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ABSTRACT This study discusses policies of the United Arab Emirates-Saudi
Arabia axis against democratic movements in the Arab world, especially against the
legitimate government in Libya. Groups close to the Muslim Brotherhood, the main
carrier of the democratization process in the Arab world, described as the Arab
Spring, came to power in Libya. However, after the collapse of the Gaddafi regime,
political instability prevailed in the country with the intervention of external actors.
The UAE and Saudi Arabia, which advocate the continuation of the old regional
order based on an authoritarian model, pursue a revisionist and interventionist
policy against the legitimate government. These two states give all kinds of financial,
military, political and diplomatic support to the illegitimate actor Khalifa Haftar,
due to their concerns about regime change and ideological developments.
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مقدمة
انطلقت الثورات العربية يف عام  2011يف تونس ومرص ،ثم امتدت إىل ليبيا ،حيث
خرج الناس ضد نظام معمر القذايف االستبدادي الذي استمر  42عا ًما؛ لينهار النظام بعد
ّ
وتدخل حلف شامل األطليس بعد استخدام نظام القذايف العنف ضد
ثورة شعبية ضدّ ه،
الشعب .ومع ذلك ،دخلت البالد منذ اهنيار نظام القذايف يف حالة من عدم االستقرار
السيايس واالضطرابات الداخلية.

بعد سقوط نظام القذايف مضت عملية تطبيق الديمقراطيات الشعبية ،كام حصل يف
الثورتني التونسية واملرصية عام  ،2011وقد برزت فيها حركة اإلخوان املسلمني ،وفازت
األحزاب املنبثقة عنها يف االنتخابات.

ثم امتدت أعامل الثورات العربية ،إىل عدة بلدان عربية أخرى ،وكان هلذه املرحلة تأثري
ّ
يف السياسة اإلقليمية والدولية ،ويف سياق هذه الدراسة فقد ألقت الثورات بظالهلا عىل
منطقة اخلليج ،وبخاصة من خالل تأثري احلركات السياسية ،مثل مجاعة اإلخوان املسلمني.

ومع ذلك ،فإن عملية التحول الديمقراطي والتوقعات اإلجيابية للربيع العريب استمرتا
حتول اهلواء الربيعي إىل شتاء مع االنقالب العسكري الذي حدث يف
عامني فقط ،حيث ّ
يوليو/متوز  2013يف مرص ،حيث بدأ االستبداد والنظام السلطوي يف السيطرة عىل الدول
العربية من جديد ،من خالل ما عرف بقوى الثورة املضادة.
عىل الرغم من أن مرص شهدت نو ًعا من التغيري يف هيكل النظام كان يسعى إىل ضامن
أيضا -إال أن قوى التغيري مل تتمكن من
االستقرار ،وقد جرت متابعة ذلك الح ًقا يف ليبيا ً
الوصول إىل نتيجة هنائية؛ بسبب تدخل قوى إقليمية وغري إقليمية ،إذ ُح ِّو َل مسار عملية
التحول الديمقراطي إىل حد كبري ،واستمرت الفوىض يف املنطقة يف مرص وليبيا ،واليمن
أيضا ،كحركة الدومينو.
وسوريا ً
كانت السعودية واإلمارات عىل رأس النظم اإلقليمية التي تبنت مواجهة الثورات
العربية ،حيث دعمتا وجود نظام سلطوي من خالل رؤية استمرار النظام القديم .وبدأت
السعودية واإلمارات ،اللتان عملتا عىل محاية منطقة اخلليج من التغيري بعد ذلك يف انتهاج
سياسة إقليمية توسعية وغري تقليدية؛ تسعى إىل التدخل يف البلدان العربية خارج اخلليج.

وقد بدأت هذه السياسة التي يمكن وصفها بأهنا سياسة خارجية تعديلية متشدّ دة
واستفزازية وتدخلية عىل وجه اخلصوص يف الربوز -لدى تنسيق ويل العهد السعودي حممد
بن سلامن واإلمارايت حممد بن زايد آل هنيان ،ومها احلاكامن الفعليان هلذين البلدين ،كام
متاشت أهدافهام املتمثلة يف توسيع رؤيتهام مع التأثري يف صنّاع القرار اإلقليميني والعامليني.
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وقد وجد البلدان حرية يف احلركة؛ ألهنام ال يم ّثالن أ ًّيا من الرأي العام الداخيل أو الرأي

العام الدويل ،وقد جعال من أنشطتهام التجسسية والتالعب بوسائل اإلعالم واهلجامت
اإللكرتونية وسيلة رئيسة لسياستهام اخلارجية.

اجتهدت الدولتان بداية يف مواجهة احلركات الديمقراطية التي بدأت يف عام 2011

بشكل ضعيف أمام قوة ومفاجأة الثورات ،وبسبب وجود خالفات تارخيية بينهام وبني
األنظمة اجلمهورية يف العامل العريب ،ولكن مع تزايد شعبية الديمقراطية وفكرة احلكم العام
وف ًقا إلرادة الشعوب ،بدأت الدولتان يف توفري دعم غري حمدود لألنظمة القائمة؛ بسبب

فكرة أن موجة الثورات العربية سوف متتد إليهام.

أطلقت اإلمارات والسعودية محلة شاملة ومستمرة عىل أنصار التغيري يف بالدهم ويف

ً
فمثل عند اكتساب حركة اإلصالح اإلماراتية شعبية يف عام
البلدان العربية األخرى.
 ،2013ألقت اإلمارات القبض عىل العديد من الناشطني السياسيني يف البالدّ ،
واتذت
تدابري صارمة ضد املعارضني.
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ويف ضوء هذه النظرة العامة سيناقش هذا البحث التدخالت املزعزعة لالستقرار التي
تقوم هبا حكومتا اإلمارات والسعودية يف األزمة الليبية .وبعد حتليل سبب استمرارمها يف
تقديم مجيع أنواع الدعم املايل والعسكري للجنرال خليفة حفرت الذي يم ّثل الثورة املضادة-
سيتناول أدوات ونتائج سياسات الدعم اإلماراتية والسعودية حلفرت.

