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أضحــت املســألة الليبيــة يف مقدمــة امللفــات املطروحــة شــديدة اخلصوصيــة واحلساســية 
أمــام صانــع القــرار املــرصي واملتعلقــة مبــارشًة باألمــن القــويم املــرصي، فضــاًل عــن أهميتها 

ادلويلــة واإلقليميــة بشــٍل اعم. 

ومــع تطــورات األحــداث فيمــا خيــص املشــهد الليــيب، يــأيت الســؤال الرئيــي واملحــوري 
يلطــرح نفســه، حــول خيــارات السياســة املرصيــة جتــاه تلــك املســألة – يف ظــل اتلهديــدات 
الكــربى الــي تواجههــا مــرص؛ مثــل حماربــة اإلرهــاب – وخطــط تنفيــذ عديــد مــن املــرواعت 
اتلنمويــة ال ســيما قطــاع ابلنيــة األساســية، وكــذا مــن ناحيــة أخــرى سياســة اتلدخــل الــرتيك 
يف يلبيــا، ومــا يمثلــه ذلــك اتلدخــل مــن تهديــد لألمــن القــويم املــرصي، وكذلــك منطقــة 
ــدم  ــن ع ــاًل ع ــا، فض ــربص وإيطايل ــان وق ــل ايلون ــرى؛ مث ــدول أخ ــق ب ــا يتعل ــط فيم املتوس
ــدد  ــّم، تتع ــن ث ــي أو ادلويل. وم ــتوى اإلقلي ــواء ىلع املس ــف س ــض املواق ــوح بع ــات ووض ثب

ســيناريوهات خيــارات ادلولــة جتــاه املســألة الليبيــة.

ــرح  ــكندرية بط ــة اإلس ــرتاتيجية بمكتب ــات االس ــز ادلراس ــام مرك ــاء اهتم ــا ج ــن هن وم
ــر؛  ــذار املبك ــئة واإلن ــا انلاش ــي للقضاي ــه ابلح ــار برناجم ــأيت يف إط ــي ت ــألة ال ــك املس تل
مــن خــالل سلســلة مــن املحــارضات حــول »تطــورات املشــهد الليــيب: خيــارات السياســة 
ــترافية  ــة واالس ــة واتلحليلي ــرؤى ابلحثي ــن ال ــد م ــا عدي ــت خالهل ــد ُطرح ــة«. وق املرصي
ــن  ــيب« م ــل اللي ــات ادلاخ ــات وتوازن ــول »حتالف ــارضة األوىل ح ــألة؛ املح ــك املس ــأن تل بش
ــيب؛  ــهد اللي ــات املش ــات وتوازن ــة حتالف ــيب، خاص ــرصاع اللي ــوء ىلع ال ــليط الض ــالل تس خ
وذلــك مــن خــالل تنــاول أربعــة حمــاور أساســية؛ يه: الســياق الــرصايع يف يلبيــا؛ واملراحــل 
ــيب،  ــل اللي ــة بادلاخ ــوى اخلارجي ــات الق ــيب، وارتباط ــرصاع اللي ــا ال ــر به ــي م ــية ال األساس
ومداخــل التســوية السياســية. واملحــارضة اثلانيــة حــول »موازيــن القــوى يف املشــهد الليــيب«؛ 
مــن حيــث األهميــة االســرتاتيجية الكبــرية لليبيــا مــن انلاحيــة اجلغرافيــة، باإلضافــة أيًضــا 
ــهد  ــذا املش ــة، وك ــة الليبي ــور األزم ــل تط ــا، ومراح ــة وغريه ــرية انلفطي ــا الكب إىل ثرواته
ــا بالوضــع الراهــن للمواقــف ادلويلــة. واملحــارضة  ــه ادلويلــة، ختاًم العســكري العــام وتبعات
اثلاثلــة حــول »املوقــف العســكري يف يلبيــا والســيناريوهات املســتقبلية«، مــن خــالل توضيــح 
أســباب اتلدخــل الــرتيك العســكري يف يلبيــا، واملوقــف العســكري احلــايل يف يلبيــا، واملوقــف 

املقدمة
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ــا، والســيناريوهات املســتقبلية للوضــع العســكري  العســكري املــرصي جتــاه الوضــع يف يلبي
يف يلبيــا. أمــا املحــارضة الرابعــة، فجــاءت تلتنــاول »جيواقتصاديــات الطاقــة والــرصاع ادلويل 
ىلع يلبيــا«، وسياســات انلفــط والــرصاع ادلويل حــول يلبيــا، وبوجــه خــاص، جيواقتصاديــات 
الطاقــة يف الوضــع الليــيب؛ حيــث يمكــن مــن خالهلــا فهــم تركيبــات وتعقيــدات مشــاهد 

ــم واحــد.  ــا اذلي يصعــب تفســريه بمنطــق أو ِعل املنطقــة، خاصــة املشــهد يف يلبي

وانطالقًــا ممــا جــاء يف املحــارضات األربعــة، جــاءت أهميــة نــر هــذا اتلقريــر، وتقديمــه 
ــلة  ــالل سلس ــن خ ــا م ــم تناوهل ــي ت ــة ال ــات األربع ــم األطروح ــريب، تلقدي ــارئ الع للق
حمــارضات حتــدث فيهــا، ادلكتــور خــادل حنــي، والســفري ادلكتــور حممــد بــدر ادليــن زايــد، 
ــور هشــام احللــيب، واألســتاذ حممــد العــريب. وقدمــت هــذه املحــارضات  ــار دكت ــواء طي والل
ــيب. ــأن اللي ــألة الش ــة يف مس ــة املطروح ــة املرصي ــارات السياس ــترافية خلي ــة واس ــرة حتليلي نظ

ادلكتور حممود عزت



)1(

 حمارضة
 »حتالفات وتوازنات ادلاخل اللييب«)1(

ادلكتور خادل حنيف)2( 

االثنني، املوافق 13 يويلو 2020

ــات  ــة حتالف ــيب، خاص ــرصاع اللي ــول ال ــارضة ح ــذه املح ــية هل ــرة األساس ــدور الفك ت
ــية، يه: ــاور أساس ــة حم ــاول أربع ــالل تن ــن خ ــك م ــيب؛ وذل ــل اللي ــات ادلاخ وتوازن

ــية - 1 ــالت األساس ــة املعض ــرص جمموع ــا؛ وحي ــرصايع يف يلبي ــياق ال املحــور األول: الس
الــي تمكننــا مــن فهــم اإلطــار اهليــي هلــذا الــرصاع. 

ــن - 2 ــيب؛ ويتضم ــرصاع اللي ــا ال ــر به ــي م ــية ال ــل األساس ــاين: املراح ــور اثل املح
ادليناميكيــات الــي أدت إىل املشــهد الراهــن. 

املحــور اثلالــث: ارتباطــات القــوى اخلارجيــة بادلاخــل الليــيب؛ بمــا يؤكــد ىلع مــدى - 3
ترابــط العوامــل اخلارجيــة وادلاخليــة مًعــا يف رســم اإلطــار اهليــي للــرصاع يف يلبيــا. 

ــا - 4 ــرز القضاي ــا ألب ــمل عرًض ــية؛ ويش ــوية السياس ــل التس ــع: مداخ ــور الراب املح
ــا.  ــتقرار يف يلبي ــن االس ــد م ــق مزي ــا حتقي ــن به ــت، فيمك ــي إن ُعوجِل ــية ال األساس

)1(  تــأيت هــذه املحــارضة ضمــن سلســلة املحــارضات الــي نظمهــا مركــز ادلراســات االســرتاتيجية بمكتبــة اإلســكندرية 
حــول »تطــورات املشــهد الليــيب: خيــارات السياســة املرصيــة« خــالل الفــرتة مــن 13 إىل 16 يويلــو 2020 عــرب ابلــث 

املبــارش ىلع الصفحــة الرســمية للمركــز ىلع موقــع الفيســبوك. 
)2( مساعد رئيس حترير جملة السياسة ادلويلة.
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: السياق الرصايع يف يلبيا
ً

أوال

هنــاك ســبع مشــكالت أساســية يف بنيــة ادلولــة الليبيــة قــادت إىل تعقــد املشــهد احلــايل؛ 
ويه معضــالت قديمــة جتــددت ســواًء إبــان نظــام القــذايف أو حــى يف مرحلــة مــا بعــد ثــورة 

17 فربايــر 2011، امتــداًدا إىل املشــهد ايلــوم. 

ــا  ــا دليه ــية. فليبي ــة اجليوسياس ــم املعضل ــن فه ــاس م ــكالت باألس ــذه املش ــدأ ه وتب
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 معضــالت الحقــة ســيتم الرتكــز عليهــا. فــي دولــة 
ــوة  ــن ألي ق ــايل يمك ــم، وباتل ــع األقايل ــا ىلع مجي ــا ومنفتًح ــرتاتيجيًّا مهمًّ ــا اس ــك موقًع تمل
ــة ترانزيــت جغــرايف. وبالنســبة للمــوارد، فــي  حتقيــق مصاحلهــا مــن خــالهل، أي أنهــا دول
دولــة نفطيــة، وباتلــايل فــإن هلــا أهميــة يف إدارة الــرصاع ىلع الطاقــة، خاصــة وأنهــا ترتبــط 

بالــرصاع ىلع الغــاز يف ابلحــر املتوســط، ســواًء 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 
ــني  ــبعة مالي ــن س ــانها ع ــدد س ــد ع ــال يزي ــا، ف ــرص تقريبً ــاحة م ــف مس ــغ ضع ــي تبل ال
نســمة. ودليهــا أيًضــا أقايلــم متباينــة مــن حيــث املســتوى االقتصــادي واتلنمــوي واالجتمــايع 
واثلقــايف. واكن هنــاك اهتمــام كبــري 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 معضــالت أخــرى. 
ــعة.  ــم املتس ــة األقايل ــة للملم ــلطة إىل إدارة مركزي ــاج الس ــانية، حتت ــة الس ــار اخلف ــي إط ف
ويه الفكــرة اجلوهريــة الــي اعتمــد عليهــا نظــام القــذايف ىلع مــدار 42 اعًمــا، 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 نواتــني مركزيتــني؛ همــا: برقــة يف الــرق، وطرابلــس يف الغــرب. ومــن ثــم 
اكنــت هنــاك فكــرة الســيطرة ىلع يلبيــا مــن خــالل رست يف عهــد القــذايف. ويمكــن ربــط 

ذلــك حبالــة مــا بعــد اعم 2011 إىل 2020. 
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ــة تعتمــد بشــل  ــة نفطي ــا دول ــث إن يلبي ــة املــوارد؛ حي ــق املشــلكة اثلاثلــة بمعضل تتعل
أســايس ىلع انلفــط اذلي تــأيت اغبليتــه مــن الــرق وثلثــه تقريبًــا مــن اجلنــوب وكميــة أقــل 
كثــرًيا مــن الغــرب. لكــن ال توجــد عدالــة يف توزيــع انلفــط إىل اآلن، ويســتحوذ عليــه الرق 
بشــل أســايس ويســيطر عليــه اجليــش الوطــي الليــيب، ويف املقابــل يصــل اعئــده إىل طرابلس 
وال يســتفيد منــه اجليــش الليــيب وُيــَوزَّع ىلع ميليشــيات. وباتلــايل يشــل هــذا العنــرص ىلع 
وجــه اتلحديــد مصــدًرا إلثــارة الــزاع، لكــن انلفــط ليــس وحــده مــا يفــر حالــة الــرصاع 
داخــل يلبيــا. فقــد ظهــرت مــوارد أخــرى مــا بعــد 2011؛ مثــل جتــارة تهريــب البــر، وتهريــب 
الســالح، 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 اكحبـًـا لســيناريو 

اتلقســيم، ويرجــع ذلــك إىل االحتيــاج املتبــادل بــني األقايلــم اللييبــة. 

يــيل ذلــك، املشــلكة الرابعــة ويه معضلــة العامــل القبــي. فهــو وســيلة للضبــط االجتمايع 
تــم االعتمــاد عليهــا بكثافــة مــن قبــل حكــم القــذايف يف إدارة األمــور. وال تــزال القبيلــة 
يه العنــرص األســايس يف إدارة عمليــة االســتقرار ادلاخــيل. لكــن يف مرحلــة مــا بعــد اثلــورة، 
تعرضــت بعــض القبائــل حلالــة مــن العســكرة، يف حــني تعرضــت قبائــل أخــرى الخرتاقــات 
مــن بعــض اجلمــااعت اإلرهابيــة. هــذا باإلضافــة إىل مشــلكة رئيســية أخــرى، ويه صعوبــة 
ــة يف  ــة القبلي ــع للخريط ــوزع الواس ــبب اتل ــا بس ــة يف يلبي ــدة واملهيمن ــة القائ ــد القبيل حتدي
يلبيــا. فوفًقــا للتقديــرات؛ فقبيلــة الورفلــة يه أكــرب القبائــل عــدًدا يف إفريقيــا ويف يلبيــا بــدًءا 
مــن مدينــة بــي الويلــد امتــداًدا لألماكــن املحيطــة. لكــن هنــاك قبائــل أخــرى يف الــرق؛ 
مثــل املقارحــة والعبيــدات واملســامري والعواقــري واملغاربــة، وقبائــل أخــرى يف اجلنــوب؛ مثــل 

اتلبــو والطــوارق والزويــة وأوالد ســليمان. 

املشــلكة اخلامســة يه معضلــة عســكرة الــرصاع. فهــو جوهــر املعضــالت الــي تعرقــل 
ــزي  ــي مرك ــل أم ــد فاع ــث ال يوج ــذ اعم 2011 إىل اآلن؛ حي ــا من ــتقرار يف يلبي ــة االس مرحل
ــات  ــة وأن املؤسس ــة، خاص ــا اللييب ــن يف اجلغرافي ــة األم ــر وظيف ــتطيع أن حيتك ــح يس واض
العســكرية الليبيــة انقســمت ىلع نفســها اعم 2011، وباتلــايل صعــدت امليليشــيات العســكرية، 
واســتطاعت أن تتغــول ىلع ادلولــة يف هــذه الوظيفــة. كمــا أنــه وفًقــا تلقديــرات األمــم املتحدة 
منــذ ثالثــة أشــهر، فــإن عــدد األســلحة املوجــودة ىلع األرايض الليبيــة يقــدر بنحــو 29 مليــون 
قطعــة مــا بــني خفيفــة ومتوســطة وثقيلــة، وهــو مــا يفــرض إشــايلة ضخمــة خاصــة فيمــا 

يتعلــق بكيفيــة إصــالح القطــاع األمــي وإاعدة اهليلكــة. 
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ــغ  ــة تصي ــة ذات طبيعــة صوفي ــا دول املشــلكة السادســة يه مشــلة اتليــار ادليــي. فليبي
ــادي  ــلي واجله ــار الس ــا اتلي ــد فيه ــرى، صع ــال دول أخ ــا ح ــن حاهل ــيب. لك ــدان اللي الوج
واإلخــواين، وباتلــايل تعرضــوا حلالــة مــن العســكرة. ومــن ثــم أصبــح اتليــار ادليــي يف يلبيــا 
تيــاًرا هجينًــا، ولــم يعــد تيــاًرا إســالميًّا سياســيًّا باملعــى اتلقليــدي. فهــو يعتمد ىلع العســكرة 
وأيًضــا ىلع اتلحالفــات ابلينيــة، وهــو مــا أســهم يف تفاقــم إشــايلة عــدم االســتقرار يف يلبيــا. 

ــا  ــهدت يلبي ــث ش ــل؛ حي ــة اتلدوي ــرية ويه معضل ــابعة واألخ ــلكة الس ــل إىل املش وننتق
 تدويــاًل منقوًصــا بعــد تدخــل حلــف شــمال األطلنطــي )انلاتــو( إلســقاط القــذايف
يف اعم 2011 اذلي 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 األخــرية، بــاءت مجيــع املــرواعت الــي صيغــت إلاعدة دمــج امليليشــيات بالفشــل. 

ــر  ــذه األط ــول إن ه ــا أن نق ــرصاع، يمكنن ــل ال ــن مراح ــث ع ــل باحلدي ــل أن ننتق وقب
ــيل: ــا ي ــا؛ ويه كم ــرصاع يف يلبي ــية لل ــص رئيس ــلكت خصائ ــة ش اهليلكي

ــل ىلع  	 ــلطة، ب ــط ىلع الس ــس رصااًع فق ــذر ولي ــد ومتج ــيب رصاع ممت ــرصاع اللي ال
ــة.  ــة واالجتماعي ــة واملنطقي ــات ادليني ــروات واهلوي ال

ــد  	 ــيطرة ىلع قواع ــه الس ــزي يمكن ــل مرك ــدون فاع ــل ب ــوة يف ادلاخ ــار الق انتش
اللعبــة، ومــن ثــم صياغــة بنــاء ســيايس أو أمــي أو اجتمــايع داخــل يلبيــا، وهــو مــا 
يقابلــه انتشــاًرا للقــوة يف اخلــارج؛ فالســاحة الليبيــة تشــهد حمــاور إقليميــة متعــددة 

ــة.  ومتناقض

ــة  	 ــة. وربمــا ادلول ــار املركــزي الســائد املســئول عــن إفــراز فكــرة اهلوي غيــاب اتلي
ــا ســائًدا حيظــى  ــا مركزيًّ ــاًرا اجتماعيًّ ــك تي ــي تمل ــة ال ــة العربي ــدة يف املنطق الوحي
بقــدر كبــري مــن اتلجانــس ىلع املســتوى اهلويــايت يه مــرص، وهــو مــا يفــر فكــرة 
ــات  ــض املجتمع ــاين بع ــاذا تع ــر مل ــض يف ــرص، وىلع انلقي ــة يف م ــتقرار ادلول اس

ــة.  املتشــظية مــن عــدم اســتقرار فكــرة ادلول

تعر االنتقال السيايس ملراحل ما بعد ثورة 2011.  	
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ثانًيا: مراحل الرصاع اللييب

يمكــن تقســيم املراحــل الــي مــر بهــا الــرصاع الليــيب إىل ســبع مراحــل منــذ اعم 2011 
إىل اعم 2020، خاصــة وأننــا نشــهد اتلدخــل العســكري الــرتيك يف يلبيــا منــذ ينايــر 2020 اذلي 
عــربَّ باألســاس عــن جمموعــة مــن املراحــل الســابقة يف عمــر الــرصاع الليــيب، ومنــذ اعم 2011 

ىلع وجــه اتلحديــد. 

ــرز املجلــس الوطــي االنتقــايل بعــد ســقوط نظــام  املرحلــة األوىل: يف اعيم 2011 و2012، ب
ــي  ــس ال ــذا املجل ــية هل ــة األساس ــن املعضل ــزاب. لك ــام لألح ــال الع ــح املج ــذايف وفت الق
نعانيهــا إىل ايلــوم، هــو تكريســه ملــا يســى بانلظــام األمــي اهلجــني. فنحــن نتحــدث عــن 
ــدأت  ــا ب ــتقرار، ولكنه ــدم االس ــوىض وع ــن الف ــة م ــِدث حال

ُ
ــي حت ــيات ال ــة امليليش مافح

باألســاس منــذ اســتيعاب امليليشــيات يف نظــام أمــي هجــني. وهــذا االســتيعاب لــم يكــن 
ــة  ــار االنتخابي ــة املق ــام محاي ــيات مه ــث أولك للميليش ــميًّا؛ حي ــل اس ــا، ب ــا حقيقيًّ إدماًج
ــة تســتطيع  ــاء مؤسســة عســكرية وطني ــاك اهتمــام ببن ــم يكــن هن والســفارات، وباتلــايل ل

ــة.  ــا الليبي ــر اجلغرافي أن تدي

ــاك آمــال كبــرية  ــل يف انعقــاد املؤتمــر الوطــي العــام، واكنــت هن املرحلــة اثلانيــة: وتتمث
ــار  ــح اتلي ــق. وجن ــوح يف األف ــتقرار يل ــل االس ــا جع ــو م ــا وه ــات يف يلبي ــد أول انتخاب لعق
ــة  ــوز املرحل ــل أن حي ــود جربي ــل حمم ــة الراح ــة بزاعم ــوى ادليمقراطي ــف الق ــدين بتحال امل
ــك،  ــم ذل ــن رغ ــواين. لك ــاء اإلخ ــة وابلن ــزب العدال ــاله ح ــات، وت ــذه االنتخاب األوىل يف ه
اســتطاعت املجمــواعت اإلخوانيــة داخــل هــذا املجلــس، باتلحالــف مــع بعــض الســلفيني، 
ــون العــدل الســيايس. وباتلــايل ســيطرت  ــا يســى بقان ــار املــدين عــرب م االنقــالب ىلع اتلي
ــة اإلخــوان  ــادة جلماع ــها املعت ــة نفس ــام، بالطريق ــي الع ــر الوط ــك املجمــواعت ىلع املؤتم تل
ــة،  ــذه املرحل ــرز يف ه ــة األب ــل انلقط ــا يمث ــو م ــة. وه ــات االنتخابي ــيطرة ىلع ادلينامي يف الس
ويه فكــرة االســتقطاب، ممــا أســهم يف تويلــد احتقانــات سياســية وأفشــل املرحلــة االنتقايلــة 

ــا.  تقريبً

ــث  ــواب؛ حي ــس انل ــام إىل جمل ــي الع ــر الوط ــال املؤتم ــل يف انتق ــة: وتتمث ــة اثلاثل املرحل
جنــح اتليــار املــدين يف حتقيــق املرتبــة األوىل، وتــاله أيًضــا مجاعــة اإلخــوان، ثــم بقيــة خرائــط 
املســتقلني. ومــن اجلديــر باذلكــر أن يلبيــا دليهــا بنيــة مدنيــة قويــة، واحلديــث عــن تغــول 
ــار  ــة يوجــد بهــا تي ــا دول ــار ادليــي هــو حديــث معســكر بصــورة أكــرب. فرغــم أن يلبي اتلي

