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االفتتـــاحيـــة

تركيا تدفُع نحو حرب 
إقليمية في ليبيا

في ظل تحشيد تركي كبير، استعدادا لمعركة سرت والجفرة وسط ليبيا. جاء طلب البرلمان 
الليبي رسميا من مصر التدّخل لدعم الجيش الوطني الليبي لـ«دحر العدوان التركي«، كمعطى 
جديد يزيد من تعقيد قراءة المشهد الليبي في بعديه المحلي والدولي، والعسكري والسياسي.

مجلة »المرصد«

في مواجهة التحذيرات والمبادرة المصرية:
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ورفضها  الصريحة  التركية  التهديدات 
إلنهاء  الّدولية  والمساعي  المبادرات  لكل 
حالة الحرب في ليبيا عبر وكالئها المحليين 
للحوار  فرصة  وإعطاء  الليبي،  الجيش  ضد 
»خمسة  العسكري  جينيف  ولحوار  السياسي 
عسكرّية  تحشيدات  ترافقها  خمسة«،  زايد 
كبيرة جدا على األرض نقلتها تقارير إعالمية 

وأكدتها مصادر رسمية. 
تواصل تركيا نقل منظومات الدفاع الجوي 
المرتزقة  تدفق  يتواصل  كما  والتشويش، 
األتراك،  العسكريين  والخبراء  السوريين 
للميلشيات  العسكرية  األرتال  وتدفق 
محاور  من  القريبة  المراكز  نحو  المحلّية 
القتال غرب مدينة سرت. في المقابل يؤّكد 
لخوض  التامة  جاهزيته  على  الليبي  الجيش 
لكل االستعداد  إتمامه  الحرب، مشددا على 

الالزمة لـ«رد العدوان التركي«.
العسكري  التأهب  وحالة  التحشيد  هذا 
الكبيرين يجعل المشهد الليبي مفتوحا على 
شكال  ستأخذ  وطاحنة  واسعة  حرب  إمكانية 
إقليميا ودوليا صريحا بعد ما تقّدم البرلمان 
من  للتدّخل  مصر  إلى  بطلب  رسمًيا  الليبي 
أجل الّدعم العسكري للجيش الوطني الليبي 

في مواجهة تركيا ووكالئها المحليين. 
النائب  بحسب  المصري،  التدخل  طلب 
ليبيا ومصر«،  »يأتي في صالح  التكبالي  علي 
المرصد  مجلة  مع  حوار  في  التكبالي  وقال 
مجلس  وجد  »عندما  األسبوع:  هذا  لعدد 

التهديدات التركية الصريحة ورفضها لكل المبادرات 

والــمــســاعــي الــّدولــيــة إلنــهــاء حــالــة الــحــرب فــي ليبيا عبر 

فرصة  وإعطاء  الليبي،  الجيش  ضد  المحليين  وكالئها 

الــعــســكــري »خمسة  الــســيــاســي ولـــحـــوار جينيف  لــلــحــوار 

زايد خمسة«، ترافقها تحشيدات عسكرّية كبيرة جدا 

عــلــى األرض نــقــلــتــهــا تــقــاريــر إعــالمــيــة وأكــدتــهــا مــصــادر 

رسمية. 



4 الخميس  ١٦  يونيو  ٢0٢0             العدد: ١٢١ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

النواب أن األتراك لم يرتدعوا ويقبلوا بالسالم قام بطلب المساعدة من مصر التي تفهم 
جيدا الخطر التركي على ليبيا والمنطقة لذلك فإنها تدافععن أمنها القومي وأمن الليبيين 

القومي وهناك تعاضد بين الجيشين ولن تستطيع تركيا الصمود في ليبيا«. 
الوحيد  الشرعي  الممثل  وبإعتباره  المصري،  الّدعم  طلب  بيان  في  النواب  مجلس  وكان 
بما  »ترحيبه  على  أّكد  قد  تعبيره،  وفق  الحرة،  واُلممثل إلرادته  الليبي  الشعب  المنتخب من 
جاء في كلمة الرئيس المصري بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تظافر الجهود 
بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر اُلمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك 

وُيحقق األمن واالستقرار في بالدنا والمنطقة«.
وأضاف المجلس في بيانه »للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية األمن القومي الليبي 
والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا«. وتابع: »تصدينا للغزاة يضمن 
ومقدرات  ثروات  ويحفظ  ووحدتها،  ليبيا  سيادة  ويحفظ  الليبي  الوطني  القرار  استقاللية 
وفقا  الليبي  للشعب  اُلعليا  الكلمة  وتكون  المستعمرين،  الغزاة  أطماع  من  الليبي  الشعب 

إلرادته الحرة ومصالحه العليا«.
لهذا  »المرصد«  مجّلة  مع  له  الديهي يشير، في حوار  الدولية محمد  العالقات  في  الخبير 
األسبوع، إلى أّن هذه المطالبة الرسمية من البرلمان الليبي بتدخل مصر »تأتي بعد تأكد 
البرلمان الليبي فشل أي حل سياسي لتهدئة األوضاع في ظل السعي التركي الدؤوب إلبطال 

أي عملية سياسية هدفها تهدئة األوضاع في الداخل الليبي وتحقيق االستقرار في ليبيا«.
عبدالفتاح  المصري  الرئيس  وكان 
السيسي، قد أعلن منذ أسابيع عن استعداد 
عن  للدفاع  الليبية  القبائل  لمساعدة  بالده 
خالل  المصري  الرئيس  قال  حيث  بالدها، 
حدود  قرب  جوية  قاعدة  في  ألقاها،  كلمة 
 1200 نحو  طولها  يبلغ  التي  الغربية  مصر 
كيلومتر مع ليبيا: »نحن مستعدون لتدريب 
تحت  وتسليحهم  وتجهيزهم  القبائل  شباب 
»مصلحة  أن  مؤكدا  القبائل«،  زعماء  إشراف 
مستقرة  تكون  أن  ليبيا  في  الوحيدة  مصر 

وآمنة«.

الديهي يشير، في  الدولية محمد  الخبير في العالقات 

حوار له مع مجّلة »المرصد« لهذا األسبوع، إلى أّن هذه 

مصر  بتدخل  الليبي  البرلمان  مــن  الرسمية  المطالبة 

»تأتي بعد تأكد البرلمان الليبي فشل أي حل سياسي 

ــتـــركـــي الــــــدؤوب  لــتــهــدئــة األوضــــــــاع فــــي ظــــل الـــســـعـــي الـ

إلبطال أي عملية سياسية هدفها تهدئة األوضــاع في 

الداخل الليبي وتحقيق االستقرار في ليبيا«.
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واضح  دفع  بل  السياسي،  للحوار  عودة  ألي  تركي  رفض  مقابل  في  التطورات  هذه  تأتي 
نحو المواجهة العسكرّية والتأكيد على دخول سرت والجفرة قبل البدء في أي خطوات حوار 
سياسي، وهو الخط الذي اعتبره الرئيس السيسي في خطابه المذكور »خطا أحمرا« لن تسمح 
مصر ألي كان بتجاوزه، مما يشير إلى أن تركيا تدفع عبر وكالئها المحليين وعشرات اآلالف 
ضد  ومباشرة  فعلية  عسكرّية  مواجهة  نحو  ليبيا،  في  تكديسهم  يتم  الذين  المرتزقة  من 

الجيشين الليبي والمصري.
الديهي في حواره مع مجلة »المرصد« أشار إلى أن »مصر لن تتدخل عسكريا بصورة كاملة، 
بجميع أفرع القوات المسلحة المصرية من قوات جوية وبرية وبحرية أن لزم األمر، إال في حالة 
العناد التركي والتدخل التركي بصورة فجة ليس له حل إال التدخل العسكري الشامل«. وبتابع 
الديهي بالقول أنّه »في هذه الحالة نحن نتحدث عن صراع إقليمي قد ينشأ في ليبيا يمتد 

إلى دول أخرى ويهدد األمن واالستقرار في المنطقة«.
يبدو التعنت التركي وكأنه دفع ممنهج نحو إدخال المنطقة في دّوامة صراعات متواصلة 
توظف  أصبحت  التي  تركيا  أخرى.  وتهديد  للّدول  وتفكك  فوضى  من  يتبعها  وما  وعنيفة 
الجماعات  على  وتراهن  اإلقليمية  مصالحها  صراعات  في  والمتطرفة  المسلحة  الميلشيات 
تحويل  عن  بحث  وكأنه  يبدو  مشاريعها،   لخدمة  وتوظيفهم  الّدول  اختراق  في  اإلسالمية 

لـ«تسمين«  فضاءات  إلى  العربية  الساحات 
الميلشيات. تجارة تبدو مربحة إلى حد اآلن 
بالنسبة لتركيا. سياسة »تسمين« الجماعات 
اإلسالمية بتمكينها من السالح في الساحات 
إلى  للوصول  وإعالميا  سياسيا  ودعمها 
من  معارضة  كأجسام  تقويتها  أو  السلطة 
والمصالح  التركية  المنافع  خدمة  أجل 
االقتصادّية للشعب التركي و«األمة التركية«. 
الشءي آخر وراء إصرار تركيا على دخول سرت 
وإقليمية  دولية  بحرب  والمجازفة  وجفرة 
على  والسيطرة  صريحة  نفطية  أطماع  إال 
التركي  الهدف  البالد.  وسط  في  النفطي 
ثروات  نهب  األخرى:  عناوينه  كانت  ومهما 

الليبيين إلنعاش اقتصاد األتراك. 

تــأتــي هـــذه الــتــطــورات فــي مــقــابــل رفـــض تــركــي ألي عــودة 

لــــلــــحــــوار الــــســــيــــاســــي، بـــــل دفـــــــع واضـــــــــح نــــحــــو الـــمـــواجـــهـــة 

العسكرّية والتأكيد على دخول سرت والجفرة قبل البدء 

فــي أي خــطــوات حـــوار ســيــاســي، وهــو الــخــط الـــذي اعتبره 

الــرئــيــس الــســيــســي فـــي خــطــابــه الـــمـــذكـــور »خــطــا أحــمــرا« 

لن تسمح مصر ألي كان بتجاوزه، مما يشير إلى أن تركيا 

تدفع عبر وكالئها المحليين وعشرات اآلالف من المرتزقة 

لــيــبــيــا، نــحــو مــواجــهــة عسكرّية  الــذيــن يــتــم تكديسهم فــي 

فعلية ومباشرة ضد الجيشين الليبي والمصري.
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أطماع أردوغان تقود 
تركيا الى مواجهة 
محتملة مع مصر 
البالد  شرق  من  المرة  هذه  يأتي  ليبيا،  في  األوضاع  تطورات  عنه  تكشف  جديد  مشهد 
وتحديدا من مجلس النواب الليبي الذي أقر خطوة جديدة بدعوته رسميا القوات المسلحة 
المصرية للتدخل العسكري في ليبيا دعما لليبيين في حربهم ضد االحتالل التركي الذي 
يسعى للسيطرة على الحقول النفطية ونهب ثروات البالد دعما القتصاد أنقرة المتداعي. 

