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املقدمة
أضحــت املســألة الليبيــة يف مقدمــة امللفــات املطروحــة شــديدة اخلصوصيــة واحلساســية
ً
ً
أمــام صانــع القــرار املــري واملتعلقــة مبــارشة باألمــن القــويم املــري ،فضــا عــن أهميتها
ـل اعم.
ادلويلــة واإلقليميــة بشـ ٍ
ومــع تطــورات األحــداث فيمــا خيــص املشــهد الليــي ،يــأيت الســؤال الرئيــي واملحــوري
يلطــرح نفســه ،حــول خيــارات السياســة املرصيــة جتــاه تلــك املســألة – يف ظــل اتلهديــدات
الكــرى الــي تواجههــا مــر؛ مثــل حماربــة اإلرهــاب – وخطــط تنفيــذ عديــد مــن املــرواعت
اتلنمويــة ال ســيما قطــاع ابلنيــة األساســية ،وكــذا مــن ناحيــة أخــرى سياســة اتلدخــل الــريك
يف يلبيــا ،ومــا يمثلــه ذلــك اتلدخــل مــن تهديــد لألمــن القــويم املــري ،وكذلــك منطقــة
ً
املتوســط فيمــا يتعلــق بــدول أخــرى؛ مثــل ايلونــان وقــرص وإيطايلــا ،فضــا عــن عــدم
ثبــات ووضــوح بعــض املواقــف ســواء ىلع املســتوى اإلقليــي أو ادلويل .ومــن ثـ ّ
ـم ،تتعــدد
ســيناريوهات خيــارات ادلولــة جتــاه املســألة الليبيــة.
ومــن هنــا جــاء اهتمــام مركــز ادلراســات االســراتيجية بمكتبــة اإلســكندرية بطــرح
تلــك املســألة الــي تــأيت يف إطــار برناجمــه ابلحــي للقضايــا انلاشــئة واإلنــذار املبكــر؛
مــن خــال سلســلة مــن املحــارضات حــول «تطــورات املشــهد الليــي :خيــارات السياســة
املرصيــة» .وقــد ُطرحــت خالهلــا عديــد مــن الــرؤى ابلحثيــة واتلحليليــة واالســترشافية
بشــأن تلــك املســألة؛ املحــارضة األوىل حــول «حتالفــات وتوازنــات ادلاخــل الليــي» مــن
خــال تســليط الضــوء ىلع الــراع الليــي ،خاصــة حتالفــات وتوازنــات املشــهد الليــي؛
وذلــك مــن خــال تنــاول أربعــة حمــاور أساســية؛ يه :الســياق الــرايع يف يلبيــا؛ واملراحــل
األساســية الــي مــر بهــا الــراع الليــي ،وارتباطــات القــوى اخلارجيــة بادلاخــل الليــي،
ومداخــل التســوية السياســية .واملحــارضة اثلانيــة حــول «موازيــن القــوى يف املشــهد الليــي»؛
مــن حيــث األهميــة االســراتيجية الكبــرة لليبيــا مــن انلاحيــة اجلغرافيــة ،باإلضافــة ً
أيضــا
إىل ثرواتهــا الكبــرة انلفطيــة وغريهــا ،ومراحــل تطــور األزمــة الليبيــة ،وكــذا املشــهد
ً
ختامــا بالوضــع الراهــن للمواقــف ادلويلــة .واملحــارضة
العســكري العــام وتبعاتــه ادلويلــة،
اثلاثلــة حــول «املوقــف العســكري يف يلبيــا والســيناريوهات املســتقبلية» ،مــن خــال توضيــح
أســباب اتلدخــل الــريك العســكري يف يلبيــا ،واملوقــف العســكري احلــايل يف يلبيــا ،واملوقــف
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العســكري املــري جتــاه الوضــع يف يلبيــا ،والســيناريوهات املســتقبلية للوضــع العســكري
يف يلبيــا .أمــا املحــارضة الرابعــة ،فجــاءت تلتنــاول «جيواقتصاديــات الطاقــة والــراع ادلويل
ىلع يلبيــا» ،وسياســات انلفــط والــراع ادلويل حــول يلبيــا ،وبوجــه خــاص ،جيواقتصاديــات
الطاقــة يف الوضــع الليــي؛ حيــث يمكــن مــن خالهلــا فهــم تركيبــات وتعقيــدات مشــاهد
املنطقــة ،خاصــة املشــهد يف يلبيــا اذلي يصعــب تفســره بمنطــق أو ِعلــم واحــد.

ً
وانطالقــا ممــا جــاء يف املحــارضات األربعــة ،جــاءت أهميــة نــر هــذا اتلقريــر ،وتقديمــه
للقــارئ العــريب ،تلقديــم األطروحــات األربعــة الــي تــم تناوهلــا مــن خــال سلســلة
حمــارضات حتــدث فيهــا ،ادلكتــور خــادل حنــي ،والســفري ادلكتــور حممــد بــدر ادليــن زايــد،
واللــواء طيــار دكتــور هشــام احللــي ،واألســتاذ حممــد العــريب .وقدمــت هــذه املحــارضات
نظــرة حتليليــة واســترشافية خليــارات السياســة املرصيــة املطروحــة يف مســألة الشــأن الليــي.

ادلكتور حممود عزت
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حمارضة
«حتالفات وتوازنات ادلاخل اللييب»

(((

ادلكتور خادل حنيف

(((

االثنني ،املوافق  13يويلو 2020
تــدور الفكــرة األساســية هلــذه املحــارضة حــول الــراع الليــي ،خاصــة حتالفــات
وتوازنــات ادلاخــل الليــي؛ وذلــك مــن خــال تنــاول أربعــة حمــاور أساســية ،يه:
 1املحــور األول :الســياق الــرايع يف يلبيــا؛ وحيــر جمموعــة املعضــات األساســيةالــي تمكننــا مــن فهــم اإلطــار اهليكلي هلــذا الــراع.
 2املحــور اثلــاين :املراحــل األساســية الــي مــر بهــا الــراع الليــي؛ ويتضمــنادليناميكيــات الــي أدت إىل املشــهد الراهــن.
 3املحــور اثلالــث :ارتباطــات القــوى اخلارجيــة بادلاخــل الليــي؛ بمــا يؤكــد ىلع مــدىترابــط العوامــل اخلارجيــة وادلاخليــة ً
معــا يف رســم اإلطــار اهليكلي للــراع يف يلبيــا.
ً
عرضــا ألبــرز القضايــا
 4املحــور الرابــع :مداخــل التســوية السياســية؛ ويشــملُ
وجلــت ،فيمكــن بهــا حتقيــق مزيــد مــن االســتقرار يف يلبيــا.
األساســية الــي إن ع ِ

((( تــأيت هــذه املحــارضة ضمــن سلســلة املحــارضات الــي نظمهــا مركــز ادلراســات االســراتيجية بمكتبــة اإلســكندرية
حــول «تطــورات املشــهد الليــي :خيــارات السياســة املرصيــة» خــال الفــرة مــن  13إىل  16يويلــو  2020عــر ابلــث
املبــارش ىلع الصفحــة الرســمية للمركــز ىلع موقــع الفيســبوك.
((( مساعد رئيس حترير جملة السياسة ادلويلة.
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ً
أول :السياق الرصايع يف يلبيا
هنــاك ســبع مشــكالت أساســية يف بنيــة ادلولــة الليبيــة قــادت إىل تعقــد املشــهد احلــايل؛
ويه معضــات قديمــة جتــددت سـ ً
ـواء إبــان نظــام القــذايف أو حــى يف مرحلــة مــا بعــد ثــورة
ً
 17فربايــر  ،2011امتــدادا إىل املشــهد ايلــوم.
وتبــدأ هــذه املشــكالت باألســاس مــن فهــم املعضلــة اجليوسياســية .فليبيــا دليهــا
معضلــة مزمنــة ،أو مــا يمكــن أن نســميه خبلــل القــدرة ،أي أن يلبيــا تتمتــع بنقــاط قــوة يف
اجلغرافيــا السياســية لدلولــة مــن ناحيــة ،بينمــا تعــاين مــن نقــاط ضعــف مــن ناحيــة أخــرى.
وهــذه املعضلــة اهليلكيــة يه الــي تفــرز معضــات الحقــة ســيتم الرتكــز عليهــا .فــي دولــة
ً
ـراتيجيا ًّ
ًّ
ً
ومنفتحــا ىلع مجيــع األقايلــم ،وباتلــايل يمكــن ألي قــوة
مهمــا
موقعــا اسـ
تملــك
حتقيــق مصاحلهــا مــن خــاهل ،أي أنهــا دولــة ترانزيــت جغــرايف .وبالنســبة للمــوارد ،فــي
دولــة نفطيــة ،وباتلــايل فــإن هلــا أهميــة يف إدارة الــراع ىلع الطاقــة ،خاصــة وأنهــا ترتبــط
بالــراع ىلع الغــاز يف ابلحــر املتوســط ،سـ ً
ـواء يف اجلنــوب أو الــرق.
لكــن باملقابــل تعــاين ادلولــة الليبيــة مــن عــدة نقــاط ضعــف أساســية أظهــرت خلــل
القــدرة .ىلع ســبيل املثــال :اخلفــة الســانية يف يلبيــا؛ حيــث إنــه رغــم مســاحتها الشاســعة
الــي تبلــغ ضعــف مســاحة مــر تقريبًــا ،فــا يزيــد عــدد ســانها عــن ســبعة ماليــن
نســمة .ودليهــا ً
أيضــا أقايلــم متباينــة مــن حيــث املســتوى االقتصــادي واتلنمــوي واالجتمــايع
واثلقــايف .واكن هنــاك اهتمــام كبــر باتلنميــة بالغــرب أكــر مــن الــرق اذلي يقــع يف املرتبــة
اثلانيــة؛ مــن حيــث الكثافــة الســانية مقارنــة بالغــرب.
وال شــك أن هــذه املعضلــة األساســية يه الســبب األســايس يف ظهــور معضــات أخــرى.
فــي إطــار اخلفــة الســانية ،حتتــاج الســلطة إىل إدارة مركزيــة للملمــة األقايلــم املتســعة.
ويه الفكــرة اجلوهريــة الــي اعتمــد عليهــا نظــام القــذايف ىلع مــدار ً 42
اعمــا ،بوجــود نقطــة
مركزيــة يمكــن مــن خالهلــا اإلمســاك بزمــام األمــور يف اجلغرافيــا الليبيــة وحتقيــق الرتابــط
مــع مجيــع األقايلــم الليبيــة األخــرى .وىلع الرغــم مــن أن العاصمــة الليبيــة تقــع يف طرابلــس،
فــإن يلبيــا تملــك نواتــن مركزيتــن؛ همــا :برقــة يف الــرق ،وطرابلــس يف الغــرب .ومــن ثــم
اكنــت هنــاك فكــرة الســيطرة ىلع يلبيــا مــن خــال رست يف عهــد القــذايف .ويمكــن ربــط
ذلــك حبالــة مــا بعــد اعم  2011إىل .2020

10

من  13إىل  16يويلو 2020

تتعلــق املشــلة اثلاثلــة بمعضلــة املــوارد؛ حيــث إن يلبيــا دولــة نفطيــة تعتمــد بشــل
أســايس ىلع انلفــط اذلي تــأيت اغبليتــه مــن الــرق وثلثــه تقريبًــا مــن اجلنــوب وكميــة أقــل
كثـ ً
ـرا مــن الغــرب .لكــن ال توجــد عدالــة يف توزيــع انلفــط إىل اآلن ،ويســتحوذ عليــه الرشق
بشــل أســايس ويســيطر عليــه اجليــش الوطــي الليــي ،ويف املقابــل يصــل اعئــده إىل طرابلس
وال يســتفيد منــه اجليــش الليــي ُ
ويـ َ
ـو َّزع ىلع ميليشــيات .وباتلــايل يشــل هــذا العنــر ىلع
وجــه اتلحديــد مصـ ً
ـدرا إلثــارة الــزاع ،لكــن انلفــط ليــس وحــده مــا يفــر حالــة الــراع
داخــل يلبيــا .فقــد ظهــرت مــوارد أخــرى مــا بعــد 2011؛ مثــل جتــارة تهريــب البــر ،وتهريــب
الســاح ،واتلنقيــب عــن اذلهــب خاصــة يف اجلنــوب .كمــا أن هــذا التشــظي للمــوارد داخــل
يلبيــا ،ال جيعلهــا قابلــة لالنقســام .فنجــد أن املــاء يتدفــق مــن جنــوب يلبيــا ،وانلفــط أغلبــه يف
الــرق ،والغــاز أغلبــه يف طرابلــس .ومــن ثــم ،فــإن هــذا اتلوزيــع للمــوارد يشــل اكحبًــا لســيناريو
اتلقســيم ،ويرجــع ذلــك إىل االحتيــاج املتبــادل بــن األقايلــم اللييبــة.
يــي ذلــك ،املشــلة الرابعــة ويه معضلــة العامــل القبــي .فهــو وســيلة للضبــط االجتمايع
تــم االعتمــاد عليهــا بكثافــة مــن قبــل حكــم القــذايف يف إدارة األمــور .وال تــزال القبيلــة
يه العنــر األســايس يف إدارة عمليــة االســتقرار ادلاخــي .لكــن يف مرحلــة مــا بعــد اثلــورة،
تعرضــت بعــض القبائــل حلالــة مــن العســكرة ،يف حــن تعرضــت قبائــل أخــرى الخرتاقــات
مــن بعــض اجلمــااعت اإلرهابيــة .هــذا باإلضافــة إىل مشــلة رئيســية أخــرى ،ويه صعوبــة
حتديــد القبيلــة القائــدة واملهيمنــة يف يلبيــا بســبب اتلــوزع الواســع للخريطــة القبليــة يف
ً
ً
ـددا يف إفريقيــا ويف يلبيــا بـ ً
ـدءا
يلبيــا .فوفقــا للتقديــرات؛ فقبيلــة الورفلــة يه أكــر القبائــل عـ
ً
مــن مدينــة بــي الويلــد امتــدادا لألماكــن املحيطــة .لكــن هنــاك قبائــل أخــرى يف الــرق؛
مثــل املقارحــة والعبيــدات واملســامري والعواقــر واملغاربــة ،وقبائــل أخــرى يف اجلنــوب؛ مثــل
اتلبــو والطــوارق والزويــة وأوالد ســليمان.
املشــلة اخلامســة يه معضلــة عســكرة الــراع .فهــو جوهــر املعضــات الــي تعرقــل
مرحلــة االســتقرار يف يلبيــا منــذ اعم  2011إىل اآلن؛ حيــث ال يوجــد فاعــل أمــي مركــزي
واضــح يســتطيع أن حيتكــر وظيفــة األمــن يف اجلغرافيــا اللييبــة ،خاصــة وأن املؤسســات
العســكرية الليبيــة انقســمت ىلع نفســها اعم  ،2011وباتلــايل صعــدت امليليشــيات العســكرية،
ً
واســتطاعت أن تتغــول ىلع ادلولــة يف هــذه الوظيفــة .كمــا أنــه وفقــا تلقديــرات األمــم املتحدة
منــذ ثالثــة أشــهر ،فــإن عــدد األســلحة املوجــودة ىلع األرايض الليبيــة يقــدر بنحــو  29مليــون
قطعــة مــا بــن خفيفــة ومتوســطة وثقيلــة ،وهــو مــا يفــرض إشــايلة ضخمــة خاصــة فيمــا
يتعلــق بكيفيــة إصــاح القطــاع األمــي وإاعدة اهليلكــة.
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املشــلة السادســة يه مشــلة اتليــار ادليــي .فليبيــا دولــة ذات طبيعــة صوفيــة تصيــغ
الوجــدان الليــي .لكــن حاهلــا حــال دول أخــرى ،صعــد فيهــا اتليــار الســليف واجلهــادي
واإلخــواين ،وباتلــايل تعرضــوا حلالــة مــن العســكرة .ومــن ثــم أصبــح اتليــار ادليــي يف يلبيــا
ـاميا سياسـ ًّ
ـارا إسـ ًّ
ـارا هجينًــا ،ولــم يعــد تيـ ً
تيـ ً
ـيا باملعــى اتلقليــدي .فهــو يعتمد ىلع العســكرة
ً
وأيضــا ىلع اتلحالفــات ابلينيــة ،وهــو مــا أســهم يف تفاقــم إشــايلة عــدم االســتقرار يف يلبيــا.
وننتقــل إىل املشــلة الســابعة واألخــرة ويه معضلــة اتلدويــل؛ حيــث شــهدت يلبيــا
ً
ً
منقوصــا بعــد تدخــل حلــف شــمال األطلنطــي (انلاتــو) إلســقاط القــذايف
تدويــا
يف اعم  2011اذلي لــم يعمــل ىلع إجيــاد  -أو حــى املســاعدة يف بنــاء  -قــوة مركزيــة تســتطيع أن
تســيطر ىلع الوظيفــة األمنيــة يف يلبيــا ،وباتلــايل تــرك األمــر .كمــا أنــه ىلع مــدار الســنوات
التســعة األخــرة ،بــاءت مجيــع املــرواعت الــي صيغــت إلاعدة دمــج امليليشــيات بالفشــل.
وقبــل أن ننتقــل باحلديــث عــن مراحــل الــراع ،يمكننــا أن نقــول إن هــذه األطــر
اهليلكيــة شــلت خصائــص رئيســية للــراع يف يلبيــا؛ ويه كمــا يــي:
ً
رصاع فقــط ىلع الســلطة ،بــل ىلع
●الــراع الليــي رصاع ممتــد ومتجــذر وليــس
الــروات واهلويــات ادلينيــة واملنطقيــة واالجتماعيــة.
●انتشــار القــوة يف ادلاخــل بــدون فاعــل مركــزي يمكنــه الســيطرة ىلع قواعــد
اللعبــة ،ومــن ثــم صياغــة بنــاء ســيايس أو أمــي أو اجتمــايع داخــل يلبيــا ،وهــو مــا
يقابلــه انتشـ ً
ـارا للقــوة يف اخلــارج؛ فالســاحة الليبيــة تشــهد حمــاور إقليميــة متعــددة
ومتناقضــة.
●غيــاب اتليــار املركــزي الســائد املســئول عــن إفــراز فكــرة اهلويــة .وربمــا ادلولــة
مركزيــا سـ ً
ًّ
ًّ
الوحيــدة يف املنطقــة العربيــة الــي تملــك تيـ ً
ـائدا حيظــى
اجتماعيــا
ـارا
بقــدر كبــر مــن اتلجانــس ىلع املســتوى اهلويــايت يه مــر ،وهــو مــا يفــر فكــرة
اســتقرار ادلولــة يف مــر ،وىلع انلقيــض يفــر ملــاذا تعــاين بعــض املجتمعــات
املتشــظية مــن عــدم اســتقرار فكــرة ادلولــة.
●تعرس االنتقال السيايس ملراحل ما بعد ثورة .2011
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ً
ثانيا :مراحل الرصاع اللييب
يمكــن تقســيم املراحــل الــي مــر بهــا الــراع الليــي إىل ســبع مراحــل منــذ اعم 2011
إىل اعم  ،2020خاصــة وأننــا نشــهد اتلدخــل العســكري الــريك يف يلبيــا منــذ ينايــر  2020اذلي
عـ َّ
ـر باألســاس عــن جمموعــة مــن املراحــل الســابقة يف عمــر الــراع الليــي ،ومنــذ اعم 2011
ىلع وجــه اتلحديــد.
املرحلــة األوىل :يف اعيم  2011و ،2012بــرز املجلــس الوطــي االنتقــايل بعــد ســقوط نظــام
القــذايف وفتــح املجــال العــام لألحــزاب .لكــن املعضلــة األساســية هلــذا املجلــس الــي
نعانيهــا إىل ايلــوم ،هــو تكريســه ملــا يســى بانلظــام األمــي اهلجــن .فنحــن نتحــدث عــن
ُ
ـدث حالــة مــن الفــوىض وعــدم االســتقرار ،ولكنهــا بــدأت
ماكفحــة امليليشــيات الــي تـ ِ
باألســاس منــذ اســتيعاب امليليشــيات يف نظــام أمــي هجــن .وهــذا االســتيعاب لــم يكــن
ً
ًّ
ًّ
اســميا؛ حيــث أولك للميليشــيات مهــام محايــة املقــار االنتخابيــة
حقيقيــا ،بــل
إدماجــا
والســفارات ،وباتلــايل لــم يكــن هنــاك اهتمــام ببنــاء مؤسســة عســكرية وطنيــة تســتطيع
أن تديــر اجلغرافيــا الليبيــة.
املرحلــة اثلانيــة :وتتمثــل يف انعقــاد املؤتمــر الوطــي العــام ،واكنــت هنــاك آمــال كبــرة
لعقــد أول انتخابــات يف يلبيــا وهــو مــا جعــل االســتقرار يلــوح يف األفــق .وجنــح اتليــار
املــدين بتحالــف القــوى ادليمقراطيــة بزاعمــة الراحــل حممــود جربيــل أن حيــوز املرحلــة
األوىل يف هــذه االنتخابــات ،وتــاه حــزب العدالــة وابلنــاء اإلخــواين .لكــن رغــم ذلــك،
اســتطاعت املجمــواعت اإلخوانيــة داخــل هــذا املجلــس ،باتلحالــف مــع بعــض الســلفيني،
االنقــاب ىلع اتليــار املــدين عــر مــا يســى بقانــون العــدل الســيايس .وباتلــايل ســيطرت
تلــك املجمــواعت ىلع املؤتمــر الوطــي العــام ،بالطريقــة نفســها املعتــادة جلماعــة اإلخــوان
يف الســيطرة ىلع ادليناميــات االنتخابيــة .وهــو مــا يمثــل انلقطــة األبــرز يف هــذه املرحلــة،
ويه فكــرة االســتقطاب ،ممــا أســهم يف تويلــد احتقانــات سياســية وأفشــل املرحلــة االنتقايلــة
تقريبًــا.
املرحلــة اثلاثلــة :وتتمثــل يف انتقــال املؤتمــر الوطــي العــام إىل جملــس انلــواب؛ حيــث
جنــح اتليــار املــدين يف حتقيــق املرتبــة األوىل ،وتــاه ً
أيضــا مجاعــة اإلخــوان ،ثــم بقيــة خرائــط
املســتقلني .ومــن اجلديــر باذلكــر أن يلبيــا دليهــا بنيــة مدنيــة قويــة ،واحلديــث عــن تغــول
اتليــار ادليــي هــو حديــث معســكر بصــورة أكــر .فرغــم أن يلبيــا دولــة يوجــد بهــا تيــار
إســايم أو جهــادي ،فــإن املــزاج العــام الليــي مــزاج مــدين.
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املرحلــة الرابعــة :يف يونيــة  ،2014انقســمت الســلطة يف يلبيــا مــا بــن الــرق والغــرب،
وأصبــح هنــاك حكومتــان يف يلبيــا ،وباتلــايل ظهــر مــا يســى بـ«حــرب صيــف  »2014الــي
بدأهــا اجليــش الوطــي الليــي ،ومــن هنــا بــدأت «معركــة الكرامــة» يف الظهــور ،خاصــة
أن رشق يلبيــا يف هــذا اتلوقيــت يف انلصــف اثلــاين مــن  2014أصبــح حيفــل بمجموعــة مــن
اجلمــااعت اإلرهابيــة؛ مثــل مجاعــة  17فربايــر  ،وهــذه اجلمــااعت اكنــت تهيمــن ىلع بنغــازي
وربمــا أثــرت ىلع األمــن القــويم املــري يف هــذا اتلوقيــت .لكــن مــن هنــا بــدأ ظهــور
اجليــش الوطــي الليــي كتيــار يســى بلنــاء فاعــل مركــزي يمكنــه الســيطرة ىلع األداء األمــي
يف ادلاخــل الليــي.
املرحلــة اخلامســة :نتيجــة هلــذا االنقســام ظهــر «اتفــاق الصخــرات» يف ديســمرب .2015
وهــو ً
أيضــا أحــد املشــكالت الــي نعانيهــا اآلن؛ حيــث صيــغ بمنطــق تقنــن وتكريــس
اتلقســيم .ويف املقابــل ،ختلــل هــذا االتفــاق بعــض اثلغــرات األساســية ،خاصــة مــا يتعلــق
باجليــش الوطــي الليــي وإيــكال املناصــب إىل املجلــس الرئــايسً ،
وأيضــا جتاهــل قضيــة
عدالــة توزيــع انلفــط الــي تمثــل باألســاس معضلــة رئيســية يف هــذا الــراع.
املرحلــة السادســة :مــن اعم  2017إىل اعم  ،2019انتقــل الــراع الليــي إىل مرحلــة أخــرى
بصعــود اجليــش الليــي بقــوة؛ حيــث جنــح يف تطهــر بنغــازي مــن اجلمــااعت اإلرهابيــة
اعم  ،2017ثــم تطهــر درنــة مــن اإلرهــاب اعم  ،2018ثــم الســيطرة ىلع اجلنــوب يف ينايــر وفرباير
اعم  .2019واملفارقــة أنــه ،ىلع اجلانــب اآلخــر ،يف هــذه املرحلــة اســتطاع اجليــش الليــي تغيــر
موازيــن القــوة وأصبــح يســيطر ىلع اغبليــة األرايض الليبيــة مــن انلاحيــة اجلغرافيــة يف الــرق
واجلنــوبً ،
وأيضــا ملــك الســيطرة ىلع انلفــط رغــم أنــه ال يســيطر ىلع اعئداتــه الــي تذهــب
إىل ابلنــك املركــزي يف طرابلــس ،ويذهــب جــزء مــن توزيعــات اعئداتــه كرواتــب بلعــض
امليليشــيات نتيجــة ملشــلة انلظــام األمــي اهلجــن الــي بــدأت يف اعم  .2012وباتلــايل لــم
يكــن يتبــى أمــام ســيطرة اجليــش الليــي ســوى الغــرب الليــي ،ومــن هنــا ظهــرت «معركــة
طرابلــس» الــي ســبقتها «حــرب صيــف  »2018يف غــرب يلبيــا ،يف انلصــف اثلــاين مــن
اعم  .2018وشــهد غــرب يلبيــا معــارك حــادة بــن امليليشــيات؛ ميليشــيات طرابلــس ،وباتلــايل
ً
تدخلــت األمــم املتحــدة آنــذاك وصاغــت اتفاقــا للرتتيبــات األمنيــة لكنــه لــم ينجــح.
املرحلــة الســابعة :جــاءت بعــد ذلــك «معركــة طرابلــس» يف إبريــل  ،2019مـ ً
ـؤرشا ملرحلــة
جديــدة ،خاصــة أنــه لــم يبــق ســوى غــرب يلبيــا يف ســيطرة اجليــش الوطــي الليــي .لكنــه
ً
ســواء يف غريــان أو
ىلع الرغــم مــن الســيطرة ىلع مناطــق خمتلفــة يف بدايــة هــذه املعركــة،
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صرباتــة أو رصمــان ،فقــد حدثــت تراجعــات يف يونيــة  2019واســتعادت امليليشــيات غريــان
مــرة أخــرى .وتكمــن املشــلة األساســية يف معركــة طرابلــس يف أن امليليشــيات الــي اكنــت
تتنــازع يف صيــف  2019ىلع وجــه اتلحديــد ،توحــدت مؤقتًــا أمــام اجليــش الوطــي الليــي
ـرا .ومــا ســاعدها يف ذلــك ً
رغــم مــا بينهــا مــن مشــكالت بــدأت يف الظهــور مؤخـ ً
أيضــا هــو
ً
وضوحــا يف نوفمــر  2019يف ضــوء االتفــاق األمــي بــن
اتلدخــل الــريك اذلي بــدا بشــل أكــر
الــراج وتركيــا ،واتفــاق آخــر لرتســيم احلــدود ابلحريــة .واكن هــدف تركيــا مــن ذلــك لكــه
هــو عرقلــة أيــة مــرواعت تعــاون ىلع اغز املتوســط ،خاصة بــن مرص وقــرص وايلونــان ،ويف
الوقــت ذاتــه تســتهدف إجيــاد موطــئ قــدم يف منطقــة تمثــل هلــا حماولــة للتغلغــل ليــس فقــط
يف يلبيــا ،بــل يف أقايلــم جغرافيــة أخــرى .ولكهــا اخرتاقــات مدعومــة مــن اجلانــب القطــري.
بدايــة مــن ينايــر  ،2020حتــول اتلدخــل الــريك إىل شــل رســي ،وشــهدنا يف األشــهر الســتة
األخــرة تغــرات ميدانيــة بــدأت مــع نهايــة شــهر مــارس إىل  5يونيــة  ،2020بالزتامــن مــع
إطــاق عمليــة «اعصفــة الســام» آنــذاك .ويف احلقيقــة دون شــك ،فــإن اتلدخــل العســكري
ً
ً
تغيــرا يف توازنــات القــوى يف معركــة طرابلــس .لكــن وفقــا ملــا ســيتم
الــريك أحــدث
اســتعراضه يف جــزء اتلحالفــات ،هنــاك عوامــل أخــرى تتعلــق بابلنيــة االجتماعيــة وبــإدارة
اتلحالفــات داخــل يلبيــا.
لكــن الســؤال ،هــل ستســتقر تركيــا يف غــرب يلبيــا وستســتقر هلا األمــور؟ فــي ضــوء ما
ً
تــم اســتعراضه ،فــإن هــذا االســتقرار لــن يــدوم طويــا؛ وذلــك لوجــود ميليشــيات متنازعــة
وخمتلفــة ،وإن تراجعــت معركــة طرابلــس أو حــدث وقــف إطــاق انلــار ،فمــن املتوقــع أن
يبــدأ هــؤالء الفواعــل امليليشــياوية يف الــراع ،وسـ َ
ـيو َّجه الــراع بعــد ذلــك إىل اجلانــب
الــريك .وربمــا جــزء مــن حماولــة تركيــا الســتباق هــذا األمــر ،هــو حماولــة بنــاء مــا يســى
باحلــرس الوطــي مــن أجــل بنــاء قــوة ميليشــياوية ،خاصــة أنهــا أرســلت وفــق اتلقديــرات
مــا بــن  15000إىل  20000مرتــزق ،وباتلــايل فــي تــدرك أنهــا يف بيئــة قلقــة وغــر مســتقرة قــد
ال تمكنهــا مــن االســتمرار إن ظلــت بهــذا الوضــع.
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ً
ثاثلا :حتالفات ادلاخل اللييب
بالنســبة إىل حتالفــات رشق يلبيــا؛ فــي قائمــة ىلع اجليــش الوطــي الليــي ،ويصطــف معه
جملــس انلــواب والقــوى الفيدرايلــة وأنصــار انلظــام الســابق والقــوى القبليــة؛ مثــل العواقــر
والعبيــدات والزويــة وأوالد ســليمان وجــزء مــن الطــوارقً ،
وأيضــا بعــض الكتائــب ذات الطابع
الســليف املدخــي .بينمــا يف غــرب يلبيــا ،هنــاك حتالفــات داخــل انلطــاق الليــي ومعهــا جــزء
مــن أعضــاء املجلــس الليــي واملجلــس األىلع لدلولــة وقــوى اإلســام الســيايس بمختلــف
تركيباتهــا امليليشــاوية والعســكرية ،وقــوى رئيســية أخــرى؛ مثــل ميليشــيات مرصاتــة
وزنتــان والزاويــة واألمازيــغ ً
وأيضــا كتائــب ســلفية مــن اخلليــج.