إســاليم أو جهــادي، فــإن املــزاج العــام الليــيب مــزاج مــدين. 
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ــرق والغــرب،  ــني ال ــا ب ــا م ــة 2014، انقســمت الســلطة يف يلبي ــة الرابعــة: يف يوني املرحل
وأصبــح هنــاك حكومتــان يف يلبيــا، وباتلــايل ظهــر مــا يســى بـ»حــرب صيــف 2014« الــي 
ــة  ــور، خاص ــة« يف الظه ــة الكرام ــدأت »معرك ــا ب ــن هن ــيب، وم ــي اللي ــش الوط ــا اجلي بدأه
ــا يف هــذا اتلوقيــت يف انلصــف اثلــاين مــن 2014 أصبــح حيفــل بمجموعــة مــن  أن رشق يلبي
اجلمــااعت اإلرهابيــة؛ مثــل مجاعــة 17 فربايــر ، وهــذه اجلمــااعت اكنــت تهيمــن ىلع بنغــازي 
ــور  ــدأ ظه ــا ب ــن هن ــن م ــت. لك ــذا اتلوقي ــرصي يف ه ــويم امل ــن الق ــرت ىلع األم ــا أث وربم
اجليــش الوطــي الليــيب كتيــار يســى بلنــاء فاعــل مركــزي يمكنــه الســيطرة ىلع األداء األمــي 

ــيب.  يف ادلاخــل اللي

ــمرب 2015.  ــريات« يف ديس ــاق الصخ ــر »اتف ــام ظه ــذا االنقس ــة هل ــة اخلامســة: نتيج املرحل
ــس  ــني وتكري ــق تقن ــغ بمنط ــث صي ــا اآلن؛ حي ــي نعانيه ــكالت ال ــد املش ــا أح ــو أيًض وه
ــل، ختلــل هــذا االتفــاق بعــض اثلغــرات األساســية، خاصــة مــا يتعلــق  اتلقســيم. ويف املقاب
ــة  ــل قضي ــا جتاه ــايس، وأيًض ــس الرئ ــب إىل املجل ــكال املناص ــيب وإي ــي اللي ــش الوط باجلي

ــة رئيســية يف هــذا الــرصاع.  ــل باألســاس معضل ــي تمث ــع انلفــط ال ــة توزي عدال

املرحلــة السادســة: مــن اعم 2017 إىل اعم 2019، انتقــل الــرصاع الليــيب إىل مرحلــة أخــرى 
ــة ــااعت اإلرهابي ــن اجلم ــازي م ــري بنغ ــح يف تطه ــث جن ــوة؛ حي ــيب بق ــش اللي ــود اجلي  بصع
اعم 2017، ثــم تطهــري درنــة مــن اإلرهــاب اعم 2018، ثــم الســيطرة ىلع اجلنــوب يف ينايــر وفرباير 
اعم 2019. واملفارقــة أنــه، ىلع اجلانــب اآلخــر، يف هــذه املرحلــة اســتطاع اجليــش الليــيب تغيــري 
موازيــن القــوة وأصبــح يســيطر ىلع اغبليــة األرايض الليبيــة مــن انلاحيــة اجلغرافيــة يف الــرق 
واجلنــوب، وأيًضــا ملــك الســيطرة ىلع انلفــط رغــم أنــه ال يســيطر ىلع اعئداتــه الــي تذهــب 
ــض  ــب بلع ــه كروات ــات اعئدات ــن توزيع ــزء م ــب ج ــس، ويذه ــزي يف طرابل ــك املرك إىل ابلن
ــم  ــايل ل ــدأت يف اعم 2012. وباتل ــي ب ــني ال ــي اهلج ــام األم ــلكة انلظ ــة ملش ــيات نتيج امليليش
يكــن يتبــى أمــام ســيطرة اجليــش الليــيب ســوى الغــرب الليــيب، ومــن هنــا ظهــرت »معركــة 
ــن  ــاين م ــف اثل ــا، يف انلص ــرب يلبي ــف 2018« يف غ ــرب صي ــبقتها »ح ــي س ــس« ال  طرابل
اعم 2018. وشــهد غــرب يلبيــا معــارك حــادة بــني امليليشــيات؛ ميليشــيات طرابلــس، وباتلــايل 

تدخلــت األمــم املتحــدة آنــذاك وصاغــت اتفاقـًـا للرتتيبــات األمنيــة لكنــه لــم ينجــح. 

املرحلــة الســابعة: جــاءت بعــد ذلــك »معركــة طرابلــس« يف إبريــل 2019، مــؤرًشا ملرحلــة 
جديــدة، خاصــة أنــه لــم يبــق ســوى غــرب يلبيــا يف ســيطرة اجليــش الوطــي الليــيب. لكنــه 
ــان أو  ــواًء يف غري ــة، س ــذه املعرك ــة ه ــة يف بداي ــق خمتلف ــيطرة ىلع مناط ــن الس ــم م ىلع الرغ
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صرباتــة أو رصمــان، فقــد حدثــت تراجعــات يف يونيــة 2019 واســتعادت امليليشــيات غريــان 
مــرة أخــرى. وتكمــن املشــلكة األساســية يف معركــة طرابلــس يف أن امليليشــيات الــي اكنــت 
ــيب  ــي اللي ــش الوط ــام اجلي ــا أم ــدت مؤقتً ــد، توح ــه اتلحدي ــف 2019 ىلع وج ــازع يف صي تتن
رغــم مــا بينهــا مــن مشــكالت بــدأت يف الظهــور مؤخــًرا. ومــا ســاعدها يف ذلــك أيًضــا هــو 
اتلدخــل الــرتيك اذلي بــدا بشــل أكــر وضوًحــا يف نوفمــرب 2019 يف ضــوء االتفــاق األمــي بــني 
الــراج وتركيــا، واتفــاق آخــر لرتســيم احلــدود ابلحريــة. واكن هــدف تركيــا مــن ذلــك لكــه 
هــو عرقلــة أيــة مــرواعت تعــاون ىلع اغز املتوســط، خاصة بــني مرص وقــربص 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 2020، حتــول اتلدخــل الــرتيك إىل شــل رســي، وشــهدنا يف األشــهر الســتة 
ــع  ــن م ــة 2020، بالزتام ــارس إىل 5 يوني ــهر م ــة ش ــع نهاي ــدأت م ــة ب ــريات ميداني ــرية تغ األخ
إطــالق عمليــة »اعصفــة الســالم« آنــذاك. ويف احلقيقــة دون شــك، فــإن اتلدخــل العســكري 
ــيتم  ــا س ــا مل ــن وفًق ــس. لك ــة طرابل ــوى يف معرك ــات الق ــرًيا يف توازن ــدث تغي ــرتيك أح ال
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 طويــاًل؛ وذلــك لوجــود ميليشــيات متنازعــة 
وخمتلفــة، وإن تراجعــت معركــة طرابلــس أو حــدث وقــف إطــالق انلــار، فمــن املتوقــع أن 
ــب  ــك إىل اجلان ــد ذل ــرصاع بع ه ال ــيوَجَّ ــرصاع، وس ــياوية يف ال ــل امليليش ــؤالء الفواع ــدأ ه يب
الــرتيك. 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 بــني 15000 إىل 20000 مرتــزق، وباتلــايل فــي تــدرك أنهــا يف بيئــة قلقــة وغــري مســتقرة قــد 

ال تمكنهــا مــن االســتمرار إن ظلــت بهــذا الوضــع. 
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ثاثلًا: حتالفات ادلاخل اللييب

بالنســبة إىل حتالفــات رشق يلبيــا؛ فــي قائمــة ىلع اجليــش الوطــي الليــيب، ويصطــف معه 
جملــس انلــواب والقــوى الفيدرايلــة وأنصــار انلظــام الســابق والقــوى القبليــة؛ مثــل العواقــري 
والعبيــدات والزويــة وأوالد ســليمان وجــزء مــن الطــوارق، وأيًضــا بعــض الكتائــب ذات الطابع 
الســلي املدخــيل. بينمــا يف غــرب يلبيــا، هنــاك حتالفــات داخــل انلطــاق الليــيب ومعهــا جــزء 
مــن أعضــاء املجلــس الليــيب واملجلــس األىلع لدلولــة وقــوى اإلســالم الســيايس بمختلــف 
ــة  ــيات مرصات ــل ميليش ــرى؛ مث ــية أخ ــوى رئيس ــكرية، وق ــاوية والعس ــا امليليش تركيباته

وزنتــان والزاويــة واألمازيــغ وأيًضــا كتائــب ســلفية مــن اخلليــج. 

لكن هناك بعض املعضالت في تحالفات الداخل الليبي؛ وهي:

ــة  	 ــا ثقاف ــة دليه ــة القبلي ــات املجتمعي ــة وأن ابليئ ــة، خاص ــري ثابت ــود والءات غ وج
ــري،  ــدٍّ كب ــر إىل ح ــا يف ــو م ــح. وه ــرص أو الراب ــل إىل املنت ــق باملي ــة تتعل مكرس
باإلضافــة إىل عوامــل أخــرى باتلأكيــد، ملــاذا تُفقــد الســيطرة ىلع مســاحات واســعة 
ــهدتها  ــي ش ــة ال ــريات امليداني ــاء اتلغي ــال، أثن ــبيل املث ــى س ــة. فع ــااعت قليل يف س
الفــرتة مــن مــارس إىل يونيــة 2020، فُقــدت الســيطرة ىلع 8 مــدن يف الســاحل الغــريب 
يف 8 ســااعت تقريبـًـا، ويه أحــد العوامــل الــي تفــر ادليناميــات الرصاعيــة يف يلبيــا 

واتلغــري الريــع حنــو امليــل إىل املنتــرص.

غيــاب اتلجانــس النســيب؛ فهــذه اتلحالفــات ليســت قائمــة ىلع مــروع ســيايس،  	
وباتلــايل توحــدت يف مواجهــة اخلصــوم وهــذا ينطبــق ىلع الطرفــني. 

عسكرة هذه اتلحالفات. 	

انكشاف هذه اتلحالفات للخارج بسبب حرب الواكلة داخل يلبيا.  	

ــد  ــد، فق ــه اتلحدي ــان ىلع وج ــا حــدث يف زنت ــة، م ــوالءات املتقلب ــال ىلع مشــلكة ال ومث
ــوة أساســية تدعــم اجليــش الوطــي الليــيب يف حــرب صيــف 2014،  ــان ق ــة الزنت ــت قبيل اكن
ولكــن يف معركــة طرابلــس لــم تكــن داعمــة هل. وهــذا يضيــف إىل العوامــل األخــرى عنــد 

حماولــة تفســري تغــري ديناميــات الــرصاع. 
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األمــر اآلخــر اذلي جيــب فهمــه يف ديناميــات اتلحالفــات هــو أنــه تقريبًــا هنــاك انقســام 
ــر  ــد وآخ ــار مؤي ــة تي ــكل مدين ــد؛ ب ــه اتلحدي ــا ىلع وج ــرب يلبي ــي غ ــة، ف يف لك مدين
معــارض. فمثــاًل يف مدينــة الزاويــة غــرب طرابلــس، اكنــت تميــل قبيلــة ترهونــة باألســاس 
إىل اجليــش الوطــي الليــيب. وهنــاك أيًضــا قبيلــة الزنتــان فبالرغــم مــن تغــري والءاتهــا، فقــد 
ظــل فصيــل منهــا بقيــادة إدريــس مهــدي منــارًصا للجيــش الوطــي. بينمــا يف املقابــل، اكنــت 

ــة امليليشــيات املوجــودة يقودهــا أســامة اجلويــيل يف املنطقــة.  اغبلي

ل.  للعامــل اخلــاريج دور كبــري يف صياغــة الــرصاع الليــيب، خاصة وأنــه رصاع داخــيل مدوَّ
وتســتهدف جهــود القــوى اإلقليميــة مثــل مــرص منــع اتلدخــالت األجنبيــة فقــط. وإذا أردنــا 
اســتعراض القــوى اخلارجيــة املرتبطــة بادلاخــل، فهنــاك قــوى داعمــة لــرق يلبيــا؛ يه مــرص 
وروســيا وفرنســا واإلمــارات والســعودية وايلونــان وقــربص. وبالرتكــز ىلع مــرص، فــإن رؤيتهــا 
أكــر وضوًحــا وتعــد نابعــة مــن حالــة اإلقليــم، واهلــدف األســايس ملــرص يف يلبيــا هــو بنــاء 
دولــة وطنيــة هلــا مؤسســات تســتطيع أن تســيطر ىلع الوظائــف األساســية لدلولــة، ومــن هــذا 
املنطلــق جــاء ادلعــم املــرصي للجيــش الوطــي الليــيب. ومــن اجلديــر باذلكــر دور مــرص يف 
تــويل مفاوضــات توحيــد اجليــش الليــيب يف القاهــرة، الــي اشــتملت ىلع 7 جــوالت تفاوضيــة 
ا حلــل معضلــة القطــاع األمــي. لكــن لألســف تدخلــت بعــض  وأنتجــت أفــاًرا جيــدة جــدًّ
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 اتلغــريات انلاجتــة عــن »معركــة طرابلــس« الــي ســوف تؤثــر ىلع ارتباطــات 
ادلاخــل الليــيب، فإنــه مــن بــني االجتاهــات األساســية الــي ينبــي مالحظتهــا يف هــذا الســياق:

ــن القــوى  	 ــا يغــري موازي ــا ربم ــا نوعيًّ اتلقــارب املــرصي اجلزائــري، اذلي يعــد اجتاًه
إن اســتمر. فهنــاك توافــق كبــري بــني رؤيــي ادلوتلــني جتــاه األزمــة الليبيــة. ورغــم 
وجــود بعــض اتلباينــات يف بعــض وجهــات انلظــر بــني الطرفــني يف بعــض القضايــا؛ 
ــا مبــارًشا مشــرتاًك للطرفــني. وباتلــايل بــدأ ظهــور  فــإن اتلدخــل الــرتيك خلــق حتديً
ــدأت  ــث ب ــرية؛ حي ــرتة األخ ــالل الف ــري خ ــرصي اجلزائ ــارب امل ــن اتلق ــة م حال
 اجلزائــر يف االخنــراط يف األزمــة الليبيــة، واتضــح ذلــك يف ترصيــح الرئيــس اجلزائــري 
ــل  ــوى ح ــا س ــة يف يلبي ــل لألزم ــه »ال ح ــدث بأن ــا حت ــون حينم ــد تب ــد املجي عب
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إقليــي«، بينمــا وضــع الرئيــس املــرصي عبد الفتــاح الســيي حــدوًدا صارمــة يف 
ملــي رست واجلفــرة بأنهمــا خــط أمحــر بالنســبة ملــرص. وباتلــايل هنــاك تقــارب ىلع 
ــر يف  ــني مــرص واجلزائ ــاون بالفعــل ب ــم اتلع ــح، وإن ت مســتوى اتلرصحيــات واملصال

هــذا امللــف، فلــن تســتقر تركيــا طويــاًل يف يلبيــا. 

ــح لك  	 ــا، وذلــك حبكــم تقــارب أهــداف ومصال ــز اتلحالــف بــني قطــر وتركي تعزي
منهمــا يف يلبيــا. ومــن اجلديــر باذلكــر أن قطــر اكنــت تســتخدم تركيــا يف شــحنات 
الســالح يف انلصــف األول مــن األزمــة الليبيــة منــذ اعم 2011 إىل اعم 2017. لكــن 
بعــد ذلــك، تركيــا يه الــي باتــت تســتخدم قطــر، خاصــة بعــد أزمــة املقاطعــة يف 
ــاء العالقــات مــع شــبات امليليشــيات.  ــة 2017، وأصبحــت تســتفيد منهــا يف بن يوني

تشــارك إيــران مــع تركيــا يف وجهــة انلظــر؛ حيــث تبحــث طهــران عــن موطــئ قــدم  	
ــن مــن  ــة. لك ــة الليبي ــور واضــح يف األزم ــم يكــن هلــا ظه ــه ل ــا، رغــم أن يف يلبي
الواضــح أن اتلدخــل العســكري الــرتيك، أغــرى طهــران باتلدخــل عســكريًّا يف يلبيــا، 
وباتلــايل الضغــط ىلع املحــور املــرصي اخلليــي وأيًضــا املشــاركة يف االســتفادة مــن 

أزمــة ابلحــر املتوســط وربطــه باتلواجــد اإليــراين يف ســوريا. 

ــد  	 ــرق، بع ــة يف ال ــيب، خاص ــل اللي ــات ادلاخ ــم حتالف ــريص دلع ــاين وق ــاه يون اجت
ــربص،  ــان وق ــح ايلون ــن يف صال ــم يك ــراج اذلي ل ــة ال ــع حكوم ــا م ــاق تركي اتف

ــة.  ــراط يف األزم ــوا إىل االخن ــم توجه ــن ث وم

ــي  	 ــمال األطلنط ــف ش ــة حل ــبب أزم ــا؛ بس ــاه تركي ــا جت ــايب لفرنس ــف الضب املوق
ــيا.  ــع روس ــيق م ــة اتلنس ــو(، وبداي )انلات

حماولــة إيطايلــا الســتيعاب اتلدخــل الليــيب، ويه حماولــة برامجاتيــة بــدون شــك مــن  	
خــالل املشــاركة يف تراخيــص انلفــط والطاقــة يف هــذه املنطقــة. 

رابًعا: مداخل التسوية السياسية

تنقسم مداخل التسوية السياسية حلل األزمة الليبية إىل أربعة مداخل أساسية؛ يه:

املدخــل األول هــو أن يلبيــا حتتــاج إىل مــروع ســيايس مركــزي/ ال مركــزي. فهنــاك - 1
ــيطرة ىلع  ــتطيع الس ــزي يس ــل مرك ــود فاع ــل يف وج ــة تتمث ــة هام ــل للمركزي مداخ
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ــاك حاجــة إىل  ــة أخــرى، هن ــا الشاســعة وحيتكــر األمــن، ومــن ناحي هــذه اجلغرافي
ــاوت  ــألة اتلف ــة ومس ــة واجلغرافي ــا االجتماعي ــبب طبيعته ــا بس ــة يف يلبي الال مركزي
يف عمليــة اتلنميــة. ومــن هنــا تــأيت أهميــة مبــادرة »إعــالن 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 الــرصاع الليــيب حــى 
اآلن؛ فليــس منطقيًّــا أن يســيطر اجليــش الوطــي الليــيب ىلع اغبليــة انلفــط يف يلبيــا، 
بينمــا تذهــب اعئداتــه إىل األطــراف الــي حتاربــه. وتســتطيع آيلــة املجلــس الرئايس 

املنتخــب جتــاوز كثــري مــن املشــكالت الــي خلفتهــا أزمــة الصخــريات. 

املدخــل اثلــاين هــو إصــالح قطــاع األمــن. فــإن معضلــة يلبيــا يه كيفيــة مواجهــة - 2
انلظــام األمــي اهلجــني. كمــا توضــح خريطــة امليليشــيات ابلــارزة يف غــرب يلبيــا، 
ــات  ــادي وعملي ــوذ االقتص ــل وىلع إدارة انلف ــة، ب ــيطرة األمني ــزاع ىلع الس ــاك ن هن
اتلهريــب. وباتلــايل لــن يمكــن بنــاء اســتحقاق ســيايس بــدون إصــالح املنظومــة 

األمنيــة.

املدخــل اثلالــث هــو عدالــة توزيــع املــوارد. ويه مســألة تتجــاوز املعضلــة اهليلكيــة - 3
لألقايلــم الليبيــة.

ــة، 4-  ــة أو املناطقي ــواء القبلي ــة س ــات االجتماعي ــوية األزم ــو تس ــع ه ــل الراب  املدخ
ــل.  ــني القبائ ــات ب ــوب خالف ــورة 2011 أدت إىل نش ــد ث ــات بع ــة وأن االحتقان خاص

ــف  ــم وق ــم يت ــا ل ــرصااعت م ــن ال ــة م ــرة مفرغ ــدور يف دائ ــا ت ــتظل يلبي ــة، س ويف انلهاي
اتلدخــالت اخلارجيــة، وهــذا لــن يتــم إال بتحقــق االتفــاق بــني الليبيــني أنفســهم واحلــد مــن 

اتلدخــالت األجنبيــة. 
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 حمارضة 
»موازين القوى يف املشهد اللييب«)1(

السفري ادلكتور حممد بدر ادلين زايد)2(

اثلالثاء، املوافق 14 يويلو 2020

يكتســب الشــأن الليــيب أهمية كبــرية بالنســبة ملرص بوجــه خــاص، وللوضــع ادلويل ودول 
ابلحــر املتوســط بوجــه اعم. وتتجســد أهميــة األزمــة الليبيــة الراهنــة يف جانبــني أساســيني؛ 
األول: يتعلــق بانعاســاتها املبــارشة ىلع األمــن القــويم املــرصي والعــريب، واثلــاين: يتعلــق يف 
كونهــا أزمــة اكشــفة ألبعــاد وتطــورات انلظــام ادلويل واألوضــاع ادلويلــة واإلقليميــة الراهنــة. 
فمــن خــالل املوقــع اجلغــرايف اهلــام لليبيــا، يتضــح ملــاذا تكتســب أهميــة اســرتاتيجية كبــرية 

مــن انلاحيــة اجلغرافيــة، وباإلضافــة أيًضــا إىل ثرواتهــا الكبــرية انلفطيــة وغريهــا. 

