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ملخــص :تناقــش هــذه الورقــة دور مصــر فــي صراعــات شــرق المتوســط ،وتحديــدً ا فــي الملــف الليبــي وصراعهــا مــع
ـة سياسـ ً
أنقــرة .إذ مثَّ ــل الصــراع فــي شــرق المتوســط  -فــي ظــل ظروفــه وشــروطه البنيويــة الحاليــة  -فرصـ ً
ـية كبيــر ًة
لمصــر (حرجــة وخطيــرة ً
أيضــا) لتوســيع نفوذهــا اإلقليمــي وإعــادة بنــاء قدراتهــا بشــكل ٍ ربمــا غيــر مســبوق ٍ منــذ عقــود
أمنيــة دقيقــة فــي شــرق
نفســها فــي الصــراع فــي ظــل حسـ ٍ
طويلــة .كمــا تناقــش الورقــة كيــف تموضــع القاهــرة َ
ـابات َّ
ـي فــي اإلقليــم .إن العناصــر
ـ
جيوسياس
ـكل
ـ
بش
ـل
ـ
تتفاع
ـف
ـ
وكي
ـا،
المتوســط وتمفصلهــا مــع الهواجــس األمنيــة فــي أوروبـ
ٍّ
ٍ
ـعة يتداخــل فيهــا الخارجــي مــع
ـرب واسـ ٍ
األمنيــة والتحالفــات الجيوسياســية هــي أعمــدة القاهــرة فــي مصفوفــة حـ ٍ
بنــاء قدراتهــا العســكرية والسياســية فــي المنطقــة،
وبنــاء علــى هــذه المصفوفــة ،تعيــد القاهــرة
اإلقليمــي والدولــي.
ً
َ
مسـ ً
ـتغلة التناقضــات البنيويــة القائمــة ،ومــن خــال إعــادة البنــاء هــذه تقــوم القاهــرة بتوســيع رقعــة نفوذهــا ودورهــا
داخــل اإلقليــم.
وتنتهــي الورقــة بتقديــم عــدَّ ة ســيناريوهات محتملــة ،ترصــد مــن خاللهــا أوراق الضغــط المتاحــة لــدى تركيــا فــي هــذا
اســتراتيجي لحصــار بعضهمــا البعــض فــي عــدَّ ة مفاصــل مختلفــة ،بعضهــا
ٍّ
الشــأن ،وكيــف يتعامــل الخصمــان بشــكل ٍ
خــارج اإلقليــم محــل النــزاع نفســه.
وتدور الورقة بشكل ٍ ٍّ
عام حول ثالثة أسئلة مركزية:
 -١ما هي استراتيجيات القاهرة الداخلية والخارجية للتعامل مع الملف الليبي وشرق المتوسط؟
 -٢ما هي مصالح القاهرة في شرق المتوسط والصراع الليبي ،والتحديات والمخاطر التي تواجهها في
هذا اإلقليم؟
نزاعات ثنائية وإقليمية؟
إلى
المتوسط
شرق
دول
بين
الحدود
ترسيم
عمليات
لت
تحو
 -٣لماذا َّ
ٍ

حشــود علــى الجبهــة الغربيــة فــي مصــر ،وتحرشــات عســكرية خفيفــة بيــن فرنســا وتركيــا ،ورفــع حالــة االســتعداد
العســكري فــي اليونــان بســبب تحرشــات بحريــة ً
أيضــا مــع أنقــرة .إن الصــراع يحتــدم فــي شــرق المتوســط
وتتعــدَّ د أقطابــه.
ـول األمــر إلــى صراعــات
ـم األساســية للصــراع ،ولكــن ســرعان مــا تحـ َّ
لقــد حــدَّ دت ثــروات الغــاز والنفــط المعالـ َ
أطــراف عــدَّ ة فــي جنــوب المتوســط وشــماله وشــرقه ،ومــن خــارج
أحــاف وطموحــات جيو-سياســية بيــن
ٍ
اإلقليــم ً
مهمــة:
أيضــا .تأتــي هــذه الصراعــات فــي ظــل ثــاث
خلفيــات َّ
ٍ
ً
أول :تراجــع عــام للواليــات المتحــدة مــن الشــرق األوســط ،وعجــز أوروبــي عــن اســتبدال دورهــا وضعــف قدراتــه
علــى إدارة الصراعــات فــي هــذا اإلقليــم وتحجيــم دور الفاعليــن المختلفيــن .وال يعنــي هــذا تفــكُّك الهيمنــة
ـد مــن َّ
الدقــة فمــا يحــدث
األمريكيــة أو حتــى أن الترتيبــات القائمــة ليســت ترتيبــات عالــم هــذه الهيمنــة ،ولكــن لمزيـ ٍ
ـي للواليــات المتحــدة يتزامــن معــه صــراع متعـ ِّ
ـدد األقطــاب حــول هــذا اإلقليــم .فوجــود
هــو انســحاب تدريجـ ٌّ
األســطول الســادس فــي المتوســط كان لــه عــدَّ ة أســباب -١« :مواجهــة االتحــاد الســوفيتي ومنعــه مــن اســتخدام
المتوســط كحقــل ٍ لتفاعــل منصاتــه النوويــة وســيطرته البحريــة -٢ .كان ذلــك ســياق َّ
خطــة ردعٍ عســكرية فــي
حالــة نشــوب أي نــزاعٍ بيــن القوتيــن فــي وقــت الحــرب البــاردة تمتــدُّ مــن المتوســط إلــى العمــق األوروبــي-٣ .
دعــم دول الناتــو فــي المتوســط ،باألخــص الــدول األضعــف فــي ذلــك الوقــت ،مثــل تركيــا واليونــان -٤ .دعــم
حلفــاء واشــنطن فــي جنــوب المتوســط ،مثــل إســرائيل التــي أصبحــت أحــدَ شــركاء ترتيبــات أمــن المتوســط
ً
داعمــا للناتــو مــن خارجــه كحلقــة تدعيـ ٍـم مثلمــا تشــير اللقــاءات االســتراتيجية بيــن الجانبيــن ،وتحديــدً ا
وطرفــا
ً
منــذ منتصــف الثمانينيــات -٥ .ردع الــدول المتحالفــة مــع االتحــاد الســوفيتي مثــل ســوريا وليبيــا» .1وعلــى الرغــم
ً
كثيفــا فــي المتوســط؛ وذلــك لترســيخ هيمنتهــا
مــن انتهــاء الحــرب البــاردة ،فقــد ظـ َّـل حضــور الواليــات المتحــدة
المهمــة باألخــص فــي عصــر النفــط ،وكذلــك لالســتحواذ علــى
فــي الشــرق األوســط ،والســيطرة علــى أحــد مفاصلــه
َّ
الــدول التــي خرجــت مــن الفلــك الســوفيتي والقــرب منهــا (مثــل مصــر) ،وضمــان ترتيبــات أمــن المتوســط والناتــو.
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وبتراجــع بعــض العناصــر مثــل االنســحاب التدريجــي مــن الشــرق األوســط الــذي اتبعــه أوبامــا ،وتراجــع نســبي لــدور
التوجــه نحــو آســيا ،تراجعــت الواليــات المتحــدة فــي فــرض هيمنتهــا
النفــط الخليجــي للواليــات المتحــدة ومزيــد مــن
ُّ
وتحكُّمهــا المباشــر؛ ولكــن فــي ظــل حــرص القــوى األخــرى وتردُّ دهــا فــي اســتبدالها أو عــدم قــدرة بعضهــا وعــدم
رغبتهــا فــي التــورط مباشــر ًة فــي مشــاكل الشــرق األوســط وأزماتــه (مثــل الصيــن)َّ ،
ظلــت الهيمنــة األمريكيــة قائمـ ً
ـة،
وكذلــك حضورهــا العســكري ،ولكــن تراجعــت مســتويات التدخــل وكثافتــه مثلمــا يشــير العديــد مــن الباحثيــن.2
ثانيــا :انقســام موقــف دول االتحــاد األوروبــي حــول رؤيــة بعــض الملفــات وإدارتهــا ،وأبرزهــا الملــف الليبــي وكيفيــة
ً
تطويــع أنقــرة ومشــاركتها فــي ذلــك ،وعــدم قــدرة األوروبييــن  -فــي ظــل غيــاب الواليــات المتحــدة  -علــى ضبــط
الناتــو والحـ ِّ
ـد مــن صراعاتــه الداخليــة ،وتحديــدً ا بيــن اليونــان وتركيــا .وقــد بــدأت حــدَّ ة هــذا االنقســام تتراجــع بشــكل ٍ
ً
متناقضــا
المهمــة لفهــم ديناميكيــات الصراعــات الحاليــة .فقــد كان موقــف إيطاليــا
ـر ،ولكنــه كان أحــد العوامــل
َّ
كبيـ ٍ
مــع موقــف فرنســا فــي ليبيــا ،وتحديــدً ا حــول دعــم الموقــف المصــري مــن األزمــة الليبيــة ،ولكنــه بــدأ يميــل أكثــر إلــى
دائمــا إلــى التوســط فــي األزمــات المختلفــة ،ســواء
الموقــف الفرنســي .أمــا ألمانيــا فهــي أقـ ُّـل حــد ًة مــع أنقــرة ،وتســعى ً
فــي ليبيــا أو بيــن أنقــرة وقبــرص وأنقــرة واليونــان .وأخيـ ًـرا ،هنــاك عــودة كبيــرة للــدور الروســي لشــواطئ المتوســط
ـادرة علــى الحســم وتحديــد توجهــات الصــراع والســيطرة عليــه.
مــر ًة أخــرى ،ولكنهــا عــود ٌة غيــر قـ ٍ
علــى ضــوء هــذه الخلفيــات ،تناقــش هــذه الورقــة دور مصــر فــي صراعــات شــرق المتوســط ،وتحديــدً ا فــي الملــف
الليبــي وصراعهــا مــع أنقــرة .إذ مثَّ ــل الصــراع فــي شــرق المتوســط  -فــي ظــل ظروفــه وشــروطه البنيويــة الحاليــة
ـة سياسـ ً
 فرصـ ًـية كبيــر ًة لمصــر (حرجــة وخطيــرة ً
أيضــا) لتوســيع نفوذهــا اإلقليمــي وإعــادة بنــاء قدراتهــا بشــكل ٍ
نفســها فــي الصــراع فــي ظــل
ربمــا غيــر مســبوق ٍ منــذ عقــود طويلــة .كمــا تناقــش الورقــة كيــف تموضــع القاهــرة َ
حسـ ٍ
ـابات َّ
أمنيــة دقيقــة فــي شــرق المتوســط وتمفصلهــا مــع الهواجــس األمنيــة فــي أوروبــا ،وكيــف تتفاعــل بشــكل ٍ
ـرب
جيوسياسـ ٍّ
ـي فــي اإلقليــم .إن العناصــر األمنيــة والتحالفــات الجيوسياســية هــي أعمــدة القاهــرة فــي مصفوفــة حـ ٍ
ـاء قدراتهــا
واسـ ٍ
ـعة يتداخــل فيهــا الخارجــي مــع اإلقليمــي والدولــي .وبنـ ً
ـاء علــى هــذه المصفوفــة ،تعيــد القاهــرة بنـ َ
العســكرية والسياســية فــي المنطقــة ،مسـ ً
ـتغلة التناقضــات البنيويــة القائمــة ،ومــن خــال إعــادة البنــاء هــذه تقــوم
القاهــرة بتوســيع رقعــة نفوذهــا ودورهــا داخــل اإلقليــم.
وتنتهــي الورقــة بتقديــم عــدَّ ة ســيناريوهات محتملــة ،ترصــد مــن خاللهــا أوراق الضغــط المتاحــة لــدى تركيــا فــي هــذا
ـتراتيجي لحصــار بعضهمــا البعــض فــي عــدَّ ة مفاصــل مختلفــة ،بعضهــا
الشــأن ،وكيــف يتعامــل الخصمــان بشــكل ٍ اسـ
ٍّ
خــارج اإلقليــم -محــل النــزاع نفســه.-
وتدور الورقة بشكل ٍ ٍّ
عام حول ثالثة أسئلة مركزية:
 -١ما هي استراتيجيات القاهرة الداخلية والخارجية للتعامل مع الملف الليبي وشرق المتوسط؟
 -٢مــا هــي مصالــح القاهــرة فــي شــرق المتوســط والصــراع الليبــي ،والتحديــات والمخاطــر التــي تواجههــا فــي هــذا
اإلقليــم؟
نزاعات ثنائية وإقليمية؟
تحولت عمليات ترسيم الحدود بين دول شرق المتوسط إلى
 -٣لماذا َّ
ٍ

إن العناصر األمنية والتحالفات الجيوسياسية هي أعمدة
واسعة يتداخل فيها الخارجي مع
حرب
القاهرة في مصفوفة
ٍ
ٍ
وبناء على هذه المصفوفة ،تعيد القاهرة
اإلقليمي والدولي.
ً
بناء قدراتها العسكرية والسياسية في المنطقة ،مستغلةً
َ
التناقضات البنيوية القائمة ،ومن خالل إعادة البناء هذه
تقوم القاهرة بتوسيع رقعة نفوذها ودورها داخل اإلقليم
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حرب لم تبدأ على جبهتها
إن مصر في حالة
ٍ
الغربية ُ
بعد .وتستنفر القاهرة جميعَ مقوماتها
نفسه
لهذه الحرب وتحاول تج ُّنبها في الوقت ِ
ُّ
تستعد على الجبهة الغربية
القاهرة
ـرب لــم تبــدأ علــى جبهتهــا الغربيــة بعــدُ  .وتســتنفر القاهــرة جميــعَ مقوماتهــا لهــذه الحــرب
إن مصــر فــي حالــة حـ ٍ
نفســه .وقــد جــاءت اســتعدادات الحــرب مباشــر ًة بعــد فشــل عمليــة المشــير خليفــة
وتحــاول تجنُّبهــا فــي الوقــت ِ
حفتــر فــي احتــال طرابلــس ،التــي ُســميت بطوفــان الكرامــة ،وارتــداده العســكري وخســارته لجميــع محــاور
عمقــت الحضــور العســكري التركــي فــي
تقدُّ مــه التــي وصلــت إلــى بُعْ ــد  ١٥كيلــو متـ ًـرا مــن قلــب العاصمــة ،والتــي َّ
ليبيــا.
ويرى الباحث أن فشل عملية طوفان الكرامة يعود إلى عدَّ ة أسباب:
ً
أول :غيــاب الدعــم العســكري والسياســي القــوي مــن دول ٍ مختلفـ ٍـة مثــل فرنســا ومصــر ،وحتــى الــروس ال يبــدو
أنهــم قــد دعمــوا هــذه الحملــة بمــا يكفــي الحتــال طرابلــس ،فحتــى اآلن ال يبــدو أن أحــدً ا كان يدعــم هــذه الحملــة
غيــر اإلمــارات.
سيرة.
ثانيا :تدعيم تركيا للفصائل المقاتلة التابعة لحكومة الوفاق بالطائرات ُ
ً
الم َّ
ً
ثالثا :قدرة هذه الفصائل المسلحة على التمترس الجيد في الخطوط المختلفة المؤدية إلى طرابلس.
رابعً ــا :ضخامــة التكلفــة اإلنســانية والعنــف المطلــوب للدخــول فــي حــرب مــدن بهــذه الكثافــة الموجــودة فــي
طرابلــس علــى عكــس بقيــة المــدن الليبيــة.
فــي بدايــة نشــوب النــزاع وســقوط القذافــي فــي ليبيــا ،لــم تكــن مصــر حاضــر ًة بــأي شــكل ٍ فعَّ ــال ٍ فــي الشــأن
الليبــي .فقــد كانــت حريصـ ً
العامــة علــى الحفــاظ على تماســك المؤسســات الليبيــة ،ووحدة
ـة فقــط فــي تصريحاتهــا
َّ
وتحولهــا إلــى دولــة فاشــلة .وبشــكل ٍ عـ ٍّ
ـام ،فمصــر علــى مــدار تاريخهــا لديهــا
األراضــي ،وعــدم تفـكُّك الدولــة هنــاك
ُّ
ِّ
متحفظــة تجــاه تفكيــك الــدول واألنظمــة بالقــوة العســكرية .فأقصــى ُّ
تدخــل قامــت بــه مصــر كان
اســتراتيجية
فــي اليمــن فــي ســتينيات القــرن الماضــي .وحتــى تدخلهــا فــي حــرب الكويــت ســنة  ١٩٩٠قــد انحصر على مشــاركة
مصــر فــي قــوات التحالــف المش ـكَّل حيــن ذاك لتحريــر الكويــت .وعلــى الرغــم مــن عــداء نظــام مبــارك للقذافــي
أمريكيــا للقيــام بعمليــة مشــتركة إلســقاط نظامــه.3
مقترحــا
علــى مــدار ثالثــة عقــود ،فــإن مصــر قــد رفضــت
ً
ًّ
كانــت مصــر شــديد َة االنكفــاء علــى نفســها ،وغارقـ ً
ـة فــي شــؤونها الداخليــة وملــف الثــورة ،وكانــت النتيجــة إغــراق
مصــر نفســها بتجــارة الســاح القــادم مــن ليبيــا .وفــي عــام  ،٢٠١٤انتقلــت مصــر خطــو ًة كبيــر ًة تجــاه الملــف الليبــي،
وقامــت بدعــم المشــير حفتــر الــذي بــدأ حملتــه العســكرية مــن أقصــى الشــرق قــرب الحــدود المصريــة .لقــد
ـدودة ا ُأ
لفــق.
