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مشروع أردوغان يتم ّدد إلى ليبيا
والسيناريو السوري يتك ّرر

السيناريو السوري يتكرر يف ليبيا .ما كان حربا اهلية يتحول اىل حرب اقليمية ودولية ،مع دخول اطراف كثريين عىل الخط،
واولهم تركيا التي بادرت اىل التدخل عسكريا ،يف وقت تقف دول الجوار واولها مرص قلقة مام آل اليه الوضع بعدما صارت
تركيا عىل حدودها الليبية املفتوحة عىل خطر االرهاب والتطرف
اظهرت اوروبا رغبة يف ايجاد حل سيايس
لالزمة ،ألن ليبيا قريبة جدا وعىل مرمى
حجر من ساحلها الجنويب ،ودخلت روسيا
كرشيك مضارب ساعية اىل مد نفوذها يف
املنطقة ،يف حني يشبه التدخل العسكري
الرتيك يف ليبيا التدخل العسكري الرويس
يف سوريا يف نهاية ايلول  .2015التدخالن
قلبا املوازين رأسا عىل عقب ،وان مل ينهيا
او يحسام الحرب املفتوحة يف البلدين
عىل مزيد من االستنزافات والتعقيدات
والسيناريوات.
بدأت تركيا التدخل يف ليبيا عسكريا عرب
ارسال امدادات عسكرية اىل حكومة
الوفاق التي يرأسها فايز الرساج يف
مواجهة الجيش الوطني بقيادة اللواء
خليفة حفرت ،ما ادى اىل تصاعد التوتر
بني االطراف الليبيني املتحاربني .بارشت
انقرة التخطيط لوضع اقدامها يف ليبيا
رسميا عرب توقيع مذكريت تفاهم بني
رئيس حكومة الوفاق فائز الرساج
والرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان يف
 27ترشين الثاين املايض ،االوىل تتعلق
بالتعاون االمني والعسكري ،والثانية
بتحديد مناطق الصالحية البحرية يف
البحر املتوسط .سبق ذلك استقبالها
للقيادات والكوادر املحسوبة عىل
االخوان املسلمني والجامعة الليبية
املقاتلة ،وجعلت من اراضيها مالذا
ملنتسبي تيار االسالم السيايس ،وكانت
ترجمته موافقة اخوان ليبيا عىل مذكرة
التفاهم وعىل مجيء القوات العسكرية
الرتكية اىل بالدهم ،لحامية مصالح انقرة
البحرية يف البحر املتوسط من جهة،

املرشوع الرتيك يف املنطقة له بعدان :اقتصادي وايديولوجي.

تركيا اصبحت الالعب
رقم واحد في ليبيا
وروسيا نجحت في ايجاد
موطئ قدم

وصد العدوان عىل طرابلس من جهة
ثانية.
مسارعة اردوغان اىل توقيع االتفاقات
االمنية واالقتصادية مع حكومة الوفاق

تدخالتها يف شؤون الدول العربية
ومنطقة الرشق االوسط ،وقد يفهم
البعض دوافع تركيا للتدخل يف سوريا
او العراق لجهة الحدود املشرتكة التي
تجمع البلدين .لكن ليبيا التي تبعد
االف الكيلومرتات عن االرايض الرتكية،
تؤكد اطامع تركيا اردوغان يف املنطقة،
التي يرمز اليها بالعثامنية الجديدة.

المباالة اميركية حيال
امللف الليبي واوروبا بني
انكفاء وانقسام

روسيا وسعت نطاق تدخلها من سوريا اىل ليبيا يف اول اخرتاق من نوعه وحجمه.

الوطني ،تهدف اىل حامية خطط تركيا
والتمدد يف مياه البحر املتوسط وتوسيع
نفوذها يف مواجهة اطراف اقليمية تضم
مرص واليونان وقربص وارسائيل ،واىل
استثامر مخزون الغاز والنفط املكتشف
يف املنطقة ،واالستفادة من اجواء الحرب
الليبية للخروج بحزمة مكاسب متكنها
من رسم خارطة البلد الغني بالنفط،
عىل نحو يخدم مصالحها :بيع السالح
وتجريبه ،واالستحواذ عىل اكرب قدر من
كعكة النفط الليبي مستقبال ،واملشاركة
يف اعامر ليبيا.
يشكل البعدان االقتصادي وااليديولوجي
دافعني اساسيني الردوغان يف غالبية

املشكلة ان اردوغان الذي تخىل عنه
اهم رفاقه يف حزب العدالة والتنمية،
انه وهو رئيس دولة علامنية ال تزال
عىل علامنيتها التي اختارها لها مصطفى
كامل اتاتورك حتى االن ،قد تسلق
شجرة االخوان املسلمني واصبح عمليا
مرشدا عاما لهم .املستغرب انه يرص عىل
عثامنية ليبيا ،ويواصل التأكيد عىل انه
لن يتخىل عن اتراك ليبيا (كورد اوغلو)،
وان تركيا لن تتخىل عن مسؤوليتها
التاريخية تجاه الشعب الليبي املمتدة
لنحو  500سنة.
تدخل تركيا يف ليبيا حصل بشكل
تصاعدي ،وانتقل تدريجا من تأمني وضع

