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نوفل*

خط يف الرمال للتق�سيم:

�سيناريوهات م�رصية  -ليبية
ال ُتح�سد م�صر ،هذه الأيام ،على التحديات الم�صيرية التي تعي�شها؛ من �أزمة �سد
�شح
جراء ّ
النه�ضة الأثيوبي الذي يمكن �أن ي�صيب �شريان حياتها� ،أي نهر النيل ،بمقتل ّ
المياه ،مروراً بحربها على الإرهاب في �صحراء �سيناء الذي ال يكاد ينتهي ،و�صو ًال
�إلى الم�ستجد الليبي من خالل التدخل التركي الذي ي�ضع �أنقرة على بوابة القاهرة،
ويهدد من خالل دعمه ا إلخوان الم�سلمين ،ب�إعادة �إحياء هذا التنظيم الذي تم قمعه
ب�شدة في م�صر بعد مجيء ال�سي�سي �إلى الحكم .فما هي ال�سيناريوهات المطروحة
�أمام م�صر ،في الفخ الليبي ،وهل يمكن �أن ت�ستعيد القاهرة من خالل ليبيا دوراً
�إقليمي ًا فقدته طويالً؟

�أ�شهرت

القاهرة في وجه �أنقرة
نيتها التدخل الع�سكري
المبا�شر في ليبيا ،محذرة من �أن وحدات
من الجي�ش الم�صري لن تت�أخر في العبور
�إلى �شرق ليبيا المحاذي للحدود الم�صرية ،في
حال �أدت الحملة الع�سكرية التي ت�شنها قوات
''حكومة الوفاق الوطني'' القريبة من جماعة
الإخوان الم�سلمين التي تحظى بدعم قوي من
تركيا� ،إلى تجاوز مدينة �سرت ال�ساحلية و�سط
ليبيا .وحددت القاهرة ''خط ًا �أحمر'' في محور
�سرت  -الجفرة هو بمثابة خط فا�صل مع
منطقة النفوذ التركية غرب ليبيا.

وبدا الفت ًا لالنتباه� ،أن التحذير الم�صري
ال�شديد اللـهجة ،والذي �أطلقه الرئي�س عبد
الفتاح ال�سيا�سي في نهاية حزيران/يونيو
خالل جولة تفقدية لقواته الم�سلحة ،تزامن مع
تحول كبير في خريطة ال�صراع على الم�سرح
الليبي �أ�سفر عن تقهقر �سريع لوحدات ''الجي�ش
الوطني'' الذي يقوده حليفه في بنغازي
الم�شير خليفة حفتر ،وانقالب ميزان القوى
لم�صلحة القوات التابعة لـ ''حكومة الوفاق
الوطني'' بقيادة فائز ال�سراج .وقد تمكنت
* كاتب و�صحافي لبناني.
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حكومة ال�سراج التي تحظى باعتراف الأمم
المتحدة وت�ساندها تركيا وقطر ،من وقف
الهجوم على عا�صمتها ليبيا خالل الأ�شهر
الما�ضية ،وا�ستعادة جميع المناطق التي
كانت خ�سرتها في غرب البلد وجنوبه ،عبر
حركة تقدم �سريعة بدا وا�ضح ًا �أنها تندفع نحو
محور �سرت  -الجفرة.
وكان ال�سي�سي ا�ستبق دعوة البرلمان
الليبي (المقيم في طبرق ،والذي يوفر غطاء
م�صر �إلى التدخل ع�سكري ًا
رمزي ًا للم�شير حفتر)
َ
''�إذا ر�أت �أن هناك خطراً و�شيك ًا يطاول �أمن
بلدينا'' ،كما ا�ستبق الح�صول على تفوي�ض من
َ
البرلمان في القاهرة ''لحماية الأمن القومي
والعمق اال�ستراتيجي في ليبيا'' ،وا�ستدعاء
ممثلين عن القبائل الليبية لتبليغهم �أن
القيادة الم�صرية م�ستعدة لت�أمين الت�سليح
والتدريب لأبنائهم ،و�أعلن �أن تجاوز محور
�سرت  -الجفرة هو ''خط �أحمر'' بالن�سبة �إلى
القاهرة ،ويمنح الدولة الم�صرية ''ال�شرعية
الدولية'' للتدخل في ليبيا.
وتتخوف القاهرة من تحول ليبيا �إلى
''ب�ؤرة �إخوانية'' تحرك ال�شارع الم�صري ،فم�صر
تتلقى مليارات الدوالرات من دولة الإمارات
العربية المتحدة والمملكة العربية ال�سعودية
منذ �سنة  ،2013ومنذ انقالب ال�سي�سي على
حكومة الإخوان الم�سلمين في القاهرة.
ويمثل موقع الجفرة معبراً حيوي ًا بين
�شرق ليبيا وغربها ،وي�ضم قاعدة جوية
ا�ستراتيجية �أدت دوراً �أ�سا�سيا في العمليات
الع�سكرية التي �شنتها قوات ''الجي�ش الوطني''
على منطقة نفوذ حكومة ال�سراج غرب ليبيا
وذلك قبل تقهقرهاّ � .أما مدينة �سرت ال�ساحلية
التي تقع بين طرابل�س وبنغازي ،معقل قوات
حفتر �شرق ًا ،ف ُتعتبر مفتاح التحكم في ''الهالل