ـرة ومحـ
ـرة واسـ
ِ
ـتراتيجية فقيـ ٍ
ـوة كبيـ ٍ
تورطــت مصــر فــي الشــأن الليبــي بخطـ ٍ
ٍ
إن الملف الليبي لمصر شديدُ األهمية والحساسية على عدَّ ة محاور ،منها:
 -١ملــف العمالــة المصريــة الرســمية وغيــر الرســمية ،التــي بلغــت قبــل الحــرب الليبيــة إلــى مــا يزيــد عــن مليــون
عامــل مصــري.
 -٢حركة التجارة اليومية بين البلدين بشقيها الرسمي وغير الرسمي.
 -٣مسألتا ضبط األمن الداخلي المصري ،والحدود البرية والبحرية مع ليبيا.
حليف لمصر وضمان استقرار الداخل الليبي.
سياسي
نظام
 -٤أهمية وجود
ٍ
ٍ
ٍّ
 -٥الموارد والثروات.
 -٦االمتدادات َ
الق َبلية والعائلية بين البلدين.
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وعلــى الرغــم ممــا ســبق ،فقــد كانــت االســتراتيجية المصريــة متمحــور ًة فقــط علــى الجانــب األمنــي الداخلــي
لمصــر ،والخــوف مــن الجماعــات اإلســامية المســلحة .وفــي أفضــل األحــوال ،كانــت هــذه االســتراتيجية
ـة قائمـ ً
ـتراتيجية أمنيـ ً
ً
ـة علــى الدفــاع المتقـ ِّ
ـز بيــن
اسـ
ـدم عبــر تحويــل الشــرق الليبــي إلــى مسـ ٍ
ـاحة مانعـ ٍـة وحاجـ ٍ
الشــرق الليبــي والغــرب المصــري .وكان أهــم حليـ ٍـف لمصــر فــي الملــف الليبــي هــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ضــرب النفــوذ القطــري والتركــي هنــاك ،علــى الرغــم مــن أن اإلمــارات وتركيــا وقطــر والســعودية
التــي أرادت
َ
والناتــو ،كانــوا حلفــاء فــي إســقاط القذافــي وإمــداد الليبييــن بالســاح والعتــاد وتمويــل الجماعــات المختلفــة
بالكليــة .ولكــن مــا حــدث فــي ليبيــا  -شــأنه شــأن مــا حــدث فــي بقيــة
هنــاك .وكانــت مصــر خــارج هــذا التحالــف
َّ
4
ـاف جديــدة  .فالحلــف الوحيــد الثابــت فــي
ملفــات المنطقــة  -هــو تفـكُّك األحــاف وتشــظيها ثــم إعــادة رســم أحـ ٍ
ـم إليــه الــروس فــي الشــأن الســوري تحديــدً ا
المنطقــة منــذ عــام  ٢٠١١هــو الحلــف اإليرانــي الســوري الــذي انضـ َّ
وليــس علــى المســتويات اإلقليميــة كافـ ً
متناغمــا فــي جميــع
ـة ،ولكــن حتــى هــذا الحلــف بعناصــره الثالثــة ليــس
ً
ـر فــي التعاطــي مــع ملفــات المنطقــة .حيــث
الملفــات .وقــد قــادت ظاهــرة تفـكُّك األحــاف إلــى ارتبـ ٍ
ـاك دولـ ٍّ
ـي كبيـ ٍ
ـكة تســتطيع الصمــود لمــدَّ ة تزيــد عــن الخمــس ســنوات.
كان مــن الصعــب توليــدُ اسـ
ـتراتيجية واضحـ ٍـة ومتماسـ ٍ
ٍ
َّ
َّ
وتجلــى بشــكل ٍ واضــحٍ تجــاه
وتجلــى هــذا األمــر بقــوة عنــد األوروبييــن ،وع َّبــرت عــدَّ ة دراســات عــن هــذا األمــر.5
ـي عليهــا تجــاه انتهــاكات إســرائيل المســتمرة ،ثــم
إســرائيل فــي بدايــة األمــر ،حيــث تعرضــت أوروبــا لضغـ ٍ
ـط داخلـ ٍّ
تجــاه شــعوب المنطقــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي ذروة الربيــع العربــي ،ثــم الهاجــس الكبيــر المتمثــل فــي
ُّ
األهليــة فــي
ـدة مــن أبشــع الحــروب
ـول الثــورة الســورية إلــى واحـ ٍ
تدفــق الهجــرة غيــر الشــرعية وتحديــدً ا مــع تحـ ُّ
َّ
توحــش التنظيمــات اإلرهابيــة وظهــور تنظيــم داعــش
التاريــخ ،وكذلــك األزمــة الليبيــة ،وازداد األمــر تعقيــدً ا بعــد ُّ
وتشــظي الحــركات الســلفية الجهاديــة فــي ســوريا وليبيــا والعــراق ومصــر ومالــي .لــم يتوقــف األمــر عنــد هــذا،
نموذجــا
فالســلطويات هــي األخــرى قــد بــدأت فــي العــودة (مصــر أبــرز النمــاذج) .هنــا عــادت إســرائيل بوصفهــا
ً
مثاليــا مــر ًة أخــرى فــي العقليــة األوروبيــة وسياســتها .6وأصبحــت الســلطويات أكثــر قبـ ً
ـول مــن اإلســاميين وحالة
ًّ
َ
َ
الفوضــى ،وكذلــك فقــدت تركيــا الكثيــر مــن اإلمكانيــات التــي يمكــن التعويــل عليهــا مــن الناحيــة اإلقليميــة بســبب
ُّ
التقلبــات
اإلخفــاق فــي ســوريا ومصــر ودعــم بعــض الجماعــات اإلســامية المســلحة فــي ســوريا وليبيــا .كل هــذه
جــاءت علــى خلفيـ ٍـة طويلـ ٍـة مــن تراجــعٍ عـ ٍّ
ـام فــي اســتراتيجيات االتحــاد األوروبــي وسياســاته الســابقة علــى عــام
ـس المهاجريــن بشــكل ٍ عـ ٍّ
ـام ،والجيــان الثانــي والثالــث
 .٢٠١١فقــد ســيطر علــى األوروبييــن منــذ مــدة طويلــة هاجـ ُ
مــن أبنــاء دولهــم الذيــن ينتمــون إلــى أصــول مختلفــة .فيمكــن القــول إن األمننــة ( - )securitizationوتحديدً ا في
ـم جــاءت الصراعــات والثــورات
ملــف المهاجريــن  -قــد اســتحوذت علــى المخيلــة والحديــث العــام هنــاك .ومــن َثـ َّ
فــي المنطقــة علــى خلفيــة أوروبيــة منزوعــة األدوات مــن البدايــة .واتضــح هــذا األمــر فــي فشــل ملــف ليبيــا بعــد
إســقاط القذافــي وغيــاب أي َّ
خطــة لــدى الناتــو فــي إعــادة بنــاء الدولــة واســتقرارها .األمــر الــذي دفــع البرلمــان
البريطانــي لنقــد اســتراتيجية بريطانيــا وفرنســا بشــكل ٍ حـ ٍّ
ـاد هنــاك .7وفــي الســنوات األخيــرة ،وتحديــدً ا تجــاه
ِّ
ـبي
مصــر منــذ عــام  ،٢٠١٥بــدأت السياســات األوروبيــة تتحـ َّ
ـول إلــى مزيـ ٍ
ـد مــن السياســة الواقعيــة والتخلــي النسـ ِّ
عــن السياســات الداعمــة للبيئــة وحقــوق اإلنســان والديمقراطيــة.

ُّ
طويلة من تراجعٍ ٍّ
عام في استراتيجيات
خلفية
التقلبات جاءت على
كل هذه
ٍ
ٍ
االتحاد األوروبي وسياساته السابقة على عام  .٢٠١١فقد سيطر على األوروبيين منذ
هاجس المهاجرين بشكل ٍ ٍّ
عام ،والجيالن الثاني والثالث من أبناء دولهم
مدة طويلة
ُ
الذين ينتمون إلى أصول مختلفة .فيمكن القول إن األمننة (- )securitization
ً
وتحديدا في ملف المهاجرين  -قد استحوذت على المخيلة والحديث العام هناك.
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ُّ
كل هــذا الســرد الســريع والمختــزل شــديدُ األهميــة لفهــم لمــاذا نجحــت االســتراتيجية المصريــة بالتحالــف مــع
ـم ً
أيضــا لفهــم كيــف ســتعيد مصــر تسـ َ
اإلمــارات ،ومهـ ٌّ
ـليح نفســها وتنويــع مصــادر الســاح ألول مــرة بشــكل ٍ موســعٍ
منــذ كامــب ديفيــد .١٩٧٨
نجحــت اســتراتيجية مصــر  -إلــى حـ ٍّ
ـد  -فــي تحقيــق هدفهــا الرئيــس؛ فالتنظيمــات اإلســامية المســلحة
ـد بعيـ ٍ
لــم تتمكَّــن مــن التوغــل داخــل الغــرب المصــري ،كمــا نجحــت األجهــزة األمنيــة فــي اقتــاع أي إمكانيـ ٍـة لتمتــرس
ـعة مثــل شــمال ســيناء،
ـرب واسـ ٍ
الجماعــات الجهاديــة المصريــة هنــاك وتحويــل الغــرب المصــري إلــى ســاحة حـ ٍ
كمــا نجحــت ً
أيضــا فــي تقويــض حركــة تهريــب الســاح إلــى مصــر وعبرهــا .ولكــن هــذه االســتراتيجية جعلــت
ـوض
مــن مصــر أحــدَ أطــراف النــزاع داخــل الشــأن الليبــي؛ لدعمهــا العســكري واالســتخباراتي لحفتــر ،وهــو مــا قـ َّ
 إلــى حـ ٍّأي أجنــدة اقتصاديــة
ـد بعيـ ٍ
ـد  -قدرتهــا علــى لعــب دور الوســيط والراعــي لعمليــة الســام هنــاك .وغابــت ُّ
وسياســية طيلــة النــزاع حتــى بدايــة إعــادة ترســيم الحــدود البحريــة فــي شــرق المتوســط.
زمام المبادرة
منــذ هزيمــة حفتــر علــى أعتــاب طرابلــس ،والقاهــرة تأخــذ بزمــام المبــادرة ألول مــرة منـــذ انــدالع الصــراع فــي
ليبيــا .فــكان أول رد فعــل مــن الدولــة المصريــة فــي  ٦يونيــو  ،٢٠٢٠هــو إطــاق مبــادرة القاهــرة لوقــف النــزاع
المســلح وبــدء عمليــة التفــاوض بحضــور المشــير حفتــر ورئيــس مجلــس النــواب الليبــي فــي طبــرق عقيلــة صالــح.
وطالبــت مصــر بتفكيـ ِ
ـك المليشــيات المســلحة ،واســتكمال ِ أعمــال اللجنــة العســكرية  ٥+٥بجنيــف ،وتمثيــل ٍ عــادل ٍ
رئاســي ينتخبــه الشــعب الليبــي تحــت إشــراف األمــم المتحــدة ،وتوحيــد
مجلــس
ألقاليــم ليبيــا الثالثــة فــي
ٍ
ٍّ
المؤسســات الليبيــة وإعــادة بنائهــا .8وفــي المقابــل ،قامــت حكومــة الوفــاق فــي الغــرب الليبــي بالتصعيــد ضــد
مبــادرة القاهــرة ،واســتأنفت هجومهــا علــى قــوات حفتــر ،ونجحــت فــي الســيطرة علــى قاعــدة الوطيــة جنــوب
دوليــا كبيـ ًـرا مــن أغلــب الــدول
شــرق طرابلــس .وعلــى الصعيديــن العربــي والعالمــي ،القــت مبــادرة القاهــرة ترحا ًبــا ًّ
ـب
األوروبيــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة وروســيا والعديــد مــن الــدول العربيــة .فقــد نجحــت مصــر فــي كسـ ِ
ً
خاصــة أن مبــادرة القاهــرة ُتعَ ــدُّ أول مبــادرة
دولــي ال بــأس بــه لتدعيــم موقعهــا فــي الصــراع الليبــي،
موقــف
ٍ
ٍّ
ـاوض تســعى إلــى حــل النــزاع المســلح .كمــا أنهــا فتحــت ً
أفقــا
ـود واضحـ ٍـة للبــدء فــي عمليــة تفـ ٍ
سياســية ذات بنـ ٍ
للحــوار مــع الغــرب الليبــي .ولكــن ظـ َّـل عنصــر حــل المليشــيات وتصــدُّ ر حفتــر للمشــهد يحــوالن دون إتمــام أي
ـاء بالنصــر الســريع
عمليــة تفـ ٍ
ـاوض ممكنــة .كمــا كانــت حكومــة الوفــاق  -ومــن خلفهــا تركيــا  -فــي حالــة انتشـ ٍ
والمباغــت علــى قــوات حفتــر بعدمــا كانــت طرابلــس فــي مرمــى نيــران حفتــر.
كبيــر فــي إنفــاذ خطواتــه
ٍ
وفــي  ٢٠يونيــو  ،٢٠٢٠صعَّ ــدت مصــر مــن موقفهــا ،وأفصــح السيســي وشــرع بشــكل ٍ
الجديــدة فــي ليبيــا .ففــي أثنــاء ُّ
خطــا
ـط ســرت-الجفرة ًّ
تفقــده للمنطقــة الغربيــة العســكرية ،وضــع السيســي خـ َّ
أحمــر ال يمكــن تجــاوزه .كمــا طلــب مــن القــوات المســلحة أن تكــون فــي كامــل االســتعداد لتنفيــذ مهــام قتاليــة
داخــل مصــر وخارجهــا ،وأكَّــد علــى شــرعية أي تدخــل ٍ قــد تقــوم بــه مصــر فــي ليبيــا ،واألخطــر مــن ذلــك أنــه
أفصــح عــن اســتعداده لدعــم القبائــل وتســليحها .9ويُ عَ ــدُّ هــذا اليــوم نقلـ ً
ـة كبيــر ًة فــي شــكل ُّ
تدخــل مصــر فــي
الصــراع الليبــي وطبيعتــه.

منذ هزيمة حفتر على أعتاب طرابلس ،والقاهرة تأخذ بزمام
المبادرة ألول مرة منـذ اندالع الصراع في ليبيا .فكان أول رد
فعل من الدولة المصرية في  ٦يونيو  ،٢٠٢٠هو إطالق مبادرة
القاهرة لوقف النزاع المسلح وبدء عملية التفاوض بحضور
المشير حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح
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صحــة
لــم تكــن مصــر  -بحســب مصــادر خارجيــة ومصريــة  -مؤيــد ًة لعمليــة احتــال طرابلــس .وبعيــدً ا عــن َّ
ِّ
دعــم لوقــف تقهقــر حفتــر العســكري وفقدانــه لجميــع
أي
المصــادر مــن عدمهــا ،فالمؤكَّــد أن القاهــرة لــم
ٍ
تقــدم َّ
ـة حقيقيـ ً
محــاور تقدُّ مــه مــن الجنــوب والشــرق إلــى العاصمــة .وربمــا كانــت هزيمتــه فرصـ ً
ـة لمصــر لفــرض شــروطها
نفســه ،وعضــدت مــن هيمنتهــا علــى حلفهــا مع حفتــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،الحلف
العســكرية علــى حليفهــا ِ
انضمــت إليــه فرنســا مؤخـ ًـرا .فقــد كان موقــف فرنســا هــو اآلخــر ضــد عمليــة طرابلــس.
الــذي
َّ
ـط ســرت-الجفرة ًّ
وجــاء خـ ُّ
خطــا فاصـ ًـا لحــدود الصــراع لعــدَّ ة أســباب ،بعضهــا يخـ ُّ
ـص الشــأن المصــري بشــكل ٍ
ـص القــوى الغربيــة المتصارعــة فــي ليبيــا .فالســيطرة علــى مدينــة ســرت تعنــي التحكُّم
مباشــر ،وبعضهــا اآلخــر يخـ ُّ
فــي منطقــة الهــال النفطــي التــي تحتــوي علــى  ٪٨٠مــن النفــط الليبــي ســهل االســتخراج ،وكذلــك حقــول الغــاز
الطبيعــي .ودول جنــوب المتوســط األوروبــي ومصــر ال يريــدون لتركيــا والميلشــيات اإلســامية الســيطرة علــى
ُّ
هــذا الهــال ومــوارده .ويُ عَ ــدُّ منتــدى غــاز شــرق المتوســط فرصـ ً
للتخلــص مــن هيمنــة الــروس
ـة كبيــر ًة ألوروبــا
علــى تصديــر الغــاز ونقلــه إلــى أوروبــا ،والتــي تصــل إلــى  ٪٤٠مــن احتياجــات أوروبــا مــن الغــاز .ويطمــح هــذا
المنتــدى إلــى الحـ ِّ
عالميــا.
