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برگردان:

شهباز نخعي

عرصه ليبي ،غرق در جنگ داخلي ،با ازدياد تعداد مزدوراني كه نقش آنها بيش از
نيروهاي حمايتگر است ،جنبه بين المللي مي يابد )مطلب زير را بخوانيد( .روسيه و
تركيه كه در تقابل به نظر مي آيند ،هريك از اردوگاهي متفاوت حمايت مي كنند .با
اين حال ،هردوي آنها درپي تجزيه ليبي هستند و مي خواهند پيكر درهم شكسته آن را
باهم تقسيم كنند.
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از زمان قيام مردمي در فوريه  ،٢٠١١كه مداخله هوايي نيروهاي »سازمان پيمان اتﻼنتيك شمالي«
)ناتو( و مرگ معمر قذافي رئيس حكومت را درپي داشت ،ليبي دستخوش هرج و مرج ،چندپارگي و
مداخﻼت بيگانگان شده و  ٣منطقه سنتي كشور تبديل به ناحيه هايي درحال برادر كشي شده است
) .(١در شرق ،در منطقه برقه )سير نائيك( كه مقر مجلس نمايندگان است ،بنغازي به صورت مقر
مارشال خودخوانده خليفه هفتر در آمده كه در رأس نيروهايي است كه خود آن را »ارتش ملي
ليبي« ) (ANLمي نامد .در غرب ،دولت ناكارآمد موسوم به »دولت توافق ملي« ) (GANبرسر كار
است كه توسط سازمان ملل متحد ) (ONUبه رسميت شناخته شده و ازنظر سياسي به اخوان
المسلمين نزديك است .در منطقه چند قومي فزّان در جنوب ،كه يك چهارم نفت ليبي از آن به
دست مي آيد  ،شبه نظاميان توبو حاكم هستند كه نيمي از آنها از اين و نيمي ديگر از آن اردوگاه
حمايت مي كنند.

دولت توافق ملي ) (GANاز حمايت فعال تركيه ،و در درجه اي پائين تر قطر ،ونيز حمايت
غيرآشكار ايتاليا و آلمان برخوردار است .بخش اصلي نيروهاي آن را شبه نظاميان ائتﻼف »فجر
ليبي« تشكيل مي دهند .در اردوگاه مقابل ،خليفه هفتر ،افسر پيشين ارتش قذافي كه در سال هاي
پاياني دهه  ١٩٨٠آن را ترك كرده بود ،شبه نظاميان محلي و نيز مزدوران سوداني و چادي را
گردآورده است )مقاله زير را بخوانيد( .حاميان خارجي او مصر ،امارات متحده عربي و عربستان
سعودي – يعني يك جبهه ضد اخوان المسلمين – و به ويژه روسيه ،كه مي خواهد جاي پاي خود را
در مديترانه محكم تر كند ،هستند .به اينها فرانسه افزوده مي شود كه بدون قطع رابطه با تريپولي،
مايل است كه اردوگاه مارشال هفتر غلبه يابد ) .(٢در ژوييه  ،٢٠١٩يافتن موشك هاي فرانسوي
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رها شده توسط نيروهاي شكست خورده مارشال هفتر ،افشاء كننده اين موضع مبهم فرانسه بود ).(٣
يك سال بعد ،بروز كشتار در ترهونه ،كه شبه نظاميان هفتر در آن به خاطر ارتكاب جنايت مقصر
شناخته شدند ،حمايت از مارشال را بيش از پيش دشوار كرد ) .(٤اين درحالي بود كه فرانسه ،به
عنوان عضو دائم شوراي امنيت مي بايست از قانون بين المللي پيروي و از دولت توافق ملي مورد
حمايت سازمان ملل پشتيباني مي كرد.