لكن هناك بعض املعضالت في تحالفات الداخل الليبي؛ وهي:
●وجــود والءات غــر ثابتــة ،خاصــة وأن ابليئــات املجتمعيــة القبليــة دليهــا ثقافــة
ٍّ
مكرســة تتعلــق بامليــل إىل املنتــر أو الرابــح .وهــو مــا يفــر إىل حــد كبــر،
ُ
باإلضافــة إىل عوامــل أخــرى باتلأكيــد ،ملــاذا تفقــد الســيطرة ىلع مســاحات واســعة
يف ســااعت قليلــة .فعــى ســبيل املثــال ،أثنــاء اتلغيــرات امليدانيــة الــي شــهدتها
ُ
الفــرة مــن مــارس إىل يونيــة  ،2020فقــدت الســيطرة ىلع  8مــدن يف الســاحل الغــريب
يف  8ســااعت تقريبًــا ،ويه أحــد العوامــل الــي تفــر ادليناميــات الرصاعيــة يف يلبيــا
واتلغــر الرسيــع حنــو امليــل إىل املنتــر.
●غيــاب اتلجانــس النســي؛ فهــذه اتلحالفــات ليســت قائمــة ىلع مــروع ســيايس،
وباتلــايل توحــدت يف مواجهــة اخلصــوم وهــذا ينطبــق ىلع الطرفــن.
●عسكرة هذه اتلحالفات.
●انكشاف هذه اتلحالفات للخارج بسبب حرب الواكلة داخل يلبيا.
ومثــال ىلع مشــلة الــوالءات املتقلبــة ،مــا حــدث يف زنتــان ىلع وجــه اتلحديــد ،فقــد
اكنــت قبيلــة الزنتــان قــوة أساســية تدعــم اجليــش الوطــي الليــي يف حــرب صيــف ،2014
ولكــن يف معركــة طرابلــس لــم تكــن داعمــة هل .وهــذا يضيــف إىل العوامــل األخــرى عنــد
حماولــة تفســر تغــر ديناميــات الــراع.
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األمــر اآلخــر اذلي جيــب فهمــه يف ديناميــات اتلحالفــات هــو أنــه تقريبًــا هنــاك انقســام
يف لك مدينــة ،فــي غــرب يلبيــا ىلع وجــه اتلحديــد؛ بــكل مدينــة تيــار مؤيــد وآخــر
ً
معــارض .فمثــا يف مدينــة الزاويــة غــرب طرابلــس ،اكنــت تميــل قبيلــة ترهونــة باألســاس
إىل اجليــش الوطــي الليــي .وهنــاك ً
أيضــا قبيلــة الزنتــان فبالرغــم مــن تغــر والءاتهــا ،فقــد
ظــل فصيــل منهــا بقيــادة إدريــس مهــدي منـ ً
ـارصا للجيــش الوطــي .بينمــا يف املقابــل ،اكنــت
اغبليــة امليليشــيات املوجــودة يقودهــا أســامة اجلويــي يف املنطقــة.
للعامــل اخلــاريج دور كبــر يف صياغــة الــراع الليــي ،خاصة وأنــه رصاع داخــي َّ
مدول.
وتســتهدف جهــود القــوى اإلقليميــة مثــل مــر منــع اتلدخــات األجنبيــة فقــط .وإذا أردنــا
اســتعراض القــوى اخلارجيــة املرتبطــة بادلاخــل ،فهنــاك قــوى داعمــة لــرق يلبيــا؛ يه مــر
وروســيا وفرنســا واإلمــارات والســعودية وايلونــان وقــرص .وبالرتكــز ىلع مــر ،فــإن رؤيتهــا
ً
وضوحــا وتعــد نابعــة مــن حالــة اإلقليــم ،واهلــدف األســايس ملــر يف يلبيــا هــو بنــاء
أكــر
دولــة وطنيــة هلــا مؤسســات تســتطيع أن تســيطر ىلع الوظائــف األساســية لدلولــة ،ومــن هــذا
املنطلــق جــاء ادلعــم املــري للجيــش الوطــي الليــي .ومــن اجلديــر باذلكــر دور مــر يف
تــويل مفاوضــات توحيــد اجليــش الليــي يف القاهــرة ،الــي اشــتملت ىلع  7جــوالت تفاوضيــة
ًّ
وأنتجــت أفـ ً
ـارا جيــدة جــدا حلــل معضلــة القطــاع األمــي .لكــن لألســف تدخلــت بعــض
القــوى اخلارجيــة الــي أفســدت هــذا األمــر .أمــا بالنســبة إىل القــوى ادلاعمــة لغــرب يلبيــا،
فــي تركيــا وقطــر وإيطايلــا .هــذا باإلضافــة إىل قــوى أخــرى رماديــة؛ مثــل تونــس واملغــرب
واجلزائــر والواليــات املتحــدة األمريكيــة وأملانيــا والســودان.
وبالرتكــز ىلع اتلغــرات انلاجتــة عــن «معركــة طرابلــس» الــي ســوف تؤثــر ىلع ارتباطــات
ادلاخــل الليــي ،فإنــه مــن بــن االجتاهــات األساســية الــي ينبــي مالحظتهــا يف هــذا الســياق:
ً
اجتاهــا ًّ
نوعيــا ربمــا يغــر موازيــن القــوى
●اتلقــارب املــري اجلزائــري ،اذلي يعــد
إن اســتمر .فهنــاك توافــق كبــر بــن رؤيــي ادلوتلــن جتــاه األزمــة الليبيــة .ورغــم
وجــود بعــض اتلباينــات يف بعــض وجهــات انلظــر بــن الطرفــن يف بعــض القضايــا؛
ً
فــإن اتلدخــل الــريك خلــق حتديًــا مبـ ً
ـارشا مشــرك للطرفــن .وباتلــايل بــدأ ظهــور
حالــة مــن اتلقــارب املــري اجلزائــري خــال الفــرة األخــرة؛ حيــث بــدأت
اجلزائــر يف االخنــراط يف األزمــة الليبيــة ،واتضــح ذلــك يف ترصيــح الرئيــس اجلزائــري
عبــد املجيــد تبــون حينمــا حتــدث بأنــه «ال حــل لألزمــة يف يلبيــا ســوى حــل
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ً
إقليــي» ،بينمــا وضــع الرئيــس املــري عبد الفتــاح الســييس حــدودا صارمــة يف
ملــي رست واجلفــرة بأنهمــا خــط أمحــر بالنســبة ملــر .وباتلــايل هنــاك تقــارب ىلع
مســتوى اتلرصحيــات واملصالــح ،وإن تــم اتلعــاون بالفعــل بــن مــر واجلزائــر يف
ً
هــذا امللــف ،فلــن تســتقر تركيــا طويــا يف يلبيــا.
●تعزيــز اتلحالــف بــن قطــر وتركيــا ،وذلــك حبكــم تقــارب أهــداف ومصالــح لك
منهمــا يف يلبيــا .ومــن اجلديــر باذلكــر أن قطــر اكنــت تســتخدم تركيــا يف شــحنات
الســاح يف انلصــف األول مــن األزمــة الليبيــة منــذ اعم  2011إىل اعم  .2017لكــن
بعــد ذلــك ،تركيــا يه الــي باتــت تســتخدم قطــر ،خاصــة بعــد أزمــة املقاطعــة يف
يونيــة  ،2017وأصبحــت تســتفيد منهــا يف بنــاء العالقــات مــع شــباكت امليليشــيات.
●تشــارك إيــران مــع تركيــا يف وجهــة انلظــر؛ حيــث تبحــث طهــران عــن موطــئ قــدم
يف يلبيــا ،رغــم أنــه لــم يكــن هلــا ظهــور واضــح يف األزمــة الليبيــة .لكــن مــن
الواضــح أن اتلدخــل العســكري الــريك ،أغــرى طهــران باتلدخــل عسـ ًّ
ـكريا يف يلبيــا،
وباتلــايل الضغــط ىلع املحــور املــري اخلليــي ً
وأيضــا املشــاركة يف االســتفادة مــن
أزمــة ابلحــر املتوســط وربطــه باتلواجــد اإليــراين يف ســوريا.
●اجتــاه يونــاين وقــريص دلعــم حتالفــات ادلاخــل الليــي ،خاصــة يف الــرق ،بعــد
اتفــاق تركيــا مــع حكومــة الــراج اذلي لــم يكــن يف صالــح ايلونــان وقــرص،
ومــن ثــم توجهــوا إىل االخنــراط يف األزمــة.
●املوقــف الضبــايب لفرنســا جتــاه تركيــا؛ بســبب أزمــة حلــف شــمال األطلنطــي
(انلاتــو) ،وبدايــة اتلنســيق مــع روســيا.
●حماولــة إيطايلــا الســتيعاب اتلدخــل الليــي ،ويه حماولــة برامجاتيــة بــدون شــك مــن
خــال املشــاركة يف تراخيــص انلفــط والطاقــة يف هــذه املنطقــة.

ً
رابعا :مداخل التسوية السياسية
تنقسم مداخل التسوية السياسية حلل األزمة الليبية إىل أربعة مداخل أساسية؛ يه:
 1املدخــل األول هــو أن يلبيــا حتتــاج إىل مــروع ســيايس مركــزي /ال مركــزي .فهنــاكمداخــل للمركزيــة هامــة تتمثــل يف وجــود فاعــل مركــزي يســتطيع الســيطرة ىلع
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هــذه اجلغرافيــا الشاســعة وحيتكــر األمــن ،ومــن ناحيــة أخــرى ،هنــاك حاجــة إىل
الال مركزيــة يف يلبيــا بســبب طبيعتهــا االجتماعيــة واجلغرافيــة ومســألة اتلفــاوت
يف عمليــة اتلنميــة .ومــن هنــا تــأيت أهميــة مبــادرة «إعــان القاهــرة» اذلي أشــار يف
أحــد بنــوده األساســية إىل املجلــس الرئــايس املنتخــب ،وهــو أمــر يف اغيــة األهميــة؛
ألن وجــود جملــس منتخــب يمثــل األقايلــم الليبيــة اثلالثــة :برقــة وطرابلــس وفزان،
يضمــن حتقيــق حالــي املركزيــة والال مركزيــة .فهــو يضمــن حتقيــق عدالــة املــوارد
وتوزيــع انلفــط الــي ال تــزال تمثــل أحــد أبــرز مداخــل أزمــة الــراع الليــي حــى
ًّ
منطقيــا أن يســيطر اجليــش الوطــي الليــي ىلع اغبليــة انلفــط يف يلبيــا،
اآلن؛ فليــس
بينمــا تذهــب اعئداتــه إىل األطــراف الــي حتاربــه .وتســتطيع آيلــة املجلــس الرئايس
املنتخــب جتــاوز كثــر مــن املشــكالت الــي خلفتهــا أزمــة الصخــرات.
 2املدخــل اثلــاين هــو إصــاح قطــاع األمــن .فــإن معضلــة يلبيــا يه كيفيــة مواجهــةانلظــام األمــي اهلجــن .كمــا توضــح خريطــة امليليشــيات ابلــارزة يف غــرب يلبيــا،
هنــاك نــزاع ىلع الســيطرة األمنيــة ،بــل وىلع إدارة انلفــوذ االقتصــادي وعمليــات
اتلهريــب .وباتلــايل لــن يمكــن بنــاء اســتحقاق ســيايس بــدون إصــاح املنظومــة
األمنيــة.
 3املدخــل اثلالــث هــو عدالــة توزيــع املــوارد .ويه مســألة تتجــاوز املعضلــة اهليلكيــةلألقايلــم الليبيــة.
  4املدخــل الرابــع هــو تســوية األزمــات االجتماعيــة ســواء القبليــة أو املناطقيــة،خاصــة وأن االحتقانــات بعــد ثــورة  2011أدت إىل نشــوب خالفــات بــن القبائــل.
ويف انلهايــة ،ســتظل يلبيــا تــدور يف دائــرة مفرغــة مــن الــرااعت مــا لــم يتــم وقــف
اتلدخــات اخلارجيــة ،وهــذا لــن يتــم إال بتحقــق االتفــاق بــن الليبيــن أنفســهم واحلــد مــن
اتلدخــات األجنبيــة.
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حمارضة
«موازين القوى يف املشهد اللييب»

(((

السفري ادلكتور حممد بدر ادلين زايد

(((

اثلالثاء ،املوافق  14يويلو 2020
يكتســب الشــأن الليــي أهمية كبــرة بالنســبة ملرص بوجــه خــاص ،وللوضــع ادلويل ودول
ابلحــر املتوســط بوجــه اعم .وتتجســد أهميــة األزمــة الليبيــة الراهنــة يف جانبــن أساســيني؛
األول :يتعلــق بانعاكســاتها املبــارشة ىلع األمــن القــويم املــري والعــريب ،واثلــاين :يتعلــق يف
كونهــا أزمــة اكشــفة ألبعــاد وتطــورات انلظــام ادلويل واألوضــاع ادلويلــة واإلقليميــة الراهنــة.
فمــن خــال املوقــع اجلغــرايف اهلــام لليبيــا ،يتضــح ملــاذا تكتســب أهميــة اســراتيجية كبــرة
مــن انلاحيــة اجلغرافيــة ،وباإلضافــة ً
أيضــا إىل ثرواتهــا الكبــرة انلفطيــة وغريهــا.