ـول إلــى أهــم مركــز لنقــل غــاز شــرق المتوســط
ـد مــن نفــوذ تركيــا وطموحهــا فــي التحـ ُّ
ًّ
وهــذا بالنســبة إلــى مصــر تهديــد مباشــر ألمنهــا القومــي البحــري والبــري ،بســبب إمكانيــة الســيطرة علــى أربعــة
موانــئ بحريــة :الزويتينــة ،والبريقــة ،ورأس النــوف ،والســدرة .فهــذا الموقــع يتيــح لتركيــا نقــل معداتهــا العســكرية
والمرتزقــة مــن ســوريا إلــى الشــرق الليبــي.
أمــا الجفــرة ،فلهــا وضــع عســكري وأمنــي وجيو-سياســي شــديد الحساســية بالنســبة إلــى مصــر .فـ ً
ـأول ُتعَ ــدُّ الجفرة
ـة مفصليـ ً
نقطـ ً
ـة بيــن الغــرب والشــرق والجنــوب الليبــي ،وهــي نقطــة قريبــة مــن الحــدود الشــرقية الجنوبيــة مــع
مصــر ،وبهــا قاعــدة جويــة شــديدة األهميــة مــن حيـ ُ
ـث قــوة بنيتهــا التحتيــة وكونهــا مركــز قيــادة قــوات حفتــر.
وتســتطيع تركيــا وحكومــة الوفــاق والتنظيمــات اإلســامية المســلحة ً -
ـن
طبقــا للرؤيــة األمنيــة المصريــة  -شـ َّ
ـات مختلفـ ٍـة علــى مصــر مــن ثالثــة محــاور :الجنــوب الشــرقي ،وهــو يصــل إلــى العمــق المصــري فــي الجنــوب
هجمـ ٍ
ً
وصــول إلــى خــط الفيوم-ليبيــا
الغربــي ،مــا يعنــي إمكانيــة تهديــد النوبــة نفســها .ومــن الشــرق إلــى الواحــات
ـم
(والفيــوم إحــدى المحافظــات
المهمــة جنــوب القاهــرة والجيــزة وبدايــة خــط الصعيــد المصــري) ،وهــو خـ ٌّ
ـط قديـ ٌ
َّ
المهمــة لتهريــب العمالــة غيــر الرســمية مــن مصــر إلــى
ويصعــب الســيطرة عليــه ،وكان ومــا زال أحــد الخطــوط
َّ
ليبيــا .وفــي الشــمال الشــرقي داخــل ليبيــا ،ســتكون قــوات حفتــر مهــدَّ د ًة بهــذه القاعــدة والقــوات المتمركــزة بهــا
مــن الفصائــل المســلحة التابعــة لحكومــة الوفــاق.
ُّ
تظــل لقــوات حفتــر الســيطرة الميدانيــة علــى أغلــب
عســكريًّ ا ،وحتــى بعــد تقهقرهــا مــن خطــوط طرابلــس،
عر ً
هش ً
الجغرافيــا الليبيــة .ولكنهــا ســيطر ٌة تظــل َّ
تحالفــات َق َب َّليــة
ضــة لالنقــاب بســبب اعتمادهــا علــى
ــة ُ
ٍ
وم َّ
ـدها
للتغيــر وتبــادل المواقــع واألدوار .األمــر الــذي ســيدفع مصــر إلــى إعــادة ترميــم شـ
قابلـ ٍـة
ـدة وحشـ ِ
ـرعية جديـ ٍ
ٍ
ُّ
لحضورهــا فــي الصــراع الليبــي.
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أما الجفرة ،فلها وضع عسكري وأمني وجيو-سياسي شديد
ً
ً
ً
نقطة مفصلية بين
فأول ُتعَ ُّد الجفرة
الحساسية بالنسبة إلى مصر.
الغرب والشرق والجنوب الليبي ،وهي نقطة قريبة من الحدود
الشرقية الجنوبية مع مصر ،وبها قاعدة جوية شديدة األهمية من
ُ
حيث قوة بنيتها التحتية وكونها مركز قيادة قوات حفتر
استكمال الشرعيات واالستعداد الحربي المصري
تســارعت خطــوات مصــر بشــدَّ ة بعــد مبــادرة القاهــرة نحــو االســتعداد للحــرب .وقــد وصلــت ذروتهــا فــي تفويــض
البرلمــان المصــري القــوات المســلحة بالتدخــل العســكري والقيــام بمــا يلــزم لحفــظ أمــن مصــر القومــي فــي ٢٠
يوليــو  .٢٠٢٠وقــد بــدأ السيســي باتخــاذ الخطــوات الالزمــة داخــل الجيــش منــذ  ٢٠يونيــو ،ثــم طلــب مــن مجلــس
فوضــه المجلــس فــي  ١٤يوليــو .٢٠٢٠
النــواب الليبــي تفويضــه وإعطــاءه شــرعية التدخــل العســكري هنــاك ،وبالفعــل َّ
لــم يكتـ ِـف السيســي بهــذا التفويــض ،بــل عقــد مؤتمـ ًـرا كبيـ ًـرا للقبائــل الليبيــة والقبائــل المشــتركة بيــن ليبيــا ومصــر
ـم تفويضــه ً
أيضــا لدخــول ليبيــا
وكذلــك قبائــل الواحــات المصريــة فــي  ١٦مــن يوليــو  .٢٠٢٠وفــي هــذا المؤتمــر ،تـ َّ
وتقديــم العــون البشــري لــه مــن أبنــاء القبائــل .وقــد أثــار هــذا المؤتمــر العديــد مــن أوجــه النقــد والمــدح.
مــن الشــرق ،حضــر ممثلــون عــن قبائــل برقــة التــي َّ
تتألــف مــن قبائــل العبيــدات والمغاربــة والبراعصــة والمســامير
ٌ
امتــدادت داخــل القطــر المصــري .وتشــير الجزيــرة إلــى رفــض قبيلــة المغاربــة لمؤتمــر
والعواقيــر ،والتــي لهــا
القبائــل فــي مصــر .ومــن الجنــوب ،حضــر ممثــل قبائــل التبــو ،وتســيطر هــذه القبائــل علــى الحــدود مــع الســودان
والتشــاد ،وهــو المثلــث المشــهور بكونــه أحــد خطــوط نقــل الســاح العالميــة حتــى قبــل ســقوط القذافــي ،وهــو
المرجــح أن يكــون المثلــث نفســه الــذي ينتقــل منــه المرتزقــة
أمنيــا ،كمــا أنــه مــن
َّ
مثلــث شــديد الحساســية لمصــر ًّ
الســودانيون الذيــن يقاتلــون فــي صفــوف حفتــر .وحضــر مــن الوســط قبائــل المقارحــة والقذاذفــة وأوالد ســليمان.
وكذلــك حضــر مــن الغــرب قبائــل الورفلــة وترهونــة (وهمــا فــي صــراعٍ مــع حكومــة الوفــاق وينتمــي حفتــر إلــى
ـدام عنيـ ٍـف مــع حفتــر .وتجــدر اإلشــارة
األخيــرة) والجبــل الغربــي واألمازيــغ .أمــا قبائــل مصراتــة ،فهــي فــي صـ ٍ
إلــى أن قبائــل الغــرب منقسـ ٌ
ـمة علــى نفســها ،وبعــض أطيافهــا ال تدعــم حفتــر وال حكومــة الوفــاق ،ولكنهــا تطمــح
إلــى عــودة ســيف اإلســام القذافــي .فقبائــل الصيعــان والنوايــل والعجيــات ورشــفانة ضــد حكومــة الوفــاق فــي
الغــرب لدرجــة الحــرب ،ولكنهــا تدعــم ســيف اإلســام القذافــي.10
فســره بعــض المراقبيــن بانقــاب مصــر عليــه وانتهــاء
غــاب المشــير حفتــر عــن اجتمــاع القبائــل ،األمــر الــذي َّ
مرجــح .ففــي الفتــرة األخيــرة �أ شــيع أكثــر مــن مــرة أن كلًّ مــن اإلمــارات ومصــر
ـيرا غيــر َّ
دوره .ولكنــه يظــل تفسـ ً
ـوي مــن الطرفيــن .فبعــد هزيمتــه فــي
أنهــت عالقتهــا بحفتــر ،ومــع كل مــرة كان يظهــر حفتــر بشــكل ٍ مدعـ ٍ
ـوم وقـ ٍّ
ـاء عــن هــروب حفتــر إلــى فنزويــا وانتهــاء دوره فــي الحلــف
طرابلــس ،تداولــت بعــض الصحــف والمصــادر أنبـ ً
المصري-اإلماراتــي .وبعدهــا بيوميــن كان حفتــر يلتقــي ببعــض القيــادات األلمانيــة فــي بنــي غــازي .أمــا غيابــه عــن
مؤتمــر القبائــل ،فيحمــل أكثــر مــن وجــه لتفســيره:
َّ
يتعلقان بثنائية حفتر-السراج.
 -١أن المشكلة والصراع ال
 -٢أن حفتر ليس الوحيد الذي ِّ
يمثل الجانب الليبي في الحلف المصري-اإلماراتي داخل ليبيا.
يتنحى حفتر في حال التوافق على الرؤية المصرية.
 -٣رسالة إلى الغرب الليبي أنه يمكن أن
َّ
ُّ
التدخل المصري وشرعيته.
 -٤تنويع دور
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|

		

إن أهمَّ االنتقادات التي وُ ِّجهت لمؤتمر القبائل الليبية هو أن هذه القبائل
ُّ
ُّ
ال ِّ
ً
التطلعات ،وفي ظل
بعيدا عن
وتطلعاته .ولكن
تمثل الشعب الليبي
ً
وأخذا في
ودولي،
إقليمي
ٍّ
ٍّ
حرب َّ
ٍ
أهلية طاحنة ومتداخلة بقوة مع صراعٍ
االعتبار طبيعة البنية االجتماعية لالجتماع الليبي ،فلهذه القبائل حضور
قوي في مصر وليبيا ،وتربطها أواصر ال َّن َسب والتجارة والجغرافيا
ٌّ
أمــا عــن بحــث مصــر واإلمــارات عــن إحــدى الجهــات أو األشــخاص الذيــن يمكــن أن يخلفــوا حفتــر فــي الصــراع،
وتعرضه
الصحيــة
مرتبطــا بانقالبهمــا علــى حفتــر مــن عدمــه ،ولكــن أحــد أســبابه المركزيــة هــو ســوء حالتــه
فليــس
ً
ُّ
َّ
صحيــة فــي الســنة ونصــف الســنة األخيــرة.
ألكثــر مــن وعكــة
َّ
ُّ
ـم االنتقــادات التــي ُو ِّجهــت لمؤتمــر القبائــل الليبيــة هــو أن هــذه القبائــل ال ِّ
وتطلعاتــه.
تمثــل الشــعب الليبــي
إن أهـ َّ
ُّ
ـي ،وأخـ ً
ـذا
ولكــن بعيــدً ا عــن
ـي ودولـ ٍّ
أهليــة طاحنــة ومتداخلــة بقــوة مــع صــراعٍ إقليمـ ٍّ
ـرب َّ
التطلعــات ،وفــي ظــل حـ ٍ
ـوي فــي مصــر وليبيــا ،وتربطها
فــي االعتبــار طبيعــة البنيــة االجتماعيــة لالجتمــاع الليبــي ،فلهــذه القبائــل حضــور قـ ٌّ
ٌ
أواصــر الن ََّســب والتجــارة والجغرافيــا .وبالطبــع هنــاك تناقضـ ٌ
ـامات داخــل القبائــل نفســها ،ولكــن تظــل
ـات وانقسـ
لهــذه القبائــل التــي ُمثلــت فــي هــذا المؤتمــر قــوة العصبــة والحضــور االجتماعــي والســيطرة الميدانيــة علــى
ـعة مــن األراضــي .أمــا القبائــل المصريــة ،فحســب بعــض القيــادات والعائــات ،فهنــاك رغبــة حقيقيــة
مسـ
ٍ
ـاحات واسـ ٍ
ألســباب ترتبــط بالن ََّســب وحريــة الحركــة والتنقــل والتجــارة .وكذلــك فــإن
فــي اســتقرار األوضــاع فــي ليبيــا
ٍ
االقتصــاد السياســي لمناطــق مثــل الســاحل الشــمالي تعتمــد علــى الســياحة الداخليــة فــي مصــر (قــرى شــواطئ
الســاحل الشــمالي والغربــي) والتجــارة بيــن مصــر وليبيــا ،عــاوة علــى االقتصــاد غيــر الرســمي مثــل تجــارة
الحشــيش .وكلهــا اقتصاديـ ٌ
ـات شــديدة الهشاشــة أمــام أي زعزعــة أمنيــة وعســكرية فــي المنطقــة ،حتــى تجــارة
ً
خوفــا مــن اختالطهــا بالســاح .وبالنســبة إلــى الواحات مثــل ســيوة والداخلة
ـم التشــديد عليهــا
الحشــيش نفســها تـ َّ
ـر علــى الســياحة وبعــض الزراعــات .ولــم يزدهــر منــذ انــدالع الحــرب فــي
والخارجــة ،فكلهــا تعتمــد بشــكل ٍ كبيـ ٍ
َّ
ليبيــا غيــر نوعَ ْيــن مــن التجــارة :الســاح ،وتهريــب الســجائر والســلع .إل أن تجــارة الســاح قــد حوصــرت بشــكل ٍ
ـر بحلــول عــام  ،٢٠١٥وتصــدَّ ى الجيــش والقبائــل  -خاصـ ً
ـة فــي ســيوة  -لتهريــب الســجائر والســاح والبضائــع.
كبيـ ٍ
ً
ولكــن جــاء هــذا بتكلفـ ٍـة عاليـ ٍـة مــن ناحيــة التضييــق األمنــي وغلــق رحــات الصحــراء لمــدد طويلــة ،خاصــة أن
ـم شــمل الفرقــاء فــي
التهريــب أحــدُ مصــادر الــرزق
المهمــة هنــاك .ولهــذا يــرى بعــض المراقبيــن أن علــى مصــر لـ َّ
َّ
بامتــدادات
ليبيــا ومحاولــة اســتيعاب الغــرب الليبــي وعــدم معــاداة القبائــل هنــاك؛ ألنهــا هــي األخــرى ترتبــط
ٍ
األهليــة الليبيــة وتأثيراتهــا تمتــدُّ آثارهــا اليوميــة والحياتيــة إلــى الكيلــو ٢١
عائليــة وتجاريــة .فتداعيــات الحــرب
َّ
بمحافظــة اإلســكندرية.
تبنيــا شــبه
وعلــى الرغــم مــن تنـ ُّ
ـوع مواقــف القبائــل وتناقضهــا مــع االســتراتيجية المصريــة فــي ليبيــا ،فــإن هنــاك ً
كامــل ً
األمنيــة بخصــوص الحــدود وضــرورة الســيطرة علــى الجانــب الغربــي لمصــر والجانــب
أيضــا لرؤيــة مصــر
َّ
ـب بســهولة فــي عمــق الــوادي ويصعــب
الشــرقي لليبيــا .11إذ تمتــدُّ الحــدود لمــا يزيــد عــن  ١٢٠٠كيلــو متــر ،وكلهــا تصـ ُّ
تحولــت المنطقــة الغربيــة إلــى ســاحة صــراعٍ بيــن
تأمينهــا بشــكل ُمحكَــم .واألخطــر مــن ذلــك هــو أنــه فــي حــال َّ
ـوط مفتوحـ ٍـة ومنفلتـ ٍـة لتهريــب الســاح
الجيــش المصــري والتنظيمــات اإلســامية المســلحة ،فســنكون أمــام خطـ ٍ
ـعة لالختبــاء والمنــاورة.
والمقاتليــن ،وصحــراء شاسـ ٍ

وعلى الرغم من تنوُّ ع مواقف القبائل وتناقضها مع
تبنيا شبه كامل
االستراتيجية المصرية في ليبيا ،فإن هناك ً
ً
األمنية بخصوص الحدود وضرورة
أيضا لرؤية مصر
َّ
السيطرة على الجانب الغربي لمصر والجانب الشرقي لليبيا
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ـت طويــل ٍ بيــن الصــراع فــي ليبيــا وطبيعتــه والصــراع فــي شــمال ســيناء،
وقــد ربطــت الدولــة المصريــة منــذ وقـ ٍ
وبينهمــا والصــراع اإلقليمــي .ويبــدو أنهــا كانــت علــى وعــي ٍ بطبيعتــه االجتماعيــة ،فقــد عقــدت المخابــرات
العســكرية مــا يزيــد عــن  ٢٠٠٠لقــاء  -متنوعيــن فــي األحجــام والحضــور واألهميــة  -بينهــا وبيــن شــيوخ القبائــل
فــي الســاحل الشــمالي والغربــي والواحــات منــذ عــام  ،٢٠١٤بحســب بعــض شــيوخ القبائــل .12وربمــا يكــون الرقــم
كبيــر جــدًّ ا مــن اللقــاءات
بعــدد
بــه قــد ٌر مــن المبالغــة ،ولكــن المؤكَّــد مــن الرصــد الميدانــي هــو قيــام الدولــة
ٍ
ٍ
بينهــا وبيــن شــيوخ القبائــل والعُ مــد والوجهــاء فــي هــذه األقاليــم .فقــد أصبحــت المخابــرات العســكرية ومؤسســة
المحليــة فــي هــذه المناطــق ،وهــذه كانــت
الجيــش هــي التــي تديــر العالقــة بيــن الدولــة المصريــة والمجتمعــات
َّ
مهمــة الداخليــة المصريــة فــي عالــم مــا قبــل  .٢٠١١وقامــت الدولــة المصريــة بتعزيــز اإلجــراءات األمنية وتشــديدها
َّ
فــي غــرب البــاد .ثــم عــززت ذلــك ببنــاء قاعــدة محمــد نجيــب (تبعــد عــدَّ ة كيلومتــرات عــن شــرق مدينــة العلميــن)
وتطويــر المنطقــة العســكرية الغربيــة بســيدي برانــي .وقــد انعكســت هــذه السياســات األمنيــة والتشــبيكات
االجتماعيــة علــى اســتقرار المنطقــة الغربيــة كلهــا ،وعــدم قــدرة الجماعــات اإلرهابيــة علــى اختراقهــا مــن نســيجها
االجتماعــي والتمتــرس بهــا .ولــم تختلــف اســتراتيجية مصــر فــي الداخــل المصــري كثيـ ًـرا عــن اســتراتيجيتها فــي
الداخــل الليبــي مــن حيـ ُ
ـث الطبيعــة االجتماعيــة .ففــي الحالتيــن ،اعتمــدت علــى المؤسســات العســكرية والقــوى
حاليــا فــي حــزب النــور فــي
االجتماعيــة مــن القبائــل والعائــات والســلفية العلميــة فــي مصــر وليبيــا (الممثلــة
ًّ
مصــر ،وامتدادهــا الوهابــي فــي الســعودية).