وجهات نظر الإمارات وال�سعودية تجاه الثورة الليبية
منذ عام ُ 2014قسمت ليبيا عمل ًّيا قسمني :احلكومة الرشقية واحلكومة الغربية .تسيطر
حكومة الوفاق الوطني التي تعرتف هبا األمم املتحدة رسم ًّيا ويقبلها املجتمع الدويل سلطة
رشعية -عىل اجلزء الغريب من البالد ،وبخاصة العاصمة طرابلس .أ ّما القوة العسكرية التي
وس ِّميت باجليش الوطني الليبي ،فتسيطر عىل اجلانب الرشقي الغني
شكلها خليفة حفرت ُ
بالنفط من البالد.
أيضا إىل
ومن أجل إعطاء رشعية للجيش الوطني الليبي يف رشق ليبيا ذهب حفرت ً
سمى جملس النواب ،ورغم ّ
أن األمم املتحدة ذكرت أهنا ال تعرتف
تشكيل هيكل سيايس ُي َّ
اعتف بهِ ،
برشعية التشكيالت عىل اجلانب الرشقي إال أن جملس النواب التابع حلفرت ُ ِ
ولقي
أيضا حصة من
الدعم من قبل العديد من الدول اإلقليمية والقوى العاملية ،وهو يتل ّقى ً
مؤسسة النفط الليبية العامة من خالل البنك املركزي الليبي.
ً
شامل ضد حكومة الوفاق يف إبريل  2019بدعوى أن لدهيا
ش َّن خليفة حفرت هجو ًما
"من ّظامت إرهابية" و"عنارص متطرفة" .ومن املفارقات أن حكومة الوفاق صاحبة الرشعية
يف نظر املجتمع الدويل واألمم املتحدة مل حتصل سوى عىل دعم عدد قليل من الدول،
مثل تركيا وقطر ،بينام تدعم مجيع اجلهات الفاعلة اإلقليمية والعاملية ،وبخاصة اإلمارات
والسعودية ومرص وفرنسا وروسيا ،الطرف غري الرشعي املتم ّثل يف حفرت.

م��ن المفارق��ات �أن حكوم��ة الوف��اق
�صاحب��ة ال�ش��رعية ف��ي نظ��ر
المجتم��ع الدول��ي والأم��م المتحدة
ل��م تح�ص��ل �س��وى عل��ى دع��م ع��دد
قلي��ل من ال��دول ،مثل تركي��ا وقطر
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وافقت األحزاب السياسية املم ّثلة
يف الربملان الليبي ،والتي اجتمعت حتت
قيادة األمم املتحدة بعد نظام القذايف
يف عام  2011عىل املعاهدة الليبية بشأن
تقييد جتارة األسلحة من اخلارج ،واتفقت
عىل العمل عىل دعم حكومة طرابلس؛
ومع ذلك فاحلقيقة التي جتب معرفتها هي
أن إدارة خليفة حفرت مل تُذكَر يف املعاهدة،
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ومن َث ّم فهي ليست طر ًفا يف املعاهدة ،ورغم هذا تدعمها العديد من الدول يف عملياهتا

العسكرية ضد حكومة الوفاق.

متكن حفرت املدعوم من حتالف اإلمارات والسعودية من التقدم بشكل مريح ضد قوات

حكومة الوفاق التي ال تزال بعيدة عن دعم القوى العاملية ،وقد متكّنت قواته يف وقت قصري

من السيطرة عىل جزء كبري من أرايض البالد .حصل حفرت عىل الدعم؛ ألن حتالف اإلمارات
والسعودية يريد رؤية سلطة عسكرية قائمة عىل االستبداد من شخص واحد؛ ً
بدل من

حكومة ديمقراطية تقوم عىل إرادة الشعب يف ليبيا.

إضافة إىل ذلك ،تشكّل احلكومة الليبية الرشعية التي متتلك املوارد واملوقع اإلسرتاتيجي

الف ّعال يف رشق البحر املتوسط عقبة رئيسة أمام الرؤية العاملية واإلقليمية هلاتني الدولتني؛

لذلك ،فهام تو ّفران الدعم غري املحدود للجنرال االنقاليب حفرت ،سواء من أجل استغالل
املوارد الطبيعية يف البالد أم إعادة السيطرة لالستبداد.
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اكتسبت حكومتا اإلمارات والسعودية قوة بفضل الدعم السيايس واإليديولوجي
للمحور األمريكي اإلرسائييل ،وزادت أنشطتهام اإلقليمية بفضله .وحال ًّيا ُيعدّ عدم
االستقرار السيايس والتعقيد يف ليبيا ً
جمال جديدً ا لنشاط هاتني الدولتني يف رشق البحر
ِ
ِ
الطموحني ابن سلامن وابن زايد.
للوريثني
املتوسط ،وخطوة جديدة للرؤية اإلقليمية