ً
أول :مراحل تطور األزمة الليبية
تعرضــت األزمــة الليبيــة للتدويــل؛ مثــل األزمــات األخــرى اإلقليميــة الــي نواجههــا،
ً
ُ
لكــن خالفــا لألزمــة الســورية ،د ِّولــت األزمــة الليبيــة مــن ايلــوم األول .فــي ســوريا،
تطــورت األزمــة بعــد مــا ســي بالربيــع العــريب وبعــد اتلطــورات الــي شــهدتها تونــس
ومــر ،واكتســبت بعـ ً
ًّ
داخليــا يف ابلدايــة ،لكــن رساعن مــا بــدأ ادلور ادلويل يف الظهــور.
ـدا
لكــن يف حالــة يلبيــا ،بــدأ ادلور ادلويل تقريبًــا منــذ بدايــات اثلــورة يف يلبيــا ضــد انلظــام
الســابق للعقيــد معمــر القــذايف .وجتــى ذلــك يف نمــط اتلدخــل الفرنــي بتدخــل حلــف
شــمال األطلنطــي (انلاتــو) بقيــادة فرنســا ممــا أثــر ىلع شــل اتلطــور الســيايس واتلدخــل
ً
ادلويل يف يلبيــا بعــد ذلــك .واكن هــذا تدخــا ىلع املســتوى اجلــوي ،أمــا ىلع املســتوى األريض،
ٌّ
دورا ًّ
لك مــن تركيــا وقطــر ً
مهمــا يف تســليح وتمويــل ميليشــيات اإلســام الســيايس
مارســت
((( تــأيت هــذه املحــارضة ضمــن سلســلة املحــارضات الــي نظمهــا مركــز ادلراســات االســراتيجية
بمكتبــة اإلســكندرية حــول «تطــورات املشــهد الليــي :خيــارات السياســة املرصيــة» خــال الفــرة
من  13إىل  16يويلو  2020عرب ابلث املبارش ىلع الصفحة الرسمية للمركز ىلع موقع الفيسبوك.
ً
((( مساعد وزير اخلارجية سابقا.
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واملعارضــة الليبيــة بشــل اعم .ويف هــذه املرحلــة بعــد ســقوط نظــام الرئيــس القــذايف ،تراجــع
دور فرنســا نسـ ًّ
ـبيا واتلبــس الوضــع بشــدة يف ادلاخــل الليــي.
بــدأت امليليشــيات تســيطر ىلع املــدن واملراكــز الرئيســية يف املجتمــع الليــي ،واســتطاعت
حتقيــق ذلــك سـ ً
ـواء حبصوهلــا ىلع الســاح مــن اخلــارج ،خاصــة مــن تركيــا وقطر وبعــض دول
غربيــة ً
أيضــا ،أو مــن خــال االســتيالء ىلع ترســانات وخمــازن الســاح احلكــويم الليــي مــن
خــال أســلحة ومعســكرات اجليــش الليــي الــي تــم قذفهــا واهلجــوم عليهــا ًّ
جويــا بواســطة
حلــف شــمال األطلنطــي ،ممــا أدى إىل تشــتت قــوات اجليــش الليــي وعمــوم حالــة الفــوىض.
ًّ
ومــن اجلديــر باذلكــر ،أن مــر أثنــاء هــذه املرحلــة اكنــت منشــغلة جــدا بعــد ثــورة  25ينايــر
 2011يف مرحلــة سياســية داخليــة صعبــة اســتمرت إىل اعم  ،2013ممــا اكن هل انعاكســات هامــة
ىلع الوضــع الليــي.
بعــد القــذف اجلــوي الفرنــي وبعــد دور فرنســا الرئيــي يف اإلطاحــة بالرئيــس القذايف،
حــدث نــوع مــن الرتاجــع النســي لــدور الفرنــي ،وبــدأت أطــراف أوروبيــة تقليديــة
ًّ
ذات املصالــح والعالقــات يف يلبيــا ،وىلع رأســها إيطايلــا ،تمــارس ً
رئيســيا .واكنــت
دورا
املراهنــة آنــذاك ىلع تشــجيع تيــارات اإلســام الســيايس واحتوائهــا يف احلكــم .وبعــد فــوز
اتليــار املــدين أمــام تيــارات اإلســام الســيايس يف أول انتخابــات برملانيــة يف يلبيــا ،جلــأت
امليليشــيات املســلحة  -باتلمويــل القطــري وبالســكون اإليطــايل بشــل خــاص  -إىل إرهــاب
أعضــاء الربملــان الليــي ،ممــا أدى إىل خــروج وهــروب أعــداد كبــرة منهــم إىل خــارج ابلــاد.
هــذا باإلضافــة إىل حمــارصة رئيــس الــوزراء الســابق عــي زيــدان طــوال الوقــت.
مــع نهايــة اعم  2013اذلي شــهد مرحلــة تقــدم اإلســام الســيايس يف املنطقــة ،اكنــت
األوضــاع يف يلبيــا مماثلــة بدرجــة أخــرى مــن خــال امليليشــيات ،وليــس مــن خــال
العمــل الســيايس .فقــد ســيطرت امليليشــيات ىلع مناطــق ومــدن بأكملهــا يف بنغــازي ودرنــة
رشقًــا ،وىلع طرابلــس ومــدن أخــرى كثــرة ً
غربــا .ثــم نشــب صــدام حمتــد بــن الربملــان
وامليليشــيات املؤيــدة لإلســام الســيايس الــي حاولــت الســيطرة ىلع العمليــة السياســية مــن
ً
ملتبســا بشــدة يف
جانــب ،ورئيــس الــوزراء مــن جانــب آخــر .وقــد اكن اتلدخــل اخلــاريج
هــذا اتلوقيــت؛ حيــث اكنــت إيطايلــا تمــارس ً
دورا كبـ ً
ـرا يف العمــل ادلويل حتــت مظلــة األمــم
املتحــدة ملحاولــة الســيطرة ىلع اتلطــور الســيايس؛ حبيــث يــؤدي ذلــك إىل صعــود اإلســام
الســيايس إىل احلكــم.
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أمــا مــر ،فقــد شــهدت تطـ ً
ـورا كبـ ً
ـرا يف  30يونيــة  ،2013ممــا اكن هل انعاكســات كبــرة
ىلع الوضــع الليــي واملنطقــة بأرسهــا .وأدت هزيمــة واحنســار تيــارات اإلســام الســيايس إىل
حماوتلهــا الرتكــز يف يلبيــا كخــط دفــاع آخــر .وانتقــل عــدد مــن العنــارص اإلرهابيــة املرصيــة
ذاتهــا مــن األرايض املرصيــة إىل األرايض الليبيــة؛ ملحاولــة اســتغالل ســيطرة امليليشــيات
املســلحة ىلع يلبيــا للقيــام بعملياتهــا اإلرهابيــة ضــد األهــداف املرصيــة.
مــع بدايــات اعم  ،2014زادت الضغــوط ىلع رئيــس الــوزراء الليــي الســابق عــي زيــدان،
ًّ
ً
كبــرا جــدا عندمــا تقدمــت إيطايلــا بدعــوة رئيــس
وارتكــب اجلانــب اإليطــايل خطــأ
الــوزراء وكــذا رئيــس الربملــان نــوري أبــو ســهمني اذلي لــم يكــن يملــك األغلبيــة الاكفيــة
واملنتــي إىل تيــارات اإلســام الســيايس ،إىل مؤتمــر دويل يف مــارس  2014اكنــت تنظمــه األمــم
املتحــدة .وأدى ذلــك إىل حالــة ختبــط شــديدة يف هــذا املؤتمــر ،وانســحاب رئيــس الــوزراء
بعــد ذلــك .ووجــد اتليــار اإلســايم هــذا املوقــف تقويــة هل يف مواجهــة اتليــار املــدين ،ومــن
ثــم اعد إىل طرابلــس .وعقــدت جلســة غــر قانونيــة للربملــان وفشــل اتلصويــت إلســقاط
رئيــس الــوزراء .وخــرج األعضــاء مــن اتليــار املــدين بعــد نهايــة اجللســة ،واعد بعدهــا
بدقائــق أعضــاء اتليــار اإلســايم األقليــة وصوتــوا بإســقاط رئيــس الــوزراء اذلي خــرج مــن
ً
ً
هاربــا إىل أملانيــا خوفــا ىلع حياتــه ،واكن قــد تعــرض لكثــر مــن الضغــوط.
ابلــاد
يف ضــوء ذلــك ،ارتبــك املوقــف ً
تمامــا يف يلبيــا؛ حيــث ســيطرت امليليشــيات ىلع غــرب
ًّ
تدرجييــا ،ويف الوقــت نفســه ظهــر القائــد العســكري الســابق خليفــة حفــر يلعلــن
يلبيــا
ً
انلضــال ضــد امليليشــيات يف إبريــل اعم  ،2014ثــم اختــى جمــددا واعد بعــد ذلــك يف شــهرين
بعــد عقــد انتخابــات برملانيــة جديــدة يف منتصــف اعم .2014
ُعقــدت االنتخابــات ولــم يكــن اإلقبــال اتلصويــي اعيلًــا بســبب إرهــاب امليليشــيات،
لكنــه أســفر مــرة أخــرى عــن فــوز اكســح للتيــارات املدنيــة الرافضــة تلوظيــف ادليــن يف
السياســة .وتلجنــب جتربــة الربملــان الســابق يف طرابلــس وخضوعــه للميليشــيات ،اضطــر
األعضــاء إىل اهلــرب إىل مدينــة طــرق يف رشق يلبيــا؛ لــي يمارســوا عملهــم هنــاك حبريــة
أكــر.
يف هــذه املرحلــة ،ظهــر إطــار دويل مهــم للتعامــل مــع الشــأن الليــي عندمــا قــررت مــر
واجلزائــر وتونــس وانليجــر وتشــاد والســودان ،إطــاق منــر دويل دلول جــوار يلبيــا؛ وذلــك
للتفاعــل وحماولــة إجيــاد تســوية ســلمية وحلــول للوضــع يف يلبيــا .وعقــد أول اجتمــاع هل يف
اجلزائــر ،ثــم اســتضافت مــر االجتمــاع اثلــاين.
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اكن هنــاك تعويــق منــذ ايلــوم األول مــن جانــب بعــض ادلول الغربيــة ،وباتلحديــد
إيطايلــا ،لفكــرة أن الربملــان املنتخــب هــو املمثــل الــريع الوحيــد للشــعب الليــي .باإلضافــة
إىل توجــه بعــض الساســة األوروبيــن لوضــع صيغــة سياســية تســمح بــإرشاك تيــارات اإلســام
الســيايس يف احلكــم .بينمــا ســعت مــر ملقاومــة هــذه الفكــرة؛ حيــث اتســم موقفهــا
ً
بالوضــوح اعتمــادا ىلع أســس قانونيــة تكفــل بــأن مصــدر الرشعيــة هــو جملــس انلــواب
الليــي .واكن ذلــك هــو حمــور االتصــاالت الــي قامــت بهــا مــر ودول اجلــوار يف إطــار
أعمــال اللجنــة السياســية برئاســة مــر ،واللجنــة األمنيــة برئاســة اجلزائــر.
ويف أغســطس اعم ُ ،2014عقــد مؤتمــر دلول اجلــوار أطلقــت فيــه مــر مبــادرة للعمــل
الســيايس وتســوية األوضــاع يف يلبيــا .واكن أســاس املبــادرة هــو تأكيــد الرشعيــة ملجلــس
انلــواب الليــي ،وحماولــة الوصــول إىل صيغــة حكــم جتمــع اتليــارات السياســية األخــرى
بــدون اســتثناء ،ىلع أال تكــون امليليشــيات الــي تورطــت يف العنــف ضمــن صيغــة احلكــم.
لكــن اتلوجــه األورويب اكن مــن الواضــح أنــه يف اجتــاه آخــر ،خاصــة بعــد تعيــن مبعــوث
أمــي جديــد إىل يلبيــا إســباين األصــل ،وهــو برناردينــو يلــون .ويف انلصــف اثلــاين مــن
اعم  ،2014بــدا أســاس اتلدخــل ادلويل آنــذاك وهــو قيــادة عمليــة دويلــة ملحاولــة الوصــول
إىل تســوية .ودعمــت مــر هــذه املبــادرة يف هــذا الصــدد؛ ألن مــر يف مجيــع األحــوال هلــا
تقايلــد سياســية يف دعــم العمــل ادلويل للوصــول إىل ترتيبــات متفــق عليهــا .رغــم أنهــا اكنــت
تؤكــد يف الوقــت ذاتــه ىلع رضورة احــرام أهليــة ورشعيــة جملــس انلــواب.
يف هــذه املرحلــة ،بــدأت عمليــة سياســية َّ
مطولــة قادتهــا األمــم املتحــدة منــذ نهايــة
اعم  2014إىل ســبتمرب اعم  2015بعقــد «مؤتمــر الصخــرات» يف املغــرب ،اذلي توصــل إىل صيغــة
اعــرض عليهــا جملــس انلــواب ،وخــرج رئيــس املجلــس عقيلــة صالــح دون اتلوقيــع ،بينمــا
بــي بعــض أعضــاء املجلــس وشــاركوا يف اتلوقيــع .وانبثــق عــن هــذا االتفــاق حكومــة
الوفــاق الوطــي الليبيــة ،وبــدأ مصــدر االتلبــاس الرئيــي يف املشــهد الليــي اذلي أدى إىل
لك اتلعقيــدات الــي نراهــا .ومــن اجلديــر باذلكــر أن حكومــة الوفــاق جــاءت برشعيــة األمــم
املتحــدة ،وليــس برشعيــة جملــس انلــواب .ومنــذ ذلــك الوقــت ،اكنــت وال تــزال املواقــف
ًّ
تدرجييــا يف اســتبعاد رشائــح اتليــار املــدين
ادلويلــة يه دعــم حكومــة الوفــاق الــي بــدأت
ورفــع مكــون اإلســام الســيايس ،وباتلــايل تغــرت بنيــة هــذه احلكومــة باتلدريــج يف ظــل
صمــت دويل كبــر.
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ً
ثانيا :املشهد العسكري العام وتبعاته ادلويلة
أســفرت حركــة املشــر خليفــة حفــر يف حماولــة جتميــع اجليــش الليــي عــن تقــدم
تدريــي ،واســتطاع أن حيكــم ســيطرته ىلع املناطــق رشق يلبيــا وجنوبهــا خــال اعيم 2017
و .2018واكن ذللــك ناتــج مهــم للغايــة انعكــس ىلع مــر بشــل واضــح ورصيــح وهــو تراجــع
العمليــات اإلرهابيــة يف مــر ،بمــا أكــد أن اجلمــااعت اإلرهابيــة اكنــت تســتخدم الــرق
الليــي بشــل خطــر للغايــة.
بــدأ حتــول املواقــف ادلويلــة يف اعيم  2018و ،2019تنبهــت فرنســا إىل أهميــة الوقــوف ضــد
امليلشــيات ،ومــن ثــم بــدأ قــدر مــن ادلعــم ادلويل – أو ادلعــم العســكري – لقــوات اجليــش
الليــي .وأثــار ذلــك غضــب إيطايلــا الــي اكنــت وال تــزال تعيــش وهــم اســتعادة قــدر كبــر
مــن نفوذهــا يف يلبيــا ،وبــدأت مرحلــة مــا يســى بالرتاشــق اإلعــايم اإليطــايل الفرنــي
اذلي اســتغرق تقريبًــا اعيم  2018و .2019لكــن هــذا الرتاشــق يف احلقيقــة اكن خيــدم مصلحــة
انلفــوذ الــريك يف يلبيــا؛ ألنــه اكن ًّ
مبنيــا ىلع افرتاضــات وهميــة بإماكنيــة اســتعادة نفــوذ ســابق
يف الشــأن الليــي.
اكن وال يــزال املوقــف اإليطــايل يتســم بنســبة كبــرة مــن االتلبــاس والغمــوض وعــدم
وضــوح الرؤيــة .تســى إيطايلــا إىل احلفــاظ ىلع اســتثماراتها ومصاحلهــا ابلرتويلــة الكبــرة يف
يلبيــا ،وتتطلــع بشــل أو آخــر إىل اســتعادة نفوذهــا الســيايس وعالقاتهــا املتمــزة مــع ادلولــة
الليبيــة .ويف الوقــت ذاتــه ،تصــورت إيطايلــا أن ذلــك ســوق يتحقــق بــرك عنــارص اإلســام
ًّ
ضمنيــا ،وحماولــة إخفــاء اجلرائــم الــي تقــوم هــذه اتليــارات
الســيايس يف يلبيــا ودعمهــم
وامليليشــيات يف غــرب يلبيــا دون أن تمدهــا باألســلحة .وهــو مــا أدى إىل اتلبــاس شــديد يف
الوضــع ادلويل ويف احلركــة املحيطــة باملشــهد الليــي.
واضحــا ً
ً
تمامــا؛ حيــث إن
يف مواجهــة املوقــف اإليطــايل ،يبــدو املوقــف الفرنــي
فرنســا دليهــا مصاحلهــا ً
أيضــا يف يلبيــا ،ولكــن األهــم بالنســبة هلــا إدراك خطــورة ســيطرة
ً
ً
وغربــا ىلع مصاحلهــا يف دول الســاحل اإلفريــي ودول وســط
جنوبــا
امليليشــيات يف يلبيــا
وغــرب إفريقيــا .ذللــك إن مــا ختشــاه فرنســا هــو أن تســيطر ميليشــيات أو قــوة سياســية
مواتيــة ومؤيــدة تلنظيــم القاعــدة يف يلبيــا ىلع دعــم تنظيمــات القاعــدة أو بوكــو حــرام يف
ًّ
الصحــراء اإلفريقيــة وغــرب إفريقيــا .ويمكننــا القــول إن املخــاوف الفرنســية قريبــة جــدا
مــن خمــاوف ادلول اجلــوار الليــي ،سـ ً
ـواء العربيــة يف شــمال إفريقيــا أو ادلول اإلفريقيــة جنوب
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يلبيــا؛ ألن لك هــذه ادلول ختــى مــن ســيطرة هــذه امليليشــيات املســلحة وأن تصبــح يلبيــا
املــاذ اآلمــن هلــذه القــوى اإلرهابيــة واتلخريبيــة .وادليلــل ىلع ذلــك ،أنــه عنــد تقــدم اجليش
الليــي للســيطرة ىلع غــرب يلبيــا وجنوبهــا ،اخنفضــت العمليــات اإلرهابيــة بدرجــة كبــرة يف
دول اجلــوار ،سـ ً
ـواء جنــوب يلبيــا أو رشقهــا أي مــر.
يــأيت بعــد ذلــك املوقــف الــرويس .ومــن اجلديــر باذلكــر أنــه مــن انلاحيــة األيديولوجيــة،
فــإن روســيا هلــا موقــف ثابــت ضــد تيــارات توظيــف ادليــن يف السياســة منــذ ســنوات
ً
خصمــا
طويلــة ،ويرجــع ذلــك ملخــاوف داخليــة يف روســيا ،كمــا أنهــا تــرى هــذه اتليــارات
هلــا سـ ً
ـواء يف ســوريا أو يف غريهــا مــن دول املنطقــة .وذلــك يفــر املعلومــات املطروحــة حــول
دعــم روســيا ً
أيضــا لقــوات اجليــش الليــي.
ننتقــل إىل املوقــف األورويب؛ حيــث درجــة كبــرة مــن االتلبــاس والــراوح بــن تأييــد
املوقــف الفرنــي أو املوقــف اإليطــايل ،وهــو مــا أدى ،يف مرحلــة أخــرة يف بدايــة هــذا
العــام ،إىل تقــدم أملانيــا بادلعــوة الســتضافة قمــة برلــن ،ويــأيت ذلــك بعــد حماولــة أملانيــا أن
ً
موقفــا حمايـ ً
ـدا وقريبًــا مــن لك األطــراف .وشــاركت مــر يف هــذه القمــة بــدور كبــر،
تتخــذ
ً
وأســفرت عــن خمرجــات تدعــو إىل حــل ســليم وخاطبــت أيضــا حــل امليليشــيات .ورغــم أن
اكف مــن الوضــوح ،فعــى األقــل حتدثــت عــن عــدم إماكنيــة حــل
ذلــك لــم يكــن ىلع قــدر ٍ
عســكري لألزمــة.
أمــا بالنســبة للموقــف األمريكــي ،فقــد حتــول إىل درجــة كبــرة مــن الســلبية ،مــا بــن
اتبــاع املوقــف األورويب تــارة والســكوت تــارة أخــرى .ورغــم اغتيــال الســفري األمريكــي
ىلع يــد العنــارص املتشــددة يف بنغــازي اعم  ،2012فــإن املوقــف األمريكــي واصــل عمليــة
ً
مؤخــرا يف املرحلــة األخــرة ،عندمــا بــدأت
شــبه الغيــاب لعــدة ســنوات ولــم ينشــط إال
تطــورات األزمــة الليبيــة ،خاصــة بعــد حصــار اجليــش الليــي لطرابلــس ،ثــم فــك هــذا
احلصــار .يف حــن اكن اتلطــور اخلطــر اتلــايل بتقــدم اجليــش الليــي إىل طرابلــس واملناطــق
الغربيــة وإحــام الســيطرة ىلع أغلبهــا .ومــع طــول احلصــار وعجــز اجليــش الليــي عــن
اقتحــام العاصمــة بســبب ارتفــاع الكثافــة الســانية ،أســفرت حكومــة الوفــاق عــن وجههــا
اإلخــواين الاكمــل بعقــد «اتفاقيــة ترســيم احلــدود الرتكيــة الليبيــة» غــر القانونيــة مــع تركيــا
ً
ـا عسـ ًّ
ـكريا
يف بدايــات هــذا العــام ،الــي ســمحت لرتكيــا باتلدخــل يف الشــأن الليــي تدخـ
مبـ ً
ـارشا .ومــن اجلديــر باذلكــر أن هــذا اتلدخــل الــريك يف يلبيــا لــم يكــن األول مــن نوعــه،
ًّ
لكنــه اكتســب قــوة دفــع شــديدة جــدا بعــد توقيــع «اتفاقيــة ترســيم احلــدود الرتكيــة الليبيــة».
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ً
وتعــد هــذه االتفاقيــة منعدمــة الرشعيــة بالاكمــل؛ أول ألن اتفاقيــة الصخــرات ال تعطــي
حلكومــة الوفــاق احلــق يف عقــد اتفاقيــات دويلــة؛ وثانيًــا النتهــاء تفويــض حكومــة الوفــاق
منــذ فــرة طويلــة ،وباتلــايل ليــس هلــا احلــق يف االســتمرار أو يف عقــد اتفاقيــات دويلــة؛
وثاثلًــا ،ألن هــذا انلــوع مــن االتفاقيــات اذلي يتضمــن ترســيم احلــدود ويتعلــق بالســيادة
ليــس مــن اختصــاص احلكومــة وحدهــا املوافقــة عليــه ،وال بــد مــن موافقــة جملــس انلــواب.
لكــن نتــج عــن هــذه االتفاقيــة غــر القانونيــة اتلدخــل الــريك الســافر اذلي شــهدناه يف
يلبيــا ،ونقــل عــرات األلــوف مــن امليليشــيات املســلحة واملرتزقــة مــن األرايض الســورية
إىل يلبيــا ،ممــا أدى إىل تراجــع قــوات اجليــش الليــي وانســحابها مــرة أخــرى مــن غــرب يلبيــا؛
حيــث ترتكــز اآلن املعركــة حــول رست.
وبإطاللــة رسيعــة ىلع مواقــف األطــراف ادلويلــة األخــرى ،جنــد أن اســتبعاد االحتــاد
اإلفريــي ظاهــرة مســتمرة تقريبًــا منــذ بدايــات األزمــة؛ حيــث إن كثـ ً
ـرا مــن القــوى الليبيــة
اعتربتــه موايلًــا للرئيــس الليــي األســبق معمــر القــذايف .وباتلــايل اســتغرق األمــر وقتًــا يك
تســمح القــوى الليبيــة هل باملشــاركة ،واكنــت املشــاركة بشــل مراقِــب يف دول اجلــوار ،ويف
مرحلــة أخــرى يف املؤتمــرات ادلويلــة اخلاصــة بليبيــا .إال أن االحتــاد اإلفريــي ال يــزال اغئبًــا
عــن املشــهد الليــي؛ ألن اجلانــب الليــي ال يريــد أن يعطيــه فرصــة كبــرة ،كمــا أن االحتــاد
دليــه القلــق املــروع نفســه دلى دول اجلــوار لليبيــا مــن خماطــر اإلرهــاب وســيطرة قــوى
خارجيــة ىلع األرايض الليبيــة.

