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االفتتاحية

األطماع االقتصادية في 
الحرب التركية على ليبيا

في الـ27 من شهر مايو الماضي أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن بالده 
تخطط لبدء عمليات التنقيب عن النفط داخل الحدود البحرية، التي تم تحديدها 
ذلك  أن  مشيرا  ليبيا  في  الوطني  الوفاق  حكومة  مع  وقع  الذي  االتفاق  بموجب 

سيكون في غضون ثالثة إلى أربعة أشهر.
في  لتدخلها  الحقيقية  التركية  النوايا  عن  أّول  كشف  كأنه  التصريح  ذلك  بدا 
خطابات  تغطيها  نوايا  السراج.  حكومة  مع  أمني  تعاون  اتفاقية  غطاء  تحت  ليبيا 
الدفاع عن »الشرعية« في ليبيا وتحت عناوين دعم الحكومة »المعترف بها دوليا«، 
التركّية في تحصيل نصيب من  العامل االقتصادي والرغبة  لكن وراء ذلك يبدو 
الواعدة  الليبية  األسواق  خالل  من  المتداعي  اقتصادها  وإنعاش  المتوّسط،  غاز 
حماس  بكل  تركيا  يدفع  الذي  والرئيسي  األهم  العامل  هو  ومالًيا،  استثماريا 
لدخول المعترك الليبي واالنخراط في صراعات دولّية مع قوى إقليمية كبرى مثل 

االتحاد األوروبي ومصر.

مجلة »المرصد«
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استغالل  في  تركيا  نوايا  عن  الكشف 
الحدود  ترسيم  واتفاقية  األمنية  االتفاقية 
الهشاشة  رغم  السرعة،  هذه  بكل  البرّية 
نفسها  االتفاقية  تؤطر  التي  القانونية 
الليبي،  البرلمان  قبل  من  ورفضها 
جملة  عن  تركيا  بها  أعلنت  التي  والسرعة 
من النوايا االقتصادية في عالقتها بالملف 
و«األطماع«  الدوافع  أّن  توّضح  الليبي، 
للتحّرك  الفعلي  المحّرك  هي  االقتصادّية، 

التركي العسكري داخل ليبيا.

السالح  صفقات 
الخزينة  وإنعاش  والمرتزقة 

التركيّة:
التقارير  تتابعت   2014 العام  منذ 
تركية  أسلحة  عن  تكشف  التي  االعالمية 
خاصة  الليبية،  الميلشيات  إلى  متوجهة 
أطلقها  التي  الكرامة  عملية  انطالق  بعد 
خليفة حفتر في مايو من نفس العام. حيث 
عديد  المتحدة  األمم  تقارير  حتى  كشفت 
التي ترسلها  المرات عن شحنات األسلحة 
ليبيا  في  المسلحة  الجماعات  الى  تركيا 

خاصة إلى مينائي مصراتة وطرابلس.
لتركيا  المثمر  الحربي«  »االقتصاد  هذا 
بعده  أخذ  الليبية  باألزمة  عالقة  في 
األمني  التعاون  اتفاقية  توقيع  مع  العلني 
أصبحت  حيث  الوفاق،  حكومة  وبين  بينها 
عمليات التسليح وصفقات السالح الضخمة 
تحدث بشكل علني رغم قرار مجلس األمن 
حظرا  ليبيا  على  يفرض  الذي  الّدولي 

الكشف عن نوايا تركيا في استغالل االتفاقية األمنية 

السرعة،  هــذه  بكل  البرّية  الــحــدود  ترسيم  واتفاقية 

رغم الهشاشة القانونية التي تؤطر االتفاقية نفسها 

ورفــضــهــا مـــن قــبــل الــبــرلــمــان الــلــيــبــي، والــســرعــة الــتــي 

أعلنت بها تركيا عن جملة من النوايا االقتصادية في 

عالقتها بالملف الليبي، توّضح أّن الدوافع و«األطماع« 

التركي  للتحّرك  الفعلي  الــمــحــّرك  هــي  االقــتــصــادّيــة، 

العسكري داخل ليبيا.
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لتوريد السالح منذ العام 2011.
صفقات السالح مع الجماعات المسلحة الليبية ثّم مع حكومة الوفاق الليبية تمّثل موردا 
ماليا مهما جدا للحكومة التركية التي تعاني من صعوبات اقتصادية في السنوات األخيرة 

وأزمة كبيرة في قيمة الليرة التركّية.
التشويش  وأنظمة  المسيرة  والطائرات  المدرعات  شملت  التي  التسليح  صفقات 
شملت  الصيانة.  وتقنيي  والفنيين  العسكرية  والخبرات  والمتوسطة،  الخفيفة  واألسلحة 
أيًضا صفقات لتوريد المقاتلين المرتزقة من الجبهة السورية التي بدأت تضيق تحديدا 
الوفاق بالمرتزقة من  على الحدود السورية مع تركيا. حيث تقوم تركيا بتزويد حكومة 
السوري  المرصد  كشف  ضخمة  أموال  مقابل  السورية  المتطرفة  المسلحة  الجماعات 
الشعب  أموال  من  والعناصر  الجماعات  لهذه  تدفع  ضخمة  مبالغ  عن  اإلنسان  لحقوق 

الليبي.
الليبية المشتعلة بالحروب،  هذه الصفقات الحربية، التي تديرها تركيا داخل الساحة 
والتي تدر عليها أمواال ضخمة جدا في فترة انكماش اقتصادي ومعاناة فعلية لالقتصاد 
الى  أنقرة  تدفع  التي  الرئيسية  العوامل  أهم  أحد  كأنها  تبدو  المحلّية،  وللعملة  التركي 
مزيد تأجيج األوضاع في ليبيا وإطالة أمد 

الحرب.

