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مجلة »المرصد« 

الوفاق مع  الرئاسي لحكومة  المجلس  رئيس  الذي وقعه  االتفاق  أثار 
أردوغان ردود فعل واسعة محليا وإقليميا  التركي رجب طيب  الرئيس 
ودوليا. ففي الوقت الذي عّبر فيه البرلمان الليبي عن رفضه لهذه االتفاق 
الصخيرات،  االتفاق  بنص  البالد  يف  الوحيد  التشريعي  الجسم  بصفته 
توالت ردود الفعل المحلّية الليبية الرافضة لهذا االتفاق بدءا من الجيش 
الليبي الذي عّبر بصفة حاسمة عن رفضه وإدانته لهذه الخطوة، وصوال 
يف  عّبرت  التي  الليبية  المحلية  والمجالس  والمدن  القبائل  لمختلف 

عشرات البيانات المتتابعة عن عدم اعترافاها بهذا االتفاق الجديد.

اتفاق حكومة الوفاق مع تركيا.. االفتتاحية

يوم وضع السراج كّل 
بيضه في سلّة أردوغان!
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حتى  بنوده  عن  الكشف  لعدم  نظرا  بـ«الغامض«  وصف  الذي  االتفاق  هذا 
اآلن، يعتبره الكثيرون يف ليبيا تكريسا جديدا للتدخل التركي يف البالد يف إطار 
انحياز أنقرة المعلن ألحد أطراف الصراع وتغذيتها للحرب يف البالد واستثمارها 

يف الفوضى الليبية. 
به  يعترف  الليبي،  الّشأن  يف  عاٍل  وبصوت  ومعلن  صريح  تركي  تدخل 
تتبناه  تدّخل  وهو  القديمة«.  »جغرافيتنا  بأنها  ليبيا  واصًفا  صراحة  أردوغان 
أيًضا الّدولة التركية بشكل رسمي وعلني يف بياناتها وتعبيراتها الديبلوماسية 
ويف سياستها العملية من خالل ضخ السالح يف بلد يعيش منذ سنوات على 
االقتصاد  وإنهاك  الّدولة  مؤسسات  ودمار  الميليشيات  وحكم  الحروب  وقع 

وكل مرافق الحياة. 
لمصالح  ترجمة  بل هو  عبثًيا.  الكثيرين،  نظر  التركي، يف  التوجه  يبدو هذا  ال 
كموارد  تركيا  تجنيها  الدوالرات  مليارات  واسعة.  أطماع  تغذيها  اقتصادية 
التسليح  للعيان هي صفقات  الموارد ظهوًرا  تلك  وأقل  الليبية،  الفوضى  من 
التي تذهب كلها لجماعات تصنف يف معظمها باإلرهابية وغير القانونية وغير 
مئات  وثّقت يف حقها  ميليشيات  بأنها  أممية  تقارير  وتعتبرها حتى  النظامية 

الجرائم واالنتهاكات. 
هذا االنحياز التركي ألحد طريف النزاع 
المتواصل  التكديس  وهذا  الليبي، 
يأخذ  الليبية  الحرب  نار  يف  للحطب 
التصعيد.  من  جديدا  شكال  مّرة  كّل 
أقدمت  التي  الخطوات  هذه  آخر 
داخل  العبث  تجاوزت  تركيا  عليها 
العبث  مربع  لتدخل  الليبي،  المربع 
حكومة  ظهر  على  والّدويل  االقليمي 
أحياء  إال على  التي ال تسيطر  الوفاق 
وبعض  طرابلس  العاصمة  يف  قليلة 

ال يبدو هذا التوجه التركي، في نظر الكثيرين، عبثًيا. 
أطماع  تغذيها  اقتصادية  لمصالح  ترجمة  هو  بل 
من  كموارد  تركيا  تجنيها  الدوالرات  مليارات  واسعة. 
للعيان  ظهوًرا  الموارد  تلك  وأقل  الليبية،  الفوضى 
لجماعات  كلها  تذهب  التي  التسليح  صفقات  هي 

تصنف في معظمها باإلرهابية.
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األخيرة  الخطوة  تتمثل  حيث  الليبي.  الغرب  مدن  من  قليل  عدد  يف  كز  المرا
االقتصادية  البحرية  الحدود  ترسيم  البنود حول  اتفاق غامض وغير معلن  يف 
يف الحوض الشريق للمتوسط، بدون رجوع للسلطة التشريعية يف ليبيا، ودون 
أي  ودون  المتوسط،  حوض  ودول  الجوار  دول  مع  تفاهمات  أو  تنسيق  أي 
احتكام للمعاهدات والمواثيق واالتفاقيات الّدولية والبينّية وللقوانين البحرية 

ومعاهدات ترسيم الحدود. 

** ردود فعل دولية واسعة... وغاضبة:
هذه الخطوة التركية الجديدة عبر مطّية حكومة الوفاق، هّشة الشّرعية، أثارت 
مصري  غضب  والّدويل.  االقليمي  المستوى  على  غاضبة  واسعة  فعل  ردود 
كبير. وغضب قبرصي ويوناين وادانات أوروبية أمريكية وعربية متتالية. وهي 
خطوة يرى مراقبون أنها ستزيد يف عزلة حكومة الوفاق وتضييق الخناق عليها 
خاصة يف محيطها اإلقليمي ودول الجوار خاصة مصر المتضررة بشكل مباشر 

وكبير جدا من هذه االتفاقية.
تحركات دبلوماسية كبيرة من قبل مختلف الّدولة المتداخلة والمعينة بهذه 
التركية  الخطوة  لهذه  ورفضها  ادانتها  عن  صراحة  مصر  عبرت  فقد  الخطوة.  
المبعوث  مع  اتصال  خالل  شكري  سامح  المصري  الخارجية  وزير  كّد  أ حيث 
أن  سالمة  غسان  ليبيا  إىل  األممي 
رئيس  وقعهما  اللتين  االتفاقيتين 
مع  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 
للصالحيات  امتالكه  عدم  رغم  تركيا 
تعميق  شأنهما  من  إنما  الالزمة 
الخالف بين الليبيين، ومن ثم تعطيل 
وقت  يف  وذلك  السياسية،  العملية 
كيفية  حول  دويل  توافق  يتشكل  بدأ 
من  الخروج  على  الليبيين  مساعدة 

األزمة الحالية.

حكومة  مطيّة  عبر  الجديدة  التركية  الخطوة  هذه 
واسعة  فعل  ردود  أثارت  الشرّعية،  هّشة  الوفاق، 
غضب  والّدولي.  االقليمي  المستوى  على  غاضبة 
وادانــات  ويوناني  قبرصي  وغضب  كبير.  مصري 

أوروبية أمريكية وعربية متتالية.
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ويف ذات السياق، دعا  لودريان نظيره 
فرنسا  لزيارة  شكري  سامح  المصري 
لمواصلة  القادمة  األسابيع  خالل 
الجانبين،  بين  والتنسيق  التشاور 
الزيارة  إتمام  على  الوزيران  واتفقا 
حيث  المقبل.  ثان/يناير  كانون  خالل 
سامح  المصري  الخارجية  وزير  أجرى 
شكري اتصااًل هاتفياً مع وزير الشؤون 
لودريان  إيف  جان  الفرنسي  الخارجية 
أوجه  مختلف  استعراض  خالله  تم 

العالقات الثنائية واألوضاع اإلقليمية.
ما  حسب  الوزيران  واستعرض 
يف  المصرية  الخارجية  وزارة  أوردت 
منطقة  يف  األوضاع  تطورات  لها،  بيان 
من  به  تتسم  وما  المتوسط  شرق 
وتطورات  استقرار،  وعدم  اضطراب 

األوضاع يف ليبيا.
الليبي  الوزراء  مجلس  رئيس  توقيع  مشروعية  عدم  على  الوزيران  واتفق 
االقتصادية  والمنطقة  العسكري  بالتعاون  اتصااًل  تركيا  مع  التفاهم  لمذكريتّ 
الخالصة، نظرا لتجاوز ذلك للصالحيات المقررة يف اتفاق الصخيرات وانتهاك 
حظر  بشأن  األمن  مجلس  وقرارات  الدويل  القانون  لقواعد  التفاهم  مذكريتّ 

السالح إيل ليبيا.
للتوصل  برلين  إطار مسار  العمل يف  أهمية استمرار  الوزيران علي  وتوافق 
الخلل  مكامن  كافة  يعالج  الليبية  األزمة  لتسوية  شامل  سياسي  إطار  إىل 
النواب  مجلس  وصالحيات  الدولة  مؤسسات  دعم  على  والعمل  الراهنة، 
بمواجهة  اتصااًل  حازم  موقف  واتخاذ  المنتخب،  التشريعي  المجلس  باعتباره 
المسار  وتفعيل  العسكري  الصراع  وإنهاء  اإلرهابية  والجماعات  الميليشيات 

السياسي وصواًل إىل عقد انتخابات حرة.
ويف السياق نفسه من ردود األفعال، قال المتحدث باسم الرئاسة القبرصية 
»برودروموس برودرومو« إن دول االتحاد األورويب تتضامن مع قبرص واليونان 
يف مواجهة االنتهاكات التركية بسبب مذكرة التفاهم المبرمة مؤخرا مع حكومة 

الليبية. الوفاق 
تصريحات  يف  »برودرومو«  كد  وأ
صحفية، أن عقوبات أوروبية ستطبق 
تركية  ومؤسسات  أشخاص  ضد 
إنها  قال  التي  االنتهاكات  بسبب 
القانون  وتنتهك  الجغرافيا  تشوه 
المنطقة.  يف  التوتر  وتخلق  الدويل 
كد أن المجلس األورويب سيقوم  كما أ
التركية،  االنتهاكات  هذه  إزاء  بدوره 
عضوا  باعتبارها  اليونان  أن  مضيفا 
هذه  بطرح  ستقوم  الناتو  حلف  يف 
الحلف  قمة  التركية خالل  االنتهاكات 

يف لندن.
التفاهم  مذكرة  محتوى  أن  واعتبر 
تمنح  ألنها  الدويل  القانون  يضلل 

توقيع  مشروعية  عدم  على  الوزيران  اتفق 
لمذكرتّي  الليبي  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس 
العسكري  بالتعاون  اتصاًلا  تركيا  مع  التفاهم 
لتجاوز  نظرا  الخالصة،  االقتصادية  والمنطقة 
ذلك للصالحيات المقررة في اتفاق الصخيرات 
القانون  لقواعد  التفاهم  مذكرتّي  وانتهاك 
حظر  بشأن  األمــن  مجلس  ــرارات  وق الدولي 

السالح إلي ليبيا.
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يف  المشاطئة  الدول  لحقوق  انتهاك  وهذا  وليبيا  تركيا  بين  بحرية  امتيازات 
82 يف قوانين البحار التابعة  المنطقة وانتهاك للمبدأ المعترف به يف اتفاقية 

لألمم المتحدة.
الرئيس  أن  إىل  الفًتا  قانوين،  أثر  أي  لها  ليس  المذكرة  هذه  أن  إىل  وأشار 
مصر،  بينها  من  األخرى  الدول  مع  كامل  بشكل  ينسقان  وحكومته  القبرصي 
الفًتا إىل أن الحكومة القبرصية ستحمي الحقوق المشروعة للدول المجاورة 

منها اليونان ومصر.
وأوضح أن حكومة بالده استجابت بالشكل الجيد لهذا التحرك عبر خطاب 
مكتوب لألمم المتحدة، متوقعا أن تقوم األمم المتحدة بدورها المنوط بها إزاء 

هذه االنتهاكات.
كما أدانت أثينا كذلك، بشدة االتفاق المعلن بين السراج وأردوغان باعتباره 
»غير مقبول على اإلطالق«، حيث استدعت وزارة الخارجية اليونانية السفير 
التركي بوراك أوزوجيرجين، وأوضحت أثينا بأن االتفاق سيكون انتهاًكا صارًخا 

للقانون الدويل للبحار.
وقال  للرد،  سريعة  أثينا  وكانت 
المتحدث باسم الوزارة ألكساندروس 
تركيا  »توقيع  بيان  يف  جينيماتاس 
يمكن  ال  تفاهم  مذكرة  على  وليبيا 
لدولة  السيادية  الحقوق  ينتهك  أن 

ثالثة«.
اإلجراء سيكون  هذا  وأضاف »مثل 
للبحار  الدويل  للقانون  صارًخا  انتهاًكا 
قانوين«،  تأثير  أي  عنه  ينتج  ولن 
»لن  الخطوة  هذه  مثل  أن  موضحا 

قال المتحدث باسم الرئاسة القبرصية »برودروموس 
برودرومو« إن دول االتحاد األوروبي تتضامن مع قبرص 
بسبب  التركية  االنتهاكات  مواجهة  في  واليونان 
الوفاق  حكومة  مع  مؤخرا  المبرمة  التفاهم  مذكرة 

الليبية.
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يحكم  أن  يجب  الذي  الجوار  حسن  مبدأ  مع  أيًضا  تتسق 
العالقات بين الدول المجاورة ».

