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 التي، يتناول هذا البحث السياق الليبي الذي أ ّدى إىل توقيع مذكرة التفاهم بني ليبيا وتركيا:ملخص
 وتتناول الدراسة اخللفية، التي ختتلف سياستها اخلارجية مع سياسة تركيا،مل َت ُرق لعدد من البلدان

 وعالقة ذلك بالتحول،السياسية واالقتصادية للمنطقة االقتصادية اخلالصة رشق البحر املتوسط
 وآثار ذلك يف ليبيا يف ظل عدوان يش ّنه اجلنرال خليفة حفرت عىل،اجليوإسرتاتيجي يف جمال الطاقة
 وترى الورقة أن التدخل الرتكي يف ليبيا سيسهم يف إحداث توازن من أجل االستقرار وتسوية.ليبيا
ّ النزاع يف
.ظل وجود ضغط كبري من جهات أخرى عىل حكومة الرساج

 ليبيا،*باحث

Libyan Context of
Turkish-Libyan Agreement
NIZAR KREIKESH *
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Libya

ABSTRACT This paper discusses the Libyan context led to the signing of the
Memorandum of Understanding between Libya and Turkey, which did not please
many countries whose foreign policy differs from Turkey. The study deals with the
political and economic background of the exclusive economic zone in the Eastern
Mediterranean and its relationship to the geo-strategic transformation in the field
of energy and its effects on Libya in light of General Khalifa Haftar’s aggression.
The paper believes that Turkish intervention in Libya will contribute to striking a
balance for stability and settling the conflict in light of the intense pressure on the
Saraj government.

2020-(2/9)
70- 57

57 2020 ربيع

DOI:10.36360/1560-009-002-005

الأبحاث  -الدرا�سات نزار كريك�ش

يف قرص دوملا باهجا يف إسطنبول ،تر ّقب الصحفيون واملراقبون للشأن الرتكي والليبي يف
نوفمرب  2019مذكّرة التفاهم التي سيو ّقعها الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان ورئيس
املجلس الرئايس الليبي فايز الرساج ،وبعد ساعات من الرت ّقب و ّقع الطرفان االتفاقية ،لتبدأ
محلة إعالمية معارضة من دول رشق البحر املتوسط ،وقد نددت مرص باالتفاقية قبل أن تُدرك
ماهيتها ،أما اليونان فقد طردت السفري الليبي يف اليونان؛ قبل أن خترج املذكرة إىل العلن،
ويعلن الرئيس الرتكي إرساهلا لألمم املتحدة بوصفها وثيقة رسمية بني البلدين :ليبيا وتركيا.

لكن قضية احلدود يف رشق املتوسط ليست قضية جديدة ،ومل تكن مذكرة التفاهم
ِ
أي تَعدٍّ عىل حقوق اليونان ومرص ،وهذا
أي من بنودها التي نُشت الح ًقا ّ
البحرية تعني يف ّ
ما أدركه وزير اخلارجية املرصي بعد ذلك ،حني رصح بأن هذه االتفاقية ال ترض مرص
وحقوقها يف رشق املتوسط ،ويبدو أن دينامية الرصاع يف ليبيا ،وكذلك اجلغرافيا السياسية
لليبيا هلام دور يف ردة الفعل املرصية واليونانية .ولفهم هذا السياق سيتعني علينا إدراك تاريخ
هذه املسألة احلدودية ،ومعرفة اخللفية السياسية واالقتصادية للمنطقة االقتصادية اخلالصة
بتحول جيوإسرتاتيجي يشهده العامل يف قطاع الطاقة،
يف رشق املتوسط ،وعالقة كل ذلك
ّ
من النفط إىل الغاز املسال ،وكيف سيؤثر ذلك يف ليبيا؛ الدولة التي تعتمد يف اقتصادها عىل
قطاع الطاقة ،وتعاين أزمة اقتصادية نتيجة عدوان اجلنرال خليفة حفرت عىل املنطقة الغربية يف
ليبيا ،ودعم دول مثل مرص واإلمارات هلذا العدوان.
إىل:

نتعرف
جراء مذكرة التفاهم هذه ،ينبغي أن ّ
لتفكيك هذه التداعيات التي بدأت تتشكل ّ
*اجلغرافيا السياسية لرشق املتوسط واحلدود الليبية.

*تفسري سلوك الدولة الليبية جتاه مذكرة التفاهم.
*تأثري هذه املذكرة يف ديناميات الرصاع يف ليبيا.

*سيناريوهات املشهد الليبي بعد مذكرة التفاهم الرتكية الليبية.