: مراحل تطور األزمة الليبية
ً

أوال

ــة الــي نواجههــا،  ــة للتدويــل؛ مثــل األزمــات األخــرى اإلقليمي تعرضــت األزمــة الليبي
ــوريا،  ــي س ــوم األول. ف ــن ايل ــة م ــة الليبي ــت األزم ل ــورية، ُدوِّ ــة الس ــا لألزم ــن خالفً لك
ــس  ــهدتها تون ــي ش ــورات ال ــد اتلط ــريب وبع ــع الع ــي بالربي ــا س ــد م ــة بع ــورت األزم تط
ومــرص، واكتســبت بعــًدا داخليًّــا يف ابلدايــة، لكــن رساعن مــا بــدأ ادلور ادلويل يف الظهــور. 
ــا منــذ بدايــات اثلــورة يف يلبيــا ضــد انلظــام  لكــن يف حالــة يلبيــا، بــدأ ادلور ادلويل تقريبً
ــف  ــل حل ــي بتدخ ــل الفرن ــط اتلدخ ــك يف نم ــى ذل ــذايف. وجت ــر الق ــد معم ــابق للعقي الس
ــل  ــيايس واتلدخ ــور الس ــل اتلط ــر ىلع ش ــا أث ــا مم ــادة فرنس ــو( بقي ــي )انلات ــمال األطلنط ش
ادلويل يف يلبيــا بعــد ذلــك. واكن هــذا تدخــاًل ىلع املســتوى اجلــوي، أمــا ىلع املســتوى األريض، 
ــا يف تســليح وتمويــل ميليشــيات اإلســالم الســيايس  مارســت لكٌّ مــن تركيــا وقطــر دوًرا مهمًّ

االســرتاتيجية  ادلراســات  مركــز  نظمهــا  الــي  املحــارضات  سلســلة  ضمــن  املحــارضة  هــذه  تــأيت   )1(
الفــرتة املرصيــة« خــالل  السياســة  الليــيب: خيــارات  املشــهد  »تطــورات  اإلســكندرية حــول   بمكتبــة 

من 13 إىل 16 يويلو 2020 عرب ابلث املبارش ىلع الصفحة الرسمية للمركز ىلع موقع الفيسبوك. 
)2( مساعد وزير اخلارجية سابًقا.
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واملعارضــة الليبيــة بشــل اعم. ويف هــذه املرحلــة بعــد ســقوط نظــام الرئيــس القــذايف، تراجــع 
دور فرنســا نســبيًّا واتلبــس الوضــع بشــدة يف ادلاخــل الليــيب. 

بــدأت امليليشــيات تســيطر ىلع املــدن واملراكــز الرئيســية يف املجتمــع الليــيب، واســتطاعت 
حتقيــق ذلــك ســواًء حبصوهلــا ىلع الســالح مــن اخلــارج، خاصــة مــن تركيــا وقطر وبعــض دول 
غربيــة أيًضــا، أو مــن خــالل االســتيالء ىلع ترســانات وخمــازن الســالح احلكــويم الليــيب مــن 
خــالل أســلحة ومعســكرات اجليــش الليــيب الــي تــم قذفهــا واهلجــوم عليهــا جويًّــا بواســطة 
حلــف شــمال األطلنطــي، ممــا أدى إىل تشــتت قــوات اجليــش الليــيب وعمــوم حالــة الفــوىض. 
ا بعــد ثــورة 25 ينايــر  ومــن اجلديــر باذلكــر، أن مــرص أثنــاء هــذه املرحلــة اكنــت منشــغلة جــدًّ
2011 يف مرحلــة سياســية داخليــة صعبــة اســتمرت إىل اعم 2013، ممــا اكن هل انعاســات هامــة 

ىلع الوضــع الليــيب. 

بعــد القــذف اجلــوي الفرنــي وبعــد دور فرنســا الرئيــي يف اإلطاحــة بالرئيــس القذايف، 
ــة  ــة تقليدي ــراف أوروبي ــدأت أط ــي، وب ــدلور الفرن ــيب ل ــع النس ــن الرتاج ــوع م ــدث ن ح
ذات املصالــح والعالقــات يف يلبيــا، وىلع رأســها إيطايلــا، تمــارس دوًرا رئيســيًّا. واكنــت 
املراهنــة آنــذاك ىلع تشــجيع تيــارات اإلســالم الســيايس واحتوائهــا يف احلكــم. وبعــد فــوز 
ــأت  ــا، جل ــة يف يلبي ــات برملاني ــيايس يف أول انتخاب ــالم الس ــارات اإلس ــام تي ــدين أم ــار امل اتلي
امليليشــيات املســلحة - باتلمويــل القطــري وبالســكون اإليطــايل بشــل خــاص - إىل إرهــاب 
أعضــاء الربملــان الليــيب، ممــا أدى إىل خــروج وهــروب أعــداد كبــرية منهــم إىل خــارج ابلــالد. 

هــذا باإلضافــة إىل حمــارصة رئيــس الــوزراء الســابق عــيل زيــدان طــوال الوقــت.

ــت  ــة، اكن ــيايس يف املنطق ــالم الس ــدم اإلس ــة تق ــهد مرحل ــة اعم 2013 اذلي ش ــع نهاي م
ــالل  ــن خ ــس م ــيات، ولي ــالل امليليش ــن خ ــرى م ــة أخ ــة بدرج ــا مماثل ــاع يف يلبي األوض
العمــل الســيايس. فقــد ســيطرت امليليشــيات ىلع مناطــق ومــدن بأكملهــا يف بنغــازي ودرنــة 
ــان  ــني الربمل ــد ب ــدام حمت ــب ص ــم نش ــا. ث ــرية غرًب ــرى كث ــدن أخ ــس وم ــا، وىلع طرابل رشقً
وامليليشــيات املؤيــدة لإلســالم الســيايس الــي حاولــت الســيطرة ىلع العمليــة السياســية مــن 
ــوزراء مــن جانــب آخــر. وقــد اكن اتلدخــل اخلــاريج ملتبًســا بشــدة يف  جانــب، ورئيــس ال
هــذا اتلوقيــت؛ حيــث اكنــت إيطايلــا تمــارس دوًرا كبــرًيا يف العمــل ادلويل حتــت مظلــة األمــم 
ــك إىل صعــود اإلســالم  ــؤدي ذل ــث ي ــة الســيطرة ىلع اتلطــور الســيايس؛ حبي املتحــدة ملحاول

ــم. ــيايس إىل احلك الس
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ــرية  ــة 2013، ممــا اكن هل انعاســات كب ــرًيا يف 30 يوني أمــا مــرص، فقــد شــهدت تطــوًرا كب
ىلع الوضــع الليــيب واملنطقــة بأرسهــا. وأدت هزيمــة واحنســار تيــارات اإلســالم الســيايس إىل 
حماوتلهــا الرتكــز يف يلبيــا كخــط دفــاع آخــر. وانتقــل عــدد مــن العنــارص اإلرهابيــة املرصيــة 
ــيات  ــيطرة امليليش ــتغالل س ــة اس ــة؛ ملحاول ــة إىل األرايض الليبي ــن األرايض املرصي ــا م ذاته

املســلحة ىلع يلبيــا للقيــام بعملياتهــا اإلرهابيــة ضــد األهــداف املرصيــة. 

مــع بدايــات اعم 2014، زادت الضغــوط ىلع رئيــس الــوزراء الليــيب الســابق عــيل زيــدان، 
ــس  ــوة رئي ــا بدع ــت إيطايل ــا تقدم ا عندم ــدًّ ــرًيا ج ــأ كب ــايل خط ــب اإليط ــب اجلان وارتك
الــوزراء وكــذا رئيــس الربملــان نــوري أبــو ســهمني اذلي لــم يكــن يملــك األغلبيــة الافيــة 
واملنتــي إىل تيــارات اإلســالم الســيايس، إىل مؤتمــر دويل يف مــارس 2014 اكنــت تنظمــه األمــم 
ــوزراء  ــة ختبــط شــديدة يف هــذا املؤتمــر، وانســحاب رئيــس ال ــك إىل حال املتحــدة. وأدى ذل
بعــد ذلــك. ووجــد اتليــار اإلســاليم هــذا املوقــف تقويــة هل يف مواجهــة اتليــار املــدين، ومــن 
ــقاط  ــت إلس ــل اتلصوي ــان وفش ــة للربمل ــري قانوني ــة غ ــدت جلس ــس. وعق ــم اعد إىل طرابل ث
ــا  ــة، واعد بعده ــة اجللس ــد نهاي ــدين بع ــار امل ــن اتلي ــاء م ــرج األعض ــوزراء. وخ ــس ال رئي
بدقائــق أعضــاء اتليــار اإلســاليم األقليــة وصوتــوا بإســقاط رئيــس الــوزراء اذلي خــرج مــن 

ــا ىلع حياتــه، واكن قــد تعــرض لكثــري مــن الضغــوط.  ــا إىل أملانيــا خوفً ابلــالد هارًب

يف ضــوء ذلــك، ارتبــك املوقــف تماًمــا يف يلبيــا؛ حيــث ســيطرت امليليشــيات ىلع غــرب 
ــن  ــرت يلعل ــة حف ــكري الســابق خليف ــد العس ــر القائ ــه ظه ــت نفس ــا، ويف الوق ــا تدرجييًّ يلبي
انلضــال ضــد امليليشــيات يف إبريــل اعم 2014، ثــم اختــى جمــدًدا واعد بعــد ذلــك يف شــهرين 

ــدة يف منتصــف اعم 2014.  ــة جدي ــات برملاني ــد انتخاب بعــد عق

ــا بســبب إرهــاب امليليشــيات،  ُعقــدت االنتخابــات ولــم يكــن اإلقبــال اتلصويــي اعيلً
ــن يف  ــة الرافضــة تلوظيــف ادلي ــارات املدني ــوز اكســح للتي ــه أســفر مــرة أخــرى عــن ف لكن
ــر  ــيات، اضط ــه للميليش ــس وخضوع ــابق يف طرابل ــان الس ــة الربمل ــب جترب ــة. وتلجن السياس
ــة  ــاك حبري ــم هن ــوا عمله ــي يمارس ــا؛ ل ــربق يف رشق يلبي ــة ط ــرب إىل مدين ــاء إىل اهل األعض

أكــرب. 

يف هــذه املرحلــة، ظهــر إطــار دويل مهــم للتعامــل مــع الشــأن الليــيب عندمــا قــررت مــرص 
واجلزائــر وتونــس وانليجــر وتشــاد والســودان، إطــالق منــرب دويل دلول جــوار يلبيــا؛ وذلــك 
للتفاعــل وحماولــة إجيــاد تســوية ســلمية وحلــول للوضــع يف يلبيــا. وعقــد أول اجتمــاع هل يف 

اجلزائــر، ثــم اســتضافت مــرص االجتمــاع اثلــاين. 
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ــد  ــة، وباتلحدي ــض ادلول الغربي ــب بع ــن جان ــوم األول م ــذ ايل ــق من ــاك تعوي اكن هن
إيطايلــا، لفكــرة أن الربملــان املنتخــب هــو املمثــل الــريع الوحيــد للشــعب الليــيب. باإلضافــة 
إىل توجــه بعــض الساســة األوروبيــني لوضــع صيغــة سياســية تســمح بــإرشاك تيــارات اإلســالم 
ــا  ــم موقفه ــث اتس ــرة؛ حي ــذه الفك ــة ه ــرص ملقاوم ــعت م ــا س ــم. بينم ــيايس يف احلك الس
ــأن مصــدر الرعيــة هــو جملــس انلــواب  بالوضــوح اعتمــاًدا ىلع أســس قانونيــة تكفــل ب
ــار  ــوار يف إط ــرص ودول اجل ــا م ــت به ــي قام ــاالت ال ــور االتص ــو حم ــك ه ــيب. واكن ذل اللي

ــر.  ــة برئاســة اجلزائ ــة األمني ــة السياســية برئاســة مــرص، واللجن أعمــال اللجن

ــادرة للعمــل  ــه مــرص مب ويف أغســطس اعم 2014، ُعقــد مؤتمــر دلول اجلــوار أطلقــت في
ــس  ــة ملجل ــد الرعي ــو تأكي ــادرة ه ــاس املب ــا. واكن أس ــاع يف يلبي ــوية األوض ــيايس وتس الس
ــرى  ــية األخ ــارات السياس ــع اتلي ــم جتم ــة حك ــول إىل صيغ ــة الوص ــيب، وحماول ــواب اللي انل
بــدون اســتثناء، ىلع أال تكــون امليليشــيات الــي تورطــت يف العنــف ضمــن صيغــة احلكــم. 
ــه يف اجتــاه آخــر، خاصــة بعــد تعيــني مبعــوث  لكــن اتلوجــه األورويب اكن مــن الواضــح أن
ــن  ــاين م ــف اثل ــون. ويف انلص ــو يل ــو برناردين ــل، وه ــباين األص ــا إس ــد إىل يلبي ــي جدي  أم
ــول  ــة الوص ــة ملحاول ــة دويل ــادة عملي ــو قي ــذاك وه ــل ادلويل آن ــاس اتلدخ ــدا أس اعم 2014، ب
إىل تســوية. ودعمــت مــرص هــذه املبــادرة يف هــذا الصــدد؛ ألن مــرص يف مجيــع األحــوال هلــا 
تقايلــد سياســية يف دعــم العمــل ادلويل للوصــول إىل ترتيبــات متفــق عليهــا. رغــم أنهــا اكنــت 

تؤكــد يف الوقــت ذاتــه ىلع رضورة احــرتام أهليــة ورشعيــة جملــس انلــواب. 

ــة  ــذ نهاي ــدة من ــم املتح ــا األم ــة قادته ل ــية مطوَّ ــة سياس ــدأت عملي ــة، ب ــذه املرحل  يف ه
اعم 2014 إىل ســبتمرب اعم 2015 بعقــد »مؤتمــر الصخــريات« يف املغــرب، اذلي توصــل إىل صيغــة 
اعــرتض عليهــا جملــس انلــواب، وخــرج رئيــس املجلــس عقيلــة صالــح دون اتلوقيــع، بينمــا 
ــة  ــاق حكوم ــذا االتف ــن ه ــق ع ــع. وانبث ــاركوا يف اتلوقي ــس وش ــاء املجل ــض أعض ــي بع ب
ــاس الرئيــي يف املشــهد الليــيب اذلي أدى إىل  ــدأ مصــدر االتلب ــة، وب ــاق الوطــي الليبي الوف
لك اتلعقيــدات الــي نراهــا. ومــن اجلديــر باذلكــر أن حكومــة الوفــاق جــاءت برعيــة األمــم 
ــزال املواقــف  ــت وال ت ــك الوقــت، اكن ــذ ذل ــة جملــس انلــواب. ومن املتحــدة، وليــس برعي
ــار املــدين  ــح اتلي ــا يف اســتبعاد رشائ ــاق الــي بــدأت تدرجييًّ ادلويلــة يه دعــم حكومــة الوف
ورفــع مكــون اإلســالم الســيايس، وباتلــايل تغــريت بنيــة هــذه احلكومــة باتلدريــج يف ظــل 

صمــت دويل كبــري. 
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ــدم  ــن تق ــيب ع ــش اللي ــع اجلي ــة جتمي ــرت يف حماول ــة حف ــري خليف ــة املش ــفرت حرك أس
تدريــي، واســتطاع أن حيكــم ســيطرته ىلع املناطــق رشق يلبيــا وجنوبهــا خــالل اعيم 2017 
و2018. واكن ذللــك ناتــج مهــم للغايــة انعكــس ىلع مــرص بشــل واضــح ورصيــح وهــو تراجــع 
ــت تســتخدم الــرق  ــة اكن ــة يف مــرص، بمــا أكــد أن اجلمــااعت اإلرهابي ــات اإلرهابي العملي

ــة.  الليــيب بشــل خطــري للغاي

بــدأ حتــول املواقــف ادلويلــة يف اعيم 2018 و2019، تنبهــت فرنســا إىل أهميــة الوقــوف ضــد 
ــدأ قــدر مــن ادلعــم ادلويل – أو ادلعــم العســكري – لقــوات اجليــش  ــم ب امليلشــيات، ومــن ث
الليــيب. وأثــار ذلــك غضــب إيطايلــا الــي اكنــت وال تــزال تعيــش وهــم اســتعادة قــدر كبــري 
ــي  ــايل الفرن ــاليم اإليط ــق اإلع ــى بالرتاش ــا يس ــة م ــدأت مرحل ــا، وب ــا يف يلبي ــن نفوذه م
اذلي اســتغرق تقريبًــا اعيم 2018 و2019. لكــن هــذا الرتاشــق يف احلقيقــة اكن خيــدم مصلحــة 
انلفــوذ الــرتيك يف يلبيــا؛ ألنــه اكن مبنيًّــا ىلع افرتاضــات وهميــة بإمانيــة اســتعادة نفــوذ ســابق 

يف الشــأن الليــيب. 

ــاس والغمــوض وعــدم  ــزال املوقــف اإليطــايل يتســم بنســبة كبــرية مــن االتلب اكن وال ي
وضــوح الرؤيــة. تســى إيطايلــا إىل احلفــاظ ىلع اســتثماراتها ومصاحلهــا ابلرتويلــة الكبــرية يف 
يلبيــا، وتتطلــع بشــل أو آخــر إىل اســتعادة نفوذهــا الســيايس وعالقاتهــا املتمــزة مــع ادلولــة 
الليبيــة. ويف الوقــت ذاتــه، تصــورت إيطايلــا أن ذلــك ســوق يتحقــق بــرتك عنــارص اإلســالم 
ــارات  ــذه اتلي ــوم ه ــي تق ــم ال ــاء اجلرائ ــة إخف ــا، وحماول ــم ضمنيًّ ــا ودعمه ــيايس يف يلبي الس
وامليليشــيات يف غــرب يلبيــا دون أن تمدهــا باألســلحة. وهــو مــا أدى إىل اتلبــاس شــديد يف 

الوضــع ادلويل ويف احلركــة املحيطــة باملشــهد الليــيب. 

يف مواجهــة املوقــف اإليطــايل، يبــدو املوقــف الفرنــي واضًحــا تماًمــا؛ حيــث إن 
فرنســا دليهــا مصاحلهــا أيًضــا يف يلبيــا، ولكــن األهــم بالنســبة هلــا إدراك خطــورة ســيطرة 
ــط  ــي ودول وس ــاحل اإلفري ــا يف دول الس ــا ىلع مصاحله ــا وغرًب ــا جنوًب ــيات يف يلبي امليليش
ــية  ــوة سياس ــيات أو ق ــيطر ميليش ــو أن تس ــا ه ــاه فرنس ــا ختش ــك إن م ــا. ذلل ــرب إفريقي وغ
ــو حــرام يف  ــا ىلع دعــم تنظيمــات القاعــدة أو بوك ــم القاعــدة يف يلبي ــدة تلنظي ــة ومؤي مواتي
ا  ــا القــول إن املخــاوف الفرنســية قريبــة جــدًّ ــا. ويمكنن الصحــراء اإلفريقيــة وغــرب إفريقي
مــن خمــاوف ادلول اجلــوار الليــيب، ســواًء 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 
املــالذ اآلمــن هلــذه القــوى اإلرهابيــة واتلخريبيــة. وادليلــل ىلع ذلــك، أنــه عنــد تقــدم اجليش 
الليــيب للســيطرة ىلع غــرب يلبيــا وجنوبهــا، اخنفضــت العمليــات اإلرهابيــة بدرجــة كبــرية يف 

ــا أي مــرص.  ــا أو رشقه ــوب يلبي دول اجلــوار، ســواًء جن

يــأيت بعــد ذلــك املوقــف الــرويس. ومــن اجلديــر باذلكــر أنــه مــن انلاحيــة األيديولوجيــة، 
ــنوات  ــذ س ــة من ــن يف السياس ــف ادلي ــارات توظي ــد تي ــت ض ــف ثاب ــا موق ــيا هل ــإن روس ف
ــا  طويلــة، ويرجــع ذلــك ملخــاوف داخليــة يف روســيا، كمــا أنهــا تــرى هــذه اتليــارات خصًم
هلــا ســواًء يف ســوريا أو يف غريهــا مــن دول املنطقــة. وذلــك يفــر املعلومــات املطروحــة حــول 

دعــم روســيا أيًضــا لقــوات اجليــش الليــيب. 

ــد  ــني تأيي ــرتاوح ب ــاس وال ننتقــل إىل املوقــف األورويب؛ حيــث درجــة كبــرية مــن االتلب
ــذا  ــة ه ــرية يف بداي ــة أخ ــا أدى، يف مرحل ــو م ــايل، وه ــف اإليط ــي أو املوق ــف الفرن املوق
العــام، إىل تقــدم أملانيــا بادلعــوة الســتضافة قمــة برلــني، ويــأيت ذلــك بعــد حماولــة أملانيــا أن 
تتخــذ موقًفــا حمايــًدا وقريبـًـا مــن لك األطــراف. وشــاركت مــرص يف هــذه القمــة بــدور كبــري، 
وأســفرت عــن خمرجــات تدعــو إىل حــل ســلي وخاطبــت أيًضــا حــل امليليشــيات. ورغــم أن 
ذلــك لــم يكــن ىلع قــدر اكٍف مــن الوضــوح، فعــى األقــل حتدثــت عــن عــدم إمانيــة حــل 

عســكري لألزمــة. 