ً
ثاثلا :الوضع الراهن للمواقف ادلويلة
بالعــودة إىل املوقــف األمريكــي ،فيحكمــه اعتبــار رئيــي واحــد هــو رفــض الواليــات
املتحــدة األمريكيــة اتلدخــل الــرويس .وبــدأ اتلحــول منــذ االتصــال اتلليفــوين اذلي أجــراه
الرئيــس األمريكــي دونــادل ترامــب باملشــر خليفــة حفــر يف منتصــف العــام املــايض،
ًّ
ًّ
ضمنيــا بــأن هنــاك ً
أمريكيــا للقضــاء ىلع امليليشــيات .وإذ
دعمــا
اذلي أعطــى انطبــااع
ً
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة تغيــب عــن الســاحة جمــددا ،ثــم تعــود مــن جديــد عندمــا
تــرددت املعلومــات حــول وجــود مرتزقــة روســيني يف صفــوف اجليــش الليــي ،واكن موقفهــا
شــبه مؤيــد للتدخــل الــريك .ويمكــن القــول إنــه مــن املالحــظ أن املوقــف األمريكــي
أخــذ يف الرتاجــع عــن هــذا اتلأييــد الســافر بعدمــا قدمــت مــر مبــادرة «إعــان القاهــرة»
للتســوية الســلمية يف يلبيــا ،وإعالنهــا بعــد ذلــك أن رست واجلفــرة اكرت أمحــر بالنســبة هلــا.
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وبــدأت الواليــات املتحــدة األمريكيــة اتلأكيــد بصــورة أكــر ىلع وقــف إطــاق انلــار ،وىلع
رضورة اتلوصــل إىل حــل ســليم للــراع يف يلبيــا .ويتضــح اآلن ً
تمامــا عــدم رغبــة الواليــات
املتحــدة يف حــدوث مواجهــة عســكرية واســعة انلطــاق يف يلبيــا.
ً
ويمكــن تلخيــص املشــهد الراهــن بــأن هنــاك اســتقطابًا اكمــا يف املشــهد الليــي بــن
قوتــن دويلتــن رئيســيتني؛ همــا روســيا والواليــات املتحــدة األمريكيــة .أمــا ىلع املســتوى
اإلقليــي ،فهنــاك اســتقطاب واضــح بــن مرشوعــن؛ همــا مــروع توظيــف ادليــن يف
السياســة ومــروع املناهضــن تلوظيــف ادليــن يف السياســة ،بــن املعســكر الــريك القطــري
ومعــه ميليشــيات وقــوى داعــش والوفــاق والقاعــدة وغريهــم مــن جانــب ،ومعســكر لك دول
رشق املتوســط ودول اخلليــج تقريبًــا مــن جانــب آخــر ،هــذا باإلضافــة إىل مواقــف جديــدة
قيــد اتلبلــور مــن اجلزائــر وتونــس الــي لــم تتحــول بعــد ،لكنهــا ال تنتــي إىل ٍّ
أي مــن
املعســكرين.
بالنســبة للموقــف اجلزائــري ،هنــاك إرهاصــات ملوقــف جديــد يمكــن قراءتــه يف
ترصحيــات الرئيــس اجلزائــري عبــد املجيــد تبــون بــأن هنــاك حاجــة إىل صيغــة سياســية
جديــدة يف يلبيــا ،وذلــك يعكــس لغــة جديــدة يف اخلطــاب اجلزائــري ينبــي اتلوقــف عندهــا؛
ً
موقفــا حمايـ ً
ـدا بــن أطــراف الــراع يك تقــوم
حيــث حاولــت اجلزائــر طــوال الوقــت أن تأخــذ
بــدور وســائطي ،ومــع ذلــك لــم تســتطع القيــام بــه إىل اآلن .ويمكــن القــول إن اجلزائــر يف
مرحلــة انتقايلــة اآلن بــن سياســاتها اتلقليديــة يف عــدم اســتعداء تيــارات اإلســام الســيايس
ً
ً
ارتباطــا بذلــك ،ومــن ناحيــة
حفاظــا ىلع وضعهــا ادلاخــي وحماولــة للعــب دور وســائطي
أخــرى خماوفهــا املرشوعــة مــن تزايــد ســيطرة امليليشــيات املتطرفــة ىلع األوضــاع يف حكومــة
الوفــاق ومــن اتلدخــل الــريك اذلي ال يمكن تلقايلــد السياســة اخلارجيــة اجلزائريــة أن تقبله.
ً
موقفــا ًّ
قويــا
فاجلزائــر دولــة دافعــت بقــوة وجمــد تاريــي معــروف عــن اســتقالهلا ،واختــذت
يف دعــم اســتقالل ادلول يف القــارة اإلفريقيــة ،وال يمكــن أن تتقبــل بســهولة مســألة اتلدخــل
الــريك يف يلبيــا أو اتلواجــد العســكري املطـ َّ
ـول فيهــا ،وباتلــايل يمكــن أن نصفهــا اآلن بأنهــا
يف مرحلــة انتقايلــة بــن سياســاتها الوســائطية اتلقليديــة املتحفظــة يف األزمــة إىل مرحلــة
أخــرى مــن اتلحــول تتوقــف ىلع مــدى تعنــت اجلانــب الــريك امليليشــياوي ،إن جــاز وصفــه
بذلــك.
أمــا بالنســبة للموقــف اتلونــي ،فقــد حتولــت األزمــة الليبيــة إىل أحــد أبعــاد الــراع
ادلاخــي يف تونــس نتيجــة لالســتقطاب اإلقليــي الســابق ذكــره ،واصطفــاف لك تيــارات
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توظيــف ادليــن يف السياســة مجيعهــا يف دعــم السياســة الرتكيــة ،وقبــول كثــر مــن وزراء
اإلســام الســيايس هلــذا ادلور الــريك ً
وأيضــا تلرصحيــات تركيــا املســيئة للغايــة حــول حقــوق
تركيــا اتلارخييــة يف يلبيــا ،بــل وصــل األمــر تلحــدث الصــادق الغريــاين؛ مفــي اجلمــااعت
املتطرفــة الســابق يف يلبيــا اذلي ال يــزال حيظــى بنفــوذ كبــر يف أوســاط طرابلــس ،عــن حــق
تركيــا يف اتلنقيــب عــن الغــاز وابلــرول يف يلبيــا .وباتلــايل مــن هــذا املعســكر ،جــاء راشــد
الغنــويش؛ زعيــم حــزب انلهضــة والرئيــس احلــايل للربملــان اتلونــي ،اذلي حــاول أن يبــدو
ً
أكــر اعتــدال بعــد ثــورة  30يونيــة يف مــر ،أن يضــع مســافة بعــض الــيء بينــه وبــن
تنظيــم اإلخــوان املســلمني العالــي ،واكنــت هــذه إحــدى احلجــج الكثــرة الــي ُطرحــت
يف الســاحة اتلونســية آنــذاك .فــإذا بــه يعــرب رصاحــة عــن ترحيبــه ودعمــه الواضــح ً
تمامــا
للتدخــل الــريك والنتصــار ميليشــيات القاعــدة يف غــرب يلبيــا ،ممــا أثــار أزمــة داخليــة
كبــرة داخــل األوســاط اتلونســية ،إىل أن بلــغ األمــر مطابلــة بعــض األحــزاب الصغــرة نسـ ًّ
ـبيا
بســحب اثلقــة منــه .ويف انلهايــة ،هــذا لكــه ديلــل واضــح ىلع حالــة االســتقطاب الاكمــل الــي
وصلــت إيلهــا األمــور يف تونــس.
يقودنــا هــذا إىل املشــهد الكبــر ،اذلي ســبق أن حتدثنــا عنــه يف ابلدايــة ،أن الوضــع يف
ًّ
ًّ
حايلــا يعكــس بدرجــة كبــرة جــدا حالــة الســيولة وعــدم وجــود قــوة دويلــة رئيســية
يلبيــا
تقــود الســاحة ادلويلــة؛ فقــد خرجــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة ولــم تعــد ،وال يملــك
أحــد حــى هــذه اللحظــة أدوات حســم اكملــة للــراع ادلويل داخــل يلبيــا .وهــذا ال يعــي
أن األمــور ستســتمر بهــذا الوضــع إىل األبــد ،لكــن ىلع األقــل اآلن هنــاك درجــة مــن ابلــطء
والســيولة ،جيــب أن نتفهــم مــن خالهلــا أن مــا حيــدث يف يلبيــا هــو انعــاس اكمــل حلالــة
عــدم اتلبلــور وعــدم وضــوح الرؤيــة الــي تســود األوســاط ادلويلــة واإلقليميــة يف آن واحــد.

ً
رابعا :أسئلة املتابعني
الســؤال األول :أيــن تقــف فرنســا مــن معادلــة اشــتعال فتيــل احلــرب يف يلبيــا؟ ومــا
وصفكــم نلهــج موقــف الرئيــس الفرنــي ماكــرون مــن األزمــة ،وتلرصحياتــه املتكــررة يف
هــذا الشــأن؟
اكن هنــاك ظــن بــأن فرنســا ســيكون هلــا دور رئيــي ومهيمــن يف الســاحة الليبيــة بعــد
اثلــورة .لكنــه بعــد اإلطاحــة بالرئيــس القــذايف ،تراجــع دورهــا بشــل مفــائج بعــض الــيء،
وبــدأ حتركهــا يف إطــار مظلــة أوروبيــة دويلــة يف الشــأن الليــي ،ممــا أعطــى فرصــة كبــرة
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لرتكيــا وقطــر بشــل خــاص تلوســيع نفوذهمــا يف داخــل يلبيــا .يتجــى املوقــف الفرنــي
ً
مفهومــا للغايــة
احلــايل يف حــدة اتلرصحيــات الفرنســية ضــد اتلدخــل الــريك اذلي يبــدو
ويســتند إىل أســس واضحــة؛ وال يتعلــق األمــر باحتمــال وجــود مصالــح فرنســية يف يلبيــا.
فنحــن اآلن أمــام حالــة مشــابهة عندمــا ســيطرت تنظيمــات جبهــة انلــرة املرتبطــة
ً
قلقــا ًّ
دويلــا وتدخــل
بالقاعــدة وداعــش ىلع أجــزاء واســعة مــن ســوريا والعــراق ،ممــا أثــار
حلــف شــمال األطلنطــي (انلاتــو) ،وتــم تشــكيل حتالــف دويل للمســاعدة يف مواجهــة هــذه
ًّ
تدرجييــا عندمــا بــدأ اتلدخــل الــرويس
الظاهــرة .ثــم انقلبــت املوازيــن وتغــر املشــهد
الكثيــف ،باإلضافــة إىل جنــاح اجليــش العــرايق بدعــم خــاريج أمريكــي وإيــراين يف مواجهــة
داعــش يف العــراق .وقــد يبــدو املشــهد احلــايل يف يلبيــا مشـ ً
ـابها؛ حيــث جنــد ســيطرة تنظيــم
القاعــدة وداعــش وغريهمــا اآلن ىلع غــرب يلبيــا ،مــع فــارق كبــر وهــو أن غــرب يلبيــا
ًّ
يبعــد مســافة قصــرة جــدا مــن األرايض الفرنســية نفســها ومــن األرايض اإليطايلــة .وباتلــايل
وصلــت هــذه املخاطــر األمنيــة احلــادة إىل قلــب ابلحــر املتوســط .ولــم يعــد القلــق قـ ً
ـارصا
ىلع مــر واجلزائــر وتونــس فقــط مــن وجــود بــؤرة تســيطر عليهــا داعــش والقاعــدة يف غرب
يلبيــا .فبالنســبة لفرنســا ،هــذه ابلــؤرة ليســت قريبــة مــن األرايض الفرنســية واألوروبيــة
ً
ً
مبــارشا ويؤثــر ىلع حركــة املالحــة يف ابلحــر
تهديــدا
وحدهــا بمــا يهــدد األمــن األورويب
املتوســط ،بــل يه ً
أيضــا قريبــة مــن ادلول اإلفريقيــة انلاطقــة باللغــة الفرنســية الــي ال تــزال
فرنســا تتمتــع بقــدر كبــر مــن انلفوذ بهــا .كمــا أن هنــاك قواعــد عســكرية فرنســية يف ادلول
الواقعــة جنــوب يلبيــا مبــارشة ،ملواجهــة بوكــو حــرام واتلنظيمــات املتطرفــة األخــرى الــي
ًّ
انتــرت ومارســت قـ ً
ـدرا كبـ ً
ـرا جــدا مــن انلفــوذ يف غــرب ووســط إفريقيــا .وباتلــايل عندمــا
تصبــح يلبيــا بصحرائهــا الواســعة وحبدودهــا الكبــرة بــؤرة جديــدة وخالصــة هلــذا انلفــوذ؛
فــإن ذلــك يمثــل تهديـ ً
ً
واضحــا للمصالــح الفرنســية يف غــرب ووســط إفريقيــا.
ـدا
ومــن هنــا تــأيت املخاطــر الشــديدة الــي يســببها اتلدخــل الــريك يف غــرب يلبيــا ،وكونهــا
تمــس املصالــح الفرنســية بشــل مبــارش .وال يمكــن لفرنســا أن ترتاجــع اآلن عــن موقفهــا،
وإال برتاجعهــا ســتقيض ىلع مصاحلهــا يف املســتقبل ولفــرة زمنيــة غــر معروفــة .لكــن
يمكــن القــول إنــه مــن املتوقــع أن تســتمر فرنســا يف الضغــط ىلع اجلانــب األورويب وىلع
الواليــات املتحــدة األمريكيــة حنــو مزيــد مــن الضبــط للتحــرك الــريك اذلي جتــاوز كثـ ً
ـرا
مــن اخلطــوط احلمــراء بالنســبة لفرنســا ودول املنطقــة ً
أيضــا.
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الســؤال اثلــاين :مــا تقييمكــم ملواقــف األطــراف اإلقليميــة وادلويلــة؟ ومــا الســيناريوهات
املســتقبلية املطروحــة لألزمــة الليبيــة؟
ســبق أن حتدثنــا عــن أغلــب مواقــف األطــراف ادلويلــة أثنــاء املحــارضة ،ولكــن يمكننا
أن نســتطرد يف احلديــث عــن املوقــف الــرويس .بــدت روســيا داعمــة للمشــر خليفــة حفــر،
إىل جانــب تواجــد املستشــار عقيلــة صالــح يف موســكو مؤخـ ً
ـرا ،لكــن روســيا يف الوقــت ذاتــه
تمــارس لعبــة خطــرة .فمــن انلاحيــة االســراتيجية العقائديــة ،يتعــن عليهــا اختــاذ موقــف
ـواء يف يلبيــا أو ســوريا يشــل تهديـ ً
واضــح ضــد اتلدخــل الــريك؛ ألن هــذا اتلدخــل سـ ً
ـدا
ً
ًّ
مفهومــا بالنســبة هلــا .لكــن الســؤال اذلي يطــرح نفســه مــن وقــت آلخــر هــو:
ـراتيجيا
اسـ
ملــاذا تبــدو روســيا كأنهــا تمــارس املراهنــات السياســية بقــدر مــن الســماح لرتكيــا بمواصلــة
هــذا ادلور ،وأن تصبــح الســاحة ســاحة تنافــس أو تفاهمــات تركيــة روســية؟
فعــى ســبيل املثــال ،بمشــابهة املشــهد احلــايل إىل مــا حــدث يف إدلــب؛ جنــد أنــه منــذ
شــهور اكنــت هنــاك مواجهــة وشــيكة بــن اجليــش الســوري بدعــم رويس يف مواجهــة اتلغلغل
الــريك يف إدلــب .لكــن اســتطاع اجلانبــان الــرويس والــريك اتلوصــل إىل تفاهمــات مشــركة،
وترتــب ىلع ذلــك أن إدلــب أصبحــت شــبه مســتعمرة تركيــة يف داخــل ســوريا ،وأخــرت
ُ َّ
إدلــب إعــان انلــر الــرويس الســوري يف املعركــة الــي شــنت ضــد انلظــام الســوري .يبــدو
املشــهد اآلن قبــول روســيا هلــذا اتلأجيــل ،بــل تتعامــل مــع اتلدخــل الــريك بتقســيم انلفــوذ،
ولك هدفهــا اآلن هــو إخــراج الواليــات املتحــدة األمريكيــة الــي بــدأت بالفعــل تنســحب
ًّ
تدرجييــا مــن املشــهد الســوري .ويبــدو أن هــذه مقامــرة روســية أساســها اتلعامــل مــع تركيــا،
ً
ًّ
تدرجييــا ،وإن اكنــت تلــك اإلزاحــة أمـ ً
ـرا غــر موثوقــا ىلع املــدى الطويــل؛ ألن
ثــم إزاحتهــا
ً
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
ً
هنــاك امتــدادا إقليميــا وجــوارا جغرافيــا تركيــا ســوريا ،وســهولة لوجيســتية لرتكيــا نلقــل
عنــارص إىل إدلــب .هــذا باإلضافــة إىل ضخامــة الكتلــة الســانية يف إدلــب ممــا جيعــل مــن
العمليــات العســكرية أمـ ً
ـرا بالــغ الصعوبــة .وباتلــايل يبــدو أن اتلفاهمــات الــي حدثــت يف
إدلــب ســتمتد ىلع املــدى الطويــل.
وبالعــودة إىل الوضــع يف يلبيــا ،ملــاذا تقــوم روســيا اآلن باتصــاالت مكثفــة مــع تركيا تتســم
بقــدر مــن اإلجيابيــة ،وكأنهــا تريــد إاعدة استنســاخ اتلجربــة الســورية الســابقة يف يلبيــا مــن
خــال تقســيم يلبيــا هــذه املــرة إىل نفــوذ رويس يف الــرق واجلنــوب يف مواجهــة نفــوذ تــريك يف
الغــرب؟ يف اتلقديــر أن اجلانــب الــرويس إذا واصــل اتبــاع هــذا املنهــج  -اذلي يبــدو أنــه لــم
ًّ
ً
تناقضــا جسـ ً
ـيما
يتبلــور بعــد  -فذلــك ســيكون مغامــرة ومراهنــة خطــرة جــدا ،بمــا يشــل
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ً
مــع مصالــح دول اجلــوار وادلول اإلفريقيــة لكهــاً ،
تناقضــا مــع املصالــح األوروبيــة
وأيضــا
الغربيــة بالاكمــل مــن ناحيــة أخــرى .ويك يتحقــق ذلــك دون أن تشــل ابلــؤرة يف غــرب يلبيــا
مصــدر تهديــد متواصــل إلفريقيــا وأوروبــا ،جيــب أن ينتــي األمــر إىل ترتيبــات سياســية
بإقامــة إمــارة إســامية يف غــرب يلبيــا منعدمــة اتلأثــر ىلع خــارج يلبيــا ،لكــن ذلــك ليــس
مؤكـ ً
ـدا .ومــا نأملــه هــو تراجــع ادلور الــرويس يف يلبيــا بعــض الــيء لصالــح دول اجلــوار
لصالــح األدوار اإلقليميــة ،وأن يزتايــد دور مــر واجلزائــر وتونــس ودول اجلــوار الليــي
ودول االحتــاد اإلفريــي يف املشــهد بمــا يمنــع حــدوث هــذا االســتقطاب اخلطــر اذلي إن
وقــع ســيكون هل تداعيــات بعيــدة األجــل ىلع الســيناريوهات املســتقبلية .وال شــك أن مســألة
اتلقســيم املحتمــل اآلن هــو أحــد الســيناريوهات املســتقبلية ،لكنــه بالقطــع لــن يكــون يف
صالــح الشــعب الليــي أو دول اجلــوار.
الســؤال اثلالــث واألخــر :مــا موازيــن القــوى اإلقليميــة وادلويلــة يف يلبيــا مــن انلــوايح
املختلفــة ،وإىل أي مــدى يمكــن االعتمــاد عليهــا؟
ً
ـتكمال ملــا ســبق احلديــث عنــه يف هــذا الصــدد ،هنــاك مشــلة مفهومــة عسـ ًّ
ـكريا
اسـ
ًّ
وسياســيا للجانــب الــريك ،تتعلــق ببعــد خطــوط اإلمــداد ومرورهــا عرب أطــراف غــر صديقة
لرتكيــا؛ مثــل ايلونــان وقــرص وإيطايلــا ومــر .وىلع مســتوى املوازيــن العســكرية مــن
ً
ـا عسـ ًّ
ـكريا أكــر وامتــدادات جغرافيــة
انلاحيــة انلظريــة ،تمتلــك األطــراف األخــرى ثقـ
تســمح بوضــع لوجيســي أفضــل كثـ ً
ـرا مــن تركيــا.
أمــا ىلع املســتوى ادلويل ،فــإن الواليــات املتحــدة األمريكيــة ترتاجــع بدرجــة كبــرة
ًّ
جــدا عــن املشــهد وتــكاد تكــون منســحبة .لكنهــا تقــوم بــدور رئيــي هــو دور الفيتــو؛
فهدفهــا األســايس هــو حرمــان روســيا مــن حتقيــق أي نــر اســراتييج ،ســواء يف ســوريا أو
يلبيــا .ويمكننــا القــول إنهــا إن وجــدت انلــر لــن يكــون لروســيا ،فإنهــا لــن تؤيــد أبـ ً
ـدا
تركيــا؛ ألنهــا تــدرك أن مســألة ســيطرة تركيــا واتلنظيمــات اإلرهابيــة املتشــددة يف غــرب
يلبيــا تشــل تهديـ ً
ـدا للســلم واألمــن ادلويلــن ،وليــس ىلع املســتوى اإلقليــي فقــط .وتشــل
ً
ً
أيضــا استنســاخا تلجربــة خطــرة تتعلــق بــإاعدة إمرباطوريــة ســابقة مــن قلــب اتلاريــخ ،بمــا
يقودنــا إىل وضــع بالــغ الصعوبــة ويثــر تســاؤالت كثــرة حــول جــدوى مــا حــدث يف املائــة
اعم األخــرة .فذلــك يعــي إقبــال املنطقــة ىلع أشــال جديــدة مــن تقســيم انلفــوذ اخلــاريج.
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حمارضة
«املوقف العسكري يف يلبيا والسيناريوهات
املستقبلية»
(((