عبدالباسط غبارة
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الليبي الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب  النواب  البيان أن »مجلس  وجاء في 
المصري  الرئيس  كلمة  في  جاء  بما  ترحيبه  على  يؤكد  الحرة،  إلرادته  واُلممثل  الليبي 
بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تظافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر 
بما يضمن دحر اُلمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك وُيحقق األمن واالستقرار في 

بالدنا والمنطقة«. 
إذا  الليبي والمصري  القومي  التدخل لحماية األمن  المصرية  المسلحة  »للقوات  وأضاف 
رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا«. وتابع: »تصدينا للغزاة يضمن استقاللية 
القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي 
الحرة  إلرادته  وفقا  الليبي  للشعب  اُلعليا  الكلمة  وتكون  المستعمرين،  الغزاة  أطماع  من 

ومصالحه العليا«. 
وانتهاك  سافر  تركي  لتدخل  تتعرض  البالد  أن  إلى  الليبي  النواب  مجلس  بيان  وأشار 
لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البالد وسلطة األمر الواقع 
الخاضعة لهم. وأوضح أن »مصر تمثل عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة األصعدة األمنية 
ليبيا بشكل مباشر  التركي يهدد  التاريخ، وأن االحتالل  واالقتصادية واالجتماعية على مر 
ودول الجوار في مقدمتها مصر، والتي لن تتوقف إال بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي«. 
ولم يكن طلب التدخل العسكري المصري بمفاجئ، فقد سبق أن أكد المستشار عقيلة 
التدخل  مصر  من  رسمًيا  سيطلب  الليبي  الشعب  أن  الليبي،  النواب  مجلس  رئيس  صالح، 
القومي  واألمن  الليبي  القومي  األمن  على  الحفاظ  ضرورات  اقتضت  إذا  عسكرية  بقوات 

النفس  عن  شرعًيا  دفاعا  وذلك  المصري، 
والمسلحة  اإلرهابية  الميليشيات  قيام  حال 
عنه  تحدث  الذي  األحمر  الخط  بتجاوز 
مدينتي  تجاوز  ومحاولة  السيسي  الرئيس 

سرت أو الجفرة. 
وكالة  بثتها  تصريحات  في  صالح  وقال 
الرسمية،  المصرية  األوسط«  الشرق  »أنباء 
حال  »في  الماضي،  يونيو/حزيران   24 في 
القوات  تدخل  سنطلب  سرت  اختراق 

تــوجــه وفــد مــن المجلس األعــلــى لشيوخ وأعــيــان القبائل 

الليبية، األربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، إلعالن 

تأييد القبائل للدعوة التي أطلقها مجلس النواب الليبي 

المنتخب للقوات المسلحة المصرية بالتدخل عسكريا 

في البالد لحفظ األمن القومي. 
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لحماية  المصري  التدخل  سيكون  وحينها  الليبي،  الجيش  لمساندة  المصرية  المسلحة 
حقوقها«. كما أوضح صالح أن الشعب الليبي بجميع مكوناته، سواء في الغرب أو الشرق أو 
الجنوب، يؤيد جهود الرئيس السيسي لوقف إطالق النار، وحقن دماء الليبيين، والحفاظ على 

األمن القومي الليبي. 
وقوبل قرار البرلمان الليبي بطلب التدخل المصري بتأييد من القبائل الليبية، حيث قال 
المشروع  الليبية تقف ضد  »القبائل  أن  له  بيان  ليبيا، في  المجلس األعلى لمشايخ وأعيان 
بقوة  بالوقوف  الليبيين  المجلس  وطالب  قوة«.  من  لديها  ما  بكل  له  وستتصدى  التركي 
خلف قيادته السياسية والعسكرية ومساندة الجيش المصري في حال تقدمت قواته لردع 
العدوان التركي«. وقال المجلس إن »التصعيد التركي جاء بعد رفض الشعب الليبي إعادة 

تصدير النفط تحت سلطة مصرف ليبيا المركزي الموالي لحكومة فايز السراج وتركيا«. 
من جهته، أكد عضو المجلس األعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، منصور بسيس، أن القبائل 
الليبية، تدعم ما جاء في بيان مجلس النواب الليبي، حول دعوة الجيش المصري للتدخل في 
ليبيا. ونقلت »سكاي نيوز عربية«، عن بسيس تشديده على أن القبائل الليبية، ستقف ضد 

التدخل التركي، وستتصدى له بكل ما أوتيت من قوة. 
هذا وتوجه وفد من المجلس األعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية، األربعاء، إلى العاصمة 
المصرية القاهرة، إلعالن تأييد القبائل للدعوة التي أطلقها مجلس النواب الليبي المنتخب 

للقوات المسلحة المصرية بالتدخل عسكريا في البالد لحفظ األمن القومي. 
لـ«بوابة  تصريح  في  عميد،  أبو  مبروك  د.  ورشفانة  لقبائل  األعلى  المجلس  رئيس  وقال 
مصر  جمهورية  إلى  تتجه  سوف  وسياسة  اجتماعية  وطنية  قيادات  إن  اإلخبارية«،  إفريقيا 
اتفاقية  بتفعيل  والدفع  الشقيقين،  الشعبين  بين  المواقف  تنسيق  إطار  في  اليوم  العربية 

بدعم  والمطالبة  المشترك  العربي  الدفاع 
النواب  مجلس  خالل  من  المسلحة  القوات 
العربية  المسلحة  للقوات  العامة  والقيادة 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  الليبية، 
ليبيا وسيادتها وحماية  التي تضمن وحدة 
اإلرهاب  محاربة  من  يمكنها  وبما  شعبها 
وصد الغزو الخارجي وبسط السيطرة على 

كامل ليبيا برا وبحرا وجوا. 
للموقف  دعمها  مرارا  القبائل  وأكدت 

قــوبــل قــــرار الــبــرلــمــان الــلــيــبــي بــطــلــب الــتــدخــل الــمــصــري 

األعلى  المجلس  قــال  حيث  الليبية،  القبائل  مــن  بتأييد 

لــه أن »الــقــبــائــل الليبية  بــيــان  لمشايخ وأعــيــان ليبيا، فــي 

تقف ضد المشروع التركي وستتصدى له بكل ما لديها 

من قوة«.
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المصري من األزمة الليبية، وناشدت القاهرة بالتدخل للتصدي للغزو التركي، حيث كشف 
عبد الكريم العرفي الناطق الرسمي باسم المجلس األعلى لمشايخ وأعيان ليبيا عن إعداد 
الرئيس  لدعوة  استجابة  وتسليحهم،  لتدريبهم  الشباب  المتطوعين  من  قوائم  القبائل 
المصري عبد الفتاح السيسي من قتال من وصفهم بالمستعمرين األتراك وميليشياتهم 
سيقفون  كما  ليبيا،  لثروات  اإلخوان  بنهب  يسمحوا  لن  أنهم  على  مشددا  المرتزقة،  من 

بوجه طموحات وأحالم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أراضيهم. 
ونقلت »العربية. نت«، في يونيو/حزيران الماضي، عن العرفي تأكيده »إن جميع القبائل 
فتحت باب التطوع، للشباب الراغبين في القتال ضد المستعمرين األتراك، الطامعين في 
قائمة  ومجلسها  قائدها  طريق  عن  جهزت  قبيلة  كل  أن  وأوضح  ومواردها«.  البالد  ثروات 

بأسماء الشباب الذين سيتم تدريبهم وتسليحهم بالتنسيق بين الجيش الليبي ومصر. 
وجاءت هذه التصريحات بعد إعالن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن استعداد 
بالده لمساعدة القبائل الليبية للدفاع عن بالدها، حيث قال الرئيس المصري خالل كلمة 
نحو  طولها  يبلغ  التي  الغربية  مصر  حدود  قرب  جوية  قاعدة  في  الفائت،  الشهر  ألقاها، 
القبائل وتجهيزهم وتسليحهم  ليبيا: »نحن مستعدون لتدريب شباب  1200 كيلومتر مع 
تحت إشراف زعماء القبائل«، مؤكدا أن »مصلحة مصر الوحيدة في ليبيا أن تكون مستقرة 

وآمنة«. 
كبير  بترحيب  السيسي  موقف  وقوبل 
وفي  الليبية،  الشعبية  الفعاليات  قبل  من 
األغلبية  تمثل  التي  القبائل  مقدمتها 
الساحقة للشعب الليبي. وقال الشيخ صالح 
الفاندي، رئيس مجلس مشايخ وأعيان ليبيا، 
تصريحات  إن  تلفزيونية  تصريحات  في 
ورؤوس  معنويات  رفعت  السيسي  الرئيس 
كيان  ومصر  ليبيا  أن  وخصوصًا  الليبيين، 

واحد، وأمنهما واحد. 
أّن الجيش المصري هو  وأوضح الفاندي 
مضيفًا  العربية،  للمنطقة  األمان  صمام 
كانوا  قبيلة  شيخ  آالف   5 بصوت  يتكلم  أنه 
قد اجتمعوا في مدينة ترهونة في شباط/

أكدت القبائل مرارا دعمها للموقف المصري من األزمة 

الــلــيــبــيــة، ونـــاشـــدت الــقــاهــرة بــالــتــدخــل لــلــتــصــدي للغزو 

التركي، حيث كشف عبد الكريم العرفي الناطق الرسمي 

باسم المجلس األعلى لمشايخ وأعيان ليبيا عن إعداد 

الــقــبــائــل قـــوائـــم مـــن الــمــتــطــوعــيــن الـــشـــبـــاب لــتــدريــبــهــم 

وتــســلــيــحــهــم، اســتــجــابــة لـــدعـــوة الــرئــيــس الــمــصــري عبد 

بالمستعمرين  وصفهم  مــن  قــتــال  مــن  السيسي  الــفــتــاح 

األتراك وميليشياتهم من المرتزقة.
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»نحن  الفاندي:  وتابع  باسمهم.  اليوم  يتحدث  الذي  مجلسهم  وأسسوا  الماضي،  فبراير 
السافر، ونشكر جميعًا موقف مصر على  التركي  للتصدي لالستعمار  أتم االستعداد  على 
 %90 بلسان  يتحدث  الليبية  القبائل  مشايخ  مجلس  أن  مؤكداً  السيسي«،  الرئيس  خطاب 

من القبائل الليبية«. 
من  عدد  أهالي  خرج  حيث  كبير،  ليبي  شعبي  بتأييد  المصري  الرئيس  بيان  قوبل  كما 
للخطوة  ومؤيدين  التركي  بالغزو  منددين  وليبيا  مصر  أعالم  حاملين  الليبية  المدن 
المدني وحكماء  المجتمع  »نتقدم نحن مؤسسات  بيان:  أهالي طبرق في  وقال  المصرية. 
وأعيان ومشايخ ومواطنين مدينة طبرق ودار السالم ليبيا بتأييد كلمة الرئيس السيسي 
السورية  والمليشيات  التركي  والعدوان  الغزو  ضد  الليبي  والشعب  ليبيا  بجانب  للوقوف 

المسلحة«. 
وبالعودة الى الموقف المصري من األزمة الليبية، نشير الى أن القاهرة اتجهت الى الطرق 
الدبلوماسية للوصول الى تسوية شاملة في البالد. ففي 6 يونيو/حزيران الماضي، طرحت 
ليبيا، والقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.  السلمية في  العودة للحلول  مصر مبادرة تضمن 
وتضمنت المبادرة المصرية التي أطلق عليها »إعالن القاهرة« التأكيد على وحدة وسالمة 
مجلس  وقرارات  الدولية  والمبادرات  الجهود  كافة  واحترام  واستقاللها،  الليبية  األراضي 
األمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية 

وطنية ليبية ليبية مالئمة إلحياء المسار السياسي برعاية األمم المتحدة. 
لكن حكومة الوفاق وبأوامر من تركيا أعلنت رفضها للمبادرة واستمرارها في التصعيد 
الرئيس  مستشار  لسان  على  ذلك  وجاء  المصرية  المبادرة  انقرة  رفضت  فيما  العسكري، 
وحفتر،  للسيسي  صورة  على  علق  الذي  »تويتر«،  في  حسابه  على  أقطاي،  ياسين  التركي، 
يسعى  التي  الصحفية  المؤتمرات  هذه  مثل  نرى  أن  والمؤسف  المحزن  »من  بالقول: 

لنفخ  قوة  من  أوتوا  ما  بكل  منظموها 
قد  ونفوس  ماتت  قد  أبدان  في  الروح 
حد  على  دفنه«.  الميت  إكرام   . بليت. 