فرانسه در تقابل رودررو با تركيه قرارگرفته كه از آغاز امسال با قدرت در ليبي حضور دارد )مقاله
درباره وزارت خارجه فرانسه را بخوانيد( .منافع تركيه در ليبي به قرن شانزدهم يعني زماني بازمي
گردد كه عثماني ها شمال آفريقا را اشغال نموده و آن را به  ٣استان با مركزيت شهرهاي الجزيره،
تونس و تريپولي تقسيم كردند .با آن كه امروز در آفريقاي شمالي مسئله بازسازي امپراتوري
فروپاشيده عثماني مطرح نيست ،رجب طيب اردوغان ،رئيس جمهوري تركيه هيچ فرصتي را براي
تكرار عظمت امپراتوري عثماني ازدست نمي دهد و در موقعيت هاي گوناگون توانايي ارتش براي
انجام عمليات فرامرزي را به نمايش مي گذارد :تهاجم به شمال سوريه ،مداخله در كردستان عراق و
ليبي ،برنامه ايجاد يك پايگاه در يمن ،ايجاد تاسيسات نظامي در قطر و تهديد به قرارگرفتن نظامي
دركنار جمهوري آذربايجان در درگيري قره باغ عليا ) (٥از اين جمله است .همه اينها نشان دهنده
اراده گسترش حوزه نفوذ تركيه است .در سال  ،٢٠١٨يني اكيت) ،(Yeni Akitيك روزنامه نزديك
به دولت تركيه ،پس از آن كه  ١٠كشور را برشمرد كه سربازان ترك در آنها مستقر هستند،
تأكيد كرد كه» :تركيه به سرزمين هاي عثماني ها بازمي گردد« .اين شوق به توسعه گري از راه
بازفعال سازي يك نظريه نيز انجام مي شود كه در سال  ٢٠٠٦توسط يك درياساﻻر بازنشسته به
نام جم گوردنيز تدوين و »ماوي وطن« )ميهن آبي« نام گذاري شده است .اين نظريه اولويت را به
جاي ديپلوماسي به امنيت مي دهد ،حمايت آنكارا از دولت توافق ملي ) (GANكه اين كشور را در
تقابل با مسكو و پاريس قرار مي دهد ،كامﻼ نشان دهنده اين نظريه است.
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موفقيت هاي »سلطان« آنكارا

ليبي به رغم برگزاري كنفرانس هاي آتش بس )كه آخرين آن در ماه ژانويه  ٢٠٢٠در برلن برگزار
شد( ،دستخوش يك جنگ داخلي پايان ناپذير است كه آن را براي يك قدرت منطقه اي مصمم به
صورت طعمه اي سهل الوصول درآورده است .جام قهرماني اي است كه رئيس جمهوري اردوغان
با آن مي تواند اقتدار ) (٦خود را بر مردمي كه بيش از پيش منتقد او هستند تحميل كند .نشانه
اين انتقادها پسرفت حزب عدالت و توسعه ) (AKPاست كه اردوغان را به حكومت رسانده و در
آخرين انتخابات شهرداري ها ،در ماه مارس  ،٢٠١٩اپوزيسيون توانست در كﻼنشهرهاي استانبول و
آنكارا پيروز شود .از جمله مشكﻼتي كه حزب عدالت و توسعه با آنها رودررو است ،دو انشعاب
است كه نشان دهنده وجود مخالفت در تشكل سياسي رئيس جمهوري است .فهيم تاشتكين،
روزنامه نگار ترك در تارنماي داكتيلو  ١٩٨٤تصريح مي كند كه» :سياست هاي داخلي و خارجي
تركيه درهم آميخته شده است .از سياست خارجي به عنوان سوخت سياست داخلي استفاده مي
شود« ) ٢١ژوئن .(٢٠٢٠

از ديد آنكارا ،ليبي همچنين يك »سكوي پرش« براي توسعه اقتصادي و ايدئولوژيك با در دست
گيري شبكه فتح اﷲ گولن واعظ در شمال آفريقا ،متحد پيشين اردوغان تا پيش از كودتاي نافرجام
سال  ٢٠١٦است .رئيس جمهوري تركيه ،براي سفت كردن جاي پا در ليبي ،از هيچ وسيله اي ،اعم
از مالي ،به رغم اقتصاد آسيب پذير ،انساني )اساسا جهادگراني كه در هنگام اشغال روژاوا ) (٧جنگيده
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اند( و تجهيزات نظامي مانند سامانه هاي ضدهوايي ام آي ام  ٢٣هاوك و پهپادهاي بايراكتار ت ب
 ،٢كه بنابر نظر ناظران در هنگام درگيري هاي اخير با نيروهاي »ارتش ملي ليبي« ) (ANLكارآمدي
خود را نشان داد ،چشم پوشي نمي كند.

