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�لقاهرة في وجه �أنقرة �أ�شهرت 

نيتها �لتدخل �لع�شكري 

�لمبا�شر في ليبيا، محذرة من �أن وحد�ت 

من �لجي�ش �لم�شري لن تتاأخر في �لعبور

�إلى �شرق ليبيا �لمحاذي للحدود �لم�شرية، في 

حال �أدت �لحملة �لع�شكرية �لتي ت�شنها قو�ت 

''حكومة �لوفاق �لوطني'' �لقريبة من جماعة 

�لإخو�ن �لم�شلمين �لتي تحظى بدعم قوي من 

تركيا، �إلى تجاوز مدينة �شرت �ل�شاحلية و�شط 

ليبيا. وحددت �لقاهرة ''خطًا �أحمر'' في محور 

�شرت - �لجفرة هو بمثابة خط فا�شل مع 

منطقة �لنفوذ �لتركية غرب ليبيا.

وبد� لفتًا لالنتباه، �أن �لتحذير �لم�شري 

�ل�شديد �للـهجة، و�لذي �أطلقه �لرئي�ش عبد 

�لفتاح �ل�شيا�شي في نهاية حزير�ن/يونيو 

خالل جولة تفقدية لقو�ته �لم�شلحة، تز�من مع 

تحول كبير في خريطة �ل�شر�ع على �لم�شرح 

�لليبي �أ�شفر عن تقهقر �شريع لوحد�ت ''�لجي�ش 

�لوطني'' �لذي يقوده حليفه في بنغازي 

�لم�شير خليفة حفتر، و�نقالب ميز�ن �لقوى 

لم�شلحة �لقو�ت �لتابعة لـ ''حكومة �لوفاق 

�لوطني'' بقيادة فائز �ل�شر�ج. وقد تمكنت 
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النفطي'' الليبي الذي كانت عائداته م�صدراً 

لمعركة م�صتمرة بين �صلطَتي طرابل�س 

وبنغازي، اإلى اأن اأقدمت قوات حفتر في 

كانون الثاني/يناير الما�صي على تعطيل 

عمليات اإنتاج النفط وت�صديره.1

ومنذ بداية انخراط تركيا في ال�صراع في 

ليبيا )2020(، اعتمد الرئي�س الم�صري لهجة 

مت�صددة تدعمها ''ع�صكرية ا�صتعرا�صية'' اأداتها 

التمارين والمناورات الوا�صعة، وذلك لتبليغ 

اأنقرة ا�صتياء القاهرة وتاأكيد ا�صتعدادها 

للتدخل في حال تقدمت قوات ''الوفاق 

الوطني'' المدعومة من تركيا نحو المنطقة 

التي تعتبرها القاهرة حيوية لأمنها الوطني. 

هذا مع العلم اأن القاهرة التي �صاندت القوات 

التي يقودها خليفة حفتر واأمدتها بال�صالح 

والتدريب والغطاء ال�صيا�صي طوال اأكثر من 

�صتة اأعوام لعتبارات تتعلق بالهموم الأمنية 

ومكافحة ''الإرهاب الإ�صالمي'' العابر للحدود، 

ظلت ت�صطلع بدور ثانوي مقارنة بدولة 

اقة في دعم حملة 
ّ
الإمارات التي كانت �صب

الم�صير حفتر. ومع بدء الهجوم الم�صاد 

الكا�صح لقوات ''حكومة طرابل�س'' في الآونة 

الأخيرة، عملت ال�صلطات الم�صرية على ت�صهيل 

العمليات التي تقوم بها دولة الإمارات 

ورو�صيا في ليبيا، و�صمحت لهما با�صتخدام 

القواعد الع�صكرية غرب م�صر ونقل العتاد عبر 

حدودها، بينما امتنعت هي من القيام باأي 

دور ع�صكري مبا�صر.