اللواء طيار دكتور هشام احلليب

(((

األربعاء ،املوافق  15يويلو 2020
ً
قــارصا فقــط ىلع االهتمــام املــري
حتظــى القضيــة الليبيــة باهتمــام واســع ليــس
ً
ًّ
ـزءا كبـ ً
واملنطقــة ،بــل يمتــد ليشــغل جـ ً
ـرا مــن العالــم .وتكتســب يلبيــا اهتمامــا مرصيــا
ً
كبــرا ىلع وجــه اتلحديــد لوقوعهــا ضمــن نطــاق األمــن املــري املبــارش؛ حيــث تصــل
ٍّ
احلــدود املشــركة بينهمــا إىل حنــو  1200كــم يف ظــل وضــع أمــي مــرد .وتتنــاول هــذه
املحــارضة املوقــف العســكري يف يلبيــا والســيناريوهات املســتقبلية بالرتكــز ىلع جمموعــة مــن
العنــارص تــم إمجاهلــا يف أربعــة أســئلة أساســية.

ً
ًّ
أول :ملاذا تتدخل تركيا عسكريا يف يلبيا؟
ًّ
عسكريا بوضوح يف الشئون الليبية لعدة أهداف؛ منها:
تتدخل تركيا
 1األهداف االقتصادية أأهــداف اقتصاديــة تتعلــق بالشــأن ادلاخــي الــريك؛ حيــث إن جنــاح هــذا اتلدخــلًّ
واالحتــال يف يلبيــا يقــدم حــا لكثــر مــن املشــكالت االقتصاديــة ادلاخليــة يف
تركيــا ،وبالطبــع مــن خــال االســتيالء ىلع ابلــرول والغــاز يف يلبيــا مــن خــال
اتفاقيــات غــر متاكفئــة؛ حيــث تــأيت يلبيــا يف املرتبــة اخلامســة ًّ
اعمليــا مــن حيــث
((( تــأيت هــذه املحــارضة ضمــن سلســلة املحــارضات الــي نظمهــا مركــز ادلراســات االســراتيجية بمكتبــة
اإلســكندرية حــول «تطــورات املشــهد الليــي :خيــارات السياســة املرصيــة» خــال الفــرة مــن  13إىل  16يويلــو 2020
عــر ابلــث املبــارش ىلع الصفحــة الرســمية للمركــز ىلع موقــع الفيســبوك.
((( مستشار بأكاديمية نارص العسكرية العليا وعضو املجلس املرصي للشئون اخلارجية.
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حجــم االحتيــايط انلفطــي ،وهــو مــا يقــدره اخلــراء بنحــو  74مليــار برميــل
خــام اعيل اجلــودة .هــذا باإلضافــة lYإىل مصالــح اقتصاديــة داخليــة أخــرى لرتكيــا
يف يلبيــا؛ منهــا :االســتحواذ ىلع عقــود اإلعمــار يف يلبيــا ،وتطلعهــا إىل تنفيــذ
مشــاريع كــرى بعــد إاعدة اإلعمــار يف يلبيــا .ومــن اجلديــر باذلكــر أن هنــاك عــدة
َّ
مــرواعت معلقــة يف يلبيــا مــن قبــل تركيــا تقــدر بنحــو  19مليــار دوالر أو أكــر.
كمــا أنهــا تهــدف إىل االســتحواذ ىلع الســوق الليــي وتشــجيع املســتثمرين األتــراك
لالســتثمار فيــه ،باإلضافــة إىل أن يلبيــا ســوق للســاح الــريك .وستســاعد هــذه
املصالــح االقتصاديــة ادلاخليــة الرئيــس الــريك وحزبــه ىلع كســب شــعبية اعيلــة،
ومــن ثــم ضمــان بقائــه واســتمراره.
بأهــداف اقتصاديــة تتعلــق بــرق املتوســط وأوروبــا بوجــه اعم؛ حيــث تعــد منطقــةًّ
ً
مطمعــا كبـ ً
ـرا لرتكيــا؛ الحتوائهــا ىلع خمــزون هائــل جــدا مــن الغــاز
رشق املتوســط
الطبيــي وابلــرول ،وباتلــايل تركيــا ترغــب يف اتلدخــل يف هــذه املنطقــة وزعزعــة
االســتقرار يف منطقــة رشق املتوســط مــن خــال الضغــط ىلع جتمعــن مــن ادلول
بهــا؛ أوالهمــا :جتمــع مــري ،وهــو منتــدى الغــاز املــري ،وثانيهمــا :اتلعــاون
ًّ
حايلــا زعزعــة االســتقرار يف تلــك
اإلرسائيــي القــريص ايلونــاين .وحتــاول تركيــا
املنطقــة اذلي لــن يكــون يف صالــح هذيــن اتلجمعــن ،وباتلــايل يســهل الضغــط
عليهمــا إلدخــال تركيــا أو قبوهلــا بصــورة أو أخــرى يف امللــف الليــي .وبذلــك ،مــن
وجهــة نظــر تركيــا ،ســيكون دليهــا أوراق ضغــط اقتصاديــة ىلع أوروبــا مــن خــال
توريــد الغــاز وابلــرول .وباتلــايل جتــد أوروبــا ثالثــة كيانــات تلوريــد الغــاز وابلرتول
ً
إيلهــا بــدل مــن كيانــن فقــط.
 2األهداف السياسية أإحيــاء املــروع العثمــاين واســتخدام مجاعــة اإلخــوان املســلمني يف اتلنفيــذ يلصبــحقاعــدة ارتــكاز لإلســام الســيايس يف يلبيــا ،ينطلــق منهــا إىل شــمال إفريقيــا ،ثــم
إلفريقيــا لكهــا.
ً
ســواء ىلع املســتوى
بالضغــط ىلع مــر باســتمرار تلقليــص دورهــا اإلقليــياالقتصــادي أو الســيايس أو العســكري ،وحماولــة جرهــا لدلخــول يف حــرب مــع
اجلمــااعت اإلرهابيــة يف يلبيــا.
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 جامتــاك تركيــا لقــوى تفاوضيــة يف امللــف العــرايق والســوري مــع ادلول الكــرىحــال جناحهــا مــع يلبيــا .فتدخلهــا ليــس قـ ً
ـارصا ىلع يلبيــا باتلأكيــد ،بــل يف ســوريا
والعــراق ً
أيضــا ،ومــن ثــم تدخلهــا يف الشــأن الليــي يكســبها ممــزات تفاوضيــة أىلع
وأفضــل يف انلطاقــات األخــرى.
ً
 داإلرساع يف تنفيــذ هــذا اتلدخــل؛ حيــث إن هنــاك ســباقا بــن إقامــة املــروعاإليــراين (الفــاريس) ،واملــروع الصهيــوين ،واملــروع الــريك (العثمــاين) يف املنطقــة.
وباتلــايل فــإن املــروع األرسع يف اتلنفيــذ ســيحصل ىلع حصــة أكــر مــن املنطقــة
العربيــة .وإذا حتقــق اتلدخــل الــريك يف يلبيــا ،فســيصبح هلــا ثــاث قواعــد ارتــكاز
يف ثالثــة مراكــز ثقــل عربيــة؛ األول :يف الشــمال يف منطقــة ســوريا والعراق يف الشــام.
واثلــاين :يف منطقــة اخلليــج يف قطــر .واثلالــث :يف منطقــة شــمال إفريقيــا يف يلبيــا.
وبذلــك تكــون تركيــا قــد أنشــأت ثــاث قواعــد ارتــكاز هلــا يف ثالثــة مراكــز
ثقــل عربيــة .وحيتــوي لك مركــز منهــم ىلع نقــاط ارتــكاز ومؤثــرات كثــرة؛ منهــا:
موال لرتكيا.
●نقطة ارتكاز سياسية من خالل إنشاء نظام ٍ
●ونقطــة ارتــكاز دينيــة مــن خــال إقامــة نظــام يتحــرك حتــت مظلــة مفاهيــم
اإلســام الســيايس.
●ونقطــة ارتــكاز عســكرية جتــد مــن خالهلــا صيغــة تعــاون عســكري جيمــع بنب
احلمايــة والتســليح؛ مثــل مذكــرة اتلفاهــم مــع حكومــة الوفــاق يف يلبيــا أو بدفــع
مقاتلــن موالــن هلــا كمــا هــو واضــح يف تدخلهــا يف ســوريا والعــراق.
● ً
وأيضا نقطة ارتكاز اقتصادية تلحقيق أقىص استفادة اقتصادية مشرتكة.
 3األهداف العسكرية واألمنيةال يمكــن حتقيــق األهــداف االقتصاديــة أو السياســية إال بوجــود تدخــل عســكري؛
حيــث ال تقبــل أي دولــة بهــذا اتلدخــل دون وجــود مظلــة عســكرية واضحــة .ومــن بــن
األهــداف العســكرية:
 أاتلخلــص مــن عــبء املقاتلــن األجانــب واملحليــن املتواجديــن يف ســوريا؛ حيــثتقــوم تركيــا بنقلهــم إىل يلبيــا ،وهــو مــا يــريض روســيا وأوروبــا والواليــات املتحــدة
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األمريكيــة ،وباتلــايل اتلخلــص منهــم أو مــن جــزء منهــمً ،
وأيضــا اســتخدامهم يف
اتلدخــل يف يلبيــا.
باحتيــاج حكومــة الوفــاق لدلعــم العســكري؛ حيــث يتضــح مــن مذكــريت اتلفاهــمأن ابلــرول والغــاز ســيكونان يف مقابــل توفــر محايــة حلكومــة الوفــاق.
 جعقــد صفقــات الســاح ،خاصــة أن بعــض صفقــات الســاح بــدأت تتــم بالفعــلمــن تركيــا إىل يلبيــا.
ومــن خــال تلــك األهــداف العســكرية اثلالثــة ،حتــاول تركيــا اســتغالل الوضــع ادلويل
لصاحلهــا بصــورة واضحــة .فــي تســتغل خــوف أوروبــا مــن عــودة املقاتلــن األجانــب
ًّ
األوروبيــن ،ويه ورقــة ضغــط كبــرة جــدا ىلع أوروبــا .كمــا تنتظــر أوروبــا لالتفــاق مــع
ادلول الــي تســود ســيطرتها ىلع الغــاز مــن جتمــع ادلول الســابق ذكرهــا ،وال مانــع دليهــا مــن
وجــود جتمــع آخــر مثــل تركيــا .فمبــدأ العالقــات بــن ادلول :ال توجــد صداقــات دائمــة وال
عــداوات دائمــة ،ولكــن توجــد مصالح دائمــة؛ فاملصلحــة يه األســاس يف العالقــات ادلويلة.
وإذا ضغطــت أوروبــا ىلع تركيــا لعــدم اتلدخــل يف يلبيــا ضــد قــرارات األمــم املتحــدة ،بــل
ً
ًّ
وزاد هــذا الضغــط بصــورة كبــرة جــدا وصــول إىل حــد العقوبــات املايلــة ،ســتخرج تركيــا
مــن حتــت املظلــة األوروبيــة لصالــح روســيا .وقــد اســتطاعت روســيا بالفعــل إخــراج تركيــا
جزئيــا مــن حتــت مظلــة أوروبــا الــي يه مظلــة حلــف شــمال األطلنطــي (انلاتــو) ً
ًّ
وأيضــا
مظلــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة – بعــد إقناعهــا باحلصــول ىلع صفقــة  400-Sوإفشــال
صفقــة  .35-Fوباتلــايل فــإن أي ضغــط مــايل ىلع تركيــا مــن قبــل أوروبــا أو حلــف شــمال
األطلنطــي (انلاتــو) وهمــا وجهــان لعملــة واحــدة ،أو من قبــل الواليــات املتحــدة األمريكية؛
ًّ
تدرجييــا مــن حتــت هــذه املظلــة ،وهــو
ســيكون لصالــح روســيا الــي ستســى خلــروج تركيــا
ً
مــا ال ترغبــه أوروبــا أو حلــف شــمال األطلنطــي أو اإلدارة األمريكيــة .وتســتغل أيضــا
تركيــا انشــغال اإلدارة األمريكيــة باالنتخابــات القادمــة وانشــغال العالــم أمجــع بانتشــار
جاحئــة فــروس كورونــا املســتجد ،واتلــايل يه فرصــة ذهبيــة وتوقيــت مناســب للتحــرك حنــو
تنفيــذ األهــداف اثلالثــة الســابق ذكرهــا.
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ً
ثانيا :ما املوقف العسكري احلايل يف يلبيا؟
يتضــح أســلوب تدخــل تركيــا يف يلبيــا مــن نقلهــا لإلرهابيــن ودعمهــم باألســلحة
واملستشــارين واألجهــزة املخابراتيــة واملعلوماتيــة .فعــى ســبيل املثــال :تقــوم تركيــا بدعــم
اإلرهابيــن بواســطة طائــرات بــدون طيــار دليهــا إماكنيــة االســتطالع املســلح يصــل مــدى
عملهــا إىل مســافة  150كــم؛ مثــل طائــرات «بريقــدار» املســلحة بصاروخــن وقنبلتــن.
وباتلــايل يصبــح اإلرهابيــون قادريــن ىلع رصــد أيــة أهــداف تشــل خطــورة عملياتيــة
عليهــم أو ىلع جتمعاتهــم أثنــاء حتراكتهــم أو أثنــاء قيامهــم بالعمليــات ،مــن ثــم يقومــون
برضبهــا وإحلــاق اخلســائر بهــا ممــا يســهل اســتيالءهم ىلع أهدافهــم ،ومثــال ىلع ذلــك مــا
حــدث يف املــدن الواقعــة غــرب طرابلــس إىل خــط احلــدود مــع تونــس.
وال تتدخــل تركيــا عسـ ًّ
ـكريا بقــوات تقليديــة كبــرة احلجــم يف الوقــت احلــايل ،لكــن
باســتخدام اإلرهابيــن ودعــم امليليشــيات املســلحة .ويرجــع ذلــك إىل:
 1صعوبــة انلقــل االســراتييج ودعــم القــوات؛ لكــر املســافة بــن يلبيــا وتركيــا،ووجــود إشــايلة يف ادلعــم العســكري الــريك إىل يلبيــا بالقــوات اتلقليديــة بســبب
طــول خطــوط اإلمــدادات.
 2اتســاع مــرح العمليــات الليــي ،فهــو مــرح كبــر ومفتــوح وذو مســاحة كبــرةدلولــة حتتــل املرتبــة الرابعــة مــن حيــث املســاحة يف إفريقيــا واملرتبــة الســابعة عرشة
ًّ
اعمليــا .وهــو أرض قتــل أكــر منــه أرض قتــال منــذ عهــد العثمانيــن واإليطايلــن
ًّ
واإلجنلــز واألملــان .فإنــه مــن الســهل ادلخــول إىل يلبيــا لكــن مــن الصعــب جــدا
اخلــروج منهــا.
 3اتللكفــة ابلاهظــة نلقــل القــوات اتلقليديــة هلــذا املــرح الضخم تســبب مشــكالتاقتصاديــة ضخمــة ىلع االقتصــاد الــريك ،إىل جانــب املشــكالت الــي يعــاين منهــا
ً
ًّ
ضغطــا
حايلــا ،خاصــة يف ظــل أزمــة انتشــار جاحئــة كورونــا املســتجد الــي تســبب
كبـ ً
ـرا ىلع االقتصــاد العالــي بالاكمــل.
كمــا تســتغل تركيــا الظــروف ادلاخليــة واإلقليميــة وادلويلــة .فعــى املســتوى ادلاخــي،
تســتغل تركيــا عمــق اخلالفــات بــن أطــراف األزمــة يف يلبيــا .وهنــا نقــول إنــه طاملــا هنــاك
خالفــات داخليــة يف يلبيــا ،فسيســتمر اتلدخــل اخلــاريج يف يلبيــا .وىلع املســتوى ادلويل،
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تســى تركيــا المتــاك أوراق ضغــط ىلع املجتمــع ادلويل يف ظــل عــدم فاعليــة املجتمــع ادلويل
ومنظماتــه األمنيــة وعــدم تنفيــذ قــرارات األمــم املتحــدة.
أمــا بالنســبة للموقــف احلــايل لقــوات الوفــاق وقــوات اجليــش الليــي إىل  12يويلــو ،2020
كمــا هــو موضــح يف اخلريطــة رقــم ( ،((()1يشــر اجلــزء املظلــل باللــون األمحــر يف رشق يلبيــا
إىل ســيطرة اجليــش الليــي بقيــادة املشــر خليفــة حفــر ىلع أجــزاء كبــرة .أمــا بالنســبة
لألجــزاء املظللــة باللــون األزرق يف شــمال وغــرب يلبيــا ويف جــزء مــن اجلنــوب الغــريب ً
أيضــا،
فــي تشــر إىل ســيطرة حكومــة الوفــاق باتلنســيق والراعيــة الرتكيــة مــن خــال امليليشــيات
اإلرهابيــة املســلحة .بينمــا يشــر اللــون األخــر يف اجلنــوب إىل ســيطرة القبائــل.