للمال  التركي  االبتزاز 
الليبي: 

المركزي  المصرف  محافظ  ظهر 
اجتماع  في  اسطنبول  في  يومين  منذ 
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  مع 
للبروتوكوالت  مخالف  شكل  في  شخصًيا، 
الدبلوماسية  العالقات  في  بها  المعمول 
على  المراقبون  وصفه  لقاء  والّدولية. 
حكومة  على  تركية  لـ«وصاية«  مشهد  أنه 
السيادّية.  ومؤسساتها  الوطمي  الوفاق 
بشكل  مخرجاته  تظهر  لم  الذي  اللقاء 
خانة  في  يصب  كان  ومفّصل  واضح 
الموقعة  لالتفاقية  االقتصادية  الترتيبات 

بين تركيا وحكومة السراج.
زيارة  من  فقط  أيام  بعد  اللقاء  وجاء 

والطائرات  المدرعات  شملت  التي  التسليح  صفقات 

ــلــــحــــة الــخــفــيــفــة  الـــمـــســـيـــرة وأنـــظـــمـــة الـــتـــشـــويـــش واألســ

وتقنيي  والفنيين  العسكرية  والــخــبــرات  والــمــتــوســطــة، 

الــصــيــانــة. شــمــلــت أيـــًضـــا صــفــقــات لــتــوريــد الــمــقــاتــلــيــن 

ــــدأت تــضــيــق  ــتـــي بــ الـــمـــرتـــزقـــة مــــن الــجــبــهــة الـــســـوريـــة الـ

تــحــديــدا عــلــى الــحــدود الــســوريــة مــع تــركــيــا. حــيــث تقوم 

تركيا بتزويد حكومة الوفاق بالمرتزقة من الجماعات 

ضخمة  أمــــوال  مــقــابــل  الــســوريــة  المتطرفة  المسلحة 

كــشــف الــمــرصــد الـــســـوري لــحــقــوق اإلنـــســـان عـــن مــبــالــغ 

ضــخــمــة تــدفــع لــهــذه الــجــمــاعــات والــعــنــاصــر مــن أمـــوال 

الشعب الليبي.
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تركيا  من  رفيعين  ومسؤون  وزاري  وفد 
المشاريع  حول  للتباحث  طرابلس  إلى 
التركية وديون الشركات التركية في ليبيا 
ومستقبل التعاون االقتصادي بين بلدين، 
إثر  البالد  غرب  في  المعارك  توقف  بعد 
انسحاب قوات الجيش الليبي من مواقعها 

غربا نحو سرت وجفرة. 
الملفات  فتح  في  التركية  السرعة  هذه 
أنقرة  الى  الكبير  وسفرات  االقتصادية 
شخصًيا،  أردوغان  طيب  لرجب  ولقاؤه 
الفعلية  الدوافع  مراقبين  نظر  في  يكشف 
للتدّخل التركي العسكري في ليبيا، والذي 
الشرعية«  »دعم  عناوين  تحت  يتخفى 
في  التركّية  »األطماع«  حقيقة  ليغطي 
محاولة  في  الليبية  والمقدرات  الثروات 

لتجاوز األزمة االقتصادية المحلية.
آخر فصول »االبتزاز« التركي االقتصادي 
حيث  الكهرباء.  أزمة  هي  الوفاق  لحكومة 
في  الكهرباء  شركة  مدير  يخفي  لم 
القنوات  إحدى  مع  متلفز  حوار  في  ليبيا 
اإلخوان  ولجماعة  السراج  لحكومة  التابعة 
المطروحة  الحلول  بين  من  أّن  المسلمين 
كراء  هو  البالد  في  الكهرباء  أزمة  لحل 
باخرات تركية تقوم بتوليد الكهرباء لتحل 
جزئيا األزمة، التي يرى كثيرون أنها مفتعلة 
مناخيا  الصعب  بالّذات،  الظرف  هذا  في 
وضحيا  الحرارة،  درجات  ارتفاع  بسبب 
بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل واسع 

في البالد.

السرعة التركية في فتح الملفات االقتصادية وسفرات 

الكبير الى أنقرة ولقاؤه لرجب طيب أردوغان شخصًيا، 

يــكــشــف فــي نــظــر مــراقــبــيــن الـــدوافـــع الــفــعــلــيــة للتدّخل 

التركي العسكري في ليبيا، والذي يتخفى تحت عناوين 

»دعم الشرعية« ليغطي حقيقة »األطماع« التركّية في 

األزمــة  لتجاوز  محاولة  في  الليبية  والمقدرات  الــثــروات 

االقتصادية المحلية.
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 بوابة أردوغان الستنزاف 

ثـروات الليبيين
التي يقودها  الوفاق الوطني  حصلت تركيا على ما يبدو على ضمانات من حكومة 
فايز السراج والمدعومة من ميليشيات إسالمية متشددة، بالحصول على مكافآت 
البالد  الغربية من  المنطقة  في  دارت  التي  المعارك  العسكري  مجزية نظير دعمها 
من  الليبية  النفطية  الثروات  نهب  لضمان  أنقرة  وتتحرك  الماضية.  األشهر  خالل 

بوابة حكومة السراج. 

عبدالباسط غبارة

حكومة السراج ومؤسساتها:
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الليبية، جاء عبر ملف الكهرباء الذي يمثل  الوفاق  التركي لحكومة   آخر ثمار الدعم 
أحد ابرز األزمات التي تعيشها العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية عموما منذ سنوات 
بالرغم من توفر االموال والميزانيات، حيث تتفوات ساعات طرح األحمال على المدن 
والمناطق وتصل ساعات انقطاع التيار الكهربائي فيها إلى 22 ساعة في بعض األحيان. 
عنه،  السكوت  يمكن  ال  وضًعا  الكهربائي  التيار  انقطاع  شهد  األخيرة  األيام  وفي 
وتلبية لدعوة أطلقها نشطاء، خرجت مظاهرة األحد الماضي لعدد من سكان العاصمة 
طرابلس أمام مقر الشركة العامة للكهرباء مطالبين برحيل إدارة الشركة بعد فشلها 
المتظاهرين  وطالب  طويلة.  لساعات  الكهرباء  انقطاع  واستمرار  األزمة  حلحلة  في 
بخروج إدارة الشركة لهم والتحدث معهم عن أسباب هذه األزمة وقد تفاجؤوا بخروج 
مدير الشركة التابع للرئاسي علي ساسي مع عناصر مدنية من مرافقيه المدججين 