نيت بها 
ُ
غير اأن الهزائم المتتالية التي م

قوات حفتر )بنغازي( في غرب ليبيا وجنوبها، 

وتاليًا تمّكن قوات ''الوفاق الوطني'' )طرابل�س( 

من ا�صتعادة هذه المناطق خالل ال�صهرين 

الما�صيين، ثم تقدمها ال�صريع بف�صل الدعم 

التركي المتوا�صل بالمقاتلين والتجهيزات 

حكومة ال�صراج التي تحظى باعتراف الأمم 

المتحدة وت�صاندها تركيا وقطر، من وقف 

الهجوم على عا�صمتها ليبيا خالل الأ�صهر 

الما�صية، وا�صتعادة جميع المناطق التي 

كانت خ�صرتها في غرب البلد وجنوبه، عبر 

حركة تقدم �صريعة بدا وا�صحًا اأنها تندفع نحو 

محور �صرت - الجفرة.

وكان ال�صي�صي ا�صتبق دعوة البرلمان 

الليبي )المقيم في طبرق، والذي يوفر غطاء 

 اإلى التدخل ع�صكريًا 
َ
رمزيًا للم�صير حفتر( م�صر

''اإذا راأت اأن هناك خطراً و�صيكًا يطاول اأمن 

بلَدينا''، كما ا�صتبق الح�صول على تفوي�س من 

البرلمان في القاهرة ''لحماية الأمن القومي 

والعمق ال�صتراتيجي في ليبيا''، وا�صتدعاء 

ممثلين عن القبائل الليبية لتبليغهم اأن 

القيادة الم�صرية م�صتعدة لتاأمين الت�صليح 

والتدريب لأبنائهم، واأعلن اأن تجاوز محور 

�صرت - الجفرة هو ''خط اأحمر'' بالن�صبة اإلى 

القاهرة، ويمنح الدولة الم�صرية ''ال�صرعية 

الدولية'' للتدخل في ليبيا.

وتتخوف القاهرة من تحول ليبيا اإلى 

''بوؤرة اإخوانية'' تحرك ال�صارع الم�صري، فم�صر 

تتلقى مليارات الدولرات من دولة الإمارات 

العربية المتحدة والمملكة العربية ال�صعودية 

منذ �صنة 2013، ومنذ انقالب ال�صي�صي على 

حكومة الإخوان الم�صلمين في القاهرة.

ويمثل موقع الجفرة معبراً حيويًا بين 

�صرق ليبيا وغربها، وي�صم قاعدة جوية 

ا�صتراتيجية اأدت دوراً اأ�صا�صيا في العمليات 

الع�صكرية التي �صنتها قوات ''الجي�س الوطني'' 

على منطقة نفوذ حكومة ال�صراج غرب ليبيا 

ا مدينة �صرت ال�صاحلية 
ّ
وذلك قبل تقهقرها. اأم

التي تقع بين طرابل�س وبنغازي، معقل قوات 

حفتر �صرقًا، فُتعتبر مفتاح التحكم في ''الهالل 
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تعني �أن �لقاهرة ربما تف�شل �ل�شعي لتنفيذ 

تدّخل محدود. وفي مثل هذ� �ل�شيناريو، فاإن 

�إدخال قو�ت م�شلحة م�شرية، يمكن �أن ي�شاهم 

في دفع �لأطر�ف �لليبيين �لمت�شارعين �إلى 

مفاو�شات تحت �إ�شر�ف �لقاهرة، وتجنب 

�لتورط في �أي معركة ميد�نية، وتاليًا ترك 

مهمة �لدفاع عن خط �شرت - �لجفرة 

ين لقو�ت 
َ
للحليَفين �لإمار�تي و�لرو�شي �لد�عم

''�لجي�ش �لوطني'' بقيادة خليفة حفتر.