امروز ،به نظر مي آيد كه همه چيز بروفق مراد »سلطان« آنكارا است .در  ٢٧نوامبر  ،٢٠١٩در
توافق با رئيس دولت توافق ملي ) (GANآقاي فايز سراج ،منطقه اقتصادي انحصاري اي را در ليبي
تعيين كرده تا تركيه به مناطقي براي بهره برداري از منابع زيرزميني گاز طبيعي در مديترانه شرقي،
كه مورد ادعاي قبرس و يونان نيز هست دست يابد .اين موضوع نيز خود علت ديگري براي ايجاد
تنش با بسياري از كشورهاي اروپايي متحد يونان از جمله فرانسه است .براي آنكارا كه ٤.٨٤
درصد از نياازهاي سوخت فسيلي خود را وارد مي كند ،با يافتن جاي پايي در ليبي ،كه سومين
صادركننده طﻼي سياه در آفريقا است ،اين امكان به وجود مي آيد كه به ثروت نفت و گاز آن
دست يابد.

ازنظر نظامي ،رييس جمهوري تركيه با كمك به  ٤نيروي بزرگ شبه نظامي ،كه از دولت توافق ملي
) (GANكمك مي كنند گام مهمي برداشته و با اين كار حلقه تنگ محاصره اي كه تريپولي از آوريل
 ٢٠١٩با آن دست به گريبان بود را سست كرده است .به اين ترتيب ،شكست و پسروي نيروهاي
مارشال هفتر چشم انداز بازپس گيري شهر ساحلي سرت – كه زادگاه سرهنگ قذافي است -ودولت
توافق ملي در ژانويه  ٢٠٢٠آن را ازدست داده بود و پايگاه هوائي الجوفرا در كوير را گشوده است .با
اينهمه معلوم نيست كه متحدين آقاي اردوغان به اهداف خود رسيده باشند ٥ .ژوئيه گذشته يك
بمباران هوايي پايگاه الوطيه كه توسط دولت توافق ملي در اختيار تركيه گذاشته بود را هدف گرفت.
اقدامي كه كسي مسئوليت آن را به عهده نگرفت .اين اقدام نخست به مصر كه هواپيماهاي شكاري
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اش مي توانند از پايگاه سيدي براني ،نزديك مرز ليبي ،به پرواز درآيند و سپس فرانسه نسبت داده
شد كه در فوريه  ،٢٠١٩بدون آن كه به خود ترديد راه دهد ،شورشيان قبيله توبو كه از مقابل
نيروهاي خليفه هفتر مي گريختند را بمباران كرده بود .سرانجام ،فرض مداخله امارات متحده عربي
قوت گرفت ،زيرا اين كشور پايگاهي در الخادم داشته و به تأسيسات مصر در سيدي براني نيز
دسترسي دارد .درهرحال ،اين اقدام نمي توانست بدون توافق ضمني روسيه انجام شود .به اين
خاطر ،آنكارا ترجيح داد كه به مناقشه زباني و تهديد بدون عمل بسنده كند.