بالسالح. 
عناصره  يد  على  باالعتقال  هددهم  أن  بعد  بالرحيل  المتجمهرين  ساسي  وطالب 
واتهم بعضهم بأنهم مندسين لصالح خصومه ومنافسه في الشركة و أنهم »أزالم و 
أتباع حفتر« ويسعوون للفوضى. وأكد شهود عيان أن عناصر الحراسة رفعت السالح 
التي  الكهرباء  مشكلة  بحل  إال  يطالبوا  لم  الذين  المتظاهرين  المواطنين  وجوه  في 

تنقطع عليهم لساعات طوال مع ارتفاع حر الصيف. وفق ما أوردت تقارير اعالمية. 
علي  للكهرباء  العامة  للشركة  التنفيذي  المدير  إلتقى  المظاهرات،  هذه  وعقب 
لحل  المتوفر  الوحيد  »الحل  أن  قائال  بيومين  بعدها  ليخرج  التركي،  بالسفير  ساسي 
األزمة جزئًيا هو العرض الذي قدمته تركيا وذلك بالرغم من أنه »باهظ الثمن«. وتابع 
ساسي حديثه :«أن الحل الذي قدمه السفير هو عبر شراء وحدات متنقلة وإيجار سفن 

توليد تركية تولد جميعها 1500 ميغا من إجمالي عجز 2500 ميغا«. 
للشركة  التنفيذي  المدير  واقترح   
رئيس  على  ساسي  علي  للكهرباء  العامة 
المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني 
فايز السراج بشكل رسمي حلين لمعالجة 
الكهرباء.  توليد  في  العجز  إشكالية 
توليد  األول  ساسي  مقترح  وتضمن 
التيار الكهربائي عبر عقد استئجار بواخر 
أشهر  ستة  لمدة  الكهربائية  الطاقة 
تفعيل  يضمن  حل  إيجاد  حين  إلى  أو   ،
محطات  بإنشاء  العالقة  ذات  التعاقدات 

جديدة وصيانة المحطات القائمة. 
للمدير  الثاني  المقترح  تضمن  فيما 

ــا يـــبـــدو عــلــى ضـــمـــانـــات مـــن حــكــومــة  حــصــلــت تــركــيــا عــلــى مـ

الــوفــاق الــوطــنــي الــتــي يــقــودهــا فــايــز الــســراج والمدعومة 

من ميليشيات إسالمية متشددة، بالحصول على مكافآت 

ــمـــعـــارك الـــتـــي دارت  مــجــزيــة نــظــيــر دعــمــهــا الــعــســكــري الـ

الــبــالد خــالل األشــهــر الماضية.  فــي المنطقة الغربية مــن 

وتتحرك أنقرة لضمان نهب الثروات النفطية الليبية من 

بوابة حكومة السراج. 
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مجرورة  محطات  شراء  عقد  طريق  عن  الكهربائية  الطاقة  توليد  للشركة  التنفيذي 
لتوليد الكهرباء، مؤكَدا وجود دراسة فنية للمشروع تضمن توفر ما قيمته 600 ميغا 
وات و ذلك من خالل شراء 20 محطة متنقلة. وأكد ساسي أنه بحسب السفير التركي 
لدى ليبيا الذي التقاه األيام القليلة الماضية فإن دولة تركيا التمانع في إرسال مالدى 
شركاتها من خبراء و كوادر فنية متخصصة في الكهرباء إلى ليبيا، بما يحقق حلول ولو 

جزئية لمشكلة الكهرباء. 
التركي تساؤالت حيث كان يجب على األقل أن يأتي  العرض  وأثارت طريقة تقديم 
من الملحق التجاري بالسفارة أو أن ييقدم من السفير إلى رئيس الحكومة التي تعتمده 
أال وهو فايز السراج الذي يلتقيه بشكل دوري. كما تجاهل السفير وزير خارجية الوفاق 
محمد سيالة، واتجه مباشرة الى ساسي الذي تخنقه األزمة وتتصاعد المطالب بإقالته، 
ليضغط عليه بعقود كانت تكلف لبنان 850 مليون دوالر سنوًيا مقابل 850 ميغاوات 

حتى وصلت إلى 1. 5 مليار دوالر جدولتها تركيا كديون على لبنان لمدة 5 سنوات. 
المبلغ كان يعادل قيمة بناء محطات دائمة من  لبنانية فإن هذا   ووفًقا لتصريحات 
البلد  هذا  احتياجات  تسد  وصيت  سمعة  ذات  يابانية  أو  ألمانية  أو  أمريكية  شركات 
سعر  من  أعلى  كانت   ) دوالر   59  ( التركية  ميغاوات  الساعة  كلفة  بأن  علًما  الصغير 
سفن مشابهة تمتلكها باكستان ) 32 دوالر (  وغانا  ) 42 دوالر ( وفًقا لدراسة من قناة 
الجديد اللبنانية بعد إطالعها على عروض العقود التي رست في النهاية لصالح تركيا. 
أثار  ليبيا،  في  تدخلها  ثمار  جني  نحو  السريع  تركيا  توجه  وحول  السياق،  ذات  وفي 
تواجد محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير في تركيا، واجتماعه مع في اسطنبول 

ووزير  أردوغان  رجب   تركيا  رئيس  مع 
البيرق،  براءات  التركي،  والخزانة  المالية 
أية  بمناقشة  الرجل  تساؤالت حول عالقة 
ملفات مع رئيس دولة أجنبية، خاصة وأن 
القانون  وفق  يعتبر  اذ  جدل  مثار  منصبه 

منتهي الوالية. 
السيولة في  لجنة  رئيس  أزاحه  غموض 
رمزي  البيضاء  المركزي  ليبيا  مصرف 
تواجد  أن  الثالثاء  أمس  أكد  الذي  آغا، 
محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير 
التركية.  الشركات  لتعويض  تركيا  في 
وأضاف آغا أن هناك معلومات مؤكدة أن 
اللمسات  لوضع  تركيا  في  الكبير  وجود 

اقــتــرح الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة الــعــامــة لــلــكــهــربــاء علي 

الــوفــاق  الــرئــاســي بحكومة  ســاســي عــلــى رئــيــس المجلس 

الـــوطـــنـــي فـــايـــز الــــســــراج بــشــكــل رســـمـــي حــلــيــن لــمــعــالــجــة 

إشــكــالــيــة الــعــجــز فـــي تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء. وتــضــمــن مــقــتــرح 