زعمه. 
واصلت  الرفض،  هذا  من  وبالرغم 
القاهرة جهودها الدبلوماسية لتطويق 
األزمة الليبية من خالل الجامعة العربية 
اجتماع  عقد  القاهرة  طلبت  حيث 
على  العربية  الجامعة  لمجلس  طارئ 
تقنية  -عبر  الخارجية  وزراء  مستوى 
تطورات  لبحث  كونفراس-  الفيديو 
الوفاق  حكومة  لكن  ليبيا.  في  األوضاع 
واصلت تعنتها لتعلن رفضها لالجتماع  
المغلق  واعتبرت خارجيتها أن االجتماع 

ملفات  لمناقشة  يصلح  ال  الفيديو  عبر 
ونقاشات  مداوالت  إلى  تحتاج  شائكة 

معمقة. 
واألطماع  التعنت  هذا  وقع  وعلى 
أكثر  المصري  الرد  كان  المكشوفة، 
الرئيس  اعالن  مع  المرة،  هذه  صرامة 
المصري، إن تجاوز مدينة سرت وقاعدة 
الليبية تعتبر بمثابة »خط  الجفرة الجوية 
ما  وهو  القومي«،  »وأمنها  لبالده  أحمر« 
الرفض  عن  للتراجع  الوفاق  حكومة  دفع 
اجتماع  في  تمثيلها  تخفيض  واعالن 
اإلعالمي  المكتب  وذكر  العربية،  الجامعة 
أن   ليبيا  الوفاق  بحكومة  الخارجية  لوزارة 
قامت بخفض مستوى تمثيلها في اجتماع 

لــم يــكــن طــلــب الــتــدخــل الــعــســكــري الــمــصــري بــمــفــاجــئ، فقد 

سبق أن أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب 

الليبي، أن الشعب الليبي سيطلب رسمًيا من مصر التدخل 

األمن  على  الحفاظ  ضـــرورات  اقتضت  إذا  عسكرية  بقوات 

القومي الليبي واألمن القومي المصري، وذلك دفاعا شرعًيا 

عــن الــنــفــس حـــال قــيــام الــمــيــلــيــشــيــات اإلرهــابــيــة والمسلحة 

بــتــجــاوز الــخــط األحــمــر الـــذي تــحــدث عــنــه الــرئــيــس السيسي 

ومحاولة تجاوز مدينتي سرت أو الجفرة. 
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الجامعة العربية منتقدة ما اعتبرت ازدواجية المعايير المعمول بها وذلك بسبب عدم عقد 
الحصول على  رغم  الماضي  العام  أبريل من  الوفاق منذ  بها حكومة  التي طالبت  الجلسة 

النصاب. 
حيث  ليبيا،  في  المشبوهة  تحركانها  مواصلة  من  تركيا  تمنع  لم  التطورات  هذه  كل 
تواصلت عمليات نقل المرتزقة الى األراضي الليبية، وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء 
أحمد المسماري، في تصريحات تلفزيونية، إن تركيا قامت بنقل 17 ألف مرتزق سوري إلى 
طرابلس، وعدد من اإلرهابيين، فضاًل عن تزويدهم باألسلحة الثقيلة، مضيفًا أن جماعة 
اإلخوان الليبية هي المسيطرة على مفاصل الغرب الليبي بالتنسيق مع اإلخوان في تركيا، 

وفق قوله. 
وكان المرصد السوري لحقوق اإلنسان، قال »إن فصائل موالية لتركيا جندت 340 طفاًل 
سوريًا دون سن 18 عامًا، من أجل دفعهم الى ساحات القتال في ليبيا إلى جانب ميليشيات 
حكومة الوفاق«. وذكر المرصد أن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى األراضي الليبية حتى 
تقل  340 طفاًل  بينهم  السورية، من  الجنسية  16100 مرتزق، من  نحو  إلى  ارتفعت  اآلن، 

أعمارهم عن 18 عامًا، قتل من بينهم 33 طفاًل. 
سياق  في  تصب  التي  األتراك  المسؤولين  تصريحات  مع  التحركات  هذه  وتتزامن 
التصعيد، وآخرها ما جاء على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، التي قال 
فيها إن حكومة الوفاق لن تستفيد في حال إعالن وقف إلطالق النار اآلن على امتداد خطوط 

القتال الحالية، مشيراً إلى أنه ال بد لـحكومة 
سرت  مدينة  على  السيطرة  من  الوفاق 
الساحلية، والقاعدة الجوية في الجفرة، قبل 

أن توافق على وقف إلطالق النار. 
مقابلة  في  أوغلو،  جاويش  وأضاف 
مع  تتفاوض  بالده  أن  االثنين،  تلفزيونية، 
روسيا إلخراج قوات الجيش الوطني الليبي، 
سرت  من  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة 
فشلت  حال  في  أنه  إلى  مشيراً  والجفرة، 
لعملية  االستعدادات  فإن  المحادثات،  هذه 
وبقي  اكتملت،  قد  هناك  كبيرة  عسكرية 

الفعاليات  قبل  من  كبير  بترحيب  السيسي  موقف  قوبل 

الشعبية الليبية، وفي مقدمتها القبائل التي تمثل األغلبية 

الــفــانــدي،  صــالــح  الشيخ  وقـــال  الليبي.  للشعب  الساحقة 

ــــان لـــيـــبـــيـــا، فــــي تــصــريــحــات  ــيـ ــ رئـــيـــس مــجــلــس مـــشـــايـــخ وأعـ

تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة إن تـــصـــريـــحـــات الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي رفــعــت 

لــيــبــيــا ومــصــر  مــعــنــويــات ورؤوس الــلــيــبــيــيــن، وخــصــوصــًا أن 

كيان واحد، وأمنهما واحد. 
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فقط صدور قرار بشأنها. كما زعم أوغلو إجراء اتصاالت مع مصر خالل الفترة الماضية. 
تصريحات  في  قائال  ذلك  نفى  شكري،  سامح  المصري  الخارجية  وزير  لكن 
تلفزيونية:«رصدت ما تم تداوله بشأن تصريحات وزير الخارجية التركي، بأن هناك تواصال 
عمل  وتنفيذ  التدخل  عن  تركيا  حديث  أن  وأكد  يحدث«.  لم  وهذا  وأنقرة،  القاهرة  بين 
عسكري مباشر في ليبيا، في سرت والجفرة تحديدا، هو أمر خطير، وخرق لقرارات مجلس 

األمن وقواعد الشرعية الدولية، الفتا إلى أن »هذا سيكون تأثيره بالغ الخطورة«. 
الليبية  األراضي  التركي على  للعدوان  المصري على رفض مصر  الخارجية  وزير  وشدد 
قائال أنه لن يكون هناك أي احتمال لعدم التصدي ومواجهة مثل هذا االعتداء الذي يصور 
الوقت  احتالل عثماني تركي على بالدهم في  بأنه فرض  الشقيق  الليبي  الشعب  قبل  من 

الراهن، مضيفا أن الجيش الليبي أكد أنه سيدافع عن أرضه. 
األركان  رئيس  بمرافقة  أكار  خلوصي  التركي  الدفاع  وزير  وصل  الجاري،  الشهر  ومطلع 
زيارة لم يعلن عنها مسبقا. ووعد  الليبية طرابلس، في  العاصمة  إلى  الجنرال يشار غولر، 
الوزير التركي، قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة من أنقرة، باالنتصار، وبحسب وكالة 
إلى  متحدًثا  أكار  قال  الرسيمة  »األناضول« 
طرابلس:«أنتم  في  وأتراك  ليبيين،  جنود 
بذلك،  نؤمن  نحن  وستنتصرون،  حق  على 
طغيانهم،  جزاء  فسيلقون  اآلخرون  أما 
أيًضا  يدعمهم  ومن  هم  وسيخسرون 

وسينهزمون«. على حد زعمه. 
زيارة  إن  الليبي،  للشأن  مراقبون  واشار 
إلى  أكار  خلوصي  التركي  الدفاع  وزير 
لبحث  تأتي  طرابلس،  الليبية  العاصمة 
سرت.  لمعركة  العسكرية  االستعدادات 
وفي هذا السياق، قال سعيد امغيب، عضو 
على  تدوينة  في  الليبي،  النواب  مجلس 
وزير  زيارة  »ملخص  »فيسبوك«،  في  حسابه 
رئيس  برفقه  آكار  خلوصي  التركي  الدفاع 
لم  التي  اليوم  طرابلس  للعاصمة  األركان 

بــالــرغــم مــن هـــذا الـــرفـــض، واصــلــت الــقــاهــرة جــهــودهــا 

الدبلوماسية لتطويق األزمة الليبية من خالل الجامعة 

ــمـــاع طــــارئ  ــتـ الـــعـــربـــيـــة حـــيـــث طــلــبــت الــــقــــاهــــرة عـــقـــد اجـ

لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية 

-عــــبــــر تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو كــــونــــفــــراس- لـــبـــحـــث تــــطــــورات 

الوفاق واصلت تعنتها  ليبيا. لكن حكومة  األوضــاع في 

ــبــــرت خـــارجـــيـــتـــهـــا أن  ــتــ ــا لـــالجـــتـــمـــاع  واعــ لــتــعــلــن رفـــضـــهـ

االجتماع المغلق عبر الفيديو ال يصلح لمناقشة ملفات 

شائكة تحتاج إلى مداوالت ونقاشات معمقة. 
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أجد لها تفسيرا آخر، يعني هل يستطيع وزير الدفاع التركي أو رئيس أركانه قيادة معركة 
سرت المزعومة على األرض أم سيقودها عن طريق الفيديو من مكتبه في أنقرة«. 