�إ�ستراتيجيات دعم الإمارات وال�سعودية لم�صلحة حفتر
تتطلب الرؤى اإلقليمية لإلمارات والسعودية منع قيام إدارة ديمقراطية فعالة من
الناحية اإلسرتاتيجية يف الرشق األوسط ورشق املتوسط .وبوصفه عسكر ًّيا ساب ًقا أراد
حفرت أن يشارك يف الثورة الليبية ،لكن الديناميات املحلية للبالد أبعدته عن العملية الثورية.
يف البداية مل يكن حفرت ،يملك من الوسائل ما يكفي إلنتاج سياسة مستق ّلة من تلقاء نفسه،
لكنه بدأ يسيطر عىل جزء كبري من األرايض الليبية بفضل دعم عدد كبري من اجلهات اإلقليمية
والعاملية الفاعلة ،حتى وصل إىل مشارف العاصمة طرابلس يف أواخر عام  .2019وقد
د ّلت حقيقة استيالء حفرت يف وقت قصري عىل رست التي تُعدّ إحدى املدن الرئيسة الثالث
دعم من القوى اإلقليمية فحسب ،بل
يف ليبيا ومن أهم مراكز الثورة -عىل أن حفرت مل َّ
يتلق ً
وأيضا.
من القوى العاملية ً
ومع ذلك ،ورغم كل هذا الدعم وتراكم القوة مل يتمكن حفرت من السيطرة عىل
طرابلس ،ومل يتمكن من أن يصبح احلاكم الوحيد للبالد ،حيث صمدت حكومة الوفاق
التي اعتمدهتا األمم املتحدة حكوم ًة رشعية بفضل الدعم العسكري والسيايس من تركيا
وقطر يف وجه حمور حفرت ،وحتدّ ت كل التوقعات.
ساعدت تركيا عىل وجه اخلصوص حكومة الوفاق من خالل التحركات العسكرية
والدبلوماسية ،وهذا أثار استياء اإلمارات السعودية من تركيا ،وأدى إىل ردود فعل عنيفة يف
جامعة الدول العربية .وإضافة إىل التحالف اإلمارايت السعودي تؤيد مرص وفرنسا وروسيا
العسكري املتقاعد حفرت يف مجيع الربامج العسكرية واالقتصادية والسياسية.
ّ

مكّنت اإلمارات والسعودية حوايل  5000من املرتزقة السودانيني الذين كانوا يقاتلون
يف صفوف التحالف العريب ضدّ احلوثيني يف اليمن -من الذهاب إىل ليبيا .وكام تقدّ م
اإلمارات والسعودية التمويل الالزم للحرب يف اليمن فإهنام متارسان اليشء نفسه يف ليبيا.
ووف ًقا ملا أعلنته تركيا فإن قوات مرتزقة رشكة فاغنر الروسية التي تتكون من حوايل -2000
 2500مقاتل موجودة للقتال يف ليبيا 1.وبسبب اهلياكل الديموغرافية الضعيفة لإلمارات
والسعودية ،وعدم وجود قوات عسكرية كافية ،فإن معداهتام التكنولوجية تشكّل قوة
أيضا ،من خالل تشكيل حتالف ف ّعال من
مهمة .وكام فعلتا يف احلرب اليمنية نجدمها يف ليبيا ً
ّ
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امليليشيا واملرتزقةً ،
بدل من احلضور املبارش .ومن اجلدير ذكره أنّع ُيعتَقد أن اإلمارات هي
من دعمت مال ًّيا جمموعة املرتزقة الروس فاغنر يف املجال الليبي.

�أ�سباب دعم الإمارات وال�سعودية لحفتر

ممَا جيدر ذكره ابتدا ًء أنه يف الوقت الذي حتاول فيه اإلمارات والسعودية -ومها من
األنظمة االستبدادية يف الرشق األوسط -حتقيق رؤامها اإلقليمية والعاملية ،فإن أساس
اتباعهام سياسة مؤيدة حلفرت هو مواجهة إمكانية عودة موجة التغيري إىل املنطقة.

بعد الربيع العريب بدأت مجاعة اإلخوان املسلمني واحلركات اإلسالمية واالجتامعية
واستمرت يف التأثري يف
التحول يف تونس ومرص،
والسياسية التي بدت قريبة منها يف قيادة
ّ
ّ
التحول الديمقراطي إىل هذين البلدين (اإلمارات
دول املنطقة األخرى ،وامتدّ ت آثار عملية
ّ
والسعودية) ،لكنهام متكّنا من مواجهتها بالتدابري السياسية والعسكرية واالقتصادية التي
اختذتاها .ومن خالل التأثري خارج احلدود ،فعىل سبيل املثال ال ينبغي جتاهل أن السعودية
املهم اإلشارة إىل أن املدخليون السلفيون
هلا تأثري ديني عىل املدخلية السلفية يف ليبيا ،ومن ّ
أيضا.
يقاتلون يف صفوف حفرت ،ويف الوقت نفسه لدهيم تنظيم قوي يف طرابلس ً
ومع ذلك فقد امتدت موجة التغيري هذه إىل اإلمارات مع حركة اإلصالح ،ومع نشاط
اإلمارات  ،94وهو نشاط ينسب إىل  94ناش ًطا إمارات ًّيا و ّقعوا عىل عريضة تدعو احلكومة
اإلماراتية إىل إجراء جمموعة معتدلة نسب ًّيا من اإلصالحات الديمقراطية .إضافة إىل هذا
التأثري تأثرت السعودية واإلمارات باحلراك يف اليمن ،وكان له تأثري قصري املدى يف اململكة
العربية السعودية بشكل خاص.