استئجار  عقد  عبر  الكهربائي  التيار  توليد  األول  ســاســي 

إلــى حين  أو   ، بواخر الطاقة الكهربائية لمدة ستة أشهر 

ــاقـــدات ذات الــعــالقــة  ــتـــعـ إيــــجــــاد حــــل يــضــمــن تــفــعــيــل الـ

بإنشاء محطات جديدة وصيانة المحطات القائمة.
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لغرض  التركية  والحكومة  الوفاق  حكومة  مابين  المبرمة  االتفاقية  لتنفيذ  النهائية 
تعويض الشركات التركية التي كانت لها عقود قبل عام 2011

االجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمي  حسابه  عبر  السيولة  لجنة  رئيس  وأشار 
»فيسبوك« إلى أن قيمة تعويضات الشركات التركية تقدر بما يقارب ثالثة مليار دوالر. 
وأوضح آغا أن الصورة التي ظهر فيها الصديق الكبير مع الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان ومحافظ البنك المركزي التركي هي احتفاال ببدء تنفيذ هذه االتفاقية. 
إن  المركزي،  ليبيا  بمصرف  السيولة  أزمة  إدارة  لجنة  رئيس  قال  أخرى،  جهة  من 
الصديق الكبير، قدم وديعة تبلغ 8 مليارات دوالر ألنقرة مع إلغاء أي فوائد. وأشار اآلغا 
في تصريحات لموقع »العربية نت«، إلى أن هذه الودائع وحسب االتفاقية الموقعة بين 
في  ستستمر  أردوغان  رجب  التركي  والرئيس  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
بنوك تركيا لمدة 4 سنوات وبدون أي فوائد أو تكاليف من أجل استقرار الليرة التركية 

وحماية االقتصاد التركي. 
وتأتي هذه التطورات، في وقت كثفت فيه تركيا تحركاتها لنهب ثروات ليبيا، حيث 
كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، تفاصيل خطط التنقيب عن 
النفط والغاز الطبيعي في ليبيا بموجب مذكرتي التفاهم البحري واألمني بين الحكومة 

دونماز،  وقال  الوفاق.  وحكومة  التركية 
األناضول،  وكالة  نقلتها  تصريحات  في 
المؤسسة  مع  للتعاون  تخطط  تركيا  إن 
أنشطة  بشأن  ليبيا،  في  للنفط  الوطنية 
إلى  مشيرا  والغاز،  النفط  عن  التنقيب 

إمكانية التعاون مع شركات دولية. 
النفط  أن  التركي،  المسؤول  وزعم 
ليبيا،  بها  تتمتع  التي  الطبيعية  والموارد 
البالد  تنمية  في  أوال  تستخدم  أن  يجب 
أن تركيا  الرخاء لشعبها، مؤكدا  وتحقيق 
الليبي  الجانب  مع  شراكات  لعقد  تخطط 
مبدأ  وفق  بالبالد  الموجودة  الحقول  في 
من  إيجابي  موقف  وهناك  رابح،  ـ  رابح 
على  الموضوع.  هذا  حول  اآلخر  الطرف 

مــن جــهــة أخــــرى، قـــال رئــيــس لجنة إدارة أزمـــة السيولة 

بمصرف ليبيا المركزي، إن الصديق الكبير، قدم وديعة 

تبلغ 8 مــلــيــارات دوالر ألنــقــرة مــع إلــغــاء أي فــوائــد. وأشــار 

اآلغــا فــي تصريحات لموقع »العربية نــت«، إلــى أن هذه 

الودائع وحسب االتفاقية الموقعة بين رئيس المجلس 

الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان 

ستستمر في بنوك تركيا لمدة 4 سنوات وبدون أي فوائد 

أو تــكــالــيــف مـــن أجـــل اســتــقــرار الــلــيــرة الــتــركــيــة وحــمــايــة 

االقتصاد التركي. 
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حد تعبيره. 
تركي  حكومي  وفد  وكان 
التركي  الخارجّية  وزيَري  ضّم 
والخزينة  أوغلو  تشاوش  مولود 
ورئيس  البيرق  برات  والمالّية 
وعدًدا  فيدان  حقان  المخابرات 
األتراك،  المسؤولين  كبار  من 
وصل العاصمة الليبية طرابلس، 
الماضي،  يونيو/حزيران   18 في 
الثروات  نهب  سبل  لبحث  وذلك 
عودة  الوفد  ووبحث  الليبية. 
الستكمال  التركّية  الشركات 
أعمالها في ليبيا، وآلّيات التعاون 
االستثمار  مجاالت  في  والتكامل 

والبنية التحتّية والنفط. 
اإلعالمي  المكتب  وأوضح 
لحكومة الوفاق، أنه جرت متابعة 
األمني  التفاهم  مذّكرة  تنفيذ 

والعسكري الموّقعة بين البلدين 
في نوفمبر الماضي والتي أثارت جدال كبيرا وفتحت أمام النظام التركي أبواب التدخل 
في الشأن الليبي، خصوًصا في ما يتعّلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعّية واألمنّية 

الليبّية عبر برامج تدريب وتأهيل وتجهيز. 
وتم االتفاق، خالل اللقاء، على أن تبدأ ناقالت تركية تحمل محطات طاقة جاهزة للعمل 
خالل أسابيع قليلة قبالة السواحل الليبية. وفي هذا السياق، أجرت شركة »كرباورشيب« 
التركية مفاوضات من أجل إرسال عدد من ناقالتها إلى الشواطئ الليبية للتغلب على 
خالل  سكانها  من  كثيًرا  دفع  التي  طرابلس،  العاصمة  في  الكهرباء  انقطاع  مشكلة 
األيام الماضية إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية، منددين بغياب الكهرباء ونقص 

الخدمات. 
وأعلنت الشركة التركية استعدادها إلرسال محطات عائمة بدءاً من الصيف الحالي، 
وتوفير ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بما يغطي 8 ساعات إضافية من الكهرباء 
يوميًا. وقد بدأت الشركة بناء محطات عائمة حتى قبل حصولها على طلبات، علمًا بأن 
الشركة تملك محطات ذات أحجام مختلفة، بتكلفة مليار دوالر، ترسو في شمال غربي 
تركيا، في انتظار توقيع عقود جديدة، ومنها العقود الجاري العمل عليها في ليبيا. وفق 