أن  اليونانية،   »AMNA« وكالة  ذكرت  ذلك،  وإىل 
وصف  األمريكية  الخارجية  وزارة  باسم  متحدثا 

الوفاق  وحكومة  تركيا  بين  الموقع  االتفاق 
حول الحدود البحرية، يف مؤتمر صحفي، بأنه 

»استفزازي« ويزيد التوترات يف المنطقة.
المتحدث  أضاف  للصحيفة،  ووفقا 
الواليات  أن  األمريكية،  الخارجية  باسم 
يف  عام  بشكل  تتدخل  ال  المتحدة 
النزاعات حول الحدود البحرية يف الدول 
»باالبتعاد  األطراف  كل  مطالبا  األخرى، 
عن التحركات التي تزيد التوتر يف شرق 

المتوسط يف هذا الوقت الحساس«.

كّل  السرّاج  يضع  حين   **
بيضه في سلّة أرودغان: 

آخر  مراقبين  نظر  يف  االتفاقية  هذه  تبدو 
بدأت  التي  الوفاق،  حكومة  بها  تقامر  ورقة 

والعسكرية  السياسية  الدوائر  حولها  تضيق 
بيضه  كل  السراج  به  وضع  اتفاق  والدبلوماسية. 

نفسه  وضع  حين  أردوغان،  سّلة  يف  حكومته  وبيض 
وحكومته يف معاداة كل القوى اإلقليمية والّدولية عبر اتفاقية 

غامضة ومثيرة لردود األفعال الدبلوماسية الكبيرة. 
مع  البنود  غامضة  البحرية  االتفاقية  السّراج  وّقع  حين  اليوم  ذلك  يف 
أردوغان، أعاد حصار نفسه وحكومته بسؤال الشرعّية المحلّية. سؤال طالما 
دولّية مستخرجة من  بشرعّية  المقابل  وأسندته يف  الّدولّية  القوى  تجاهلته 
قواعده  نسف  الذي  االتفاق  وهو  المغربية.  الصخيرات  اتفاق  فقرات  بين 
السّراج نفسه من خالل هذه االتفاقية مع تركيا بضربه لدور مجلس النواب، 
وبالتايل ألحد أهم أضلع مخرجات الصخيرات التي يستظل هو نفسه تحت 

ظالل »شرعيتها«!  
بيضه  كّل  إذن،  السراج،  نقل 
شطب  ثّم  التركّية،  السّلة  إىل 
السياسية  إستراتجيته  من  الجميع 
األصدقاء  دفتر  ومن  والدبلوماسية 
نفسه  ووضع  المحايدين.  حتى  أو 
من جديد وأمام الجميع -هذه المّرة- 
الشرعّية،  سؤال  ضوء  دوائر  تحت 
معارك  وحكومته  نفسه  على  وفتح 
يف  تكون  ال  قد  كبيرة،  دبلوماسية 
الحرب  حسابات  يف  حتى  مصلحته 
بل  العاصمة طرابلس.  المحلّية حول 
ربّما حين وّقع السّراج تلك االتفاقية 
دعم  وثيقة  أيًضا  عبرها  وّقع  قد  كان 
الذي  الليبي  للجيش  أوسع  دويل 

يزحف ببطء من أطراف العاصمة. 

حين وّقع السرّاج االتفاقية البحرية غامضة البنود مع 
أردوغان، أعاد حصار نفسه وحكومته بسؤال الشرعيّة 
الّدوليّة  القوى  تجاهلته  طالما  سؤال  المحليّة. 
مستخرجة  دوليّة  بشرعيّة  المقابل  في  وأسندته 
وهو  المغربية.  الصخيرات  اتفاق  فقرات  بين  من 
خالل  من  نفسه  السرّاج  قواعده  نسف  الذي  االتفاق 
النواب،  مجلس  لدور  بضربه  تركيا  مع  االتفاقية  هذه 
التي  الصخيرات  مخرجات  أضلع  أهم  ألحد  وبالتالي 

يستظل هو نفسه تحت ظالل »شرعيتها«!  
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تكريس للتدخل التركي في ليبيا
عبدالباسط غبارة

وسعيها  الليبي  الصراع  يف  تركيا  انخراط  مدى  تعكس  جديدة  خطوة  يف 
الحثيث لمد نفوذها ليس يف ليبيا فقط وانما يف المنطقة ككل،  وقعت أنقرة 
تفاهم؛  مذكريت  السراج،   فايز  برئاسة  الليبية،   الوطني  الوفاق  حكومة  مع 
األوىل بشأن السيادة على المناطق البحرية يف البحر المتوسط،  والثانية حول 
التعاون األمني والعسكري بين البلدين، ما يزيد من منسوب التوتر يف البلد 
الذي يشهد انقسامات وصراعات حادة كما يدخله يف توترات اقليمية مع دول 

عبرت عن رفضها لهذه االتفاقيات.

إتفاقية السراج وأردوغان..
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بيان صدر  السراج، يف  الوفاق، فائز  الرئاسي لحكومة  المجلس  وقال رئيس 
تفاهم،   مذكريت  توقيع  تم  إنه  الماضي،   الجمعة  مساء  من  متأخرة  ساعة  يف 
البحري،   المجال  يف  تفاهم  مذكرة  والثانية  األمني،   التعاون  تخص  إحداهما 
وذلك يف ختام محادثاته التي أجراها يف تركيا مع الرئيس رجب طيب إردوغان،  
كد رفضها للتدخل الخارجي يف الشأن  الذي جدد دعم بالده لحكومة السراج،  وأ

الليبي. 
الوفاق فتحي  الداخلية بحكومة  التوقيع،  قال وزير  ويف تصريحات له عقب 
الوفاق  حكومة  قدرة  تعزيز  إطار  يف  تأيت  األمني  التعاون  »اتفاقية  إن  باشاغا 
الدويل«،   للمستوى  االرتقاء  حتى  واالستقرار  األمنية  السيطرة  بسط  على 
باشاغا  عن  الوفاق  حكومة  من  مقربة  إعالمية  وسائل  تعبيره.ونقلت  وفق 
غير  والهجرة  اإلرهاب  بمكافحة  تتعلق  تركيا  مع  التفاهم  »مذكرة  إن  قوله 
الجوانب  جميع  غطت  »المذكرة  أن  إىل  المعلومات«.وأشار  وتبادل  الشرعية 
لتطوير  لها  الحاجة  أمس  يف  األمنية  واألجهزة  الوفاق،   حكومة  تحتاجها  التي 
جاويش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  كد  أ جهته،  ومن  قوله.  قدراتها«.حسب 

أوغلو أن اتفاق الحدود البحرية الذي 
أبرمته أنقرة مع ليبيا يهدف إىل حماية 
الدويل. القانون  بموجب  تركيا  حقوق 
أوغلو  قال  »رويترز«  وكالة  وبحسب 
يف مؤتمر صحفي إنه لم يتسن لتركيا 
بعض  مع  االتفاقات  هذه  مثل  إبرام 
ذلك  لها  يتاح  قد  لكن  األخرى  الدول 

مستقبال.على حد زعمه.
االتفاق  بشأن  تفاصيل  تتوفر  ولم   
يعقد  أن  يمكن  الذي  البحري،  
الطاقة  باستغالل  المتعلقة  النزاعات 
حاول  ما  وهو  المتوسط،  شرق  يف 
سيالة،  محمد  الوفاق  خارجية  وزير 
مراقبون  اعتبرها  بتببريرات  تجاوزه 
غير مقنعة. وقال سيالة »هي مذكرة 

تعتمد االتفاقية على مبدأ المنطقة االقتصادية 
المتحدة  األمم  اتفاقية  وفق  وهي  الخالصة،  
عليها  تمارس  بحرية  منطقة  البحار،   لقانون 
واستخدام  االستغالل  في  خاصة  حقوقا  دولة 
ميل   200 مسافة  إلى  وتمتد  البحرية.  مواردها 
يبدأ  الذي  األساس  خطوط  من  مقيسة  بحري 
منها قياس البحر اإلقليمي من أحد أوجه التطور 
البحار الجديدة  الهامة التي استحدثتها اتفاقية 

من أجل تحقيق التوازن بين مختلف المصالح.
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تفاهم تعنى بالحقوق البحرية،  وتحمي 
السيادة الليبية يف ما يتعلق بالمناطق 
وتحدد  المتقابلتين  للدولتين  البحرية 
فيها  ومكاسبنا  منهما،   كل  حقوق 
حماية هذه المنطقة وسيادة ليبيا على 
البحار  قانون  حدده  لما  وفقا  منطقتها 

الدويل«.
يف  المفوض  الخارجية  وزير  وأضاف 
هذه  تقلق  أال  »نأمل  الوفاق  حكومة 
فالدول  األورويب،   االتحاد  االتفاقية 
معها،   االتفاق  يتم  لم  التي  المقابلة 
معها  لالتفاق  استعداد  على  نحن 
وأن  خاصة  البحرية،   المناطق  لتحديد 
أمر  الدويل  القانون  قواعد  إىل  اللجوء 

حضاري«.
المنطقة  االتفاقية على مبدأ  وتعتمد 
وفق  وهي  الخالصة،   االقتصادية 
البحار،   لقانون  المتحدة  األمم  اتفاقية 

منطقة بحرية تمارس عليها دولة حقوقا خاصة يف االستغالل واستخدام مواردها 
البحرية. وتمتد إىل مسافة 200 ميل بحري مقيسة من خطوط األساس الذي 
يبدأ منها قياس البحر اإلقليمي من أحد أوجه التطور الهامة التي استحدثتها 

اتفاقية البحار الجديدة من أجل تحقيق التوازن بين مختلف المصالح.
الخالصة  االقتصادية  المنطقة  البحار  قانون  اتفاقية  من   55 المادة  وعرفت 
بأنها »منطقة واقعة وراء البحر اإلقليمي ومالصقة له،  يحكمها النظام القانوين 
وواليتها  الساحلية  الدول  تخضع حقوق  وبموجبه  الجزء  هذا  المقرر يف  المميز 
وال  االتفاقية«.  هذه  من  الصلة  ذات  لألحكام  وحرياتها  األخرى  الدولة  وحقوق 
200 ميل بحري من خطوط األساس التي  كثر من  تمتد المنطقة االقتصادية أ
هذه  تحضير  على  فترة  منذ  تركيا  وتعكف  اإلقليمي.  البحر  عرض  منها  يقاس 

كتوبر  أ ويف  نفوذها،  لمد  االتفاقية 
»يني  صحيفة  أعلنت  الماضي 
التركية يف مقال تحت عنوان  شفق« 
أن  يمكن  وليبيا  تركيا  بين  »اتفاقية 
المتوسط«  شرق  يف  الموازين  تقلب 
يف  نجحت  بعدما  تستطيع  تركيا  أن 
سوريا  يف  اإلرهاب  ممر  على  القضاء 
وضع خطوات مهمة يف منطقة شرق 
توقيع  طريق  عن  المتوسط  البحر 
»تحديد  أجل  من  ليبيا  مع  اتفاق 

مناطق النفوذ البحرية«.
االتفاق  أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 
»ليبيا  كتاب  تضمنها  نظرية  وليد  هو 
اللواء  لمؤلفه  البحر«  من  تركيا  جارة 
بحري التركي جهاد يايجي الذي حث 
اتفاقية  توقيع  يف  اإلسراع  على  بالده 
النفوذ  مناطق  لتحديد  ليبيا  مع 
الظروف  أن  على  مشددا  البحري،  