ومن هنا ،فإن إمكانية استمرار مبادرات الديمقراطية ،وإمكانية استمرار املطالبات
لإلمارات والسعودية بحكم ديمقراطي سببان كافيان هلاتني الدولتني لدعم حفرت وغريه يف
هذه البلدان سياس ًّيا ومال ًّيا وعسكر ًّيا .عىل الرغم من أن اإلمارات والسعودية مل تتب َّن سياسة
خاصة بحفرت ،إال أن أيديولوجيتهام وتوقعاهتام الرئيسة ال تعتمد عىل من يقود العملية،
ولكن من يعمل عىل استمرار األنظمة االستبدادية .لذلك ،فهي تو ّفر مجيع أنواع الدعم
العسكري والسيايس واالقتصادي حلفرت بوصفه أداة للرؤى اإلقليمية هلذين البلدين.
تقوم اإلمارات والسعودية بتوجيه واستخدام مرص حتت إدارة السييس بام يتامشى مع
سياساهتا اخلاصةً .
فأول تستخدم احلكومتان اإلماراتية والسعودية اللتان دعمتا االنقالب
جرسا لدعم قوات حفرت.
العسكري للسييس ضد حكومة مريس احلكومة املرصية وأراضيها ً
يو ّفر ّ
كل من اإلمارات والسعودية الدعم اإلسرتاتيجي حلفرت يف مصلحة حلفائها
أيضا .ففي العموم ال تريد إرسائيل والواليات املتحدة والدول
اإلقليميني والعامليني ً
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األوروبية أنظمة ديمقراطية يف العامل اإلسالمي ،ويف هذا السياق فإن أنظمة اإلمارات
أيضا عن تلبية مطالب وتوقعات الدول الغربية؛ ألهنا مدينة يف مواقعها
والسعودية مسؤولة ً
اإلقليمية احلالية هلذه القوى العاملية.

ُي َعدّ االلتزام باحلفاظ عىل العالقات مع هذه الدول سب ًبا آخر لدعمهم حفرت ،وقد
كانت "عمليات فزان" التي ن ّفذها حفرت للسيطرة عىل حقول النفط خطوة مؤ ِّثرة يف العامل
اخلارجي؛ ألن النفط ال يزال يف بؤرة اهتامم القوى الدولية ،والس ّيام الدول الغربية.

كان لدى القوات األمريكية واألوروبية قواعد ومنشآت عسكرية يف خمتلف بلدان
الرشق األوسط سنوات طويلة؛ للحفاظ عىل مصاحلها ،وبحجة توفري "السالم واألمن
املهم أن تدعم
اإلقليميني" ،وهي تعمل بالتنسيق مع مؤسسات حلفائهم اإلقليميني ،ومن ّ
الدول الغربية اجلهات الفاعلة اإلقليمية التي تضمن استمرارية مصاحلها يف املنطقة .لذلك،
من املهم جدًّ ا للدول الغربية وجود سلطات عسكرية يف دول املنطقة تكون متعاونة معها يف
ّ
ظل احتامل أن ال تكون الدول الديمقراطية تابعة.
بالنسبة هلاتني الدولتني اخلليجيتني اللتني لدهيام رؤية لتنويع اقتصادمها ،وتقليل تأثري
النفط ،وزيادة جتارة املوانئ -يعد املوقع اإلسرتاتيجي لليبيا ،واالستثامر يف املوانئ سب ًبا آخر
لدعم حفرت.
ً
ً
مهم يف نجاح الشبكة االقتصادية اإلقليمية لدولة
أول ،ستكون املوانئ الليبية
عامل ًّ
اإلمارات ،حيث متتلك دولة اإلمارات استثامرات يف املوانئ يف أربع من الدول السبع التي
هلا حدود عىل البحر األمحر ،هي( :مرص والصومال واليمن والسعودية).

ورغم احلصول عىل جزء كبري من هذه املوانئ من خالل اتفاقيات جتارية ،غال أنّه جرى
خيص ليبيا فيمكن أن يؤ ّدي موقعها
االستيالء عىل املوانئ يف اليمن بالقوة العسكرية .أ ّما ما ّ
مهم يف السياسة اإلقليمية التوسعية لإلمارات ،حيث حتافظ اإلمارات
دورا ًّ
اإلسرتاتيجي ً
أيضا التي أصبحت موجودة يف
عىل سياستها التوسعية اإلقليمية يف إطار قواعدها العسكرية ً
2
ليبيا واليمن وإريرتيا وأرض صومال ،وهي تستخدم هذه القواعد لدعم حفرت.
ً
مهمة وف ّعالة يف سياق عمليات املوانئ والقواعد
ن ّفذت اإلمارات والسعودية
أعامل ّ
العسكرية وجمال النفط يف مجيع أنحاء العامل ،خالل السنوات العرش املاضية .والسعودية عىل
وجه اخلصوص ُت َعدّ دولة مؤ ّثرة يف جمال النفط ،ونالحظ من خالل العرض العام لرشكة
أرامكو السعودية ،وإطار حتركات سوق األسهم ،والتحركات املستقبلية -أن السعودية ُت َعدّ
مهمة يف عامل اليوم؛ حيث تبلغ قيمة أرامكو السعودية أكثر من قيمة رشكات مثل
دولة ّ
 Appleو Exxon Mobilو Alphabetبأرباح صافية بلغت  111مليار دوالر.
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ويف هذا السياق يمثل مصري رشكة النفط الوطنية الليبية ( ،)NOCالتي ختضع حال ًّيا
مهمة
لسيطرة البنك املركزي الليبي يف طرابلس حتت سيطرة حكومة الوفاق الوطني -قضية ّ
3
مهتمة بقطاع النفط ،وهلا صوت يف عامل تد ّفق النفط وتسعريه.
لدولة ّ

