـن املـبادرات، أبـرزهـا: 
املـــبادرة الجـــزائـــريـــة-املـــصريـــة بـــمباركـــة تـــونـــسية. فـــي هـــذا الـــسياق، كـــشفت مـــفوضـــة الـــسياســـة الـــخارجـــية بـــاالتـــحاد 
األوروبـي، فـيدريـكا مـوغـريـني، جـهوًدا تـونـسية لـبدء حـوار بـني رئـيس املجـلس الـرئـاسـي لـحكومـة الـوفـاق الـوطـني، فـائـز 

السراج، والقائد العام للجيش، خليفة حفتر(14). 

تنامي دور االتحاد اإلفريقي وتراجع الدور العربي 

نشـــط االتـــحاد اإلفـــريـــقي خـــالل الـــعام املـــنصرم فـــي مـــتابـــعة األزمـــة الـــليبية وقُــــدِّمـــت فـــي أكـــثر مـــن عـــاصـــمة إفـــريـــقية 
صت جـلسات بـالـكامـل ملـناقـشة األزمـة الـليبية، يـتزامـن هـذا مـع تـراجـع كـبير لـلجامـعة  مـقترحـات بـالـخصوص بـل خُــصِّ

العربية وغياب مبادرات عربية جماعية جادة حيال األزمة. 

فتِّش عن النفط 

أعـــلن رئـــيس مجـــلس إدارة املـــؤســـسة الـــوطـــنية لـــلنفط، مـــصطفى صـــنع اهلل، فـــي 24 يـــولـــيو/تـــموز 2016، عـــن رفـــضه 
الــقاطــع لــالتــفاق الــذي أبــرمــته حــكومــة الــوفــاق الــوطــني مــع إبــراهــيم الــجضران، رئــيس حــرس املــنشآت الــنفطية -بــعد 
زيــــارة املــــبعوث األمــــمي مــــارتــــن كــــوبــــلر لــــلموانئ الــــنفطية- يــــتم بــــموجــــبه تــــقديــــم مــــدفــــوعــــات عــــلى شــــكل أجــــور لــــرجــــال 
الـــــجضران(15)، واعـــــتبر صـــــنع اهلل أن فـــــي ذلـــــك مـــــكافـــــأة لـــــلجضران عـــــلى إغـــــالقـــــه ملـــــوانئ الـــــنفط فـــــي رأس النـــــوف 

والسدرة والزويتينة والتي كلفت الدولة الليبية خسائر بلغت 100 مليار دوالر. 

فـي خـطوة مـباغـتة أقـدمـت قـوات الـكرامـة الـتابـعة لـحفتر، فـي 11 سـبتمبر/أيـلول 2016، عـلى تحـريـر املـوانئ الـنفطية 
وطــرد قــوات الــجضران خــارج املــنطقة وســط مــخاوف غــربــية صــريــحة مــن ســيطرة حــفتر عــلى الــنفط -مــصدر الــدخــل 
الـوحـيد لـلدولـة- إال أن تسـليمه املـوانئ بُـعيد أيـام مـن تحـريـرهـا لـلمؤسـسة الـوطـنية لـلنفط عـزَّز مـن مـكانـته الـدولـية وهـدَّأ 
املـــخاوف قـــلياًل. خـــطوة كهـــذه جـــعلت حـــفتر يـــتقدم فـــي مـــعركـــة الـــفوز بـــالـــدعـــم الـــدولـــي إلـــى الحـــدِّ الـــذي جـــعل االتـــحاد 
األوروبـي فـي اجـتماع عـقد مـطلع شهـر فـبرايـر/شـباط 2017، يـناقـش مـسألـة إسـناد دور لخـليفة حـفتر فـي حـكومـة 
مـركـزيـة، وفـي الـسياق ذاتـه دعـا وزيـر الـخارجـية الـبريـطانـي، بـوريـس جـونـسون، إلـى أن يـكون قـائـد الـجيش الـليبي، 

خليفة حفتر، جزًءا من الحكومة املدعومة من األمم املتحدة(16). 