األمني  التعاون  »اتفاقية  إن  باشاغا:  فتحي 
الوفاق على  تأتي في إطار تعزيز قدرة حكومة 
بسط السيطرة األمنية واالستقرار حتى االرتقاء 
للمستوى الدولي«،  وفق تعبيره.ونقلت وسائل 
باشاغا  عن  الوفاق  حكومة  من  مقربة  إعالمية 
تتعلق  تركيا  مع  التفاهم  »مذكرة  إن  قوله 
بمكافحة اإلرهاب والهجرة غير الشرعية وتبادل 
غطت  »المذكرة  أن  إلى  المعلومات«.وأشار 
الوفاق،   حكومة  تحتاجها  التي  الجوانب  جميع 
لتطوير  لها  الحاجة  أمس  في  األمنية  واألجهزة 

قدراتها«.حسب قوله.
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أرضية  أنسب  تشكل  ليبيا  يف  الحالية 
مؤكدا  االتفاقية،   هذه  مثل  لتوقيع 
السيناريو  سيفسد  االتفاق  »هذا  أّن 
الذي وضعته اليونان وقبرص اليونانية 
بعد  المتوسط  شرق  منطقة  لتقاسم 

اغتصاب حقوق تركيا«.
وكشف يايجي أن »القيمة اإلجمالية 
شرق  يف  الطبيعي  الغاز  الحتياطي 
دوالر  تريليونات   3 تبلغ  المتوسط 
الكمية  هذه  أن  إىل  الفتا  أميركي«،  
من  بالده  احتياجات  لتغطية  كافية 
572 عاما،  واحتياجات  الغاز الطبيعي 
مع  االتفاق  أن  عاما.واعتبر   30 أوروبا 
ليبيا يف هذا الشأن سيكون بمثابة درع 
ومصر،   اليونانية  وقبرص  اليونان  ضد 
مشيرا إىل أن ما سماها بمنطقة النفوذ 
البحري التي سيتم تحديدها بين بالده 
اليونان  توقيع  »دون  ستحول  وليبيا 

قبرص  وتوقيع  ومصر  اليونانية  قبرص  مع  خالصة  اقتصادية  منطقة  اتفاق 
اليونانية اتفاقا مماثال مع ليبيا«.

ورفضت اليونان االتفاق ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية 
والليبي.  التركي  الساحلين  بين  اليونانية  كريت  جزيرة  وجود  يتجاهل  ألنه 
مشيرة  االتفاق  وأدانت  لديها،   التركي  السفير  اليونانية  الخارجية  واستدعت 
إىل أنه ال يمكن أن ينتهك سيادة دولة ثالثة،  وأن »هذا اإلجراء انتهاك واضح 
لقانون البحار الدويل وال يتماشى مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين الدول.
التركية  الشؤون  يف  المصري  الخبير  الفتاح  عبد  بشير  الدكتور  واعتبر 
والباحث بمركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية بالقاهرة يف مقابلة 
قبرص  ترى  وال  كريت  بجزيرة  تعترف  ال  تركيا  أن  عربية،   فيله«  مع »دويتشه 
ما  الليبية  المائية  الحدود  حتى  تمتد  المائية  حدودها  أن  ترى  فهي  وبالتايل 
يعني أن إقليم شرق المتوسط يمكن اقتسامه مناصفة مع ليبيا استناداً إىل 
المياه اإلقليمية،  وهذا  أو  البحرية  الحدود  القاري« وليس مبدأ  مبدأ »الجرف 

  200 لمسافة  يمتد  القاري  الجرف 
ميل بحري،  فإذا كان عرض المتوسط 
فيمكن  بحرياً  ميالً   400 من  يقترب 
للطرفين تقاسمه متجاهلين بذلك كال 

من قبرص واليونان.
الشؤون  يف  المصري  الخبير  وأشار 
ليبيا  يف  تركيا  يهم  ما  أن  اىل  التركية 
مصدر  تأمين  أولها  اعتبارات  عدة 
منتجة  غير  دولة  »فتركيا  للطاقة،  
للطاقة وتستورد %95 من احتياجاتها 
مليار   50 نحو  سنويا  يكفلها  ما  منها 
على  النزيف  هذا  وقف  وتريد  دوالر 
نفط  منابع  لها  يكون  وأن  الطاقة 
 12 فقط  لديها  تركيا  أن  كما  وغاز«،  
لعام  البحار  التفاقية  وفقا  بحرياً  ميالً 

مناف  أمر  بأنه  ووصفته  االتفاق  اليونان  رفضت 
للعقل من الناحية الجغرافية ألنه يتجاهل وجود 
التركي  الساحلين  بين  اليونانية  كريت  جزيرة 
السفير  اليونانية  الخارجية  واستدعت  والليبي. 
أنه  إلى  مشيرة  االتفاق  وأدانت  لديها،   التركي 
ال يمكن أن ينتهك سيادة دولة ثالثة،  وأن »هذا 
وال  الدولي  البحار  لقانون  واضح  انتهاك  اإلجراء 
يتماشى مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين 

الدول.
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بها  متوفر  ليس  بحرية  كحدود   1982
التوسع  تريد  لذا  للطاقة  مصادر  أي 
بغيتها،   تجد  لعلها  القاري  الجرف  يف 
»خصوصا وأن المسح الذي جرى لهذه 
وغاز  نفط  منابع  وجود  كد  أ المنطقة 
قبرص  بين  الواقع  المثلث  يف  تتمركز 
وإسرائيل واليونان،  أي شرق وجنوب 
من  القريب  شمالها  وليس  قبرص 

تركيا.
على  القبرصية،  السلطات  كدت  وأ
بين  التفاهم  مذكرة  قانونية  عدم 
المتحدث  وتركيا.وقال  الوفاق  حكومة 
برودروموس  القبرصية  الرئاسة  باسم 
برودرومو،  يف تصريحات متلفزة،  »إن 
وتنتهك  الجغرافيا  تشوه  المذكرة 
يف  التوتر  وتخلق  الدويل  القانون 
مذكرة  محتوى  أن  كما  المنطقة،  
ألنها  الدويل  القانون  يضلل  التفاهم 

المشاطئة  الدول  انتهاك لحقوق  وليبيا وهذا  تركيا  بين  بحرية  امتيازات  تمنح 
يف المنطقة وانتهاك للمبدأ المعترف به يف اتفاقية 82 يف قوانين البحار التابعة 
وأن  قانوين،   أثر  أي  لها  ليس  المذكرة  هذه  أن  إىل  مشيرا  المتحدة«،   لألمم 
الرئيس القبرصي وحكومته ينسقان بشكل كامل مع الدول األخرى،  من بينها 
المجاورة،   للدول  المشروعة  الحقوق  ستحمي  القبرصية  الحكومة  وأن  مصرـ 

منها اليونان ومصر.
تركيا  بين  التفاهم  مذكريت  رفض  على  وقبرص،   واليونان  مصر  وتوافقت 
البحرية.وبحسب  والمناطق  األمني  التعاون  حول  الليبية  الوفاق  وحكومة 
مصر  خارجية  وزراء  بين  التوافق  تم  فقد  المصرية،   الخارجية  عن  صادر  بيان 
التفاهمات.وكانت مصر  أثر قانوين لتلك  واليونان وقبرص على عدم وجود أي 
الوفاق  وحكومة  تركيا  بين  التفاهم  مذكريت  توقيع  وقت سابق،   أدانت يف  قد 
أن  البحرية. ويشير مراقبون اىل  والمناطق  األمني  المجال  للتعاون يف  الليبية 

االسالم  تيار  سيطرة  تستغل  تركيا 
»االخوان«  جماعة  وخاصة  السياسي 
الوفاق  حكومة  على  لها  الموالية 
لتوقيع  ضغط  والذي  طرابلس  يف 
مذكريت التفاهم حول التعاون األمني 
لتمرير  البلدين،  بين  والعسكري 
على  السيطرة  اىل  الساعية  خططها 
حصة من غاز البحر األبيض المتوسط 
وقضم جزء من الحدود البحرية لدول 
أخرى كاليونان ومصر.وهو االمر الذي 
البحر  يف  التوتر  يصعد   أن  شانه  من 

المتوسط حول موارد الطاقة.
الليبية  الوفاق  حكومة  ووضعت 
نفسها يف دوامة صراع إقليمي ودويل 
التوسعية،  أردوغان  أهداف  لخدمة 
اليونان  تهديد  مع  نتائجه  أوىل  بدأت 

الوفاق  حكومة  بين  الموقعة  االتفاقية  تأتي 
وضعا  األخيرة  فيه  تعيش  وقت  في  وتركيا 
صعبا في ظل تراجع القوات الموالية لها في 
في  نجح  الطي  الليبي  الجيش  ضد  المعارك 
وتمكنت  متقدمة  مواقع  عدة  على  السيطرة 
قواته الجوية من فرض سيطرتها الكاملة على 
األجواء في غرب وجنوب البالد ما زاد من تضييق 
بحسب  باتت  التي  الوفاق  قوات  على  الخناق 

المسؤولين العسكريين في حالة احتضار.
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بترحيل سفير ليبيا يف حال لم يقدم نص 
الخارجية  وزير  تركيا.أعلن  مع  االتفاقية 
 2 االثنين  ديندياس،  نيكوس  اليوناين،  
ديسمبر 2019،  أن أثينا سترحل سفير 
مع  المذكرة  نص  يقدم  لم  إذا  ليبيا،  
بحلول،   البحرية  المناطق  حيال  تركيا 

يوم الجمعة«..
وقال ديندياس،  يف مقابلة مع القناة 
يعطنا  لم  »إذا  »سكاي«،   التلفزيونية 
االتفاق  نص  أثينا[  يف  الليبي  ]السفير 
حتى يوم الجمعة،  فسيعلن أنه شخص 
وسيغادر«.وأضاف  فيه  مرغوب  غير 
ديندياس »تسعى تركيا إىل تصوير أن 
الجزر ليس لديها جرف قاري،  وتعمل 
بالنسبة  فقط  ليس  تاريخيا  ذلك  على 
لجزر  وأيضا  ولكن  كاستيلوريزو،   إىل 
بحر إيجه،  التي يعد العديد منها جزرا 
لتركيا،   التصور  كبيرة جدا«.وتابع »هذا 

القانونية  للهيئات  القرارات  عشرات  هناك  تماما.  الصحة  من  له  أساس  ال 
أنها  حقيقة،   استخدام  تركيا  تحاول  المعاكس.  الموقف  تدعم  التي  الدولية،  
أساس  ال  هذا  التفاوضية.  تكتيكاتها  يف  البحار  قانون  اتفاقية  على  توقع  لم 
وقت  يف  وتركيا  الوفاق  حكومة  بين  الموقعة  االتفاقية  وتأيت  الصحة«.  من  له 
تعيش فيه األخيرة وضعا صعبا يف ظل تراجع القوات الموالية لها يف المعارك 
ضد الجيش الليبي الطي نجح يف السيطرة على عدة مواقع متقدمة وتمكنت 
البالد  الكاملة على األجواء يف غرب وجنوب  الجوية من فرض سيطرتها  قواته 
المسؤولين  باتت بحسب  التي  الوفاق  قوات  الخناق على  زاد من تضييق  ما 

العسكريين يف حالة احتضار.
 وبالرغم من غموض بنود االتفاق المبرم بين السراج وأردوغان فان الحديث 

عن تعزيز التعاون األمني والعسكري 
بين تركيا وليبيا، يشير بشكل كبير اىل 
كبر يف  مساعي أنقرة للدخول بشكل أ
الصراع الدائر يف العاصمة الليبية منذ 
محاولة  يف  الماضي  أبريل/نيسان 
الذي  سقوطهم  ومنع  حلفائها  لدعم 
للسيطرة  أمامها  الطريق  سيقطع 
المنطقة.  يف  أذرعها  ومد  البالد  على 
االخباري عن  نيوز«  »إرم  ونقل موقع 
أن  الوفاق،  بحكومة  خاص  مصدر 
اإلعالم  وسائل  عبر  نقاط  من  أثير  ما 
نقاط  هي  الوفاق  لحكومة  التابعة 
االتفاق  تم  ما  أهم  ولتمرير  للتمويه 
كبر  عليه وهو التدخل التركي بشكل أ
يف الحرب الدائرة على تخوم طرابلس.
ورد يف  ما  أهم  أن  إىل  المصدر  وأشار 
لتركيا  السماح  هو  المعاهدة  هذه 
كبر يف ليبيا،  كما  بلعب دور عسكري أ