خيص دولة اإلمارات ،فإن "موانئ ديب العاملية" ُت َعدّ من
وبالعودة إىل املوانئ ،وفيام ّ
أكرب اجلهات الفاعلة العاملية ،واألكثر نفو ًذا يف اإلمارات يف جمال املوانئ البحرية ،ولدهيا
حمفظة قوية مع مرافق حديثة لتفريغ احلاويات يف منطقة اخلليج والقرن اإلفريقي وشامل
ً
هيكل
إفريقيا والرشق األوسط .ومتتلك الرشكة ،حتت إدارة رئيسها سلطان أمحد بن سليم
كبريا من خالل ميناء جبل عيل ،واملنطقة احلرة عىل شبكة التجارة البحرية .وقد
ومرشو ًعا ً
أسست شبكة إسرتاتيجية يف املنطقة مع موانئ العني السخنة يف مرص ،وجدة يف اململكة
ّ
العربية السعودية ،ودورال يف جيبويت ،واجلزائر وجن جن يف اجلزائر ،وبربرة يف أرض
الصومال ،وكيجايل يف رواندا ،وداكار يف السنغال .وكام هو احلال يف اليمن تسعى اإلمارات
إىل السيطرة عىل املياه اإلقليمية للبحر املتوسط من خالل حفرت ،هذا إن مل تكن تسيطر
مبارشة عىل امليناء يف ليبيا 4.وعىل الرغم من أن ميناء جبل عيل هو ميناء جمهز تقن ًيا ،إال أن
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احتامل عدم وجوده عىل طرق التجارة وتقليل كثافة عمله يقلق دولة اإلمارات .وملنع ذلك،
قامت اإلمارات بالعديد من التحركات يف السياسة اخلارجية.

ً
ساحل
أيضا التي لدهيا ثالثة موانئ رئيسة مثل بنغازي والزاوية وطرابلس-
متتلك ليبيا ً
واس ًعا ،يشمل العديد من املوانئ الصغرية ،مثل درنة ورأس النوف وزوارة ورست
ومرصاتة .وتوفر املوانئ يف املنطقة التي استوىل عليها حفرت ميزة إسرتاتيجية له للحصول
عىل الدعم من اإلمارات والسعودية خالل احلرب األهلية 5.وتتمثل املشكلة الرئيسة يف
املوانئ يف إمكانية وجود دولة أخرى إقليمية أو عاملية يف املوانئ الليبية حت ّقق التفوق ،وهذا
ما يدفع دولة اإلمارات إىل توفري دعم غري حمدود حلفرت.

�أنواع الدعم الإماراتي وال�سعودي لحفتر
ُي َعدّ خليفة حفرت شخصية ذات عقلية قريبة من ول َّيي العهد (ابن زايد وابن سلامن)
اللذين يديران اقتصا ًدا خليج ًّيا واستثامرات عاملية بأكثر من تريليون دوالر ،ومع مراعاة هذا
األمر ،حتاول هاتان الدولتان توفري مجيع أنواع الدعم العسكري والسيايس واالقتصادي
والدبلومايس حلفرت من خالل الدعم املايل بالدرجة األوىل .ومها يعتقدان أن حفرت يمكن أن
دورا مهمًّ يف توقعاهتام اإلقليمية.
يؤ ّدي ً
تشارك السعودية التي يبلغ حجم قوهتا االقتصادية  762مليار دوالر يف الناتج املحيل
اإلمجايل -يف التأثري يف االضطرابات السياسية يف ليبيا من خالل حفرت بوصفه حلي ًفا .و ُت َعدّ
األموال السعودية املوجودة يف إطار صندوق االستثامر العام ،الذي لديه كذلك العديد من
أيضا يف متويل حفرت يف ليبيا 6.وباملثل ،فإن دولة
مهمة ً
االستثامرات يف املنصات الدوليةّ -
ّ
املحل اإلمجايل البالغ  455مليار
متول حفرت يف ليبيا بسهولة ،من خالل ناجتها
اإلمارات ّ
7
دوالر ،ومن خالل جتارهتا البحرية اإلسرتاتيجية.

ومن املعلوم أن التحالف السعودي اإلمارايت قدّ م  200مليون دوالر لتمويل
العمليات غري الناجحة التي قادها حفرت حتت اسم عمليات "حترير طرابلس" ،وذلك يف
ترسبت من الدبلوماسيني اإلماراتيني .يوجد لدى اإلمارات سبعة
إطار املعلومات التي ّ
صناديق ثروة ،ثالثة منها كبرية وعاملية ،وبخاص ًة جهاز أبو ظبي لالستثامر  ،ADIAوهي
تستخدم تعاوناهتا اإلسرتاتيجية يف االقتصاد العاملي يف دعم حفرت ،وبخاصة مع صعودها
8
يف السنوات األخرية.
تأيت حوايل  65إىل  70%من إيرادات التحالف الثنائي بني اإلمارات والسعودية من النفط
والغاز الطبيعي .وعىل الرغم من قيود أوبك يتعني عىل اإلمارات والسعودية اللتني تَعدّ ان
عائدات النفط املصدر الرئيس للتمويل -موازنة دخلهام اإلضايف من النفط عىل الساحة
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الدولية؛ ألنه يتعني عليهام تعيني مسار
املرصوفات ،وحتديدها بعائد حكومي.
وعىل سبيل املثال ،أظهرت دولة اإلمارات
هذا الناتج املادي من خالل األنشطة التي
حتمل اسم "املساعدات اإلنسانية" خالل
احلرب اليمنية واالضطرابات السياسية
املهم ّ
أن اإلنفاق العسكري
يف فلسطني.
ّ
االستثنائي لإلمارات والسعودية هو
وسيلة تغطية أخرى للتمويل.