تقارير اعالمية. 
وبالتوازي مع ذلك، تسعى تركيا ألن تواصل شركات النفط والمقاوالت مشروعات لم 
تكتمل في ليبيا منذ العام 2011 حتى اآلن، والحصول على متأخراتها التي تصل إلى 
25 مليار دوالر، بحسب التقديرات التركية، إضافة إلى عقد اتفاقيات جديدة، لضمان 
تحقيق أكبر استفادة من تدخلها لصالح حكومة الوفاق في ليبيا، حيث ستستغل مذكرة 
التفاهم في مجال تحديد مناطق النفوذ البحرية، للحصول على امتيازات للتنقيب عن 

النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا. 
حكومة  مع  الماضي  نوفمبر  شهر  نهاية  للجدل  مثيرا  اتفاقا  وقعت  تركيا  وكانت 
بحرية  مناطق  على  باالستحواذ  ألنقرة  يسمح  البحرية،  الحدود  لترسيم  الوفاق 

الطاقة، ومنذ ذلك  واالستفادة من موارد 
الحين عملت على مساعدة حكومة الوفاق 
وجودها،  وتثبيت  الحكم  في  البقاء  على 
أنواع  بمختلف  عسكريا  دعمها  خالل  من 
وسياسيا  األجانب،  وبالمقاتلين  األسلحة 

ودبلوماسيا. 
الطبيعية  والموارد  الطاقة  وزير  وأعلن 

محطات  إلرســـال  اســتــعــدادهــا  التركية  الشركة  أعلنت 

ألــف ميغاواط  الــحــالــي، وتوفير  مــن الصيف  بـــدءًا  عائمة 

إضافية  ساعات   8 يغطي  بما  الكهربائية،  الطاقة  من 

من الكهرباء يوميًا.
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للحصول على  أن بالده تقدمت بطلبات  األخيرة،  األسابيع  فاتح دونماز، خالل  التركي 
تراخيص التنقيب عن النفط وإنتاجه في ليبيا، في إطار االتفاقية الموقعة بين البلدين. 
وأوضح دونماز في مقابلة تليفزيونية ، أنهم حددوا 7 مناطق للحصول على تراخيص 
التنقيب عن النفط فيها، مشيراً إلى أن عملية التعليق واإلعالن ستستمر لمدة 3 أشهر. 
ووقعت تركيا مع حكومة السراج في نوفمبر تشرين الثاني الماضي 2019، مذكرتي 
تفاهم للتعاون األمني وترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط بين أنقرة وطرابلس، 
ولم تعترف مصر وقبرص واليونان، باالتفاق الموقع بين السراج وأردوغان، واعتبروه 

انتهاًكا للقوانين الدولية، واعتداًء على حقوق تلك الدول شرقي المتوسط. 
وتتمحور مذكرتي التفاهم األمني والبحري بين حكومة غير الشرعية، برئاسة فائز 
السراج، والنظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، حول السيطرة على الموارد الليبية، 
وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف االقتصادي، السيما بعد 

العقوبات األمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية. 
وفي الوقت الذي تحاول تركيا إنعاش اقتصادها المتداعى بتحقيق أقصى استفادة 
من االتفاق المزعوم، يعيش الليبيون حالة صعبة بسبب غياب السيولة وتدهور الوضع 
المعيشي فيما تواصل حكومة السراج االنفاق على على رواتب المرتزقة والميليشيات 
في  السلطة  على  الفعلي  المسيطر  هي  أنها  الليبي  للشأن  المتابعون  يؤكد  التي 

العاصمة. 
المؤكدة  النفطية  االحتياطات  تقدر  إذ  نفطيًا،  اإلقليم  دول  أغنى  إحدى  ليبيا  وتعد 
الكبيرة تحولت  الثروات  6 مليار برميل، وهي األكبر في إفريقيا. هذه  فيها بنحو 46. 

لألطماع  هدف  الى   ،2011 العام  منذ 
مرورا  المسلحة،  المليشيات  من  انطالقا 
»داعش«  غرار  على  االرهابية  بالتنظيمات 
رئيسها  يطمع  التي  تركيا  الى  وصوال 
ضمن  ليبيا  ثروات  على  السيطرة  في 
مخططاته المشبوهة في البالد والمنطقة 

عموما. 
التحشيد  عمليات  تتوقف  ولم 
تقودها  والتي  والمرتزقة  للمليشيات 
تركيا بهدف السيطرة على مدينة سرت 
أنقرة  وتربط  النفطي.  الهالل  ومنطقة 

وقعت تركيا مع حكومة السراج في نوفمبر تشرين الثاني 

الماضي 2019، مذكرتي تفاهم للتعاون األمني وترسيم 

الحدود البحرية شرق المتوسط بين أنقرة وطرابلس، 

ولم تعترف مصر وقبرص واليونان، باالتفاق الموقع بين 

السراج وأردوغــان، واعتبروه انتهاًكا للقوانين الدولية، 

واعتداًء على حقوق تلك الدول شرقي المتوسط. 
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سرت  من  الليبي  الوطني  الجيش  قوات  انسحاب  بضرورة  ليبيا  النارفي  إطالق  وقف 
النفطية  الحقول  تأمين  عملية  الطالق  الليبي  الوطني  الجيش  دفع  ما  وهو  والجفرة. 
أحمر  خط  والجفرة  سرت  أن  مصر  أعلنت  فيما  للمنطقة  عسكرية  بتعزيزات  والدفع 

مهددة بالتدخل لدحر مليشيات ومرتزقة أردوغان. 
من  ليبيا  لدخل  به  ُيعتد  الذي  الوحيد  المصدر  هي  النفط  بيع  إيرادات  وُتعتبر 
ستة  على  سكانه  عدد  يزيد  ال  لبلد   2019 في  دوالر  مليار   5  .22 دّرت  إذ  الدوالرات، 
لضمان  ليبيا  في  الُمتصاعدة  التركية  المطامع  ُيفّسر  ما  ذلك  ولعّل  نسمة.  ماليين 
حصتها من غنائم النفط، فضال عن أهداف أيديولوجية باتت واضحة جدا تتمثل في 