هذه التسريبات حول المخطط التركي الجديد، 
حكومة  قوات  في  قيادي  تلميحات  دعمتها 
الوفاق أشار فيها إلى قرب وصول أسلحة تركية 
تقوية  بهدف  طرابلس،   العاصمة  إلى  جديدة 
الوطني  الجيش  تواجه  التي  الميليشيات 
عملية  في  المدفعية  سالح  آمر  الليبي.وقال  
الوفاق،   لحكومة  التابعة  الغضب«  »بركان 
العقيد فرج مصطفى إخليل:«قريًبا سوف نملك 
وفي  نوعي،   دعم  بوصول  جديد  من  المبادرة 
تدريبها  يتم  التي  الكوادر  باقي  رجوع  انتظار 

بالخارج«.
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عنه  يعلن  ولم  االتفاقية  هذه  يف  ورد 
 10 بأي وسيلة وهو أن مدة االتفاقية 
 2 الليبي مبلغ  الجانب  يدفع  سنوات 
مليار دوالر سنويًّا ألنقرة،  كما ورد فيها 
تركية  عسكرية  قواعد  إنشاء  إمكانية 
مع  ومصراتة  زليتن  مدينة  تحديًدا يف 
احتمالية زيادة القواعد حسب الحاجة 

وحسب المدن.
ورد  ما  أخطر  فإن  المصدر  وحسب 
بإتاحة  يتعلق  ما  هو  المذكرة  هذه  يف 
الستخدام  التركية  للقوات  المجال 
ألغراض  الليبية  والطرق  المطارات 
النقاط  بعض  أن  مضيًفا  عسكرية،  
األخرى تقترب من محاولة استنساخ 
اتفاقية تركيا قطر والموقعة يف مارس 
توقيعها  بمجرد  والتي   2015 آذار   /
تصل  التركية  القوات  أعداد  بدأت 
كتوبر/  أ بحلول  وصلت  حتى  تباًعا 
تشرين األول عام 2015 إىل 5 آالف جندي ثم زاد العدد ليصل بنهاية عام 2017 
إىل 10 آالف جندي تركي بقطر،  وتحاول حكومة الوفاق فعل ذلك يف ليبيا عبر 

قاعدة تركية تنشأ لهذا الغرض بين مدينتي مصراته وزليتن.
قيادي  تلميحات  دعمتها  الجديد،  التركي  المخطط  حول  التسريبات  هذه 
إىل  تركية جديدة  أسلحة  قرب وصول  إىل  فيها  أشار  الوفاق  قوات حكومة  يف 
الوطني  الجيش  تواجه  التي  الميليشيات  تقوية  بهدف  طرابلس،   العاصمة 
الليبي.وقال  آمر سالح المدفعية يف عملية »بركان الغضب« التابعة لحكومة 
المبادرة من جديد  نملك  إخليل:«قريًبا سوف  فرج مصطفى  العقيد  الوفاق،  
بوصول دعم نوعي،  ويف انتظار رجوع بايق الكوادر التي يتم تدريبها بالخارج«.

وكتب إخليل،  على صفحته بموقع فيسبوك:«كذلك ستشهد الساحة رجوع 
لقواتنا  والمسير  الحريب  الطيران 
بكثافة،  إضافة إىل قوة بأطقم ليبية«. 
»الضعف  مصراته  من  القيادي  وعزا 
بالميليشيات  أحاق  الذي  والوهن« 
مجهًزا  »كان  الوطني  الجيش  أن  إىل 
مضيًفا:«أما  مدربة«،   طواقم  ولديه 
تحصلنا  إننا  القول  فبإمكاننا  اآلن 
التأخير  المعدات«.وأرجع  نفس  على 
إىل  الجديدة  المعدات  استالم  يف 
زودنا  الذي  األجنبي  »الطرف  أن 
كوادر  تدريب  اشترط  بالمعدات 
نوعا  وطنية،  وهذا ما أخذ وقًتا طويالً 
ما كما حدث مع مدرعات التايقر«،  يف 
السالح  وردت  التي  تركيا  إىل  إشارة 

سابًقا.
األّول  العسكري  الداعم  تركيا  وتعّد 
واألكبر للميليشيات المسّلحة التابعة 
لقوات حكومة الوفاق،  يف قتالها ضّد 

الستغالل  تسعى  تركيا  أن  الى  مراقبون  يشير 
لتحقيق  وجود  من  الوفاق  لحكومة  تبقى  ما 
استمرار  قصد  البالد  في  والتوغل  أهدافها 
أن  الليبي  الوطني  الجيش  الفوضى.واعتبر 
استغالل  يحاول  ــان،   أردوغ التركي،   الرئيس 
»الموت السريري« لحكومة السراج في طرابلس 
لعقد اتفاقات، ونفى أن تكون حكومة السراج 
تفاهمات  توقيع  حق  أي  لها  طرابلس  في 
خارجية.وشدد الجيش على أن »اتفاق السراج مع 
الدولي،   األمن  مجلس  باطل«.وطالب  أردوغان 

بالتدخل لمواجهة أطماع تركيا في ليبيا.
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العاصمة  يف  الليبي  الجيش  قوات 
التركي  الدعم  واتخذ  طرابلس،  
األوىل  مرحلته  يف  الوفاق  لحكومة 
طابعا سريا،  إىل أن أعلن الرئيس رجب 
يونيو  يف  واضح  بشكل  أردوغان  طيب 
الماضي،  دعم بالده لمقاتلي طرابلس،  
بحجة تحقيق ما سّماه توازنا يف القوى 
جهة  من  الليبي  الجيش  قوات  مع 
من  هناك  التركية  المصالح  ولحماية 

جهة أخرى.
يف  العسكرية  العملية  انطالق  ومنذ 
العاصمة طرابلس يف الرابع من أبريل/
نيسان الماضي،  أرسلت أنقرة العديد 
والمدرعات  األسلحة  صفقات  من 
سفينة  أشهرها  الميليشيات،   إىل 
إىل  وصلت  التي  التركية،   »أمازون« 
الماضي،   مايو   16 يف  طرابلس  ميناء 
التركي،   سامسون  ميناء  من  قادمة 

وتحمل على متنها نحو 40 مدرعة،  ثم أرسلت بعد أيام طائرة تركية من طراز 
أنقرة وعلى متنها طائرات بدون  أوكرانية قادمة من  تابعة لشركة  »أنتينوف« 

طّيار.
واعترف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق،  فائز السراج، بتلقيه دعما 
عسكريا من تركيا خالل المعارك يف طرابلس،  مؤكدا أن حكومته يف حالة دفاع 
عن شرعيتها على حد تعبيره.وجاء اعتراف السراج مكمال لتصريحات أدىل بها 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  أمام العالم كله،  بأن بالده باعت أسلحة 
ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق،  بهدف خلق توازن يف الحرب ضد الجيش 

الليبي،  على حد قوله.
بالفعل  تم  أنه  صحفي،   مؤتمر  يف  الماضي،   يوليو  يف  أردوغان،  وأوضح 
أن  توضح  صور  ظهرت  أن  بعد  الوفاق،   لحكومة  عسكرية  مساعدات  تقديم 
العشرات من العربات التركية المدرعة »كيريب« تم تسليمها إىل قوات الوفاق.

اتفاقية  أردوغان:«لدينا  وأضاف 
ونحن  ليبيا،   مع  عسكري  تعاون 
لنا  جاءوا  إذا  احتياجاتهم  لهم  نقدم 
بطلب،  وإذا دفعوا ثمنه،  لقد واجهوا 
بالفعل مشكلة من حيث االحتياجات 
الدفاعية والمعدات،  فحكومة الوفاق 
دعم  على  العثور  من  تتمكن  لم 
عسكري من أي دولة أخرى باستثناء 
الكبير  الدعم  هذا  وألقى  تركيا«. 
المشبوهة،  تركيا  نوايا  على  الضوء 
التركي  الرئيس  عنها  كشف  التي 
يف  له  خطاب  ىف  تحدث  حين  صراحة 
كتوبر الماضى، أمام منتدى »ىت أر ىت  أ
وورلد«، عن أن »األتراك يتواجدون ىف 
ليبيا وسوريا،  من أجل حقهم،  وحق 
وأضاف  المستقبل«،  ىف  إخوانهم 

لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  اعترف 
من  عسكريا  دعما  بتلقيه  السراج،  فائز  الوفاق،  
أن  مؤكدا  طرابلس،   في  المعارك  خالل  تركيا 
حد  على  شرعيتها  عن  دفاع  حالة  في  حكومته 
لتصريحات  مكمال  السراج  اعتراف  تعبيره.وجاء 
أردوغان،   الرئيس التركي رجب طيب  أدلى بها 
أسلحة  باعت  بالده  بأن  كله،   العالم  أمام 
ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق،  بهدف خلق 
الليبي،  على حد  توازن في الحرب ضد الجيش 

قوله.
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ما  إلحياء  سعيه  إىل  مشيرا  العثمانية«،   اإلمبراطورية  وريث  »تركيا  أردوغان 
وصفه بالمجد القديم لألتراك.

وعلى  السياسي  االسالم  تيار  عبر  تمر  ليبيا  يف  االستعمارية  أردوغان  أحالم 
رأسه جماعة »االخوان« التي تعتمد على حليفها السراج لتقديم غطاء شرعي 
الخارجي  للتدخل  الماضية  الدعوات  أحدثته  ما  وذلك يف ظل  التركي  للتدخل 
ليبيون على  الليبية، حيث وصف نشطاء  االوساط  ردود فعل يف  ليبيا، من  يف 
معربين  بالخيانة،  اإلخوانية،  القيادات  تصريحات  االجتماعي  التواصل  مواقع 

عن رفضهم التدخل التركي أو القطري يف الشأن الليبي.
لكن أالعيب أردوغان وحلفائه يف ليبيا باتت بحسب المتابعين للشأن الليبي 
األخيرة  التفاهم  لمذكريت  الداخلي  الرفض  حجم  اىل  هؤالء  ويشير  مكشوفة، 
التي  المؤقتة،   الحكومة  البالد.وقالت  كبر يف  أ التي تمثل غطاءا لتدخل تركي 
تدير شرق ليبيا يف بيان لها،  إن هذه االتفاقية »تستهدف فقط تحقيق مآرب 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان االستعمارية،  ومساعدته يف تحقيق حلمه 
قدم  على موطئ  لها  الحصول  ثانية،  من خالل  عثمانية  إمبراطورية  إقامة  يف 

يف ليبيا.
الشؤون  لجنة  اتهمت  بدورها،  
الليبي  النواب  بمجلس  الخارجية 
بـ«الخيانة العظمى«،   حكومة السراج 
يف  وقالت  تركيا،   مع  تحالفها  عبر 
بيان لها إن »تركيا سيكون بمقدورها 
وكذلك  الليبية،   األجواء  استخدام 
اإلقليمية  للمياه  والدخول  البرية،  
عسكرية  قواعد  وإنشاء  إذن،   بدون 
»يمثل  االتفاق  أن  معتبرة  ليبيا«.  يف 
لألمن  صارخا  وانتهاكا  حقيقيا  تهديداً 
يعد  »ال  وأنه  الليبية«،   والسيادة 
الليبي  القومي  لألمن  فقط  تهديداً 
تهديد  أيضا  بل  فقط،   خاص  بشكل 
لألمن القومي العريب ولألمن والسلم 
بشكل  المتوسط  األبيض  البحر  يف 

عام«.
نفسها  السراج  حكومة  ووضعت 
رئيس  وجه  حيث  منها،  الدويل  االعتراف  بسحب  المطالبات  مرمى  يف  مجددا 
مجلس النواب عقيلة صالح، االثنين 02 ديسمبر 2019،  خطابا إىل األمين العام 
كد فيه »إن الهدف من مذكرة التفاهم  لجامعة الدول العربية أحمد أبو اغيط، أ
من  اإلقليمية  ومياهها  وموانيها  واجوائها  الليبية  الدولة  أراضي  استباحة  هو 
قبل الجيش التركي فهي اتفاقية يف صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتالل 

تركي ألراضي ليبيا وانتهاك سيادتها«.
هذا  عرض  بضرورة  العربية  الدول  جامعة  عام  أمين  صالح،   عقيلة  وأهاب 
الوفاق  لحكومة  اعتماده  بسحب  يصدر  لكي  الجامعة  مجلس  على  الموضوع 
وعدم  عنها  ينبثق  وما  النواب  مجلس  وهو  الوحيد  الشرعي  الجسم  واعتماد 
أن  على  تكن،  مشدداً  لم  كأنها  واعتبارها  المذكورة  التفاهم  بمذكرة  االعتراف 
السلطة التشريعية ال تعترف بمذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومة الوفاق 
والدولة التركية وما يترتب عليها من التزامات لذلك فأن الدولة الليبية يف حل 

منها وال تتقيد بها.
كما طالب رئيس مجلس النواب الليبي، األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 

أالعيب أردوغان وحلفائه في ليبيا باتت بحسب 
ويشير  مكشوفة،  الليبي  للشأن  المتابعين 
لمذكرتي  الداخلي  الرفض  حجم  الى  هؤالء 
التفاهم األخيرة التي تمثل غطاءا لتدخل تركي 
أكبر في البالد.وقالت الحكومة المؤقتة،  التي 
االتفاقية  هذه  إن  لها،   بيان  في  ليبيا  شرق  تدير 
التركي  الرئيس  مآرب  تحقيق  فقط  »تستهدف 
ومساعدته  االستعمارية،   إردوغان  طيب  رجب 
في تحقيق حلمه في إقامة إمبراطورية عثمانية 
ثانية،  من خالل الحصول لها على موطئ قدم 

في ليبيا.