أمــا بالنســبة للموقــف األمريكــي، فقــد حتــول إىل درجــة كبــرية مــن الســلبية، مــا بــني 
اتبــاع املوقــف األورويب تــارة والســكوت تــارة أخــرى. ورغــم اغتيــال الســفري األمريكــي 
ــة  ــإن املوقــف األمريكــي واصــل عملي ــازي اعم 2012، ف ــارص املتشــددة يف بنغ ــد العن ىلع ي
ــدأت  ــا ب ــرية، عندم ــة األخ ــًرا يف املرحل ــط إال مؤخ ــم ينش ــنوات ول ــدة س ــاب لع ــبه الغي ش
ــذا  ــك ه ــم ف ــس، ث ــيب لطرابل ــش اللي ــار اجلي ــد حص ــة بع ــة، خاص ــة الليبي ــورات األزم تط
احلصــار. يف حــني اكن اتلطــور اخلطــري اتلــايل بتقــدم اجليــش الليــيب إىل طرابلــس واملناطــق 
ــن  ــيب ع ــش اللي ــز اجلي ــار وعج ــول احلص ــع ط ــا. وم ــيطرة ىلع أغلبه ــام الس ــة وإح الغربي
اقتحــام العاصمــة بســبب ارتفــاع الكثافــة الســانية، أســفرت حكومــة الوفــاق عــن وجههــا 
اإلخــواين الامــل بعقــد »اتفاقيــة ترســيم احلــدود الرتكيــة الليبيــة« غــري القانونيــة مــع تركيــا 
يف بدايــات هــذا العــام، الــي ســمحت لرتكيــا باتلدخــل يف الشــأن الليــيب تدخــاًل عســكريًّا 
مبــارًشا. ومــن اجلديــر باذلكــر أن هــذا اتلدخــل الــرتيك يف يلبيــا لــم يكــن األول مــن نوعــه، 
ا بعــد توقيــع »اتفاقيــة ترســيم احلــدود الرتكيــة الليبيــة«.  لكنــه اكتســب قــوة دفــع شــديدة جــدًّ
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ــي  ــريات ال تعط ــة الصخ  ألن اتفاقي
ً

ــل؛ أوال ــة بالام ــة الرعي ــة منعدم ــذه االتفاقي ــد ه وتع
ــا النتهــاء تفويــض حكومــة الوفــاق  حلكومــة الوفــاق احلــق يف عقــد اتفاقيــات دويلــة؛ وثانيً
ــة؛  ــات دويل ــد اتفاقي ــتمرار أو يف عق ــق يف االس ــا احل ــس هل ــايل لي ــة، وباتل ــرتة طويل ــذ ف من
ــيادة  ــق بالس ــدود ويتعل ــيم احل ــن ترس ــات اذلي يتضم ــن االتفاقي ــوع م ــذا انل ــا، ألن ه وثاثلً
ليــس مــن اختصــاص احلكومــة وحدهــا املوافقــة عليــه، وال بــد مــن موافقــة جملــس انلــواب. 

لكــن نتــج عــن هــذه االتفاقيــة غــري القانونيــة اتلدخــل الــرتيك الســافر اذلي شــهدناه يف 
يلبيــا، ونقــل عــرات األلــوف مــن امليليشــيات املســلحة واملرتزقــة مــن األرايض الســورية 
إىل يلبيــا، ممــا أدى إىل تراجــع قــوات اجليــش الليــيب وانســحابها مــرة أخــرى مــن غــرب يلبيــا؛ 

حيــث ترتكــز اآلن املعركــة حــول رست. 

ــاد  ــتبعاد االحت ــد أن اس ــرى، جن ــة األخ ــراف ادلويل ــف األط ــة ىلع مواق ــة رسيع وبإطالل
اإلفريــي ظاهــرة مســتمرة تقريبًــا منــذ بدايــات األزمــة؛ حيــث إن كثــرًيا مــن القــوى الليبيــة 
ــا يك  ــا للرئيــس الليــيب األســبق معمــر القــذايف. وباتلــايل اســتغرق األمــر وقتً اعتربتــه موايلً
ــوار، ويف  ــب يف دول اجل ــل مراقِ ــاركة بش ــت املش ــاركة، واكن ــة هل باملش ــوى الليبي ــمح الق تس
مرحلــة أخــرى يف املؤتمــرات ادلويلــة اخلاصــة بليبيــا. إال أن االحتــاد اإلفريــي ال يــزال اغئبًــا 
عــن املشــهد الليــيب؛ ألن اجلانــب الليــيب ال يريــد أن يعطيــه فرصــة كبــرية، كمــا أن االحتــاد 
ــا مــن خماطــر اإلرهــاب وســيطرة قــوى  ــه القلــق املــروع نفســه دلى دول اجلــوار لليبي دلي

ــة.  ــة ىلع األرايض الليبي خارجي

ثاثلًا: 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 
ــايض،  ــام امل ــف الع ــرت يف منتص ــة حف ــري خليف ــب باملش ــادل ترام ــي دون ــس األمريك الرئي
ــيات. وإذ  ــاء ىلع امليليش ــا للقض ــا أمريكيًّ ــاك دعًم ــأن هن ــا ب ــااع ضمنيًّ ــى انطب اذلي أعط
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة تغيــب عــن الســاحة جمــدًدا، ثــم تعــود مــن جديــد عندمــا 
تــرددت املعلومــات حــول وجــود مرتزقــة روســيني يف صفــوف اجليــش الليــيب، واكن موقفهــا 
ــن املالحــظ أن املوقــف األمريكــي  ــه م ــول إن ــن الق ــرتيك. ويمك ــد للتدخــل ال شــبه مؤي
أخــذ يف الرتاجــع عــن هــذا اتلأييــد الســافر بعدمــا قدمــت مــرص مبــادرة »إعــالن 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 أكــرب ىلع وقــف إطــالق انلــار، وىلع 
رضورة اتلوصــل إىل حــل ســلي للــرصاع يف يلبيــا. ويتضــح اآلن تماًمــا عــدم رغبــة الواليــات 

املتحــدة يف حــدوث مواجهــة عســكرية واســعة انلطــاق يف يلبيــا.

ويمكــن تلخيــص املشــهد الراهــن بــأن هنــاك اســتقطابًا اكمــاًل يف املشــهد الليــيب بــني 
قوتــني دويلتــني رئيســيتني؛ همــا روســيا والواليــات املتحــدة األمريكيــة. أمــا ىلع املســتوى 
ــن يف  ــف ادلي ــروع توظي ــا م ــني؛ هم ــني مروع ــح ب ــتقطاب واض ــاك اس ــي، فهن اإلقلي
السياســة ومــروع املناهضــني تلوظيــف ادليــن يف السياســة، بــني املعســكر الــرتيك القطــري 
ومعــه ميليشــيات وقــوى داعــش والوفــاق والقاعــدة وغريهــم مــن جانــب، ومعســكر لك دول 
ــدة  ــا مــن جانــب آخــر، هــذا باإلضافــة إىل مواقــف جدي رشق املتوســط ودول اخلليــج تقريبً
ــن  ــي إىل أيٍّ م ــا ال تنت ــد، لكنه ــول بع ــم تتح ــي ل ــس ال ــر وتون ــن اجلزائ ــور م ــد اتلبل قي

ــكرين.  املعس

ــه يف  ــن قراءت ــد يمك ــف جدي ــات ملوق ــاك إرهاص ــري، هن ــف اجلزائ ــبة للموق بالنس
ــية  ــة سياس ــة إىل صيغ ــاك حاج ــأن هن ــون ب ــد تب ــد املجي ــري عب ــس اجلزائ ــات الرئي ترصحي
جديــدة يف يلبيــا، وذلــك يعكــس لغــة جديــدة يف اخلطــاب اجلزائــري ينبــي اتلوقــف عندهــا؛ 
حيــث حاولــت اجلزائــر طــوال الوقــت أن تأخــذ موقًفــا حمايــًدا بــني أطــراف الــرصاع يك تقــوم 
بــدور وســائطي، ومــع ذلــك لــم تســتطع القيــام بــه إىل اآلن. ويمكــن القــول إن اجلزائــر يف 
مرحلــة انتقايلــة اآلن بــني سياســاتها اتلقليديــة يف عــدم اســتعداء تيــارات اإلســالم الســيايس 
ــة  ــن ناحي ــك، وم ــا بذل ــائطي ارتباًط ــب دور وس ــة للع ــيل وحماول ــا ادلاخ ــا ىلع وضعه حفاًظ
أخــرى خماوفهــا املروعــة مــن تزايــد ســيطرة امليليشــيات املتطرفــة ىلع األوضــاع يف حكومــة 
الوفــاق ومــن اتلدخــل الــرتيك اذلي ال يمكن تلقايلــد السياســة اخلارجيــة اجلزائريــة أن تقبله. 
فاجلزائــر دولــة دافعــت بقــوة وجمــد تاريــي معــروف عــن اســتقالهلا، واختــذت موقًفــا قويًّــا 
يف دعــم اســتقالل ادلول يف القــارة اإلفريقيــة، وال يمكــن أن تتقبــل بســهولة مســألة اتلدخــل 
ل فيهــا، وباتلــايل يمكــن أن نصفهــا اآلن بأنهــا  الــرتيك يف يلبيــا أو اتلواجــد العســكري املطــوَّ
ــة  ــة إىل مرحل ــة يف األزم ــة املتحفظ ــائطية اتلقليدي ــاتها الوس ــني سياس ــة ب ــة انتقايل يف مرحل
أخــرى مــن اتلحــول تتوقــف ىلع مــدى تعنــت اجلانــب الــرتيك امليليشــياوي، إن جــاز وصفــه 

بذلــك. 

أمــا بالنســبة للموقــف اتلونــي، فقــد حتولــت األزمــة الليبيــة إىل أحــد أبعــاد الــرصاع 
ــارات  ــاف لك تي ــره، واصطف ــابق ذك ــي الس ــتقطاب اإلقلي ــة لالس ــس نتيج ــيل يف تون ادلاخ
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ــن وزراء  ــري م ــول كث ــة، وقب ــة الرتكي ــم السياس ــا يف دع ــة مجيعه ــن يف السياس ــف ادلي توظي
اإلســالم الســيايس هلــذا ادلور الــرتيك وأيًضــا تلرصحيــات تركيــا املســيئة للغايــة حــول حقــوق 
ــاين؛ مفــي اجلمــااعت  ــل وصــل األمــر تلحــدث الصــادق الغري ــا، ب ــة يف يلبي ــا اتلارخيي تركي
املتطرفــة الســابق يف يلبيــا اذلي ال يــزال حيظــى بنفــوذ كبــري يف أوســاط طرابلــس، عــن حــق 
تركيــا يف اتلنقيــب عــن الغــاز وابلــرتول يف يلبيــا. وباتلــايل مــن هــذا املعســكر، جــاء راشــد 
الغنــويش؛ زعيــم حــزب انلهضــة والرئيــس احلــايل للربملــان اتلونــي، اذلي حــاول أن يبــدو 
ــني  ــه وب ــيء بين ــض ال ــافة بع ــع مس ــرص، أن يض ــة يف م ــورة 30 يوني ــد ث  بع

ً
ــداال ــر اعت أك

ــت  ــي ُطرح ــرية ال ــج الكث ــدى احلج ــذه إح ــت ه ــي، واكن ــلمني العال ــوان املس ــم اإلخ تنظي
يف الســاحة اتلونســية آنــذاك. فــإذا بــه يعــرب رصاحــة عــن ترحيبــه ودعمــه الواضــح تماًمــا 
ــة  ــة داخلي ــار أزم ــا أث ــا، مم ــرب يلبي ــدة يف غ ــيات القاع ــار ميليش ــرتيك والنتص ــل ال للتدخ
كبــرية داخــل األوســاط اتلونســية، إىل أن بلــغ األمــر مطابلــة بعــض األحــزاب الصغــرية نســبيًّا 
بســحب اثلقــة منــه. ويف انلهايــة، هــذا لكــه ديلــل واضــح ىلع حالــة االســتقطاب الامــل الــي 

وصلــت إيلهــا األمــور يف تونــس. 

ــع يف  ــة، أن الوض ــه يف ابلداي ــا عن ــبق أن حتدثن ــري، اذلي س ــهد الكب ــذا إىل املش ــا ه يقودن
ا حالــة الســيولة وعــدم وجــود قــوة دويلــة رئيســية  يلبيــا حايلًّــا يعكــس بدرجــة كبــرية جــدًّ
تقــود الســاحة ادلويلــة؛ فقــد خرجــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة ولــم تعــد، وال يملــك 
أحــد حــى هــذه اللحظــة أدوات حســم اكملــة للــرصاع 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. 

رابًعا: أسئلة املتابعني

ــا  ــا؟ وم ــرب يف يلبي ــل احل ــتعال فتي ــة اش ــن معادل ــا م ــف فرنس ــن تق ــؤال األول: أي الس
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، 
ــة دويلــة يف الشــأن الليــيب، ممــا أعطــى فرصــة كبــرية  ــة أوروبي ــدأ حتركهــا يف إطــار مظل وب
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ــي  ــف الفرن ــى املوق ــا. يتج ــل يلبي ــا يف داخ ــيع نفوذهم ــاص تلوس ــل خ ــر بش ــا وقط لرتكي
ــة  ــا للغاي ــدو مفهوًم ــرتيك اذلي يب ــل ال ــد اتلدخ ــية ض ــات الفرنس ــدة اتلرصحي ــايل يف ح احل
ــا.  ــح فرنســية يف يلبي ــق األمــر باحتمــال وجــود مصال ويســتند إىل أســس واضحــة؛ وال يتعل
ــة  ــرصة املرتبط ــة انل ــات جبه ــيطرت تنظيم ــا س ــابهة عندم ــة مش ــام حال ــن اآلن أم فنح
ــا وتدخــل  بالقاعــدة وداعــش ىلع أجــزاء واســعة مــن ســوريا والعــراق، ممــا أثــار قلًقــا دويلًّ
حلــف شــمال األطلنطــي )انلاتــو(، وتــم تشــكيل حتالــف دويل للمســاعدة يف مواجهــة هــذه 
ــرويس  ــل ال ــدأ اتلدخ ــا ب ــا عندم ــهد تدرجييًّ ــري املش ــن وتغ ــت املوازي ــم انقلب ــرة. ث الظاه
الكثيــف، باإلضافــة إىل جنــاح اجليــش العــرايق بدعــم خــاريج أمريكــي وإيــراين يف مواجهــة 
داعــش يف العــراق. وقــد يبــدو املشــهد احلــايل يف يلبيــا مشــابًها؛ حيــث جنــد ســيطرة تنظيــم 
ــا  ــرب يلبي ــو أن غ ــري وه ــارق كب ــع ف ــا، م ــرب يلبي ــا اآلن ىلع غ ــش وغريهم ــدة وداع القاع
ا مــن األرايض الفرنســية نفســها ومــن األرايض اإليطايلــة. وباتلــايل  يبعــد مســافة قصــرية جــدًّ
وصلــت هــذه املخاطــر األمنيــة احلــادة إىل قلــب ابلحــر املتوســط. ولــم يعــد القلــق قــارًصا 
ىلع مــرص واجلزائــر وتونــس فقــط مــن وجــود بــؤرة تســيطر عليهــا داعــش والقاعــدة يف غرب 
ــة  ــية واألوروبي ــن األرايض الفرنس ــة م ــت قريب ــؤرة ليس ــذه ابل ــا، ه ــبة لفرنس ــا. فبالنس يلبي
ــر  ــة يف ابلح ــة املالح ــر ىلع حرك ــارًشا ويؤث ــًدا مب ــن األورويب تهدي ــدد األم ــا يه ــا بم وحده
املتوســط، بــل يه أيًضــا قريبــة مــن ادلول اإلفريقيــة انلاطقــة باللغــة الفرنســية الــي ال تــزال 
فرنســا تتمتــع بقــدر كبــري مــن انلفوذ بهــا. كمــا أن هنــاك قواعــد عســكرية فرنســية يف ادلول 
ــا مبــارشة، ملواجهــة بوكــو حــرام واتلنظيمــات املتطرفــة األخــرى الــي  الواقعــة جنــوب يلبي
ا مــن انلفــوذ يف غــرب ووســط إفريقيــا. وباتلــايل عندمــا  انتــرت ومارســت قــدًرا كبــرًيا جــدًّ
تصبــح يلبيــا بصحرائهــا الواســعة وحبدودهــا الكبــرية بــؤرة جديــدة وخالصــة هلــذا انلفــوذ؛ 

ــا.  ــًدا واضًحــا للمصالــح الفرنســية يف غــرب ووســط إفريقي فــإن ذلــك يمثــل تهدي

ومــن هنــا تــأيت املخاطــر الشــديدة الــي يســببها اتلدخــل الــرتيك يف غــرب يلبيــا، وكونهــا 
تمــس املصالــح الفرنســية بشــل مبــارش. وال يمكــن لفرنســا أن ترتاجــع اآلن عــن موقفهــا، 
ــن  ــة. لك ــري معروف ــة غ ــرتة زمني ــتقبل ولف ــا يف املس ــتقيض ىلع مصاحله ــا س وإال برتاجعه
ــب األورويب وىلع  ــط ىلع اجلان ــا يف الضغ ــتمر فرنس ــع أن تس ــن املتوق ــه م ــول إن ــن الق يمك
الواليــات املتحــدة األمريكيــة حنــو مزيــد مــن الضبــط للتحــرك الــرتيك اذلي جتــاوز كثــرًيا 

مــن اخلطــوط احلمــراء بالنســبة لفرنســا ودول املنطقــة أيًضــا. 
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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 للمشــري خليفــة حفــرت، 
إىل جانــب تواجــد املستشــار عقيلــة صالــح يف موســكو مؤخــًرا، لكــن روســيا يف الوقــت ذاتــه 
تمــارس لعبــة خطــرة. فمــن انلاحيــة االســرتاتيجية العقائديــة، يتعــني عليهــا اختــاذ موقــف 
ــًدا  ــل تهدي ــوريا يش ــا أو س ــواًء يف يلبي ــل س ــذا اتلدخ ــرتيك؛ ألن ه ــل ال ــد اتلدخ ــح ض واض
اســرتاتيجيًّا مفهوًمــا بالنســبة هلــا. لكــن الســؤال اذلي يطــرح نفســه مــن وقــت آلخــر هــو: 
ملــاذا تبــدو روســيا كأنهــا تمــارس املراهنــات السياســية بقــدر مــن الســماح لرتكيــا بمواصلــة 

هــذا ادلور، وأن تصبــح الســاحة ســاحة تنافــس أو تفاهمــات تركيــة روســية؟ 

ــذ  ــه من ــب؛ جنــد أن ــا حــدث يف إدل ــال، بمشــابهة املشــهد احلــايل إىل م فعــى ســبيل املث
شــهور اكنــت هنــاك مواجهــة وشــيكة بــني اجليــش الســوري بدعــم رويس يف مواجهــة اتلغلغل 
الــرتيك يف إدلــب. لكــن اســتطاع اجلانبــان الــرويس والــرتيك اتلوصــل إىل تفاهمــات مشــرتكة، 
ــرت  ــوريا، وأخ ــل س ــة يف داخ ــتعمرة تركي ــبه مس ــت ش ــب أصبح ــك أن إدل ــب ىلع ذل وترت
إدلــب إعــالن انلــرص الــرويس الســوري يف املعركــة الــي ُشــنَّت ضــد انلظــام الســوري. يبــدو 
املشــهد اآلن قبــول روســيا هلــذا اتلأجيــل، بــل تتعامــل مــع اتلدخــل الــرتيك بتقســيم انلفــوذ، 
ولك هدفهــا اآلن هــو إخــراج الواليــات املتحــدة األمريكيــة الــي بــدأت بالفعــل تنســحب 
تدرجييًّــا مــن املشــهد الســوري. ويبــدو أن هــذه مقامــرة روســية أساســها اتلعامــل مــع تركيــا، 
ثــم إزاحتهــا تدرجييًّــا، وإن اكنــت تلــك اإلزاحــة أمــًرا غــري موثوقًــا ىلع املــدى الطويــل؛ ألن 
ــل  ــا نلق ــتية لرتكي ــهولة لوجيس ــوريًّا، وس ــا س ــا تركيًّ ــواًرا جغرافيًّ ــا وج ــداًدا إقليميًّ ــاك امت هن
عنــارص إىل إدلــب. هــذا باإلضافــة إىل ضخامــة الكتلــة الســانية يف إدلــب ممــا جيعــل مــن 
العمليــات العســكرية أمــًرا 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 
خــالل 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 
ا، بمــا يشــل تناقًضــا جســيًما  يتبلــور بعــد - فذلــك ســيكون مغامــرة ومراهنــة خطــرية جــدًّ
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ــة  ــح األوروبي ــع املصال ــا م ــا تناقًض ــا، وأيًض ــة لكه ــوار وادلول اإلفريقي ــح دول اجل ــع مصال م
الغربيــة بالامــل مــن ناحيــة أخــرى. ويك يتحقــق ذلــك دون أن تشــل ابلــؤرة يف غــرب يلبيــا 
ــية  ــات سياس ــر إىل ترتيب ــي األم ــب أن ينت ــا، جي ــا وأوروب ــل إلفريقي ــد متواص ــدر تهدي مص
بإقامــة إمــارة إســالمية يف غــرب يلبيــا منعدمــة اتلأثــري ىلع خــارج يلبيــا، لكــن ذلــك ليــس 
ــح دول اجلــوار  ــيء لصال ــا بعــض ال ــرويس يف يلبي ــه هــو تراجــع ادلور ال ــا نأمل ــًدا. وم مؤك
ــيب  ــوار اللي ــس ودول اجل ــر وتون ــرص واجلزائ ــد دور م ــة، وأن يزتاي ــح األدوار اإلقليمي لصال
ــري اذلي إن  ــتقطاب اخلط ــذا االس ــدوث ه ــع ح ــا يمن ــهد بم ــي يف املش ــاد اإلفري ودول االحت
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 الليــيب أو دول اجلــوار. 