قد يضع هذا اإلطار االتفاق يف سياقات تارخيية واقتصادية وسياسية ومستقبلية ،وهذا
يعني أن املذكرة هلا أمهية خاصة يف هذا التوقيت ،وأن حجم التوتر الذي خلقته بعض الدول
اعرتاضا عىل املذكرة يؤكد هذه التداعيات التي سنذكرها يف هذا البحث.
ً

الجغرافيا ال�سيا�سية ل�شرق المتو�سط:

مهم إلدراك حجم التداخل الطبيعي يف منطقة
إن ميناء جاالتا يف إسطنبول مع َلم تارخيي ّ
رشق املتوسط؛ وربام تنتقم اجلغرافيا منّا حني نظن أهنا قد ماتت أو ذبلت ،بل بدأت تعود
من جديد؛ وقد كانت إسطنبول هي املكان الذي تتزود به السفن األوروبية بالطعام يف
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طريقها يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود؛ وهذا منح إسطنبول (وجاالتا خاصة)
وفرة اقتصادية حتدّ ث عنها املؤرخ الرتكي إيليا شلبي -أو الدرويش حممد زيليل-1611( -
 )1682يف فصول عن الوفرة واحلياة الوادعة التي عاشتها إسطنبول ،بفضل تلك الطرق
1
والسياحة التي جعلت العامل جيتمع فيها.

جعلت هذه األمهية اإلسرتاتيجية ً
دول أوروبية كفرنسا ،ومدنًا كفينيسيا تسعى إىل
عقد اتفاقيات جتارية مع اإلمرباطورية العثامنية ،وأعطى اتفاق عام  1536لفرنسا احلق يف
ّ
مستقل لبعض املوانئ العثامنية .وأعطى نفس االتفاق لفرنسا احلق يف محاية جتارهتا
استعامل
ضد اعتداء البحارة من طرابلس .كان رشق املتوسط واملياه الدافئة يف البحر املتوسط تعيش
حالة من الفوىض من غزوات املتشدّ دين من فرسان القديس يوحنا؛ لذا قام البحار العثامين
خري الدين بربروس بإرسال مبعوث لفرنسا؛ لتنظيم حركة التجارة ،وإرسال قنصل دائم إىل
2
طرابلس واإلسكندرية.

كانت إمرباطورية اهلابسبورج تشكل هتديدً ا ألوروبا الربوتستانتية التي تسعى إىل
التحرر من سلطة الكنيسة؛ لذا كانت املصالح متبادلة ،وبخاصة أن منطقة رشق املتوسط
مصدرا للتجارة ،يعطي لكل دولة قوهتا وقدرهتا عىل االستقالل من اهليمنة التي
تشكّل
ً
كان اهلابسبورج يسعون إليها؛ لذا كان جميء العثامنيني إىل طرابلس شي ًئا ال بدّ منه ،نتيجة
لذلك الرصاع البحري ،الذي شهدته منطقة البحر األبيض املتوسط يف القرن السادس عرش
بني القوة العثامنية والقوة اإلسبانية التي متثل الكنيسة الكاثوليكية ،وتعدّ سنة  1551سنة
مهمة يف التاريخ الليبي ،وهي السنة التي استطاع األسطول العثامين فيها بقيادة سنان باشا
ّ
ومساعدة درغون بيك حترير البالد من النفوذ اإلسباين .عملت سياسة االتفاق واحلوار
واملعاهدات عىل إحالل االستقرار يف املنطقة ،ومنذ عام  1711بدأت األرسة القرمانية يف
حكم ليبيا ،واستطاع األسطول الليبي أن يصل إىل قمته يف عرش السنوات األوىل من حكم
3
ازدهارا غري مألوف يف تارخيها.
يوسف باشا ،وعرفت ليبيا يف تلك الفرتة
ً

صمم توماس جيفرسون الرئيس الثالث للواليات
بدأت املتاعب عام  1803حني ّ
املتحدة األمريكية أن خيالف رأي الكونغرس الذي كان يسعى إىل تنظيم التجارة يف
وأرص جيفرسون أن يثبت قوة الواليات
البحر األبيض املتوسط بطرق دبلوماسية؛
ّ
املتحدة األمريكية بدون اعتبار لسياسة العامة التي كانت اإلمرباطورية العثامنية تسعى
إليها بوجود معاهدات مثبتة لتنظيم التجارة يف املنطقة املمتدة من رشق إىل غرب البحر
األبيض املتوسط 4.نشبت حرب السنوات األربع ،وحاول األمريكيون أن يلجؤوا ألوىل
حماوالهتم يف االنقالبات السياسية عن طريق مرص ،حني تآمر أمحد باشا مع القنصل
األمريكي يف تونس ويليام أيتون من أجل اإلطاحة بيوسف باشا القرمانيل ،وتوجهت
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القوات بالفعل نحو ليبيا من الرشق ،وكان االتفاق أن تصل الواليات املتحدة األمريكية
إىل احلكم مقابل املحافظة عىل املصالح األمريكية .مل تنجح اخلطة ،ووصل الطرفان يف
النهاية إىل اتفاق حول األموال التي جيب دفعها إىل الباشا يوسف القرمانيل مقابل محاية
التجارة األمريكية الناشئة.