17 الخميس  ٢١  نوفمبر  ٢٠١٩             العدد: ٩٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

مجلس  واعتماد  الوفاق  لحكومة  المتحدة  األمم  اعتماد  »سحب  غوتيريس،  
النواب الجسم الشرعي الوحيد وما ينبثق منه.وحذر صالح يف خطاب وجهه إىل 
بينالسراج  الموقعة  التفاهم«  مذكرة  »خطورة  من  المتحدة  األمم  غوتيريس،  
وأردوغان،  على مستقبل ليبيا وأمنها،  مشددا على أّن »السلطة التشريعية 
الممثلة بمجلس النواب ال تعترف بهذه المذكرة وما يترتب عليها من التزامات«.
بموجب  الوطني  الوفاق  تشكلت حكومة    ،2015 األول  ديسمبر/كانون  ويف 
واختار تشكيلتها  المتحدة،   األمم  برعاية  ليبيون  برلمانيون  اتفاق سالم وقعه 
الليبي،  وهو مجلس منبثق عن االتفاق ذاته ويضم تسعة  المجلس الرئاسي 
أطراف  المتحدة  األمم  بعثة  وسلمت  مختلفة.  ليبية  مناطق  يمثلون  أعضاء 
النزاع الليبي يف 22 أيلول/سبتمبر نسخة االتفاق السياسي النهائية بما فيها 
يف  البالد  تسقط  ال  كي  الليبيين  أمام  الوحيد«  »الخيار  أنه  موضحة  المالحق،  
فراغ سياسي ومصير مجهول. ودخلت حكومة الوفاق الوطني طرابلس يف 30 
المدينة.ورغم  البحرية يف  القاعدة  البحر،  واستقرت يف  آذار/مارس عن طريق 

رافق  الذي  الواسع  الدويل  التأييد 
ورغم  الليبية،   العاصمة  اىل  وصولها 
بعض المكاسب التي حققتها وأهمها 
تنظيم  من  سرت  تحرير  يف  نجاحها 
السراج  حكومة  أن  إال  »داعش«،  
كما  البرلمان  ثقة  نيل  تستطع  لم 
وإنهاء  البالد  أزمات  حل  عن  عجزت 
إىل  إضافة  الموجودة  االنقسام  حالة 
المسلحة  المليشيات  مع  تحالفها 

المنتشرة خاصة يف العاصمة.
»مجموعة  تقدمت  أن  وسبق   
من  عددا  تضم  التي  ليبيا«،   أبناء 
السياسيين  والناشطين  المثقفين 
الماضي،   أغسطس  يف  واإلعالميين، 
بـالهامة  وصفتها  رسالة  يف  بمقترح 
األمم  لمنظمة  العام  لألمين  موجهة 
الجاد  بالنظر  خاللها  طالبته  المتحدة 
األممي  االعتراف  سحب  يف  والعاجل 
بالمجلس الرئاسي وحكومته.وعددت 
أسباب   10 رسالتها  يف  المجموعة 
االعتراف  سحب  طلب  إىل  دفعتها 

ولم  منتخب،   غير  الرئاسي  المجلس  أن  مؤكدة  الوفاق،   حكومة  من  الدويل 
أساس  هي  التي  الشعب  إرادة  يجسد  ال  وأنه  أصال  منتخب  جسم  يختره 
يف  مرتين  الرئاسي  المجلس  فشل  الرسالة  كدت  وأ للرسالة.  وفقا  الشرعية،  
اليمين  تقسم  لم  حكومته  وبأن  دوليا  به  المعترف  النواب  مجلس  ثقة  نيل 
القانونية أمام البرلمان،  مضيفة أن المجلس الرئاسي برئاسة السراج قد خسر 
كل القضايا المرفوعة ضده يف المحاكم الليبية والتي حكمت يف عدة قضايا بأنه 
»ليس ذا صفة« وبأن إجراءاته وتصرفاته كلها غير قانونية يف ليبيا،  وبذلك تعد 

جرائم اقتصادية ال تسقط بالتقادم.
الوفاق  لحكومة  تبقى  ما  الستغالل  تسعى  تركيا  أن  اىل  مراقبون  ويشير 
الفوضى.واعتبر  استمرار  قصد  البالد  يف  والتوغل  أهدافها  لتحقيق  وجود  من 
الجيش الوطني الليبي أن الرئيس التركي،  أردوغان،  يحاول استغالل »الموت 
السريري« لحكومة السراج يف طرابلس لعقد اتفاقات، ونفى أن تكون حكومة 

تضم  التي  ليبيا«،   أبناء  »مجموعة  تقدمت 
السياسيين  والناشطين  المثقفين  من  عددا 
بمقترح  الماضي،   أغسطس  في  واإلعالميين، 
لألمين  موجهة  بـالهامة  وصفتها  رسالة  في 
خاللها  طالبته  المتحدة  األمم  لمنظمة  العام 
االعتراف  سحب  في  والعاجل  الجاد  بالنظر 
وحكومته.وعددت  الرئاسي  بالمجلس  األممي 
إلى  دفعتها  أسباب   10 رسالتها  في  المجموعة 
حكومة  من  الدولي  االعتراف  سحب  طلب 
غير  الرئاسي  المجلس  أن  مؤكدة  الوفاق،  
ال  وأنه  أصال  منتخب  جسم  يختره  ولم  منتخب،  
يجسد إرادة الشعب التي هي أساس الشرعية،  

وفقا للرسالة.
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على  الجيش  خارجية.وشدد  تفاهمات  توقيع  حق  أي  لها  طرابلس  يف  السراج 
أن »اتفاق السراج مع أردوغان باطل«.وطالب مجلس األمن الدويل،  بالتدخل 

لمواجهة أطماع تركيا يف ليبيا.
وباتت حكومة الوفاق البوابة التي من خاللها يسعى أروغان لنشر الفوضى 
لبوابة  تصريح  يف  امغيب،  سعيد  النواب  مجلس  عضو  كد  أ حيث  البالد،  يف 
بين  المشترك  الدفاع  اتفاقية  أو  التفاهم  مذكرة  توقيع  أن  اإلخبارية،  إفريقيا 
التدخل  وصل  مدى  أي  إىل  للشك  مجاال  يدع  ال  بما  »تبين  وأردوغان  السراج 

التركي السافر يف ليبيا وذلك بدعمه لإلرهاب من خالل حكومة الوفاق«.
باتفاق  الدويل  وأشار امغيب اىل وجود مؤشرات الحتمالية سحب االعتراف 
الصخيرات، قائال »لكل ذلك أعتقد أن األمم المتحدة واالتحاد األفريقي وجامعة 
من  الدويل  االعتراف  إمكانية سحب  على  تدل  إشارات  أعطت  العربية  الدول 
مضيفا  تركيا«  أمام  الطريق  لقطع  السراج  فايز  وحكومة  السياسي  االتفاق 
لهذه  تركيا  توقيع  أن  اعتقد  »كما 
وجعل  األوراق  كل  كشف  االتفاقية 
الدويل  للمجتمع  مناسبا  الوقت 

لنسف االتفاق السياسي برمته«.
األممي  المبعوث  حذر  جانبه،  من 
تبعات  من  سالمة،  غسان  ليبيا  إىل 
مؤتمر  على  وتركيا  السراج  اتفاق 
حول  الفعل  ردود  إن  قائال  برلين 
تركيا  السراج مع  الذي وقعه  االتفاق 
الوضع  يعقد  أن  يمكن  خطرا  تشكل 
لمؤتمر  التحضيري  االجتماع  خالل 
برلين يف العاشر من ديسمبر.وأوضح 
سالمة يف تصريحات لوكالة بلومبيرغ،  
بشكل  يونانيا مصريا  هناك غضبا  أن 
بشأن  مخاوف  يشكل  ما  خاص،  
حضور الجميع إىل برلين،  محذرا من 
ليبيا،   حول  برلين  قمة  قبل  التوترات 

المقرر أن تعقد يف يناير القادم.
وتعطي المؤشرات الحالية للمشهد 
بيان  ولعل  الوطني،  الوفاق  حكومة  دور  بانتهاء  داللة  الليبي،   السياسي 
التسليح  حظر  باحترام  الليبية  األطراف  جميع  فيه  طالب  الذي  األمن  مجلس 
دون اإلشارة لمؤتمر برلين أو اتفاق الصخيرات أو أي سلطة متعلقة بها مؤشر 
إىل  مراقبون  الليبي.ويشير  الملف  مع  الدويل  التعاطي  يف  قادم  تحول  على 
الوطني  الجيش  دخول  تنتظر  باتت  والدولية  المحلية  األطراف  من  العديد  أن 
طيلة  تسببت  التي  المليشيات  لسلطة  وإنهائه  طرابلس  العاصمة  إىل  الليبي 

السنوات الماضية يف فوضى عارمة يف البالد.
ومن جهة أخرى، ال تبدو التطورات الميدانية يف صالح حكومة الوفاق يف ظل 
وحتى  الليبي،  الجيش  تقدم  استمرار  مقابل  قواتها  وتراجع  الكبيرة  خسائرها 
الدعم التركي الذي تعول عليه حكومة السراج لم ينجح يف صد الجيش الليبي 
الذي تمكن من تحييد سالح الطائرات المسيرة التركية ونجح يف تدمير العديد 
من  العديد  تصريحات  وتؤكد  األتراك.  عليها  يشرف  التي  العمليات  غرف  من 
دخول  وأن  قريبا،  بات  طرابلس  يف  المعارك  حسم  أن  العسكرية  القيادات 
كثيرون  يراه  ما  وهو  يطول  لن  الدولة  سلطة  واستعادة  طرابلس  اىل  الجيش 

بداية لوضع ليبيا يف الطريق الصحيح نحو اعادة البناء. 

ليبيا غسان سالمة،  المبعوث األممي إلى  حذر 
مؤتمر  على  وتركيا  السراج  اتفاق  تبعات  من 
الذي  االتفاق  حول  الفعل  ردود  إن  قائال  برلين 
أن  يمكن  خطرا  تشكل  تركيا  مع  السراج  وقعه 
لمؤتمر  التحضيري  االجتماع  خالل  الوضع  يعقد 
سالمة  ديسمبر.وأوضح  من  العاشر  في  برلين 
في تصريحات لوكالة بلومبيرغ،  أن هناك غضبا 
يونانيا مصريا بشكل خاص،  ما يشكل مخاوف 
من  محذرا  برلين،   إلى  الجميع  حضور  بشأن 
أن  المقرر  ليبيا،   حول  برلين  قمة  قبل  التوترات 

تعقد في يناير القادم.
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المصالح التركية في ليبيا...