الهجرة غير الشرعية والحرب على اإلرهاب 

مـا يـقلق االتـحاد األوروبـي مـن الـوضـع املـتردي فـي لـيبيا هـو تـدفـق مـوجـات املـهاجـريـن وتـواجـد الـجهاديـني عـلى مـرمـى 
حجـر مـن الـقارة الـعجوز؛ لـذا فـإن االتـحاد حـريـص عـلى تـوافـق الـفرقـاء الـليبيني ودعـم أيـة تـسويـة تـوافـقية تُـنهي حـالـة 

التشرذم وتنازع الشرعية وتعمل على إنشاء حكومة مركزية تبسط نفوذها على عموم ليبيا. 



خالصة 

ال شــك فــي أن مــدى الــتردي وحجــم املــخاطــر والتحــديــات الــتي تــحيط بــالــعملية الــسياســية هــو مــا أدى إلــى مــمارســة 
املـجتمع الـدولـي لـضغوط كـبيرة عـلى زعـماء الـكتلتني األقـوى فـي املشهـد الـراهـن مـما يـؤشـر عـلى قـرب الـلقاء املـرتـقب 
ل عـليه الـكثيرون والسـيما االتـحاد األوروبـي فـي أن يـكون بـدايـة الحـلحلة لـإلشـكالـيات  بـني السـراج وحـفتر والـذي يـعوِّ

العالقة بني الرجلني. 

ـــلة ملــواجــهة االســتحقاقــات الــراهــنة؛ لــذا يــتوقــع  فــحكومــة الــوفــاق بــتركــيبتها الــراهــنة تــجاوزتــها األحــداث ولــم تــعد مــؤهّـَ
املـــراقـــبون أن يـــكون عـــام 2017 عـــام الـــتسويـــات الـــكبرى بـــني هـــاتـــني الـــكتلتني وأن يـــتم الـــتوصـــل إلـــى صـــيغة اتـــفاق 
مـــرحـــلي جـــديـــد تـــكون بـــنود الـــصخيرات أرضـــية لـــه وأن يـــحتل الـــثالثـــي، فـــايـــز الســـراج وخـــليفة حـــفتر وأحـــمد مـــعيتيق، 
أركـانًـا أسـاسـية فـي الـحكومـة املـركـزيـة الـقادمـة الـتي يـراد لـها أن تـطوي صـفحة الـخالف بـني الشـرق والـغرب الـليبي. 
فــي هــذا الــسياق، أذاعــت وســائــل اإلعــالم قــبل يــومــني أن رئــيس املجــلس الــرئــاســي، فــائــز الســراج، يســتعد إلطــالق 

مبادرة خاصة به خالل األيام القادمة لحل األزمة السياسية الراهنة في البالد(17). 

خــليفة حــفتر، الــذي دأبــت الــترســانــة اإلعــالمــية ملــناصــريــه فــي مــصر وغــيرهــا عــلى تــصويــره عــلى أنــه ذلــك الــعسكري 
الــوطــني الــذي أخــذ عــلى عــاتــقه مــحاربــة اإلرهــاب فــي لــيبيا وتــكويــن جــيش لــيبي مــحترف بــعقيدة وطــنية -فــكرة الــبطل 
املخــلِّص- وأنــه حــاملــا يــتحقق هــذان األمــران ســيتوارى عــن املشهــد الــعام ويــعتزل، بــدا فــي لــقائــه األخــير مــع الجــريــدة 
الــفرنــسية (لــوجــورنــال دي ديــمانــش) مــنذ أســبوع مــغايــرًا لــلصورة الــنمطية الــتي أُريــد تــسويــقها عــنه! فــقد بــدا كــرجــل 

سياسة ممسك بخيوط اللعبة وطامح لدور سياسي فيما بني السطور(18). 