كنارآمدن مسكو با »درگيري هاي منجمد شده«

در »پرونده ليبي« ،روس ها با عمل گرايي و بدبيني رفتار مي كنند .آنها به وابستگان خود كمك مي
كنند ولي در مداخﻼت حد نگه مي دارند و به شكلي عمل مي كنند كه وابستگانشان نتوانند در
جنگ كامﻼ غلبه يابند .به عنوان نمونه ،هواپيماهاي ميگ ٢٩ -و سوخوي ٢٤ -در ماه ژوئيه در
باندهاي پايگاه الجوفرا مستقر شده اند كه با تريپولي  ٥٠٠كيلومتر فاصله دارد .اين پايگاه زير كنترل
نيروهاي مارشال هفتر است و استقرار شكاري هاي روسي در آن اخطاري بدون هزينه به تركيه
است كه مايل است اين پايگاه را تصرف نموده و به سوي فزّان كه سرشار از منابع نفت ،گاز طبيعي
و طﻼ است و سفره هاي آبي مهمي از رود فرات نيز دارد پيشروي كند .با اين حال ،هواپيمايي
روسيه براي جلوگيري از شكست نيروهاي »ارتش ملي ليبي« ) (ANLدر ماه ژوئن دربرابر تريپولي
مداخله نكرد.
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روس ها مانند سوريه ) ،(٨با تركيه كه از اردوگاه مخالف حمايت مي كند مماشات مي كنند و
درعين حال ،شريكي اقتصادي و متحدي عملي در ايجاد مشكل براي ناتو و اتحاديه اروپا هستند .به
اين خاطر ،اين دشمني به يك رودررويي خشن منجر نمي شود .نوعي از اتحاد تناقض آميز وﻻديمير
پوتين و اردوغان را به هم پيوند مي دهد .در عرصه سوريه و ليبي ،منافع آنها هميشه همگن نيست،
اما به نظر مي رسد كه هردو مي دانند بدون گذشتن از مرز درگيري قابل تحمل تا كجا مي توانند
پيش بروند.

روسيه كامﻼ با »درگيري هاي منجمد شده« كنار مي آيد .اين امر را در اوكراين ،قفقاز يا مولداوي
نشان داده است .اين كار كم هزينه به آن نفوذي بي ثبات كننده مي دهد و براي اين  ٣كشور نيز
چشم اندازهاي پيوستن به اتحاديه اروپا و ناتو را مي بندد .براي مسكو ،گشودن يك درگيري منجمد
شده ديگر در ليبي ،كه زمان و كسب تعدادي پايگاه نظامي – چنان كه در سوريه رخ داد -به همراه
مي آورد ،چشم اندازي واقع بينانه است .تداوم يك جنگ فرسايشي بدون برنده و بازنده ،به رغم
اظهارات آشتي جويانه آقاي سرگئي ﻻوروف ،وزير امور خارجه روسيه ،به نظر مي آيد كه گزينه
موردنظر كرملن باشد.

بنابراين ،به نظر مي رسد كه در ليبي وضعيتي »مانند سوريه« وجود دارد كه تقسيم كشور به مناطق
نفوذ ،نوعي از مستعمره سازي تركيه -روسيه است كه مصمم اند پيكر ازهم پاشيده آن را – بي
ترديد به شكلي نامساوي – تقسيم كنند و اخطار اخير فرانسه ،ايتاليا و آلمان درمورد »ترك
مخاصمه فوري و بي قيد و شرط جنگ ها و تعليق تقويت كنوني نيروهاي نظامي در سراسر كشور
) «(٩نمي تواند وضعيت موجود – درشرايطي كه دونالد ترامپ ،رئيس جمهوري آمريكا توجه ويژه
اي به اين پرونده ندارد – را تغيير دهد .درمورد اظهارات عبدالفتاح السيسي ،رئيس جمهوري مصر
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كه با به نعل و به ميخ زدن در  ٦ژوئن عزيمت »مزدوران خارجي« را پيش بيني كرد و بعد در ٢٠
ژوئن با نيروي زميني به مداخله پرداخت نيز چيزي را تغيير نخواهد داد .ناتواني ارتش مصر در
غلبه بر شورشيان در صحراي سينا ،باورپذيري كمي به تهديد هاي او مي دهد .به عﻼوه ،مجلس
مصر در ماه ژوئيه تنها اجازه كاربرد نيروي نظامي فرامرزي در »يك جبهه غربي«  -اشاره به ليبي –
را براي مقابله با »شبه نظاميان مسلح جنايتكار و عوامل تروريست« را داده است.

تحول تناسب نيروها بين تركيه و روسيه هرچه كه باشد ،آينده ليبي در بيرون از حيطه عملكرد
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