النفطي'' الليبي الذي كانت عائداته م�صدراً
لمعركة م�ستمرة بين �سلط َتي طرابل�س
وبنغازي� ،إلى �أن �أقدمت قوات حفتر في
كانون الثاني/يناير الما�ضي على تعطيل
عمليات �إنتاج النفط وت�صديره1.
ومنذ بداية انخراط تركيا في ال�صراع في
ليبيا ( ،)2020اعتمد الرئي�س الم�صري لهجة
مت�شددة تدعمها ''ع�سكرية ا�ستعرا�ضية'' �أداتها
التمارين والمناورات الوا�سعة ،وذلك لتبليغ
�أنقرة ا�ستياء القاهرة وت�أكيد ا�ستعدادها
للتدخل في حال تقدمت قوات ''الوفاق
الوطني'' المدعومة من تركيا نحو المنطقة
التي تعتبرها القاهرة حيوية لأمنها الوطني.
هذا مع العلم �أن القاهرة التي �ساندت القوات
التي يقودها خليفة حفتر و�أمدتها بال�سالح
والتدريب والغطاء ال�سيا�سي طوال �أكثر من
�ستة �أعوام العتبارات تتعلق بالهموم الأمنية
ومكافحة ''الإرهاب الإ�سالمي'' العابر للحدود،
ظلت ت�ضطلع بدور ثانوي مقارنة بدولة
�سباقة في دعم حملة
الإمارات التي كانت ّ
الم�شير حفتر .ومع بدء الهجوم الم�ضاد
الكا�سح لقوات ''حكومة طرابل�س'' في الآونة
الأخيرة ،عملت ال�سلطات الم�صرية على ت�سهيل
العمليات التي تقوم بها دولة الإمارات
ورو�سيا في ليبيا ،و�سمحت لهما با�ستخدام
القواعد الع�سكرية غرب م�صر ونقل العتاد عبر
حدودها ،بينما امتنعت هي من القيام ب�أي
دور ع�سكري مبا�شر.
غير �أن الهزائم المتتالية التي ُمنيت بها
قوات حفتر (بنغازي) في غرب ليبيا وجنوبها،
وتالي ًا تم ّكن قوات ''الوفاق الوطني'' (طرابل�س)
من ا�ستعادة هذه المناطق خالل ال�شهرين
الما�ضيين ،ثم تقدمها ال�سريع بف�ضل الدعم
التركي المتوا�صل بالمقاتلين والتجهيزات
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الع�سكرية ،نحو محور �سرت  -الجفرة المفتوح
على ''الهالل النفطي'' ومرافق �إنتاج الطاقة
وت�صديرها في ليبيا ،والتهديد الذي تراه
القاهرة ماث ًال في تمو�ضع المناف�س الإقليمي
التركي على عتبتها الليبية ،ف�ض ًال عن احتمال
اختراق حدودها من جانب المجموعات
الإ�سالمية النا�شطة في ليبيا ،وفي مقدمها
جماعة الإخوان الم�سلمين ،واحتمال خ�سارة
م�صالحها في حقل الطاقة في الحو�ض
ال�شرقي للمتو�سط ،هذه العوامل كلها فر�ضت
معادلة جديدة دفعت القيادة الم�صرية �إلى
ا�ستدارة ُتقدم بموجبها على خطوة حا�سمة في
�إدارة الأزمة الليبية المتعددة الأوجه
والم�ستويات.