دفاعي لقوات حكومة الوفاق اىل مبادرة
الهجوم والتوسع ميدانيا .بدأ االمر
بارسال عربات مدرعة واسلحة متوسطة،
ليتطور ويشمل خرباء عسكريني وطائرات
قتالية مسرية كان لها االثر االهم ميدانيا،
وانهتها بارسال االف املقاتلني السوريني
املنتمني اىل فصائل موالية لها ،اغرتهم
باملال ووعود التجنيس وبالرتهيب ايضا.
تشهد ليبيا منذ شهرين اهم تطورات
عسكرية منذ اطالق املشري خليفة حفرت
هجومه الفاشل للسيطرة عىل العاصمة
طرابلس قبل اكرث من عام .حققت
حكومة الوفاق الوطني مكاسب مثينة،
وصار لها اليد العليا يف شامل غرب البالد.

يعود ذلك اىل تنامي الدعم الرتيك لها،
بينام كانت معظم دول العامل مشغولة
مبكافحة جائحة كورونا ،ويف ظل غياب
اي افق لحل سيايس منذ استقالة
املبعوث االممي الخاص غسان سالمة
مطلع اذار الفائت .حصل كل ذلك عرب
اختبار الخطوط الحمر الدولية التي
تبني مع الوقت انها غري موجودة يف ظل
المباالة واشنطن بامللف الليبي وانقسام
الدول االوروبية.
سلسلة االنتصارات الرسيعة التي
تحققت يف غرب ليبيا تشري اىل ان تركيا
اصبحت اكرب طرف خارجي فاعل يف ليبيا،
والعبا ميتلك بطاقات اللعب الحاسمة
مع مختلف القوى االجنبية التي تناضل
من اجل السيطرة والبقاء داخل اكرب
ساحات الحرب بالوكالة يف منطقة الرشق
االوسط .لكن مثة محاذير تأخذها انقرة
يف االعتبار ،ابرزها:
 عمليات القتال املحتدمة يف ليبيا،املدفوعة بفيضان متدفق من االسلحة
واملعدات االتية من الخارج ،والطائرات
الحربية ،والجنود املرتزقة ،من شأنها
تحويل الرصاع الليبي اىل حرب رصيحة
بالوكالة بني مختلف القوى الخارجية.
 عدم توسيع نطاق تدخلها اىل رشقالبالد ،ويعود ذلك اىل خشيتها من
االقرتاب مام تعتربه مرص مجالها الحيوي
يف ليبيا.
 محاولة حلفاء حفرت تصعيد الحرباالهلية يف ليبيا باسلوب جديد ،بعدما
تخلت روسيا عن فكرة سيطرة حفرت عىل
كامل البالد ،مع مواصلة دعمه باالسلحة.
الخطة الجديدة تتمثل يف تقسيم البالد
اىل شطرين ،ما يعني ان الحرب يف ليبيا
قد تتصاعد يف املرحلة املقبلة.
 تحذيرات االتحاد االورويب من تدخلتركيا وقوى اجنبية يف الحرب هناك،
ومن ان التدفق الهائل لالسلحة واملرتزقة
سيتسبب يف توسيع امد الحرب الدائرة
فيها واطالتها.