الســؤال اثلالــث واألخــري: مــا موازيــن القــوى اإلقليميــة وادلويلــة يف يلبيــا مــن انلــوايح 
املختلفــة، وإىل أي مــدى يمكــن االعتمــاد عليهــا؟

 ملــا ســبق احلديــث عنــه يف هــذا الصــدد، هنــاك مشــلكة مفهومــة عســكريًّا 
ً

اســتكماال
وسياســيًّا للجانــب الــرتيك، تتعلــق ببعــد خطــوط اإلمــداد ومرورهــا عرب أطــراف غــري صديقة 
ــن  ــكرية م ــن العس ــتوى املوازي ــرص. وىلع مس ــا وم ــربص وإيطايل ــان وق ــل ايلون ــا؛ مث لرتكي
ــة  ــة، تمتلــك األطــراف األخــرى ثقــاًل عســكريًّا أكــرب وامتــدادات جغرافي ــة انلظري انلاحي

تســمح بوضــع لوجيســي أفضــل كثــرًيا مــن تركيــا. 

ــرية  ــة كب ــع بدرج ــة ترتاج ــدة األمريكي ــات املتح ــإن الوالي ــتوى ادلويل، ف ــا ىلع املس أم
ا عــن املشــهد وتــكاد تكــون منســحبة. لكنهــا تقــوم بــدور رئيــي هــو دور الفيتــو؛  جــدًّ
فهدفهــا األســايس هــو حرمــان روســيا مــن حتقيــق أي نــرص اســرتاتيي، ســواء يف ســوريا أو 
يلبيــا. ويمكننــا القــول إنهــا إن وجــدت انلــرص لــن يكــون لروســيا، فإنهــا لــن تؤيــد أبــًدا 
ــرب  ــددة يف غ ــة املتش ــات اإلرهابي ــا واتلنظيم ــيطرة تركي ــألة س ــدرك أن مس ــا ت ــا؛ ألنه تركي
يلبيــا تشــل تهديــًدا للســلم واألمــن ادلويلــني، وليــس ىلع املســتوى اإلقليــي فقــط. وتشــل 
أيًضــا استنســاًخا تلجربــة خطــرية تتعلــق بــإاعدة إمرباطوريــة ســابقة مــن قلــب اتلاريــخ، بمــا 
يقودنــا إىل وضــع بالــغ الصعوبــة ويثــري تســاؤالت كثــرية حــول جــدوى مــا حــدث يف املائــة 
اعم األخــرية. فذلــك يعــي إقبــال املنطقــة ىلع أشــال جديــدة مــن تقســيم انلفــوذ اخلــاريج. 



)3(

 حمارضة
 »املوقف العسكري يف يلبيا والسيناريوهات 

املستقبلية«)1(
اللواء طيار دكتور هشام احلليب)2(

األربعاء، املوافق 15 يويلو 2020

ــرصي  ــام امل ــط ىلع االهتم ــارًصا فق ــس ق ــع لي ــام واس ــة باهتم ــة الليبي ــى القضي حتظ
ــا  ــا مرصيًّ ــا اهتماًم ــم. وتكتســب يلبي واملنطقــة، بــل يمتــد ليشــغل جــزًءا كبــرًيا مــن العال
ــل  ــث تص ــارش؛ حي ــرصي املب ــن امل ــاق األم ــن نط ــا ضم ــد لوقوعه ــه اتلحدي ــرًيا ىلع وج كب
ــذه  ــاول ه . وتتن ــرتدٍّ ــي م ــع أم ــل وض ــم يف ظ ــو 1200 ك ــا إىل حن ــرتكة بينهم ــدود املش احل
املحــارضة املوقــف العســكري يف يلبيــا والســيناريوهات املســتقبلية بالرتكــز ىلع جمموعــة مــن 

ــية. ــئلة أساس ــة أس ــا يف أربع ــم إمجاهل ــارص ت العن

: ملاذا تتدخل تركيا عسكريًّا يف يلبيا؟
ً

أوال

تتدخل تركيا عسكريًّا بوضوح يف الشئون الليبية لعدة أهداف؛ منها:

األهداف االقتصادية- 1

أهــداف اقتصاديــة تتعلــق بالشــأن ادلاخــيل الــرتيك؛ حيــث إن جنــاح هــذا اتلدخــل أ- 
ــة يف  ــة ادلاخلي ــكالت االقتصادي ــن املش ــري م  لكث

ًّ
ــال ــدم ح ــا يق ــالل يف يلبي واالحت

ــالل  ــن خ ــا م ــاز يف يلبي ــرتول والغ ــتيالء ىلع ابل ــالل االس ــن خ ــع م ــا، وبالطب تركي
ــا مــن حيــث  اتفاقيــات غــري متافئــة؛ حيــث تــأيت يلبيــا يف املرتبــة اخلامســة اعمليًّ

ــة  ــرتاتيجية بمكتب ــات االس ــز ادلراس ــا مرك ــي نظمه ــارضات ال ــلة املح ــن سلس ــارضة ضم ــذه املح ــأيت ه )1(  ت
اإلســكندرية حــول »تطــورات املشــهد الليــيب: خيــارات السياســة املرصيــة« خــالل الفــرتة مــن 13 إىل 16 يويلــو 2020 

ــبوك.   ــع الفيس ــز ىلع موق ــمية للمرك ــة الرس ــارش ىلع الصفح ــث املب ــرب ابل ع
)2(  مستشار بأكاديمية نارص العسكرية العليا وعضو املجلس املرصي للشئون اخلارجية.
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ــل  ــار برمي ــو 74 ملي ــرباء بنح ــدره اخل ــا يق ــو م ــي، وه ــايط انلفط ــم االحتي حج
ــا  ــرى لرتكي ــة أخ ــة داخلي ــح اقتصادي ــة ––إىل مصال ــذا باإلضاف ــودة. ه ــام اعيل اجل خ
يف يلبيــا؛ منهــا: االســتحواذ ىلع عقــود اإلعمــار يف يلبيــا، وتطلعهــا إىل تنفيــذ 
مشــاريع كــربى بعــد إاعدة اإلعمــار يف يلبيــا. ومــن اجلديــر باذلكــر أن هنــاك عــدة 
ر بنحــو 19 مليــار دوالر أو أكــر.   مــرواعت معلقــة يف يلبيــا مــن قبــل تركيــا تقــدَّ
كمــا أنهــا تهــدف إىل االســتحواذ ىلع الســوق الليــيب وتشــجيع املســتثمرين األتــراك 
ــذه  ــاعد ه ــرتيك. وستس ــالح ال ــوق للس ــا س ــة إىل أن يلبي ــه، باإلضاف ــتثمار في لالس
ــة الرئيــس الــرتيك وحزبــه ىلع كســب شــعبية اعيلــة،  ــة ادلاخلي املصالــح االقتصادي

ومــن ثــم ضمــان بقائــه واســتمراره. 

أهــداف اقتصاديــة تتعلــق بــرق املتوســط وأوروبــا بوجــه اعم؛ حيــث تعــد منطقــة ب- 
ا مــن الغــاز  رشق املتوســط مطمًعــا كبــرًيا لرتكيــا؛ الحتوائهــا ىلع خمــزون هائــل جــدًّ
ــة  ــة وزعزع ــذه املنطق ــل يف ه ــب يف اتلدخ ــا ترغ ــايل تركي ــرتول، وباتل ــي وابل الطبي
ــن ادلول  ــني م ــط ىلع جتمع ــالل الضغ ــن خ ــط م ــة رشق املتوس ــتقرار يف منطق االس
ــاون  ــا: اتلع ــرصي، وثانيهم ــاز امل ــدى الغ ــو منت ــرصي، وه ــع م ــا: جتم ــا؛ أوالهم به
ــك  ــتقرار يف تل ــة االس ــا زعزع ــا حايلًّ ــاول تركي ــاين. وحت ــربيص ايلون ــيل الق اإلرسائي
ــط  ــهل الضغ ــايل يس ــني، وباتل ــن اتلجمع ــح هذي ــون يف صال ــن يك ــة اذلي ل املنطق
عليهمــا إلدخــال تركيــا أو قبوهلــا بصــورة أو أخــرى يف امللــف الليــيب. وبذلــك، مــن 
وجهــة نظــر تركيــا، ســيكون دليهــا أوراق ضغــط اقتصاديــة ىلع أوروبــا مــن خــالل 
توريــد الغــاز وابلــرتول. وباتلــايل جتــد أوروبــا ثالثــة كيانــات تلوريــد الغــاز وابلرتول 

 مــن كيانــني فقــط.
ً

إيلهــا بــدال

األهداف السياسية- 2

إحيــاء املــروع العثمــاين واســتخدام مجاعــة اإلخــوان املســلمني يف اتلنفيــذ يلصبــح أ- 
قاعــدة ارتــكاز لإلســالم الســيايس يف يلبيــا، ينطلــق منهــا إىل شــمال إفريقيــا، ثــم 

إلفريقيــا لكهــا. 

الضغــط ىلع مــرص باســتمرار تلقليــص دورهــا اإلقليــي ســواًء ىلع املســتوى ب- 
ــع  ــرب م ــول يف ح ــا لدلخ ــة جره ــكري، وحماول ــيايس أو العس ــادي أو الس االقتص

ــا.  ــة يف يلبي ــااعت اإلرهابي اجلم
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ــربى ج-  ــع ادلول الك ــوري م ــرايق والس ــف الع ــة يف املل ــوى تفاوضي ــا لق ــالك تركي امت
حــال جناحهــا مــع يلبيــا. فتدخلهــا ليــس قــارًصا ىلع يلبيــا باتلأكيــد، بــل يف ســوريا 
والعــراق أيًضــا، ومــن ثــم تدخلهــا يف الشــأن الليــيب يكســبها ممــزات تفاوضيــة أىلع 

وأفضــل يف انلطاقــات األخــرى. 

ــروع د-  ــة امل ــني إقام ــباقًا ب ــاك س ــث إن هن ــل؛ حي ــذا اتلدخ ــذ ه اإلرساع يف تنفي
اإليــراين )الفــاريس(، واملــروع الصهيــوين، واملــروع الــرتيك )العثمــاين( يف املنطقــة. 
وباتلــايل فــإن املــروع األرسع يف اتلنفيــذ ســيحصل ىلع حصــة أكــرب مــن املنطقــة 
العربيــة. وإذا حتقــق اتلدخــل الــرتيك يف يلبيــا، فســيصبح هلــا ثــالث قواعــد ارتــكاز 
يف ثالثــة مراكــز ثقــل عربيــة؛ األول: يف الشــمال يف منطقــة ســوريا والعراق يف الشــام. 
ــا.  ــا يف يلبي واثلــاين: يف منطقــة اخلليــج يف قطــر. واثلالــث: يف منطقــة شــمال إفريقي
ــة مراكــز  ــا قــد أنشــأت ثــالث قواعــد ارتــكاز هلــا يف ثالث وبذلــك تكــون تركي
ثقــل عربيــة. وحيتــوي لك مركــز منهــم ىلع نقــاط ارتــكاز ومؤثــرات كثــرية؛ منهــا:

نقطة ارتكاز سياسية من خالل إنشاء نظام مواٍل لرتكيا.  	

ونقطــة ارتــكاز دينيــة مــن خــالل إقامــة نظــام يتحــرك حتــت مظلــة مفاهيــم  	
اإلســالم الســيايس. 

ونقطــة ارتــكاز عســكرية جتــد مــن خالهلــا صيغــة تعــاون عســكري جيمــع بنب  	
احلمايــة والتســليح؛ مثــل مذكــرة اتلفاهــم مــع حكومــة الوفــاق يف يلبيــا أو بدفــع 

مقاتلــني موالــني هلــا كمــا هــو واضــح يف تدخلهــا يف ســوريا والعــراق. 

وأيًضا نقطة ارتكاز اقتصادية تلحقيق أقىص استفادة اقتصادية مشرتكة. 	

األهداف العسكرية واألمنية- 3

ــكري؛  ــل عس ــود تدخ ــية إال بوج ــة أو السياس ــداف االقتصادي ــق األه ــن حتقي ال يمك
حيــث ال تقبــل أي دولــة بهــذا اتلدخــل دون وجــود مظلــة عســكرية واضحــة. ومــن بــني 

ــكرية:  ــداف العس األه

اتلخلــص مــن عــبء املقاتلــني األجانــب واملحليــني املتواجديــن يف ســوريا؛ حيــث أ- 
تقــوم تركيــا بنقلهــم إىل يلبيــا، وهــو مــا يــريض روســيا وأوروبــا والواليــات املتحــدة 
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األمريكيــة، وباتلــايل اتلخلــص منهــم أو مــن جــزء منهــم، وأيًضــا اســتخدامهم يف 
اتلدخــل يف يلبيــا. 

احتيــاج حكومــة الوفــاق لدلعــم العســكري؛ حيــث يتضــح مــن مذكــريت اتلفاهــم ب- 
أن ابلــرتول والغــاز ســيكونان يف مقابــل توفــري محايــة حلكومــة الوفــاق.

عقــد صفقــات الســالح، خاصــة أن بعــض صفقــات الســالح بــدأت تتــم بالفعــل ج- 
مــن تركيــا إىل يلبيــا. 

ومــن خــالل تلــك األهــداف العســكرية اثلالثــة، حتــاول تركيــا اســتغالل الوضــع ادلويل 
ــب  ــني األجان ــودة املقاتل ــن ع ــا م ــوف أوروب ــتغل خ ــي تس ــة. ف ــورة واضح ــا بص لصاحله
ــا لالتفــاق مــع  ــا. كمــا تنتظــر أوروب ا ىلع أوروب األوروبيــني، ويه ورقــة ضغــط كبــرية جــدًّ
ادلول الــي تســود ســيطرتها ىلع الغــاز مــن جتمــع ادلول الســابق ذكرهــا، وال مانــع دليهــا مــن 
وجــود جتمــع آخــر مثــل تركيــا. فمبــدأ العالقــات بــني 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 
 إىل حــد العقوبــات املايلــة، ســتخرج تركيــا 

ً
ا وصــوال وزاد هــذا الضغــط بصــورة كبــرية جــدًّ

مــن حتــت املظلــة األوروبيــة لصالــح روســيا. وقــد اســتطاعت روســيا بالفعــل إخــراج تركيــا 
ــا مــن حتــت مظلــة أوروبــا الــي يه مظلــة حلــف شــمال األطلنطــي )انلاتــو( وأيًضــا  جزئيًّ
ــال ــة –-400 وإفش ــول ىلع صفق ــا باحلص ــد إقناعه ــة – بع ــدة األمريكي ــات املتح ــة الوالي  مظل
ــمال  ــف ش ــا أو حل ــل أوروب ــن قب ــا م ــايل ىلع تركي ــط م ــإن أي ضغ ــايل ف ــة –-35. وباتل صفق
األطلنطــي )انلاتــو(  وهمــا وجهــان لعملــة واحــدة، أو من قبــل الواليــات املتحــدة األمريكية؛ 
ســيكون لصالــح روســيا الــي ستســى خلــروج تركيــا تدرجييًّــا مــن حتــت هــذه املظلــة، وهــو 
ــا  ــتغل أيًض ــة. وتس ــي أو اإلدارة األمريكي ــمال األطلنط ــف ش ــا أو حل ــه أوروب ــا ال ترغب م
ــار  ــع بانتش ــم أمج ــغال العال ــة وانش ــات القادم ــة باالنتخاب ــغال اإلدارة األمريكي ــا انش تركي
جاحئــة فــريوس كورونــا املســتجد، واتلــايل يه فرصــة ذهبيــة وتوقيــت مناســب للتحــرك حنــو 

تنفيــذ األهــداف اثلالثــة الســابق ذكرهــا.
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ثانًيا: ما املوقف العسكري احلايل يف يلبيا؟

ــلحة  ــم باألس ــني ودعمه ــا لإلرهابي ــن نقله ــا م ــا يف يلبي ــل تركي ــلوب تدخ ــح أس يتض
ــا بدعــم  ــال: تقــوم تركي ــة. فعــى ســبيل املث ــة واملعلوماتي واملستشــارين واألجهــزة املخابراتي
اإلرهابيــني بواســطة طائــرات بــدون طيــار دليهــا إمانيــة االســتطالع املســلح يصــل مــدى 
ــني.  ــني وقنبلت ــلحة بصاروخ ــدار« املس ــرات »بريق ــل طائ ــم؛ مث ــافة 150 ك ــا إىل مس عمله
ــة  ــورة عملياتي ــل خط ــداف تش ــة أه ــد أي ــن ىلع رص ــون قادري ــح اإلرهابي ــايل يصب وباتل
ــون  ــم يقوم ــن ث ــات، م ــم بالعملي ــاء قيامه ــم أو أثن ــاء حتراكته ــم أثن ــم أو ىلع جتمعاته عليه
ــا  ــك م ــال ىلع ذل ــم، ومث ــتيالءهم ىلع أهدافه ــهل اس ــا يس ــا مم ــائر به ــاق اخلس ــا وإحل برضبه

ــس. ــع تون ــدود م ــط احل ــس إىل خ ــرب طرابل ــة غ ــدن الواقع ــدث يف امل ح

ــة كبــرية احلجــم يف الوقــت احلــايل، لكــن  وال تتدخــل تركيــا عســكريًّا بقــوات تقليدي
ــك إىل: باســتخدام اإلرهابيــني ودعــم امليليشــيات املســلحة. ويرجــع ذل

ــا، - 1 ــا وتركي ــني يلبي ــافة ب ــرب املس ــوات؛ لك ــم الق ــرتاتيي ودع ــل االس ــة انلق صعوب
ووجــود إشــايلة يف ادلعــم العســكري الــرتيك إىل يلبيــا بالقــوات اتلقليديــة بســبب 

ــدادات. ــوط اإلم ــول خط ط

اتســاع مــرح العمليــات الليــيب، فهــو مــرح كبــري ومفتــوح وذو مســاحة كبــرية - 2
دلولــة حتتــل املرتبــة الرابعــة مــن حيــث املســاحة يف إفريقيــا واملرتبــة الســابعة عرة 
ــا. وهــو أرض قتــل أكــر منــه أرض قتــال منــذ عهــد العثمانيــني واإليطايلــني  اعمليًّ
ا  واإلجنلــز واألملــان. فإنــه مــن الســهل ادلخــول إىل يلبيــا لكــن مــن الصعــب جــدًّ

اخلــروج منهــا.

اتللكفــة ابلاهظــة نلقــل القــوات اتلقليديــة هلــذا املــرح الضخم تســبب مشــكالت - 3
ــة ضخمــة ىلع االقتصــاد الــرتيك، إىل جانــب املشــكالت الــي يعــاين منهــا  اقتصادي
حايلًّــا، خاصــة يف ظــل أزمــة انتشــار جاحئــة كورونــا املســتجد الــي تســبب ضغًطــا 

كبــرًيا ىلع االقتصــاد العالــي بالامــل. 

ــة وادلويلــة. فعــى املســتوى ادلاخــيل،  ــة واإلقليمي ــا الظــروف ادلاخلي كمــا تســتغل تركي
تســتغل تركيــا عمــق اخلالفــات بــني أطــراف األزمــة يف يلبيــا. وهنــا نقــول إنــه طاملــا هنــاك 
ــتوى ادلويل،  ــا. وىلع املس ــاريج يف يلبي ــل اخل ــتمر اتلدخ ــا، فسيس ــة يف يلبي ــات داخلي خالف
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تســى تركيــا المتــالك 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 الليــيب إىل 12 يويلــو 2020، 
كمــا هــو موضــح يف اخلريطــة رقــم )1()3(، يشــري اجلــزء املظلــل باللــون األمحــر يف رشق يلبيــا 
ــبة  ــا بالنس ــرية. أم ــزاء كب ــرت ىلع أج ــة حف ــري خليف ــادة املش ــيب بقي ــش اللي ــيطرة اجلي إىل س
لألجــزاء املظللــة باللــون األزرق يف شــمال وغــرب يلبيــا ويف جــزء مــن اجلنــوب الغــريب أيًضــا، 
فــي تشــري إىل ســيطرة حكومــة الوفــاق باتلنســيق والراعيــة الرتكيــة مــن خــالل امليليشــيات 

اإلرهابيــة املســلحة. بينمــا يشــري اللــون األخــرض يف اجلنــوب إىل ســيطرة القبائــل. 

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

ثاثلًا: ما املوقف العسكري املرصي جتاه الوضع يف يلبيا؟

ــًدا  ــرة تهدي ــط رست واجلف ــرتاق خ ــل اخ ــرصي، يمث ــكري امل ــف العس ــبة للموق بالنس
لألمــن القــويم املــرصي وهــو مــا أكــد عليــه الســيد الرئيــس عبد الفتــاح الســيي. وكمــا 
هــو موضــح باخلريطــة رقــم )2( نالحــظ أن خــط رست/ اجلفــرة املظلــل باللــون األمحــر هــو 

)3(  مرفق بهذا اتلقرير عرض تقديي 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 الليــيب ناحيــة الــرق. وباتلــايل فــإن هــذا اخلــط بالــغ األهميــة ألمننــا القويم 
ــة  ــا مدين ــل باعتباره ــز ثق ــد مرك ــر تع ــة ىلع ابلح ــة رست الواقع ــث إن مدين ــرص؛ حي يف م
ــا تســى للســيطرة  ــك تركي ــاًء ومدخــاًل رئيســيًّا ملنطقــة اهلــالل انلفطــي الليــيب، وذلل ومين
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 )2(: رست - اجلفرة خط أمحر.

وتوضــح اخلريطــة رقــم )3( املســافة مــن مدينــة رست إىل خــط احلــدود مــع مــرص الــي 
تبلــغ حــوايل 950 كــم، أي أنــه يمكــن لإلرهابيــني قطــع هــذه املســافة بســيارة دفــع ربــايع 
خــالل 10 ســااعت و21 دقيقــة دون أن تعرتضهــم أيــة عوائــق طبيعيــة أو عســكرية. ولكــن 
يف حــال وجــود مقاومــة مــن اجليــش الليــيب احلــر، فمــن املمكــن أن يتضاعــف ذلــك الوقــت 
ــا. ومــن اجلديــر باذلكــر أن  مــن ثالثــة إىل أربعــة أضعــاف، مــا يبلــغ يوًمــا إىل يومــني تقريبً
ــه،  ــرتيك ومحايت ــش ال ــة اجلي ــت راعي ــيكون حت ــلحة س ــيات املس ــن امليليش ــرك م ــذا اتلح ه

وباتلــايل ســيقوم بمهــام االســتطالع املســلح ممــا يســهل هلــا الوصــول إىل أهدافهــا. 
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اخلريطة رقم )3(: زمن قطع املسافة من مدينة رست إىل خط احلدود املرصية مع يلبيا.