تــاريــخ لــيبيا املــعاصــر يــقول بــأن الشــرق (إقــليم بــرقــة) والــغرب (إقــليم طــرابــلس) كــانــا دائــًما بــوصــلة تــوجــيه الــوقــائــع 
ـــــح لـــكفة الـــتوافـــق ولـــه  ومـــكان صـــناعـــة األحـــداث املـــفصلية إال أن الـــجنوب (إقـــليم فـــزان) ظـــلَّ الـــحصان األســـود املـــرجّـِ
ــــس ملـا بـعدهـا؛ فهـل سـيعيد الـتاريـخ دورتـه؟  ال عـند االسـتحقاقـات الـكبرى واملـنعطفات الـتاريـخية الـتي تـؤسّـِ حـضور فـعَّ

وحدها األيام كفيلة باإلجابة عن هذا التساؤل.
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8- آمـــر لـــواء الـــصمود صـــالح بـــادي: عـــملية فجـــر لـــيبيا قـــامـــت ملـــواجـــهة مـــن يـــحاولـــون الـــقضاء عـــلى ثـــورة فـــبرايـــر وثـــوارهـــا: املـــرصـــد، 12 
.ديسمبر/ كانون األول 2016، (تاريخ الدخول: 12 فبراير/شباط 2017)

9- سـنَّ املـؤتـمر الـوطـني الـعام الـليبي (الـبرملـان) بشـبه إجـماع، فـي 5 مـايـو/أيـار 2013، قـانـون الـعزل الـسياسـي، الـذي يـضبط ويحـدد 
املــسؤولــيات والــوظــائــف الــتي يُــمنع عــلى مــن تــوالهــا فــي عهــد الــراحــل مــعمر الــقذافــي تــقلُّد مــناصــب قــياديــة فــي مــؤســسات الــدولــة الــليبية 

الجديدة ملدة عشر سنوات.

10- اإلعـــالن رســـميًّا عـــن قـــيام "الـــجبهة الـــشعبية لتحـــريـــر لـــيبيا": بـــوابـــة إفـــريـــقيا اإلخـــباريـــة، 26 ديـــسمبر/كـــانـــون األول 2016، (تـــاريـــخ 
.الدخول: 13 فبراير/شباط 2017)

ــــــحه أنــصاره لــلرئــاســة.. أيُّ دور لــسيف اإلســالم الــقذافــي فــي مســتقبل لــيبيا؟، ســي إن إن بــالــعربــية، 06 يــنايــر/كــانــون الــثانــي  11- رشّـَ
.2017، (تاريخ الدخول: 13 فبراير/شباط 2017)

12- الــجيش يتحــرك نــحو ســرت لتحــريــرهــا مــن داعــش، مــوقــع أخــبار لــيبيا، 04 مــايــو/أيــار 2016، (تــاريــخ الــدخــول: 13 فــبرايــر/شــباط 
(2017.

13- رجــل لــيبيا، خــليفة حــفتر، يــراهــن عــلى روســيا لــتوســيع نــفوذه، مــوقــع 24 إف إم، 17 يــنايــر/كــانــون الــثانــي 2017، (تــاريــخ الــدخــول: 
.13 فبراير/شباط 2017)

14- مــوغــريــني: نــعزِّز الــجهود الــتونــسية لــبدء حــوار بــني الســراج وحــفتر، بــوابــة الــوســط، 06 فــبرايــر/شــباط 2017، (تــاريــخ الــدخــول: 13 
.فبراير/شباط 2017)

15- رئـيس مـؤسـسة الـنفط يـرفـض اتـفاق حـكومـة الـوفـاق مـع الـجضران ويـعتبره "سـابـقة مـروعـة"، لـيبيا املسـتقبل، 24 يـولـيو/تـموز 2016، 
.(تاريخ الدخول: 13 فبراير/شباط 2017): رئيس-مؤسسة-النفط-يرفض-اتفاق-حكومة-الوفاق-مع-الجضران-ويعتبره-سابقة-مروعة

16- وزيـر الـخارجـية الـبريـطانـي: حـفتر يـجب أن يـكون جـزًءا مـن الـحكومـة، بـوابـة الـوسـط، 07 فـبرايـر/شـباط 2017، (تـاريـخ الـدخـول: 13 
.فبراير/شباط 2017)

17- مــصادر لـ"بــوابــة الــوســط": الســراج يســتعد إلطــالق مــبادرة لحــل األزمــة، بــوابــة الــوســط، 11 فــبرايــر/شــباط 2017، (تــاريــخ الــدخــول: 
.13 فبراير/شباط 2017)

18- C'est aux Libyens de décider ce qui est bon pour eux، pas à la communauté internationale": Le 
Journal du Dimanche،(la date de la publication: le 4 février 2017)،( la date du surf :le 13 février 
2017).
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