اخلريطة رقم ( :)1املوقف يف يلبيا إىل  12يويلو .2020

ً
ثاثلا :ما املوقف العسكري املرصي جتاه الوضع يف يلبيا؟
ً
تهديــدا
بالنســبة للموقــف العســكري املــري ،يمثــل اخــراق خــط رست واجلفــرة
لألمــن القــويم املــري وهــو مــا أكــد عليــه الســيد الرئيــس عبد الفتــاح الســييس .وكمــا
هــو موضــح باخلريطــة رقــم ( )2نالحــظ أن خــط رست /اجلفــرة املظلــل باللــون األمحــر هــو
((( مرفق بهذا اتلقرير عرض تقدييم يشمل جمموعة من اخلرائط توضح املوقف العسكري احلايل يف يلبيا.
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خــط فاصــل بني ســيطرة امليليشــيات املســلحة حتــت الراعيــة الرتكيــة ناحيــة الغرب وســيطرة
اجليــش الوطــي الليــي ناحيــة الــرق .وباتلــايل فــإن هــذا اخلــط بالــغ األهميــة ألمننــا القويم
يف مــر؛ حيــث إن مدينــة رست الواقعــة ىلع ابلحــر تعــد مركــز ثقــل باعتبارهــا مدينــة
ً
ـا رئيسـ ًّ
ومينـ ً
ـيا ملنطقــة اهلــال انلفطــي الليــي ،وذللــك تركيــا تســى للســيطرة
ـاء ومدخـ
عليهــا لالســتيالء ىلع انلفــط املوجــود بالــرق .ومــن يســيطر ىلع رست لــن جيــد صعوبــة يف
الســيطرة ىلع اكمــل الطريــق الســاحيل اذلي يــؤدي باتلبعيــة إىل احلــدود املرصيــة.

اخلريطة رقم ( :)2رست  -اجلفرة خط أمحر.

وتوضــح اخلريطــة رقــم ( )3املســافة مــن مدينــة رست إىل خــط احلــدود مــع مــر الــي
تبلــغ حــوايل  950كــم ،أي أنــه يمكــن لإلرهابيــن قطــع هــذه املســافة بســيارة دفــع ربــايع
خــال  10ســااعت و 21دقيقــة دون أن تعرتضهــم أيــة عوائــق طبيعيــة أو عســكرية .ولكــن
يف حــال وجــود مقاومــة مــن اجليــش الليــي احلــر ،فمــن املمكــن أن يتضاعــف ذلــك الوقــت
مــن ثالثــة إىل أربعــة أضعــاف ،مــا يبلــغ ً
يومــا إىل يومــن تقريبًــا .ومــن اجلديــر باذلكــر أن
هــذا اتلحــرك مــن امليليشــيات املســلحة ســيكون حتــت راعيــة اجليــش الــريك ومحايتــه،
وباتلــايل ســيقوم بمهــام االســتطالع املســلح ممــا يســهل هلــا الوصــول إىل أهدافهــا.
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اخلريطة رقم ( :)3زمن قطع املسافة من مدينة رست إىل خط احلدود املرصية مع يلبيا.

أمــا بالنســبة للجفــرة ،فــي مركــز ثقــل آخــر موجــود يف اجلنــوب .وال تقتــر أهميتهــا
ىلع أنهــا قاعــدة جويــة فقــط ،بــل إن االســتيالء عليهــا ســيعزز وجــود تركيــا عسـ ًّ
ـكريا ،ومــن
ثــم ســيطرتها ىلع جبهــة وخــط مواجهــة اكمــل مــن الشــمال إىل اجلنــوب ،وبــدء اتلحــرك يف
اجتــاه الــرق اذلي هــو بمثابــة اتلهديــد يف اجتــاه مــر .وهنــا نؤكــد أن احلســابات العســكرية
املرصيــة تتســم بالــريق واالحــرام؛ فبمراجعــة تمركــزات القــوى مــن جانــب اجليــش الوطــي
الليــي يف الــرق ومناطــق ســيطرة امليليشــيات املســلحة يف الغــرب ،جنــد أن خــط رست/
اجلفــرة؛ حيــث تــرى مــر وجــوب اتلدخــل عنــده حلمايــة أمنهــا القــويم ،هــو اخلــط نفســه
اذلي تتفــق معــه أي مؤسســة عســكرية راقيــة اخلــرة يف أي مــان بالعالــم ىلع اتلدخــل عنــده
حلمايــة األمــن القــويم للجانــب الــريق .ويتجــى ذلــك يف لكمــة الســيد الرئيــس عبد الفتــاح
الســييس الــي تنــم عــن علــم عســكري رفيــع وتقديــرات عســكرية بالغــة ادلقــة ال خيطئهــا
أبـ ً
ـدا أي خبــر عســكري دليــه قــدر مــن اخلــرة العايلــة واالحــراف يف العلــم العســكري.
وهناك عدد من نقاط القوى املهمة يمتاز بها املوقف املرصي؛ وتتضمن:
 1اســتناد املوقــف املــري ىلع أرضيــة قانونيــة صحيحــة وىلع قــرارات جملــس األمــنالــي تمنــع تســليح اجليــش الليــي ونقــل إرهابيــن إيلــه .فاملوقــف املــري يســتند
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ىلع نقطــة مهمــة يف ميثــاق األمــم املتحــدة املــادة ( )51يف الفصــل الســابع ،الــي
ختتــص بادلفــاع عــن انلفــس بأنــه يمكــن لدلولــة أن تتخــذ إجــراءات فوريــة
ملواجهــة أي تهديــد لدلفــاع عــن نفســها ،ثــم ختطــر جملــس األمــن .كمــا تســتند
مــر يف موقفهــا الصلــب ىلع طلــب مــن الربملــان الليــي املعــر عــن إرادة الشــعب
الليــي يف اتلدخــل حــال جتــاوز خــط رست /اجلفــرة؛ ألنــه ال يهــدد األمــن القــويم
املــري وحــده ،بــل يهــدد يلبيــا لكهــا بشــل اعم وضياعهــا مــن يــد الليبيــن.
 2مــرااعة مــر يف موقفهــا للمصالــح املرصيــة الليبيــة .فمبــادرة «إعــان القاهــرة»ً
اكنــت واضحــة يف ســعيها حنــو إجيــاد حــل ســيايس طبقــا إلرادة الشــعب الليــي يف
الغــرب والــرق واجلنــوب .وتؤكــد ذلــك مجيــع اجلهــود السياســية املرصيــة الســابقة
سـ ً
ـواء يف مؤتمــر برلــن أو قــرارات جملــس األمــن أو لك جهــود األمــم املتحــدة.
 3قبــول اغبليــة املجتمــع ادلويل واألشــقاء يف يلبيــا للموقــف املــري؛ حيــث يشــتملىلع تقديــرات مواقــف عســكرية صائبــة ،كمــا ســبق ذكــره يف موقــف مــر مــن
خــط رست /اجلفــرة.
 4وجــود قــوات مســلحة قويــة جاهــزة حلســم املوقــف لصاحلهــا ًتمامــا ،اعيلــة التســليح
وقــادرة ىلع العمــل خــارج احلــدود ملســافات بعيــدة وألزمنــة طويلــة .ولعــل ذلــك
يعــود إىل حتديــث القــوات املســلحة املرصيــة ألســلحتها الــي تمكنهــا مــن اتلمتــع
بهــذه القــدرة العايلــة ىلع العمــل خــارج احلــدود ،وىلع الــردع واملواجهــة احلاســمة
حلمايــة املصالــح املرصيــة يف حالــة اســتهدافها .ويظهــر ذلــك بوضــوح يف منــاورة
«القــادر  »2020ومنــاورة «حســم  »2020الــي تضمنــت مراحلهــا تنفيــذ عمليــة برمائية
ملواجهــة مزيــج مــن العدائيــات اتلقليديــة وغــر اتلقليديــة يف ابلحــر وىلع األرض.
 5اعتمــاد املوقــف املــري ىلع قــرار ســيايس حــر ،األســاس فيــه هــو املصلحــةواألمــن القــويم املــري .ويتجــى ذلــك يف املواقــف الواضحــة والقاطعــة والرصحيــة
الــي رصح بهــا الســيد الرئيــس عبد الفتــاح الســييس اعمــة ،وىف امللــف الليــي
خاصــة.
 ُّ 6تمتــع القــوات املســلحة املرصيــة والقــرار الســيايس بظهــر شــعيب قــوي ،ويه
نقــاط اغيــة يف األهميــة ألي مواجهــة عســكرية ،وتشــل جمتمعــة عنــارص ردع ألي
عدائيــات خارجيــة.
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ومقارنــة باملوقــف العســكري املــري ،يتضــح ضعــف املوقــف الــريك يف قدرتــه ىلع
املواجهــة العســكرية الــي ســتلكفه كثـ ً
ـرا؛ نظـ ً
ـرا لكــر املســافة مــن تركيــا إىل يلبيــا .وبانلظــر
إىل املواجهــات العســكرية بــن مــر وتركيــا ىلع مــدار اتلاريــخ ،جنــد أنهــا اكنــت حاســمة
ًّ
لصالــح اجليــش املــري ومشــينة جــدا بالنســبة للجيــش الــريك.

ً
رابعا :ما السيناريوهات املستقبلية للوضع العسكري يف يلبيا؟
 1الســيناريو األول :توقــف القتــال يف يلبيــا (عنــد خــط رست /اجلفــرة) وابلــدء يفعمليــة سياســية ،وســيكون ذلــك بمثابــة أفضــل احللــول الــي يمكــن اتلوصــل هلــا
لصالــح يلبيــا واملنطقــة ودول العالــم .لكــن هــذا الســيناريو مســتبعد يف الوقــت
احلــايل ،وذلــك لســبب رئيــي وهــو شــدة اخلالفــات ادلاخليــة بــن الــرق والغــرب
الليــي ،ويعــزز مــن ناحيــة أخــرى اتلدخــل اخلــاريج يف يلبيــا ،خاصــة مــن تركيــا
تلحقيــق مصاحلهــا.
 2الســيناريو اثلــاين :مغامــرة تركيــا وامليليشــيات املســلحة بمحاولــة جتــاوز خــطرست /اجلفــرة .يف هــذه احلالــة ،ســتدخل هــذه امليليشــيات املســلحة املدعومــة
مــن اجليــش الــريك يف مواجهــة عســكرية مبــارشة مــع اجليــش املــري ً
وأيضــا
مــع اجليــش الوطــي الليــي بقيــادة املشــر خليفــة حفــر اذلي يتلــى دعمــه مــن
الربملــان الليــي وبعــض القبائــل يف الــرق .وهــو مــا ســيلكف امليليشــيات املســلحة
ً
باهظــا لــن يســتطيعا حتملــه سـ ً
ـواء ىلع املســتوى العســكري أو
واجليــش الــريك ثمنًــا
البــري أو االقتصــادي أو حــى الســيايس .وســتحتاج تركيــا تلنفيــذ هــذا الســيناريو
قــوات تقليديــة بريــة وحبريــة وجويــة (إذا تدخلــت عسـ ًّ
ـكريا بصــورة مبــارشة) ،أو
ســتضيح بامليليشــيات املســلحة إذا لــم تدعمهــم .وهــذا الســيناريو نســبة احتمــاهل
ضعيفــة يف الوقــت احلــايل ،لكنــه غــر مســتبعد ً
ً
نظــرا للرعونــة الرتكيــة
تمامــا؛
وتقديــرات املوقــف غــر الصحيحــة بالنســبة هلــم  ،الــي تعتمــد ىلع االســتغالل
واالنتهازيــة أكــر مــن اعتمادهــا ىلع املواقــف العســكرية املرشفــة والــي تعتمــد
ىلع حســابات صحيحــة.
 3الســيناريو اثلالــث واألخــر :االســتمرار يف دعــم امليليشــيات براعيــة تركيــةالســتزناف اجليــش الليــي ،خاصــة يف اجتــاه رست ،وســتكون تكلفــة اســتخدام
ًّ
هــذه امليليشــيات ودعمهــا قليلــة جــدا .وســتقوم تركيــا ىلع اتلــوازي بزيــادة تواجدها
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العســكري يف غــرب يلبيــا وحماولــة جتهــز قاعــدة الوطيــة اجلويــة مــرة أخــرى
واتلواجــد يف مرصاتــة ،بينمــا تضــي بامليليشــيات الســتمرار اتلوتــر يف املوقــف
ً
أمــا يف تطــور املوقــف لصاحلهــا وتســمح الظــروف بدخــول رست أو الســيطرة ىلع
ً
جــزء منهــا .وهــذا الســيناريو هــو األكــر ً
توقعــا للحــدوث يف الوقــت احلــايل طبقــا
تلقديــرات املوقــف احلايلــة.
وخالصــة القــول ،حتــاول تركيــا فــرض أوضــاع جديــدة ىلع األرض يف يلبيــا لصاحلهــا
تلحقيــق ماكســب اقتصاديــة باألســاسً ،
وأيضــا ماكســب سياســية لــن تتحقــق إال بوجــود
أوضــاع عســكرية ،وســيرتتب ىلع ذلــك رضر بمصالــح دول شــمال إفريقيــا ومنطقــة الســاحل
والصحــراء بعــد ذلــك ،إال مــر فــي أقــل ادلول املتــررة؛ ألن املوقــف املــري يتمــز
بأنــه قانــوين وقــادر ىلع حتقيــق الــردع واحلســم إذا تطــورت األوضــاع لألســوأ ،بينمــا يبــدو
ً
واضحــا .وبقــدر تدخــل املجتمــع ادلويل لــردع تركيــا ،ســيكون قــدر
ضعــف املوقــف ادلويل
ً
ضبــط األوضــاع يف يلبيــا مســتقبل .وال شــك أن حــدوث بعــض اتلوافــق ادلاخــي يف يلبيــا
بــن الــرق والغــرب ،سيســهم يف تطــور املوقــف تطـ ً
ـورا كبـ ً
ـرا لصالــح يلبيــا واملنطقــة كلك.

ً
خامسا :أسئلة املتابعني
الســؤال األول :هــل مــن املمكــن نشــوب حــرب يف املنطقــة ،أو ســيكون هنــاك حــل
دبلومــايس ىلع الرغــم مــن اتلدخــات الســافرة املتمثلــة يف تركيــا؟ ومــا دور مــر يف احلــل
ًّ
ًّ
ً
ســواء دبلوماســيا أو عســكريا؟
جتيــب الســيناريوهات اثلالثــة الــي اســتعرضناها مــن قبــل عــن هــذه التســاؤالت .ومــا
نؤكــد عليــه هــو أن مــن ســيعمل ىلع اتلحــرك حنــو ســيناريو احلــرب هــو تركيــا بمحاولــة
اخــراق خــط رست /اجلفــرة .ودور مــر الســيايس واضــح يف مجيــع املحافــل ادلويلــة ،آخرهــا
يف مؤتمــر برلــن ،باإلضافــة إىل إعــان «مبــادرة القاهــرة» الــي ركــزت ىلع احلــل الســيايس
وتضمنــت لك اجلهــود السياســية الســابقة .وســبق أن قدمــت ً
طرحــا بتوحيــد اجليــش الليــي،
إىل أن يتــم اتلوافــق الســيايس بــن الليبيــن؛ وذلــك ألن اجليــش الليــي ضمــان حلمايــة األمــن
ُ
القــويم لدلولــةً ،
وأيضــا ضمــان تلنفيــذ حــل ســيايس وانتخابــات .ولكــن إذا فــرض ىلع مرص
احلــل العســكري ،فمــر قــادرة ىلع الــرد واحلســم وبمــا يضمــن ويصــون األمــن القــويم
املــري.
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الســؤال اثلــاين :مــا مــدى اتلفــوق العســكري املــري يف حالــة نشــوب حــرب مــع تركيــا؟
ومــا احلــل إن قامــت إثيوبيــا بمــلء الســد يف هــذه األثنــاء؟
بالنســبة للجــزء األول مــن الســؤال ،فاتلفــوق العســكري املــري واضــح مــن حيــث
ترتيــب القــوات املســلحة املرصيــة ًّ
اعمليــا ومســتوى تدريبهــا ىلع احلــروب اتلقليديــة وغــر
اتلقليديــة (أو خــوض لكيهمــا ً
معــا) .وتشــهد ىلع ذلــك منــاورة «القــادر  »2020ومنــاورة «حســم
 »2020يف املنطقــة الغربيــة .هــذا باإلضافــة إىل حريــة القــرار الســيايس ،ودعــم الشــعب للقوات
املســلحة املرصيــة والقــرار الســيايس ،وســامة ووضــوح الوضــع القانــوين بالنســبة للقانــون
ادلويل .ومــن ناحيــة أخــرى ،يف حالــة اســتمرار أزمــة ســد انلهضــة بــن مــر والســودان
وإثيوبيــا وطــول زمــن اتلفــاوض للوصــول إىل حــل يــريض مجيــع األطــراف؛ فــإن دولــة كبــرة
مثــل مــر دليهــا القــدرة ىلع اتلحــرك يف مســارات اســراتيجية متوازيــة .كمــا أن القيــادة
السياســية املرصيــة رأت أن يســتمر العمــل يف ملــف الســد اإلثيــويب يف إطــاره حنــو إجيــاد حــل
ســيايس ،وهــو قــرار حكيــم للغايــة .هــذا باإلضافــة إىل ادلور الكبــر والقــوي اذلي تقــوم بــه
الــوزارات املرصيــة املعنيــة كــوزارة اخلارجيــة املرصيــة ووزارة الــري واملــوارد املائيــة ،وقدرتهــا
ىلع العمــل يف مســارات متوازيــة.
السؤال اثلالث :ما انلقطة الفاصلة للوضع احلايل يف يلبيا؟
انلقطــة الفاصلــة للوضــع احلــايل يف يلبيــا يه اتلدخــل الــريك باتلنســيق مــع امليليشــيات
املســلحة الــي تعمــل حتــت ســيطرتها .فإمــا أنهــا ســتحاول جتــاوز خــط رست /اجلفــرة بمــا
يهــدد األمــن القــويم املــري ويلبيــا كلك ،وبذلــك ســتكون هنــاك مواجهــة عســكرية
مبــارشة مــع اجليــش املــري واجليــش الوطــي الليــي .وإمــا أنهــا ســتلجأ إىل وقــف القتــال
وبــدء العمليــة السياســية .إن تركيــا اآلن يف وضــع ســيئ أمــام العالــم؛ فهــل ســتحارب
وتتحمــل املواجهــة خــارج احلــدود ىلع مســافات كبــرة مــع جيــش حمــرف ،أو ســتتجه إىل
الســام حبــر احتالهلــا يف جــزء مــن يلبيــا ،وباتلــايل ختــر صورتهــا أمــام ادلاخــل الــريك
وأمــام حلفائهــا القالئــل؟
السؤال الرابع :كيف تصف اتلدخل املرصي يف يلبيا إىل هذه اللحظة؟

ً
ًّ
عســكريا إطالقــا يف يلبيــا إىل هــذه اللحظــة ،بــل تطــرح احلــل
لــم تتدخــل مــر
الســيايس املتمثــل يف مبــادرة «إعــان القاهــرة» ،وإعــان الســيد الرئيــس عبد الفتــاح
الســييس هلــا قبــل إعــان مــر خلــط رست /اجلفــرة .وبشــل اعم ،مــر لــم تتدخــل يف
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ً
ًّ
ـا عسـ ًّ
مرصيــا يف يلبيــا ،واثلــاين وقع
ـكريا بعــد مقتــل 21
يلبيــا إال يف موقفــن؛ األول اكن تدخـ
أثنــاء ختطيــط بعــض اجلمــااعت اإلرهابيــة يف يلبيــا ضــد مــر .ولــم يعــرض جملــس األمــن
ىلع هذيــن اتلدخلــن؛ ألنهمــا قانونيــان وحتــت مظلــة ميثــاق األمــم املتحــدة.
ً
ً
ُ
الســؤال اخلامــس :هــل يعــد موقــف املشــر خليفــة حفــر فشــا ،أو أن هنــاك أمــا
إلبقــاء آمــاهل حيــة؟
جنــح اجليــش الوطــي الليــي ،بقيــادة املشــر خليفــة حفــر وبراعيــة الربملــان الليــي ،يف
حتريــر جــزء كبــر مــن يلبيــا مــن امليليشــيات املســلحة ،ولكــن لــم يســتطع اجليــش الليــي
اســتكمال انلجاحــات بســبب اتلدخــل الــريك لصالــح امليليشــيات .واحلقيقــة أنــه وإن لــم
ً
جناحــا يف يلبيا
يســتطع حتقيــق جناحــات يف طرابلــس وقاعــدة الوطيــة وترهونــة ،إال أنــه حقــق
بالاكمــل ىلع املســتوى االســراتييج .ومــن اجلدير باذلكــر أن هــذا انلجــاح حتقــق رغــم فــرض
حظــر ىلع تســليح اجليــش الليــيً ،
وأيضــا تدمــر حلــف شــمال األطلنطــي (انلاتــو) للجيــش
الليــي مــن قبــل اعم  .2011وال يــزال حلــف انلاتــو ،مــن خــال تركيــا ،حيــاول تدمــر اجليــش
الليــي للمــرة اثلانيــة.
ًّ
ً
السؤال السادس واألخري :هل تتوقع تصعيدا إضافيا من جانب مرص؟
هــذا اتلصعيــد مــن جانــب مــر مــروط بكيفيــة رد فعــل تركيــا وتصعيدهــا مــن
اجلانــب اآلخــر .ال تقــوم مــر بتصعيــد املوقــف وال تريــد جــر املنطقــة إىل مواجهــة
عســكرية ،وهــو مــا أكــدت عليــه يف مبــادرة «إعــان القاهــرة» .فاجليــش املــري جيــش
رشــيد ،حيــي وال يهــدد .يف حــن جنــد أن اجلانــب الــريك هــو اذلي يســى ً
دائمــا للتصعيــد
مــن خــال دعمهــم للميليشــيات املتطرفــة يف يلبيــا.
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حمارضة
«جيواقتصاديات الطاقة والرصاع ادلويل ىلع يلبيا»

(((

ابلاحث حممد العريب

(((

اخلميس ،املوافق  16يويلو 2020
تركــز هــذه املحــارضة ىلع سياســات انلفــط والــراع ادلويل حــول يلبيــا ،وبوجــه
خــاص ىلع جيواقتصاديــات الطاقــة يف الوضــع الليــي .ومــن اجلديــر باذلكــر أن مصطلــح
اجليواقتصاديــات  Geo-economicsليــس واســع اتلــداول يف ادلوائــر ابلحثيــة العربيــة .ومــن
ثــم حتــاول هــذه املحــارضة الرتكــز ىلع هــذا املدخــل اذلي يمكــن مــن خــاهل فهــم تركيبــات
وتعقيــدات مشــاهد املنطقــة ،خاصــة املشــهد يف يلبيــا اذلي يصعــب تفســره بمنطــق أو علــم
واحــد.