�إن ليبي��ا ،الغني��ة بالم��وارد
الطبيعي��ة ،وذات الج��رف الق��اري
الطويل �س��ت�صبح حال��ة نفط راكدة
بمرافقه��ا الت��ي فق��دت م�صداقيته��ا
التجارية في �أثن��اء الحرب وبعدها

تزود دولة اإلمارات
إضافة إىل ذلك ،فإن الوضع احلايل يف ليبيا والتطورات الالحقة ّ
بمجال تطبيق ممتاز لسياستها االقتصادية غري املرشوعة خارج أهدافها السياسية .يف هذا
السياق ،فإن تو ّقع اإلمارات هو رؤية ليبيا غارقة يف االضطرابات السياسية أكثر من ليبيا
بأي شكل من األشكال
مستقرة حتت حكم حفرت .بمعنى آخر ،فإن الفوىض
املستمرة يف ليبيا ّ
ّ
ّ
مستقرة ،بحيث يمكن لإلمارات من خالهلا القيام بالعديد من األنشطة
غري
بيئة
ر
ستو ّف
ّ
غري القانونية ،مثل غسل األموال .لذلك ،فإن أولوية اإلمارات والسعودية ليست حتقيق
دائم ،وهو ما
االستقرار يف ليبيا ،بل هتيئة بيئة يصبح فيها عدم االستقرار السيايس وض ًعا ً
يضمن استدامة مصاحلهام الوطنية.
إن ليبيا ،الغنية باملوارد الطبيعية ،وذات اجلرف القاري الطويل ستصبح حالة نفط راكدة
بمرافقها التي فقدت مصداقيتها التجارية يف أثناء احلرب وبعدها .وعىل الرغم من أن حقول
النفط ومنشآته التي هي اآلن يف جمال سيطرة حفرت ،ال تزال مستمرة يف إنتاج النفط فإنه
يمكننا أن نرى تباطؤ اإلنتاج النفطي يف موانئ رست ودرنة ،بل حتى إن بعض املوانئ
فقدت وظيفتها يف األماكن التي سيطر عليها حفرت.
يمول التحالف اإلمارايت-السعودي ،الذي يعارض االستقرار السيايس واالنتعاش
ّ
االقتصادي يف املنطقة -تشكيل اجليش الوطني الليبي املرتبط بـحفرت .ومع ذلك ،فمن
املعروف أنه ن ُِقل ما يقرب من  1500حمارب من السودان وتشاد إىل ليبيا؛ للقتال يف صفوف
حفرت بتغطية مالية من دولة اإلمارات .وقد مهدت العالقات الوثيقة بني ويل العهد األمري
حممد بن زايد ورئيس القوات شبه العسكرية للدعم الرسيع املسامة باجلنجويد يف السودان،
9
حممد محدان دجالو (املعروف باسم محيديت) ،الطريق هلذا االتفاق.

ورغم التفوق املادي لدى اإلمارات والسعودية من حيث (املوارد املالية التي تسيطران
عليها واألسلحة التي متتلكاهنا) إال أنه ليست لدهيام قوة عسكرية كافية من حيث العدد.
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ً
جيوشا قليلة العدد ،لكنها مزودة بمعدات متطورة
تو ّفر اإلمارات والسعودية اللتني متتلكان
دعم حلفرت عىل األرض ومن اجلو بأعىل التقنيات ،فقد زودتا حفرت بأسلحة
عالية التكاليفً -
ذات تكنولوجيا عالية ،وهذا سهل تقدّ ًما رسي ًعا لقواته ضد قوات حكومة الوفاق ذات
اإلمكانيات ّ
األقل ،واملدعومة من تركيا وقطر فقط ،وقد وصل حفرت يف هناية املطاف إىل حدّ
السيطرة عىل رست ،وبعض املناطق عىل مشارف طرابلس.
استفاد حفرت من طائرات  Wing Loongبدون طيار ذات املنشأ الصيني التي قدّ متها
له دولة اإلمارات ،وإزاء هذا و ّفرت تركيا حلكومة الوفاق طائرات "بريقدار" بدون طيار
10
املحملة بالصواريخ وطائرات االستطالع.
الرتكية
ّ
أيضا فقد تقدّ م حفرت بر ًّيا باجتاه طرابلس عىل األرض بمساعدة
وعىل صعيد املليشيات ً
قوات رشكة فاغنر الروسية اململوكة لرشكة رجل األعامل الرويس يفغيني برجيوزين ،بدعم
وعتادي من دولة اإلمارات.
مايل وعسكري
ّ
مع بداية احلرب األهلية الليبية ،مل يكن حفرت يتمتع بأي قوة سوى عدد قليل من
الطائرات التي حتتاج إىل صيانة .ووف ًقا لتقرير األمم املتحدة ،يف عام  ،2017ك ُِشف عن
طائرة هليكوبرت من طراز  Mi-24Pتابعة لدولة اإلمارات يف منطقة قاعدة اخلادم اجلوية
بالقرب من بنغازي ،إىل جانب أربع طائرات حربية وطائرة من طراز  .AT-802إضافة
إىل ذلكُ ،ذ ِكر أن دولة اإلمارات س ّلمت  93ناقلة جند مدرعة و 549مركبة مدرعة وغري
مدرعة إىل اجليش الوطني الليبي غري الرشعي يف إبريل  2016يف مدينة طربق يف الرشق.

وقد أنتجت املركبات العسكرية من طراز  Panther T6وتايغر الرشكات التي تتخذ من
وس ِّلمت إىل قوات حفرت عن طريق البحر انطال ًقا من املوانئ السعودية.
مقرا هلاُ ،
اإلمارات ًّ

11

وبالنظر إىل الوضع األخري يف ليبيا ،ورغم ّ
أن الذي يبدو هو وجود جانبني يف امليدان-
إال ّ
أن هناك فوىض خطرية يف كال اجلانبني.