�سيناريو التدخل املحدود
بناء على فر�ضية �أن القاهرة باتت في
جهوزية تامة لن�شر وحدات ع�سكرية في
الجوار الليبي ،وذلك بح�سب م�صادر م�صرية
موثوق بها ،ف�إن النقا�ش يجب �أن يدور حول
�آفاق هذه العملية وحدودها؛ ف�إذا كان
�صحيح ًا �أن طبيعة الحدود الم�صرية  -الليبية
توفر للقاهرة �إمكانات �سهلة ن�سبي ًا لن�شر
وحدات ع�سكرية على طول الخط ال�ساحلي
الليبي �شرق ًا ،ف�إن الو�صول �إلى خطوط القتال
على ال�ساحل الغربي (الذي يبعد �أكثر من �ألف
كيلومتر عن الحدود الم�صرية) يمثل مهمة
�صعبة تقيد اتجاهات الحركة المتاحة للجي�ش
الم�صري.
�إن التحديات اللوج�ستية التي تكتنف
محاولة دفع القوات الم�صرية �إلى ''الخط
الأحمر'' لمحور �سرت  -الجفرة ،وجعلها تعمل
فع ًال هناك ،والمخاطر الكامنة في احتماالت
الت�صعيد مع المناف�س الجيو�سيا�سي التركي،
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تعني �أن القاهرة ربما تف�ضل ال�سعي لتنفيذ
تدخل محدود .وفي مثل هذا ال�سيناريو ،ف�إن
ّ
�إدخال قوات م�سلحة م�صرية ،يمكن �أن ي�ساهم
في دفع الأطراف الليبيين المت�صارعين �إلى
مفاو�ضات تحت �إ�شراف القاهرة ،وتجنب
التورط في �أي معركة ميدانية ،وتالي ًا ترك
مهمة الدفاع عن خط �سرت  -الجفرة
الداعمين لقوات
للحلي َفين الإماراتي والرو�سي
َ
''الجي�ش الوطني'' بقيادة خليفة حفتر.
� ّأما المجازفة بالتدخل الع�سكري المتدحرج
نحو مواجهة تقليدية مع تركيا ،فقد تنطوي
على انتكا�سة محتملة نظراً �إلى اال�ستراتيجيا
التي تعتمدها تركيا ،والتي تقوم على توجيه
وت�أطير حرب متحركة وت�أمين الغطاء الجوي
الفاعل لها بالطائرات الم�سيرة التي �أثبتت
فاعليتها في معارك الأ�شهر الما�ضية 2.وفي
المقابل ،ف�إن الآلة الع�سكرية الثقيلة للقوات
الم�سلحة الم�صرية ،لم ت�سمح لها حتى الآن
بت�سجيل �إنجازات مقنعة على جبهة �سيناء
�ضد التمرد الإ�سالمي ،الأمر الذي يعني
بالن�سبة �إلى القاهرة� ،أن �أي انت�شار ع�سكري
يف�ضي �إلى انتكا�سة ،يجب تج ّنبه كلي ًا ،خوف ًا
من تقوي�ض �صورة ال�سلطة الع�سكرية داخلي ًا،
والتي ت�ساهم في بناء نوع من ال�شرعية
ال�سيا�سية .وربما هذا يف�سر تردد م�صر في
تجاوز �سيناريو التدخل المحدود في ليبيا،
و�إعالن ال�سي�سي في خطابه في حزيران/
يونيو �أن �أي انت�شار ع�سكري م�صري �سيكون
هدفه الرئي�سي فر�ض وقف لإطالق النار في
ليبيا في �ضوء ''�إعالن القاهرة'' ب�ش�أن خطة
ال�سالم� 3،أكثر منه جعل �سلطة بنغازي �أو قوات
حفتر ت�ستعيد ما فقدته من مواقع غرب ًا
وجنوب ًا.
الآن وقد ر�سمت القيادة الم�صرية خط ًا