مل يكن األمر يتعلق بالقدرة عىل العمل الدبلومايس ،فهو الطريق الذي اتبعته الدولة
عب عنه
العثامنية منذ القرن اخلامس عرش ،لكن كانت موازين القوة هي احلاكم ،وهذا ما ّ
القنصل األمريكي أيتون بقوله:

"سوف ّ
منزعجا طيلة أيام عمري بعد أن رأيت واحدً ا من العثامنيني الكساىل (يعني
أظل
ً
يوسف باشا) مسرتخ ًيا عىل فراش من ريش ،وأمامه عبد مسيحي حيمل غليونه ،وآخر يقدّ م
له القهوة ،وثالث ليس عليه أكثر من أن يبعد عنه الذباب ،واألعجب من ذلك كله أن
أعرف أن عرق جبني كل مواطن أمريكي يسهم يف سعادة ذلك الرتكي ومتعته ،ليس هذا
فقط ،بل كيف ال أثور وأتضايق وأنا أعلم أن هذا الرتكي يعتقد أن لدي ملء احلق يف طلباته
التي يطلبها من الواليات املتحدة األمريكية ،وإننا-نحن كاإليطاليني -ال نملك القوة
5
ملقاومته ،ورد طلباته".
ضعفت الدولة القرمانلية ،وكان عىل الدولة العثامنية وبطلب من القبائل الليبية العودة
إىل ليبيا وبدأ العهد العثامين الثاين عام  ،1835وبدأت اإلصالحات اإلدارية التي هي أساس
اإلدارة الليبية .كان الفرنسيون يف تلك الفرتة ينافسون الدولة العثامنية ،وتبدلت العالقة بني
اإلمرباطورية العثامنية وفرنسا يف البحر األبيض املتوسط؛ و ُط ِويت صفحة الدبلوماسية،
وبدأ التنافس حيتاج إىل تطوير الدولة العثامنية ،وهذا ما بدأ بالفعل يف ليبيا ،يف إقليم
طرابلس ،وكذلك برقة ،من خالل ما ُع ِرف بالتنظيامت .كانت طرابلس من ُأوىل الدول
التي عرفت نظام املحليات (البلديات) ،وتبعها يف ذلك :مخس وبنغازي ودرنة .ويف سنوات
6
الحقة كانت بلديات غريان ومرصاتة ومرزق وغريها.

تدهورت أحوال الدولة العثامنية ومل تعد قادرة عىل محاية مصاحلها يف البحر األبيض
املتوسط ،وحاولت إيطاليا التوسع يف ليبيا عىل حساب الدولة العثامنية ،وبدأت
ربموا من حكم العثامنيني ،ورسعان ما كان
الصحف اإليطالية يف تصوير الليبيني وقد ت ّ
صورهتا تلك الربوباغاندا ،لكن كانت
العنف هو الوسيلة لطرد العثامنيني من ليبيا كام ّ
املفاجأة حني قاتل الليبيون والعثامنيون االستعامر اإليطايل ،وكانت أوىل تلك املعارك يف
 23أكتوبر عام  1911حني قتل ما يقرب من  500جندي إيطايل يف اهلاين وشارع الشط
7
بيد العثامنيني والليبيني.
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مل تعرف ليبيا حركة قومية تنادي
ل��م تع��رف ليبي��ا حرك��ة قومي��ة
باالنفصال عن العثامنيني كام كان احلال
يف باقي الدول العربية ،بل قاتل الليبيون
تن��ادي باالنف�ص��ال ع��ن العثمانيين
يف احلرب الرتكية اليونانية ،كام عملت
كم��ا كان الح��ال ف��ي باق��ي ال��دول
كبريا يف نقل صورة
الصحف العثامنية ً
دورا ً
العربي��ة ،ب��ل قات��ل الليبي��ون
8
الفظائع اإليطالية للعامل .استطاعت
ف��ي الح��رب التركي��ة اليوناني��ة
القوى الغربية أن تسيطر عىل منطقة رشق
املتوسط ،وكانت بريطانيا هي املستفيدة
األوىل من طرد الطليان من ليبيا ،لكن مل يستقر هلا األمر ،فبعد صعود الواليات املتحدة
عرف بعقيدة ترومان عام .1947
للمشهد العاملي ،أدركت أمهية رشق املتوسط ،وكان ما ُي َ
تنص عىل أن مساعدة الواليات املتحدة األمريكية لليونان وتركيا هي
هذه العقيدة ّ
احلر من املدّ الشيوعي ،وبالطبع األمر يتعلق بحامية حرية
األساس يف احلفاظ عىل العامل ّ
التجارة يف املنطقة ،ومنع روسيا من الوجود يف البحر املتوسط بمساعدة تركيا واليونان.
كانت الواليات املتحدة ضد العدوان الثالثي عىل مرص؛ لذا كان ذلك فرصة سانحة لطرد
حتصلت
اململكة املتحدة من املنطقة ،وإقامة نظام عاملي بقيادة أمريكا 9.تلك الظروف التي ّ
فيها ليبيا عىل استقالهلا مل يتح هلا حتديد ّ
كل حدودها ،بل ظلت مسألة احلدود مسألة معقدة
يف جنوهبا مع الدول اإلفريقية ،ويف رشقها مع مرص ،ويف الغرب مع اجلزائر وتونس،
وكذلك .حدودها البحرية.