إعادة التسليح المصري :الصراع ،واألحالف ،والفرص
ـورت مصــر مــن قدراتهــا البحريــة بشــكل ٍ ضخـ ٍـم لمجابهــة التحديــات
علــى الجانــب العســكري المحــض ،فقــد طـ َّ
توســع
األمنيــة والعســكرية فــي المتوســط ،وقامــت بتطويــر ســاح الطيــران ورفــع كفاءتــه .واألهــم مــن ذلــك هــو ُّ
مصــر مؤخـ ًـرا فــي المنــاورات الحربيــة ،خاصـ ً
وتعمــدت مصــر توجيــه رســائل مباشــرة لتركيــا فــي
ـة البحريــة منهــا.
َّ
تفوقهــا بحريًّ ــا ،ووجــود كل أشــكال المضــادات البحريــة لمواجهــة بعــض التفــوق التركــي عليهــا فــي الفرقاطــات،
وتعمــدت المنــاورات المختلفــة إظهــار قــوة مصــر فــي عمليــات اإلنــزال البحــري والبرمائــي .فمنــذ عــام  ،٢٠١٤قامــت
َّ
َّ
ـرة فــي عمليــة التســليح ،أبــرز مالمحهــا هــو تنويــع مصــادر الســاح .فقــد احتلــت مصــر المرتبــة
مصــر بنقلـ ٍـة كبيـ ٍ
عالميــا فــي واردات الســاح خــال الفتــرة بيــن عامــي  2014و ،2018ثــم مــن عــام  ٢٠١٥إلــي عــام ،٢٠١٩
الثالثــة
ًّ
وفق التقريــر الســنوي لـ «معهــد ســتوكهولم للســام» الــذي صــدر فــي شــهر آذار/مــارس  ٢٠١٩و ٢٠٢٠عــن تجــارة
الســاح فــي العالــم .وقــد زادت نســبة اســتيراد الســاح بـــ  ٪ ٢١٢عــن ســنوات  ،٢٠١٤-٢٠١٠وكانــت حصيلــة مصــر مــن
اســتيراد األســلحة علــى المســتوى العالمــي  .٪٥.٨وأشــار التقريــر فــي خاتمتــه إلــى أن أحــد األســباب فــي ارتفــاع
حصيلــة مصــر مــن واردات األســلحة هــو تأميــن حقــول الغــاز فــي المتوســط .وفــي عــام  ،٢٠١٩13كانــت مصــر
ثانــي أكبــر مســتورد للســاح مــن ألمانيــا بصــادرات أســلحة ألمانيــة بلغــت قيمتهــا  802مليــون يــورو .وحســب
َّ
احتلــت فرنســا المركــز األول فــي صــادرات الســاح لمصــر ،ثــم روســيا ،وفــي المركــز الثالــث
المعهــد نفســه ،فقــد
ـدة مــن أكبــر صفقــات الســاح مــع
جــاءت الواليــات المتحــدة األمريكيــة .ومصــر اآلن فــي طريقهــا إلتمــام واحـ ٍ
إيطاليــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة .كمــا قامــت مصــر بإنشــاء مــا يُ عــرف بقــوات التدخــل الســريع ،وهــي أقــرب
ـات صغيــر ًة مــن كل ســاحٍ مــن األســلحة التقليديــة (طيــران،
ـم قطاعـ ٍ
ـش خفيـ ٍـف متنــوِّ ع األســلحة ويضـ ُّ
إلــى جيـ ٍ
خاصــة) ،وذلــك إلضفــاء عامــل الســرعة والمرونــة علــى قواتهــا المنوطــة
بحريــة ،مشــاة ،مدفعيــة ،مدرعــات ،قــوات
َّ
ـرب ال متوازيــة.
بخــوض حـ ٍ
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كبيرة في عملية
بنقلة
فمنذ عام  ،٢٠١٤قامت مصر
ٍ
ٍ
التسليح ،أبرز مالمحها هو تنويع مصادر السالح.
َّ
عالميا في واردات
احتلت مصر المرتبة الثالثة
فقد
ًّ
السالح خالل الفترة بين عامي  2014و2018
ليــس الهــدف هنــا هــو العــرض العســكري والتقنــي لقــدرات مصــر العســكرية مؤخـ ًـرا .ولكــن يجــب النظــر إلــى بعــض
األمــور تحديــدً ا ،مثــل رفــع قــوة البحريــة المصريــة وســاح الطيــران .فقــد قامــت مصــر بشــراء العديد مــن طائرات
ـات مــع باريــس لتطويــر مــا لديهــا مــن طائــرات الميــج بشــكل ٍ يقــوم
الرافــال الفرنســية ،كمــا قامــت بإبــرام صفقـ ٍ
ـم مــع
بعمليــة تحويــل ٍ كامــل ٍ فــي أســطولها بفضــل تحديثهــا بأجهــزة رادارات ومالحــة جديــدة .واألمــر نفســه تـ َّ
ـات مــن الطائــرات ،أبرزهــا الصفقــة األخيــرة مــن الســخوي  ،٣٥التــي أثــارت غضــب الجانــب
الــروس عبــر عــدَّ ة صفقـ ٍ
األمريكــي .وعلــى مســتوى البحريــة المصريــة ،فقــد شــهدت طفــر ًة كبيــر ًة علــى مســتوى الســاح والبنيــة التحتيــة
ً
ـات جديــدة مــن ألمانيــا ،والمروحيــات،
أيضــا .فتـ َّ
ـم تزويــد البحريــة بالعديــد مــن المقاتــات الجديــدة وأربــع غواصـ ٍ
وكذلــك ترســانة الصواريــخ وبعــض الفرقاطــات .وكذلــك قــام الجيــش المصــري ببنــاء أرصفــة جديــدة فــي عــدَّ ة
موانــئ .وتزامــن ذلــك مــع بنــاء ثــاث قواعــد عســكرية كبــرى وتطويرهــا ،اثنتــان منهــا علــى الحــدود الغربيــة
وهمــا :ســيدي برانــي ومحمــد نجيــب ،والثالثــة فــي الجنــوب مــع البحــر األحمــر وهــي :برنيــس .هــذا كلــه بجانــب
التســليح التقليــدي المتركــز علــى الدبابــات والمدرعــات والمدفعيــة الثقيلــة .وقــد دعمــت اإلمــارات والســعودية
ماليــا إلتمــام هــذه الصفقــات.
مصــر ًّ
ـوع فــي التســليح ،هــو أحــد مفاتيــح فهــم صــراع مصــر فــي ليبيــا وشــرق
إن الســياق الــذي تـ َّ
ـم فيــه كل هــذا التنـ ُّ
دوليــا إلــى حـ ٍّ
ـد دائـ ٍـم علــى المســتوى
المتوســط .ففــي البدايــة ،كان انقــاب الجيــش محاصـ ًـرا
ـد ومحـ َّـل نقـ ٍ
ـد بعيـ ٍ
ًّ
الدولــي والحقوقــي .وكان النظــام تحــت التهديــد بقطــع المعونــة العســكرية التــي يحظــى بهــا الجيــش مــن
الواليــات المتحــدة منــذ اتفاقيــة كامــب ديفيــد ،أو الحــد مــن هــذه المعونــة .فكانــت أولــى منــاورات السيســي
هــي التســليح مــن الــروس ،ثــم االتجــاه إلــى فرنســا .فقــد مثَّ ــل االنســحاب والتهديــد األمريكــي تهديــدً ا وتحديً ــا
حقيقيــا ،ولكنــه أتــاح فرصـ ً
أوروبي بتســليح مصر
ـة كبيــر ًة لمصــر لتنويــع مصــادر الســاح .14األمــر الــذي تبعــه قبــول
ًّ
ٌّ
ماليــا وضخمــة جــدًّ ا ،والثانــي هــو
لســببين :األول إنعــاش الخزينــة األوروبيــة نفســها ،فالصفقــات شــديدة اإلغــراء ًّ
اإلبقــاء علــى مصــر داخــل المعســكر الغربــي .وقــد دعــم مصــر فــي ذلــك تناقضـ ُ
ـات الصــراع ليــس فقــط فــي شــرق
عمومــا ،والدعــم الكبيــر مــن اإلمــارات والســعودية ،ســواء الدعــم المالــي
المتوســط ،ولكــن فــي الشــرق األوســط
ً
ترجــح إســرائيل بشــكل ٍ عـ ٍّ
أو الدبلوماســي ،وأخيـ ًـرا التعــاون والتقــارب الشــديد مــع إســرائيل .وال ِّ
ـام تســليح مصــر
ـوط حقيقـ ٍـة لمنــع ذلــك بســبب تطــورات الصــراع ً
أيضــا فــي المنطقــة،
أي ضغـ ٍ
بشــكل متطــور ،ولكنهــا لــم تمــارس َّ
ـوي أفضــل مــن دولــة فاشــلة علــى حدودهــا.
وضــرورة اإلبقــاء علــى حليـ ٍـف قـ ٍّ
مهمة:
وقد قادت عمليات التسليح هذه إلى ثالثة نتائج َّ
ً
ـك الضغــط الدولــي عليهــا بســبب مســألتي االنقــاب وحقــوق
أول :توطيــد عالقــات مصــر بالجانــب األوروبــي ،وفـ ّ
اإلنســان.
ثانيا :تقارب وجهات النظر األوروبية في مسألتي شرق المتوسط والصراع الليبي.
ً
ً
ثالثــا :تعزيــز قــدرات مصــر العســكرية بشــكل ٍ غيــر مســبوق ،ممــا أتــاح لهــا مزيــدً ا مــن القــدرات السياســية والمناورة
فــي ملــف شــرق المتوســط والتلويــح بالحــرب فــي ليبيــا وأخــذ زمام المبــادرة.
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تطــور حــدَّ ة الصــراع وتراجــع الــدور األمريكــي
وهنــا كمــا نــرى خلقــت عالقــة طرديــة وليســت عكســية بيــن
ُّ
َّ
وتنـ ُّ
ـوع األقطــاب الدوليــة المختلفــة فــي الصــراع ،وبيــن قــدرات مصــر اإلقليميــة .وقــد اســتغلت مصــر بشــكل ٍ
ـدة
ـات جديـ ٍ
ـوي الهاجــس الســوري (الالجئيــن وانهيــار الــدول واإلرهــاب) لــدى األوروبييــن والرعــب مــن موجـ ٍ
قـ ٍّ
مــن المهاجريــن لتربــط بيــن ثالثــة عناصــر كبيــرة كانــت كفيلـ ً
ـة بإعــادة تموضعهــا بالكامــل فــي الصــراع فــي شــرق
ـول مصــر إلــى قــوة
المتوســط ،وهــي :الجانــب األمنــي المحــض وترتيباتــه فــي المتوســط ،والجانــب العســكري وتحـ ُّ
وإقليميــا ،وقــدرة مصــر علــى إعــادة بنــاء أحالفهــا فــي المنطقــة وتعضيــد العالقــات مــع الجانــب
فاعلــة عســكريًّ ا
ًّ
األوروبــي واإلســرائيلي.
خطــا أحمــر  -فــي مرحلــة إعــام الحــرب دون
وقــد دخــل اإلعــام المصــري  -منــذ إعــان السيســي ســرت والجفــرة ًّ
أدنــى مبالغــة ،وعملــت ماكينــة البروباجنــدا بشــكل ٍ مكثـ ٍـف .ولكــن وســط كل هــذا الصــراخ والتهويــل اإلعالمــي
توجــه الدولــة المصريــة فــي
خيطــا
وحالــة العســكرة الكبيــرة ،يمكننــا أن نلمــح
ً
واضحــا داخــل اإلعــام يعكــس ُّ
ً
الشــأن الليبــي كلــه ،وهــو «مصــر تســتعدُّ بجديَّ ــة للحــرب ،ولكنهــا تســعى بجديَّ ــة ً
أيضــا إلــى تجنُّبهــا».
ً
إجمــال ،لقــد أصبحــت مصــر مســتعدَّ ًة علــى عــدَّ ة أصعــدة للحــرب :الصعيــد االجتماعــي (داخــل مصــر وداخــل
ـر مــن ليبيــا) ،واســتكمال اإلطــار الشــرعي والمؤسســي للحــرب ،واالســتعداد العســكري واإلعالمــي .وقــد
جانـ ٍ
ـب كبيـ ٍ
تقويضــا ً -
ً
طبقــا لرؤيتــه  -لشــرعية حكومــة الوفــاق التــي
مثَّ ــل تعــدُّ د جهــات التفويــض التــي حظــي بهــا السيســي
ُّ
وأمنيــا
فتدخلهــا فــي ليبيــا عســكريًّ ا
ـم
ترتكــز عليهــا تركيــا مــن حيــث إنهــا الحكومــة المعتــرف بهــا
دوليــا ،ومــن َثـ َّ
ًّ
ًّ
َّ
ـرعية بيــن حكومتَ ْيــن .كمــا نجحــت مصــر فــي
ـات شـ
واقتصاديًّ ــا وفيمــا
يتعلــق بترســيم الحــدود جــاء عبــر اتفاقيـ ٍ
ٍ
اســتقطاب الموقــف الفرنســي لصالحهــا .وقــد شــهد المتوســط تحرشــات عســكرية بحريــة بيــن الجانــب التركــي
التغيــر ،حيــث أعلــن الرئيــس التونســي قيــس ســعيد
والفرنســي .وفــي الشــهر األخيــر ،بــدأ الموقــف التونســي فــي
ُّ
أن شــرعية الوفــاق مؤقتـ ٌ
ـة وال بــدَّ مــن اســتبدالها.
الوجود التركي في ليبيا :صراع الحدود والنفوذ والثروات
ازدادت أهميــة ليبيــا علــى المســتوى الجيو-سياســي بالنســبة إلــى تركيــا بســبب الصــراع علــى الغــاز والمــوارد
ـم فخســارة ليبيــا لصالــح الحلــف المصــري اإلماراتــي شــيء ُمســت َبعد إلــى اآلن بالنســبة إلــى
المتوســط .ومــن َثـ َّ
األتــراك .فقــد كان لــدى أردوغــان مشــروع طمــوح لتوســيع نفــوذ تركيــا فــي الشــرق األوســط ،وتعـ َّـزز بشــدَّ ة مــع
ـدءا بمصــر مــع  ٣٠يونيــو واإلطاحــة
بدايــة الربيــع العربــي .ولكنــه قــد انتهــى إلــى خســائر متتاليــة منــذ عــام  ،٢٠١٣بـ ً
بحكــم اإلخــوان المســلمين .وبعدهــا بــدأ حكــم حــزب النهضــة فــي تونــس يتزعــزع .وقضــى التحالــف الشــعبي فــي
ـوي مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة  -علــى مغامــرة أنقــرة
ـاء جـ ٍّ
العــراق  -بمعاونــة القــوى الدوليــة وتحديــدً ا بغطـ ٍ
إعالميــا
والريــاض فــي شــمال العــراق (وتحديــدً ا محافظــة نينــوى وعاصمتهــا الموصــل) مــن خــال مــا عُ ــرف
ًّ
ً
الحقــا .وكذلــك تشــارف حــرب تركيــا فــي
الســنية التــي أســهمت فــي ظهــور تنظيــم داعــش
حينهــا بثــورة العشــائر ُّ
ســوريا ودعمهــا للفصائــل اإلســامية المســلحة علــى االنتهــاء ،ولــم يبـ َ
ـق لألتــراك غيــر إدلــب وبعــض مناطــق النــزاع

ازدادت أهمية ليبيا على المستوى الجيو-سياسي بالنسبة إلى تركيا بسبب
الصراع على الغاز والموارد المتوسط .ومن َثمَّ فخسارة ليبيا لصالح
الحلف المصري اإلماراتي شيء مُ ست َبعد إلى اآلن بالنسبة إلى األتراك
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مــع أكــراد ســوريا فــي الكنتونــات الثالثــة .وحتــى عــام  ٢٠١٣بــدت الخريطــة فــي المنطقــة أن تكــون تركيــة ،حيــث
كاد نفــوذ تركيــا أن يمتــدَّ مــن تونــس مــرو ًرا بليبيــا ومصــر وصـ ً
ـول إلــى الشــام والعــراق .وال يتبقــى ألنقــرة اآلن َّإل
ـة مهمـ ً
الغــرب الليبــي فقــط .و ُتعَ ــدُّ ليبيــا وموانئهــا بوابـ ً
ـد
ـة ألفريقيــا تطمــح تركيــا فــي االســتحواذ عليهــا لبسـ ِ
ـط مزيـ ٍ
مــن نفوذهــا علــى أفريقيــا والتمــدُّ د جنو ًبــا والتحكُّــم بالبوابــة الشــمالية.