ويسعى أردوغان للسيطرة على مدينة سرت كونها مفتاح السيطرة على منطقة »الهالل 
الليبية. ومدينة سرت  النفط  بنسبة 60% من صادرات  والتي تساهم   ، ليبيا  في  النفطي« 
التي لديها حقول نفط مهمة ومرافق تحميل الناقالت، ذات أهمية عسكرية أيًضا، كونها 
مدينة حامية تسمح بالسيطرة على الساحل الليبي بين طرابلس إلى الغرب وبنغازي من 
الشرق. أما الجفرة، فتحتوى على قاعدة جوية تسمح بالسيطرة على المجال الجوي الليبي 
بأكمله، باإلضافة إلى كونها طريًقا رئيسًيا يربط جنوب البالد بالساحل. وخالصة القول ، إن 

السيطرة على الجفرة يعني السيطرة على كل ليبيا. 
والجفرة  تركيا ماضية في محاوالتها الحتالل سرت  أن  الى  الميدانية  التطورات  وتشير 
حيث أكد الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أن الساعات القادمة ستشهد معركة كبرى 
قناة  مع  مقابلة  في  المسماري  وقال  الجفرة.  سرت  بمحيط  واألتراك  الليبيين  بين  فاصلة 
»الحدث«، إن الساعات القادمة ستشهد معركة كبرى بمحيط سرت الجفرة مضيفا رصدنا 

تحركات لقوات الوفاق ومليشياتها في محيط سرت الجفرة. 
وأوضح المسماري أن الجيش ينتظرانطالق المعارك في أي لحظة وأنه لم يقوم بالهجوم 
أنه اتخذ كل ما يلزم ورصد كل اإلمكانيات  التقدم موضحا  لكنه سيردع أي قوات تحاول 

للهالل  للوصول  الوفاق  محاولة  إلفشال 
مصالح  يحمي  الجيش  أن  حيث  النفطي 
من  األجانب  والشركاء  الليبي  الشعب 
أن  وأكد  الليبي.  بالنفط  معنية  شركات 
فقط  ليبية  تكون  لن  القادمة  المعركة 
مبينا  وأجنبيا  إقليميا  تدخال  وستشهد 
واليونان  األوروبي  االتحاد  عادت  تركيا  أن 
اتجاهات  وأرسلت رسائل سلبية في  ومصر 

عديدة. 
في  الليبي،  الوطني  الجيش  وتعهد 
مؤكداً  التركية«،  القوات  بـ«ردع  سابق  وقت 
نفذ  فيما  عسكري«.  عمل  »ألي  جاهزيته 
الماضية  األيام  خالل  المصري،  الجيش 
»حسم  مسمى  تحت  عسكرية  مناورات 

كل هذه التطورات لم تمنع تركيا من مواصلة تحركانها 

المشبوهة في ليبيا، حيث تواصلت عمليات نقل المرتزقة 

الــى األراضــي الليبية، وقــال الناطق باسم الجيش الليبي 

الـــلـــواء أحــمــد الــمــســمــاري، فــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، إن 

تــركــيــا قــامــت بنقل 17 ألـــف مــرتــزق ســـوري إلـــى طــرابــلــس، 

ــــدد مـــن اإلرهـــابـــيـــيـــن، فـــضـــاًل عـــن تـــزويـــدهـــم بــاألســلــحــة  وعـ

الثقيلة، مضيفًا أن جماعة اإلخوان الليبية هي المسيطرة 

ــــوان في  عــلــى مــفــاصــل الـــغـــرب الــلــيــبــي بــالــتــنــســيــق مـــع اإلخــ

تركيا، وفق قوله. 
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2020«، بالقرب من الحدود الليبية، ، وذلك في إطار خطة التدريب 
اعتبرها  والتي  المسلحة،  القوات  ووحدات  لتشكيالت  القتالي 
مراقبون رسالة قوية بأن الجيش المصري جاد في مسألة 

تدخله لردع العدوان التركي. 
وتتصاعد مؤشرات مواجهة عسكرية بين مصر 
أطماع  وراء  لهثا  األخيرة  تعنت  ظل  في  وتركيا 
أردوغان، التي تمثل خطرا على ليبيا والمنطقة. 
العباني،  محمد  الليبي  البرلمان  عضو  وقال 
أن  اللندنية،  العرب  لصحيفة  تصريح  في 
التنظيمات  ودعمه  المباشر  التركي  الوجود 
يمثالن  المسلحة  والعصابات  اإلرهابية 
وبقية  ومصر  ليبيا  من  لكل  كبيراً  تهديداً 
عن  أردوغان  »تراجع  مستبعداً  الجوار،  دول 
القاهرة  تصبح  وقد   . التوسعية.  أحالمه 

مجبرة على المواجهة العسكرية«. 
»فوربس«  مجلة  اعتبرت  لها،  تقرير  وفي 
تحذيراتها  في  جادة  مصر  أن  األمريكية، 
تدخله  بشأن  أردوغان  طيب  رجب  للرئيس 
من  قرار  أي  وأن  ليبيا،  في  المباشر  العسكري 
القوات  ضد  شاملة  مواجهة  في  بالدخول  أنقرة 
التقرير  وأشار  كبيرة.  مغامرة  سيكون  المصرية 
أنها  العالم صنفت مصر على  القوى في  أن موازين  الى 
تاسع أكبر قوة عسكرية في العالم في حين جاءت تركيا في 

المركز11. 
عربيا  رفضا  والمنطقة  ليبيا  في  المشبوهة  التركية  التحركات  وتلقى 
الوضع  إن  الغيط،  أبو  أحمد  العربية،  الدول  لجامعة  العام  األمين  وقال  واسعا،  ودوليا 
التركية في سوريا والعراق  الراهن في ليبيا أصبح خطيرا جدا، مشددا على أن التدخالت 
الشرق  أنباء  وكالة  مع  حوار  في  الغيط  أبو  وأكد   العربي.  القومي  األمن  تستهدف  وليبيا 
األوسط  المصرية، أن الجامعة ال يمكن أن تقبل بأن يمثل الوضع فى ليبيا تهديدا ألمن 

واستقرار دول الجوار العربية المباشرة مصر والجزائر وتونس. 
تدخلها  خالل  من  العربية  الثروات  فى  التركية  األطماع  من  الجامعة  موقف  وبخصوص 
عبر  أن  وسبق  وثابت،  واضح  الجامعة  موقف  أن  الغيط  أبو  أكد  وليبيا،  والعراق  سوريا  فى 
عنه مجلس الجامعة فى قراراته المتعددة التى ترفض وتدين هذه التدخالت التركية غير 
المشروعة فى الشؤون الداخلية للدول العربية، وتحديدا فى العراق وسوريا وليبيا، محذرا 
من أن تصرفات أنقرة هذه تمس وتستهدف األمن القومى العربي ككل وال يمكن للجامعة 

أن تقبل به. 
وفي وقت سابق، طالب الممثل األعلى لالتحاد األوروبي نائب رئيس المفوضية األوروبية، 
حظر  واحترام  برلين  مؤتمر  مخرجات  بموجب  التزاماتها  باحترام  تركيا  بوريل،  جوزيب 
االتحاد  في  األعضاء  للدول  اجتماع  عقب  صحفي  مؤتمر  خالل  وقال  ليبيا.  إلى  السالح 
األوروبي، الثالثاء: »نحن عازمون على تعزيز 
نظام العقوبات للمساهمة في تنفيذ أفضل 
لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، 
األمر الذي سيزيد أيًضا من فاعلية عمليتنا 

إيريني. 
الدول  بين  إجماع  كان هناك  أنه  وأضاف 
االتحاد  بين  العالقات  أن  على  األعضاء 
لضغوط  حالًيا  تتعرض  وتركيا  األوروبي 
االتحاد  موقع  على  بيان  حسب  مستمرة، 
ال  مقلقة،  تطورات  »هناك  وتابع:  األوروبي. 

شدد وزير الخارجية المصري على رفض مصر للعدوان 

التركي على األراضــي الليبية قائال أنه لن يكون هناك أي 

احتمال لعدم التصدي ومواجهة مثل هذا االعتداء الذي 

يصور من قبل الشعب الليبي الشقيق بأنه فرض احتالل 

عثماني تركي على بالدهم في الوقت الراهن، مضيفا أن 

الجيش الليبي أكد أنه سيدافع عن أرضه. 
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سيما في شرق المتوسط وفيما يتعلق بليبيا تؤثر بشكل مباشر على مصالحنا. وبالتالي، 
يجب على تركيا معالجة العديد من القضايا الخطيرة من أجل تغيير ديناميكية المواجهة 

الحالية وخلق بيئة من الثقة مع أنقرة. 
ويعتمد النظام التركي على حكومة الوفاق لمحاولة شرعنة غزو ليبيا ومحاولة السيطرة 

مصالحه  يخدم  بما  النفطية  ثرواتها  على 
ويرى  المنطقة.  في  التمدد  من  ويمكنه 
مراقبون، أنه من الطبيعى جدا أن ال تسكت 
حدودها  من  القادم  الخطر  أمام  مصر 
الغربية مع ليبيا التي تصل إلى 1049 كيلو 
الشاسعة  المساحة  هذه  تهدد  حيث  مترا، 
السالح  وبخاصة  وتهريب  اختراق  بعمليات 
خالل  شهدته  ما  وهو  المصرية  لألراضي 
السنوات الماضية مع انتشار أنواع كبيرة من 
تجار السالح التي ترغب في استغالل التوتر 
الموجود علي الحدود، األمر الذي يزيد من 
المخاطر والتهديدات التي تؤثر علي مصر 
واألمني  واالقتصادي  السياسي  الجانب  في 

والعسكري. 
السياسيين  تصريحات  شددت  ولطالما 
من  انطالقا  مصر  دور  أهمية  على  الليبين 
وليبيا  مصر  بين  والتأثر  التأثير  قاعدة 
وحماية  اإلرهاب  مكافحة  ملف  في  خاصة 
مراقبون  ويرى  المشتركة.  الحدود  وتأمين 
التركي  المخطط  أن  أيقنت  مصر  أن 
لمخطط  بداية  اال  ليس  ليبيا  في  بالتمدد 
وخاصة  العربية  الدول  الستهداف  اكبر 
مصر وهو ما يستلزم توافقا وتنسيقا عربيا 
أردوغان  يقودها  التي  االطماع  لمواجهة 
وخاصة  السياسي  االسالم  تيار  على  معوال 
في  التخريبي  ذراعه  »االخوان«  جماعة 

المنطقة العربية. 

تــعــهــد الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، فـــي وقــــت ســابــق بـــــ«ردع 

عسكري«.  عمل  »ألي  جاهزيته  مؤكدًا  التركية«،  القوات 

فـــيـــمـــا نـــفـــذ الـــجـــيـــش الــــمــــصــــري، خـــــالل األيــــــــام الــمــاضــيــة 

مناورات عسكرية تحت مسمى »حسم 2020«، بالقرب 

مـــن الـــحـــدود الــلــيــبــيــة، ، وذلــــك فـــي إطــــار خــطــة الــتــدريــب 

والــتــي  المسلحة،  الــقــوات  ووحــــدات  لتشكيالت  الــقــتــالــي 

اعتبرها مراقبون رسالة قوية بأن الجيش المصري جاد 

في مسألة تدخله لردع العدوان التركي. 