َأوالًّ :
إن القوات املرتبطة بحكومة الوفاق الرشعية قوات مبعثرة ،و ُيعدّ لواء مرصاتة
أقوى الوحدات التي تقاتل يف صفوف حكومة الوفاق.
ثان ًيا :رغم أن اجليش الوطني الليبي غري الرشعي حتت قيادة حفرت يدّ عي أن لديه قدرة
نظاميّ ،
فإن هناك العديد من العنارص األجنبية داخله .فإىل جانب الليبيني هناك
جيش
ّ
ِ
قوات مرتزقةُ ،جلبت من دول خمتلفة ،مثل تشاد والسودان وروسيا .ومن ناحية أخرى،
تتجه بعض املجموعات ذها ًبا وإيا ًبا بني الطرفني ،بينام تنقسم جمموعات أخرى بني اجلانبني.
ً
مثل رغم عمل قوات الزنتان مع حفرت ،إال أن بعض األجزاء من قوات الزنتان تعمل مع
12
حكومة الوفاق.
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يف الواقع ،تفتقر احلرب يف ليبيا إىل التمويل والقدرة العسكرية الذاتية للميض قد ًما أكثر
من االشتباكات الصغرية بني قوات امليليشيات ،إذا مل تدعمها القوى اخلارجية .هلذا ،فإن
يوسع نطاق النزاع ،ويضمن أن تصبح املشكلة
تدخل األطراف اإلقليمية والعاملية لألسف ّ
غري قابلة ّ
للحل.

تنظر السعودية واإلمارات إىل حفرت بوصفه من ّف ًذا لسياساهتام اإلقليمية اخلاصة،
وتتعاونان مع اجلهات الفاعلة العاملية يف هذا االجتاه من أجل منع التغيري اإلقليمي .ونتيجة
لذلك ،فإن حفرت الذي يتبع ّ
خط اإلمارات والسعودية ،ال يرت ّدد يف معارضة الثورة الليبية،
ومعارضة أي حكومة قائمة عىل أساس إرادة الشعب ،وهلذا يقاتل حكومة الوفاق الرشعية
التي تدعمها تركيا وقطر.

جير ويل العهد السعودي ابن
وإلضفاء الرشعية عىل تدخلهام يف الرصاع الداخيل الليبي ّ
سلامن واإلمارايت ابن زايد اجلامعة العربية خلفهام ،ويستخدمان قراراهتا من وقت آلخر
متش ًيا مع أهدافهام السياسية .فبنا ًء عىل طلب اإلمارات والسعودية اجتمع املمثلون الدائمون
جلامعة الدول العربية يف اجتامع استثنائي ملناقشة األزمة الليبية ،وكيفية تسيري العملية يف ليبيا
مقرها بالقاهرة يف  31ديسمرب  .2019وذلك بعد االتفاق الرتكي مع حكومة الوفاق ،وقد
يف ّ
أعلنت جامعة الدول العربية برئاسة املمثل العراقي أمحد نايف الدليمي أن املطلب األسايس
مستقرة يف ليبيا .وأبلغت اجلامعة األمني العام لألمم
هو ضامن الوحدة السياسية من أجل بيئة
ّ
املتحدة أنطونيو غوترييش عرب الكويت العضو العريب الوحيد يف جملس األمن الدويل ّ
أي
أن ّ
ويكرس الوضع
تدخل عسكري أجنبي حمتمل يف ليبيا سيهدّ د السالم واألمن الدوليني،
ّ
ستوسع
احلايل .وقد قدّ رت الدولتان أن دعوة حكومة فايز الرساج لرتكيا بالتدخل يف ليبيا
ّ
13
الرصاع اإلقليمي ،وعدَّ تا ذلك خطوة من شأهنا أن تتحول إىل استعراض للقوة.
ويف القرار الذي اختذته جامعة الدول العربية ،است ِ
ُعمل تعبري "ال بدّ من إهناء التدخالت
اإلقليمية التي تساعد عىل تسهيل نقل املحاربني املؤيدين للتطرف من مناطق الرصاع
14
اإلقليمية األخرى إىل ليبيا" مع أن ما جيري يف ليبيا كان نتيجة هلذا النهج الذي طبقوه.

عندما ننظر إىل التكتالت الدولية يف األزمة الليبية سنجد أن حمور اإلمارات والسعودية،
ومعهام روسيا -يدعم حفرت فيام تدعم تركيا وقطر وإيطاليا (جزئ ًّيا) حكومة الوفاق
تقر ّ
بأن حكومة الوفاق حكومة رشعية ،فإن الدول حمور
الرشعية .ومع أن األمم املتحدة ّ
حفرت املذكورة حتاول تغيري التوازن ملصلحة حفرت من خالل اجلهود املبذولة إلقناع األمم
املتحدة بالدعاية العاملية له .وقد حاول سفريا اإلمارات والسعودية اللذان كانا غري مرتاحني
للدعم اخلارجي حلكومة الوفاق التي تعرتف هبا األمم املتحدةّ -
حث األمم املتحدة
لالعرتاف بإدارة حفرت؛ بل إن هاتني الدولتني قدّ متا دعوات لألمم املتحدة بجعل حكومة
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الوفاق غري رشعية .يف هذا اإلطار ،التقى امللك سلامن بن عبد العزيز برئيس جملس النواب
املؤيد حلفرت (عقيلة صالح) ،كام طلب عقيلة من األمم املتحدة رفض "مذكرة التفاهم بشأن
15
حتديد مناطق الوالية البحرية" املو ّقعة بني تركيا وحكومة الوفاق يف  27نوفمرب .2019
ومن املؤكّد ّ
أن هذا النهج احلاسم لإلمارات والسعودية وجامعة الدول العربية يريد أن
حي ّقق صدى يف الساحة الدولية فيام يتعلق برشعية حفرت.