لألتــراك والقطرييــن وجــودٌ فــي ليبيــا بأشــكال ٍ مباشــرة وغيــر مباشــرة .فهمــا يمــوالن القــوات التابعــة لحكومــة
ـكري .ويوجــد خبــراء عســكريون أتــراك بشــكل ٍ شــبه دائــم مــع حكومــة الوفــاق.
الوفــاق ويدعمانهــا بشــكل ٍ عسـ ٍّ
بينمــا توجــد قطــر بشــكل ٍ أكثــر كثافـ ً
ـة فــي المجــال اإلعالمــي والتجــاري .ويجــب اإلشــارة إلــى أن الدوحــة قــد
عمقــت مــن عالقتهــا التجاريــة واالقتصاديــة مــع قبائــل الغــرب الليبــي قبــل انــدالع الثــورة الليبيــة بســنوات،
َّ
حيــث وصلــت العقــود المبرمــة بيــن الدولتيــن إلــى حجــم اســتثمارات بـــ  ١٠مليــارات دوالر أمريكــي مــع ليبيــا فــي
ذلــك الوقــت .15وكذلــك فحجــم االســتثمارات التركيــة الخاصــة وعبــر شــركات تابعــة للحكومــة فــي مجــاالت عــدَّ ة
هــو اآلخــر شــديد الضخامــة ،خاصـ ً
ـة فــي مجــال البنــاء واإلعمــار وقطاعــات أخــرى .فلــدى تركيــا مــا يقــرب مــن 15
مليــار دوالر مــن االلتزامــات التعاقديــة غيــر المدفوعــة فــي ليبيــا.16
ً
بنيــوي
تناقــض
إن الوجــود التركــي فــي
ٍ
ٍّ
ٍ
ضخــم مــع الوجــود المصــري .فــأول :إن الدولتيــن فــي حالــة صــراعٍ
وثانيــا :تؤكِّــد مصــر علــى عــدم قبولهــا لتكــرار النمــوذج الســوري علــى حدودهــا الغربيــة.
عنيفــة منــذ عــام .٢٠١٣
ً
ً
وثالثــا :دعــم أنقــرة للحــركات اإلســامية وعلــى رأســها جماعــة اإلخــوان المســلمين ،أحــد أهــم أســباب التو ُّتــر بيــن
الدولتيــن .ورابعً ــا :تخشــى القاهــرة مــن صعوبــة الســيطرة علــى التنظيمــات اإلســامية المســلحة التــي تعــادي
ـي فــي ســيناء وفــي الــوادي ،وخاصـ ً
ـة تنظيمــي القاعــدة وداعــش .وأخيــرً ا :الصــراع
النظــام المصــري بشــكل ٍ حربـ ٍّ
ـن هنــاك أمــر
علــى غــاز المتوســط .فكلتــا الدولتيــن تطمــح إلــى أن تصبــح مركــز تســييل الغــاز وتصديــره ونقلــه .ولكـ ْ
قــد يربــك البعــض فــي هــذه المســألة .فاتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن حكومــة الوفــاق وتركيــا تمنــح مصــر
مسـ ً
ـاحة تزيــد بمقــدار  ٣٥ألــف كيلــو متــر مربــع لحدودهــا البحريــة االقتصاديــة .ومــع ذلــك ،فقــد رفضــت مصــر
االتفاقيــة .ومــرة أخــرى ،فــإن الشــأن الليبــي بالنســبة إلــى مصــر شــديدُ التعقيــد مــن الناحيــة األمنيــة ،وقــد أعلنــت
مصــر كثيـ ًـرا عــدم قبولهــا لحضــور األتــراك عســكريًّ ا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر .وكذلــك فــإن اتفاقيــة ترســيم
الحــدود لــن تصمــد كثيـ ًـرا أمــام القانــون الدولــي ،لمخالفتهــا قانــون البحــار بشــكل ٍ صريــحٍ؛ ألنهــا ببســاطة تســتثني
جــزر اليونــان وتتجاوزهــا علــى الخريطــة .ولذلــك تسـ ُّ
ـتغل مصــر هــذه االتفاقيــة لتعزيــز موقعهــا أمــام اليونــان،
ولكنهــا ال تقبلهــا وال تعتــرف بهــا .كمــا أن قيــام تركيــا بنقــل المقاتليــن مــن ســوريا إلــى ليبيــا يســتدعي مزيــدً ا مــن
االســتنفار المصــري .وتشــير بعــض التقاريــر إلــى نقــل تركيــا لمقاتليــن ســوريين مــن إدلــب ،بعضهــا يقدرهــم بـــ ٩
آالف مقاتــل وبعضهــا بـــ  ١٤ألــف مقاتــل.17
ٍّ
ـي مــع حكومــة الوفــاق ،ولكــن
ولذلــك يظـ ُّـل مــن الممكــن أن تقبــل مصــر بالتفــاوض والتوصــل إلــى حــل سياسـ ٍّ
يظـ ُّـل مــن المســتبعد أن تقبــل بحضــور أنقــرة علــى حدودهــا.

ولذلك ُّ
يظل من الممكن أن تقبل مصر بالتفاوض
والتوصل إلى ٍّ
سياسي مع حكومة الوفاق ،ولكن
حل
ٍّ
ُّ
يظل من المستبعد أن تقبل بحضور أنقرة على حدودها
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لماذا تخشى مصر من التنظيمات اإلسالمية المسلحة والمرتزقة؟
أشــارت حكومــة الوفــاق وتركيــا فــي أكثــر مــن مناســبة إلــى تفهُّ مهمــا لقلــق مصــر األمنــي ومشــروعيته .وذهبــت
حكومــة الوفــاق إلــى أبعــد مــن ذلــك ،مستشــهد ًة بــأن مــن انتقــم لمقتــل المصرييــن فــي ليبيــا وأخــرج تنظيــم
أي نوايــا
داعــش مــن درنــة هــي القــوات التابعــة لحكومــة الوفــاق ،وأن كلًّ مــن تركيــا وحكومــة الوفــاق لــم يظهــرا َّ
عدائيــة للداخــل المصــريَّ .إل أن القاهــرة ترفــض ذلــك لعــدَّ ة أســباب:
ً
أول :أن طبيعــة القــوى اإلســامية الموجــودة مــن الناحيــة األيديولوجيــة وتت ُّبــع مســاراتهم االجتماعيــة أمـ ٌـر يبعــث
وتنظيميــا للســلفية الجهاديــة ،ولديهــم هــذا االنتمــاء
مصــر علــى القلــق الدائــم .فأغلــب المقاتليــن ينتمــون عقائديًّ ــا
ًّ
الفضفــاض والســائل لتنظيــم القاعــدة ،والبعــض اآلخــر ينتمــي لداعــش مباشــر ًة .ومــن األمثلــة التابعــة للقاعــدة
والســلفية الجهاديــة أبنــاء الشــيخ رفاعــي ســرور (الــذي كان يقطــن حــي المطريــة بالقاهــرة حتــى وفاتــه فــي عــام
 ،)٢٠١٢والــذي ُقتــل ولــده عمــر فــي ليبيــا عــام  .٢٠١٨وكانــت ليبيــا حاضنـ ً
ـة لتنظيــم «المرابطــون» بقيــادة هشــام
عشــماوي أحــد ضبــاط الصاعقــة المصريــة سـ ً
ـابقا قبــل انضمامــه لتنظيــم أنصــار بيــت المقــدس فــي ســيناء .كمــا
ـام كانــت داعمـ ً
أنــه يُ نظــر إلــى الســلفية الجهاديــة علــى أنهــا بشــكل ٍ عـ ٍّ
ـة لقــوى اإلخــوان المســلمين فــي حربهــا ضــد
النظــام المصــري بعــد اإلطاحــة بهــا مــن الحكــم فــي عــام  .٢٠١٣وهنــاك عــدَّ ة تنظيمــات مســلحة تابعــة لإلخــوان
المســلمين فــي ليبيــا .وعلــى ٍّ
كل ،فــإن القاهــرة ال يهمهــا أســماء التنظيمــات فــي حــد ذاتهــا ،ولكــن مــا يهمهــا
هــو طبيعــة تكوينهــا الفكــري والقتالــي .فنمــوذج ســوريا وليبيــا وحتــى ســيناء يشــهد تحـ ً
دائمــا فــي أســماء
ـول ً
ـم فــإن مصــر ال تقبــل هــذا النمــوذج بشــكل ٍ واضــحٍ علــى حدودهــا،
المليشــيات المســلحة وخريطتهــا بهــا .ومــن َثـ َّ
كمــا أنهــا تســعى بــكل جهدهــا إلــى عــدم الســماح لهــذه التنظيمــات بالســيطرة علــى مــوارد النفــط والغــاز ،ومــن
ـم تدعيــم قوتهــا العســكرية واالقتصاديــة مثلمــا حــدث مــع تنظيــم داعــش فــي العــراق .كمــا أن ذاكــرة مصــر مــا
َثـ َّ
زالــت مســتحضر ًة النمــوذج الســوداني الــذي أتــاح مناطـ َ
ـداد لكــوادر الجهــاد والجماعــة اإلســامية
ـب وإعـ ٍ
ـق تدريـ ٍ
والقاعــدة فــي التســعينيات.
ثانيــا :هنــاك صعوبــة حقيقيــة فــي قــدرة اإلســاميين المعتدليــن علــى الســيطرة علــى القــوى التــي تقــع علــى
ً
يمينهــم واألكثــر راديكاليـ ً
ـة فــي حــال ســيطرتهم علــى الحكــم أو فــي أثنــاء الصــراع ،وهــذا هــو الحــال فــي ســوريا
وليبيــا ،وكان هــو الحــال نفســه فــي مصــر قبــل  ٣٠يونيــو .كمــا أن قتــال الجانــب اإلســامي المتشـ ِّ
ـدد مــع بعضــه
دائمــا بحالـ ٍـة مــن الفوضــى والعنــف الشــديد مثلمــا حــدث بيــن تنظيــم داعــش وجبهــة النصــرة
البعــض أمـ ٌـر ينــذر ً
التابعــة لتنظيــم القاعــدة فــي ســوريا.
َّ
ً
يتعلــق األمــر بالمرتزقــة غيــر العقائدييــن ،وهــذه الحالــة مرشــحة جــدًّ ا فــي ليبيــا ،فكثير مــن المرتزقة
ثالثــا :حينمــا
18
ـم جلبهــم مــن ســوريا  -ســواء عبــر األتــراك أو الــروس  -يأتــون بدافــع العــوز المالــي  .ولذلــك تخشــى
الذيــن يتـ ُّ
القاهــرة مــن تكــرار النمــوذج الســوري مــر ًة أخــرى .فالفصائــل الســورية اآلن بعــد تراجــع الدعــم المالــي الخليجــي
والتركــي لهــا ،ينقـ ُّ
ـب وقتــال ٍ مسـ ٍّ
ـتمر علــى المــوارد والنفــوذ.
ـض بعضهــا علــى بعــض فــي عمليــات نهـ ٍ

ربما ال توجد نوايا أو تصريحات من ِقبل األتراك أو حكومة
الوفاق تشير إلى دوافع هجومية على مصر ،ولكن القاهرة
ضغط عليها في صيغة
ال تقبل بأن يتحوَّ ل األمر إلى ورقة
ٍ
األمن الداخلي المصري مقابل ترك ليبيا بالكامل لهم
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أخيــرً ا :ربمــا ال توجــد نوايــا أو تصريحــات مــن ِقبــل األتــراك أو حكومــة الوفــاق تشــير إلــى دوافــع هجوميــة علــى
ـط عليهــا فــي صيغــة األمــن الداخلــي المصــري
مصــر ،ولكــن القاهــرة ال تقبــل بــأن يتحـ َّ
ـول األمــر إلــى ورقــة ضغـ ٍ
ً
الحقــا والضغــط علــى النظــام إلســقاطه وعــودة اإلســاميين
مقابــل تــرك ليبيــا بالكامــل لهــم ،أو تهديــد مصــر
إلــى الحكــم .ومــرة أخــرى ،إن األجهــزة األمنيــة فــي مصــر تربــط مــا يحــدث فــي شــمال ســيناء بليبيــا وبالوضــع
خطــا
ـط ســرت-الجفرة ًّ
اإلقليمــي لتحــركات الجماعــات اإلســامية المســلحة فــي المنطقــة .ولهــذا وضعــت مصــر خـ َّ
فاصـ ًـا لتدخلهــا العســكري المباشــر فــي ليبيــا.
تناقضات األحالف واحتمالية الحرب
ـي بيــن الشــرق والغــرب والجنــوب ،وفــي الوقــت
إن مــا يحــدث فــي ليبيــا هــو حـ ٌ
أهليــة ذات طابــعٍ مناطقـ ٍّ
ـرب َّ
ـعة منــذ عــام  ٢٠١١تتداخــل فيهــا عــدَّ ة قــوى دوليــةَّ .إل
نفســه حـ ٌ
ِ
ـرب إقليميـ ٍـة واسـ ٍ
ـرب َّ
أهليــة ممتــدَّ ة ومرتبطــة بحـ ٍ
نفســه الــذي تبــدأ فيــه التحالفــات اإلقليميــة بالتماســك والتحديــد .وذلــك
أن الملــف الليبــي يشــتعل فــي الوقــت ِ
ً
متوافقــا مــع تركيــا
علــى عكــس أغلــب الملفــات األخــرى .ففــي ســوريا مثـ ًـا كان موقــف الســعودية واإلمــارات
فــي ضــرورة دعــم الحــركات الجهاديــة ضــد بشــار األســد وإســقاطه ،وكذلــك اتفقــوا جميعً ــا علــى الملــف اليمنــي،
ـاد علــى مصــر قبــل  ٣٠يونيــو وبعدهــا .وكانــت مصــر ضــد ٍّ
ولكنهــم كانــوا فــي صــراعٍ حـ ٍّ
كل مــن تركيــا والســعودية
وضوحــا.
وقطــر واإلمــارات فــي ســوريا .ولكــن فــي ليبيــا اآلن ،فــإن التناقضــات بيــن األحــاف أقـ ُّـل وطــأ ًة وأكثــر
ً
فهنــاك الحلــف المصــري اإلماراتــي الســعودي ضــد الحلــف القطــري التركــي .والجانــب األوروبــي يميــل أكثــر فأكثــر
إلــى موقــف مصــر .والخــاف بيــن فرنســا وإيطاليــا يتضــاءل هــو اآلخــر .أمــا بريطانيــا فعلــى الرغــم مــن دعمهــا
لحكومــة الوفــاق ،فإنهــا بعيــد ٌة عــن الملــف الليبــي كثيـ ًـرا فــي الســنوات األخيــرة ،خاصـ ً
ـة أن اســتراتيجيتها فــي
ـي شــديد ،وهــي متهمــة بأنهــا الســبب فــي خلــق دولــة فاشــلة فــي جنــوب
التدخــل عــام  ٢٠١١محـ ُّـل نقـ ٍ
ـد داخلـ ٍّ
المتوســط.
ً
تناقضــا .فهنــاك حــرب تجــارب ألســلحة الدفــاع
يُ عَ ــدُّ الــروس فقــط هــم أكثــر األطــراف الفاعلــة فــي الملــف الليبــي
المسـ َّـيرة بيــن األتــراك والــروس علــى األراضــي الليبيــة .ومــن الصعــب علــى روســيا القبــول
الجــوي والطائــرات ُ
ـة أن الملــف الليبــي يشــكِّل غصـ ً
بوقــوع ليبيــا فــي يــد األتــراك ومــن خلفهــم الواليــات المتحــدة .خاصـ ً
ـة فــي الحلــق
لموســكو .فليبيــا القذافــي كانــت أحــد منافــذ روســيا للميــاه الدافئــة ،ويشــعر الــروس أن الناتــو قــد أقصاهــم منهــا
نفســه ،فــإن تحالفــات الغــاز بيــن مصــر ودول شــرق المتوســط تهـ ِّ
ـدد النفــوذ
فــي عــام  .٢٠١١ولكــن فــي الوقــت ِ
الروســي فــي هيمنتــه علــى تصديــر الغــاز ألوروبــا .وهكــذا تتشــابك المصالــح التركيــة والروســية مــر ًة أخــرى علــى
الرغــم مــن قصفهــم العســكري لبعضهــم البعــض بشــكل ٍ غيــر مباشــر.
قــرارات تجــاه ليبيــا حتــى االنتهــاء مــن االنتخابــات الرئاســية بهــا.