على  الليبين  السياسيين  تصريحات  شـــددت  ولطالما 

بين  والتأثر  التأثير  قاعدة  من  انطالقا  مصر  دور  أهمية 

وحماية  اإلرهــــاب  مكافحة  ملف  فــي  خــاصــة  وليبيا  مصر 

وتـــأمـــيـــن الــــحــــدود الــمــشــتــركــة. ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن مصر 

اال  ليس  ليبيا  فــي  بالتمدد  الــتــركــي  المخطط  أن  أيقنت 

بداية لمخطط اكبر الستهداف الــدول العربية وخاصة 

لمواجهة  عــربــيــا  وتنسيقا  تــوافــقــا  يستلزم  مــا  وهـــو  مــصــر 

االطــمــاع التي يقودها أردوغـــان معوال على تيار االســالم 

التخريبي  ذراعـــه  ــــوان«  »االخـ جماعة  وخــاصــة  السياسي 

في المنطقة العربية. 
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خط مصري أحمر 
أمام اندفاعات أنقرة

في تعريفه لسرت في كتابه »المغرب في بالد إفريقية والمغرب«، قال أبو عبيد البكري إنها 
»مدينة كبيرة على سيف البحر، عليها سور طوب وبها جامع وحمام وأسواق، ولها ثالثة أبواب 
عذبة  وآبار  وبساتين  نخل  ولهم  أرباض،  حولها  ليس  البحر  إلى  صغير  وباب  وجوفي  قبلي 
أطيب من  ليس يؤكل بطريق مصر  ولحمانها عذبة طيبة،  المعز  ذبائحهم  وجباب كثيرة، 
قلب  أيضا  هي  للمدينة.  التاريخية  القيمة  معرفة  يمكن  التعريف  هذا  خالل  من  لحومها«. 
البالد المنفتح على شرقها وغربها تقع على البحر المتوسط الذي يتفّرع منه خليجها الشاهد 
بدوره  على عالمات في تاريخها السياسي واالقتصادي. مرت عليها حضارات مختلفة وتركت 

أثارها بادية إلى اليوم.

شريف الزيتوني

محور سرت الجفرة العسكري..
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أغلب  في  به  اقترن  »واسمها  القذافي،  معّمر  العقيد  مدينة  هي  تاريخها  في  سرت 
حرب  إبان  المسلحين  وجهة  كانت  ذلك  وعلى  بعدها،  وحتى  حكمه  أيام  في  الفترات 
2011. بالنسبة إليهم في ذلك الوقت هي صورة للعقيد والتعامل معها كان على ذلك 
األساس. الهجومات عليها كانت نوعا من النقمة وتم ارتكاب عشرات الجرائم في حق 
أهلها وبناها التحتية. حتى داعش تعامل معها كهدف أساسي لذلك السبب وغادرها 

ومشهد الخراب فيها هو الظاهر«.
المدينة بقيت منذ العام 2011 مركزا للصراع بين المتخاصمين. بل كانت وجهة 
التنظيمات اإلرهابية التي رّكزت فيها إمارة لداعش امتدت ألشهر قبل أن يتم طردها. 
المدينة كانت بين 2016 وأوائل 2020، تحت سيطرة قوات الوفاق بعد إنهاء سيطرة 
داعش، لكن الجيش الليبي وفي إطار محاولته فرض السيطرة على مدن البالد، نجح في 

دخولها وطرد قوات الوفاق ومسانديها منها.
المحاور غرب  تراجع في عدد من  الجيش  أن  الرغم من  وعلى  مفتاح،  وألنها مدينة 
اإلقليمية،  للقوى  أيضا  بل  فقط  له  ليس  أخرى  مسألة  سرت  في  قراره  لكن  البالد، 
باعتبارها موقعا حيويا في عالقة بموانئ النفط، وحتى التهديدات والمحاوالت التركية 
اليوم  إلى  المدينة  وبقيت  أكثر،  ليست  المفرطة  االندفاعية  تتجاوز  لم  منها  االقتراب 
باسم  الناطق  أن  بل  حولها،  للتفاوض  مستعدا  يبدو  ال  الذي  الجيش  سيطرة  تحت 

الجيش أحمد المسماري أكد في أكثر من 
يحافظ  الليبي  الجيش  أن  صحفية  إفادة 

على جاهزية تامة للمحافظة عليها.
من  رئيس  جزء  بدورها  اليوم  الجفرة 
عن  كثيرا  قيمتها  تختلف  ال  المعركة. 
الخريطة  قلب  في  الواقعة  فهي  سرت. 
الصحراء  نحو  الرئيسية  والبوابة  الليبية، 
والجنوب شرقه وغربه. بها أكبر القواعد 
في  الناتو  لغارات  مسرحا  وكانت  الجوية 
كبيرا  جزءا  استهدفت  التي   2011 العام 

التهديدات والمحاوالت التركية االقتراب منها لم تتجاوز 

االندفاعية المفرطة ليست أكثر، وبقيت المدينة إلى اليوم 

تــحــت ســيــطــرة الــجــيــش الــــذي ال يــبــدو مــســتــعــدا للتفاوض 

حولها، بل أن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أكد 

في أكثر من إفادة صحفية أن الجيش الليبي يحافظ على 

جاهزية تامة للمحافظة عليها.



18 الخميس  ١٦  يونيو  ٢0٢0             العدد: ١٢١ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

منها، لكنها حافظت على أهميتها. هي اليوم غرفة عمليات رئيسية للجيش في معاركه 
على  السيطرة  تعني  عليها  السيطرة  أن  كبيرة  أهمية  تكسب  جعلها  الذي  المختلفة. 

نصف ليبيا كما تقول تقارير بعض المحللين، وبالتالي أعين الفرقاء ستكون عليها.
المعارك  ُتفهم  خاللها  من  الليبي،  الساحل  نحو  عموديا  خطا  تعتبر  اليوم  الجفرة 
وُتدرس، ومن خاللها أيضا تفهم مسارات الصراع، وهذا الخط مازال إلى اليوم تحت 
مازال  أنه  يبدو  تركيا  طيرانا  ألجلها  معركته  في  يواجه  الذي  الليبي  الجيش  سيطرة 
القادة  تصريحات  وما  الجيش،  فيها  تراجع  التي  البالد  غرب  لمعارك  بإسناده  مغترا 
التي يشعلون رحاها منذ  الحرب  األتراك حول االستعداد للمعركة إال دليال على نوايا 

لحظة 2011.
المعادلة التي أصبحت واضحة اليوم عند الحديث عن خط سرت الجفرة هو دخول 
مصر على خط المعركة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن خالل خطاب له 
العسكرية  بالمنطقة  المصري  الجيش  وحدات  تفقده  خالل  الماضي  يونيو   20 يوم 
وأن  ليبيا،  مع  بالحدود  المرتبطة  مصر  لحدود  تهديد  بأي  يسمح  لن  أنه  الغربية  
خطاب  لمصر.  بالنسبة  أحمر  خطا  يعتبر  ليبيا  في  والجفرة  سرت  لمدينتي  تجاوز  أي 
السيسي كان أكثر وضوحا عندما تحّدث حتى عن التدّخل العسكري عندما قال إن »أي 
تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية«، مشيرا إلى أن ذلك 

يدخل في إطار الدفاع عن النفس.
رّدة الفعل المصرية على ما تسميه الخط األحمر، يفهم في سياقات مختلفة، سياق 
تجاوز  األساسي ألن  الهاجس  األمن وهو 
من  تدريجيا  اقترابا  يعني  سرت  الجفرة 
استراتيجيا  ُتدرس  والسياسة  حدودها، 
وليس في مجّرد التماس المباشر، وتقّدم 
الوفاق واألتراك إلى ذلك الخط يعني فتح 
المليشيات  النتشار  جديد  من  المجال 
من  تتغّذى  التي  المتطرفة  والتنظيمات 

الدعم التركي الذي لم يعد خاف.
كما تفهم المعركة في سياق االقتصاد، 
الجفرة،  سرت  نحو  التقدم  أن  باعتبار 

الجفرة اليوم تعتبر خطا عموديا نحو الساحل الليبي، 

وُتـــدرس، ومــن خاللها أيضا  المعارك  ُتفهم  من خاللها 

تفهم مــســارات الــصــراع، وهـــذا الــخــط مـــازال إلــى اليوم 

معركته  فــي  يــواجــه  الــذي  الليبي  الجيش  سيطرة  تحت 

ألجــلــهــا طــيــرانــا تــركــيــا يــبــدو أنـــه مـــــازال مــغــتــرا بــإســنــاده 

لمعارك غرب البالد التي تراجع فيها الجيش.
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النفط.  إنتاج  موانئ  نحو  تقّدما  يعني 
على  يركز  ال  ربما  المصري  الجانب  وهنا 
النفط كقيمة في حد ذاته بل في قاعدة 
على  خافية  ليست  بدورها  التي  األحالف 
أحد. فسيطرة الجيش الليبي على موانئ 
من  خصومه  منع  منطقيا  يعني  النفط 
مواقعها  غير  في  أساسا  توّزع  عائدات 
الذين  المسلحين  دعم  في  وخاصة 

يعتبرون رأس المشاكل في ليبيا.
تهديدات  أمام  اليوم  والجفرة  سرت 
حكومة  التركي.  الجانب  من  متواصلة 
الوفاق في الواقع ليست إال أداة للخطاب أو 
ناطقا رسميا ألنقرة في هذه التهديدات. 
قادرين  يعودوا  لم  أنهم  يعرفون  األتراك 
المواجهة  كانت  وإال  أكثر  التقّدم  على 
هذه المرة مع الجيش المصري، فاختارت 
يمكنها  قد  الذي  الخطاب  تصعيد 
خاللها  من  تربح  سياسية  مناورة  من 
التوّتر  لحظات  أمام  لكن  النقاط.  بعض 
واالندفاع التركي تبقى كل السيناريوهات 
التي  متوقعة خاصة في الساعات األخيرة 
أن  الليبي  للجيش  معلومات  فيها  وصلت 
هناك تحركات عسكرية مكثفة قد تنتهي 
ليبية  المرة  هذه  تكون  لن  بمواجهة 
دولية  أطراف  فيها  ستكون  بل  صرفة 
إقليمية لم يعد خاف على أحد دورها في 

الصراع اللليبي.

سرت والجفرة اليوم أمام تهديدات متواصلة من الجانب 

التركي. حكومة الوفاق في الواقع ليست إال أداة للخطاب 

ــتـــهـــديـــدات. األتـــــراك  أو نــاطــقــا رســمــيــا ألنـــقـــرة فـــي هــــذه الـ

يــعــرفــون أنــهــم لــم يــعــودوا قــادريــن عــلــى الــتــقــّدم أكــثــر وإال 

كانت المواجهة هذه المرة مع الجيش المصري، فاختارت 

تــصــعــيــد الــخــطــاب الــــذي قـــد يمكنها مـــن مـــنـــاورة سياسية 

تربح من خاللها بعض النقاط.
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وسط تحشيد تركي وتحذير مصري..

رامي التلغ

أن  إلى  المعطيات  كافة  تشير  سرت،  معركة  بفتح  التركية  التهديدات  استمرار  مع 
يتواصل  حيث  ليبيا.   في  القادمة  المعركة  عنوان  هي  سرت  مدينة  على  السيطرة 
األزمة  إلنهاء  الدولية  المحاوالت  رغم  العسكري  والتحشيد  السياسي  التصعيد 

والتدخالت األجنبية في البلد الذي دمرته الحرب.