030

جملة الدراسات الفلسطينية 124

خريف 2020

�أحمر في الرمال حول مدينة �سرت
اال�ستراتيجية ،و�أعادت ت�أكيد ر�ؤية م�صالحها
في ليبيا ،ف�إن التهديد بعمل م�سلح من طرف
ال�سي�سي الذي حر�ص على �صدور قرار بهذا
ال�ش�أن من مجل�س الدفاع الوطني الم�صري،
ورفد ذلك با�ستعرا�ضات ع�سكرية تحت �أعين
الجمهور� ،صار يتطلب الح�صول على �ضمانة
ب�أن م�صالح م�صر ُم�صانة.

اقت�سام النفوذ والرثوة
قد يكون لدى القيادة الم�صرية في هذا
ال�سياق ،مي ًال نحو الذهاب �إلى التق�سيم في
ليبيا ب�صفته مخرج ًا بدي ًال من التورط في
حرب ا�ستنزاف طويلة ومكلفة .ويمكن
للـهواج�س الأمنية المتعلقة بدور جماعة
الإخوان الم�سلمين داخل حكومة طرابل�س
وتحالفهما مع تركيا ،والمخاطر المترتبة عن
فراغ القوة في ال�شرق الليبي� ،أن تعزز الرهان
على قيام ''�سلطة �صديقة'' في الجوار الليبي،
ت�سهل عودة مئات الآالف من الم�صريين
قد ّ
�إلى العمل في �صناعة النفط الليبية ،و�أن
ت�ضمن الح�صة الم�صرية من الثروة النفطية.
وفي التحليل النهائي ،ف�إن دخول هذا
ال�سيناريو في حيز التنفيذ ،ال يتناق�ض مع
النظرة الجيو�سيا�سية التقليدية التي تنظر �إلى
ليبيا كامتداد لم�صالح الأمن القومي لم�صر،
وهو �سيناريو ربما ي�ساعد في ترميم هيبة
م�صر باعتبارها قوة �إقليمية مركزية ت�ضطلع
ب�أدوار �شاملة ع�سكري ًا ودبلوما�سي ًا ،عقب
عقود من االنكفاء اال�ستراتيجي عن الم�سرح
العربي والإقليمي.
ومع ذلك ،ف�إن التدخل الع�سكري الم�صري،
وما قد ين�ش�أ عنه من تق�سيم لمناطق النفوذ
في ليبيا مع المناف�س التركي واقت�سام لثروة