ً
أول :املالمــح األساســية لوضعيــة انلفــط يف الــراع ادلاخــي احلــايل
يف يلبيــا
ًّ
ً
دائمــا مــا يرتبــط احلديــث عــن انلفــط بليبيــا؛ فــي دولــة نفطيــة كبــرة جــدا ىلع
ًّ
جغرافيــا
مســتوى شــمال إفريقيــا .كمــا أنهــا دولــة فريــدة مــن نوعهــا نتيجــة التســاعها
ولضخامــة ثرواتهــا انلفطيــة؛ حيــث يــأيت ترتيبهــا الســابع ًّ
اعمليــا مــن حيــث االحتيــايط
ً
نموذجــا أقــرب إىل دول اخلليــج
انلفطــي .لكــن رغــم ذلــك ،فــإن بهــا خفــة ســانية ،جتعلهــا
العــريب .لكنــه ىلع مــدار تارخيهــا منــذ االســتقالل اعم  ،1951خاصــة بعــد ثــورة العقيــد
القــذايف اعم  ،1969لــم تكــن السياســات الليبيــة سياســات حمافظــة أو مشــابهة بلنيــة ادلولــة
يف اخلليــج العــريب بــأي شــل مــن األشــال.
((( تــأيت هــذه املحــارضة ضمــن سلســلة املحــارضات الــي نظمهــا مركــز ادلراســات االســراتيجية بمكتبــة
اإلســكندرية حــول «تطــورات املشــهد الليــي :خيــارات السياســة املرصيــة» خــال الفــرة مــن  13إىل  16يويلــو 2020
عــر ابلــث املبــارش ىلع الصفحــة الرســمية للمركــز ىلع موقــع الفيســبوك.
((( باحث أول بمركز ادلراسات االسرتاتيجية.
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وفيمــا يتعلــق بموضــوع انلفــط وقطــاع الطاقــة بشــل اعم ،فــإن يلبيــا هلــا وضــع خــاص
ً
يســتحق الفهــم .وفقــا لوصــف ادلكتــور خــادل فهــي ،هنــاك ثالثيــة لفهــم املشــهد الليــي
أو فهــم يلبيــا ككيــان .وتتكــون هــذه اثلالثيــة مــن القبيلــة (أو املدينــة) ،وادليــن ،وانلفــط.
لكــن يف الفــرة األخــرة مــع احتــدام الــراع ادلويل حــول يلبيــا اذلي بــدأ حتديـ ً
ـدا بعــد
ُ
إســقاط نظــام العقيــد معمــر القــذايف ىلع مراحــل خمتلفــة؛ أضيــف إىل هــذه اثلالثيــة اعمــل
آخــر مرتبــط بفكــرة الواكلــة؛ وهــو أن األطــراف املتصارعــة يف يلبيــا ىلع مــدار مراحــل احلرب
َ
مصالــح دويلــة أو إقليميــة أخــرى .ومــن ثــم يعــد انلفــط
األهليــة ىف يلبيــا اكنــت تمثــل
ـرا أساسـ ًّ
عنـ ً
ًّ
حايلــا.
ـيا مــن بــن عنــارص فهــم املشــهد الليــي
ـزا ًّ
شــهد احلديــث يف الفــرة األخــرة تركـ ً
خاصــا ىلع خــط رست /اجلفــرة ،واتلهديــدات
الرتكيــة الوفاقيــة املرتبطــة حبكومــة الوفــاق وميليشــياتها بــرورة االســتيالء ىلع رست ،ثــم
بعــد ذلــك فتــح املفاوضــات واتلحذيــر املــري مــن أن حمــور رست /اجلفــرة هــو خــط أمحــر
بالنســبة لألمــن القــويم املــري ،ودعــوة األطــراف ادلويلــة لكهــا تلهدئــة الوضــع والوصــول
إىل اتفــاق ينــي هــذا الــراع .واكن هنــاك حديــث آخــر وهــو مطابلــة واشــنطن بفتــح ملفات
املــرف املركــزي يف يلبيــا واتلحقيــق يف وجــود مؤسســات موازيــة هلً ،
وأيضــا املحــاوالت
األمريكيــة إلاعدة إنتــاج انلفــط الليــي مــرة أخــرى .فقبــل عقــد مؤتمــر برلــن يف ينايــر
املــايض ،قــررت القبائــل الليبيــة حتديـ ً
ـدا يف رشق يلبيــا إغــاق إنتــاج انلفــط ،وهــو مــا أدى
إىل إيضــاح وجــود أزمــة حقيقيــة يف توزيــع الــروة انلفطيــة يف يلبيــا .ومــن القــراءة البســيطة
تلاريــخ يلبيــا ،نالحــظ أن تلــك املشــلة ممتــدة ،خاصــة مشــلة توزيــع عوائــد ابلــرول.
فقــد اكن اكتشــاف ابلــرول يف يلبيــا يف اخلمســينيات بدايــة ثلــورة يف نمــط ادلولــة الليبيــة
وطبيعتهــا .وهنــاك قــراءات تشــر إىل أن ضعــف املؤسســات الليبيــة اكن نتيجــة باألســاس
نلمــط الــروة الــي تفجــرت .واكن احلــام ،سـ ً
ـواء أثنــاء اململكــة السنوســية أو نظــام معمــر
ً
القــذايف ،أكــر ميــا إىل عــدم مأسســة ادلولــة وإىل اتلحكــم املركــزي يف عوائــد انلفــط
وتوزيعهــا حســب الــوالءات السياســية ممــا أدى إىل مشــلة الضعــف املؤســي .فلــم تكــن
هنــاك مؤسســات مرتبطــة بعمليــات إنتــاج أو إاعدة إدمــاج للقبائــل يف نســيج هويــايت واحــد
دلولــة قوميــة يلبيــة.
وبانلظــر إىل املرحلــة احلايلــة مــن الــراع يف يلبيــا ،قــد نتســاءل هــل دافــع ادلول الــي
ًّ
حايلــا يف يلبيــا هــو احلصــول ىلع أكــر قــدر مــن انلفــط والغــاز؟ وجنيــب عــن ذلــك
تتدخــل
بأنــه بشــل مبــديئ ،لــم يكــن هــذا هــو الســبب األســايس اذلي دفعهــا حنــو هــذا اتلدخــل.
ىلع ســبيل املثــال ،جنــد أن قــرار ادلول الغربيــة بإســقاط نظــام القــذايف وتدخــل حلف شــمال
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األطلنطــي (انلاتــو) وإجيــاد رشعيــة مــن جامعــة ادلول العربيــة ومــن جملــس األمــن ً
أيضــا
لفــرض منطقــة حظــر جــوي ومســاعدة املتمرديــن ىلع إســقاط انلظــام يف اعم  ،2011لــم تكــن
باألســاس للحصــول ىلع انلفــط الليــي وليــس كمــا هــو معتقــد ً
دائمــا بــأن أي تدخــل غــريب
يف املنطقــة هــو للحصــول ىلع انلفــط أو الغــاز .فقــد اكنــت هنــاك أســباب جيواســراتيجية
وسياســية أخــرى مرتبطــة بــإاعدة تشــكيل املنطقــة .واكن اتلخلــص مــن نظــام القــذايف أولويــة
تســبق احلصــول ىلع انلفــط ،خاصــة وأن أغلــب ادلول الــي شــاركت يف عمليــة اإلســقاط
ً
اكنــت دول نفطيــة باألســاس ،وباتلــايل لــم يكــن احلصــول ىلع انلفــط هــو الغــرض األســايس.
ً
حمــورا للتصــارع ادلاخــي ،وربمــا اكنــت آخــر مشــاهد هــذا
لكــن اســتمر انلفــط
الــراع هــو املعركــة الــي وقعــت يف يونيــة  2018بــن اجليــش الوطــي الليــي وميليشــيات
حــرس املنشــآت انلفطيــة بقيــادة إبراهيــم اجلــران .ورغــم أنهــا ميليشــيات غــر رســمية،
فــإن والءهــا األول اكن حلكومــة الوفــاق الوطــي .وبعــد أن قــام اجليــش الليــي بطــرد هــذه
امليليشــيات مــن منطقــة اهلــال انلفطــي الــي تنتــج  ٪60مــن انلفــط الليــي ،أصبحــت ثــروة
يلبيــا األساســية مــن انلفــط والغــاز متمركــزة يف املنطقــة الرشقيــة .تمتــد منطقــة اهلــال
انلفطــي مــن رست((( إىل بنغــازي ،وتضــم أهــم املوانــئ انلفطيــة الــي تصــدر انلفــط الليــي
ًّ
َّ
ـرول ممتــدا مــن موانــئ اهلــال
والغــاز الليــي إىل جنــوب أوروبــا .وهنــاك حــوايل  13خــط بـ ٍ
انلفطــي الكبــرة؛ مثــل مينــاء الزويتينــة ومينــاء رأس النــوف ومينــاء ســدرة ومينــاء رست،
إىل جنــوب أوروبــا ،إىل جانــب وجــود خطــن ممتديــن مــن حقــول الغــاز مبــارشة إىل جنــوب
أوروبــا.
ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن مــزة انلفــط الليــي تكمــن يف كونــه ثــروة سياســية ً
أيضــا
ملــن حيصــل عليــه .فقــد بلــغ إنتــاج انلفــط يف يلبيــا أثنــاء فــرة نظــام القــذايف حنــو
 1,9مليــون برميــل ًّ
يوميــا .ومــن اجلديــر باذلكــر أن ذلــك اكن أداة نظــام القــذايف تلحقيــق
هدفــن؛ همــا :حتقيــق ســيطرة نظــام القــذايف ىلع يلبيــا بأرضهــا الشاســعة ملــدة أربعــن ً
اعمــا،
وتنفيــذ عمليــات التســليح وتمويــل املنظمــات ألهــداف سياســية واالخنــراط يف رصااعت
املــرق العــريب وإفريقيــا بعــد ذلــك.

((( وهــو مــا يؤكــد ىلع أهميــة رست سـ ً
ـواء حلكومــة الوفــاق للســيطرة عليهــا أو لألطــراف ادلويلــة األخــرى؛ مثــل
مــر وروســيا اللتــان حتــاوالن تثبيــت الوضــع وإجيــاد فرصــة إلاعدة املفاوضــات.

49

تطورات املشهد اللييب:
خيارات السياسة املرصية

حنــن نتحــدث عــن ثــروة هائلــة يف يلبيــا مــع وجــود خفــة ســانية .لكــن منــذ اعم ،2011
تكمــن املشــلة احلايلــة فيمــا يتعلــق بابلنيــة اتلحتيــة حيــث توقفــت عمليــات الصيانــة
وتطويــر املنشــآت احليويــة ،بــل وتدهــورت بفعــل الــراع .وهــو مــا أدى إىل اخنفــاض إنتاجية
انلفــط إىل نصــف مــا اكن عليــه قبــل نظــام القــذايف ،أثنــاء فــرة ســيطرة جيــش حــرس
املنشــآت انلفطيــة اذلي اكن يقــوم باالســتيالء ىلع جــزء مــن عوائــد انلفــط ،بينمــا يذهــب
اجلــزء اآلخــر إىل حكومــة الوفــاق .ومــن ناحيــة أخــرى ،اكنــت هنــاك مشــلة أخــرى تتعلــق
بتمركــز حنــو  ٪60مــن الــروة انلفطيــة الليبيــة يف رشق يلبيــا ،لكــن العوائــد تذهــب ًّ
فعليا إىل
حكومــة الوفــاق .وهــو مــا دفــع اجليــش الوطــي الليــي والقبائــل الليبيــة إىل وقــف اإلنتــاج
كمحاولــة جلــذب انتبــاه املجتمــع ادلويل بــأن هنــاك مشــلة حقيقيــة مرتبطــة باملناطــق الــي
تتمتــع بالــروة الليبيــة ال تتمتــع بعوائدهــا ،بــل تذهــب إىل حكومــة الوفــاق تلقــوم بتوزيعهــا
كمــا تشــاء.
أمــا املرحلــة احلايلــة مــن الــراع يف يلبيــا ،فقــد بــدأت حتديـ ً
ـدا منــذ ديســمرب  2019أي
بعــد توقيــع مذكــرة اتلفاهــم املشــركة بــن حكومــة الوفــاق الوطــي يف طرابلــس مــع تركيــا
حــول اتلعــاون األمــي وترســيم احلــدود ابلحريــة بــن يلبيــا وتركيــا .وهــو مــا وضــع يلبيــا
حتــت الضــوء ىلع نطــاق إقليــي أوســع ،وهــو انلطــاق املرتبــط بالــراع ىلع الغــاز والطاقــة
ً
يف رشق املتوســط .وباتلــايل هــذه يه املرحلــة األوىل الــي لــم يعــد فيهــا انلفــط الليــي شــأنا
ًّ
داخليــا.
هــذا باإلضافــة إىل وجــود أهــداف جيوسياســية دلى ادلول املتصارعــة حــول يلبيــا ،وهــو
بمحاولــة فــرض انلفــوذ اإلقليــي والضغــط ىلع اخلصــوم اإلقليميــن أو ادلويلــن مثلمــا نــرى
يف موقــف روســيا إزاء االحتــاد األورويب ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة إزاء روســيا ،وتركيــا
إزاء روســيا ودول رشق املتوســط (خاصــة مــر وايلونــان وقــرص) .فهــذه ادلول حتــاول أن
ً
تلعــب باألســاس لعبــة جيوسياســية ،حتقــق مــن ورائهــا أهدافــا اقتصاديــة وهــو مــا يعــرف
باجليواقتصاديــات الــي تعــي أمريــن مرتبطــن؛ إمــا أن ادلول تســتخدم أدوات اقتصاديــة
تلحقيــق أهــداف جيوسياســية ،أو أن ادلول تســتخدم يف سياســاتها اخلارجيــة أدوات عســكرية
وسياســية تلحقيــق أهــداف اقتصاديــة.
ً
ً
قديمــا يتعلــق بعوائــد انلفــط؛ حيــث يشــكو الــرق مــن
رصاع
وكمــا ذكرنــا بــأن هنــاك
ســيطرة حكومــة الوفــاق الوطنيــة ىلع العوائــد انلفطيــة مــن خــال املؤسســة الوطنيــة للنفــط
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اتلابعــة حلكومــة الوفــاق .وتتــم تعاقــدات انلفــط مــع هــذه املؤسســة الــي تــودع بعــد ذلــك
ثمــن هــذه اتلعاقــدات يف املــرف املركــزي اذلي تســيطر عليــه حكومــة الوفــاق .وباتلايل اكن
جــزء كبــر مــن مشــكالت اجليــش الليــي الوطــي بقيــادة املشــر خليفــة حفــر ،حتديـ ً
ـدا
أثنــاء عمليــات «حتريــر طرابلــس» يف إبريــل  ،2019يتعلــق بمشــلة اتلمويــل .وهــو مــا دفــع
حكومــة الــرق الليــي واجليــش الوطــي الليــي إىل اللجــوء لطباعــة أمــوال يلبيــة يف روســيا،
خــارج نطــاق املؤسســة الرســمية الــي تتعاقــد مــع حكومــة طرابلــس.
هــذا باإلضافــة إىل مشــلة أخــرى كبــرة تتعلــق بلجــوء يلبيــا إىل اســترياد نفــط أكــر
ً
نقــاء؛ حيــث إن عمليــات اتلكريــر واتلصفيــة متوقفــة وغــر مصونــة بالقــدر الــايف.
وباتلــايل رغــم ضخامــة انلفــط الليــي وجودتــه األساســية ،فإنــه ال يتــم تكريــره بشــل
ًّ
داخليــا يف يلبيــا.
يصلــح الســتخدامه

ً
ثانيــا :اجليواقتصاديــات ومواقــف األطــراف اإلقليميــة وادلويلــة مــن
الــراع الليــي
 1أوروبا (خاصة إيطايلا وفرنسا)ُ
أدركــت أوروبــا ً
تمامــا حجــم اخلطــأ اذلي ارتكــب بمســاعدة املتمرديــن ىلع إســقاط
ً
نظــام القــذايف .فــان مــن املتصــور أن ســقوط انلظــام ســيحدث فــراغ يســهم فيمــا بعــد
انفتاحــا يشــمل مزيـ ً
ً
ـدا مــن
يف قيــام نظــام جديــد أكــر موثوقيــة دلى أوروبــا ونظــام أكــر
اإلســاميني املعتدلــن والليربايلــن ،أي أطــراف يمكــن اتلفاهــم معهــا ،وباتلــايل ســهولة
الضغــط ىلع يلبيــا واحلصــول ىلع تعاقــدات أكــر مــن الغــاز وانلفــط .لكــن اتضــح أن
ثمــن اإلســقاط اكن اغيــة يف الفداحــة؛ حيــث أدى إىل:
 أتدهــور ابلنيــة اتلحتيــة يف يلبيــا ،وتعــرض إمــدادات أوروبــا بانلفــط الليــيًّ
حايلــا منــذ شــهر ينايــر  2020إىل وقتنــا احلــايل ،ممــا
النقطــااعت؛ مثــل مــا حيــدث
دفعهــا إىل اللجــوء إىل أطــراف أخــرى ملدهــا بانلفــط ،خاصــة الطــرف الــرويس،
رغــم رغبــة أوروبــا يف تقليــل اعتماديتهــا ىلع مصــادر الطاقــة الروســية.
بظهــور الشــباكت املســلحة اإلجراميــة إثــر غيــاب ادلولــة وســقوط مؤسســاتادلولــة الليبيــة .ويه ميليشــيات مســلحة تســى للقيــام بــدور ســيايس بشــل
ً
حتديــدا
أو بآخــر ،لكنهــا يف الوقــت ذاتــه ترتبــط بتنظيمــات إرهابيــة تعمــل
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يف تهريــب األســلحة واملخــدرات واملهاجريــن .ومنــذ اعم  ،2011اكنــت مســألة
اهلجــرة غــر الرشعيــة يه القضيــة األكــر أهميــة وحساســية بالنســبة لألطــراف
األوروبيــة ،خاصــة دول جنــوب ووســط أوروبــا .أصبحــت يلبيــا يه املــورد
ً
ســواء القادمــن مــن يلبيــا نفســها أو مــن دول الســاحل
األســايس للالجئــن
وســط إفريقيــا إىل أوروبــا .وبذلــك حتولــت يلبيــا مــن كونهــا فرصــة اســراتيجية
إىل خطــر اســراتييج بالنســبة لألطــراف األوروبيــة.
ومــن ناحيــة أخــرى اكن لــراكت توتــال الفرنســية وإيــي اإليطايلــة تعاقــدات
ًّ
كبــرة جــدا يف يلبيــا أثنــاء نظــام القــذايف ،واكنــت حريصــة للغايــة ىلع اســتمرار هــذه
اتلعاقدات .ومــن هنــا جــاء تدخــل األطــراف األوروبيــة حلــل أو إدارة الــراع،
ًّ
رغــم إدراكهــا بــأن هــذا الــراع لــن جيــد حــا إال حبســم خــاريج أو تصالــح داخــي،
وبعــدم قــدرة ٍّ
أي مــن األطــراف احلايلــة ىلع تقديــم تنــازالت اكفيــة حلــل الــراع.
فأوروبــا حتــاول تأمــن اإلمــدادات الليبيــة بالطاقــة سـ ً
ـواء إليطايلــا أو لفرنســا ىلع وجــه
اتلحديــدً ،
وأيضــا حتــاول إنهــاء وجــود خطــر إرهــايب كبــر يف يلبيــا ،وهــو أمــر ال يقــل
أهميــة عــن امتــداد خطــوط الالجئــن مــن وســط إفريقيــا إىل جنــوب أوروبــا عــر
ابلحــر املتوســط.
وال ننــي ً
تمامــا وجــود شــباكت إجراميــة أو شــباكت مهربــن يف رشق يلبيــا ،لكــن
مــع وجــود اجليــش الليــي الوطــي وشــل مــن أشــال املؤسســات يف الــرق ،فــإن هــذه
ًّ
حايلــا حتــت ســيطرة
املســألة باتلأكيــد أقــل فوضويــة مــن الوضــع يف الغــرب اذلي يقــع
حكومــة الوفــاق .وباتلــايل يف هــذا الوضــع ،بالنســبة إليطايلــا وفرنســا ،ليــس احلفــاظ ىلع
انلفــط هــو ادلافــع الوحيــد للتدخــل يف يلبيــا ،بــل هنــاك أمــور متعلقــة باحلفــاظ ىلع
االســتقرار ومنــع تدفــق الالجئــن.
2 -الواليات املتحدة األمريكية