يف عام  1959صدر القانون ذو الرقم ( )2لسنة  1959بشأن حتديد املياه اإلقليمية
التي حددهتا بـً 12
ميل بحر ًّيا .كام قامت السلطات الليبية يف عام  ،1973وعام 2005
بتحديد خطوط األساس املستقيمة وتوضيحها عىل اخلريطة ،وتضمن القرار إحداثيات
هذه اخلطوط .وصدر قرار بخصوص املنطقة االقتصادية اخلالصة (( ،EEZوهو القرار ذو
الرقم ( )260لسنة  .2009كام صدرت قرارات لتحديد اجلرف القاري مع مالطا (،)1986
واجلرف القاري مع تونس ( ،)1988وكلها صدرت بموجبها قرارات من حمكمة العدل
الدولية .وبخصوص مذكرة التفاهم يف رشق املتوسط فإن املراسالت مع تركيا مل تكن
وليدة الظروف التي تعيشها ليبيا حال ًّيا ،بل تعود لعام  ،2007واستمرت املراسالت إىل عام
 ،2014ثم توقفت نتيجة الظروف التي مرت هبا ليبيا .يف عام  2018استؤنفت املفاوضات،
11
وأسفرت عن االتفاق النهائي يف 2019/11/27م.
10

اجلدير بالذكر أن املفاوضات الليبية مع اليونان استمرت هي األخرى ،لكن اليونان
ترص عىل موقفها ،باعتبار احلدود الليبية اليونانية ُتدَّ د بخط وسط ،ال بمبدأ
كانت ً
دائم ّ
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التناسب الذي هو مبدأ يتفق مع القانون الدويل ،وهدف اليونان يف ذلك هو اعتبار جزيرة
12
أثرا قانون ًّيا يف حتديد خط الوسط يف احلدود بني البلدين.
كريت ً
التحول نحو الغاز
يمكن وضع سياق دويل ملا حدث يف رشق املتوسط ،وهو مسألة
ّ
ا ُملسال ،وهذه ثورة يشهدها العامل ،حني يصبح الغاز سلعة كالنفط ،وهذا بطبيعة احلال
سيحدّ د طرق نقل هذا الغاز إىل أوروبا؛ لذا فإنه إسرتاتيج ًّيا سيغري من املعادلة األوروبية
مهم لرتكيا ،وكذلك
التي حتاول أن ّ
تنوع من مصادر اعتامدها عىل الغاز؛ وهذا ما جيعل األمر ًّ
لليبيا .فليبيا منذ عهد القذايف حتاول أن تضمن استمرار تصدير النفط إىل الدول األوروبية؛
لذا فإن مصادر الغاز يف إفريقيا كطريق الصحراء والساحل من النيجر إىل اجلزائر إىل أوروبا،
مصدرا للجدل مع فرنسا عام  ،2007وحتى احلروب مع تشاد
وكذلك اليورانيوم -كانت
ً
يف الثامنينيات من القرن العرشين .ليبيا تريد احلفاظ عىل مصادر الطاقة عندها ،وأن تكون
التحول الذي يشهده العامل؛ وهذا ما ضمنته هذه االتفاقية التي أرادت دولة
جز ًءا من هذا
ّ
13
اليونان ومرص حرماهنا منها.

�سلوك الدولة الليبية ومذكرة التفاهم:
عندما تدخل دولة ما يف نزاع مسلح فإهنا تفقد القدرة عىل مواجهة التغريات الدولية،
فضعف مؤسساهتا وحالة الفوىض التي خيلقها النزاع جيعالن من الصعب عىل صانع
القرار القدرة عىل جماهبة تدفق األموال العاملية ،وإحلاح الرشكات الدولية ،وضغوط
القوى الكربى ومصاحلها اإلسرتاتيجية؛ 14لذا فإن مراقبة سلوك الدولة الليبية منذ عام
 2014يبني هذا العجز عن إجياد سياسة خارجية هلا سياقات عقالنية تصبح يف مصلحة
ليبيا .هذا السياق طبيعي وشهدته عدة دول ،بل إن أحد إشكاالت النزاعات الدولية هو
هذا الضعف الذي تظهر به الدول يف الساحة الدولية .يف هذا السياق بدأت تدخالت
دول إقليمية كمرص واإلمارات؛ مرص ومطامعها التارخيية يف ليبيا ،واإلمارات وحماولتها
أداء دور اإلمرباطورية غري الرسمية يف املنطقة .واملؤسف ّ
أن سلوك هذه الدول مل يكن
أي نزاعات دولية ،يف الواقع هي تعاين
أي خربة يف إدارة ّ
سلوكًا متوازنًا ،إذ ليس لدهيا ّ
15
عجزا تا ًّما عن العمل اإلجيايب يف املنطقة.
ً
جعل هذا الفراغ اإلقليمي الذي كانت الواليات املتحدة وسياسة القيادة من اخللف أحد
أسبابه -ليبيا تعيش حالة من االنقسام ،وأسهمت شبكات املال والسالح يف نرش الفوىض،
و ُق ِص َفت مدن كدرنة وبنغازي بالطريان املرصي ،ود ّمرت مناطق كثرية يف بنغازي وكذلك
نزوحا لألهايل من رشق البالد إىل غرهبا.
يف درنة ،وخ ّلف ذلك
ً
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يف الرابع من أبريل  ،2019أعلن اجلنرال حفرت عدوانه عىل طرابلس ،وبدا أن العاصمة
خطريا من قبل جمموعات مسلحة تدعهام اإلمارات ومرص ،وهذا سيعني
مهدّ دة هتديدً ا
ً
أن املؤسسات السيادية الليبية ستنهار ،كمرصف ليبيا املركزي ،واملؤسسة الوطنية للنفط،
ومؤسسة االستثامر ،وكلها مؤسسات هلا عالقات دولية تتعلق بتدفق األموال يف االقتصاد
الدويل .كام ّ
مليون نسمة ،إضافة إىل العائالت النازحة من الرشق
أن يف طرابلس أكثر من
َ
حتول الدولة الليبية من حالة الفشل
الليبي ،وهذا يعني أن نشوب رصاع يف طرابلس يعني ّ
إىل االهنيار.