معركة »سرت« تقرع 

طبـولهـا
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المرتقبة،  سرت  معركة  في  قدمًا  للمضي  الوفاق  قوات  دعمها  عن  تركيا  عّبرت  ذلك،  من 
إال أنها حددت في المقابل شروطًا لوقف النار والهدنة، بينها تراجع الجيش الوطني، بقيادة 

المشير خليفة حفتر، وانسحابه من سرت.
استئناف  على  مصّرة  الوفاق  قوات  إن  أوغلو،  جاويش  مولود  التركي،  الخارجية  وزير  وقال 
هجومها ضد الجيش الوطني، إذا لم ينسحب من مدينة سرت الساحلية اإلستراتيجية وقاعدة 

الجفرة، التي يوجد فيها أكبر نظام دفاع جوي في ليبيا.
وأكد جاويش أوغلو، في مقابلة مع صحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية أن بالده ستدعم 
أي هجوم تقوم به حكومة الوفاق »بشروط مسبقة«، ما دام الهجوم شرعيًا ومنطقيًا، الفتًا إلى 
أثناء محادثات بين مسؤولين روس وأتراك  النار  اتفاق لوقف إطالق  أن روسيا تقدمت بخطة 
في إسطنبول، وبـ«مواعيد وأوقات محددة«، لكن حكومة الوفاق أكدت ضرورة خروج حفتر من 

سرت والجفرة بعد مشاورة أنقرة لها.
اندالع  حال  الوفاق  قوات  لدعم  ليبيا  في  المرتزقة  آالف  تركيا  تحشد  مّتصل،  سياق  في 
معركة في سرت والجفرة، حسبما تؤكد مصادر مختلفة، رغم المطالبات الدولية بوقف إطالق 
خارجي  عدوان  أي  لوقف  التدخل  المصري  للجيش  الليبي  البرلمان  دعوة  مع  بالتزامن  النار، 
يهدد أمن البلدين. وبحسب رئيس المرصد السوري لحقوق اإلنسان رامي عبد الرحمن، في 
أن  ليبيا، مضيفًا  إلى  تنقل مرتزقة من جنسيات مختلفة  تركيا  فإن  العربية،  قناة  مداخلة مع 
»أنقرة ترسل متشددين إلى ليبيا وليس فقط مرتزقة«. ودفع أردوغان خالل األشهر الماضية 
موارد  على  والسيطرة  أهدافه  لتحقيق  الليبية  األراضي  إلى  السوريين  المرتزقة  من  باآلالف 
قدمه  الذي  الدعم  مستغال  ليبيا،  وخيرات 
ضد  حربها  في  مسلحة  إرهابية  لجماعات 
الحكومة السورية في الضغط عليها لتجنيد 
الشباب  من  وغيرهم  عناصرها  من  المزيد 
سيطرتهم،  مناطق  في  السوريين  واألطفال 
وإرسالهم إلى تركيا للتدريب ومن ثم نقلهم 

إلى األراضي الليبية.
وتواصل أنقرة نقل المرتزقة من تركيا إلى 
ليبيا للقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق، 
من  جديدة  دفعة  أيام  قبل  وصلت  حيث 

تــحــشــد تـــركـــيـــا آالف الـــمـــرتـــزقـــة فــــي لــيــبــيــا لـــدعـــم قــــوات 

الوفاق حال انــدالع معركة في سرت والجفرة، حسبما 

بوقف  الدولية  المطالبات  رغــم  مختلفة،  مصادر  تؤكد 

إطالق النار، بالتزامن مع دعوة البرلمان الليبي للجيش 

المصري التدخل لوقف أي عــدوان خارجي يهدد أمن 

البلدين.
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المرتزقة على متن طائرة قادمة من مدينة 
متنها  وعلى  مصراتة  باتجاه  عنتاب  غازي 

120 عنصرا، وفق ما نقلت القناة.
فرضية  عن  الليبي  العام  الرأي  ويتداول 
والجفرة،  سرت  على  وشيك  تركي  هجوم 
المعنوي  التوجيه  إدارة  مدير  يؤكد  حيث 
خالد  العميد  الليبي،  الوطني  الجيش  في 
آالف   10 نحو  حشدت  تركيا  أن  المحجوب، 
مسلح من المرتزقة في محيط سرت، مشددا 
على أن أنقرة قد تغامر بالهجوم على سرت 

والجفرة.
للمرتزقة  تركيا  تجنيد  حول  األنباء  وآخر 
اليمن،  المرة من  ليبيا تاتي هذه  للقتال في 
أنقرة  نقل  عن  إعالمية  تقارير  تحدثت  حيث 
لعناصر ومجندين من حزب اإلصالح اليمني 
الجارية  االستعدادات  عشية  ليبيا،  إلى 
عسكرية  مصادر  وبحسب  سرت.  لمعركة 
أرسلت  الساحل«، فقد  نقال عن موقع »صدى 
مأرب  في  اإلصالح   لحزب  تابعة  ميليشيات 
مقاتلين إلى تركيا تحت ستار تلقي العالج في 
العاصمة  إلى  نقلهم  تم  حيث  المستشفى، 

الليبية طرابلس.
كما لعبت تلك الطائرات المسيرة التركية 
دورا هاما في دعم الميليشيات والمرتزقة في 
حيث  الليبي  الغرب  ومدن  طرابلس  معارك 
شنت تلك الطائرات غارات مكثفة على القوات 
الليبية في عدد من المحاور وفي مقابل ذلك 

ويـــتـــداول الـــــرأي الـــعـــام الــلــيــبــي عـــن فــرضــيــة هــجــوم تــركــي 

ــرة، حـــيـــث يـــؤكـــد مـــديـــر إدارة  ــفــ ــجــ وشـــيـــك عـــلـــى ســـــرت والــ

الــتــوجــيــه الــمــعــنــوي فـــي الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، العميد 

مسلح  آالف   10 نحو  حــشــدت  تركيا  أن  المحجوب،  خــالــد 

من المرتزقة في محيط ســرت، مشددا على أن أنقرة قد 

تغامر بالهجوم على سرت والجفرة.
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تمكن الجيش الوطني الليبي من إسقاط عدد كبير من الطائرات المسيرة التركية.
استخدام  إمكانية  السراج  حكومة  مع  تبحث  بالده  أن  لرويترز«   « أكد  تركي  مسؤول  وكان 
أن  المحتمل  »من  انه  مؤكدا  والجفرة  سرت  على  للهجوم  ومصراتة  الجوية  الوطية  قاعدتي 

تستخدم بالده أيضا قاعدة مصراتة البحرية«.
ويأتي اإلصرار التركي على استهداف سرت رغم التحذيرات  التي أطلقها الرئيس المصري 
اختراق  تم  حال  في  القومي  أمنه  حماية  على  قادر  المصري  الجيش  بان  السيسي  عبدالفتاح 

الخطوط الحمراء المتمثلة في مدينة سرت وقاعدة الجفرة.
وأكدت مصادر إعالمية وصول مسؤولين عسكريين أتراك إلى ليبيا، بينهم مسؤول العمليات 

الخارجية في االستخبارات الخارجية، في ساعة متأخرة من ليل اإلثنين.
من  كبيرة  كميات  أرسلت  تركيا  أن  اإلخبارية،  أفريقيا  بوابة  لموقع  المصادر  وأضافت 
كميات  وخزنت  ليبيا،  إلى  والرادارات  التشويش،  وأجهزة  والصواريخ،  والذخائر،  األسلحة، 
قاعدة  إلقامة  تخطط  تركيا  أن  المصادر  كشفت  كما  األرض.   تحت  األسلحة  من  كبيرة 
لتنفيذ  ليبيا  من  مختلفة  مناطق  في  التركية  البحرية  من  خاصة  قوات  ومعسكرات  بحرية 

مهام متعددة.
»التركي« يعتمدعلى حكومة الوفاق لمحاولة شرعنة غزو  النظام  خالصًة، يرى مراقبون أن 
المليارات  من  وبالرغم  مصالحه،  يخدم  بما  النفطية  ثرواتها  على  السيطرة  ومحاولة  ليبيا 
التي نهبها النظام التركي خالل األشهر الماضية عبر صفقات أسلحة واتفاقيات ،فان الحقول 

األهم في مخططات  المنطقة  تبقى  النفطية 
أردوغان وأطماعه.

سرت  على  للسيطرة  التركي  الحرص 
طبيعية  ثروات  على  خليجها   احتواء  يفّسره 
بعد  العالمية،  التنقيب  شركات  بها  تتربص 
داخل  غاز  مخزون  أكبر  عن  الكشف  تم  أن 
»حوض  المدينة،  اسم  يحمل  جوفي  حوض 
سرت«، الذي يعد أحد أسباب الصراع البارد 
بين إيطاليا وفرنسا اللتين تخوضان منافسة 
شرسة عبر شركتيهما توتال وإيني من أجل 
التنقيب  امتيازات  في  حصصهما  ضمان 

واإلنتاج مستقباًل.

»الــتــركــي« يعتمد على حكومة  النظام  مــراقــبــون أن  يــرى 

السيطرة  ومــحــاولــة  ليبيا  غــزو  شرعنة  لمحاولة  الــوفــاق 

عــلــى ثـــرواتـــهـــا الــنــفــطــيــة بــمــا يـــخـــدم مــصــالــحــه، وبــالــرغــم 

األشهر  خــالل  التركي  النظام  نهبها  التي  المليارات  مــن 

الماضية عبر صفقات أسلحة واتفاقيات ،فان الحقول 

النفطية تبقى المنطقة األهم في مخططات أردوغان 

وأطماعه.
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علي التكبالي:

أكد عضو لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي أن طلب البرلمان الليبي مساعدة مصر 
يأتي في صالح ليبيا ومصر حيث أن البلدين متجاورين ويمثالن عمقا تاريخيا لبعضهما موضحا في لقاء مع 
مجلة المرصد أن تركيا تشكل خطرا على ليبيا والمنطقة وتهدف للسيطرة على الهالل النفطي وجعل ليبيا 

بؤرة لإلرهاب من مختلف الدول
إلى نص الحوار:

 حوار/ سوزان الغيطاني

 طلب الّدعم 
المصري إجراء 

قانوني وشرعي
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برأيك ما حيثيات طلب البرلمان الليبي المساعدة من مصر؟
ومصرحيث  ليبيا  صالح  في  يأتي  مصر  مساعدة  الليبي  البرلمان  طلب 
األتراك  ومادام  لبعضهما  تاريخيا  ويمثالن عمقا  متجاورين  البلدين  أن 
وعندما وجد مجلس النواب أن األتراك لم يرتدعوا ويقبلوا بالسالم قام 
ليبيا  على  التركي  الخطر  جيدا  تفهم  التي  مصر  من  المساعدة  بطلب 
القومي  الليبيين  وأمن  القومي  أمنها  تدافععن  فإنها  لذلك  والمنطقة 

وهناك تعاضد بين الجيشين ولن تستطيع تركيا الصمود في ليبيا.