تمّدد أفكار اإلسالم السياسي واستعادة اإلرث العثماني في المنطقة. 
وتخضع معظم حقول النفط الرئيسية في ليبيا لسيطرة قوات الجيش الوطني الليبي 
الليبية. ويرى مراقبون أن  القبائل  المشير خليفة حفتر، وسط تاييد كبير من  بقيادة 
التحرك االخير لتأمين الحقول النفطية من شانه قطع الطريق أمام االطماع المتنامية 
لنظام أردوغان لنهب ثروات البلد الممزق بالصراعات واالنقسامات مستغال في ذلك 
جماعة  راسه  وعلى  السياسي  االسالم  تيار  لسيطرة  الخاضعة  الوفاق  حكومة  تواطئ 

»االخوان« الموالية ألنقرة. 
من جهة أخرى، يسعى النظام التركي  لالستحواذ على عقود اعادة اعمار ليبيا. ويمثل 
ملف اعادة االعمار أحد الملفات الهامة التي تسيل لعاب النظام التركي في ليبيا، خاصة 
الغزو  أحدثه  الذي  الهائل  الدمار  بعد 
التركي. وفي مارس الماضي، قالت وكالة 
بالفعل  التركية  الحكومة  إن  »األناضول«، 
استثمارات  على  لالستحواذ  طريقها  فى 
ليبيا بقيمة 120 مليار دوالر،  متوقعة فى 
ما يكشف األطماع التركية فى ليبيا، بدًءا 
من توسيع النفوذ العسكرى فى العاصمة 
طرابلس، حتى جنى عشرات المليارات من 
إعادة إعمار البلد الذى ساهمت آلة الحرب 

التركية في تدميره. 
وعادة ما تنفلت تصريحات المسؤولين 
االقتصادية  األطماع  عن  لتفصح  األتراك 
التركية فى ليبيا، حتى أنها لم تعد أطماًعا 

ــــرادات بــيــع الــنــفــط هــي الــمــصــدر الــوحــيــد الــذي  ُتعتبر إيـ

ُيعتد به لدخل ليبيا من الدوالرات، إذ دّرت 22. 5 مليار 

يــزيــد عــــدد ســكــانــه عــلــى ستة  لــبــلــد ال  دوالر فـــي 2019 

التركية  المطامع  ُيــفــّســر  مــا  ذلــك  ولــعــّل  نسمة.  ماليين 

الُمتصاعدة في ليبيا لضمان حصتها من غنائم النفط، 

فضال عن أهداف أيديولوجية باتت واضحة جدا تتمثل 

فـــي تـــمـــّدد أفـــكـــار اإلســـــالم الــســيــاســي واســـتـــعـــادة اإلرث 

العثماني في المنطقة. 
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االقتصادية  للعالقات  الليبى  التركى  المجلس  رئيس  قال  »األناضول«،  وبحسب  خفية. 
الخارجية، مرتضى كارنفيل، أن ليبيا فيها فرصا تجارية لبالده، تصل قيمتها إلى 120 
مليار دوالر، مطالبا المستثمرين األتراك بانتهاز الفرصة وإبرام صفقات هناك. وقال 
جماعة  إلى  إشارة  فى  االتجاه«،  هذا  فى  ليبيا  من  »دعوة  هناك  إن  التركى،  المسؤول 
طرابلس،  العاصمة  فى  األتراك  لحساب  وتعمل  السراج،  فايز  يرأسها  التى  »الوفاق« 
لألتراك فى جميع  ما يجعلها فرصة كبيرة  اإلعمار،  إعادة  بعملية  تمر  ليبيا  أن  واعتبر 

القطاعات. 
ويشير مراقبون الى أن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق التي يسيطر عليها تنظيم 
»االخوان«، غير قادر على رفض اإلمالءات التركية فى طرابلس بسبب الدعم الميليشياوى 
والعسكرى الذى يتلقاه من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لضرب الجيش الليبى، 
المتعلقة  االستثمارات  جميع  على  االستحواذ  فى  التركية  الرغبة  للعلن  ظهرت  وبهذا 

بليبيا، وخاصة فى قطاع اإلنشاءات من بوابة حكومة السراج. 
جانب  إلى  ليبيا  غرب  في  دائمتين  عسكريتين  قاعدتين  إلقامة  أنقرة  وتخطط 
االستحواذ على معظم الصفقات من إعادة اعمار إلى مشاريع الطاقة وصوال إلى النظام 
المصرفي، وهو ما ُيعبد الطريق ألكبر عملية تغلغل تركي في مفاصل الدولة المنهارة. 
فيما تبحث حكومة الوفاق التي عجزت منذ مارس/اذار 2016 تاريخ دخولها لطرابلس 

تثبيت  في  الغويل  خليفة  لحكومة  خلفا 
سلطتها، عن حماية دائمة أيا كان الثمن 

حتى لو كانت تحت الوصاية التركية. 
التركية لن  ويؤكد خبراء أن االنتهازية 
مقدراتها  تمتص  أن  بعد  إال  ليبيا  تترك 
التركي  االقتصاد  ألن  نظرا  االقتصادية، 
الماضي  نيسان/إبريل  شهر  منذ  يعاني 
أزمة طاحنة؛ فقد قفز عجز التجارة الخارجية 
إلى  182%، وفي أيار/مايو الماضي أعلن 
ميزان  عجز  أّن  التركي،  المركزي  البنك 
92 مليار  إلى 4.  اتسع  الجارية  المعامالت 
دوالر في آذار/مارس الماضي بفعل زيادة 
العجز التجاري، وانخفاض الدخل السياحي 

ونزوح أموال المحافظ االستثمارية. 