تســعى الواليــات المتحــدة إلــى تأجيــل أي
ٍ
ويرجــح أن الموقــف األمريكــي لــن
ومواقفهــا إلــى اآلن تتَّ ســم بالتناقــض تجــاه هــذا الملــف وعــدم الحســم فيــه.
َّ

نفسه ،فإن تحالفات الغاز بين مصر ودول شرق
في الوقت ِ
المتوسط ِّ
تهدد النفوذ الروسي في هيمنته على تصدير الغاز
ألوروبا .وهكذا تتشابك المصالح التركية والروسية ً
مرة أخرى
على الرغم من قصفهم العسكري لبعضهم البعض بشكل ٍ غير مباشر
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يكــون هــو المحـ ِّ
ـدد الرئيــس لخفــض حــدَّ ة الصــراع فــي ليبيــا أو تصعيــده .فاالســتراتيجية األمريكيــة تجــاه الشــرق
األوســط مرتبكـ ٌ
ـة منــذ وقــت طويــل وذات طبيعــة انســحابية .والشــواهد علــى ذلــك كثيــرة ،ومنهــا عــدم تحــرك
الواليــات المتحــدة بــأي شــكل ٍ جـ ٍّ
ـاد لــردع حفتــر عــن محاولــة احتــال طرابلــس ،أو ردع األتــراك عــن عــدم جلــب
المرتزقــة مــن ســوريا.
إن تماســك األحــاف هــذا يُ نــذر بتصاعــد حــدَّ ة الصــراع ومحــاوالت حســمه .فقــد َّ
تحولــت ليبيــا إلــى مســرحٍ
عنيـ ٍـف الســتعراض القــوى اإلقليميــة المختلفــة وتســابقها .19فإلــى اآلن تمــارس هــذه األحــاف لعبــة رســم الحــدود
وقواعــد اللعبــة وخطوطهــا الحمــراء .فقــد رســمت مصــر خــط الجفرة-ســرت ،وأظهــرت اســتعدادً ا كبيـ ًـرا للتحــرك
العســكري ،وقــد بعثــت فرنســا  -كمــا تشــير بعــض التقاريــر  -برســالة واضحــة لألتــراك بأنــه لــن يُ ســمح بوجــود
قواعــد عســكرية تركيــة متطــورة فــي ليبيــا ،وكانــت رســالة قاســية ،حيــث دُ مــرت أجهــزة الدفــاع الجــوي التركــي
ـد
بقاعــدة الوطيــة بعــد نصبهــا مباشــر ًة ،وفــي أثنــاء وجــود وزيــر الدفــاع التركــي .كمــا أن الــدول األوروبيــة لــم تبـ ِ
ـمي عنهــا .وقــد أدان وزيــر
أي دولــة مســؤوليتها بشــكل ٍ رسـ ٍّ
َّ
أي اعتــراض أو إدانــة لهــذه الواقعــة .وكذلــك لــم تعلــن ُّ
الخارجيــة الفرنســي جــان إيــف لودريــان «الدعــم العســكري المتزايــد» لتركيــا لحكومــة الوفــاق الليبيــة «فــي
ـر لحظــر األمــم المتحــدة» .وقبــل ذلــك ،صعَّ ــدت باريــس موقفهــا تجــاه التدخــات التركيــة فــي ليبيــا،
انتهـ ٍ
ـاك مباشـ ٍ
واصفـ ً
ـة إياهــا بـــ «غيــر المقبولــة» ،ومؤكِّــدة أن «فرنســا ال يمكنهــا الســماح بذلــك»َ ،وفــق مــا صــدر عــن اإلليزيــه.
وكذلــك صرحــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الفرنســية أنييــس فــون ديــر مــول فــي بيــان ٍ شــديد اللهجــة
أن انتهــاكات الحظــر  -وال ســيما مــن جانــب تركيــا  -هــي «العائــق الرئيــس أمــام تحقيــق الســام واالســتقرار فــي
ليبيــا».20
َّ
ـرب بيــن مصــر وتركيــا فــي ليبيــا ،فاألمــر متوقـ ٌـف علــى تحـ ُّـرك األتــراك نحــو
وفيمــا
يتعلــق باحتماليــة نشــوب حـ ٍ
ســرت .وفــي خــال الشــهر الماضــي ،كانــت تصــدر أخبــار يوميــة عــن اقتــراب انــدالع معركــة كبــرى فــي ســرت،
وعــن حشــود عســكرية ضخمــة مــن ِقبــل حكومــة الوفــاق ،ولكــن شــيئًا لــم يحــدث إلــى اآلن .ولكــن إذا وقعــت
هــذه المعركــة ،فأغلــب الظــن أن الدخــول العســكري المصــري ســيقع هــو اآلخــر .وســتقوم تركيــا بالتصعيــد مــن
ـد
خــال إرســال المزيــد مــن المقاتليــن مــن ســوريا وتحويــل الصــراع ،إضافــة إلــى تدعيــم حضورهــا العســكري بمزيـ ٍ
مــن الخبــراء العســكريين ومراكــز القيــادة للمعــارك .وهــو مــا سيســتدعي ُّ
تدخــل القــوى األوروبيــة والســعودية
ـكري أكبــر.
واإلمــارات بشــكل ٍ عسـ ٍّ
وعلــى الرغــم مــن أن العنــف والقتــل قــد دارت رحاهمــا فــي ليبيــا ،ولكــن فــي حالــة ُّ
تدخــل القبائــل مــن خــال مصــر
ســيزداد األمــر حــد ًة بســبب تفاقــم النزعــات الثأريــة المتوقــع حدوثهــا هــي األخــرى.
ـاب عســكرية كبيــرة ،فقــد كان لــدى القاهــرة
وعلــى الرغــم مــن تصعيــد مصــر لحــدَّ ة الصــراع بقــوة ،وإظهــار أنيـ ٍ
أيضــا .ففــي البدايــة ســخر ٌّ
أجنــدة سياســية ً
كل مــن األتــراك وحكومــة طرابلــس وحلفائهــم مــن اإلســاميين مــن
مبــادرة القاهــرة .وتمحــورت الســخرية حــول أنــه ال يمكــن للطــرف المهــزوم إمــاء شــروطه السياســية .ولكــن
قبــل األطــراف الليبيــة بمبــادرة وقــف إطــاق النــار .وقامــت حكومــة الســراج ُ
بشــكْر السيســي نفســه
ً
مؤخــرا ِ
وليــس مصــر فقــط.
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نفسه كما سنرى من خالل اتفاقية
نفسها والنهج َ
ستتبع مصر االستراتيجية َ
ترسيم الحدود مع اليونان .ولكنها هذه المرة ستقوم بتوسيع رقعة الحلفاء؛
إذ أصبح الحلف المناهض لتركيا يشتمل على ٍّ
كل من مصر وفرنسا واليونان،
ً
داعمة لمصر كذلك
وربما تنضم إليه إيطاليا ،وإسرائيل التي أصبحت اآلن
منــذ ذلــك الوقــت ومصــر تقــوم باســتراتيجية حرجــة جــدًّ ا ،وهــي الدفــع بالصــراع إلــى َّ
حافــة الحــرب مــع تــرك
قــرار الحــرب للخصــم وليــس لهــا .هــذه االســتراتيجية ناجعــة حتــى اآلن؛ ولذلــك فأمــر إشــعال الحــرب يبــدو أنــه
فــي أنقــرة.
نفســه كمــا ســنرى مــن خــال اتفاقيــة ترســيم الحــدود مــع اليونــان.
نفســها والنهــج َ
ســتتبع مصــر االســتراتيجية َ
ٍّ
ولكنهــا هــذه المــرة ســتقوم بتوســيع رقعــة الحلفــاء؛ إذ أصبــح الحلــف المناهــض لتركيــا يشــتمل علــى كل مــن مصــر
وفرنســا واليونــان ،وربمــا تنضــم إليــه إيطاليــا ،وإســرائيل التــي أصبحــت اآلن داعمـ ً
ـة لمصــر كذلــك .وهنــاك تســارع
فــي وتيــرة التحالفــات وفــرض أمــر واقــع جديــد قبــل االنتخابــات األمريكيــة.
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان :المحددات والفرص
ُّ
َّ
التقلبــات العنيفــة ،خاصـ ً
ـة فــي شــرقه .ففــي الشــهور الماضيــة ،اشــتدَّ ت
تتوقــف عــن
إن أمــواج البحــر المتوســط ال
ضروســا بيــن الدولتيــن على وشــك االندالع.
حــدَّ ة الصــراع التركي-المصــري فــي ليبيــا بشــكل ٍ بــات يُ نــذر بــأن حربًا
ً
خطــا فاصـ ًـا للحــرب ،وهــو خــط الجفرة-ســرت ،وهــو مــا لــم تخرقــه تركيــا أو قــوات حكومــة
فقــد وضعــت مصــر ً
قدمــا وإعــادة بلــورة الصــراع وتأطيــره عبــر هــذه الخطــوة،
ـي ً
الوفــاق إلــى اليــوم .ولكــن مصــر لــم تكتـ ِـف بالمضـ ِّ
لتدشــن مصــر واليونــان خطــو ًة جديــد ًة باتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة والميــاه االقتصاديــة بيــن الدولتيــن،
ـي شــديد الصعوبــة داخــل المتوســط .فهــل يُ عَ ــدُّ ترســيم الحــدود المصــري اليونانــي
لتصبــح أنقــرة فــي وضــعٍ إقليمـ ٍّ
خطــو ًة جديــد ًة الشــتعال الصــراع فــي شــرق المتوســط أم خطــوة نحــو اســتقرار أمواجــه؟
يحــاول هــذا الجــزء مــن الورقــة تقديــم تقديــر موقــف يرصــد التداعيــات القانونيــة واإلقليميــة والدوليــة لهــذه
االتفاقيــة ،والســيناريوهات المحتملــة لهــا.
المحور األول :مالمح االتفاق وحدوده
علــى الرغــم مــن التقــارب اليوناني-المصــري فــي الســنوات الســت الماضيــة مــن الناحيــة اإلقليميــة واالقتصاديــة،
عامــا .واشــتدَّ
فــإن الخــاف بيــن الدولتيــن حــول ترســيم الحــدود البحريــة بينهمــا كان محـ َّـل نــزاعٍ ألكثــر مــن ً ١٣
الخــاف حــول هــذه الحــدود بعــد عــام  ٢٠١٠حينمــا اكتشــفت هيئة المســح الجيولوجيــة األمريكيــة وجــود 122
تريليــون قــدم مكعــب أو  3455مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز ،وكذلــك وجــود  1.7مليــار برميــل مــن النفــط فــي
عــج جنــوب شــرق المتوســط بالثــورات والحــروب منــذ عــام  ،٢٠١١حيــث أســقط الناتــو نظــام
المنطقــة 21.ثــم َّ
ة-إقليميــة ممتــدَّ ة ،ودخلــت مصــر فــي حالــة عــدم اســتقرار
أهلي
القذافــي ومــن َثـ َّ
َّ
ـرب َّ
ـم دخلــت ليبيــا فــي أتــون حـ ٍ
عمــق عــدم االســتقرار والرغبــة
طويلــة امتــدَّ ت حتــى عــام  ،٢٠١٥ثــم بــدأت فــي االســتقرار النســبي بعدهــا .وقــد َّ
ـراع فــي شــرق المتوســط ،خاصـ ً
فــي االســتحواذ علــى المــوارد الصـ َ
ـة فــي ظــل اســتراتيجية الواليــات المتحــدة
باالنســحاب التدريجــي مــن الشــرق األوســط ،وعــدم قــدرة األوروبييــن  -خاصـ ً
ـة فرنســا وإنجلتــرا وألمانيــا  -علــى
حســم النزاعــات بــه وتســويتها ،وبالتحديــد فــي ليبيــا.
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وقد عمَّ ق عدم االستقرار والرغبة في االستحواذ على الموارد
ً
َ
خاصة في ظل استراتيجية
الصراع في شرق المتوسط،
الواليات المتحدة باالنسحاب التدريجي من الشرق األوسط،
ً
خاصة فرنسا وإنجلترا وألمانيا -
وعدم قدرة األوروبيين -
على حسم النزاعات به وتسويتها ،وبالتحديد في ليبيا
حاولــت مصــر والعديــد مــن دول شــرق المتوســط  -باســتثناء تركيــا ولبنــان  -بنــاء مبــادرة غــاز شــرق المتوســط،
وقامــت مصــر بترســيم حدودهــا مــع قبــرص .فقــد وقعــت الدولتــان اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة ،وقبلهــا
قامــت ٌّ
كل مــن إيطاليــا واليونــان بترســيم حدودهمــا البحريــة ً
أيضــا.
المالمح القانونية:
ـارم ،ولــم توقــع عليهــا تركيــا بســبب
التزمــت االتفاقيــة المصرية-اليونانيــة بقانــون البحــار لســنة  ١٩٨٢بشــكل ٍ صـ ٍ
ً
خالفاتهــا مــع قبــرص اليونانيــة واليونــان .وحــدَّ د قانــون البحــار المناطــق البحريــة للدولــة انطالقــا ممــا ُســمي
ـرات مائيــة
ـرات وممـ ٍ
«خــط األســاس» ،وقســمها إلــى الميــاه الداخليــة التــي تشــمل كل أشــكال الميــاه مــن بحيـ ٍ
داخــل خــط أســاس الدولة ،والميــاه اإلقليمية التــي تط ِّبــق الدولــة فيهــا قوانينهــا وتضــع فيهــا قواعــد المــرور
ً
كيلومتــرا.
ميــا أو 22
البــريء ،ومداهــا 12
ً
أمــا المنطقــة المتالصقــة ،فهــي تشــكِّل  22كيلومتـ ًـرا إضافيــة ،وال توجــد ســيادة مطلقــة للدولــة عليهــا ،لكنهــا َّ
تتعلــق
بأربعــة موضوعــات« :الجمــارك والضرائــب والهجــرة والتلــوث» ،والمنطقــة االقتصاديــة ،وتبلــغ  230ميـ ًـا أو 370
كيلومتـ ًـرا مــن خــط األســاس ،حيــث يكــون للدولــة الحـ ُّ
ـق الخالــص فــي اســتغالل المــوارد الطبيعيــة.
نصــت االتفاقيات
َّإل أن قاعــدة الـــ  ٢٣٠ميـ ًـا ال تنطبــق علــى المتوســط؛ ألن عرضــه ال يتجــاوز  ٤٠٠كيلــو متــر .ولذلك َّ
علــى تقســيم الحــدود بشــكل ٍ عــادل ٍ بيــن الــدول المتجــاورة والمتقابلــة .وهــو مــا ينطبــق علــى الحالــة بيــن مصــر
واليونــان .فكلتاهمــا متقابلتــان عنــد جزيــرة كريــت وبعدهــا .وهــو مــا التزمــت بــه االتفاقيــة األخيــرة .وتجنَّبــت
االتفاقيــة ترســيم الحــدود بيــن البلديــن مــن ناحيــة شــرق جزيــرة رودس ،وذلــك حتــى تحســم اليونــان خالفاتهــا
ً
فطبقــا لقانــون البحــار،
البحريــة مــع أنقــرة حــول هــذه الجــزر ،وتحديــدً ا حــول أحقيتهــا فــي الميــاه االقتصاديــة.
فــإن هــذه الجــزر مــن حقهــا ً
أيضــا أن تحظــى بميــاه اقتصاديــة ،حيــث يحـ ُّ
ـق للــدول صاحبــة الســيادة علــى الجــزر
ـب واســتغالل الثــروات الطبيعيــة بهــا.
التنقيـ ُ
و ُتعَ ــدُّ خطــوة تأخيــر الترســيم الشــرقي بــادر ًة طيبـ ً
ـاوض
ـة تجــاه أنقــرة ،حيــث دعتهــا اليونــان إلــى تدشــين تفـ ٍ
ـد لترســيم الحــدود وحــذو خطــى مصــر وإيطاليــا فــي هــذا الشــأن .كمــا أنهــا خطــو ٌة تســعى إلــى اســتقرار
جديـ ٍ
ـم حســم الخالفــات عبــره.
الوضــع فــي شــرق المتوســط مــن الناحيــة القانونيــة وااللتــزام بالقانــون الدولــي ،ومــن َثـ َّ
كمــا أنــه فــي حالــة الوصــول إلــى تســوية ُمرضيــة بيــن تركيــا وقبــرص ،فقــد يكــون هنــاك فرصـ ٌ
ـة لخلــق مســاحة
مشــتركة للميــاه االقتصاديــة بيــن مصــر وتركيــا ،وهــو مــا قــد ِّ
يمهــد لفتــح �أ فــق جديــد بيــن الدولتيــن لتشــارك غــاز
شــرق المتوســط فــي هــذه المنطقــة وكبــح وتيــرة الصــراع بينهمــا.