واجهة السياسة
في خدمة مآرب »البيزنس«

رامي التلغ

واضحا  التركي  التوّجه  كان   2011 سنة  الليبية  األزمة  اندالع  منذ 
حيال المستجدات بالبالد إذ وّجه كل تركيزه  نحو المصالح التركية 
االقتصادية يف ليبيا التي تقدر  بنحو 15 مليار دوالر، كما تشكل السوق 

الليبية أبرز أهم النشاطات التركية ويوجد نحو 120 شركة تركية.
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ال  إمكانياتها  بكل  للتحرك  األتراك  دفعت  المغرية  الليبية  السوق 
اإلقتصادية فقط حيث تصاعد االنخراط التركي يف الصراع الليبي، وذلك عبر 
كان  ليبيا، سواء  إىل  تركيا  والمقاتلين من  األسلحة  تهريب  تكثيف عمليات 
ا أو بحًرا، خاصًة يف ظل الهزائم المتتالية لميليشيات حكومة الوفاق  ذلك جوًّ

يف مواجهة الجيش الوطني الليبي.
إذ  الظرفية،  أو  المعزولة  بالسلوكيات  التركية  الممارسات  هذه  ُتعد  وال 
لم تتواَن أنقرة على مدار السنوات الماضية عن محاوالت تهريب األسلحة 
مارس  يف  الصادر   1970 رقم  األمن  مجلس  لقرار  خرًقا  ُيعّد  بما  ليبيا  إىل 
تجديده  تمَّ  الذي  القرار  وهو   ،2011
يف  األمن  مجلس  أعضاء  بإجماع 
ضبط  تمَّ  حيث  الماضي،  يونيو   10
مليون   32 حوايل  بها  تركية  حمولة 
الهجومية  للبنادق  ذخيرة  طلقة 
إىل  طريقها  يف  كانت  والرشاشات، 
طرابلس  يف  الُمسلَّحة  الميليشيات 
يف نوفمبر 2014، وكذلك يف ديسمبر 
2014 تمَّ اعتراض أربع حاويات من 
يناير  ويف  تركيا،  من  قادمة  األسلحة 
2018 أعلنت اليونان عن ضبط  عام 
سفينة تركية كانت متجهة إىل ليبيا، 
من  طن   500 حوايل  متنها  وعلى 
تمَّ   2018 ديسمبر  ويف  المتفجرات، 
وذخيرة  أسلحة  تحوي  حاوية  ضبط 

للتحرك  األتراك  دفعت  المغرية  الليبية  السوق 
بكل إمكانياتها ال اإلقتصادية فقط حيث تصاعد 
االنخراط التركي في الصراع الليبي، وذلك عبر 
والمقاتلين  األسلحة  تهريب  عمليات  تكثيف 
ا أو بحًرا،  من تركيا إلى ليبيا، سواء كان ذلك جًوّ
لميليشيات  المتتالية  الهزائم  ظل  في  خاصًة 
الوطني  الجيش  مواجهة  في  الوفاق  حكومة 

الليبي.
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قادمة من تركيا، ومن ضمن األسلحة 
رصاصة  ماليين   4.3 المضبوطة 
وحوايل 400 بندقية و3000 مسدس.
الداعمة  سياساتها  تركيا  تخفي  وال 
العالم  يف  اإلسالمية  للجماعات 
اإلخوان  جماعة  رأسها  وعلى  العريب، 
سياسة  ظل  يف  خاصة  المسلمين، 
حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم 
كحزب  نفسه  تقديم  على  الحريصة 
يف  الحكم  إىل  وصوله  ومنذ  إسالمي، 
تركيا  سياسة  أضحت   ،2002 عام 
الجماعات  هذه  إىل  تنحاز  الخارجية 
لها،  الحاضنة  الدول  تحركاتها ضد  يف 
الدعم  تركيا  قدمت  لليبيا  بالنسبة 
سقوط  بعد  اإلسالمية  للجماعات 
الرئيس الليبي السابق معمر القذايف، 

المسلحة  والجماعات  مصر،  يف  المسلمين  اإلخوان  جماعة  بدعم  مروًرا 
تبني  وهو  واضح  اتجاه  يف  ترتسم  التركية  السياسة  فإن  وعليه  سوريا،  يف 

التحالفات مع الجماعات اإلسالمية يف العالم العريب.
نحو  التطلع  فقط  مرّده  ليس  ليبيا  يف  اإلخوان  على  التركي  فالرهان   
مهما يف  عامال  مّثل  اإلقتصادي  المعطى  أن  بل  اإلخوانية  الريادة  استعادة 
هذا الخيار. حيث بدأت تركيا بالتغلغل يف النشاطات االقتصادية لعدد من 
عام  منذ  الدوالرات  بمليارات  توقفت مشاريع  الليبية يف وقت  المؤسسات 

.2011
انتشالها  أجل  الليبي من  الوضع  التدهور يف  إىل استثمار  تركيا  تهدف  إذ 
من أزماتها االقتصادية المتفاقمة عبر تعزيز العوائد المالية لتدفُّق األسلحة 
بة إىل ليبيا، حيث إن الحكومة التركية تسعى إىل زيادة صادراتها من  الُمهّر
الصناعات الدفاعية خالل عام 2019 إىل نحو 3 مليارات دوالر، بعد أن بلغت 
2018 حوايل 2.2 مليار دوالر فقط. ويف هذا اإلطار، فإن ليبيا الغنية  يف عام 
األسلحة  مبيعات  زيادة  أجل  من  سانحة  فرصة  تعتبر  الطبيعية،  بالموارد 
كتشافات  جنًبا إىل جنب مع وجود مخططات تركية من أجل االستفادة من ا
الكبيرة  اإلخفاقات  ظل  يف  خاصًة  المتوسط،  األبيض  البحر  يف  الطاقة 

الذي حقَّق معدل  التركي  لالقتصاد 
نمو منخفض للغاية خالل عام 2018 
معهد  بيانات  وفق  فقط   2.6% بلغ 
اإلحصاء التركي يف مقابل %7.4 يف 
صادر  تقرير  يشير  كما   .2017 عام 
يوليو   8 يف  »بلومبرج«  وكالة  عن 
من  تستهدف  تركيا  أن  إىل  الجاري، 
استئناف  »السراج«  حكومة  دعمها 
قيمتها  تبلغ  التي  البناء  مشاريع 

حوايل 18 مليار دوالر«.
العام  صائفة  يف  تركيا  وشهدت 
اقتصادية طاحنة، مع  أزمة  الماضي 
من  كثر  أ وخسارتها  الليرة  تراجع 

%70 من قيمتها.

للتحرك  األتراك  دفعت  المغرية  الليبية  السوق 
بكل إمكانياتها ال اإلقتصادية فقط حيث تصاعد 
االنخراط التركي في الصراع الليبي، وذلك عبر 
والمقاتلين  األسلحة  تهريب  عمليات  تكثيف 
ا أو بحًرا،  من تركيا إلى ليبيا، سواء كان ذلك جًوّ
لميليشيات  المتتالية  الهزائم  ظل  في  خاصًة 
الوطني  الجيش  مواجهة  في  الوفاق  حكومة 

الليبي.
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لقطاعات  تركيا  دعم  ضوء  وىف 
المتطرفة  والجماعات  الفصائل  من 
أنقرة  وطدت  ليبيا،  ىف  النشطة 
عالقتها بأطراف رسمية وغير رسمية 
ىف  سببا  كان  ما  الليبي،  الداخل  ىف 
تسرب ماليين الدوالرات من الثروات 
الليبية للبنوك التركية،حيث كشفت 
تقارير أن جماعة اإلخوان المسلمين 
الليرة  إىل  الدوالرات  ماليين  حولت 
التركية يف إطار جهود مكثفة يقودها 

الليبي علي الصاليب يف طرابلس.
وسائل  عبر  الجماعة  وعملت 
تدعو  دعايات  ترويج  على  إعالمها 
إىل  الليبي  الدينار  لتحويل  الليبيين 

تركيا.
من  التأكد  الصعب  من  أنه  ورغم 
إال أن  المالية،  التحويالت  قيمة تلك 
فيها  بما  الليبي  االقتصاد  يف  هامة  مفاصل  على  إخوانية  قيادات  سيطرة 

المصرف المركزي ما سهل تلك الجهود.
لعاب  تسيل  كعكعة  اإلعمار  إعادة  مشروعات  متصل،تمثل  سياق  يف 
أنقرة من حالة  الرغم من استفادة  التركية، على  المقاوالت والبناء  شركات 
الفوضى التي تعيشها ليبيا المنقسمة بين حكومة طبرق يف الشرق وحكومة 
الليبية  البنوك  الصعبة من  العملة  تدفق  التي تضمن  الغرب،  طرابلس يف 
تستخدمه  الذي  التركي  السالح  على  الحصول  مقابل  التركية  الخزانة  إىل 

الميليشيات ضد الجيش الوطني الليبي.
إعادة اإلعمار يف  كبر مقدار ممكن من مشاريع  أ وتسعى تركيا الستحواذ 
العام  منذ  ُيعاين  الذي  التركي  االقتصاد  على  باإليجاب  ينعكس  بما  ليبيا، 
ليبيا،  للعمل يف  التركية  المقاوالت  الدفع بشركات  2016، وذلك من خالل 
ليبيا  يف  تركيا  لها  تعّرضت  التي  االقتصادية  الخسائر  تعويض  عن  فضالً 
لتدهور  2011،سواء  العام  بعد 
حكومة  لقرار  أو  األمنية  األوضاع 
مع  التعامل  بإيقاف  الليبي  الشرق 
تركيا  دعم  بسبب  التركية  الشركات 

لإلسالميين يف الغرب.
وكالة  اإلطار،تناولت  ذات  يف 
لها  تقرير  يف  األمركية  »بلومبرغ« 
الرئيس  جعلت  التي  االسباب 
يتدخل  أردوغان  رجب طيب  التركي 
قوات  جانب  إىل  الليبية  الحرب  يف 
الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.

إىل  األميركية  الوكالة  وأشارت 
لميليشيات  أنقرة  نظام  دعم  أن 
على  الحصول  إىل  يهدف  طرابلس 

مشاريع إعادة إعمار يف ليبيا.
يف  ترغب  »تركيا  وأضافت 
إعمار  إعادة  صفقات  من  االستفادة 

من  ممكن  مقدار  أكبر  الستحواذ  تركيا  تسعى 
ينعكس  بما  ليبيا،  في  اإلعمار  إعادة  مشاريع 
يُعاني  الذي  التركي  االقتصاد  على  باإليجاب 
منذ العام 2016، وذلك من خالل الدفع بشركات 
المقاوالت التركية للعمل في ليبيا، فضاًل عن 
تعويض الخسائر االقتصادية التي تعرّضت لها 
لتدهور  2011،سواء  العام  بعد  ليبيا  في  تركيا 
الليبي  الشرق  حكومة  لقرار  أو  األمنية  األوضاع 
بسبب  التركية  الشركات  مع  التعامل  بإيقاف 

دعم تركيا لإلسالميين في الغرب.
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يف ليبيا تقدر بحوايل 18 مليار دوالر«.
الميليشيات إىل محاولة ضمان  أنقرة أيضا من خالل دعم تلك  كما تسعى 
البحر  يف  والغاز  النفط  من  نصيب 
بلد  يف  خاصة  المتوسط،  األبيض 
احتياطات  كبر  أ أحد  بكونه  يتميز 

النفط يف أفريقيا.
أنقرة  أن  مراقبون  يرى  ذلك،  من 
دول  يف  نفوذها  تعزيز  إىل  تهدف 
ليبيا  يف  خاصة  أفريقيا،  شمال 
تيار  لدعم  وذلك  والجزائر،  وتونس 
المقاتلة  الليبية  والجماعة  اإلخوان 
لكيان  يكون  حتى  البلدان  تلك  يف 
التي  مصر  خاصرة  يف  شوكة  اإلخوان 
تمتد  ليبيا  مع  مباشرة  بحدود  ترتبط 
رغبة  عن  فضالً  كم،   1200 من  ألكثر 
النظام التركي يف التوسع داخل دول 
التي  ليبيا  عبر  اإلفريقي  الساحل 
ترتبط أيضاً بحدود مع تشاد والنيجر. 
ليبيا  يف  الراهن  للصراع  ونتيجة 
عالقاتها  لتعزيز  أنقرة  سعت 
الوفاق  حكومة  مع  االقتصادية 
لرفع  وذلك  السراج،  فائز  برئاسة 
ليبيا  يف  التركية  االستثمارات  معدل 
والتي هبطت إىل ما دون مليار دوالر.