أمــا بالنســبة للجفــرة، فــي مركــز ثقــل آخــر موجــود يف اجلنــوب. وال تقتــرص أهميتهــا 
ىلع أنهــا قاعــدة جويــة فقــط، بــل إن االســتيالء عليهــا ســيعزز وجــود تركيــا عســكريًّا، ومــن 
ثــم ســيطرتها ىلع جبهــة وخــط مواجهــة اكمــل مــن الشــمال إىل اجلنــوب، وبــدء اتلحــرك يف 
اجتــاه الــرق اذلي هــو بمثابــة اتلهديــد يف اجتــاه مــرص. وهنــا نؤكــد أن احلســابات العســكرية 
املرصيــة تتســم بالــريق واالحــرتام؛ فبمراجعــة تمركــزات القــوى مــن جانــب اجليــش الوطــي 
ــط رست/ ــد أن خ ــرب، جن ــلحة يف الغ ــيات املس ــيطرة امليليش ــق س ــرق ومناط ــيب يف ال اللي
اجلفــرة؛ حيــث تــرى مــرص وجــوب اتلدخــل عنــده حلمايــة أمنهــا القــويم، هــو اخلــط نفســه 
اذلي تتفــق معــه أي مؤسســة عســكرية راقيــة اخلــربة يف أي مــان بالعالــم ىلع اتلدخــل عنــده 
حلمايــة األمــن القــويم للجانــب الــريق. ويتجــى ذلــك يف لكمــة الســيد الرئيــس عبد الفتــاح 
الســيي الــي تنــم عــن علــم عســكري رفيــع وتقديــرات عســكرية بالغــة ادلقــة ال خيطئهــا 

أبــًدا أي خبــري عســكري دليــه قــدر مــن اخلــربة العايلــة واالحــرتاف يف العلــم العســكري.

وهناك عدد من نقاط القوى املهمة يمتاز بها املوقف املرصي؛ وتتضمن:

اســتناد املوقــف املــرصي ىلع أرضيــة قانونيــة صحيحــة وىلع قــرارات جملــس األمــن - 1
الــي تمنــع تســليح اجليــش الليــيب ونقــل إرهابيــني إيلــه. فاملوقــف املــرصي يســتند 



من 13 إىل 16 يويلو 2020

41

ــي  ــابع، ال ــل الس ــادة )51( يف الفص ــدة امل ــم املتح ــاق األم ــة يف ميث ــة مهم ىلع نقط
ــة  ــراءات فوري ــذ إج ــة أن تتخ ــن لدلول ــه يمك ــس بأن ــن انلف ــاع ع ــص بادلف ختت
ــتند  ــا تس ــن. كم ــس األم ــر جمل ــم ختط ــها، ث ــن نفس ــاع ع ــد لدلف ــة أي تهدي ملواجه
مــرص يف موقفهــا الصلــب ىلع طلــب مــن الربملــان الليــيب املعــرب عــن إرادة الشــعب 
الليــيب يف اتلدخــل حــال جتــاوز خــط رست/ اجلفــرة؛ ألنــه ال يهــدد األمــن القــويم 

املــرصي وحــده، بــل يهــدد يلبيــا لكهــا بشــل اعم وضياعهــا مــن يــد الليبيــني. 

ــرة« - 2 ــالن القاه ــادرة »إع ــة. فمب ــة الليبي ــح املرصي ــا للمصال ــرص يف موقفه ــرااعة م م
اكنــت واضحــة يف ســعيها حنــو إجيــاد حــل ســيايس طبًقــا إلرادة الشــعب الليــيب يف 
الغــرب والــرق واجلنــوب. وتؤكــد ذلــك مجيــع اجلهــود السياســية املرصيــة الســابقة 

ســواًء يف مؤتمــر برلــني أو قــرارات جملــس األمــن أو لك جهــود األمــم املتحــدة.

قبــول اغبليــة املجتمــع ادلويل واألشــقاء يف يلبيــا للموقــف املــرصي؛ حيــث يشــتمل - 3
ــا ســبق ذكــره يف موقــف مــرص مــن  ــة، كم ــرات مواقــف عســكرية صائب ىلع تقدي

ــرة.  خــط رست/ اجلف

وجــود قــوات مســلحة قويــة جاهــزة حلســم املوقــف لصاحلهــا تماًمــا، اعيلــة التســليح - 4
وقــادرة ىلع العمــل خــارج احلــدود ملســافات بعيــدة وألزمنــة طويلــة. ولعــل ذلــك 
يعــود إىل حتديــث القــوات املســلحة املرصيــة ألســلحتها الــي تمكنهــا مــن اتلمتــع 
ــردع واملواجهــة احلاســمة  بهــذه القــدرة العايلــة ىلع العمــل خــارج احلــدود، وىلع ال
ــاورة  ــوح يف من ــك بوض ــر ذل ــتهدافها. ويظه ــة اس ــة يف حال ــح املرصي ــة املصال حلماي
»القــادر 2020« ومنــاورة »حســم 2020« الــي تضمنــت مراحلهــا تنفيــذ عمليــة برمائية 
ملواجهــة مزيــج مــن العدائيــات اتلقليديــة وغــري اتلقليديــة يف ابلحــر وىلع األرض. 

ــة - 5 ــو املصلح ــه ه ــاس في ــر، األس ــيايس ح ــرار س ــرصي ىلع ق ــف امل ــاد املوق اعتم
واألمــن القــويم املــرصي. ويتجــى ذلــك يف املواقــف الواضحــة والقاطعــة والرصحيــة 
ــيب  ــف اللي ــة، وىف املل ــيي اعم ــاح الس ــس عبد الفت ــيد الرئي ــا الس ــي رصح به ال

ــة. خاص

ــوي، ويه - 6 ــعيب ق ــري ش ــيايس بظه ــرار الس ــة والق ــلحة املرصي ــوات املس ــع الق تمتُّ
نقــاط اغيــة يف األهميــة ألي مواجهــة عســكرية، وتشــل جمتمعــة عنــارص ردع ألي 

ــة.  ــات خارجي عدائي
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ــه ىلع  ــرتيك يف قدرت ــف ال ــف املوق ــح ضع ــرصي، يتض ــكري امل ــف العس ــة باملوق ومقارن
املواجهــة العســكرية الــي ســتلكفه كثــرًيا؛ نظــًرا لكــرب املســافة مــن تركيــا إىل يلبيــا. وبانلظــر 
إىل املواجهــات العســكرية بــني مــرص وتركيــا ىلع مــدار اتلاريــخ، جنــد أنهــا اكنــت حاســمة 

ا بالنســبة للجيــش الــرتيك.  لصالــح اجليــش املــرصي ومشــينة جــدًّ

رابًعا: ما السيناريوهات املستقبلية للوضع العسكري يف يلبيا؟

ــدء يف - 1 ــرة( وابل ــط رست/ اجلف ــد خ ــا )عن ــال يف يلبي ــف القت ــيناريو األول: توق الس
عمليــة سياســية، وســيكون ذلــك بمثابــة أفضــل احللــول الــي يمكــن اتلوصــل هلــا 
ــت  ــتبعد يف الوق ــيناريو مس ــذا الس ــن ه ــم. لك ــة ودول العال ــا واملنطق ــح يلبي لصال
احلــايل، وذلــك لســبب رئيــي وهــو شــدة اخلالفــات ادلاخليــة بــني الــرق والغــرب 
الليــيب، ويعــزز مــن ناحيــة أخــرى اتلدخــل اخلــاريج يف يلبيــا، خاصــة مــن تركيــا 

تلحقيــق مصاحلهــا.

ــط - 2 ــاوز خ ــة جت ــلحة بمحاول ــيات املس ــا وامليليش ــرة تركي ــاين: مغام ــيناريو اثل الس
ــة  ــلحة املدعوم ــيات املس ــذه امليليش ــتدخل ه ــة، س ــذه احلال ــرة. يف ه رست/ اجلف
ــا  ــرصي وأيًض ــش امل ــع اجلي ــارشة م ــكرية مب ــة عس ــرتيك يف مواجه ــش ال ــن اجلي م
مــع اجليــش الوطــي الليــيب بقيــادة املشــري خليفــة حفــرت اذلي يتلــى دعمــه مــن 
الربملــان الليــيب وبعــض القبائــل يف الــرق. وهــو مــا ســيلكف امليليشــيات املســلحة 
واجليــش الــرتيك ثمنًــا باهًظــا لــن يســتطيعا حتملــه ســواًء ىلع املســتوى العســكري أو 
البــري أو االقتصــادي أو حــى الســيايس. وســتحتاج تركيــا تلنفيــذ هــذا الســيناريو 
قــوات تقليديــة بريــة وحبريــة وجويــة )إذا تدخلــت عســكريًّا بصــورة مبــارشة(، أو 
ســتضيح بامليليشــيات املســلحة إذا لــم تدعمهــم. وهــذا الســيناريو نســبة احتمــاهل 
ــة  ــة الرتكي ــًرا للرعون ــا؛ نظ ــتبعد تماًم ــري مس ــه غ ــايل، لكن ــت احل ــة يف الوق ضعيف
ــتغالل  ــد ىلع االس ــي تعتم ــم ، ال ــبة هل ــة بالنس ــري الصحيح ــف غ ــرات املوق وتقدي
ــد  ــي تعتم ــة وال ــكرية املرف ــف العس ــا ىلع املواق ــن اعتماده ــر م ــة أك واالنتهازي

ــة. ــابات صحيح ىلع حس

الســيناريو اثلالــث واألخــري: االســتمرار يف دعــم امليليشــيات براعيــة تركيــة - 3
ــتخدام  ــة اس ــتكون تكلف ــاه رست، وس ــة يف اجت ــيب، خاص ــش اللي ــتزاف اجلي الس
ا. وســتقوم تركيــا ىلع اتلــوازي بزيــادة تواجدها  هــذه امليليشــيات ودعمهــا قليلــة جــدًّ
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ــرى  ــرة أخ ــة م ــة اجلوي ــدة الوطي ــز قاع ــة جته ــا وحماول ــرب يلبي ــكري يف غ العس
ــف  ــر يف املوق ــتمرار اتلوت ــيات الس ــيح بامليليش ــا تض ــة، بينم ــد يف مرصات واتلواج
أمــاًل يف تطــور املوقــف لصاحلهــا وتســمح الظــروف بدخــول رست أو الســيطرة ىلع 
جــزء منهــا. وهــذا الســيناريو هــو األكــر توقًعــا للحــدوث يف الوقــت احلــايل طبًقــا 

ــة.  ــف احلايل ــرات املوق تلقدي

ــا  ــا لصاحله ــدة ىلع األرض يف يلبي ــاع جدي ــرض أوض ــا ف ــاول تركي ــول، حت ــة الق وخالص
ــود  ــق إال بوج ــن تتحق ــية ل ــب سياس ــا ماس ــاس، وأيًض ــة باألس ــب اقتصادي ــق ماس تلحقي
أوضــاع عســكرية، وســيرتتب ىلع ذلــك رضر بمصالــح دول شــمال إفريقيــا ومنطقــة الســاحل 
ــز  ــرصي يتم ــف امل ــرضرة؛ ألن املوق ــل ادلول املت ــي أق ــرص ف ــك، إال م ــد ذل ــراء بع والصح
بأنــه قانــوين وقــادر ىلع حتقيــق الــردع واحلســم إذا تطــورت األوضــاع لألســوأ، بينمــا يبــدو 
ضعــف املوقــف ادلويل واضًحــا. وبقــدر تدخــل املجتمــع ادلويل لــردع تركيــا، ســيكون قــدر 
ضبــط األوضــاع يف يلبيــا مســتقباًل. وال شــك أن حــدوث بعــض اتلوافــق ادلاخــيل يف يلبيــا 
ــا واملنطقــة كل.  ــرًيا لصالــح يلبي بــني الــرق والغــرب، سيســهم يف تطــور املوقــف تطــوًرا كب

خامًسا: أسئلة املتابعني 

ــل  ــاك ح ــيكون هن ــة، أو س ــرب يف املنطق ــوب ح ــن نش ــن املمك ــل م ــؤال األول: ه الس
دبلومــايس ىلع الرغــم مــن اتلدخــالت الســافرة املتمثلــة يف تركيــا؟ ومــا دور مــرص يف احلــل 

ــكريًّا؟ ــيًّا أو عس ــواًء دبلوماس س

جتيــب الســيناريوهات اثلالثــة الــي اســتعرضناها مــن قبــل عــن هــذه التســاؤالت. ومــا 
ــة  ــا بمحاول ــو ســيناريو احلــرب هــو تركي ــيعمل ىلع اتلحــرك حن ــن س ــه هــو أن م ــد علي نؤك
اخــرتاق خــط رست/ اجلفــرة. ودور مــرص الســيايس واضــح يف مجيــع املحافــل ادلويلــة، آخرهــا 
يف مؤتمــر برلــني، باإلضافــة إىل إعــالن »مبــادرة القاهــرة« الــي ركــزت ىلع احلــل الســيايس 
وتضمنــت لك اجلهــود السياســية الســابقة. وســبق أن قدمــت طرًحــا بتوحيــد اجليــش الليــيب، 
إىل أن يتــم اتلوافــق الســيايس بــني الليبيــني؛ وذلــك ألن اجليــش الليــيب ضمــان حلمايــة األمــن 
القــويم لدلولــة، وأيًضــا ضمــان تلنفيــذ حــل ســيايس وانتخابــات. ولكــن إذا فـُـرض ىلع مرص 
ــويم  ــن الق ــون األم ــن ويص ــا يضم ــم وبم ــرد واحلس ــادرة ىلع ال ــرص ق ــكري، فم ــل العس احل

املــرصي.
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الســؤال اثلــاين: مــا مــدى اتلفــوق العســكري املــرصي يف حالــة نشــوب حــرب مــع تركيــا؟ 
ومــا احلــل إن قامــت إثيوبيــا بمــلء الســد يف هــذه األثنــاء؟ 

ــث  ــن حي ــح م ــرصي واض ــكري امل ــوق العس ــؤال، فاتلف ــن الس ــزء األول م ــبة للج بالنس
ــا ومســتوى تدريبهــا ىلع احلــروب اتلقليديــة وغــري  ترتيــب القــوات املســلحة املرصيــة اعمليًّ
اتلقليديــة )أو خــوض لكيهمــا مًعــا(. وتشــهد ىلع ذلــك منــاورة »القــادر 2020« ومنــاورة »حســم 
2020« يف املنطقــة الغربيــة. هــذا باإلضافــة إىل حريــة القــرار الســيايس، ودعــم الشــعب للقوات 
املســلحة املرصيــة والقــرار الســيايس، وســالمة ووضــوح الوضــع القانــوين بالنســبة للقانــون 
ــودان  ــرص والس ــني م ــة ب ــد انلهض ــة س ــتمرار أزم ــة اس ــرى، يف حال ــة أخ ــن ناحي ادلويل. وم
وإثيوبيــا وطــول زمــن اتلفــاوض للوصــول إىل حــل يــريض مجيــع األطــراف؛ فــإن دولــة كبــرية 
ــادة  ــة. كمــا أن القي مثــل مــرص دليهــا القــدرة ىلع اتلحــرك يف مســارات اســرتاتيجية متوازي
السياســية املرصيــة رأت أن يســتمر العمــل يف ملــف الســد اإلثيــويب يف إطــاره حنــو إجيــاد حــل 
ســيايس، وهــو قــرار حكيــم للغايــة. هــذا باإلضافــة إىل ادلور الكبــري 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 الــرتيك باتلنســيق مــع امليليشــيات 
املســلحة الــي تعمــل حتــت ســيطرتها. فإمــا أنهــا ســتحاول جتــاوز خــط رست/ اجلفــرة بمــا 
ــكرية  ــة عس ــاك مواجه ــتكون هن ــك س ــا كل، وبذل ــرصي ويلبي ــويم امل ــن الق ــدد األم يه
مبــارشة مــع اجليــش املــرصي واجليــش الوطــي الليــيب. وإمــا أنهــا ســتلجأ إىل وقــف القتــال 
ــتحارب  ــل س ــم؛ فه ــام العال ــيئ أم ــع س ــا اآلن يف وض ــية. إن تركي ــة السياس ــدء العملي وب
وتتحمــل املواجهــة خــارج احلــدود ىلع مســافات كبــرية مــع جيــش حمــرتف، أو ســتتجه إىل 
الســالم حبــرص احتالهلــا يف جــزء مــن يلبيــا، وباتلــايل ختــر صورتهــا أمــام ادلاخــل الــرتيك 

ــل؟  وأمــام حلفائهــا القالئ

السؤال الرابع: كيف تصف اتلدخل املرصي يف يلبيا إىل هذه اللحظة؟ 

ــل  ــرح احل ــل تط ــة، ب ــذه اللحظ ــا إىل ه ــا يف يلبي ــكريًّا إطالقً ــرص عس ــل م ــم تتدخ ل
ــاح  ــس عبد الفت ــيد الرئي ــالن الس ــرة«، وإع ــالن القاه ــادرة »إع ــل يف مب ــيايس املتمث الس
ــل يف  ــم تتدخ ــرص ل ــل اعم، م ــرة. وبش ــط رست/ اجلف ــرص خل ــالن م ــل إع ــا قب ــيي هل الس
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يلبيــا إال يف موقفــني؛ األول اكن تدخــاًل عســكريًّا بعــد مقتــل 21 مرصيًّــا يف يلبيــا، واثلــاين وقع 
أثنــاء ختطيــط بعــض اجلمــااعت اإلرهابيــة يف يلبيــا ضــد مــرص. ولــم يعــرتض جملــس األمــن 

ــدة.  ــم املتح ــاق األم ــة ميث ــت مظل ــان وحت ــا قانوني ــني؛ ألنهم ــن اتلدخل ىلع هذي

 
ً

ــال ــاك أم ، أو أن هن
ً

ــال ــرت فش ــة حف ــري خليف ــف املش ــد موق ــل يُع ــس: ه ــؤال اخلام الس
ــة؟  ــاهل حي ــاء آم إلبق

جنــح اجليــش الوطــي الليــيب، بقيــادة املشــري خليفــة حفــرت وبراعيــة الربملــان الليــيب، يف 
حتريــر جــزء كبــري مــن يلبيــا مــن امليليشــيات املســلحة، ولكــن لــم يســتطع اجليــش الليــيب 
ــم  ــه وإن ل ــة أن ــيات. واحلقيق ــح امليليش ــرتيك لصال ــل ال ــبب اتلدخ ــات بس ــتكمال انلجاح اس
يســتطع حتقيــق جناحــات يف طرابلــس وقاعــدة الوطيــة وترهونــة، إال أنــه حقــق جناًحــا يف يلبيا 
بالامــل ىلع املســتوى االســرتاتيي. ومــن اجلدير باذلكــر أن هــذا انلجــاح حتقــق رغــم فــرض 
حظــر ىلع تســليح اجليــش الليــيب، وأيًضــا تدمــري حلــف شــمال األطلنطــي )انلاتــو( للجيــش 
الليــيب مــن قبــل اعم 2011. وال يــزال حلــف انلاتــو، مــن خــالل تركيــا، حيــاول تدمــري اجليــش 

الليــيب للمــرة اثلانيــة.

السؤال السادس واألخري: هل تتوقع تصعيًدا إضافيًّا من جانب مرص؟ 

ــن  ــا م ــا وتصعيده ــل تركي ــة رد فع ــروط بكيفي ــرص م ــب م ــن جان ــد م ــذا اتلصعي ه
ــة  ــة إىل مواجه ــر املنطق ــد ج ــف وال تري ــد املوق ــرص بتصعي ــوم م ــر. ال تق ــب اآلخ اجلان
عســكرية، وهــو مــا أكــدت عليــه يف مبــادرة »إعــالن القاهــرة«. فاجليــش املــرصي جيــش 
ــا للتصعيــد  رشــيد، حيــي وال يهــدد. يف حــني جنــد أن اجلانــب الــرتيك هــو اذلي يســى دائًم

ــا.  ــة يف يلبي ــيات املتطرف ــم للميليش ــالل دعمه ــن خ م
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 حمارضة
 »جيواقتصاديات الطاقة والرصاع ادلويل ىلع يلبيا«)1(

ابلاحث حممد العريب)2(

اخلميس، املوافق 16 يويلو 2020

تركــز هــذه املحــارضة ىلع سياســات انلفــط والــرصاع ادلويل حــول يلبيــا، وبوجــه 
ــح  ــر أن مصطل ــر باذلك ــن اجلدي ــيب. وم ــع اللي ــة يف الوض ــات الطاق ــاص ىلع جيواقتصادي خ
اجليواقتصاديــات Geo-economics ليــس واســع اتلــداول يف ادلوائــر ابلحثيــة العربيــة. ومــن 
ثــم حتــاول هــذه املحــارضة الرتكــز ىلع هــذا املدخــل اذلي يمكــن مــن خــالهل فهــم تركيبــات 
وتعقيــدات مشــاهد املنطقــة، خاصــة املشــهد يف يلبيــا اذلي يصعــب تفســريه بمنطــق أو علــم 

واحــد. 