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ً
ً
طيبة تجاه أنقرة ،حيث دعتها
بادرة
و ُتعَ ُّد خطوة تأخير الترسيم الشرقي
جديد لترسيم الحدود وحذو خطى مصر وإيطاليا
تفاوض
اليونان إلى تدشين
ٍ
ٍ
ٌ
في هذا الشأن .كما أنها خطوة تسعى إلى استقرار الوضع في شرق المتوسط
من الناحية القانونية وااللتزام بالقانون الدولي ،ومن َثمَّ حسم الخالفات عبره
التداعيات واآلثار القانونية المترتبة عليها:
أوجــز وزيــر البتــرول األســبق أســامة كمــال ،وكذلــك وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكري ،ووزيــر الخارجيــة
اليونانــي نيكــوس دنديــاس ،22أوجــزوا تداعايــات االتفاقيــة مــن الناحيــة القانونيــة فيمــا يلــي:
ً
ـرات بحريَّ ــة تلتقطهــا أجهــزة
 -١حــق الــدول التــي تمــارس
حقوقــا علــى مناطقهــا االقتصاديــة فــي إصــدار نشـ ٍ
الراديــو علــى الســفن المالحيــة المــارة ،تحـ ِّ
ـدد فيهــا إمكانيــة المــرور مــن عدمــه.
 -٢القيام بأعمال التنقيب أو البحث أو المسح السيزمي أو األعمال العسكرية.
 -٣يمكــن لمصــر واليونــان القيــام بــكل عمليــات البحــث والتنقيــبّ ،
كل فــي منطقتــه الخالصــة ،دون مشــاكل،
ِّ
اســتثمارات فــي تلــك المناطــق بعــد أن اكتســبت الصفــة
بضــخ
ويمكــن أن تقــوم شــركات التنقيــب العالميــة
ٍ
القانونيــة ،وثبــت خضوعهــا للدولــة صاحبــة الحــق فــي البحــث والتنقيــب عــن الثــروات.
وكان هنــاك إصــرار شــديد مــن جانبــي وزيــري الخارجيــة علــى التأكيد علــى قانونيــة االتفاقيــة والتزامهــا بالقانون
الدولــي وقانــون البحــار علــى عكــس اتفاقيــة ترســيم الحــدود بيــن أنقــرة وحكومــة الوفــاق ،التــي قــال عنهــا
الجانــب اليونانــي إن مكانهــا هــو صفيحــة المهمــات.23
ـات
ويؤكِّــد الباحــث علــى أن اتفاقيــة ترســيم الحــدود بيــن مصــر واليونــان مــن الصعــب جــدًّ ا أن تواجــه أي صعوبـ ٍ
ـيتم إيداعهــا بســهولة فــي األمــم المتحدة علــى عكــس اتفاقيــة أنقرة-الوفاق
قانونيـ ٍـة علــى المســتوى الدولــي .وسـ ُّ
التــي تواجــه تحــدي قانــون البحــار الــذي لــم توقــع عليــه تركيــا فــي عــام  ،١٩٨٢وكذلــك رفــض الواليــات المتحــدة
اتفاقيــات
والعديــد مــن دول االتحــاد األوروبــي لالتفاقيــة .كمــا أن االتفاقيــة المصريــة اليونانيــة تتناغــم مــع
ٍ
أخــرى مثــل القبرصية-المصريــة واليونانية-اإليطاليــة ،ولــن تواجــه أي مشــاكل مــع إســرائيل ولبنــان وســوريا.
حسابات طرفي االتفاق :المحددات (سؤال المصالح واألهداف)
ال يمكــن فهــم إنجــاز االتفاقيــة بيــن مصــر واليونــان دون وضعهــا فــي ســياقها فــي الصــراع اإلقليمــي ً
وثانيــا
أول،
ً
الضغــط االقتصــادي علــى البلديــن لضــرورة البــدء فــي التنقيــب واســتخراج الغــاز والمــوارد لعبــور أزماتهمــا
وأمنيــا واقتصاديًّ ــا ،فاالتفــاق
االقتصاديــة ،وثالثً ــا تحجيــم الــدور التركــي وتضييــق الخنــاق علــى أنقــرة عســكريًّ ا
ًّ
ِّ
يقلــص ميــاه أنقــرة ،ويقطــع نظريًّ ــا الطريــق علــى خطوطهــا األمنيــة والعســكرية مــع حكومــة الوفــاق فــي
ليبيــا ،ويســمح لليونــان ومصــر بالتمــدُّ د أكثــر فــي المتوســط ،خاصـ ً
ـة فــي ظــل الضعــف األوروبــي واتهــام أنقــرة
بالتحــرش بالســفن الفرنســية فــي اليونــان والتعــدي المتكــرِّ ر علــى الســيادة القبرصيــة عبــر التنقيــب الدائــم ليــس
فقــط فــي مياههــا االقتصاديــة ،ولكــن داخــل حــدود مياههــا الســيادية .24فقــد «أعلنــت باريــس األربعــاء ( ١٧يونيــو
 )٢٠٢٠أن ســفنًا تركيـ ً
ـي» ضــد ســفينة فرنســية فــي البحــر المتوســط ،ودعــت حلــف شــمال
ـة قامــت بعمــل ٍ «عدوانـ ٍّ
األطلســي إلــى التعامــل مــع تصرفــات أنقــرة «العدائيــة» تجــاه أعضائــه .واعتبــرت وزارة الخارجيــة الفرنســية أن
التدخــل التركــي فــي ليبيــا عائـ ٌ
ـق أمــام تحقيــق الســام فــي ليبيــا .مــن جانبهــا ،نفــت أنقــرة اتهامــات باريــس.25
ً
صغيــرا إلجــراء عمليــات
وأســطول بحريًّ ــا
«وفــي أغســطس/آب المنصــرم ،أرســلت تركيــا ســفينة استكشــاف
ً
مســح فــي الميــاه التــي تعتبرهــا اليونــان ملـكًا لهــا بموجــب معاهــدات مــا بعــد الحــرب .لكــن اليونــان ردَّ ت بإجــراء
ـتعراض للقــوة
ـاورات بحريَّ ــة مــع العديــد مــن حلفــاء االتحــاد األوروبــي واإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي اسـ
منـ
ٍ
ٍ
مــن جانبهــا».26
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ال يمكن فهم إنجاز االتفاقية بين مصر واليونان دون وضعها
في سياقها في الصراع اإلقليمي ً
وثانيا الضغط
أول،
ً
االقتصادي على البلدين لضرورة البدء في التنقيب واستخراج
ً
وثالثا تحجيم الدور
الغاز والموارد لعبور أزماتهما االقتصادية،
وأمنيا واقتصاديًّ ا
التركي وتضييق الخناق على أنقرة عسكريًّ ا
ًّ
ومن هذه العناصر السابقة ،يمكن رصد عدَّ ة مصالح وأهداف ٍّ
لكل من اليونان ومصر:
ً
أول :إعــادة ترســيم الحــدود بيــن أنقــرة وحكومــة الوفــاق ،ال يمكــن لهــا الصمــود أمــام القانــون الدولــي وتحديــدً ا
قانــون البحــار الــذي يتســم بصرامــة شــديدة .فــا يمكــن تجــاوز الجــزر اليونانيــة بــأي حــال ٍ مــن األحــوال بســبب
ً
فطبقــا لقانــون البحــار ،فهــذه الجــزر حتــى وإن كانــت غيــر مأهولــة فلهــا الحــق
مواقعهــا الجغرافيــة ومســاحتها.
ـم اسـ َّ
ـتغلت مصــر اتفاقيــة الترســيم التــي قامــت بهــا أنقــرة للضغــط علــى الجانــب
فــي حــدود اقتصاديــة .ومــن َثـ َّ
اليونانــي لتحســين شــروط التفــاوض ،ولكنهــا كانــت حاسـ ً
ـمة لموقفهــا مــن االتفاقيــة منــذ اللحظــات األولــى.
ـباب أمنيــة وعســكرية
ً
ثانيــا :تريــد مصــر اقتــاع أو تهميــش دور الجانــب التركــي فــي ليبيــا وشــرق المتوســط ،ألسـ ٍ
مرتبطــة بالصــراع القائــم بيــن القاهــرة وأنقــرة ودعــم األخيــرة للجماعــات اإلســامية وعلى رأســها جماعــة اإلخوان
المســلمين .وكذلــك «يقطــع االتفــاق مــع اليونــان الطريــق العســكري بيــن طرابلــس وأنقــرة ،وتقليــص طمــوح تركيــا
فــي اســتراتيجيتها الجديدة (الوطــن األزرق)».27
ً
ثالثــا :اتفاقيــة الترســيم بيــن مصــر واليونــان تضمــن لمصــر عــدَّ ة مكاســب ،منهــا تعزيــز الــدور المصــري فــي ليبيــا،
مصــري أكبــر مــن ناحيــة العمالــة والمــوارد
وانخــراط مصــر فــي اســتخراج وتصديــر الغــاز وتصديــره ،ودور
ٌّ
(البتــرول والغــاز) فــي الهــال النفطــي فــي شــرق ليبيــا.
رابعً ــا :وضعــت االتفاقيــة ًّ
ـترك للحفــاظ علــى مكاســبهما فــي غــاز
ـي مشـ ٍ
كل مــن مصــر واليونــان فــي وضــعٍ دفاعـ ٍّ
المتوســط .ولكــن األمــر ال يتوقــف عنــد هــذا الحــد ،فقــد شــهدت الســنوات الســت األخيــرة تصاعــدً ا كبيـ ًـرا فــي
التعــاون المشــترك بيــن البلديــن .فبحلــول عــام  ،٢٠١٩أصبحــت اليونــان رابــع أكبــر مســتثمر أوروبــي فــي مصــر.
كمــا بلــغ حجــم االســتثمارات اليونانيــة مــا يزيــد عــن  ٢مليــار دوالر .28وتســعى الدولتــان إلــى تعزيــز العالقــات علــى
والتوســع فــي مجــال األســمنت
مســتوى الســياحة ،وعمــل مشــاريع ترويجيــة مشــتركة ،وكذلــك التعليــم الفنــي،
ُّ
والغــاز.
المحور الثاني :التداعيات اإلقليمية والدولية
كتداعيات لهذه االتفاقية:
هناك عدَّ ة تداعيات على المستوى اإلقليمي ،يمكن رصدها
ٍ
 -١منع تمدُّ د النفوذ التركي اقتصاديًّ ا وعسكريًّ ا.
قدمــا منــذ عــام  ٢٠١٥نحــو تعزيــز دورهــا األمنــي فــي المتوســط ،ومنــع الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى
 -٢تمضــي مصــر ً
َّ
أوروبــا .وهــو مــا أكســب نظــام السيســي مزيــدً ا مــن الشــرعية داخــل االتحــاد األوروبــي ،ووفــر لــه الدعــم الدولــي.
وســتقوم هــذه االتفاقيــة بتعزيــز الــدور اإلقليمــي المصــري فــي المتوســط .فقــد أظهــرت مصــر جديـ ً
ـة كبيــر ًة فــي
التعامــل مــع هــذا الملــف ،وصلــت إلــى إعــادة تدريــب كــوادر النيابــة
َّ
العامــة للتعاطــي معــه .كمــا واجهــت بقـ ٍ
ـدر عــال ٍ
مــن الحــزم األمنــي والبوليســي مناطـ َ
ـق تهريــب البشــر.
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ـد مــن النفــوذ فــي شــرق المتوســط علــى
 -٣تســعى مصــر إلــى إعــادة التمــدُّ د فــي الشــرق األوســط ،وبسـ ِ
ـط مزيـ ٍ
حســاب تركيــا ،وســتعني خســارة أنقــرة أو فشــلها فــي هزيمــة النظــام الســوري باإلضافــة إلــى التقــارب المصــري
اإلماراتــي اإلســرائيلي عــود َة مصــر بقــوة إلــى خريطــة الصــراع والنفــوذ والمــوارد فــي المنطقــة .فأزمــات شــرق
ـر ،وهــو أمــر صــار
المتوســط وطموحــات مصــر الجديــدة بــه تعمِّ ــق مــن التقــارب المصــري اإلســرائيلي بشــكل ٍ كبيـ ٍ
منــاط احتفــاء مــن ِقبــل اإلســرائيليين.29
 -٤تحظــى االتفاقيــة مــع أثينــا بدعــم االتحــاد األوروبــي ،وهــو مــا يعنــي للقاهــرة المزيــد مــن حشــد الحلفــاء
والقــوى المناهضــة للوجــود التركــي فــي ليبيــا.
 -٥قــد يتسـ َّبب االتفــاق فــي خلــق تو ُّتــر بيــن مصــر وحلفائهــا فــي ليبيــا ،بســبب هضــم بعــض الحقــوق الليبيــة فــي
هــذا الترســيم .ولكــن مــن المبكِّــر التأكُّــد مــن هــذا ،حيــث يظـ ُّـل ملــف ترســيم الحــدود البحريــة بيــن مصــر وليبيــا
ـم إعطــاء ليبيــا حقوقهــا الشــرعية.
واليونــان قابـ ًـا إلعــادة التــداول ،ومــن َثـ َّ
ـويات مــع قبــرص تتيــح ألنقــرة المزيــد مــن الميــاه اإلقليميــة،
 -٦فــي حالــة اســتقرار االتفــاق والوصــول إلــى تسـ
ٍ
ســتكون أنقــرة ُمج َبــر ًة علــى إعــادة ترســيم حدودهــا ً
تصالحــا
أيضــا مــع الجانــب المصــري .وهــو مــا قــد يعنــي
ً
ـب مــن نفــوذ أنقــرة فــي ليبيــا.
نسـ ًّ
ـبيا بيــن الجانبيــن ،ولكــن تحــت شــرط قطــع جانـ ٍ
ـد مــن التو ُّتــر األمنــي والسياســي وربمــا العســكري بيــن أنقــرة واالتحــاد األوروبــي،
 -٧ســيدفع االتفــاق إلــى مزيـ ٍ
ـتراتيجيا .وقــد بــدأت بــوادر هــذا األمــر فــي جلســات االتحــاد األوروبــي األخيــرة
وهــو أمــر فــي صالــح مصــر اسـ
ًّ
وموقــف فرنســا المتشـ ِّ
للتوســط لتهدئــة األمــور.
ـدد تجــاه تركيــا وضغــط الجانــب األلمانــي
ُّ
ـتوى عــال ٍ مــن التصعيــد قــد يصــل إلــى
 -٨تضغــط خطــوات مصــر األخيــرة بشــدَّ ة علــى أنقــرة وتدفعهــا إلــى مسـ ً
بعــض االنفــات العســكري فــي المتوســط وليبيــا ،وهــي اســتراتيجية حرجــة جــدًّ ا وخطــرة ،ولكنهــا تدفــع الجانــب
ـي
ـر دولـ ٍّ
التركــي إمــا إلــى التراجــع أو الدخــول فــي أتــون حـ ٍ
ـرب إقليميــة داخــل المتوســط ،وهــو أمــر يُ قا َبــل بتحذيـ ٍ
ـط أحمــر .األمــر الــذي يصعــب مــن أن تقــوم أنقــرة بتحويــل ليبيــا إلــى ســاحة ســورية جديــدة،
ـر ،ويبــدو أنــه خـ ٌّ
كبيـ ٍ
ـدة إلــى الصــراع وعــدم حصــره بيــن أنقــرة والقاهــرة.
ـراف جديـ ٍ
كمــا يدفــع بأطـ ٍ
 -٩االتفاقيــة هــي خطــوة كبيــرة لألمــام فــي صالــح اليونــان ومصــر للضغــط علــى الموقــف األمريكــي لصالــح كلتــا
ـر واقــعٍ فــي شــرق المتوســط ،ممــا يجعــل مــن
الدولتيــن ضــد أنقــرة .كمــا أنــه يضــع الواليــات المتحــدة أمــام أمـ ٍ
ضربــه تهديــدً ا كبيـ ًـرا للمنطقــة ضــد حليفهــا األوروبــي .وقــد أبــدت واشــنطن قلقهــا مــن التو ُّتــر بيــن الــدول الثــاث
ـلمي للتفــاوض .وقــد طلــب
بعــد توقيــع االتفاقيــةَّ ،إل أنهــا دعــت أنقــرة إلــى عــدم التصعيــد والبحــث عــن �أ فــق ٍ سـ ٍّ
وزيــر الخارجيــة األمريكــي مــن أنقــرة وقـ َـف التحــركات البحريــة فــي حــدود قبــرص واليونــان فــي آخــر زيــارة لــه
لقبــرص.30
ـارض لالتفاقيــة ،ووجــود مصــر بوصفهــا عامـ َ
ـتقرار وعلــى عالقـ ٍـة
ـل اسـ
 -١٠الموقــف الروســي إلــى اآلن غيــر معـ ٍ
ٍ
ـدة بـ ٍّ
ـكل مــن ســوريا ولبنــان ،باإلضافــة إلــى التنســيق المصــري مــع الــروس داخــل ليبيــا ،قــد يدفــع الــروس إلــى
جيـ ٍ
تدعيــم االســتقرار فــي شــرق المتوســط وتحجيــم النفــوذ التركــي .وبشــكل ٍ عـ ٍّ
ـام ،فــإن روســيا تعــوِّ ل علــى عــدم
الجــدوى االقتصاديــة لغــاز شــرق المتوســط بوصفــه بديـ ًـا لهــا فــي أوروبــا.
 -١١سـ ِّ
ـر لتســييل الغــاز
ـيعزز االتفــاق فــي حــال اســتقراره خطـ ِ
ـوات مصــر فــي التحـ ُّ
ـز إقليمـ ٍّ
ـي كبيـ ٍ
ـول إلــى مركـ ٍ
وتصديــره إلــى أوروبــا ،وهــو محـ ُّـل نظــر العديــد مــن الشــركات الكبــرى مثــل إنــي اإليطاليــة وتوتــال الفرنســية،
شــركات أخــرى هــي :ديليــك اإلســرائيلية ،ونوبــل
وكذلــك شــركة «إي إم إي دي» التــي تحظــى بشــراكة ثــاث
ٍ
إنيرجــي األمريكيــة ،وشــركة غــاز الشــرق المصريــة.