هذه املخاطر جعلت القوى الفاعلة يف الغرب الليبي تدرك حجم اخلطر الذي يتهدّ د
ليبيا بوصفها دولة .كان اتفاق الصخريات  2015/12/17البداية لوجود نمط مؤسيس
حيافظ عىل الدولة الليبية ،ويمنع الرصاع السيايس من التأثري يف التدفق املايل الليبي يف
استقرارا منذ تلك الفرتة؛
االقتصاد الدويل ،وهذا ما يدل عليه إنتاج النفط الذي شهد
ً
وكذلك نشاط مؤسسة االستثامر ،واستمرار مرصف ليبيا املركزي يف العمل بوصفه
مؤسسة سيادية يف الرشق والغرب .هذا يبني كيف استطاع املجتمع الدويل أن يضمن
مصاحله من خالل اتفاق الصخريات ،ولكن البعثة كانت عاجزة متا ًما عن حل األزمة
الليبية ،وتركت الليبيني حلالة من التخبط والتيه بني جمموعة من اخلطط واملرشوعات
األممي غسان سالمة من دون أن يملك القدرة عىل إنفاذ يشء ممّا
التي يعرضها املبعوث
ّ
يطرحه عىل جملس األمن.

يف هذا السياق وبعد اعتداء حفرت عىل طرابلس بدأت القوى السياسية يف الغرب تدرك
أهنا جيب أن تقود هذه املعركة دول ًّيا ،وأن تتحول من مرحلة رد الفعل إىل رسم خريطة
دولية واضحة؛ لذا كان هناك توجه من املجلس الرئايس للتواصل مع الواليات املتحدة
16
وعزز ذلك التدخل الرويس يف األزمة الليبية.
األمريكية ،وتوضيح خطورة الوضعّ ،
بعد ذلك جاء االتفاق البحري واألمني مع تركيا ليضمن للمجلس الرئايس الدعم الدويل
احلقيقي الذي يمكن أن حيدث توازنًا مع التدخالت اإلقليمية العاجزة عن تقديم أي
مرشوع يضمن تسوية النزاع يف ليبيا.

ديناميات ال�صراع في ليبيا:
حاولت القوى السياسية الليبية أن تصل إىل معادلة يمكن للقوى الدولية من خالهلا أن
تدعم ًّ
حل سلم ًّيا سياس ًّيا يف ليبيا ،فمنذ اتفاق الصخريات كانت حكومة الوفاق متدّ يدها إىل
السلطات الفعلية يف رشق ليبيا ،وكانت هناك حماوالت عديدة واجتامعات خمتلفة ،طافت
عواصم العامل ،وقرارات واضحة من جملس األمن بالبحث عن ّ
حل سلمي ،ومنع اندالع
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حرب يف العاصمة طرابلس؛ ّ
كل هذا مل ُي ِد نف ًعا؛ إذ رضب الداعمون حلفرت بكل ذلك
حائرا،
عرض احلائط؛ ألن األوضاع يف طرابلس مل تكن مطمئنة ،وأداء املجلس الرئايس كان ً
بال رؤية لكيفية إجياد معادلة حقيقية للتوافق ،وهو ما عدّ ه اجلنرال حفرت فرصة لالنقضاض
عىل العاصمة.
يبدو أن القوى الدولية الداعمة حلفرت كفرنسا ومرص واإلمارات والسعودية اقتنعت
بإمكانية اقتناص نرص رسيع يف العاصمة طرابلس؛ ويف لقاء مع وزير اخلارجية الفرنيس
لودريان كانت نصيحته واضحة لرئيس ماكرون بأن ال يبايل باحلديث عن الديمقراطية
17
يف ليبيا.