دائمتين  عسكريتين  قاعدتين  إلقــامــة  أنــقــرة  تخطط 

ــتــــحــــواذ عـــلـــى مــعــظــم  فــــي غـــــرب لــيــبــيــا إلـــــى جـــانـــب االســ

الصفقات من إعادة اعمار إلى مشاريع الطاقة وصوال 

إلـــى الــنــظــام الــمــصــرفــي، وهـــو مــا ُيــعــبــد الــطــريــق ألكبر 

عملية تغلغل تركي في مفاصل الدولة المنهارة. فيما 

تبحث حــكــومــة الــوفــاق الــتــي عــجــزت مــنــذ مـــــارس/اذار 

2016 تاريخ دخولها لطرابلس خلفا لحكومة خليفة 

الغويل في تثبيت سلطتها، عن حماية دائمة أيا كان 

الثمن حتى لو كانت تحت الوصاية التركية. 
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االستثمار التركي 
في أزمة الكهرباء الليبية

لم تكف الشعب الليبي أزمات الحرب واالقتصاد والسياسة، لتضاف إليها أزمة الكهرباء. ما 
يعانيه الليبيون من انقطاع الكهرباء ال يختلف كثيرا عما يعانونه من الصراع المسّلح. ربما 
الديموغرافيا والحركة االقتصادية، لكن  المدينة األكثر تضررا العتبارات  تكون طرابلس، 
كامل  على  متوزع  المشكل  أن  يعرف   ،2011 العام  تحوالت  منذ  ليبيا  في  لألحداث  المتتبع 
البالد بسبب غياب عمليات الصيانة وعدم توفير المعدات الضرورية لذلك بسبب التقصير 
الذي تتهم به اإلدارات المتعاقبة، خاصة في ظل تداخل الجانب السياسي في كل القطاعات 

الحيوية اليوم في البالد

شريف الزيتوني

بين االبتزاز واألطماع المعلنة:

الفقرات:

االقتصادية،  والحركة  الديموغرافيا  األكثر تضررا العتبارات  المدينة   ،
أن  يعرف   ،2011 العام  تحوالت  منذ  ليبيا  في  لألحداث  المتتبع  لكن 
الصيانة وعدم  غياب عمليات  البالد بسبب  كامل  متوزع على  المشكل 
توفير المعدات الضرورية لذلك بسبب التقصير الذي تتهم به اإلدارات 

المتعاقبة

الذي  الوقت  في  قّلتهم  على  طرابلس  في  تجمعوا  الذين  الحاضرون 
كانوا ينتظرون تعامال مقنعا من المسؤولين، وفي الوقت الذي ارتفعت 
شعاراتهم للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة، وجدوا أنفسهم أمام 
التنفيذي للشركة علي ساسي  مشهد ال يتوقعونه، حيث خرج المدير 
مرفوقا بعناصر مسلحة، ملٍق االتهامات بأن من قدموا لديهم أجندات 

خاصة.

بشركة  عالقة  في  والخدمي  السياسي  بين  التداخل  عن  والحديث 
الكهرباء لم يأت من فراغ، في ظل أحاديث عن رغبة تركية في التدخل 
التي  الشركة  إدارة  إلى  أرسلت  مقترحات  عبر  الكهرباء  أزمة  في  حتى 
الورطة  للخروج من  ربما  اتفاق مع اسطنبول  أنها متلهفة إلبرام  يبدو 
التي وجدت نفسها وربما حتى انسجاما مع سياق منح الضوء األخضر 

لألتراك في التدخل في كل شءي في طرابلس.

 التطورات المتزامنة مع احتجاجات مستمرة جاءت األخبار من طرابلس 
عن قرار رسمي من السراج بإنهاء مهام المكتب الحالي للشركة يوم 19 
يوليو المقبل وتغييره بمكتب جديدة له من الخبرة ما تجعله يتعامل مع 

المشاكل بأكثر جّدية وحرفية.
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قبل يوم من نهاية شهر يونيو المنقضي، اختار عدد من النشطاء التوجه إلى مقر شركة 
الشركة  مسؤولي  على  والضغط  الخدمات  تردي  على  لالحتجاج  طرابلس  في  الكهرباء 
والحاجة  قياسي  بشكل  الحرارة  درجات  ترتفع  فترة  في  يقع،  ما  تجاه  مسؤولياتهم  لتحمل 
مرجعين  »مخزية«  حالة  بلغت  األوضاع  أن  اعتبروا  المتظاهرون  تتضاعف.  الكهرباء  إلى 
ذلك إلى »صراع حاد داخل الشركة العامة للكهرباء، زاد من معاناة المواطنين وتسبب في 
بالمواطن  الضرر  إيقاع  في  »المتورطين  بإحالة  وطالبوا  ونفسية«.  وصحية  مادية  خسائر 
لعدالة القضاء، وذلك تأكيًدا لمبدأ الشفافية والمحاسبة«، حيث كان ديوان المحاسبة قد 
رصد أخطاء ارتكبها مجلس إدارة الشركة خالل األشهر الماضية تعتبر أساسا إهماال أفشل 

تحسين عمل الشبكة العامة.
لكن الحاضرين الذين تجمعوا في طرابلس على قّلتهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون 
تعامال مقنعا من المسؤولين، وفي الوقت الذي ارتفعت شعاراتهم للمطالبة بإقالة مجلس 
التنفيذي  المدير  خرج  حيث  يتوقعونه،  ال  مشهد  أمام  أنفسهم  وجدوا  الشركة،  إدارة 
للشركة علي ساسي مرفوقا بعناصر مسلحة، ملٍق االتهامات بأن من قدموا لديهم أجندات 
خاصة، بل وصل حد اتهامهم بأنهم موالون للجيش ولقائده خليفة حفتر، محذرا إياهم من 
االعتقال على يد تلك العناصر في صورة عدم المغادرة، األمر الذي خلف ردود فعل غاضبة 

وتهديدات بالتصعيد.
أيضا  أشار  المحاسبة  ديوان  أن  يذكر 
»إلى أن عمليات اإلهمال تسببت في فقدان 
أخطاء  بعض  أن  مبينا  ميغاوات،   2700
صيانة  عدم  في  تمثلت  الكهرباء  شركة 
ساعات  وتجاوز  التوليد،  محطات  بعض 
استبدال  في  والتأخير  المحددة،  العمل 
قطع الغيار وإجراء اإلصالحات في موعدها، 
قطع  توفير  الشركة  إدارة  مجلس  وتجاهل 
الغيار، وعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد 

الشركات المتعاقدة معها للصيانة«.