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تحســن مــن شــروط اســتقرارها الداخلــي مــن الناحيــة السياســية واألمنيــة،
 -١٢وفــي حــال اســتطاعت مصــر أن
ِّ
ً
ـول لهــذا المركــز ،خاصـ ً
ـة فــي ظــل احتيــاج االتحــاد األوروبــي إلــى
فســتكون
طرفــا مقنعً ــا لالتحــاد األوروبــي للتحـ ُّ
الغــاز بعــد انخفــاض تصديــر الغــاز الروســي لــه ،وهــى فرصــة ً
أيضــا لتقليــص النفــوذ الروســي داخــل أوروبــا عبــر
الغــاز .واقتصاديًّ ــا ،يُ عَ ــدُّ غــاز المتوســط األرخــص واألســهل بالنســبة إلــى أوروبــا؛ ألنهــا حتــى اآلن ال تعــوِّ ل علــى
حقــول النرويــج فــي بحــر الشــمال بســبب صعوبــة اســتخراجه وتكلفتــه العاليــة .فمنــذ عــام  ٢٠١١وربمــا منــذ عــام
 ،٢٠١٠رأى بعــض الباحثيــن وص َّنــاع القــرار أن ثــروات الغــاز فرصـ ٌ
ـة كبيــر ٌة لتســوية الصــراع بيــن تركيــا وقبــرص
اليونانيــة وإســرائيل ،قــد ينتــج عنهــا حـ ُّـل المســألة القبرصيــة المتأزمــة منــذ الســبعينيات ،وكذلــك فرصــة تعــاون
كبــرى بيــن الــدول األربــع لمـ ِّ
ـد خــط غــاز بيــن إســرائيل وتركيــا وبيــن إســرائيل وقبــرص واليونــان إلــى أوروبــا.31
ً
وكان األمــر ً
ـات دبلوماســية
أيضــا
فرصــة إلعــادة توطيــد العالقــات  -التــي لــم تتوقــف ولكنهــا �أ صيبــت بتداعيـ ٍ
وحساســيات أيديولوجيــة كبيــرة  -بيــن تركيــا وإســرائيل بعــد حــادث الباخــرة مرمــرة وقتــل بعــض أفرادهــا.
وبالفعــل ،فــإن أنقــرة تحتــاج إلــى الغــاز اإلســرائيلي بشــدَّ ة؛ وذلــك لتنويــع مصادرهــا مــن الغــاز ،وتقليــص االعتمــاد
ـبيا علــى الغــاز اإليرانــي والروســي ،وتحديــدً ا اإليرانــي بســبب تكلفتــه .32ولكــن تفاعــل عــدَّ ة عناصــر قــد خــدم
نسـ ًّ
َّ
بتحولهــا إلــى مركــز غــاز إقليمــي.
يتعلــق
موقــع مصــر فــي هــذه الشــبكة مــن العالقــات ،ودعــم موقفهــا فيمــا
ُّ
فـ ً
عالميــا ،وتكاليــف بنــاء محطــات تســييل ،وكذلــك ارتفــاع تكلفــة البحــث واســتخراج
ـأول :انخفــاض أســعار الغــاز
ًّ
وثانيــا :تو ُّتــر
ـب فــي صالــح مصــر صاحبــة الحــظ األوفــر مــن الثــروة.
مزيـ ٍ
ً
ـد مــن الغــاز القبرصــي ،33كل ذلــك صـ َّ
تحســن العالقــات بيــن إســرائيل ومصــر ،قــد عـ َّـزز مــن إتمــام اتفاقيــة
العالقــات بيــن إســرائيل وتركيــا فــي مقابــل
ُّ
تحتيــة لتســييل الغــاز (محطــة إدكــو تحديــدً ا فــي شــمال
الغــاز بيــن القاهــرة وتــل أبيــب ،وكذلــك وجــود بنيــة
َّ
ً
وثالثــا :ســاعد التقــارب المصــري األوروبــي
شــرق مصــر علــى المتوســط) وإمكانيــة مــد الخطــوط بيــن الدولتيــن.
ـص
ـول البوصلــة تجــاه مصــر ،كمــا أن تكلفــة االســتخراج والتســييل أرخـ ُ
وعــدم وجــود نزاعـ ٍ
ـات بينهمــا علــى تحـ ُّ
بالمقارنــة بالجانــب القبرصــي ،باإلضافــة إلــى اســتقرار الوضــع القانونــي للحقــول المصريــة بعــد اتفاقيــات ترســيم
الحــدود بالنســبة إلــى الشــركات المســتثمرة فــي اســتخراج الغــاز .ولكــن انخفــاض أســعار الغــاز بشــكل ٍ عـ ٍّ
ـام ،وحالــة
الكســاد التــي تس ـ َّبب فيهــا وبــاء كوفيــد ١٩-ربمــا تحــدُّ كثيـ ًـرا مــن طمــوح هــذه الــدول ومــن إمكانيــات اســتغالل
يرســخ
الثــروات الطبيعيــة فــي شــرق المتوســط إلنعــاش االقتصــاد بهــا كمــا تطمــح قبــرص تحديــدً ا .34وهــو مــا ِّ
أيضــا إلــى منطقــة ضـ ِّ
ـول المتوســط ً
ـخ
الطابــع الجيوسياســي للصــراع أكثــر .ولكــن ال يجــب إغفــال إمكانيــة تحـ ُّ
ـم فتــح مناطــق اقتصاديــة
استشـ
ـدة للخــروج مــن حالــة التي ُّبــس التــي تس ـ َّبب فيهــا الوبــاء ،ومــن َثـ َّ
ـمارات جديـ ٍ
ٍ
رجــح أن يشــهد منتــدى غــاز شــرق المتوســط -
جديــدة فــي اإلقليــم حتــى فــي ظــل انفخــاض أســعار الغــاز .ويُ َّ
الــذي دُ شــن فــي الســنة األخيــرة بيــن إســرائيل وقبــرص ومصــر واليونــان  -المزيــدَ مــن الفاعليــة .ويُ عَ ــدُّ المنتــدى
ً
أيضــا شــبه تحالــف إقليمــي ضــد تركيــا.
المحور الثالث :السيناريوهات المحتملة (على المدى القريب والمتوسط)
 -١استقرار نسبي لالتفاقية وليبيا:
ً
أول :كمــا أشــرت سـ ً
ـر ً
أيضــا .وفــي ظــل وجــود
ـي جيـ ٍ
ـد ودعـ ٍـم أوروبـ ٍّ
ـابقا ،فــإن االتفاقيــة تحظــى بدعـ ٍـم عربـ ٍّ
ـي كبيـ ٍ
ـات مــن شــأنها زعزعــة أمــن واســتقرار الداخــل األوروبي
إرادة عالميــة لعــدم تفجيــر المتوســط وجعلــه يعـ ّ
ـج بصراعـ ٍ
نفســه ،فيبــدو أن حظــوظ االتفاقيــة فــي النجــاح كبيــر ٌة جــدًّ ا.
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اإلنهاك االقتصادي الذي تعاني منه أغلب دول المتوسط بسبب
االستفادة من موارد
الحروب ثم وباء الكورونا ،سيجعل من محاولة
ِ
بحالة من
تدفع
وفتح أ�فق اقتصادية ومناطق وأسواق
جديدة
ٍ
ٍ
ِ
ً
ملح ًة لهذا اإلقليم
السيولة المالية واالنتعاش االقتصادي
ضرورة َّ
ثانيــا :اإلنهــاك االقتصــادي الــذي تعانــي منــه أغلــب دول المتوســط بســبب الحــروب ثــم وبــاء الكورونــا ،ســيجعل
ً
�أ
ـدة وفتــحِ فــق اقتصاديــة ومناطــق وأســواق تدفــع بحالـ ٍـة مــن الســيولة
مــن محاولــة االسـ
ِ
ـتفادة مــن مــوارد جديـ ٍ
ملحـ ً
ـة لهــذا اإلقليــم .وهــو مــا يدفــع باتجــاه تقــارب وجهــات النظــر بشــأن
الماليــة واالنتعــاش االقتصــادي ضــرور ًة َّ
ليبيــا والصــراع فيهــا ،وكذلــك جعــل المتوســط بحيــر ًة هادئـ ً
ـة لصالــح الغــاز والنفــط.
ً
ملهمــا لبقيــة دول المتوســط لترســيم حدودهــا البحريــة مــع بعضهــا البعــض.
نموذجــا
ثالثــا :قــد تصبــح االتفاقيــة
ً
ً
َّ
ويتوقــع الباحــث دخــول لبنــان وســوريا وإســرائيل فــي هــذه العمليــة خــال الســنوات الثــاث المقبلــة.
ـرة الحترامهــا وتوافقهــا مــع قانــون البحــار واألمــم المتحــدة.
رابعً ــا :ســتحظى االتفاقيــة بشـ
ـرعية قانونيـ ٍـة كبيـ ٍ
ٍ
وســيكون مــن الصعــب علــى تركيــا الطعــن عليهــا؛ وذلــك ألن كلًّ مــن تركيــا وإســرائيل لــم توقعــا علــى االتفاقيــة.
َّإل أن هــذا االســتقرار النســبي والفعَّ ــال لالتفاقيــة يُ شــترط فيــه مسـ ً
ـبقا عــدم اإلطاحــة الكاملــة بتركيــا مــن غــاز
المتوســط .وهــو أمــر عســير فــي ظــل قانــون البحــار ونزاعــات تركيــا المختلفــة مــع أغلــب دول شــرق المتوســط
األوروبيــة ،مثــل قبــرص واليونــان.
انفجار المتوسط:
إقليمية داخل شرق المتوسط؟
حرب
هل يمكن أن تدفع االتفاقية باتجاه
ٍ
ٍ
ً
ـتراتيجية فــي منتهــى الخطــورة والنجــاح والفاعليــة ،وهــى قطــع الخطــوط
فــي الحقيقــة ،إن مصــر قــد قــادت اسـ
ً
مفروضــا علــى القاهــرة مــن تركيــا مــن خــال ليبيــا
العســكرية علــى تركيــا وقلــب منطــق الحصــار الــذي كان
والجماعــات المتشـ ِّ
ـددة واإلرهابيــة علــى حدودهــا وفــي الداخــل المصــري ،ذلــك علــى المســتوى االســتراتيجي؛
ولكنهــا لــم ُتفعَّ ــل عســكريًّ ا مــن الناحيــة الميدانيــة إلــى اآلن .كمــا أن تلويــح مصــر باســتخدام القــوة العســكرية
ـد ضــد مصــر فــي ليبيــاَّ ،
ـرب
وإل نشــبت حـ ٌ
ـر تجــاه أي تصعيـ ٍ
المباشــرة فــي ليبيــا قــد جعــل تركيــا فــي مــأزق ٍ كبيـ ٍ
واسـ ٌ
ـعة بيــن الدولتيــن وقيــام مصــر بالتوغــل عســكريًّ ا داخــل ليبيــا.
باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،فــإن خطــوة مصــر األخيــرة مــن خــال ترســيم الحــدود مــع اليونــان قــد نقلــت الصــراع
إقليمي متعـ ِّ
ـدد األطــراف .وهــى اســتراتيجية معروفة
ٍّ
بينهــا وبيــن أنقــرة مــن صــراعٍ ثنائـ ٍّ
ـي حــول ليبيــا إلــى صــراعٍ
عســكريًّ ا بتوســيع رقعــة الحلفــاء وإجبــار العــدو علــى ارتــكاب أفعــال ٍ عدائيــة مــن الناحيــة العســكرية والسياســية
ـة واسـ ً
ـة إقليميـ ً
ـدام بيــن القاهــرة وأنقــرة تكلفـ ً
ـعة ،كمــا أن
أو الرضــوخ لألمــر الواقــع .فقــد أصبحــت تكلفــة أي صـ ٍ
عمليــا اتفاقيــة حكومــة الوفــاق وأنقــرة.
االتفاقيــة األخيــرة قــد مزقــت
ًّ
متوقــع بســبب تكلفتــه ومعارضــة الــدول الكبــرى لــه .ولكــن يجــب أن َّ
َّ
يظل في الحســبان
َّإل أن هــذا الســيناريو غيــر
وإقليميا.
داخليــا
فــي ظــل وضــع تركيــا المــأزوم
ًّ
ًّ
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باإلضافة إلى ما سبق ،فإن خطوة مصر األخيرة من خالل
ترسيم الحدود مع اليونان قد نقلت الصراع بينها وبين أنقرة
ِّ
متعدد األطراف
إقليمي
ٍّ
ٍّ
ثنائي حول ليبيا إلى صراعٍ
من صراعٍ
تأزيم المتوسط:
علــى الرغــم مــن محدوديــة الفعــل التركــي ،وتماســك التحالــف اليوناني-المصــري ،فمــا زال لــدى تركيــا بعــض
أوراق الضغــط التــي يمكــن مــن خاللهــا تأزيــم المتوســط وعــدم تمكيــن األطــراف المختلفــة مــن االســتفادة مــن
مــوارده بشــكل ٍ آمــن ٍ وكــفء ،ومــن ذلــك:
■تفجير الوضع الداخلي في ليبيا ،والمزيد من دعم الجماعات المسلحة المناوئة لمصر.
■العمــل علــى عــدم اســتقرار الجانــب األوروبــي مــن شــرق المتوســط مــن خــال قبــرص الشــمالية .وقبــرص
دوليــا ،وال يعتــرف بهــا َّإل تركيــا منــذ عــام  ،١٩٧٤وقــرار األمــم المتحــدة بفصــل
ـرف بهــا
الشــمالية دولــة غيــر معتـ ٍ
ًّ
الجانبيــن القبرصــي اليونانــي والقبرصــي التركــي عــن بعضهمــا البعــض .وهــى أزمــة مســتمرة إلــى يومنــا هــذا.
■استمرار تركيا في التنقيب في الحدود اليونانية والقبرصية.
مؤخرا.
■استمرار التحرش البحري بين السفن التركية والسفن األوروبية ،كما حدث مع فرنسا واليونان
ً
مهمــة علــى الجانــب األوروبــي ،وهــي ورقــة الالجئين .وهــي ورقة يخشــى منها
■مــا زال لــدى تركيــا ورقــة ضغــط َّ
ـوح بهــا أردوغــان أكثــر مــن مــرة .كمــا أن لــدى تركيــا نفـ ً
اجتماعيــا واقتصاديًّ ــا
ـوذا واســعً ا
األلمــان تحديــدً ا ،وقــد لـ َّ
ًّ
ِّ
المحلليــن للذهــاب إلــى القــول :إن تركيــا مــا
داخــل بعــض الــدول األوروبيــة ،وأبرزهــا ألمانيــا .وهــو مــا يدفــع بعــض ً
زال لديهــا اليــد العليــا فــي ملــف شــرق المتوســط بشــكل عــامَّ .35إل أن الباحــث ال ِّ
يرجــح ذلــك؛ ألن تركيــا فــي هــذه
اللحظــة مــن الصــراع تقــف بــا حلفــاء .ولكــن هــذا ال ينفــي قــوة ورقــة الالجئيــن.
■تحــاول تركيــا الضغــط علــى مصــر فــي مفاصــل داخــل العمــق األفريقــي .إذ تعـ ِّـزز أنقــرة مــن عالقاتهــا بأثيوبيــا
ـبيا فــي الصومــال .وكذلــك تحــاول خلـ َ
ـر لهــا بالتعــاون مــع قطــر
ـق وجـ ٍ
ـوي نسـ ًّ
مؤخـ ًـرا ،كمــا لديهــا حضــور قـ ٌّ
ـود كبيـ ٍ
ـوة إقليميـ ٍـة لهــا فــي هــذه
ـاء قـ ٍ
فــي الســودان .ولكــن هــذا األمــر ســيتطلب عــدَّ ة سـ ٍ
ـنوات حتــى تســتطيع أنقــرة بنـ َ
ـوي بــا شـ ٍّ
ـك علــى المــدى المتوســط والبعيــد فــي تطويــق مصــر وتوســيع رقعــة نفــوذ
المناطــق ،ولكنــه عامــل قـ ٌّ
ـم المزيــد مــن تقويــة أذرعهــا داخــل ليبيــا والتأثيــر مــر ًة أخــرى فــي شــرق المتوســط.
تركيــا فــي أفريقيــا ،ومــن َثـ َّ
ِّ
خليــط بيــن األول
ويرجــح الباحــث أنــه علــى المــدى القريــب والمتوســط ،فالســيناريو األقــرب للحــدوث هــو
ٌ
والثالــث.

ما زال لدى تركيا ورقة ضغط مهمَّ ة على الجانب األوروبي ،وهي
ً
تحديدا ،وقد
ورقة الالجئين .وهي ورقة يخشى منها األلمان
ً
نفوذا واسعً ا
لوَّ ح بها أردوغان أكثر من مرة .كما أن لدى تركيا
اجتماعيا واقتصاديًّ ا داخل بعض الدول األوروبية ،وأبرزها ألمانيا
ًّ
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