تستمر يف دعم حفرت بجميع أنواع األسلحة ،ووف ًقا للقاء
لذا كانت هذه الدول
ّ
مع بعض املسؤولني والعسكريني الليبيني أكّدوا وجود دعم فرنيس ومرصي وإمارايت
حلفرت يف مدينة غريان؛ وهذا ما ذكره تقرير اخلرباء التابع ملجلس األمن 18.ورغم استامتة
قوات الوفاق يف الدفاع عن العاصمة ومؤسسات الدولة الليبية الذي استمر ألكثر من
ثامنية أشهر ،إال أن الدعم الفني واملنظومات التقنية التي استخدمتها قوات حفرت بدعم
اإلمارات وفرنسا شكلت عامل خطر وقلق دائم لقوات الوفاق؛ لذا فإن القانون الدويل
مل يعد وسيلة لتسوية النزاع يف ليبيا ،بل كان هو الطريق الستمرار حالة عدم التوازن بني
القوات التي تدافع عن الديمقراطية والدولة املدنية ،وبني قوات حفرت التي تسعى إىل
إقامة حكم عسكري يف ليبيا.

تكرر هذه القوى العظمى أخطا َءها ،وتسعى إىل تدوير
إن املفارقة غريبة ح ًّقا ،كيف ّ
النزاعات الدولية دون وجود أي قيم حاكمة ،فالطرف الذي يدافع عن تلك القيم العاملية
تستمر دول أخرى يف تزويد حفرت بالسالح النوعي
دعم حقيق ًّيا سوى الكلامت ،بينام
ّ
ال جيد ً
جير ليبيا واملنطقة إىل حالة من الفوىض ،شبيهة بام حدث يف سوريا .جعل هذا
الذي قد ّ
السياق حكومة الوفاق والقوى املنارصة للدولة املدنية يف الغرب الليبي تؤكد للعامل أهنا
ستستمر يف النضال والدفاع عن العاصمة ،وأهنا ستقيم ّ
كل التحالفات التي تعيد التوازن
إىل املشهد الليبي ،وعىل املجتمع الدويل إ ّما أن حيرتم القرارات التي ّاتذها يف جملس األمن،
19
أو أن جيد نفسه أمام حالة من الفوىض لن تنتهي بدخول حفرت إىل العاصمة.
لذا استمر املجلس الرئايس واجليش الليبي يف التعامل مع املليشيات املسلحة التابعة
حلفرت ،وكذلك قوات الفاغنر الروسية ،وقوات من اجلنجاويد من السودان؛ وبدأت
الترصحيات األمريكية عرب صحفها ومسؤوليها يف احلديث عن خطورة وجودد روسيا يف
شامل إفريقيا .هذا السياق يعني أن منطقة شامل إفريقيا 20.صارت حمل اهتامم هذه الدول
الغربية ،وبخاصة حلف الناتو الذي بدأ يستشعر خطورة التمدّ د الرويس من البحر األسود
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واضحا يف اجتامع حلف الناتو األخري يف لندن.
إىل البحر األبيض املتوسط؛ وربام كان هذا
ً
لذا فإن التفاهم الرتكي الليبي نظر ًّيا خيدم مصالح كل القوى املعنية بليبيا يف البحر األبيض
املتوسط ،وبوجود تركيا يمكن احلديث عن حتييد للدور الرويس ،وتكرار إظهار قوة التعاون
اإلقليمي -كام حدث يف سوريا بني روسيا وإيران وتركيا -أمام قوى النظام العاملي .فهل
سيتكرر ذلك يف ليبيا؟ يبدو أن ذلك ممكنًا يف املدى القريب ،لكن األمر سيزداد صعوبة يف
املدى البعيد.

21

�سيناريوهات الم�شهد الليبي بعد مذكرة التفاهم:

مسارا لألزمة الليبية يف ّ
ظل معرفتنا بالنزاعات الدولية ،فإنه يمكن
إذا حاولنا أن نضع
ً
تصور
القول :إنه منذ ثورة السابع عرش من فرباير  2011بدأ املجتمع الليبي يف التحول نحو ّ
جديد للدولة بعد أربعة عقود من الفكر الفوضوي الذي تغلغل يف مؤسسات الدولة
املتغيات الدولية ،والتعامل مع املجتمع
الليبية ،وأضعف قدرة الدولة الليبية عىل فهم
ّ
الدويل .لك ّن هذا الضعف املؤسيس جعل الدولة الليبية عاجزة متا ًما عن التعامل مع أحداث
الثورة الليبية ،مقارنة بام حدث يف تونس ومرص.

َ
السياق
أظهر خت ّبط املرحلة االنتقالية وعدم فهم البعثات املختلفة من األمم املتحدة
الليبي -التشققات التارخيية يف الدولة الليبية كافة؛ سواء تلك املتعلقة باجلهوية أم القبلية؛
لذا فإن ما حدث يف عام  2014كان البداية لالحرتاب الداخيل ،أو ما يمكن تسميته باحلرب
األهلية األوىل 22.بعد سنني من احلرب يف املنطقة الرشقية :يف درنة وبنغازي؛ هذه احلرب
التي شاركت فيها مرص واإلمارات وفرنسا بطائراهتا وخربائها -كان البد من البحث عن
تفاوض سيايس إلهناء الرصاع ،وكان ذلك يف  17ديسمرب  2015يف مدينة الصخريات
املغربية ،وأسفر عن اتفاق الصخريات اإلطار احلاكم للعملية السياسية يف ليبيا اآلن.