39

40

عدد  - 82تموز 2020

 حصول مواجهة بني تركيا وروسياالداعمة لحفرت ،بحيث ان كال البلدين
يسعيان اىل تحديد مجاالت نفوذ يف
ليبيا .تركيا تعترب ان حصول روسيا عىل
ترخيص الستخراج النفط مع حفرت يف
املناطق الواقعة رشق البالد يهدف اىل
البقاء يف املنطقة ،ما ميكنها من الحفاظ
عىل الوضع الحايل لحفرت بدال من تشجيع
التحول نحو غرب البالد ،لذلك فان
روسيا ستعمل جاهدة من اجل تقسيم
البالد .كذلك ستحاول املقاتالت الروسية
القضاء عىل النجاحات العسكرية
التي حققتها قوات الوفاق بدعم من
تركيا .ويتوقع ان تزيد روسيا دعمها
لحفرت ،النه يحتاج حاليا اىل جميع
اشكال الدعم الخارجي حتى يحافظ
عىل ماء وجهه ،خصوصا وانها ال تبدو
عىل استعداد لالنسحاب من ليبيا التي
اصبحت بالنسبة اليها بعد سوريا ،جزءا
من اسرتاتيجيتها للتأثري يف املنطقة .هذا
االمر بات مبعث قلق للواليات املتحدة
االمريكية ألن موسكو وتركيا تحاوالن
بشكل واضح قلب امليزان لصالحهام
يف ليبيا ،لذا تسعى واشنطن اىل احباط
هذه املحاولة ألن ذلك سيقود اىل
تهميشها ،ومينح روسيا وتركيا نفوذا
طويل االمد يف البلد القريب من اوروبا.
لذلك تضغط عىل روسيا وتركيا لتشجيع
الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق
عىل العودة اىل مفاوضات االمم املتحدة.
ليبيا هي مركز الحدث يف املنطقة هذه
االيام ،وقد شهدت تطورات عسكرية
متسارعة نتيجة التدخل العسكري الرتيك
الفاضح والتدخل الرويس الناعم .من
وحي ما يجري يف ليبيا ،ميكن الخروج
بثالث خالصات ـ استنتاجات رئيسية:
 -1روسيا وسعت نطاق تدخلها من سوريا
اىل ليبيا يف اول اخرتاق من نوعه وحجمه
خارج الساحة السورية .هذا يحصل يف
ظل غياب االوروبيني وانكفائهم عن ليبيا
مع انهم اكرث املعنيني بأمنها وحربها،
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الدور العربي في
مجريات االحداث الجارية
في ليبيا غائب تماما

وهي االقرب اىل سواحلهم الجنوبية.
 -2تركيا توسعت من سوريا اىل ليبيا
واعتمدت يف الدولتني طريقة التدخل
املبارش واستخدام القوة العسكرية .اذا
كان املرشوع االيراين التوسعي يف املنطقة
العربية هو املرشوع الذائع الصيت،
فان املرشوع الرتيك ينافسه يف املضمون
االسرتاتيجي ويوازيه عىل املرسح
االقليمي ،يف مقابل تغلغل ايران يف
العراق وسوريا ولبنان وفلسطني واليمن،
يحصل تدخل وتواجد تريك يف سوريا
وليبيا وتونس وقطر وغزة.
 -3غياب الدور والتأثري العريب يف
مجريات االحداث الجارية .هذا الغياب
ترسخ بفعل تطورات الربيع العريب
التي شغلت الدول العربية باوضاعها
الداخلية ،وحرب اليمن التي شغلت
واستنزفت دول الخليج ،اضافة اىل
وقوع الدول العربية بني فيك كامشة
املرشوع االيراين املتغلغل واملرشوع
الرتيك املتمدد .هذان املرشوعان املؤثران
عىل االمن القومي العريب ،ح ّوال االنظار
عن خطر اسرتاتيجي مستدام يتمثل يف
ارسائيل.
غري ان هذا الغياب العريب كرسه قرار
مرص بالتدخل العسكري املبارش ،يف
موازاة التدخل الرتيك والعادة التوازن
عىل االرض .تدخل مرص يف ليبيا تدخال
عسكريا ومبارشا ،كان متوقعا له ان
يحصل يف يوم من االيام .ورمبا جاء
التدخل املرصي متأخرا بعض اليشء

بعدما قطعت تركيا شوطا بعيدا يف
تثبيت اقدامها ووجودها .لكنه كان
محتام وخيارا مفروضا عىل مرص يف
مسألة تتعلق مبارشة بامنها القومي
متاما ،مثل موضوع النيل وسد النهضة
االثيويب ،ومثل موضوع غزة وامن سيناء.
ليبيا تفرض نفسها اولوية يف االهتامم
املرصي كونها الجارة القريبة التي متتد
عىل حدود مشرتكة تصل اىل  1200كلم،
اضافة اىل تاريخ العالقات االقتصادية
ومستقبلها بني البلدين ،ودور مرص يف
ايجاد حل سيايس لالزمة املتدحرجة
فيها .االهم من كل ذلك ،ان مرص ال
ميكنها ان تقبل بوجود خطر التنظيامت
االسالمية املتطرفة عىل حدودها ،وال
خطر تنامي نفوذ االخوان املسلمني
وتيار االسالم السيايس بدعم من تركيا،
وال ميكن ان تقبل مرص تدخال عسكريا
تركيا يف ليبيا فاق كل توقع وتجاوز كل
حدود بعدما صار تدخال مبارشا وهادفا
اىل قلب املعادالت عىل االرض واالنتقال
اىل مرحلة فرض الرشوط حول املستقبل
الليبي ،بعد السيطرة عىل رست وجفرا
حيث يقع الهالل النفطي الليبي الفائق
االهمية بالنسبة اىل امن تركيا االقتصادي.
وقد بدا واضحا ان اردوغان يطمح ،بعدما
نجح يف تحقيق تقدم رسيع وغري متوقع،
اىل اكامل حملته يف اتجاه رست السقاط
اللواء حفرت ميدانيا وسياسيا وشطبه من
املعادلة.
عندما تجاوز التدخل الرتيك حده والمس
الخطوط الحمر املرصية وانتقل اىل
مرحلة فرض الرشوط ،اتخذت القيادة
املرصية قرارها بالتدخل ردا عىل متادي
تركيا والقامة توازن عىل االرض ،مبا يسهل
عملية التوجه اىل الحل السيايس انطالقا
من املبادرة املرصية التي القت ترحيبا
دوليا ،وسارعت تركيا اىل اجهاضها .اختار
الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس
القاعدة العسكرية يف مدينة مطروح
قرب الحدود الغربية مع ليبيا اليصال