النفط والغاز ،ينطوي على �إ�شكاالت و�صعوبات
تت�صل بالجيو�سيا�سية الليبية ومنها البنية
ال َق َبلية والع�صبيات الجهوية بين طرابل�س
وبرقة وفزان ،ف�ض ًال عن الخالفات ب�ش�أن
الح�ص�ص وكيفية توزيعها بين ال�شرق والغرب.
ويقدم جنوب ال�سودان في هذا الم�ضمار،
نموذج ًا لتجربة دموية مرعبة عن كيفية
تحول عملية تق�سيم الدولة الواحدة �إلى م�أ�ساة
ّ
�إن�سانية .كذلك ،ال نن�سى تجربة التق�سيم
الفيديرالي في العراق ،حيث ملف اقت�سام
الثروة النفطية بين الجنوب وال�شمال ،ال يزال
عالق ًا حتى اليوم.
في �أي حال ،ف�إن التوجه الم�صري نحو
تحقيق �إنجاز �سريع ،في ظل جهوزية ع�سكرية
على الحدود الغربية معطوفة على ت�صريحات
حرك االت�صاالت
متوا�صلة لت�أكيد ذلكّ ،
وزيري خارجية �ألمانيا
الأوروبية من جانب َ
وفرن�سا ،وا�ستدعى دخول رو�سيا على خط
التهدئة بين القاهرة و�أنقرة ،و�إقامة �آلية
م�شاورات م�شتركة رو�سية – تركية ،الأمر
تحول عقدة
الذي جعل بع�ض المراقبين يتوقع ّ
�سرت التي ُلجم عندها موقت ًا الهجوم التركي،
�إلى ما ي�شبه ''�إدلب  -ليبيا''4.
وقد تعزز الدور الرو�سي على خلفية دعم
قوات حفتر ون�شر عنا�صر �شركة ''فاغنر''
الأمنية ،ثم تطور في موازاة التقدم التركي،
وعلى ح�ساب الدول الأوروبية التي عانت
تقل�ص ًا �شديداً لنفوذها؛ و�ساعد مو�سكو عالقتها
تدخلها
مع طر َفي النزاع الليبي ،على الرغم من ّ
غير المعلن �إلى جانب خليفة حفتر.
وهكذا تحولت الأولوية في الخطة
الم�صرية� ،إلى م�ساعدة قوات حفتر على
تح�صين دفاعاتها في مدينة �سرت في �سياق
التعزيزات الكثيفة الآتية من الأرا�ضي
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الم�صرية ،بينما تجنبت الح�شود الع�سكرية
التي دفعت بها حكومة طرابل�س �إلى الم�شارف
الغربية لمدينة �سرت� ،أي مناو�شات مع قوات
حفتر المرابطة في المنطقة .وفي الوقت نف�سه،
وا�صلت تركيا تكثيف ح�ضورها في غرب ليبيا
عبر تطوير من�ش�آت تابعة لها في مدينة
م�صراتة ال�ساحلية ،وتجهيز قاعدة الوطية
الجوية القريبة من الحدود التون�سية ،والتي
يمكنها ا�ستقبال رحالت مبا�شرة من بالد
الأنا�ضول.
ختام ًا� ،إذا كان االتجاه �إلى التدخل
الع�سكري الم�صري في ليبيا ،و�إلى رهن تفعيله
ب�سلوك الالعب التركي ،يربك خيارات �أنقرة
�إزاء اختيار مدينة �سرت ،وخ�صو�ص ًا �صعوبة
االختيار بين الإقرار بالخط الأحمر الم�صري،
�أو اال�شتباك في المواجهة الدائرة حول غاز
�شرق المتو�سط ،ف�إنه ي�صيب �أحد �أهدافه
بتحريك ال�ضغوط الدولية للعمل على لجم
الت�صعيد وتثبيت وقف �إطالق النار تمهيداً
للبدء بتفعيل الحوار والحلول ال�سيا�سية .وهنا
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�أي�ض ًا يكمن اختيار �صعب �آخر لمو�سكو ،بعد
الأزمة ال�سورية ،يك�شف نجاعة دبلوما�سيتها
النا�شطة في ظل الغياب الأميركي عن الم�سرح
والتراجع الأوروبي .و�أي ًا تكن م�آالت ال�ضغوط
الرو�سية على تركيا ،ف�إن �ضبط الدينامية
التركية ال يمكن � اّإل �أن يفيد محاولة �إعادة
�إنتاج �صورة م�صر باعتبارها القوة الحا�سمة
ح�سن الفر�ص
في ال�شرق الليبي ،الأمر الذي ُي ّ
المتاحة ل�صعود دورها المطلوب في منطقة
�شمال �أفريقيا حيث ن�شاطات التيار الإ�سالمي
تثير القلق لدى دول الخليج ،ف�ض ًال عن
اال�ستنفار الفرن�سي .ومن الطبيعي �أن يتقاطع
تبلور هذا االتجاه في ال�سيا�سة الم�صرية
الإقليمية ،مع المعادلة التي ا�ستجدت من
البوابة الليبية في الحو�ض ال�شرقي للمتو�سط،
والمت�أتية من تزايد النفوذ التركي في المنطقة،
وتوقيع اتفاقية مع حكومة طرابل�س ب�ش�أن
المجال االقت�صادي الم�شترك بين الجانبين،
وانتقال المنطقة البحرية �شرقي جزيرة كريت
اليونانية �إلى ال�سيطرة التركية.