أنقرة  سعت  ليبيا  في  الراهن  للصراع  نتيجة 
حكومة  مع  االقتصادية  عالقاتها  لتعزيز 
معدل  لرفع  وذلك  السراج،  فائز  برئاسة  الوفاق 
هبطت  والتي  ليبيا  في  التركية  االستثمارات 

إلى ما دون مليار دوالر.
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االتفاقية الليبية التركيّة..

 أردوغان يدفع السرّاج
نحو توسيع األزمات

شريف الزيتوين

ا شيء يفسر حالة االندفاع التي تعيشها حكومة الوفاق الليبية، إال بكون السّراج 
يريد كسب ود أي طرف يمكنه من ضمان ديمومة الحكم لإلسالم السياسي يف 
غرب البالد. كل تحّركاته على األقل منذ بدء العملّية التي يقودها الجيش الليبي 
هو  به  يقوم  ما  بأن  ورغم معرفته  فالرجل  االتجاه.  ذلك  يف طرابلس، تصب يف 
مجّرد قفز يف االتجاهات والمواقع الخاطئة إال أنه مازال يصر على المواصلة، وبدأ 
يلعب يف الزوايا الحمراء يف عالقة بأمن ليبيا وسيادتها من خالل االتفاق المبرم 
ليبيا وخارجها  كثيرون يف  يرى  والذي  تركيا  الماضي، مع  نوفمبر  الـ25 من   يف 
األمنية  عالقاتهم  ويف  الليبيين  مقدرات  يف  التصرّف  صالحيات  أنقرة  يمنح  أنه 

واالقتصادية مع دول المتوسط.
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لم يكن االتفاق مجّرد تفاهمات بين بلدين، بل هي خطوة نحو تعميق األزمة 
مشروعه  لتنفيذ  طيعة  أدوات  أمامه  وجد  أردوغان  التركي  الرئيس  الليبّية. 
شعارات  تحت  إقليميين،  فرقاء  مع  حساب  لتصفية  وأيضا  السياسي، 
التي  التقليدية  الحجج  من  وغيرها  الثنايئ  والتعاون  المشتركة  المصالح 
صور  يف  إال  تركيا  يستذكرون  أصبحوا  الذين  الليبيين  أمام  مكشوفة  أصبحت 
الناتو وهو يقصف بالدهم أو يف صورة الداعم لتنظيمات التطّرف التي أوصلت 

الوضع إىل ما هو عليه اليوم.
لم تمّر االتفاقية المبرمة بين السّراج والرئيس التركي دون أن تخّلف ردود 
الثنائية  الخطوة  المؤقتة، رفضت  الليبية  الحكومة  فعل قويّة محليا وخارجيا. 

وتحتاج  شرعية  غير   « أن  واعتبرت 
موافقة مجلس النواب«. وأضافت يف 
»الحكومة  أن  اإلعالن  عقب  لها  بيان 
والتام  القاطع  رفضها  تؤكد  المؤقتة 
الشرعية  غير  االتفاقيات  هذه  لمثل 
صفة  ذي  غير  من  مبرمة  لكونها 
والمحاكم  القانون  أحكام  بموجب 
للتدخالت  رفضها  مؤكدة،  الليبية« 
وأشارت  الليبية.  الشؤون  يف  التركّية 
»تمثل  الخطوة  أن  إىل  »المؤقتة« 
غطاء من حكومة الوفاق »وشخوصه 
االستعمارية  أردوغان  مآرب  لتحقيق 
ليبيا«،  يف  قدم  موطئ  إيجاد  عبر 
أي  من  حل  »يف  أنها  على  مشددة 
ومطالبة  كهذه«،  مشبوهة  اتفاقيات 
تجاه  مسؤولياتهم  لتحمل  »الجميع 
الليبيين  بأموال  العبث  وعدم  منعها 
مكاسب  تحقيق  ألجل  وأرزاقهم 

الليبية  الّداخلية  المواقف  عن  النظر  بغض 
بين  الموقعة  لالتفاقية  الرافضة  والخارجية 
السراج وأردوغان، فإن األتراك اليوم ليسوا مجرّد 
السهلة  األداة  فيه  يجدون  ربما  للسراج؛  داعم 
المنسجم  السياسي  مشروعهم  لتنفيذ 
لكنهم  السياسي،  اإلسالم  خيارات  مع  تماما 
في  حّصة  عن  يبحث  إقليمي  رقم  األخير  في 
أنهم  ومتأكدون  الليبية  االقتصادية  الكعكة 
أكثر  لكسب  هذه  من  أفضل  فرصة  يجدوا  لن 
للخارطة  مفترض  تغير  أي  قبل  النقاط  من  ما 

السياسية في ليبيا.



26 الخميس  ٢١  نوفمبر  ٢٠١٩             العدد: ٩٢ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

ومصالح ضيقة«.
الخارجية  وزارة  يف  السابق  والوكيل  الليبي  الدبلوماسي  اعتبر  جانبه  من 
وتركيا  السراج  بين  التفاهم  مذكرة  أن  الصغّير،  حسن  المؤقتة،  بالحكومة 
تمس بالسيادة الليبية، ودعا جميع السفراء والقائمين بأعمال سفارات ليبيا 
التي  التفاهم  مذكرة  تجاه  موقف  واتخاذ  مسؤولياتهم  تحمل  إىل  بالخارج، 
وأضاف  تركيا.  من  توقيعها  إىل  السراج  فائز  برئاسة  الوفاق  حكومة  تسعى 
الصغّير يف تصريحات لبوابة إفريقيا اإلخبارية، أن »ما يحاول السراج وزبانية 
استباقاً  التركي  التدخل  رسملة  هو  المهين  التنازل  بهذا  فعله  الميليشيات 
للقاءات برلين، وأردوغان إلتقط يف الوقت المناسب لهث السراج، وهو يغرق 
الذي  األمر  واقتصاديا  أمنياً  المتوسط  وجنوب  عرض  ليدخل  الفرصة  فأنتهز 
ومنظمات  دول  تدخل  سيستدعي 
تسمح  ولن  المنطقة  بهذه  معنية 
تصريحات  التفاهمات«.  هذه  بمرور 
بتفصيالت  أيضا  استبقها  الصغّير 
للمادة  »وفقاً  أنه  فيها  اعتبر  قانونية، 
والفقرة  الدستوري  اإلعالن  من   17
المادة  من  الثاين  البند  من  )ج( 
الثامنة وكذلك المادة 14 من االتفاق 
للمجلس  يحق  ال  فإنه  السياسي، 
الرئاسي إقرار االتفاقات والمعاهدات 
وما  التفاهم،  ومذكرات  الدولية 
التفاوض  هو  حكومته  به  تختص 
واالتفاقيات  المعاهدات  بشأن 
لمجلس  وتقديمها  وعقدها  الدولية 
ذلك  بعد  لتكون  إلقرارها  النواب 

السراج ورغم معرفته بأن ما يقوم به هو مجرّد 
أنه  إال  الخاطئة  والمواقع  االتجاهات  في  قفز 
مازال يصر على المواصلة وبدأ يلعب في الزوايا 
الحمراء في عالقة بأمن ليبيا وسيادتها من خالل 
االتفاق المبرم في الـ25 من  نوفمبر الماضي، 
وخارجها  ليبيا  في  كثيرون  يرى  والذي  تركيا  مع 
مقدرات  في  التصرّف  صالحيات  أنقرة  يمنح  أنه 
الليبيين وفي عالقاتهم األمنية واالقتصادية مع 

دول المتوسط.
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بها  ومعترف  الليبية  للدولة  ملزمة 
دوليا”.

مجمع  رئيس  توجه  ذاته  اإلطار  يف 
عارف  المتقدمة،  للدراسات  ليبيا 
إىل  األممي  المبعوث  برسالة  النايض، 
ليبيا، غسان سالمة، اليوم، لتنبيهه من 
خطورة الخطوة التي ذهب فيها رئيس 
باعتباره هيكال غير  الرئاسي،  المجلس 
منتخب، وال يمثل إرادة الليبيين. وقال 
ترتيبات  يف  ليبيا  »توريط  إن  النايض 
أرضية  دون  من  تركيا،  مع  أمنية 
يشكل  صحيحة،  وتشريعية  دستورية 
خطرا داهما على األمن الوطني، وعلى 

أمن دول الجوار الليبي«.
خارجيا لم تكن المواقف مختلفة عن 
سارعت  اليونانية  فالخارجية  الّداخل، 
لديها،  الوفاق  باستدعاء سفير حكومة 
مع  الموقع  االتفاق  بتفاصيل  إلبالغه 
من  السادس  حتى  تركيا،وإمهلته 
االستدعاء  طرده.  أو  الجاري  ديسمبر 
اليونان  فيه  أدانت  بيان  مع  تزامن 

للتجاوزات  منّبهة  الدويل  للقانون  رئيسيا  انتهاكا  اعتبرتها  أردوغان  تصريحات 
على  باألساس  على  ارتكز  اليوناين  الموقف  أنقرة.  بها  تقوم  التي  المتكررة 
البحرية  المساحة  يف  الدول  من  عدد  لتشارك  نظرا  الجغرافية  العوامل 
االعتبار  يأخذ يف  ال  أنه  إىل  باإلضافة  المتوسط،  البحر  باالتفاقية يف  المشمولة 
اإلشكاالت القائمة بين أنقرة وأثينا حول جزيرة »كريت« الواقعة يف المنطقة 

البحريّة بين تركيا وليبيا.
الغضب اليوناين كان أيضا بسبب التصريحات المستفزة للمسؤولين األتراك 
حول مشروع خط نقل الغاز “السيل التركي”، حيث اعتبرت أثينا أن مواصلة 

البحر  شريق  والتنقيب  االستكشاف 
ازدراًء  ُيعتبر  المتوسط  األبيض 
فالرئيس  الدولية.  للشرعية  علنياً 
األول  الداعم  يعتبر  الذي  التركي 
بعد  أعلن  طرابلس  لحكومة  والدائم 
تسحب  لن  بالده  أن  االتفاقية  إعالن 
البحر  شرق  من  التنقيب  سفن 
أن  إىل  مشيرا  المتوسط،  األبيض 
وهو  جميعها،  ستطبق  االتفاقية  بنود 
غير  كّدت  أ التي  اليونان  أثار  خطاب 
وطالبت  بالخطوة  تعترف  وال  ملزمة 
الشرعّية  بقرارات  األتراك  يلتزم  بأن 

الدولية.
التركية  اليونانية  العالقة  أن  الواقع 
لكي  االتفاقية  هذه  تنتظر  تكن  لم 
دائما،  كان  البلدين  فتاريخ  تتوتر، 
محطات من الصراع واالختالف وحتى 
التحارب، بسبب التنازع على مناطق 
على المتوّسط واحتالل األتراك لجزء 

لم يكن االتفاق مجرّد تفاهمات بين بلدين، بل 
الرئيس  الليبيّة.  األزمة  تعميق  نحو  خطوة  هي 
التركي أردوغان وجد أمامه أدوات طيعة لتنفيذ 
حساب  لتصفية  وأيضا  السياسي،  مشروعه 
المصالح  شعارات  تحت  إقليميين  فرقاء  مع 
المشتركة والتعاون الثنائي وغيرها من الحجج 
التقليدية التي أصبحت مكشوفة أمام الليبيين 
صور  في  إال  تركيا  يستذكرون  أصبحوا  الذين 
الناتو وهو يقصف بالدهم أو في صورة الداعم 
إلى  الوضع  أوصلت  التي  التطرّف  لتنظيمات 

ما هو عليه اليوم.
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تنهها  لم  خالفات  وهي  قبرص،  من 
إىل  الكثيرة  والوساطات  المحاوالت 

اليوم.
ال  بدوره  المصريّة  السلطات  موقف 
يختلف عّما أصدرته اليونان. ففي أول 
القاهرة  قالت  اإلعالن  على  فعل  رد 
رئيس  صالحيات  »يتعدى  التوقيع  إن 
التفاق  وفقاً  الليبي  الوزراء  مجلس 
يؤثر  لن  أنه  عن  فضالً  الصخيرات، 
للبحر  المشاطئة  الدول  حقوق  على 
األحوال«.  من  حال  بأي  المتوسط 
وزارة  عن  صادر  بالغ  يف  وأضافت 
الجانب  مع  تواصلت  أنها  الخارجّية، 
اليوناين و«تم التوافق بين الوزراء على 
اإلجراء  لهذا  قانوين  أثر  أي  وجود  عدم 