ا �لمجازفة بالتدخل �لع�شكري �لمتدحرج 
ّ
�أم

نحو مو�جهة تقليدية مع تركيا، فقد تنطوي 

على �نتكا�شة محتملة نظر�ً �إلى �ل�شتر�تيجيا 

�لتي تعتمدها تركيا، و�لتي تقوم على توجيه 

وتاأطير حرب متحركة وتاأمين �لغطاء �لجوي 

�لفاعل لها بالطائر�ت �لم�شيرة �لتي �أثبتت 

فاعليتها في معارك �لأ�شهر �لما�شية.2 وفي 

�لمقابل، فاإن �لآلة �لع�شكرية �لثقيلة للقو�ت 

�لم�شلحة �لم�شرية، لم ت�شمح لها حتى �لآن 

بت�شجيل �إنجاز�ت مقنعة على جبهة �شيناء 

�شد �لتمرد �لإ�شالمي، �لأمر �لذي يعني 

بالن�شبة �إلى �لقاهرة، �أن �أي �نت�شار ع�شكري 

يف�شي �إلى �نتكا�شة، يجب تجّنبه كليًا، خوفًا 

من تقوي�ش �شورة �ل�شلطة �لع�شكرية د�خليًا، 

و�لتي ت�شاهم في بناء نوع من �ل�شرعية 

�ل�شيا�شية. وربما هذ� يف�شر تردد م�شر في 

تجاوز �شيناريو �لتدخل �لمحدود في ليبيا، 

و�إعالن �ل�شي�شي في خطابه في حزير�ن/

يونيو �أن �أي �نت�شار ع�شكري م�شري �شيكون 

هدفه �لرئي�شي فر�ش وقف لإطالق �لنار في 

ليبيا في �شوء ''�إعالن �لقاهرة'' ب�شاأن خطة 

�ل�شالم،3 �أكثر منه جعل �شلطة بنغازي �أو قو�ت 

حفتر ت�شتعيد ما فقدته من مو�قع غربًا 

وجنوبًا.

�لآن وقد ر�شمت �لقيادة �لم�شرية خطًا 

�لع�شكرية، نحو محور �شرت - �لجفرة �لمفتوح 

على ''�لهالل �لنفطي'' ومر�فق �إنتاج �لطاقة 

وت�شديرها في ليبيا، و�لتهديد �لذي تر�ه 

�لقاهرة ماثاًل في تمو�شع �لمناف�ش �لإقليمي 

�لتركي على عتبتها �لليبية، ف�شاًل عن �حتمال 

�ختر�ق حدودها من جانب �لمجموعات 

�لإ�شالمية �لنا�شطة في ليبيا، وفي مقدمها 

جماعة �لإخو�ن �لم�شلمين، و�حتمال خ�شارة 

م�شالحها في حقل �لطاقة في �لحو�ش 

�ل�شرقي للمتو�شط، هذه �لعو�مل كلها فر�شت 

معادلة جديدة دفعت �لقيادة �لم�شرية �إلى 

��شتد�رة ُتقدم بموجبها على خطوة حا�شمة في 

�إد�رة �لأزمة �لليبية �لمتعددة �لأوجه 

و�لم�شتويات.

�شيناريو التدخل املحدود

بناء على فر�شية �أن �لقاهرة باتت في 

جهوزية تامة لن�شر وحد�ت ع�شكرية في 

�لجو�ر �لليبي، وذلك بح�شب م�شادر م�شرية 

موثوق بها، فاإن �لنقا�ش يجب �أن يدور حول 

�آفاق هذه �لعملية وحدودها؛ فاإذ� كان 

�شحيحًا �أن طبيعة �لحدود �لم�شرية - �لليبية 

توفر للقاهرة �إمكانات �شهلة ن�شبيًا لن�شر 

وحد�ت ع�شكرية على طول �لخط �ل�شاحلي 

�لليبي �شرقًا، فاإن �لو�شول �إلى خطوط �لقتال 

على �ل�شاحل �لغربي )�لذي يبعد �أكثر من �ألف 

كيلومتر عن �لحدود �لم�شرية( يمثل مهمة 

�شعبة تقيد �تجاهات �لحركة �لمتاحة للجي�ش 

�لم�شري.

�إن �لتحديات �للوج�شتية �لتي تكتنف 

محاولة دفع �لقو�ت �لم�شرية �إلى ''�لخط 

�لأحمر'' لمحور �شرت - �لجفرة، وجعلها تعمل 

فعاًل هناك، و�لمخاطر �لكامنة في �حتمالت 

�لت�شعيد مع �لمناف�ش �لجيو�شيا�شي �لتركي، 
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�لنفط و�لغاز، ينطوي على �إ�شكالت و�شعوبات 

تت�شل بالجيو�شيا�شية �لليبية ومنها �لبنية 

لية و�لع�شبيات �لجهوية بين طر�بل�ش 
َ
�لَقب

وبرقة وفز�ن، ف�شاًل عن �لخالفات ب�شاأن 

�لح�ش�ش وكيفية توزيعها بين �ل�شرق و�لغرب. 