ــايل  ــرصاع ادلاخــي احل ــط يف ال ــة انلف ــية لوضعي : املالمــح األساس
ً

أوال
ــا يف يلبي

ا ىلع  ــدًّ ــرية ج ــة كب ــة نفطي ــي دول ــا؛ ف ــط بليبي ــن انلف ــث ع ــط احلدي ــا يرتب ــا م دائًم
ــا  ــاعها جغرافيًّ ــة التس ــا نتيج ــن نوعه ــدة م ــة فري ــا دول ــا أنه ــا. كم ــمال إفريقي ــتوى ش مس
ــايط  ــث االحتي ــن حي ــا م ــابع اعمليًّ ــا الس ــأيت ترتيبه ــث ي ــة؛ حي ــا انلفطي ــة ثرواته ولضخام
انلفطــي. لكــن رغــم ذلــك، فــإن بهــا خفــة ســانية، جتعلهــا نموذًجــا أقــرب إىل دول اخلليــج 
ــد  ــورة العقي ــد ث ــة بع ــتقالل اعم 1951، خاص ــذ االس ــا من ــدار تارخيه ــه ىلع م ــريب. لكن الع
القــذايف اعم 1969، لــم تكــن السياســات الليبيــة سياســات حمافظــة أو مشــابهة بلنيــة ادلولــة 

ــأي شــل مــن األشــال.  ــج العــريب ب يف اخللي

ــة  ــرتاتيجية بمكتب ــات االس ــز ادلراس ــا مرك ــي نظمه ــارضات ال ــلة املح ــن سلس ــارضة ضم ــذه املح ــأيت ه )1(  ت
اإلســكندرية حــول »تطــورات املشــهد الليــيب: خيــارات السياســة املرصيــة« خــالل الفــرتة مــن 13 إىل 16 يويلــو 2020 

ــع الفيســبوك.  ــارش ىلع الصفحــة الرســمية للمركــز ىلع موق عــرب ابلــث املب
)2(  باحث أول بمركز ادلراسات االسرتاتيجية.
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وفيمــا يتعلــق بموضــوع انلفــط وقطــاع الطاقــة بشــل اعم، فــإن يلبيــا هلــا وضــع خــاص 
ــيب  ــهد اللي ــم املش ــة لفه ــاك ثالثي ــي، هن ــادل فه ــور خ ــف ادلكت ــا لوص ــم. وفًق ــتحق الفه يس
أو فهــم يلبيــا ككيــان. وتتكــون هــذه اثلالثيــة مــن القبيلــة )أو املدينــة(، وادليــن، وانلفــط. 
ــًدا بعــد  ــا اذلي بــدأ حتدي لكــن يف الفــرتة األخــرية مــع احتــدام الــرصاع ادلويل حــول يلبي
ضيــف إىل هــذه اثلالثيــة اعمــل 

ُ
إســقاط نظــام العقيــد معمــر القــذايف ىلع مراحــل خمتلفــة؛ أ

آخــر مرتبــط بفكــرة الواكلــة؛ وهــو أن األطــراف املتصارعــة يف يلبيــا ىلع مــدار مراحــل احلرب 
ــط  ــد انلف ــم يع ــن ث ــرى. وم ــة أخ ــة أو إقليمي ــَح دويل ــل مصال ــت تمث ــا اكن ــة ىف يلبي األهلي

ــا. عنــرًصا أساســيًّا مــن بــني عنــارص فهــم املشــهد الليــيب حايلًّ

ــا ىلع خــط رست/ اجلفــرة، واتلهديــدات  شــهد احلديــث يف الفــرتة األخــرية تركــًزا خاصًّ
الرتكيــة الوفاقيــة املرتبطــة حبكومــة الوفــاق وميليشــياتها بــرضورة االســتيالء ىلع رست، ثــم 
بعــد ذلــك فتــح املفاوضــات واتلحذيــر املــرصي مــن أن حمــور رست/ اجلفــرة هــو خــط أمحــر 
بالنســبة لألمــن القــويم املــرصي، ودعــوة األطــراف ادلويلــة لكهــا تلهدئــة الوضــع والوصــول 
إىل اتفــاق ينــي هــذا الــرصاع. واكن هنــاك حديــث آخــر وهــو مطابلــة واشــنطن بفتــح ملفات 
ــاوالت  ــا املح ــة هل، وأيًض ــات موازي ــود مؤسس ــق يف وج ــا واتلحقي ــزي يف يلبي ــرصف املرك امل
األمريكيــة إلاعدة إنتــاج انلفــط الليــيب مــرة أخــرى. فقبــل عقــد مؤتمــر برلــني يف ينايــر 
املــايض، قــررت القبائــل الليبيــة حتديــًدا يف رشق يلبيــا إغــالق إنتــاج انلفــط، وهــو مــا أدى 
إىل إيضــاح وجــود أزمــة حقيقيــة يف توزيــع الــروة انلفطيــة يف يلبيــا. ومــن القــراءة البســيطة 
ــرتول.  ــد ابل ــع عوائ ــلكة توزي ــة مش ــدة، خاص ــلكة ممت ــك املش ــظ أن تل ــا، نالح ــخ يلبي تلاري
فقــد اكن اكتشــاف ابلــرتول يف يلبيــا يف اخلمســينيات بدايــة ثلــورة يف نمــط ادلولــة الليبيــة 
ــاس  ــة باألس ــة اكن نتيج ــات الليبي ــف املؤسس ــري إىل أن ضع ــراءات تش ــاك ق ــا. وهن وطبيعته
ــاء اململكــة السنوســية أو نظــام معمــر  ــروة الــي تفجــرت. واكن احلــام، ســواًء أثن نلمــط ال
ــط  ــد انلف ــزي يف عوائ ــم املرك ــة وإىل اتلحك ــة ادلول ــدم مأسس ــاًل إىل ع ــر مي ــذايف، أك الق
وتوزيعهــا حســب الــوالءات السياســية ممــا أدى إىل مشــلكة 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 الــرصاع يف يلبيــا، قــد نتســاءل هــل دافــع ادلول الــي 
تتدخــل حايلًّــا يف يلبيــا هــو احلصــول ىلع أكــر قــدر مــن انلفــط والغــاز؟ وجنيــب عــن ذلــك 
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 أيًضــا 
لفــرض منطقــة حظــر جــوي ومســاعدة املتمرديــن ىلع إســقاط انلظــام يف اعم 2011، لــم تكــن 
باألســاس للحصــول ىلع انلفــط الليــيب وليــس كمــا هــو معتقــد دائًمــا بــأن أي تدخــل غــريب 
ــاك أســباب جيواســرتاتيجية  يف املنطقــة هــو للحصــول ىلع انلفــط أو الغــاز. فقــد اكنــت هن
وسياســية أخــرى مرتبطــة بــإاعدة تشــكيل املنطقــة. واكن اتلخلــص مــن نظــام القــذايف أولويــة 
ــقاط  ــة اإلس ــاركت يف عملي ــي ش ــب ادلول ال ــة وأن أغل ــط، خاص ــول ىلع انلف ــبق احلص تس
 نفطيــة باألســاس، وباتلــايل لــم يكــن احلصــول ىلع انلفــط هــو الغــرض األســايس.

ً
اكنــت دوال

ــذا  ــاهد ه ــر مش ــت آخ ــا اكن ــيل، وربم ــارع ادلاخ ــوًرا للتص ــط حم ــتمر انلف ــن اس لك
الــرصاع هــو املعركــة الــي وقعــت يف يونيــة 2018 بــني اجليــش الوطــي الليــيب وميليشــيات 
حــرس املنشــآت انلفطيــة بقيــادة إبراهيــم اجلــرضان. ورغــم أنهــا ميليشــيات غــري رســمية، 
فــإن والءهــا األول اكن حلكومــة الوفــاق الوطــي. وبعــد أن قــام اجليــش الليــيب بطــرد هــذه 
امليليشــيات مــن منطقــة اهلــالل انلفطــي الــي تنتــج 60٪ مــن انلفــط الليــيب، أصبحــت ثــروة 
ــالل  ــة اهل ــد منطق ــة. تمت ــة الرقي ــزة يف املنطق ــاز متمرك ــط والغ ــن انلف ــية م ــا األساس يلبي
انلفطــي مــن رست)3( إىل بنغــازي، وتضــم أهــم املوانــئ انلفطيــة الــي تصــدر انلفــط الليــيب 
ا مــن موانــئ اهلــالل  والغــاز الليــيب إىل جنــوب أوروبــا. وهنــاك حــوايل 13 خــطَّ بــرتوٍل ممتــدًّ
انلفطــي الكبــرية؛ مثــل مينــاء الزويتينــة ومينــاء رأس النــوف ومينــاء ســدرة ومينــاء رست، 
إىل جنــوب أوروبــا، إىل جانــب وجــود خطــني ممتديــن مــن حقــول الغــاز مبــارشة إىل جنــوب 

أوروبــا. 

ــروة سياســية أيًضــا  ــه ث ــإن مــزة انلفــط الليــيب تكمــن يف كون ــة أخــرى، ف ومــن ناحي
ــو ــذايف حن ــام الق ــرتة نظ ــاء ف ــا أثن ــط يف يلبي ــاج انلف ــغ إنت ــد بل ــه. فق ــل علي ــن حيص  مل
ــق  ــذايف تلحقي ــام الق ــك اكن أداة نظ ــر أن ذل ــر باذلك ــن اجلدي ــا. وم ــل يوميًّ ــون برمي 1,9 ملي
هدفــني؛ همــا: حتقيــق ســيطرة نظــام القــذايف ىلع يلبيــا بأرضهــا الشاســعة ملــدة أربعــني اعًمــا، 
ــراط يف رصااعت  ــية واالخن ــداف سياس ــات أله ــل املنظم ــليح وتموي ــات التس ــذ عملي وتنفي

املــرق العــريب وإفريقيــا بعــد ذلــك. 

)3(  وهــو مــا يؤكــد ىلع أهميــة رست ســواًء حلكومــة الوفــاق للســيطرة عليهــا أو لألطــراف ادلويلــة األخــرى؛ مثــل 
مــرص وروســيا اللتــان حتــاوالن تثبيــت الوضــع وإجيــاد فرصــة إلاعدة املفاوضــات.
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حنــن نتحــدث عــن ثــروة هائلــة يف يلبيــا مــع وجــود خفــة ســانية. لكــن منــذ اعم 2011، 
ــة  ــات الصيان ــة حيــث توقفــت عملي ــة اتلحتي تكمــن املشــلكة احلايلــة فيمــا يتعلــق بابلني
وتطويــر املنشــآت احليويــة، بــل وتدهــورت بفعــل الــرصاع. وهــو مــا أدى إىل اخنفــاض إنتاجية 
ــرس  ــش ح ــيطرة جي ــرتة س ــاء ف ــذايف، أثن ــام الق ــل نظ ــه قب ــا اكن علي ــف م ــط إىل نص انلف
املنشــآت انلفطيــة اذلي اكن يقــوم باالســتيالء ىلع جــزء مــن عوائــد انلفــط، بينمــا يذهــب 
اجلــزء اآلخــر إىل حكومــة الوفــاق. ومــن ناحيــة أخــرى، اكنــت هنــاك مشــلكة أخــرى تتعلــق 
بتمركــز حنــو 60٪ مــن الــروة انلفطيــة الليبيــة يف رشق يلبيــا، لكــن العوائــد تذهــب فعليًّا إىل 
حكومــة الوفــاق. وهــو مــا دفــع اجليــش الوطــي الليــيب والقبائــل الليبيــة إىل وقــف اإلنتــاج 
كمحاولــة جلــذب انتبــاه املجتمــع ادلويل بــأن هنــاك مشــلكة حقيقيــة مرتبطــة باملناطــق الــي 
تتمتــع بالــروة الليبيــة ال تتمتــع بعوائدهــا، بــل تذهــب إىل حكومــة الوفــاق تلقــوم بتوزيعهــا 

كمــا تشــاء.

أمــا املرحلــة احلايلــة مــن الــرصاع يف يلبيــا، فقــد بــدأت حتديــًدا منــذ ديســمرب 2019 أي 
بعــد توقيــع مذكــرة اتلفاهــم املشــرتكة بــني حكومــة الوفــاق الوطــي يف طرابلــس مــع تركيــا 
حــول اتلعــاون األمــي وترســيم احلــدود ابلحريــة بــني يلبيــا وتركيــا. وهــو مــا وضــع يلبيــا 
حتــت الضــوء ىلع نطــاق إقليــي أوســع، وهــو انلطــاق املرتبــط بالــرصاع ىلع الغــاز والطاقــة 
يف رشق املتوســط. وباتلــايل هــذه يه املرحلــة األوىل الــي لــم يعــد فيهــا انلفــط الليــيب شــأنًا 

ــا.  داخليًّ

هــذا باإلضافــة إىل وجــود أهــداف جيوسياســية دلى ادلول املتصارعــة حــول يلبيــا، وهــو 
بمحاولــة فــرض انلفــوذ اإلقليــي والضغــط ىلع اخلصــوم اإلقليميــني أو ادلويلــني مثلمــا نــرى 
يف موقــف روســيا إزاء االحتــاد األورويب، والواليــات املتحــدة األمريكيــة إزاء روســيا، وتركيــا 
ــذه ادلول حتــاول أن  ــان وقــربص(. فه إزاء روســيا ودول رشق املتوســط )خاصــة مــرص وايلون
ــا اقتصاديــة وهــو مــا يعــرف  تلعــب باألســاس لعبــة جيوسياســية، حتقــق مــن ورائهــا أهدافً
ــة  ــتخدم أدوات اقتصادي ــا أن ادلول تس ــني؛ إم ــن مرتبط ــي أمري ــي تع ــات ال باجليواقتصادي
تلحقيــق أهــداف جيوسياســية، أو أن ادلول تســتخدم يف سياســاتها اخلارجيــة أدوات عســكرية 

وسياســية تلحقيــق أهــداف اقتصاديــة.

وكمــا ذكرنــا بــأن هنــاك رصااًع قديًمــا يتعلــق بعوائــد انلفــط؛ حيــث يشــكو الــرق مــن 
ســيطرة حكومــة الوفــاق الوطنيــة ىلع العوائــد انلفطيــة مــن خــالل املؤسســة الوطنيــة للنفــط 
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اتلابعــة حلكومــة الوفــاق. وتتــم تعاقــدات انلفــط مــع هــذه املؤسســة الــي تــودع بعــد ذلــك 
ثمــن هــذه اتلعاقــدات يف املــرصف املركــزي اذلي تســيطر عليــه حكومــة الوفــاق. وباتلايل اكن 
جــزء كبــري مــن مشــكالت اجليــش الليــيب الوطــي بقيــادة املشــري خليفــة حفــرت، حتديــًدا 
أثنــاء عمليــات »حتريــر طرابلــس« يف إبريــل 2019، يتعلــق بمشــلكة اتلمويــل. وهــو مــا دفــع 
حكومــة الــرق الليــيب واجليــش الوطــي الليــيب إىل اللجــوء لطباعــة أمــوال يلبيــة يف روســيا، 

خــارج نطــاق املؤسســة الرســمية الــي تتعاقــد مــع حكومــة طرابلــس.

هــذا باإلضافــة إىل مشــلكة أخــرى كبــرية تتعلــق بلجــوء يلبيــا إىل اســترياد نفــط أكــر 
ــايف.  ــدر ال ــة بالق ــري مصون ــة وغ ــة متوقف ــر واتلصفي ــات اتلكري ــث إن عملي ــاًء؛ حي نق
ــل  ــره بش ــم تكري ــه ال يت ــية، فإن ــه األساس ــيب وجودت ــط اللي ــة انلف ــم ضخام ــايل رغ وباتل

ــا.  ــا يف يلبي ــتخدامه داخليًّ ــح الس يصل

ــة وادلويلــة مــن  ــات ومواقــف األطــراف اإلقليمي ــا: اجليواقتصادي ثانًي
الــرصاع الليــيب

أوروبا )خاصة إيطايلا وفرنسا(- 1

ــقاط  ــن ىلع إس ــاعدة املتمردي ــب بمس ــأ اذلي ارتُك ــم اخلط ــا حج ــا تماًم ــت أوروب أدرك
نظــام القــذايف. فــان مــن املتصــور أن ســقوط انلظــام ســيحدث فــرااًغ يســهم فيمــا بعــد 
يف قيــام نظــام جديــد أكــر موثوقيــة دلى أوروبــا ونظــام أكــر انفتاًحــا يشــمل مزيــًدا مــن 
اإلســالميني املعتدلــني والليربايلــني، أي أطــراف يمكــن اتلفاهــم معهــا، وباتلــايل ســهولة 
الضغــط ىلع يلبيــا واحلصــول ىلع تعاقــدات أكــرب مــن الغــاز وانلفــط. لكــن اتضــح أن 

ثمــن اإلســقاط اكن اغيــة يف الفداحــة؛ حيــث أدى إىل:

ــيب أ-  ــط اللي ــا بانلف ــدادات أوروب ــرض إم ــا، وتع ــة يف يلبي ــة اتلحتي ــور ابلني تده
النقطــااعت؛ مثــل مــا حيــدث حايلًّــا منــذ شــهر ينايــر 2020 إىل وقتنــا احلــايل، ممــا 
دفعهــا إىل اللجــوء إىل أطــراف أخــرى ملدهــا بانلفــط، خاصــة الطــرف الــرويس، 

ــة الروســية. ــل اعتماديتهــا ىلع مصــادر الطاق ــا يف تقلي ــة أوروب رغــم رغب

ــات ب-  ــقوط مؤسس ــة وس ــاب ادلول ــر غي ــة إث ــلحة اإلجرامي ــبات املس ــور الش ظه
ــل  ــيايس بش ــدور س ــام ب ــى للقي ــلحة تس ــيات مس ــة. ويه ميليش ــة الليبي ادلول
ــًدا  ــل حتدي ــة تعم ــات إرهابي ــط بتنظيم ــه ترتب ــت ذات ــا يف الوق ــر، لكنه أو بآخ
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ــألة  ــت مس ــذ اعم 2011، اكن ــن. ومن ــدرات واملهاجري ــلحة واملخ ــب األس يف تهري
اهلجــرة غــري الرعيــة يه القضيــة األكــر أهميــة وحساســية بالنســبة لألطــراف 
ــورد  ــا يه امل ــت يلبي ــا. أصبح ــط أوروب ــوب ووس ــة دول جن ــة، خاص األوروبي
ــاحل  ــن دول الس ــها أو م ــا نفس ــن يلبي ــني م ــواًء القادم ــني س ــايس للالجئ األس
وســط إفريقيــا إىل أوروبــا. وبذلــك حتولــت يلبيــا مــن كونهــا فرصــة اســرتاتيجية 

ــة.  ــراف األوروبي ــبة لألط ــرتاتيي بالنس ــر اس إىل خط

ــدات  ــة تعاق ــي اإليطايل ــية وإي ــال الفرنس ــراكت توت ــرى اكن ل ــة أخ ــن ناحي وم
ــة ىلع اســتمرار هــذه  ــاء نظــام القــذايف، واكنــت حريصــة للغاي ــا أثن ا يف يلبي كبــرية جــدًّ
ومــن هنــا جــاء تدخــل األطــراف األوروبيــة حلــل أو إدارة الــرصاع،  اتلعاقدات.  
 إال حبســم خــاريج أو تصالــح داخــيل، 

ًّ
رغــم إدراكهــا بــأن هــذا الــرصاع لــن جيــد حــال

ــرصاع.  ــل ال ــة حل ــازالت اكفي ــم تن ــة ىلع تقدي ــراف احلايل ــن األط ــدرة أيٍّ م ــدم ق وبع
فأوروبــا حتــاول تأمــني اإلمــدادات الليبيــة بالطاقــة ســواًء إليطايلــا أو لفرنســا ىلع وجــه 
اتلحديــد، وأيًضــا حتــاول إنهــاء وجــود خطــر إرهــايب كبــري يف يلبيــا، وهــو أمــر ال يقــل 
ــرب  ــا ع ــوب أوروب ــا إىل جن ــط إفريقي ــن وس ــني م ــوط الالجئ ــداد خط ــن امت ــة ع أهمي

ــط.  ــر املتوس ابلح

وال ننــي تماًمــا وجــود شــبات إجراميــة أو شــبات مهربــني يف رشق يلبيــا، لكــن 
مــع وجــود اجليــش الليــيب الوطــي وشــل مــن أشــال املؤسســات يف الــرق، فــإن هــذه 
ــا حتــت ســيطرة  املســألة باتلأكيــد أقــل فوضويــة مــن الوضــع يف الغــرب اذلي يقــع حايلًّ
حكومــة الوفــاق. وباتلــايل يف هــذا الوضــع، بالنســبة إليطايلــا وفرنســا، ليــس احلفــاظ ىلع 
ــاظ ىلع  ــة باحلف ــور متعلق ــاك أم ــل هن ــا، ب ــل يف يلبي ــد للتدخ ــع الوحي ــو ادلاف ــط ه انلف

االســتقرار ومنــع تدفــق الالجئــني. 

الواليات املتحدة األمريكية- 2

ــا،  الواليــات املتحــدة األمريكيــة ال تســتفيد مــن انلفــط الليــيب باألســاس. وتارخييًّ
اكنــت الــراكت األمريكيــة يه مــن قامــت بتطويــر ابلنيــة اتلحتيــة للنفــط الليــيب مــع 
اكتشــافه يف اخلمســينيات، لكــن بســبب اخلالفــات أو السياســة اثلوريــة نلظــام القــذايف، 
ُطــرَِدت هــذه الــراكت األمريكيــة مــع طــرد القــوات والقواعــد العســكرية األمريكية 
مــن األرايض الليبيــة اعم 1970. هــذا باإلضافــة إىل سياســات نظــام القــذايف دلعــم منظمــة 
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اتلحريــر الفلســطينية، ودعــم أيــة تنظيمــات ثوريــة ضــد السياســات اإلمربيايلــة بشــل 
ــا مــن منتصــف الســبعينيات إىل مــا بعــد  اعم. وهــو مــا جنــم عنــه خــالف امتــد تقريبً

حــرب العــراق بســنوات، وأدى إىل قصــف يلبيــا مرتــني أثنــاء حكومــة ريغــان.