رسالته بلهجة هادئة وحازمة ،وان
مرص ال تستطيع وال ميكنها االستقالة
من دورها ،وال ان تدير ظهرها لليبيا،
ليس فقط النها عربية وامنا ايضا النها
تعني دور مرص واستقرارها ومصالحها
الحيوية .امام القوات املرصية ،اعلن
السييس ان مرص لن تقبل بوجود تهديد
عىل حدودها الغربية ،وان رست خط
احمر.
خطة التدخل املرصي صارت جاهزة
للتنفيذ يف حال اكملت تركيا اندفاعتها
يف اتجاه الخط املمتد بني رست
وجفرا ،وهذه الخطة املتدرجة تتضمن
استعدادا للتدخل فورا يف تحرك ستنفذه
القوات الجوية اوال ،عىل ان يتبعه تحرك
للقوات البحرية والربية .مام ال شك فيه
ان القرار املرصي قرار صعب ودقيق،
ويأيت يف مرحلة تشتد فيها الضغوط
االقتصادية والسياسية واملائية عىل مرص،
يف ظل حالة من الغموض وعدم اليقني
تسيطر عىل املوقف الدويل يف ليبيا،
خصوصا املوقفني الرويس واالمرييك ،ويف
ظل مخاطر التورط يف املستنقع الليبي
كام حصل مع السعودية يف اليمن.
لكن مل يكن يف استطاعة القاهرة ان
تغض النظر عن التدخل الرتيك يف ليبيا
بعدما تجاوز حدوده السابقة التي كان
باالمكان التغايض عنها ،وبعدما صار
يهدد دور مرص واستقرارها .تدخلت
مرص مستندة اىل تفهم دويل (اورويب
خصوصا) ،واىل دعم خليجي سيايس
ومايل (امارايت وسعودي) .تدخلت
لوقف التقدم االسرتاتيجي الرتيك يف ليبيا
واملنطقة ،ولحفظ االمن القومي العريب
واملرصي .هذا التدخل يفتح صفحة
جديدة ويطلق مرحلة مختلفة يف ازمة
ليبيا التي سلكت طريق التدويل منذ
مدة ،وتشهد تشابكا فظيعا يف خيوط
وشبكات املصالح االقليمية والدولية،
وسط تأرجح وسباق بني التصعيد
العسكري والحل السيايس.

التدخل التركي يقلق اوروبا
الدور املتعاظم الذي تلعبه تركيا يف ليبيا بفضل تدخلها العسكري املبارش ،يوازيه
قلق اورويب متعاظم كان الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون الس ّباق يف التعبري عنه يف
قمة برلني مطلع العام عندما شن هجوما غري مسبوق عىل تركيا التي تجلب العتاد
والسالح والخرباء ،وخصوصا املرتزقة السوريني للقتال يف ليبيا اىل جانب حكومة
فائز الرساج ،ومحاولة تسخري الحلف االطليس لخدمة مصالحها وطموحاتها ،ان
يف سوريا او يف ليبيا ومياه املتوسط .وترى باريس ان تركيا تترصف بشكل غري
مقبول عرب استغالل الحلف االطليس ،وال ميكن لفرنسا السامح بذلك ،وان النفوذ
الرتيك يشكل تهديدا اسرتاتيجيا للمصالح الفرنسية واالوروبية عىل السواء ،وان
تركيا يف حال نجحت يف مشاريعها ،فانها ستجذر حضورها يف ليبيا وستجعل منها
منصة للتمدد يف اتجاه بلدان اخرى .ويف حال حصلت تركيا عىل ما تريد ،وهو
املرجح ،فان حضورها يف ليبيا سيكون بشكل دائم وسيقوى مع مرور الوقت فيام
سيرتاجع الحضور االورويب  -الغريب ،وبالتايل فان الدفاع عن املصالح االوروبية،
اكان يف موضوع الهجرات والنفط والغاز يف مياه املتوسط واملصالح االسرتاتيجية
والسياسية سيضعف ،وستكون باريس ومعها روما الخارسين االكربين النهام كانتا
االكرث حضورا اوروبيا يف ليبيا.

قلق اورويب متعاظم من نفوذ تركيا يف ليبيا.
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