ويقدم جنوب �ل�شود�ن في هذ� �لم�شمار، 

نموذجًا لتجربة دموية مرعبة عن كيفية 

ل عملية تق�شيم �لدولة �لو�حدة �إلى ماأ�شاة 
ّ
تحو

�إن�شانية. كذلك، ل نن�شى تجربة �لتق�شيم 

�لفيدير�لي في �لعر�ق، حيث ملف �قت�شام 

�لثروة �لنفطية بين �لجنوب و�ل�شمال، ل يز�ل 

عالقًا حتى �ليوم.

في �أي حال، فاإن �لتوجه �لم�شري نحو 

تحقيق �إنجاز �شريع، في ظل جهوزية ع�شكرية 

على �لحدود �لغربية معطوفة على ت�شريحات 

ك �لت�شالت 
ّ
متو��شلة لتاأكيد ذلك، حر

ي خارجية �ألمانيا 
َ
�لأوروبية من جانب وزير

وفرن�شا، و��شتدعى دخول رو�شيا على خط 

�لتهدئة بين �لقاهرة و�أنقرة، و�إقامة �آلية 

م�شاور�ت م�شتركة رو�شية – تركية، �لأمر 

ل عقدة 
ّ
�لذي جعل بع�ش �لمر�قبين يتوقع تحو

�شرت �لتي ُلجم عندها موقتًا �لهجوم �لتركي، 

�إلى ما ي�شبه ''�إدلب - ليبيا''.4

وقد تعزز �لدور �لرو�شي على خلفية دعم 

قو�ت حفتر ون�شر عنا�شر �شركة ''فاغنر'' 

�لأمنية، ثم تطور في مو�ز�ة �لتقدم �لتركي، 

وعلى ح�شاب �لدول �لأوروبية �لتي عانت 

تقل�شًا �شديد�ً لنفوذها؛ و�شاعد مو�شكو عالقتها 

مع طرَفي �لنز�ع �لليبي، على �لرغم من تدّخلها 

غير �لمعلن �إلى جانب خليفة حفتر.

وهكذ� تحولت �لأولوية في �لخطة 

�لم�شرية، �إلى م�شاعدة قو�ت حفتر على 

تح�شين دفاعاتها في مدينة �شرت في �شياق 

�لتعزيز�ت �لكثيفة �لآتية من �لأر��شي 

�أحمر في �لرمال حول مدينة �شرت 

�ل�شتر�تيجية، و�أعادت تاأكيد روؤية م�شالحها 

في ليبيا، فاإن �لتهديد بعمل م�شلح من طرف 

�ل�شي�شي �لذي حر�ش على �شدور قر�ر بهذ� 

�ل�شاأن من مجل�ش �لدفاع �لوطني �لم�شري، 

ورفد ذلك با�شتعر��شات ع�شكرية تحت �أعين 

�لجمهور، �شار يتطلب �لح�شول على �شمانة 

�شانة.
ُ
باأن م�شالح م�شر م

اقت�شام النفوذ والرثوة

قد يكون لدى �لقيادة �لم�شرية في هذ� 

�ل�شياق، مياًل نحو �لذهاب �إلى �لتق�شيم في 

ليبيا ب�شفته مخرجًا بدياًل من �لتورط في 

حرب ��شتنز�ف طويلة ومكلفة. ويمكن 

للـهو�ج�ش �لأمنية �لمتعلقة بدور جماعة 

�لإخو�ن �لم�شلمين د�خل حكومة طر�بل�ش 

وتحالفهما مع تركيا، و�لمخاطر �لمترتبة عن 

فر�غ �لقوة في �ل�شرق �لليبي، �أن تعزز �لرهان 

على قيام ''�شلطة �شديقة'' في �لجو�ر �لليبي، 

ل عودة مئات �لآلف من �لم�شريين 
ّ
قد ت�شه

�إلى �لعمل في �شناعة �لنفط �لليبية، و�أن 

ت�شمن �لح�شة �لم�شرية من �لثروة �لنفطية. 