الذي لن يتم االعتداد به«.
تم  اليوناين،  المصري  الموقف 
لوزيري  لقاء  خالل  أيضا  إليه  التطرق 
ونيكوس  شكري  سامح  الخارجية، 

شرعية  عدم  »على  كدا  أ حيث  بالقاهرة،  ديسمبر  من  األول  يف  دندياس، 
التركية،  الحكومة  مع  والبحرية  األمنية  االتفاقية  على  بالتوقيع  السراج  قيام 
مستعرضين سبل التدخل التركي السلبي يف الشأن الليبي بما يتعارض مع 

مجمل جهود التسوية السياسية يف ليبيا«.
قبرص المجاورة لتركيا والشريك يف البحر المتوسط دخلت أيضا على الخط، 
للقانون  انتهاك خطير  االتفاقية  إن  نوفمبر  الـ29 من  قالت خارجيتها يف  حيث 
المتوسط    البحر  شرق  لدول  القانونية  الحقوق  تتجاهل  باعتبارها  الدويل 
األخرى .وأضافت يف بيان لها أنه ال قيمة لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان 
التركي والليبي وال يمكن أن تؤثر على حقوق قبرص ودول أخرى متشاطئة. 
أي  منحها  ي ال  الدويل  القانون  بتشويه  تركيا  قيام  أن  »إىل  نيقوصيا  وأشارت 

حقوق قانونية« وهو يثبت أن أنقرة تتبنى وجهات نظر منفردة«.
لالتفاقية  الرافضة  والخارجية  الليبية  الّداخلية  المواقف  عن  النظر  بغض 
الموقعة بين السراج وأردوغان، فإن األتراك اليوم ليسوا مجّرد داعم للسراج؛ 
تماما  المنسجم  السياسي  لتنفيذ مشروعهم  السهلة  األداة  فيه  ربما يجدون 

السياسي،  اإلسالم  خيارات  مع 
يبحث  إقليمي  رقم  األخير  يف  لكنهم 
االقتصادية  الكعكة  يف  حّصة  عن 
يجدوا  لن  أنهم  ومتأكدون  الليبية 
كثر  أ لكسب  هذه  من  أفضل  فرصة 
مفترض  تغير  أي  قبل  النقاط  من  ما 
ظل  يف  ليبيا  يف  السياسية  للخارطة 
سيطرة  وإمكانية  طرابلس  معارك 
األحوال  كل  يف  لكن  عليها،  الجيش 
يجعل  قد  كامل  إقليمي  واقع  هناك 
حكومة  عبر  التركية  الخطوات  من 
تنتهي  وقتي  »نصر«  مجّرد  السّراج 
سلطة  يف  الحسم  بمجّرد  أسطره 

»األمر الواقع« بالعاصمة.

أن  إلى  ــارت  أش المؤقتة  الليبية  الحكومة 
الوفاق  حكومة  من  غطاء  »تمثل  االتفاقية 
»وشخوصه لتحقيق مآرب أردوغان االستعمارية 
عبر إيجاد موطئ قدم في ليبيا«، وشددت على 
أنها »في حل من أي اتفاقيات مشبوهة كهذه«، 
تجاه  مسؤولياتهم  تحمل  إلى  »الجميع  ودعت 
وأرزاقهم  الليبيين  بأموال  العبث  وعدم  منعها 

ألجل تحقيق مكاسب ومصالح ضيقة«.
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الحلم العثماني يراود 
حكومة أنقرة.. ومذكراتها 

مع الوفاق باطلة
حوار: همسة يونس

الليبي  النواب  لمجلس  الدويل  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  كد  أ
يوسف العقوري، أن االتفاقية المبرمة مؤخرا بين حكومة الوفاق وتركيا، غير 

مشروعة ومخالفة للقانون.

رئيس خارجية البرلمان:
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وقال العقوري، »إن من أبرم هذه االتفاقية ليس له صفة يف تمثيل الشعب 
الذي  السياسي  االتفاق  تضمين  لعدم  ميتة  ولدت  الوفاق  فحكومة  الليبي 
وحتى  النواب،  عليه مجلس  يصوت  ولم  الدستوري  اإلعالن  عنه يف  انبثقت 
وغير  نافذة  غير  فهي  الشرعية  الحكومة  من  موقعة  االتفاقية  هذه  كانت  لو 
وفق  وذلك  النواب،  مجلس  عليها  يصادق  لم  طالما  الليبية،  للدولة  ملزمة 
المعاهدات،  لقانون  فيينا  التفاقية  وفق  وكذلك  الليبي  الدستوري  اإلعالن 
بهذا  يكون  أن  يمكن  وال  فنية  طبيعة  ذو  االتفاقيات  من  النوع  هذا  أن  كما 

الشكل العشوايئ«.
محتواها  على  الضوء  وتسليط  االتفاقية  حول  التفاصيل  من  وللمزيد 
لجنة  رئيس  مع  الحوار  هذا  اإلخبارية«  إفريقيا  »بوابة  لـ  كان  وقانونياتها. 
الشؤون الخارجية والتعاون الدويل لمجلس النواب الليبي يوسف العقوري.. 

وإىل نص الحوار:
 

بداية.. حدثنا عن بنود االتفاقية المبرمة بين حكومة 
الوفاق وتركيا، مع تحليل وتفسير لهذه االتفاقية 

ومحتواها؟
ممارساتها  ضمن  تأيت  الشرعية  غير  الحكومة  وقعتها  التي  االتفاقية 
حساب  على  شرعية  على  الحصول  خاللها  من  تسعى  والتي  الممنهجة 
جمعها  ومحاولة  الليبي  القانون  انتهاك  حساب  وعلى  الليبي،  الشعب 
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لصالحيات كل السلطات يف ليبيا.
وعلى كل فاالتفاقية لم يتم نشر بنودها، وكل ما تم اعالنه هو أنها تهدف 
يتم  ولم  البحرية،  المناطق  على  والسيادة  للبلدين  البحرية  الحقوق  لحماية 
توضيح ماهي بنود االتفاق التي من خاللها سيتم تحقيق هذه األهداف! وال 
الحد،  لهذا  مثالية  االتفاقية  كانت  إذا  السرية  وهذه  التكتم  هذا  لماذا  نعلم 
أليس من حق الشعب الليبي معرفة بنود هذه االتفاقية؟ ولكن هم يعتبرون 

الشعب الليبي ناقص األهلية وهم أوصياء عليه.
 

برأيك ما مدى تأثير هذه االتفاقية على ليبيا؟
مدى  ودقيق  مفصل  بشكل  لنعلم  االتفاقية  بنود  نشر  يتم  لم  قلت  كما 
وأمنية،  واقتصادية  سياسية  أبعاد  له  االتفاق  هذا  ولكن  ليبيا،  على  تأثيرها 
الدول، وقد  بين  الليبية  العالقات  توازن  االتفاقية ال تدعم  المجمل هذه  ويف 

تؤدي إىل التصعيد يف المنطقة.
 

لنتوقع.. ما هو أكبر األضرار التي قد تنتج عن هذه 
االتفاقية؟ وهل هناك إيجابيات من توقيعها؟

كما سبق القول الضرر الرئيس هو خلق توتر يف العالقات بين ليبيا ودول 
الجوار، وهذا مناهض لسياساتنا كلجنة الخارجية بالبرلمان من حيث ضرورة 

الحفاظ على عالقات متوازنة بين الدول.
وال يمكننا الحديث عن أي ايجابيات طالما كانت االتفاقية مخالفة للقانون 
وصادرة عن غير ذي صفة يف التعبير عن إرادة الدولة الليبية، وبذلك فما بني 

على باطل فهو باطل.
 

برأيك لماذا تحارب تركيا في ليبيا وما أهدافها 
الرئيسية التي تسعى لتحقيقها من وراء ذلك؟

المنطقة ومحاولة تسويق  نفوذها يف  لزيادة  ليبيا يف محاولة  تحارب  تركيا 
التركية،  الحكومة  يراود  الذي  العثماين  الحلم  اغفال  يمكن  وال  سياساتها، 
عالقات  به  تربطنا  الذي  التركي  الشعب  إرادة  عن  يعبر  ال  ذلك  كل  ولكن 

تاريخية.
 

ماذا عن قانونية أو مشروعية توقيع تلك االتفاقية؟
القانون  أساسيات  لديه  أو  بالقانون  مهتم  شخص  أي  على  يخفى  ال 
للقانون، وهي والعدم سواء وذلك  االتفاقية غير مشروعة ومخالفة  أن هذه 

لألسباب األتية:
الليبي  الشعب  تمثيل  يف  صفة  له  ليس  االتفاقية  هذه  أبرم  من  أوالً.. 
انبثقت  الذي  السياسي  االتفاق  الوفاق ولدت ميتة لعدم تضمين  فحكومة 

عنه يف اإلعالن الدستوري ولم يصوت عليه مجلس النواب.
ثانيا.. حتى لو كانت هذه االتفاقية موقعة من الحكومة الشرعية فهي غير 
النواب،  مجلس  عليها  يصادق  لم  طالما  الليبية،  للدولة  ملزمة  وغير  نافذة 
لقانون  فيينا  التفاقية  وفق  وكذلك  الليبي  الدستوري  اإلعالن  وفق  وذلك 

المعاهدات.
بهذا  يكون  أن  يمكن  وال  فنية  ذو طبيعة  االتفاقيات  النوع من  هذا  أن  كما 

الشكل العشوايئ.
ثالثاً.. القانون الليبي يحظر على السلطة التنفيذية التوقيع بأي طريقة كانت 
الطبيعية  االستراتيجية  الموارد  استغالل  أو  الحدود  ترسيم  اتفاقيات  على 

االتفاقية  أبرم هذه  من 
تمثيل  في  صفة  له  ليس 
فحكومة  الليبي  الشعب 
لعدم  ميتة  ولدت  الوفاق 
السياسي  االتفاق  تضمين 
في  عنه  انبثقت  الذي 
ولم  الدستوري  اإلعالن 
مجلس  عليه  يصوت 

النواب.
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مالم يؤذن لها بذلك من السلطة التشريعية وذلك وفق قرار المؤتمر الوطني 
العام رقم 44 لسنة 2013 يف شأن حظر التوقيع على االتفاقيات.

 2009 لسنة   )260( العامة رقم  الشعبية  اللجنة  لقرار  أيضا  ومخالف 
أن هذه  بالمناسبة  المهم  الخالصة، واألمر  االقتصادية  المنطقة  إعالن  بشأن 
توقيعه،  تم  وما   2009 عام  المبذولة يف  الجهود  تقوض  المعدومة  االتفاقية 
فقد سبق لليبيا أن أعلنت المنطقة االقتصادية الخاصة بها يف ذلك التاريخ، 
فقد أعلن مؤتمر الشعب العام سابقا )باعتبارها السلطة التشريعية يف ذلك 
الوقت( عن منطقة اقتصادية خالصة للبالد، باالتساق مع االتفاقيات الدولية 

الحاكمة، وأودع ذلك االتفاق لدى األمانة العامة باألمم المتحدة.
 

ما هو موقف مجلس النواب من هذه االتفاقية؟
موقف مجلس النواب واضح يف عدم االعتراف بأي اتفاق أيا كان مسماه، 
وأيا كان موضوعه لم يتم التصديق عليه من قبل السلطة التشريعية الممثل 

الشرعي الوحيد إلرادة الليبيين.
 

بصفتكم رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب ما 
هي اإلجراءات التي ستتخذونها في هذا الشأن؟

فريقنا اآلن بصدد إعداد مكاتبات إىل األمانة العامة لألمم المتحدة ومجلس 
األمن وعلى كٍل فإن قواتنا المسلحة تقترب من إرجاع العاصمة المغتصبة 
من قبل المليشيات إىل الوطن، وعندها ستنتهي كل هذه األعمال العشوائية 

المتخبطة التي ال ترعى مصالح الوطن.
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كاريكاتير

محمد قجوم