برأيك لماذا تقدم البرلمان الليبي بطلب وليس اتفاقية رسمية؟
الوحيد  الشرعي  الجسم  هو  البرلمان  ألن  طلب  وإنما  اتفاقية  تكن  لم 
لليبيا  تأتي  أن  أي جهة  أن يطلب من  اآلن ويستطيع  ليبيا  المنتخب في 
يأتي  ولكنه  يبقى  لكي  يأتي  لم  المصري  الجيش  أن  جيدا  ندرك  ونحن 
فعل  كما  احتالل  أو  اتفاقية  وليست  طلب  فهو  لذلك  طارئة  حالة  في 

المسؤولين في طرابلس الذين شرعوا لالحتالل أن يبقى في ليبيا.

مامدى اإللزامية القانونية لهذه الخطوة؟ 
الجسم  وهو  المشرع  هو  فالبرلمان  قانونية  إلزامية  أي  هناك  ليس 
إجراء  أنه  يعني  ما  اتفاقية  يبرم  ولم  طلب  بتقديم  قام  وقد  المنتخب 
قانوني وشرعي وأيضا عسكريا وثقافيا مقبول ألن مصر جارة وليبيا هي 

عمقها التاريخي ولنا فيها ولها فينا بعد جغرافي وعمق استراتيجي.

برأيك كيف سيكون الدعم المصري للجيش الليبي؟. 
كنا دائما نقول إننا ال نريد للجيش المصري أن يدخل لليبيا ألن مصر 
لها التزامات أخرى لكننا نعلم أن مصر ستتدخل بالطيران والبحرية لو 

لزم األمر وعموما فإن هذه األمور جميعا تتوقف على سير المعارك.
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إلى أي مدى تتوقع أن تدخل تركيا فعال معركة سرت الجفرة؟. 
أن  تدرك  أنها  رغم  الحرب  وتريد  بالتعنت  يتسم  اآلن  حد  إلى  تركيا  موقف 
الحرب ليست سهلة ولن تستطيع أن تخوضها دون جيش قوي لذا تقوم بجلب 
المرتزقة والسالح للبالد لكنها في النهاية ستهزم ألن الذي ينتظرها أكثر مما 
فتيل  نزع  ربما يكون قد  للرجمة  األمريكي  الوفد  زيارة  أن  أعتقد  لكن  تتوقع 

هذه الحرب لكن عموما لننتظر ونرى ما سيحدث.

بين تركيا  الممكنة في حالة مواجهة مباشرة  السيناريوهات  ماهي 
والجيشين الليبي والمصري؟. 

إذا بدأت الحرب فعليا ال أعتقد أن هناك من سيؤيد الجيش التركي 
وألن  به  ذرعا  ضاقوا  قد  األوروبيين  وألن  ومتعنت  معتدي  ألنه 
الواليات المتحدة لن تتدخل فعليا ولكن ربما تتدخل بتأييد 
شفوي ولن يكون هناك أي أطراف مساعدة لتركيا في هذه 

الحرب.

لماذا اإلصرار التركي على خوض هذه الحرب؟. 
أرادت  لو  أنها  تعلم  ألنها  الحرب  دخول  تريد  تركيا 
نجلس  لن  فإننا  المفاوضات  طاولة  على  الجلوس 
معها ألنها ليست طرفا في المعركة وأيضا ال تستطيع أن 
الذي تريد أن  النفطي  الهالل  تفاوض دون السيطرة على 
تغنمه بحيث أنه إذا كان هناك تقسيم تكون قد حصلت على 

الثروة التي تريدها لتنفقها على دعم اإلرهاب.

ماهي األهداف الفعلية من وراء التدخل في ليبيا؟.
والدواعش  اإلرهابيين  جلبها  في  تكمن  الكبرى  المؤامرة 
مستقبال  تكون  وبذلك  الليبية  الصحراء  في  ووضعهم  الدول  مختلف  من 
مصدرا للقالقل في دول شمال إفريقيا بالكامل كما أنها تريد الهالل النفطي 
بأن  تحلم  أنها  اإلرهابيين حيث  اإلنفاق على  التي تستخدمها في  الثروة  ألنه 
تكون دولة ذات نفوذ بعد أن كانت الرجل المريض وتريد أن تفعل ذلك على 

حساب الدول العربية.



27 الخميس  ١٦  يونيو  ٢0٢0             العدد: ١٢١ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

باحث في العالقات الدولية:

في  جديدة  عالمية  حرب  اندالع  من  الديهي،  ربيع  محمد  التركية  والشؤون  الدولية  العالقات  في  الباحث  حذر 
الدولية من أن أي معركة في سرت تعني إشعال فتيل  العربية. وقال الديهي إن هناك تخوفا في األروقة  المنطقة 
أزمة إقليمية ودولية في منطقة الشرق األوسط، واحتمالية أن تأخذ األزمة منحنى أخر وهو منحنى حرب عالمية جديدة، 

مشيرا إلى أن النظام التركي الحالي يسير بتركيا نحو 
المصير.  مجهول  صراع  إلى  العالم  ويدفع  الهاوية، 
األوضاع  مستجدات  حول  التفاصيل  من  وللمزيد 
ودوافعه،  أسبابه  ليبيا  في  التركي  والتدخل  الليبية، 
كان  المقبلة،  الفترة  خالل  المحتملة  والسيناريوهات 
الباحث  مع  الحوار  هذا  اإلخبارية«  إفريقيا  لـ«بوابة 
ربيع  محمد  التركية  والشؤون  الدولية  العالقات  في 

الديهي، وإلى نص الحوار:

حوار/ همسة يونس

مصر لن تتدخل 

عسكريا في ليبيا 
بصورة كاملة
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بداية.. مطالبة البرلمان الليبي للتدخل المصري.. كيف تابعتم تلك الخطوة 
وفي أي سياق تأتي؟.

هي بمثابة جرس إنذار للداخل الليبي والدول العربية وعلى رأسها مصر، بضرورة 
التدخل السريع لحماية األمن القومي العربي، كما أن مطالبة البرلمان الليبي لمصر 
وتركه  عنه  تخلى  الجميع  أن  الليبي  الشعب  تأكد  أن  بعد  يأتي  العسكري  بالتدخل 
فريسة ألنقرة، وفي ظل خيانة أطراف ليبية ألبناء الشعب الليبي، حيث تأكد الشعب 
الليبي من أن مصر هي الدول الوحيدة التي ال تسعى ألي أطماع في الداخل الليبي 
وهدفها األول هو استقرار األوضاع في ليبيا والتوصل لحل سياسي ليبي، كما تأتي 
هذه المطالبة الرسمية من البرلمان الليبي بتدخل مصر بعد تأكد البرلمان الليبي 
أي  إلبطال  الدؤوب  التركي  السعي  ظل  في  األوضاع  لتهدئة  سياسي  حل  أي  فشل 
في  االستقرار  وتحقيق  الليبي  الداخل  في  األوضاع  تهدئة  هدفها  سياسية  عملية 
االحتالل  لوقف  التدخل  بضرورة  لمصر  الليبي  البرلمان  مطالبة  جاءت  كما  ليبيا، 
الليبي بخالف  الشعب  الشرعي عن  الممثل  الليبي هو  البرلمان  التركي، خاصة وأن 
للشرعية  البداية  منذ  فاقده  وكانت  الدولية  شرعيتها  فقدت  التي  الوفاق  حكومة 

إرادة  عن  انبثقت  لكونها  الليبية 
دولة وليس عن إرادة الشعب الليبي 
أن  حول  الحديث  يمكن  هنا  ومن 
الوفاق  به  تقوم  إجراء  أو  اتفاق  أي 
الليبي،  للشعب  غير ملزم مستقبلًيا 
من  مفروضة  الحكومة  هذه  لكون 
المجتمع الدولي على الشعب الليبي 

وليست بإرادة المواطن الليبي.
 

المطروحة  السيناريوهات  ماهي 
في ظل هذا المعطى؟

خالل  األحداث  لتطورات  المتابع 
الساعات الماضية في الساحة الليبية 
تقوم  تجهيزات  هناك  أن  سيالحظ 
الردوغان«  التابعة  »المليشيات  بها 
سرت  على  السيطرة  بهدف 
والجفرة، وهي التحذيرات التي أعلن 

عنها الجيش الوطني الليبي، وهو األمر الذي ينذر باحتمالية تدخل مصري في ليبيا 
من أجل الحفاظ على األمن القومي المصري الذي بات مهدد من هذه »المليشيات«، 
ليبيا على  المليشيات« في  فإذا سيطرت »هذه  الجفرة  وفي حال تجاوزها خط سرت 
سرت الجفرة نحن نتحدث عن امتالكها ألكبر القواعد العسكرية في ليبيا، كما أننا 
نتحدث هنا عن احتمال استمرار تقدمها باتجاه مصر لتحقيق هدفها المنشود وهو 
إزعاج الدولة المصرية بتواجدهم على حدوها مع ليبيا، وهو األمر الذي يعني عودة 
التفجيرات مرة أخرى إلى مصر بعد أن استطاعت مصر خالل الفترة الماضية من 
الحدود  اإلرهاب بعيدا عن حدودها، خاصة وأن  الحدود ودحر  السيطرة على هذه 
الغربية مع ليبيا تصل إلى أكثر من 1200 كيلومتر، وقد وصفتها األمم المتحدة في 
تقرير له عام 2014 بأنها حدود رخوة نظرا لعدم قدرة الجانب الليبي على تأمين 
هذه الحدود مع مصر مما سهل مرور بعض اإلرهابيين إلى مصر لتنفيذ عمليتهم 

اإلرهابية.
 

لماذا جاءت الخطوة في شكل طلب وليس اتفاقية رسمية؟
جاءت الخطوة في شكل طلب لعدة أسباب، أولها حق الدول في تقديم طلب لدوله 
صديقة للتدخل من أجل مساندة جيوشها وحمايه األمن القومي من أي خطر قد 
نهيك  تطبق،  حتى  الزمن  من  فترة  إلى  ستحتاج  االتفاقية  أن  عن  فضال  يوجهها، 
عن أن االتفاقية سوف تواجه انتقادات دولية نظرا ألن ليبيا موضوعة تحد الفصل 
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السابع من ميثاق األمم المتحدة ويحظر عليها التسليح لذلك تقدم البرلمان بطلب 
لالبتعاد عن أي تعقيدات دولية من شأنها أن تسعى من أجل عرقلة مثل هذه االتفاق، 
ومتجاورة  عربية  دول  وليبيا  مصر  كون  عن  فضال  طلب،  يكون  أن  على  واقتصرت 
القومي  األمن  لحماية  التدخل  سرعة  مصر  على  يحتم  الذي  األمر  وهو  باألساس 

الليبي والمصري من خطر »المليشيات والمرتزقة اإلرهابية« التي ترسلهم انقرة.
 