خال�صة وتقييم

إن وجود دولة اإلمارات والسعودية يف ليبيا ودعمهام لـحفرت ُي َعدّ موق ًفا أيديولوج ًّيا
قائم عىل املخاوف من النظام الناشئ يف املعادلة اإلقليمية ،حيث م ّثل إرساء الديمقراطية
ً
اجتاها شائ ًعا يف الرشق األوسط يف  2011هتديدً ا حلكومتَي
وإرادة الشعوب اللذان أصبحا ً
السعودية واإلمارات .ويف ليبيا سيواصل النظامان اإلمارايت والسعودي اللذان يرغبان
يف أداء دور يف النظام الدويل -دعمهام العسكري واالقتصادي والسيايس حلفرت وحلفائه؛
أي تغيري داخيل يؤثر يف ابن زايد وابن سلامن .وال تريد اإلمارات
للقضاء عىل احتامل ّ
أيضا ً
دول وحكومات تتمتع برشاكات قوية ،ونفوذ أكرب يف املنطقة .وبالنظر
والسعودية ً
إىل السياسة اإلقليمية والدولية التي اتبعاها حتى اآلن ،فمن الواضح أن هذين البلدين
دائم دعم األحزاب املعارضة للحكومات واألحزاب السياسية اإلسالمية.
سيواصالن ً

ولذلك ،فإن ً
دائم يف اجلانب املعاكس
دول من املنطقة -مثل تركيا وقطر -ستكون ً
من الرصاع مع السعودية واإلمارات .ويف حال حدوث نرص حمتمل حلفرت يمكن أن تبدأ
كتلة اإلمارات والسعودية أنشطة الضغط يف رشق البحر املتوسط لتطوير سياسة خارجية
يف هذا اإلطار.

وستكون دولة اإلمارات التي أنشأت شبكة موانئ ّقيمة للغاية متتد من ساحل اجلزائر
عىل ساحل املتوسط وحتى السويس -قادرة عىل تطوير عالقات أوثق مع أوروبا ،وهذا
يعني جماالت مثمرة ،ورشاكات جديدة مع الدولتني القويتني يف املنطقة الصحراوية.
مبارشا يف احلرب يف ليبيا كام يف اليمن؛
تتجنب اإلمارات والسعودية أن تكونا طر ًفا
ً
ّ
ألن هذا الوضع غري مناسب إلمكاناهتام البرشية وحتقيق أهدافهام .ولكن مع ذلك فمن غري
املرجح أن ينجح الثنائي اخلليجي يف حتقيق أهدافه باتباع إسرتاتيجية فعالة يف دعم قوات
ّ
امليليشيات يف احلرب الليبية؛ ألهنام بعيدان عن الدعم اللوجستي املنتظم .وهناك خربة
عسكرية مرتاكمة لدى حكومة الوفاق ،تزداد مع دعم الدول القوية ،مثل تركيا وقطر ،وهذا
جيعل التحركات املتبقية تك ّلف عب ًئا مال ًّيا ً
ثقيل عىل السعودية واإلمارات.
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ولكن من زاوية أخرى ستشكل ليبيا حتت سلطة حكومة الوفاق بقيادة فايز الرساج
ً
مثال لسوريا ومرص والشعوب اإلقليمية األخرى عىل التوايل .ومع تزايد احلكومات
الديمقراطية يف رشق البحر املتوسط والرشق األوسط ستكون الثورة هناية حتمية لنظا َمي
اإلمارات والسعودية ،وهذا هو مصدر القلق احلقيقي لدهيام.

تواصل اإلمارات والسعودية الداعامن الرئيسان لـحفرت انتهاكهام املنهجي لقرار
حظر األسلحة إىل األطراف التي تقاتل يف ليبيا منذ عام  2011بقرار اختذته األمم املتحدة
يف أثناء الثورة .ومل ت ُِرد هذه الدول اإلشارة إىل هذا القرار يف اجتامع برلني األخري إال
أن يكون احلظر ف ّع ًال عىل حكومة الرساج الرشعية فحسب؛ وبينام يطبقون احلظر عىل
أيضا دعم إمارايت
حكومة الرساج لن يكون للحظر معنى بالنسبة حلفرت ومؤيديه .وهناك ً
مستمر بطائرات من طراز  Wing Loong IIصينية الصنع ،وبنظام دفاع جوي متطور
من طراز  ،Pantir S-1وبطائرات حربية منها ومن ومرص ،است ِ
ُخدمت منذ أشهر يف دعم
حفرت ضد احلكومة الرشعية.
وابتدا ًء من مفاوضات  13يناير  2020يف موسكو بدأ دور متثيل روسيا األسايس العامل
مع خط حفرت يف االندماج مع القرارات التي ُّ ِ
اتذت بعد مؤمتر برلني ،وبعد القرار الذي
ُّ ِ
اتذ ضدّ امليليشيات املسلحة ،فإن نجاح جمموعة فاغنر الروسية يف احلرب امليدانية سيدفع
اإلمارات والسعودية إىل تفاعل خمتلف مع روسيا يف جمال ليبيا.

وكام هو احلال يف العديد من األزمات يف الرشق األوسط ّ
فإن السعودية واإلمارات
تنتهكان مجيع أنواع مبادئ القانون الدويل وحقوق اإلنسان األساسية ،وقرارات املؤسسات
الدولية يف احلرب األهلية الليبية .كام أهنام ألجل التغطية عىل سياستهام اخلارجية تستعمالن
خطا ًبا يصف اجلامعات اإلسالمية ،وبخاصة مجاعة اإلخوان املسلمني بأهنا "متطرفة"
وإرهابية ،ومع هذا ال يمكن أن تتسامح اإلمارات والسعودية حتى مع أكثر إصدارات
ً
اعتدال! لذلك ،فهام تعتقدان أن من أجل النوم بأمان يف الليل جيب أال
اإلسالم السيايس
تأيت اجلامعات اإلسالمية السياسية إىل السلطة يف ليبيا؛ ولضامن ذلك ،حتاوالن ّاتاذ مجيع
أنواع التدابري االحرتازية.
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