بالعودة إىل تاريخ احلروب األهلية سنجد أن مجيع االتفاقات غري الناضجة تنتهي بحرب
ُسمى احلرب األهلية الثانية؛ 23لذا فإننا نعتقد أن هذه
أهلية ،وهذا ما حدث يف ليبيا ،وت َّ
احلرب هي احلرب الثانية ،وبالنمط نفسه
ستنتهي احلرب يف ليبيا ،لكن هذه النهاية
ستعني أن النزاع يف ليبيا سيصل إىل أشده؛
�إن جمي��ع االتفاق��ات غي��ر
ألن كل األطراف الداخلية واخلارجية
بح��رب
تنته��ي
النا�ضج��ة
ستسعى إىل تصميم النظام السيايس الليبي
�أهلي��ة ،وه��ذا م��ا ح��دث ف��ي ليبي��ا
بام حي ّقق مصاحلها؛ لذا فإن استمرار الضغط
عىل حكومة الوفاق والقوى الوطنية يف
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ليبيا -هو نوع من إسرتاتيجيات تستخدمها بعض القوى الستمرار حالة النزاع؛ من أجل
الوصول إىل أفضل املواقف التفاوضية ،وكذلك تصميم نظم سياسية يمكنها أن تضمن
مصالح هذه الدول ،من خالل وجود سلطات حاكمة تابعة هلذه الدولة أو تلك.

يف هذا السياق جاء االتفاق الرتكي الليبي؛ ليؤكد حالة التوازن املمكنة يف ليبيا ،ويق ّلل
من الضغط عىل حكومة الوفاق حتى ال ترغمها تلك الدول عىل الوصول إىل اتفاقات
تشوه النظام السيايس الليبي لعقود قادمة ،كام حدث يف اتفاق دايتون يف
ناقصة يمكن أن ّ
حرب البوسنة واهلرسك .لذا سيعتمد نجاح القوى الوطنية يف ليبيا عىل التخ ّلص من ضغط
احلرب؛ بإجياد حليف قوي مثل تركيا عىل مدى إدراكها لديناميات الرصاعات الدولية،
وكيفية بناء عالقات فاعلة مع األطراف كافة؛ إلحداث توازن حقيقي يمكنها من حتويل
النزاع يف ليبيا إىل فرصة حقيقية لتنمية والبناء.
لفهم ذلك يمكن أن نعود ً
قليل لفهم نمط السياسات اخلارجية الليبية يف إطار اجلغرافيا
الليبية ،فقد كتبت ساسيكا فان جوينتنج يف دراسة هلا عن العالقات اخلارجية الليبية ما يأيت:

"القوى الدولية املتنافسة عدّ ت ليبيا دولة هامشية ،حتى بعد اكتشاف النفط .وقبل قرن
من اآلن تعاملت القوى األوروبية مع والية طرابلس العثامنية كتعاملها مع بقية نزاعاهتا
اإلمربيالية املتشابكة يف إفريقيا .بريطانيا كانت تريد اهليمنة عىل جنوب رشق القارة (السودان
ومرص) ،أ ّما فرنسا فكانت تركّز يف املقابل عىل الغرب وجنوب الغرب (تونس ،واجلزائر،
والنيجر ،وتشاد) .وليبيا ال تتنمي ال إىل هؤالء وال إىل أولئك ،ومل ختضع يف تارخيها لقوة عاملية
واحدةّ .
إن ضعف اهلوية الوطنية ،وضعف املؤسسات ،وموضعها اهلاميش -كل ذلك جعل
دائم تسقط فريسة لقوى عظمى ،تريد أن
البلد عرضة للتدخالت اخلارجية؛ لذا كانت ليبيا ً
تبسط يدها إليها بدون أن حتدث ارتدادات دولية كبرية" 24.هذا النمط هو الذي جيعل فهم
التحوالت التي ستحدث يف ليبيا ،بناء عىل قدرة الليبيني عىل فهم تارخيهم وجغرافيا بلدهم،
وهذا يمكن أن جيعلنا أمام عدة سيناريوهات بعد مذكرة التفاهم الرتكية الليبية:

* سيناريو التدخالت اخلارجية؛ وأن هذا االتفاق قد يثري حفيظة بعض الدول ،مثل
إيطاليا؛ لكي تتحول لدعم حفرت ،وهي قد قامت بالفعل بزيارة حفرت بعد اعرتاضها عىل
االتفاق الرتكي الليبي ،لكن هذا السيناريو سيعتمد عىل وجود قوة أخرى كفرنسا؛ لكن ال
فرنسا مستعدة وال إيطاليا أن حتدث تشققات يف عالقاهتا الدولية بسبب ليبيا ،وربام يأيت ذلك
يف سياق التنافس مع تركيا-وبخاصة من فرنسا -لكن لن يتطور األمر لتدخل عسكري ،أو
نزاع يف شامل إفريقيا عىل غرار ما حدث يف سوريا.
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* سيناريو مجود الوضع احلايل واستمرار النزاع؛ وهذا سيناريو ممكن ،وفيه تستمر
الدول الداعمة حلفرت بدعمه بأسلحة ال حتدث فار ًقا ً
هائل يف الرصاع ،إنام تضمن أن ال
حتدث الغلبة لطرف عىل اآلخر؛ وهنا سيعتمد األمر عىل الدعم الرتكي ،وحجمه ،ورغبة
املجلس الرئايس يف حسم الرصاع ملصلحته .وهذا قد يبدو غري ًبا ،بأن نتساءل عن رغبة
دائم إلرضاء
املجلس الرئايس يف احلسم ،لكن حجم الضغوطات ،وحماولة املجلس الرئايس ً
األطراف كافة جيعلنا نتوقع هذا السلوك من املجلس ،وهنا يبدو الرتدد سب ًبا يف استمرار
النزاع والرصاع ،لذا فإن فكرة السالم اإلجيايب تقتيض قدرة واضحة لدى املجلس الرئايس
عىل فهم خطورة القرارات التي يتخذها يف سياق هذا النزاع املسلح.

* سيناريو االستقرار وتسوية النزاع؛ وهذا سيناريو حمتمل؛ ألن ليبيا وف ًقا لطبيعة
دائم هي املستفيدة من الرشكاء املتشاكسني من حوهلا ،كام حدث
عالقاهتا اخلارجية كانت ً
يف قصة استقالهلا ،حني اضطرت تلك القوى املنترصة يف احلرب العاملية الثانية ملنح ليبيا
االستقالل؛ ألنه ال أحد مستعد خلوض حرب من أجل بلد ال تشكّل أمهية قصوى بالنسبة
املؤسسون لليبيا عىل وعي
له ،لذا كان احلل هو دعم الليبيني لنيل استقالهلم ،وكان اآلباء ّ
تام بذلك ،وعملوا من خالله .اآلن سنجد أن اجتامع برلني فرصة لنيل فرتة من االستقرار
يف ليبيا ،وهنا يمكن أن نفهم أن التدخل الرتكي سيجعل اجلميع يستمع للطرف املوازن
للمحاوالت االستفزازية من مرص واإلمارات للتحكم يف ليبيا .إن مذكرة التفاهم الرتكي
الليبي ستدفع تركيا إىل الدفاع عن الدولة الليبية ،بوصفها دولة ترتبط مصاحلها هبا ،وهلا
معها تفاهم واتفاقات واضحة .إىل أي مدى يمكن أن تستمر تركيا يف هذا الدعم؟ هذا
السؤال هو الذي جلعنا نتحدث عن إمكانية استمرار حالة التوازن الذي سيرتكه االنخراط
الرتكي يف األزمة الليبيةً ،
فمثل ماذا لو بدأت فرنسا وإيطاليا بمضايقة تركيا يف البحر األبيض
املتوسط ،وبدأت يف الضغط عىل املجلس الرئايس بدعم خليفة حفرت؟! هذا ما سيعتمد عىل
سلوك األطراف الرتكية والليبية ،وكيف يمكنها إدارة هذه التجاذبات بام خيدم مصلحة
الليبيني والقضية الليبية.

خاتمة
إن الواليات املتحدة األمريكية مهمة يف هذا السياق ،فإهنا الدولة الوحيدة القادرة عىل
التدخل يف الشأن الليبي من دون أن يكون هلا منافس من القوى املتدخلة سلب ًّيا كمرص
واإلمارات وفرنسا وروسيا ،وهذا ما جيعل الدور الرتكي مهمًّ من حيث التنسيق واالتصال
الدائم بروسيا والواليات املتحدة األمريكية كام حدث يف سوريا ،وهكذا سيكون من املهم
للمجلس الرئايس استمرار رسم خارطة حتالفاته مع تركيا والواليات املتحدة األمريكية؛
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حتم ستستجيب لعصا تركيا ،وتوصيات وجزرة
إلحداث توازن مع تلك القوى التي ً
الواليات املتحدة األمريكية.

أمرا ً
سهل يف احلالة الليبية ،لكن يبقى النزاع ودينامياته ،وقدرة
قد يكون إحداث التوازن ً
الفاعل السيايس الليبي عىل طرح املرشوعات التي جتمع الليبيني وحتقق التوافق بينهم ،من
تفرط يف الثوابت الوطنية وحلم الدولة املدنية ،وهذا سيحتاج إىل مرشوعات
دون أن ِّ
واضحة تدرك السياقات الليبية ،وال تستسلم لألخطاء املتكررة للبعثات الدولية حني هتمل
السياقات املحلية من أجل الرسديات الليربالية؛ وهذا لن يتحقق إال بأن يكون لليبيني ذهن
إسرتاتيجي فاعل ،يعرف كيف جيعل من اآلخرين رشكاء ال أوصياء ،وأصدقاء ال أعداء،
وأن حيسنوا التحالف وخماطبة املصالح ،وأن يكون املستقبل عندهم أوىل من الصفقات
السهلة التي رسعان ما هتوي هبا الريح يف مكان سحيق.
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