ًّ
وتارخييــا،
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ال تســتفيد مــن انلفــط الليــي باألســاس.
اكنــت الــراكت األمريكيــة يه مــن قامــت بتطويــر ابلنيــة اتلحتيــة للنفــط الليــي مــع
اكتشــافه يف اخلمســينيات ،لكــن بســبب اخلالفــات أو السياســة اثلوريــة نلظــام القــذايف،
ُ َ
ـردت هــذه الــراكت األمريكيــة مــع طــرد القــوات والقواعــد العســكرية األمريكية
طـ ِ
مــن األرايض الليبيــة اعم  .1970هــذا باإلضافــة إىل سياســات نظــام القــذايف دلعــم منظمــة
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اتلحريــر الفلســطينية ،ودعــم أيــة تنظيمــات ثوريــة ضــد السياســات اإلمربيايلــة بشــل
اعم .وهــو مــا جنــم عنــه خــاف امتــد تقريبًــا مــن منتصــف الســبعينيات إىل مــا بعــد
حــرب العــراق بســنوات ،وأدى إىل قصــف يلبيــا مرتــن أثنــاء حكومــة ريغــان.
لكــن مــا تســى إيلــه الواليــات املتحــدة باألســاس هــو حتجيــم أو طــرد انلفــوذ
الــرويس مــن املنطقــة .وباتلــايل حتــاول اتلدخــل دلى األطــراف الليبيــة ،باتبــاع منهــج
مــايل حلــل الــراع .ونــرى ذلــك يف مطابلــة واشــنطن بفتــح ملفــات املــرف املركــزي
ً
مقرتحــا مؤخـ ً
ـرا حلــل معضلــة عــدم عدالــة توزيــع ثــروة
يف يلبيــا .واكنــت قــد قدمــت
ُ
انلفــط يف يلبيــا ،لكــن هــذا املقــرح رفِــض ربمــا بســبب اخلالفــات ادلاخليــة أو ضغــط
األطــراف اخلارجيــة ىلع يلبيــا .إن مشــلة الواليــات املتحــدة األمريكيــة تكمــن
يف أنهــا ال تمتلــك األدوات الاكفيــة للتدخــل ،رغــم ثقلهــا ودورهــا يف الــرق األوســط
ً
وقطعــا وجودهــا االســتخبارايت .فــي يف حقيقــة احلــال غــر قــادرة سـ ً
ـواء ىلع اتلأثــر ىلع
ً
ســر املعــارك العســكرية أو ىلع دفــع األطــراف حلــل الــراع .ومقارنــة بالوضــع احلــايل
إليطايلــا وفرنســا ،فــإن الواليــات املتحــدة األمريكيــة أقــل قــدرة ىلع اتلأثــر يف الــراع
الليــي.
3 -روسيا

يعــد موقــف روســيا جتسـ ً
ـيدا لفكــرة اتلدخــل اجليواقتصــادي .قــد نتصــور للوهلــة
األوىل أن يلبيــا ليســت أهــم ورقــة روســية يف املنطقــة؛ حيــث وضعــت روســيا أغلــب
أوراقهــا دلعــم نظــام الرئيــس بشــار األســد يف ســوريا .وهــذه حقيقــة .لكــن بقــراءة
ً
حتديــدا مــع نهايــات اعم  ،2011جنــد أن موســكو ،مــع تغيــر انلظــام
املشــهد اإلقليــي
الســيايس ادلاخــي مــع رحيــل ميدفيديــف وعــودة بوتــن للصــدارة مــرة أخــرى ،أدركــت
مــدى فداحــة اخلطــأ اذلي ارتكبتــه حكومــة ميدفيديــف بعــد تصويتهــا بالرفــض أو
بالفيتــو ىلع قــرار جملــس األمــن ادلويل بشــأن فــرض منطقــة حظــر الطــران فــوق يلبيــا،
ملنــع اتلدخــل العســكري يف يلبيــا ،ممــا ســاعد ىلع تدخــل حلــف شــمال األطلنطــي
(انلاتــو) يف يلبيــا ،وخلــق حالــة فــوىض كبــرة جذبــت ظهــور مجــااعت مهربــن ومجــااعت
إرهابيــة .وذللــك ،فــإن قــرار موســكو باتلدخــل الشــديد يف يلبيــا هــو تدخــل حمســوب
وذيك للغايــة ،وىلع مســتوى اتلخطيــط االســراتييج العســكري ً
أيضــا .واكن اتلدخــل
الــرويس يف ســوريا بســبب خشــية روســيا مــن حتــول ســوريا إىل يلبيــا أخــرى.
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وباتلــايل منــذ عــودة بوتــن للرئاســة ،ومــع انــدالع احلــرب الليبيــة األهليــة يف
مرحلتهــا اثلانيــة يف ربيــع  2014وظهــور املشــر خليفــة حفــر ،رأت روســيا أنهــا خــرت
ً
حتديــدا يف قطــاع انلفــط
يلبيــا ىلع املســتوى االســراتييج ،وىلع املســتوى االقتصــادي
والغــاز؛ حيــث خــرت روســيا حنــو  10مليــار دوالر مــن تعاقداتهــا الســابقة مــع نظــام
القــذايف.
وبذلــك اكنــت عــودة انــدالع الــراع يف يلبيــا ،فرصــة لروســيا إلصــاح اخلطــأ
اذلي ارتكبتــه اعم  2011مــن ناحيــة ،وفرصــة تلحقيــق أهــداف جيواقتصاديــة مــن
ناحيــة أخــرى .فروســيا ســتقوم بــإاعدة إنتــاج انلفــط أو االســتثمار فيــه .وإنــه بانلظــر
ً
إىل خريطــة تدخــل روســيا يف املنطقــة ،جنــد أن هنــاك هــال مــن انلفــط الــرويس يمتــد
مــن اســتثمارات روســية يف قطــاع انلفــط يف العــراق ،متمثلــة حتديـ ً
ـدا يف إاعدة احليويــة
لقطــاع انلفــط يف ســوريا ،إىل وجودهــا يف تعاقــدات للطاقــة يف رشق املتوســط ،ويف مــر
ويلبيــا .وهــو مكســب لــن تفــرط فيــه روســيا ،خاصــة أنــه يرتبــط بسياســة إقليميــة
أوســع ،فــي تــدرك ً
تمامــا جنــاح اجليــش الوطــي الليــي ،مــع بــدء عمليــات اتلحريــر
يف أوائــل  ،2015يف الســيطرة ىلع مســاحات واســعة بهــا حنــو  ٪80مــن الــروة انلفطيــة يف
يلبيــا ،سـ ً
ًّ
حايلــا عــن إدارة
ـواء يف اهلــال انلفطــي أو يف اجلنــوب .لكــن الطــرف املســئول
اتلعاقــدات الــي أجرتهــا روســيا مــع القــذايف ،هــو حكومــة الوفــاق الوطــي يف غــرب
يلبيــا مــن خــال املؤسســة الوطنيــة للنفــط .وهــو مــا يوضــح أن روســيا حتــاول إجيــاد
أكــر مــن طــرف يمكنهــا اتلعامــل معــه ،وباتلــايل حتقــق اتلــوازن تلدخلهــا يف يلبيــا.
ً
وربمــا تكــون روســيا أكــر ميــا لدلفــاع عــن رشق يلبيــا؛ ألســباب تتعلــق بمحاربــة
اتلنظيمــات اإلرهابيــة.
ًّ
وهنــاك هــدف آخــر هــام جــدا لالســتثمارات الروســية االقتصاديــة يف يلبيــا ،يتعلــق
بــأن ورقــة الضغــط األساســية الــي تمارســها روســيا ىلع أوروبــا مرتبطــة بتدفقــات انلفط
والطاقــة الروســية إىل أوروبــا ،وباتلــايل تمثــل نقطــة ضعــف كبــرة للسياســة األوروبيــة يف
أي عمليــة تفاوضيــة .فبالنســبة ألوروبــا ،اكتشــاف انلفــط يف ابلحــر املتوســط واحلصــول
عليــه مــن اخلليــج العــريب ويلبيــا واحلصــول ىلع اغز مــن اجلزائــر ،لكهــا أوراق تلقليــل
اعتماديتهــا ىلع انلفــط الــرويس ،وبذلــك تكــون مــزة اســراتيجية ألوروبــا يف اتلعامــل
مــع روســيا .لكــن األمــر معكــوس بالنســبة لروســيا؛ حيــث تريــد االســتثمار يف قطــااعت
انلفــط والطاقــة يف دول الــرق األوســط ،وهــذا ديلــل ىلع قدرتهــا ىلع الســيطرة والضغــط ىلع
القــرارات األوروبيــة مــن خــال الســيطرة ىلع انلفــط يف منطقــة جنــوب أوروبــا رشق وجنــوب
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ابلحــر املتوســط .وباتلــايل فــإن روســيا تــرى األمــر بصــورة أكــر تعقيـ ً
ـدا مــن جمــرد دعمهــا
للمشــر خليفــة حفــر .فــي ال تريــد فقــط احلصــول ىلع جمــرد اســتثمارات تقــدر بنحــو
 10مليارات دوالر ،لكنها تسىع بالفعل إىل فرض مزيد من الضغط ىلع أوروبا.
 4تركياتركيــا طــرف إقليــي ،وهنــاك حقيقــة جغرافيــة يصعــب ىلع كثــر مــن األتــراك
وأنصارهــم وأشــياعهم يف ادلول العربيــة تصديقهــا ،ويه أن تركيــا إحــدى أكــر ادلول
املســتوردة للطاقــة جبميــع أشــاهلا يف العالــم ،فيمــا عــدا انلفــط .فــي دولــة عريقــة
ـواء ىلع مســتوى املســاحة أو الكثافــة الســانيةً ،
وكبــرة سـ ً
وأيضــا دولــة متطــورة .وباتلــايل
يه يف حاجــة إىل مزيــد مــن الطاقــة ،لكــن رغــم مــا تــم اكتشــافه مــن اغز يف رشق
املتوســط ،فلــم يتــم اكتشــاف أيــة مواقــع للغــاز يف الســواحل الرتكيــة .وباتلــايل اجتهــت
تركيــا مؤخـ ً
ـرا إىل اتلعاقــد واتلفاهــم مــع تنظيــم داعــش يف ســوريا واتلنظيمــات الاكئنــة يف
شــمال العــراق لرسقــة انلفــط الســوري وتوريــده بأثمــان رخيصــة إىل تركيــا .فاالســتيالء
ىلع انلفــط أو ٍّ
أي مــن مصــادر الطاقــة هــو هــدف اســراتييج بالنســبة لرتكيــا الــي ال
تســتطيع حتقيــق عمليــات اتلنميــة أو اتلحــر املــدين فيهــا بــدون طاقــة .وذللــك ،تركيــا
تهــدف إىل االســتيالء ىلع انلفــط والغــاز الليــي.
ًّ
تارخييــا :إن تركيــا موجــودة يف يلبيــا كدولــة صديقــة منــذ نظــام القــذايف ومــا قبــل
ذلــك ،مــن خــال قطــاع اتلصنيــع والقطــاع العقــاري؛ حيــث اكنــت تعمــل أغلــب
ًّ
وفعليــا بعــد االتفاقيــة الــي
االســتثمارات الرتكيــة يف هــذا القطــاع منــذ الســبعينيات.
عقدتهــا حكومــة أنقــرة مــع حكومــة الوفــاق الوطــي ،اكنــت أغلــب الــراكت الــي
اعدت للعمــل يف يلبيــا متخصصــة يف هــذا القطــاع باألســاس .وباتلــايل لــم يعــد لــراكت
انلفــط الرتكيــة حصــة أساســية يف كعكــة االقتصــاد الليــي إىل اآلن ىلع األقــل .ورغــم
اتلعاقــد اذلي تــم بــن حكومــة أنقــرة وحكومــة الوفــاق الليــي فيمــا خيــص ابلحــث عــن
انلفــط واســتخراجه يف مناطــق معينــة ،فــإن هــذه املناطــق املوجــودة يف رشق يلبيــا تقــع
حتــت ســيطرة اجليــش الوطــي الليــي .أمــا بالنســبة التفاقيــة ترســيم احلــدود ابلحريــة
املوقعــة بــن حكومــة الوفــاق وأنقــرة يف نهايــة ســبتمرب  ،2019فــي تمتــد مــن اجلنــوب
ً
الغــريب للســواحل الرتكيــة وصــول إىل رشق يلبيــا ،وليــس إىل غــرب يلبيــا .هــذا يعــي
أنــه إن لــم تســيطر حكومــة الوفــاق الوطــي يف غــرب يلبيــا ،ومــن ورائهــا تركيــا ،ىلع هــذه
املنطقــة ،فلــن يكــون هلــذه االتفاقيــة أي أهميــة.
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ومــن ثــم يتضــح نلــا أن ســي تركيــا للســيطرة ىلع رشق يلبيــا ودخــول رست هــو
نقطــة أساســية هلــا تلفعيــل هــذه االتفاقيــة .لكــن إن افرتضنــا ســيطرة رشاكت الطاقــة
الرتكيــة ىلع رشق يلبيــا مــن خــال الســيطرة العســكرية حلكومــة الوفــاق ،فهنــاك صعوبة
كبــرة ســتواجه تركيــا يف عمليــة إدارة اســتخراج انلفــط والغــاز مــن هــذه املنطقــة .فــي
ليســت كدولــة مثــل روســيا أو إيطايلــا أو فرنســا أو بريطانيــا يف مضمــار اســتخراج
ً
انلفــط وتكريــره ،مقارنــة بضعــف خرباتهــا يف هــذا املجــال ،وهــو مــا يفــرض حــدودا
ىلع قدراتهــا.
ويمكــن أن نقــول إن اهلــدف األســايس لرتكيــا مــن اتلدخــل يف يلبيــا ،هــو حماولــة
اســتغالل وجودهــا العســكري ،وباتلــايل وجودهــا االقتصــادي والســيايس؛ للضغــط ىلع
ادلول الــي تقتســم اغز رشق املتوســط .فبســيطرة حكومــة طرابلــس؛ ىلع رشق يلبيــا،
قــد تصبــح هــذه االتفاقيــة قيــد اتلنفيــذ ،األمــر اذلي سيســبب عرقلــة دول؛ مثــل مــر
وايلونــان وقــرص عــن تنفيــذ خططهــا.
ويتضــح نلــا أن اتلدخــل الــريك هــو ورقــة تفــاوض باألســاس؛ فبعــد إنشــاء منتــدى اغز
رشق املتوســط واتلحالــف الواضــح بــن مــر وايلونــان وقــرص ً
وأيضــا إيطايلــا ،وجــدت تركيــا
نفســها حمــارصة ،وهــو مــا دفعهــا إىل اتلدخــل يف يلبيــا وتقديــم ادلعــم الاكمــل حلكومــة الوفــاق
يف طرابلــس؛ مــن أجــل كــر هــذا احلصــار ،والضغــط ىلع هــذه ادلول مــن اخلــارج مــن خــال
تدويــل الــراع يف يلبيــا.
وبذلــك يتضــح نلــا أن املصالــح ليســت اقتصاديــة خالصــة؛ وهنــا يتجــى دور األهــداف
اجليواقتصاديــة لــدول وســعيها وراء حزمــة مــن األهــداف املرتابطــة واملتداخلــة تلحقيــق
ًّ
ـدا سـ ً
ـواء
مصاحلهــا .جنــد أن تركيــا الــي تتحــدث عــن انلفــط الليــي ،دليهــا قيــود كبــرة جـ
ىلع املســتوى اجلغــرايف أو ىلع مســتوى الســيطرة العســكرية وإدارة انلفــط الليــي .بينمــا
ًّ
تمســك روســيا بــأوراق كثــرة جــدا ،وتــدرك أن تركيــا أوجــدت نلفســها مســاحة للضغــط يف
غــرب يلبيــا تلكــرار مــا حــدث يف ســوريا تقريبًــا .فلكهــا حمــاوالت القتســام الــروات دون
أي رصااعت أو تصعيــد.
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ســؤال :مــا تأثــر اتلدخــل الــريك يف يلبيــا ىلع ملــف اغز رشق املتوســط ،ومــن ثــم تأثــره
ىلع املصالــح املرصيــة؟
بالنســبة إىل مــر ىلع وجــه اتلحديــد ،تعــد يلبيــا بمثابــة فرصــة ضائعــة ىلع املســتوى
االقتصــادي ،وليــس ىلع مســتوى انلفــط فقــط .فــا شــك أن وجــود حكومــة مســتقرة يف
يلبيــا وقدرتهــا ىلع حتســن ابلنيــة اتلحتيــة لقطــاع انلفــط ،اكنــت تلصبــح فرصــة كبــرة
َّ
جــدا ملــر يف اســترياد انلفــط الليــي رخيــص اثلمــن واعيل اجلــودة بمــا يدعــم االقتصــاد
املــري ،وخاصــة أن مــر دليهــا خــرة طويلــة يف عمليــة اســتخراج ابلــرول وتكريــره.
أمــا ىلع مســتوى ملــف العمالــة ،فــإن حالــة عــدم االســتقرار يف يلبيــا الــي تســتوعب
ً
ضغطــا كبـ ً
ـرا ىلع فــرص التشــغيل يف ادلاخــل املــري.
ماليــن العمــال املرصيــن ،تشــل
هــذا باإلضافــة إىل املخاطــر األمنيــة ىلع مــر املرتبطــة باتلدخــل الــريك يف يلبيــا واحتمايلــة
عــودة مجــااعت اتلهريــب واجلمــااعت اإلجراميــة وشــباكت جتــارة األســلحة واملخــدرات
للنشــاط يف منطقــة رشق يلبيــا ،ومــن ثــم الضغــط ىلع احلــدود املرصيــةً .
وأيضــا عــودة
اجلمــااعت اإلرهابيــة املدعومــة مــن تركيــا وحكومــة الوفــاق ،وتمثــل تهديـ ً
ـدا مبـ ً
ـارشا خلــط
ادلفــاع بغــرب مــر.
لكــن املشــلة احلايلــة تتجســد يف ادلبلوماســية العدائيــة لرتكيــا ودعمهــا للمعارضــن؛
مثــل مجاعــة اإلخــوان اإلرهابيــة .ويف ظــل عــودة الــراع مــرة أخــرى يف يلبيــا مــع اتســاع
نطــاق الــراع ىلع يلبيــا إىل رشق املتوســط ،هنــاك خمــاوف مــن دخــول الــراع إىل منطقــة
رشق املتوســط واحتمايلــة توقــف إنتــاج الغــاز ملــدة ال تقــل عــن مخــس ســنوات ممــا ســيهدد
ُ
فــرص االســتثمار املــري يف هــذا املــورد الضخــم اذلي اكت ِشــف يف حقــل ظهــر وحقــول
أخــرى يف شــمال ادلتلــا والســواحل الشــمايلة ملــر .لكــن رغــم أن مــر دولــة ال تســى
إلثــارة املتاعــب ورغــم إدراكهــا أن تركيــا ال تســى ملواجهــة مبــارشة مــع أي قــوة إقليميــة
أو دويلــة؛ فــإن عمليــة اتلهديــد املســتمر واخلطــاب العــدايئ قــد يــؤدي إىل حالــة مــن ســوء
احلســابات واشــتعال الــراع يف منطقــة رشق املتوســط أو ىلع احلــدود الليبيــة ،ويه لكهــا
حمــاور لألمــن القــويم املــري املبــارش.
وباتلــايل مــن مصلحــة مــر أن تصــل إىل تســوية يف يلبيــا ،وأن جتــد إطـ ً
ـارا للتعــاون يف
رشق املتوســطً ،
وأيضــا إجيــاد حمــاوالت للضغــط ىلع الطــرف الــريك للتهدئــة مــن عمليــة
اتلصعيــد املســتمر ،باإلضافــة إىل مــد خطــوط اتلحالــف مــع احللفــاء يف املنطقــة ىلع أســاس
اتلعــاون املشــرك .فيجــب أن جتــد مــر قنــوات خارجيــة للتأثــر ىلع ادلاخــل الــريك؛ مثــل
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ً
مــا تقــوم بــه دول أخــرى .فعــى ســبيل املثــال ،رغــم دعــم إيطايلــا حلكومــة الوفــاق ســابقا ىلع
ًّ
حايلــا بعــدم ارتيــاح .لكنهــا وجــدت
خلفيــة ملــف انلفــط وملــف الالجئــن ،فــي تشــعر
يف انلهايــة أنهــا لــن تســتطيع اتلأثــر يف غــرب يلبيــا إال باحلديــث مــع أنقــرة؛ وحيــث إنــه ال
توجــد خالفــات سياســية مبــارشة ،فهنــاك قنــوات مفتوحــة بــن الطرفــن .لكــن بالنســبة
ملــر ،فمنــذ اعم  ،2013تغيــب تلــك القنــوات املفتوحــة مــع اجلانــب الــريك ،وباتلــايل ،فــإن
احلــل يف هــذه احلالــة هــو احلديــث مــع أطــراف قــد تكــون غــر رســمية لكنهــا قــادرة ىلع
اتلأثــر يف ادلاخــل الــريك لكبــح مجــاح الســلوك العــدايئ الــريك .كمــا أنــه ال بــد ملــر أن
تتعامــل مــع يلبيــا ليــس كمســألة أمنيــة فقــط ،بــل كفرصــة كبــرة ىلع املســتوى الســيايس
واجليوســيايس واالقتصــادي ،وأن تســتثمر يف قيــام دولــة يلبيــة مســتقرة .ولعــل أفضــل مــا يف
املشــهد احلــايل هــو عــودة العالقــات بــن املســئولني يف مــر ويلبيــا ومــع القبائــل ً
أيضــا،
ً
وهــذا يعــي أن هنــاك أطرافــا يمكــن اتلواصــل معهــا داخــل يلبيــا إىل جانــب اجليــش
الوطــي الليــي يف رشق يلبيــا.
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