وفي �لتحليل �لنهائي، فاإن دخول هذ� 

�ل�شيناريو في حيز �لتنفيذ، ل يتناق�ش مع 

�لنظرة �لجيو�شيا�شية �لتقليدية �لتي تنظر �إلى 

ليبيا كامتد�د لم�شالح �لأمن �لقومي لم�شر، 

وهو �شيناريو ربما ي�شاعد في ترميم هيبة 

م�شر باعتبارها قوة �إقليمية مركزية ت�شطلع 

باأدو�ر �شاملة ع�شكريًا ودبلوما�شيًا، عقب 

عقود من �لنكفاء �ل�شتر�تيجي عن �لم�شرح 

�لعربي و�لإقليمي.

ومع ذلك، فاإن �لتدخل �لع�شكري �لم�شري، 

وما قد ين�شاأ عنه من تق�شيم لمناطق �لنفوذ 

في ليبيا مع �لمناف�ش �لتركي و�قت�شام لثروة 
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�أي�شًا يكمن �ختيار �شعب �آخر لمو�شكو، بعد 

�لأزمة �ل�شورية، يك�شف نجاعة دبلوما�شيتها 

�لنا�شطة في ظل �لغياب �لأميركي عن �لم�شرح 

و�لتر�جع �لأوروبي. و�أيًا تكن ماآلت �ل�شغوط 

�لرو�شية على تركيا، فاإن �شبط �لدينامية 

�لتركية ل يمكن �إّل �أن يفيد محاولة �إعادة 

�إنتاج �شورة م�شر باعتبارها �لقوة �لحا�شمة 

ن �لفر�ش 
ّ
ح�ش

ُ
في �ل�شرق �لليبي، �لأمر �لذي ي

�لمتاحة ل�شعود دورها �لمطلوب في منطقة 

�شمال �أفريقيا حيث ن�شاطات �لتيار �لإ�شالمي 

تثير �لقلق لدى دول �لخليج، ف�شاًل عن 

�ل�شتنفار �لفرن�شي. ومن �لطبيعي �أن يتقاطع 

تبلور هذ� �لتجاه في �ل�شيا�شة �لم�شرية 

�لإقليمية، مع �لمعادلة �لتي ��شتجدت من 

�لبو�بة �لليبية في �لحو�ش �ل�شرقي للمتو�شط، 

و�لمتاأتية من تز�يد �لنفوذ �لتركي في �لمنطقة، 

وتوقيع �تفاقية مع حكومة طر�بل�ش ب�شاأن 

�لمجال �لقت�شادي �لم�شترك بين �لجانبين، 

و�نتقال �لمنطقة �لبحرية �شرقي جزيرة كريت 

�ليونانية �إلى �ل�شيطرة �لتركية. 

�لم�شرية، بينما تجنبت �لح�شود �لع�شكرية 

�لتي دفعت بها حكومة طر�بل�ش �إلى �لم�شارف 

�لغربية لمدينة �شرت، �أي مناو�شات مع قو�ت 

حفتر �لمر�بطة في �لمنطقة. وفي �لوقت نف�شه، 

و��شلت تركيا تكثيف ح�شورها في غرب ليبيا 

عبر تطوير من�شاآت تابعة لها في مدينة 

م�شر�تة �ل�شاحلية، وتجهيز قاعدة �لوطية 

�لجوية �لقريبة من �لحدود �لتون�شية، و�لتي 

يمكنها ��شتقبال رحالت مبا�شرة من بالد 

�لأنا�شول.