املصادر
�	1أخرجت اتجاهات ال�صراع في ليبيا ما بعد زمن القذافي (� ،)2011سلطة في طرابل�س الغرب تحت ا�سم
ال�سراج ،وهي نتيجة مفاو�ضات الأمم المتحدة في �سنة .2015
حكومة ''الوفاق الوطني'' برئا�سة فائز
ّ
� ّأما في الجانب ال�شرقي المحاذي للحدود الطويلة مع م�صر ،فظهر مجل�س رئا�سي يم ّثل �سلطة بنغازي
�إلى جانب برلمان ُطبرق .ورف�ضت هذه ال�سلطة ت�سوية الأمم المتحدة ومنحت ت�أييدها لقوات ''الجي�ش
الوطني'' الذي يقوده خليفة حفتر .وا�ستطاع هذا الأخير الفوز بدعم دولة الإمارات العربية وم�صر
ورو�سيا ،كما حظي في �أوقات بم�ساندة فرن�سا والرئي�س الأميركي دونالد ترامب .وكان الدافع �إلى ت�أييده
الت�صور �أن حفتر هو ''الرجل القوي'' الذي يمكن �أن ينقذ ليبيا من الفو�ضى ،ويخلّ�صها من المجموعات
ا إل�سالمية.
 2في كانون الثاني/يناير الما�ضي �أر�سلت �أنقرة نحو مئة �ضابط و�ألفين من المقاتلين ال�سوريين للعمل
الم�سيرات و�أنظمة الدفاع الجوي.
مع حكومة الوفاق الوطني التي و ّفرت لها تركيا �أي�ض ًا �أ�سلحة ت�شمل
ّ
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تقترح خطة ''�إعالن القاهرة'' التي ك�شفها ال�سي�سي بح�ضور خليفة حفتر وقف �إطالق النار ،وحل الف�صائل
الم�سلحة وان�سحاب المقاتلين المرتزقة ،غير �أن حكومة الوفاق و�أنقرة رف�ضتاها واعتبرتاها محاولة
لمنح قوات حفتر فر�صة اللتقاط الأنفا�س و�إعادة تنظيم �صفوفها.
حاولت القيادة الم�صرية تنبيه الإدارة الأميركية �إلى م�شاغلها الأمنية على ال�ساحة الليبية ،وهذه كانت
فحوى ات�صاالت هاتفية بين الرئي�س دونالد ترامب والرئي�س الم�صري الذي ير ّكز في مقاربته للأمن
القومي على ''ا إلرهاب ا إل�سالمي'' وعالقته بالحرب �ضد التمرد ا إل�سالمي في �سيناء .وت�ؤدي وا�شنطن
أمدت ر�سمي ًا حكومة طرابل�س بال�سالح ،لكنها
دوراً محدوداً في التطورات الحالية في ليبيا ،علم ًا ب�أنها � ّ
الهم الأول لل�سيا�سة الأميركية في
امتنعت من توفير �أي دعم ع�سكري لها في معركتها مع حفتر .ويبقى ّ
جوية مع حكومة
المنطقة مواجهة ''الإرهاب الإ�سالمي'' الذي دفعها في وقت �سابق �إلى تن�سيق هجمات ّ
قدمت مو�سكو دعم ًا غير معلن للجي�ش الوطني الذي يفيد من خدمات �شركة ''فاغنر''
الوفاق .وفي المقابل ّ
الأمنية الرو�سية التي تدير نحو �ألفين من الخبراء ،وذلك بح�سب م�صادر ع�سكرية �أميركية.
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صدر حديث ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

االعتقال اإلداري في فلسطين
كجزء من المنظومة االستعمارية
الجهاز القضائي في خدمة األمن العام
عبد الرازق ف ّراج
 106صفحات
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تبي خط �رست  -اجلفرة والهالل النفطي ومناطق نفوذ يَ
طرف ال�رصاع يف ليبيا.
خريطة نّ