ــوذ  ــرد انلف ــم أو ط ــو حتجي ــاس ه ــدة باألس ــات املتح ــه الوالي ــى إيل ــا تس ــن م لك
ــاع منهــج  ــة، باتب ــة. وباتلــايل حتــاول اتلدخــل دلى األطــراف الليبي ــرويس مــن املنطق ال
مــايل حلــل الــرصاع. ونــرى ذلــك يف مطابلــة واشــنطن بفتــح ملفــات املــرصف املركــزي 
ــروة  ــع ث ــة توزي ــا مؤخــًرا حلــل معضلــة عــدم عدال ــا. واكنــت قــد قدمــت مقرتًح يف يلبي
انلفــط يف يلبيــا، لكــن هــذا املقــرتح ُرفـِـض ربمــا بســبب اخلالفــات ادلاخليــة أو ضغــط 
ــن  ــة تكم ــدة األمريكي ــات املتح ــلكة الوالي ــا. إن مش ــة ىلع يلبي ــراف اخلارجي األط
ــط  ــرق األوس ــا يف ال ــا ودوره ــم ثقله ــل، رغ ــة للتدخ ــك األدوات الافي ــا ال تمتل يف أنه
وقطًعــا وجودهــا االســتخبارايت. فــي يف حقيقــة احلــال غــري قــادرة ســواًء ىلع اتلأثــري ىلع 
ســري املعــارك العســكرية أو ىلع دفــع األطــراف حلــل الــرصاع. ومقارنــًة بالوضــع احلــايل 
إليطايلــا وفرنســا، فــإن الواليــات املتحــدة األمريكيــة أقــل قــدرة ىلع اتلأثــري يف الــرصاع 

الليــيب. 

روسيا- 3

يعــد موقــف روســيا جتســيًدا لفكــرة اتلدخــل اجليواقتصــادي. قــد نتصــور للوهلــة 
ــب  ــيا أغل ــت روس ــث وضع ــة؛ حي ــية يف املنطق ــة روس ــم ورق ــت أه ــا ليس األوىل أن يلبي
ــراءة  ــن بق ــة. لك ــذه حقيق ــوريا. وه ــد يف س ــار األس ــس بش ــام الرئي ــم نظ ــا دلع أوراقه
ــام  ــري انلظ ــع تغي ــكو، م ــد أن موس ــات اعم 2011، جن ــع نهاي ــًدا م ــي حتدي ــهد اإلقلي املش
الســيايس ادلاخــيل مــع رحيــل ميدفيديــف وعــودة بوتــني للصــدارة مــرة أخــرى، أدركــت 
ــض أو  ــا بالرف ــد تصويته ــف بع ــة ميدفيدي ــه حكوم ــأ اذلي ارتكبت ــة اخلط ــدى فداح م
بالفيتــو ىلع قــرار جملــس األمــن ادلويل بشــأن فــرض منطقــة حظــر الطــريان فــوق يلبيــا، 
ــي  ــمال األطلنط ــف ش ــل حل ــاعد ىلع تدخ ــا س ــا، مم ــكري يف يلبي ــل العس ــع اتلدخ ملن
)انلاتــو( يف يلبيــا، وخلــق حالــة فــوىض كبــرية جذبــت ظهــور مجــااعت مهربــني ومجــااعت 
ــا هــو تدخــل حمســوب  ــرار موســكو باتلدخــل الشــديد يف يلبي ــإن ق ــك، ف ــة. وذلل إرهابي
ــل  ــا. واكن اتلدخ ــكري أيًض ــرتاتيي العس ــط االس ــتوى اتلخطي ــة، وىلع مس وذيك للغاي

ــا أخــرى.  ــرويس يف ســوريا بســبب خشــية روســيا مــن حتــول ســوريا إىل يلبي ال
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ــة يف  ــة األهلي ــرب الليبي ــدالع احل ــع ان ــة، وم ــني للرئاس ــودة بوت ــذ ع ــايل من وباتل
مرحلتهــا اثلانيــة يف ربيــع 2014 وظهــور املشــري خليفــة حفــرت، رأت روســيا أنهــا خــرت 
ــط  ــاع انلف ــًدا يف قط ــادي حتدي ــتوى االقتص ــرتاتيي، وىلع املس ــتوى االس ــا ىلع املس يلبي
والغــاز؛ حيــث خــرت روســيا حنــو 10 مليــار دوالر مــن تعاقداتهــا الســابقة مــع نظــام 

ــذايف. الق

ــأ  ــالح اخلط ــيا إلص ــة لروس ــا، فرص ــرصاع يف يلبي ــدالع ال ــودة ان ــت ع ــك اكن وبذل
ــن  ــة م ــداف جيواقتصادي ــق أه ــة تلحقي ــة، وفرص ــن ناحي ــه اعم 2011 م اذلي ارتكبت
ــه بانلظــر  ــه. وإن ــاج انلفــط أو االســتثمار في ــإاعدة إنت ــة أخــرى. فروســيا ســتقوم ب ناحي
 مــن انلفــط الــرويس يمتــد 

ً
إىل خريطــة تدخــل روســيا يف املنطقــة، جنــد أن هنــاك هــالال

ــة  ــًدا يف إاعدة احليوي مــن اســتثمارات روســية يف قطــاع انلفــط يف العــراق، متمثلــة حتدي
لقطــاع انلفــط يف ســوريا، إىل وجودهــا يف تعاقــدات للطاقــة يف رشق املتوســط، ويف مــرص 
ــة  ــة إقليمي ــط بسياس ــه يرتب ــة أن ــيا، خاص ــه روس ــرط في ــن تف ــب ل ــو مكس ــا. وه ويلبي
ــر  ــدء عمليــات اتلحري ــا جنــاح اجليــش الوطــي الليــيب، مــع ب أوســع، فــي تــدرك تماًم
يف أوائــل 2015، يف الســيطرة ىلع مســاحات واســعة بهــا حنــو 80٪ مــن الــروة انلفطيــة يف 
يلبيــا، ســواًء يف اهلــالل انلفطــي أو يف اجلنــوب. لكــن الطــرف املســئول حايلًّــا عــن إدارة 
ــرب  ــي يف غ ــاق الوط ــة الوف ــو حكوم ــذايف، ه ــع الق ــيا م ــا روس ــي أجرته ــدات ال اتلعاق
ــاد  ــاول إجي ــيا حت ــح أن روس ــا يوض ــو م ــط. وه ــة للنف ــة الوطني ــالل املؤسس ــن خ ــا م يلبي
ــا.  ــا يف يلبي ــوازن تلدخله ــق اتل ــايل حتق ــه، وباتل ــل مع ــا اتلعام ــرف يمكنه ــن ط ــر م أك
وربمــا تكــون روســيا أكــر ميــاًل لدلفــاع عــن رشق يلبيــا؛ ألســباب تتعلــق بمحاربــة 

ــة.  ــات اإلرهابي اتلنظيم

ا لالســتثمارات الروســية االقتصاديــة يف يلبيــا، يتعلــق  وهنــاك هــدف آخــر هــام جــدًّ
بــأن ورقــة الضغــط األساســية الــي تمارســها روســيا ىلع أوروبــا مرتبطــة بتدفقــات انلفط 
والطاقــة الروســية إىل أوروبــا، وباتلــايل تمثــل نقطــة ضعــف كبــرية للسياســة األوروبيــة يف 
أي عمليــة تفاوضيــة. فبالنســبة ألوروبــا، اكتشــاف انلفــط يف ابلحــر املتوســط واحلصــول 
ــر، لكهــا أوراق تلقليــل  ــا واحلصــول ىلع اغز مــن اجلزائ ــه مــن اخلليــج العــريب ويلبي علي
اعتماديتهــا ىلع انلفــط الــرويس، وبذلــك تكــون مــزة اســرتاتيجية 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 خــالل الســيطرة ىلع انلفــط يف منطقــة جنــوب أوروبــا رشق وجنــوب 
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ابلحــر املتوســط. وباتلــايل فــإن روســيا تــرى األمــر بصــورة أكــر تعقيــًدا مــن جمــرد دعمهــا 
ــو  ــدر بنح ــتثمارات تق ــرد اس ــول ىلع جم ــط احلص ــد فق ــي ال تري ــرت. ف ــة حف ــري خليف  للمش

10 مليارات دوالر، لكنها تسى بالفعل إىل فرض مزيد من الضغط ىلع أوروبا.

تركيا - 4

ــراك  ــن األت ــري م ــب ىلع كث ــة يصع ــة جغرافي ــاك حقيق ــي، وهن ــرف إقلي ــا ط تركي
ــرب ادلول  ــدى أك ــا إح ــا، ويه أن تركي ــة تصديقه ــياعهم يف ادلول العربي ــم وأش وأنصاره
ــة  ــة عريق ــي دول ــط. ف ــدا انلف ــا ع ــم، فيم ــاهلا يف العال ــع أش ــة جبمي ــتوردة للطاق املس
وكبــرية ســواًء ىلع مســتوى املســاحة أو الكثافــة الســانية، وأيًضــا دولــة متطــورة. وباتلــايل 
ــن اغز يف رشق  ــافه م ــم اكتش ــا ت ــم م ــن رغ ــة، لك ــن الطاق ــد م ــة إىل مزي يه يف حاج
املتوســط، فلــم يتــم اكتشــاف أيــة مواقــع للغــاز يف الســواحل الرتكيــة. وباتلــايل اجتهــت 
تركيــا مؤخــًرا إىل اتلعاقــد واتلفاهــم مــع تنظيــم داعــش يف ســوريا واتلنظيمــات الائنــة يف 
شــمال العــراق لرقــة انلفــط الســوري وتوريــده بأثمــان رخيصــة إىل تركيــا. فاالســتيالء 
ــي ال  ــا ال ــة هــو هــدف اســرتاتيي بالنســبة لرتكي ىلع انلفــط أو أيٍّ مــن مصــادر الطاق
تســتطيع حتقيــق عمليــات اتلنميــة أو اتلحــرض املــدين فيهــا بــدون طاقــة. وذللــك، تركيــا 

تهــدف إىل االســتيالء ىلع انلفــط والغــاز الليــيب. 

ــا: إن تركيــا موجــودة يف يلبيــا كدولــة صديقــة منــذ نظــام القــذايف ومــا قبــل  تارخييًّ
ــب  ــل أغل ــت تعم ــث اكن ــاري؛ حي ــاع العق ــع والقط ــاع اتلصني ــالل قط ــن خ ــك، م ذل
ــا بعــد االتفاقيــة الــي  االســتثمارات الرتكيــة يف هــذا القطــاع منــذ الســبعينيات. وفعليًّ
ــي  ــراكت ال ــب ال ــت أغل ــي، اكن ــاق الوط ــة الوف ــع حكوم ــرة م ــة أنق ــا حكوم عقدته
اعدت للعمــل يف يلبيــا متخصصــة يف هــذا القطــاع باألســاس. وباتلــايل لــم يعــد لــراكت 
ــم  ــل. ورغ ــيب إىل اآلن ىلع األق ــاد اللي ــة االقتص ــية يف كعك ــة أساس ــة حص ــط الرتكي انلف
اتلعاقــد اذلي تــم بــني حكومــة أنقــرة وحكومــة الوفــاق الليــيب فيمــا خيــص ابلحــث عــن 
انلفــط واســتخراجه يف مناطــق معينــة، فــإن هــذه املناطــق املوجــودة يف رشق يلبيــا تقــع 
حتــت ســيطرة اجليــش الوطــي الليــيب. أمــا بالنســبة التفاقيــة ترســيم احلــدود ابلحريــة 
ــة ســبتمرب 2019، فــي تمتــد مــن اجلنــوب  املوقعــة بــني حكومــة الوفــاق وأنقــرة يف نهاي
ــا. هــذا يعــي  ــا، وليــس إىل غــرب يلبي  إىل رشق يلبي

ً
ــة وصــوال الغــريب للســواحل الرتكي

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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ــو  ــول رست ه ــا ودخ ــيطرة ىلع رشق يلبي ــا للس ــي تركي ــا أن س ــح نل ــم يتض ــن ث وم
نقطــة أساســية هلــا تلفعيــل هــذه االتفاقيــة. لكــن إن افرتضنــا ســيطرة رشاكت الطاقــة 
الرتكيــة ىلع رشق يلبيــا مــن خــالل الســيطرة العســكرية حلكومــة الوفــاق، فهنــاك صعوبة 
كبــرية ســتواجه تركيــا يف عمليــة إدارة اســتخراج انلفــط والغــاز مــن هــذه املنطقــة. فــي 
ــتخراج  ــار اس ــا يف مضم ــا أو بريطاني ــا أو فرنس ــيا أو إيطايل ــل روس ــة مث ــت كدول ليس
انلفــط وتكريــره، مقارنــة بضعــف خرباتهــا يف هــذا املجــال، وهــو مــا يفــرض حــدوًدا 

ــا.  ىلع قدراته

ويمكــن أن نقــول إن اهلــدف األســايس لرتكيــا مــن اتلدخــل يف يلبيــا، هــو حماولــة 
اســتغالل وجودهــا العســكري، وباتلــايل وجودهــا االقتصــادي والســيايس؛ للضغــط ىلع 
ــا،  ــس؛ ىلع رشق يلبي ــة طرابل ــيطرة حكوم ــط. فبس ــم اغز رشق املتوس ــي تقتس ادلول ال
قــد تصبــح هــذه االتفاقيــة قيــد اتلنفيــذ، األمــر اذلي سيســبب عرقلــة دول؛ مثــل مــرص 

وايلونــان وقــربص عــن تنفيــذ خططهــا.

ــدى اغز  ــاء منت ــد إنش ــاس؛ فبع ــاوض باألس ــة تف ــو ورق ــرتيك ه ــل ال ــا أن اتلدخ ــح نل ويتض
ــا  ــان وقــربص وأيًضــا إيطايلــا، وجــدت تركي رشق املتوســط واتلحالــف الواضــح بــني مــرص وايلون
ــاق  ــم ادلعــم الامــل حلكومــة الوف ــا وتقدي ــا إىل اتلدخــل يف يلبي ــا دفعه نفســها حمــارصة، وهــو م
يف طرابلــس؛ مــن أجــل كــر هــذا احلصــار، والضغــط ىلع هــذه ادلول مــن اخلــارج مــن خــالل 

ــا.  ــرصاع يف يلبي ــل ال تدوي

وبذلــك يتضــح نلــا أن املصالــح ليســت اقتصاديــة خالصــة؛ وهنــا يتجــى دور األهــداف 
ــق  ــة تلحقي ــة واملتداخل ــداف املرتابط ــن األه ــة م ــعيها وراء حزم ــدلول وس ــة ل اجليواقتصادي
ا ســواًء  مصاحلهــا. جنــد أن تركيــا الــي تتحــدث عــن انلفــط الليــيب، دليهــا قيــود كبــرية جــدًّ
ــا  ــيب. بينم ــط اللي ــكرية وإدارة انلف ــيطرة العس ــتوى الس ــرايف أو ىلع مس ــتوى اجلغ ىلع املس
ا، وتــدرك أن تركيــا أوجــدت نلفســها مســاحة للضغــط يف  تمســك روســيا بــأوراق كثــرية جــدًّ
ــا. فلكهــا حمــاوالت القتســام الــروات دون  غــرب يلبيــا تلكــرار مــا حــدث يف ســوريا تقريبً

ــد. أي رصااعت أو تصعي
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ســؤال: مــا تأثــري اتلدخــل الــرتيك يف يلبيــا ىلع ملــف اغز رشق املتوســط، ومــن ثــم تأثــريه 
ىلع املصالــح املرصيــة؟ 

ــة فرصــة ضائعــة ىلع املســتوى  ــا بمثاب ــد، تعــد يلبي بالنســبة إىل مــرص ىلع وجــه اتلحدي
ــة مســتقرة يف  ــال شــك أن وجــود حكوم االقتصــادي، وليــس ىلع مســتوى انلفــط فقــط. ف
ــرية  ــة كب ــح فرص ــت تلصب ــط، اكن ــاع انلف ــة لقط ــة اتلحتي ــني ابلني ــا ىلع حتس ــا وقدرته يلبي
ــاد  ــم االقتص ــا يدع ــودة بم ــن واعيل اجل ــص اثلم ــيب رخي ــط اللي ــترياد انلف ــرص يف اس ا مل ــدَّ ج
ــره.  ــرتول وتكري ــتخراج ابل ــة اس ــة يف عملي ــربة طويل ــا خ ــرص دليه ــة أن م ــرصي، وخاص امل

ــا الــي تســتوعب  أمــا ىلع مســتوى ملــف العمالــة، فــإن حالــة عــدم االســتقرار يف يلبي
ــا كبــرًيا ىلع فــرص التشــغيل يف ادلاخــل املــرصي.  ماليــني العمــال املرصيــني، تشــل ضغًط
هــذا باإلضافــة إىل املخاطــر األمنيــة ىلع مــرص املرتبطــة باتلدخــل الــرتيك يف يلبيــا واحتمايلــة 
ــدرات  ــلحة واملخ ــارة األس ــبات جت ــة وش ــااعت اإلجرامي ــب واجلم ــااعت اتلهري ــودة مج ع
ــودة  ــا ع ــة. وأيًض ــدود املرصي ــط ىلع احل ــم الضغ ــن ث ــا، وم ــة رشق يلبي ــاط يف منطق للنش
اجلمــااعت اإلرهابيــة املدعومــة مــن تركيــا وحكومــة الوفــاق، وتمثــل تهديــًدا مبــارًشا خلــط 

ــاع بغــرب مــرص. ادلف

لكــن املشــلكة احلايلــة تتجســد يف ادلبلوماســية العدائيــة لرتكيــا ودعمهــا للمعارضــني؛ 
مثــل مجاعــة اإلخــوان اإلرهابيــة. ويف ظــل عــودة الــرصاع مــرة أخــرى يف يلبيــا مــع اتســاع 
نطــاق الــرصاع ىلع يلبيــا إىل رشق املتوســط، هنــاك خمــاوف مــن دخــول الــرصاع إىل منطقــة 
رشق املتوســط واحتمايلــة توقــف إنتــاج الغــاز ملــدة ال تقــل عــن مخــس ســنوات ممــا ســيهدد 
ــول  ــر وحق ــل ظه ــف يف حق ــم اذلي اكتُِش ــورد الضخ ــذا امل ــرصي يف ه ــتثمار امل ــرص االس ف
ــة ال تســى  أخــرى يف شــمال ادلتلــا والســواحل الشــمايلة ملــرص. لكــن رغــم أن مــرص دول
ــا ال تســى ملواجهــة مبــارشة مــع أي قــوة إقليميــة  ــارة املتاعــب ورغــم إدراكهــا أن تركي إلث
أو دويلــة؛ فــإن عمليــة اتلهديــد املســتمر واخلطــاب العــدايئ قــد يــؤدي إىل حالــة مــن ســوء 
ــا  ــة، ويه لكه ــدود الليبي ــط أو ىلع احل ــة رشق املتوس ــرصاع يف منطق ــتعال ال ــابات واش احلس

حمــاور لألمــن القــويم املــرصي املبــارش. 

وباتلــايل مــن مصلحــة مــرص أن تصــل إىل تســوية يف يلبيــا، وأن جتــد إطــاًرا للتعــاون يف 
ــة  ــن عملي ــة م ــرتيك للتهدئ ــرف ال ــط ىلع الط ــاوالت للضغ ــاد حم ــا إجي ــط، وأيًض رشق املتوس
اتلصعيــد املســتمر، باإلضافــة إىل مــد خطــوط اتلحالــف مــع احللفــاء يف املنطقــة ىلع أســاس 
اتلعــاون املشــرتك. فيجــب أن جتــد مــرص قنــوات خارجيــة للتأثــري ىلع ادلاخــل الــرتيك؛ مثــل 
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مــا تقــوم بــه دول أخــرى. فعــى ســبيل املثــال، رغــم دعــم إيطايلــا حلكومــة الوفــاق ســابًقا ىلع 
ــا بعــدم ارتيــاح. لكنهــا وجــدت  خلفيــة ملــف انلفــط وملــف الالجئــني، فــي تشــعر حايلًّ
يف انلهايــة أنهــا لــن تســتطيع اتلأثــري يف غــرب يلبيــا إال باحلديــث مــع أنقــرة؛ وحيــث إنــه ال 
توجــد خالفــات سياســية مبــارشة، فهنــاك قنــوات مفتوحــة بــني الطرفــني. لكــن بالنســبة 
ملــرص، فمنــذ اعم 2013، تغيــب تلــك القنــوات املفتوحــة مــع اجلانــب الــرتيك، وباتلــايل، فــإن 
احلــل يف هــذه احلالــة هــو احلديــث مــع أطــراف قــد تكــون غــري رســمية لكنهــا قــادرة ىلع 
ــه ال بــد ملــرص أن  اتلأثــري يف ادلاخــل الــرتيك لكبــح مجــاح الســلوك العــدايئ الــرتيك. كمــا أن
تتعامــل مــع يلبيــا ليــس كمســألة أمنيــة فقــط، بــل كفرصــة كبــرية ىلع املســتوى الســيايس 
واجليوســيايس واالقتصــادي، وأن تســتثمر يف قيــام دولــة يلبيــة مســتقرة. ولعــل أفضــل مــا يف 
ــل أيًضــا،  ــا ومــع القبائ املشــهد احلــايل هــو عــودة العالقــات بــني املســئولني يف مــرص ويلبي
ــش  ــب اجلي ــا إىل جان ــل يلبي ــا داخ ــل معه ــن اتلواص ــا يمك ــاك أطرافً ــي أن هن ــذا يع وه

الوطــي الليــيب يف رشق يلبيــا.