ختامًا، �إذ� كان �لتجاه �إلى �لتدخل 

�لع�شكري �لم�شري في ليبيا، و�إلى رهن تفعيله 

ب�شلوك �لالعب �لتركي، يربك خيار�ت �أنقرة 

�إز�ء �ختيار مدينة �شرت، وخ�شو�شًا �شعوبة 

�لختيار بين �لإقر�ر بالخط �لأحمر �لم�شري، 

�أو �ل�شتباك في �لمو�جهة �لد�ئرة حول غاز 

�شرق �لمتو�شط، فاإنه ي�شيب �أحد �أهد�فه 

بتحريك �ل�شغوط �لدولية للعمل على لجم 

�لت�شعيد وتثبيت وقف �إطالق �لنار تمهيد�ً 

للبدء بتفعيل �لحو�ر و�لحلول �ل�شيا�شية. وهنا 

املصادر

اأخرجت اتجاهات ال�شراع في ليبيا ما بعد زمن القذافي )2011(، �شلطة في طرابل�س الغرب تحت ا�شم   1

اج، وهي نتيجة مفاو�شات الأمم المتحدة في �شنة 2015. 
ّ
حكومة ''الوفاق الوطني'' برئا�شة فائز ال�شر

اأّما في الجانب ال�شرقي المحاذي للحدود الطويلة مع م�شر، فظهر مجل�س رئا�شي يمّثل �شلطة بنغازي 

اإلى جانب برلمان ُطبرق. ورف�شت هذه ال�شلطة ت�شوية الأمم المتحدة ومنحت تاأييدها لقوات ''الجي�س 

وم�شر  العربية  الإمارات  دولة  بدعم  الفوز  الأخير  هذا  وا�شتطاع  حفتر.  خليفة  يقوده  الذي  الوطني'' 

ورو�شيا، كما حظي في اأوقات بم�شاندة فرن�شا والرئي�س الأميركي دونالد ترامب. وكان الدافع اإلى تاأييده 

الت�شور اأن حفتر هو ''الرجل القوي'' الذي يمكن اأن ينقذ ليبيا من الفو�شى، ويخلّ�شها من المجموعات 

الإ�شالمية.

في كانون الثاني/يناير الما�شي اأر�شلت اأنقرة نحو مئة �شابط واألفين من المقاتلين ال�شوريين للعمل   2

مع حكومة الوفاق الوطني التي وّفرت لها تركيا اأي�شًا اأ�شلحة ت�شمل الم�شّيرات واأنظمة الدفاع الجوي.
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تقترح خطة ''اإعالن القاهرة'' التي ك�صفها ال�صي�صي بح�صور خليفة حفتر وقف اإطالق النار، وحل الف�صائل   3

الم�صلحة وان�صحاب المقاتلين المرتزقة، غير اأن حكومة الوفاق واأنقرة رف�صتاها واعتبرتاها محاولة 

لمنح قوات حفتر فر�صة للتقاط الأنفا�س واإعادة تنظيم �صفوفها.

حاولت القيادة الم�صرية تنبيه الإدارة الأميركية اإلى م�صاغلها الأمنية على ال�صاحة الليبية، وهذه كانت   4

لالأمن  يرّكز في مقاربته  الذي  الم�صري  والرئي�س  ترامب  دونالد  الرئي�س  بين  ات�صالت هاتفية  فحوى 

وا�صنطن  وتوؤدي  �صيناء.  الإ�صالمي في  التمرد  بالحرب �صد  الإ�صالمي'' وعالقته  ''الإرهاب  القومي على 

دوراً محدوداً في التطورات الحالية في ليبيا، علمًا باأنها اأمّدت ر�صميًا حكومة طرابل�س بال�صالح، لكنها 

امتنعت من توفير اأي دعم ع�صكري لها في معركتها مع حفتر. ويبقى الهّم الأول لل�صيا�صة الأميركية في 

المنطقة مواجهة ''الإرهاب الإ�صالمي'' الذي دفعها في وقت �صابق اإلى تن�صيق هجمات جّوية مع حكومة 

الوفاق. وفي المقابل قّدمت مو�صكو دعمًا غير معلن للجي�س الوطني الذي يفيد من خدمات �صركة ''فاغنر'' 

الأمنية الرو�صية التي تدير نحو األفين من الخبراء، وذلك بح�صب م�صادر ع�صكرية اأميركية.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
صدر حديثًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

االعتقال اإلداري في فلسطين

كجزء من المنظومة االستعمارية

الجهاز القضائي في خدمة األمن العام

عبد الرازق فّراج

106 صفحات              6 دوالرات
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