كيف سيكون الدعم المصري للجيش الليبي؟.
ربما لم يتشكل حتى اآلن شكل الدعم المصري للجيش الليبي أو إلى أي مدى من 
الممكن أن يكون شكله، ولكن يمكننا التكهن بشكل هذا الدعم من خالل تصريحات 
الرئيس السيسي أثناء تفقده ألحد القواعد العسكرية بالمنطقة الغربية، حيث أشار 
الليبية لحماية أرضهم، وال شك في أن مثل  إلى فكرة تدريب وتسليح أبناء القبائل 
هذا المقترح سوف يلقى قبوال دولًيا وعربًيا أيضا حيث من شأنه أن ينأى بمصر عن 
ليبيا،  التدخل العسكري في  ليبيا، ولكن ال استبعد احتمالية  المباشر في  االنخراط 
العسكرية  العمليات  من  عدد  تنفيذ  خالل  من  محدود  سيكون  التدخل  هذا  ولكن 
الجفرة مع تطبيق  اإلرهابيين بعيدا عن خط سرت  الليبي لدحر  العمق  الجوية في 
إلى  الدعوة  خالل  من  ليبيا،  في  تسليح  بمنع  المتعلق  األمن  مجلس  لقرار  القاهرة 
تشكيل قوى عربية بحرية لتطبيق هذا القرار على غرار العملية »إيريني« التي يقوم 
به االتحاد األوروبي اآلن ولم توقف اردوغان عن االستمرار في إرساله للمرتزقة إلى 

ليبيا.
 

برأيك.. هل تدخل تركيا فعال معركة سرت الجفرة؟.
الداخلي  الصعيد  على  األزمات  من  الكثير  ويعاني  اآلن،  متزن  غير  التركي  النظام 
وتشتيت  عليه  الضغوط  وكثرة  األزمات  تفاقم  على  دائما  أعتاد  ولكنه  والخارجي، 
الضغوط  حدة  من  التخفيف  بهدف  أخرى  قضايا  في  وخارجًيا  داخلًيا  العام  الرأي 
جيًدا،  اللعبة  هذه  يجيد  وهو  بعينه  ملف  في  العام  الرأي  تركيز  عدم  بهدف  عليه، 
فضال عن نظرة المواليين له بأنه نظام فاشل ولم يستطيع تحقيق أي من وعوده 
خلفية  اردوغان  في  ترى  التي  المتشددة«  االسالمية  »التيارات  خاصة  طموحاتهم  أو 
اردوغان  المرسومة في عقولهم عن  الصورة  الخالفة، هذا  وأنه يسعي إلعادة  لهم 
اهتزت بعد الهزائم المتتالية في ليبيا وسوريا، وعدم قدرته على تحقيق أي انتصار 
فيه  اهتزت  ثقتهم  وأن  أنصاره، خاصة  أمام  التعويل عليه  اآلن يمكنه  حقيقي حتى 
بعد ضرب وتدمير قاعدة الوطية العسكرية، لذلك من الممكن أن يقوم اردوغان 
بعملية محدودة لحفظ ماء الوجه أمامهم، ويكتفي اردوغان بهذا الهدف إلى أن يعزز 
موقفة في ليبيا من خالل إرسال مزيد من المرتزقة يستنزف بهم قوي الجيش الليبي 

مع مرور الوقت.
 

ماهي السيناريوهات المتوقعة في حالة حدوث مواجهات مباشرة بين تركيا 
والجيشين الليبي والمصري؟

ال شك أن مصر لن تتدخل عسكريا بصورة كاملة، وأقصد هنا تدخل بجميع أفرع 
القوات المسلحة المصرية من قوات جوية وبرية وبحرية أن لزم األمر إال في حالة 
العناد التركي والتدخل التركي بصورة فجة ليس له حل إال التدخل العسكري الشامل، 
وفي هذه الحالة نحن نتحدث عن صراع إقليمي قد ينشأ في ليبيا يمتد إلى دول أخرى 
ويهدد األمن واالستقرار في المنطقة نظًرا لنشر تركيا اإلرهابيين، والجدير بالذكر 
ليبيا بمثابة بداية  التركي في  الدور  الغربيين يخشون أن يكون  المفكرين  هنا أن 
شرارة لحرب عالمية ثالثة، وذلك في ظل تراجع واضح لدور األمم المتحدة ومجلس 
األمن لمواجهة هذه المهاترات التركية في ليبيا، والتحرش بالعديد من الدول من 
خالل هذا التدخل الذي يهدد دول جنوب المتوسط بصورة مباشرة فضال عن كون 
التدخل الشامل لمصر في ليبيا سيعني بروز المواقف الحقيقية للدول الكبرى التي 
تخرج بتصريحات مطاطية ولم تتصدى حتى اآلن بموقف قوي إلى الدور التركي في 

المنطقة العربية.

ــــوم  ــقــ ــ هـــــــــنـــــــــاك تـــــــجـــــــهـــــــيـــــــزات تــ

ــتــــابــــعــــة  ــا »الــــمــــلــــيــــشــــيــــات الــ ــ ــهـ ــ بـ

الردوغــــــــان« بـــهـــدف الــســيــطــرة 

ــــرة، وهــــي  ــفــ ــ ــــجــ ــلــــى ســـــــرت والــ عــ

الــتــحــذيــرات الــتــي أعــلــن عنها 

الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، وهــو 

األمـــــــر الـــــــذي يــــنــــذر بــاحــتــمــالــيــة 

تــــدخــــل مــــصــــري فــــي لــيــبــيــا مــن 

ــــن  ــــى األمـــ ــلـ ــ أجـــــــــل الـــــحـــــفـــــاظ عـ

الــقــومــي الــمــصــري الــــذي بــاتــت 

مهدد من هذه »المليشيات«.
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ماهي االنعكاسات الّدولية إلشعال تركيا لمعركة سرت؟

كما أشرت في السؤال السابق التخوف اآلن في األروقة الدولية من أن أي معركة في 
سرت تعني إشعال فتيل أزمة إقليمية ودولية في منطقة الشرق األوسط، واحتمالية أن 
تأخذ األزمة منحنى أخر وهو منحنى حرب عالمية جديدة، خاصة وأن النظام التركي 
الحالي يسير على خطي هتلر في سعيه الحتالل دول أخرى ويبدو أن اردوغان أصبح 
إلى  والعالم  الهاوية  إلى  بتركيا  تؤدي  سياسات  من  يفعله  ما  بكل  القرن  هتلر  هو 
صراع مجهول المصير، لذلك هناك تخوف دولي من األوضاع في ليبيا، بما يتطلب 
موقف عربي واضح وصريح وكذلك دولي صريح لمواجهه الطموح التركي في ليبيا.

 
الليبي  الجيشين  تدعم  أن  يمكن  التي  الغربية  الّدولية  الجهات  هي  من 

والمصري في الحرب ضد تركيا؟
وكثيرة،  متعدد  ستكون  الليبي  الجيش  ستساند  التي  الدولية  الجهات  الواقع  في 
خاصة وأن الكثير من الدول ترفض الموقف التركي ولكن لم تتخذ إجراءات ردعية 
حتى اآلن لمواجهة هذا الدور، في اعتقادي فرنسا ستكون من أول الدول الداعمة 
للجيش الوطني الليبي، وروسيا التي ترفض الموقف التركي وسعت للتهدئة في ليبيا 
هذه  ضمن  ستكون  أيضا  اليونان  مساعيها،  افشل  الذي  هو  التركي  العناد  ولكن 
تهديد  يعد  ليبيا  في  التركي  والتدخل  ليبيا  في  االستقرار  عدم  وأن  خاصة  الدول 
مباشر لليونان فضال عن كون أنقرة ترغب في السيطرة على غاز المتوسط ومحو 
حقوق اليونان من خالل اتفاق ترسيم الحدود مع ليبيا، وربما يكون الموقف األمريكي 
حتي اآلن غامض وغير واضح إال أنني اعتقد أن الواليات المتحدة االمريكية سوف 

تستمر في نفس السياسة والتي تقوم على الوقوف موقف المتفرج.
 

لماذا اإلصرار التركي على خوض هذه الحرب؟ وما هي األهداف الفعلية وراء 
الحرب التركية في ليبيا؟

يأتي اإلصرار التركي في خوض هذه الحرب بهدف إبراز صورة لدى »أنصار اردوغان« 
من »التيارات اإلسالمية المتشددة« بأن اردوغان يسعي الستعادة الخالفة فضال عن 
أهمية ليبيا في االستراتيجية التركية، والتي تراها تركيا كبوابة للتغلغل في العمق 
العربي واإلفريقي وكذلك بوابة للتأثير والضغط على الدول األوروبية، بينما تتعدد 
النظام  بها  يقوم  جرائم  عن  العام  الرأي  تشتيت  بين  ما  ليبيا  في  اردوغان  أهداف 
سعي  عن  فضال  الملفات،  من  وغيرها  اإلرهاب  دعم  ملف  وعن  الداخل  في  التركي 
لتوفيرها في تركيا في ظل استيراده ألكثر  ليبيا  الطاقة في  النظام لالستيالء على 
من 90% من احتياجات الطاقة من الخارج مثل ايران وروسيا، نهيك عن هدفة في 
التغلغل في  القومي، نهيك عن  أمنها  ليبيا إلزعاج مصر وتهديد  االخوان في  دعم 
العمق االفريقي وإفشال أي مساعي لتهدئة األوضاع في افريقيا من خالل استغالل 

ليبيا كمعسكر لمرور اإلرهاب في العمق االفريقي وتهديد به الدول األوروبية.
 

لماذا تعتبر مصر )سرت والجفرة( خطا أحمر؟
عليًنا أن نعرف أوال أن سرت والجفرة تبعدان عن مصر تقريبا 1000 كيلومتر، ولكن 
الجوية هذا  الجفرة  قاعدة  اإلرهابية« على  والجماعات  »المليشيات  في حال سيطرة 
خاللها  من  يمكنها  ودفاعية  جوية  قوة  تمتلك  باتت  »اإلرهابية«  الجماعات  أن  يعني 
تهديد الحدود المصرية نهيك عن أن الجفرة تقع في منتصف ليبيا وتربط الجنوب 
سيوة  واحة  إلى  منها  الوصول  ويمكن  جغبوب،  واحة  طريق  من  وقريبة  بالشمال، 
واإلرهابيين  المسلحة  »العناصر  قبل  من  استغاللها  يمكن  طرق  وهي  المصرية، 
سيطرة  يعني  سرت  على  التركية«  »المليشيات  سيطرت  أن  فضال  والميليشيات«، 
»المليشيات المولية ألنقرة« على الهالل النفطي وقربها من الطريق الساحلي الذي 
يربط ليبيا بالحدود المصرية، مما يعني تمدد نفوذها حتي الحدود المصرية وهو 

األمر الذي يهدد األمن القومي المصري من جديد.

األزمــــــــة  تـــــأخـــــذ  أن  ــيــــة  ــالــ ــتــــمــ احــ

منحنى أخــر وهــو منحنى حرب 

ــديــــدة، خـــاصـــة وأن  عــالــمــيــة جــ

الــنــظــام الــتــركــي الــحــالــي يسير 

ــــي ســعــيــه  عـــلـــى خـــطـــي هـــتـــلـــر فـ

ــبــــدو  ويــ أخــــــــرى  دول  الحـــــتـــــالل 

أن اردوغـــــــان أصــبــح هـــو هتلر 

الــــــقــــــرن بــــكــــل مــــــا يـــفـــعـــلـــه مــن 

ــيــــاســــات تــــــــؤدي بـــتـــركـــيـــا إلـــى  ســ

الـــهـــاويـــة والـــعـــالـــم إلـــــى صــــراع 

مجهول المصير.