المدينة األكثر تضررا العتبارات الديموغرافيا والحركة 

االقتصادية، لكن المتتبع لألحداث في ليبيا منذ تحوالت 

العام 2011، يعرف أن المشكل متوزع على كامل البالد 

المعدات  توفير  وعـــدم  الصيانة  عمليات  غــيــاب  بسبب 

الضرورية لذلك بسبب التقصير الذي تتهم به اإلدارات 

المتعاقبة.
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هناك شءي مؤّكد في ليبيا أن أزمة الكهرباء أعقد من أن تحل ببساطة. درجة االهتراء في 
الخدمات، األحمال المطروحة، عمليات التخريب المستمرة للمولدات، المشاريع المعطلة، 
 4500 يتجاوز  ال  الذي  المتوفر  الميجاوات  معّدل  بين  اإلنتاج  في  الفارق  أن  إلى  باإلضافة 
ميجاوات مقابل معدل استهالك 7000 ميجاوات، كلها أسباب تجعل الشركة أمام امتحان 
صعب ال يمكن أن يحل إشكالية االنقطاع، لكن المؤكد أيضا أن في المسألة رائحة السياسة 

وهي الخيط الرابط دائما في أغلب مشاكل البالد.
الكهرباء لم يأت من  السياسي والخدمي في عالقة بشركة  التداخل بين  والحديث عن 
مقترحات  عبر  الكهرباء  أزمة  في  حتى  التدخل  في  تركية  رغبة  عن  أحاديث  ظل  في  فراغ، 
أرسلت إلى إدارة الشركة التي يبدو أنها متلهفة إلبرام اتفاق مع اسطنبول ربما للخروج من 
الورطة التي وجدت نفسها وربما حتى انسجاما مع سياق منح الضوء األخضر لألتراك في 

التدخل في كل شءي في طرابلس
وفي تأكيد على الدور التركي الراغب في التأثير على القرارات في طرابلس، وجهت 
بواخر  استئجار  يتضمن  األول  مقترحين،  يحتوي  الرئاسي  للمجلس  طلبا  الشركة 

والثاني  أشهر،   6 لمدة  للطاقة  تركية 
الكهرباء،  لتوليد  مجرورة  محطات  شراء 
والحجة في ذلك أنهما يساهمان في حل 
مشكلة االنقطاع إلى حين القيام بعمليات 
لنوايا  والمدرك  الضرورية  اإلصالح 
ملعبا  يدخلون  ال  أنهم  يعرف  األتراك 
باألساس،  اقتصادي  هنا  والربح  خاسرا، 
أن  متطابقة  ليبية  مصادر  أشارت  حيث 
جدا  كبيرة  ستكون  المقترحين  تكاليف 

على ميزانية البالد.
إدارية  تكن  لم  أنها  الرسالة  في  الملفت 
فحسب بل تضمنت إشارات سياسية، حيث 

الــحــاضــرون الــذيــن تــجــمــعــوا فــي طــرابــلــس عــلــى قّلتهم 

ــانــــوا يـــنـــتـــظـــرون تـــعـــامـــال مــقــنــعــا مــن  فــــي الــــوقــــت الــــــذي كــ

ــــذي ارتـــفـــعـــت شــعــاراتــهــم  ــــي الــــوقــــت الــ الـــمـــســـؤولـــيـــن، وفـ

للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة، وجدوا أنفسهم 

التنفيذي  الــمــديــر  خــرج  حيث  يتوقعونه،  ال  مشهد  أمـــام 

لــلــشــركــة عــلــي ســـاســـي مـــرفـــوقـــا بــعــنــاصــر مــســلــحــة، مــلــٍق 

االتهامات بأن من قدموا لديهم أجندات خاصة.
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الليبية على مختلف األصعدة«،  للدولة  »لها مواقف داعمة  إن تركيا  قال فيها علي ساسي، 
خياراتها  في  المنسجمة  طرابلس،  حكومة  باألساس  منها  القصد  هنا  الليبية  والدولة 
االمتيازات  ببعض  المكافأة  تكون  أن  الطبيعي  ومن  المستويات  كل  على  لتركيا  وقرارتها 

االقتصادية المربحة.
لكن رسالة الشركة للرئاسي ال تعني إال مجّرد إجراء صوري، حيث ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية قبلها بيوم »أن شركة كرباورشيب ستعمل على إرسال محطات عائمة بدءا من 
هذا الصيف لتوفير ألف ميغاواط، أي ما يعادل ثماني ساعات إضافية من الكهرباء يوميًا 

التيار  انقطاع  من  تعاني  التي  ليبيا  إلى 
أن  إلى  مشيرة  متواتر«.  بشكل  الكهربائي 
أداها وفد  التي  الزيارة  االتفاق حاصل منذ 
تركي اقتصادي واستخباراتي إلى طرابلس، 
تركيا  تنوي  أخرى  خططا  كذلك  ويضمن 
عليها  تسيطر  التي  المناطق  في  تنفيذها 
اللقاء  تأكد ذلك خالل  الوفاق. وقد  حكومة 
للشركة  التنفيذي  المدير  جمع  الذي 

بالسفير التركي بطرابلس.
مع  المتزامنة  التطورات  هذه  كل  ومع 
من  األخبار  جاءت  مستمرة  احتجاجات 
طرابلس عن قرار رسمي من السراج بإنهاء 
مهام المكتب الحالي للشركة يوم 19 يوليو 
من  له  جديدة  بمكتب  وتغييره  المقبل 
الخبرة ما تجعله يتعامل مع المشاكل بأكثر 
جّدية وحرفية. والقرار المتخذ بالتأكيد هو 
يعيشها  التي  الكبيرة  للضغوطات  رضوخ 
من  لكن  الموضوع،  حول  الوفاق  مسؤولو 
حلوال  جديد  مكتب  أي  يجد  أن  المستبعد 
المذكورة  الكثيرة  العراقيل  ظل  في  عاجلة 

سلفا

الحديث عن التداخل بين السياسي والخدمي في عالقة 

ــراغ، فــــي ظــــل أحـــاديـــث  ــ ــ ــــأت مــــن فـ بـــشـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء لــــم يـ

عــن رغــبــة تركية فــي التدخل حتى فــي أزمـــة الكهرباء عبر 

مقترحات أرسلت إلى إدارة الشركة التي يبدو أنها متلهفة 

إلبــرام اتفاق مع اسطنبول ربما للخروج من الورطة التي 

الضوء  منح  سياق  مع  انسجاما  حتى  وربما  نفسها  وجــدت 

األخضر لألتراك في التدخل في كل شءي في طرابلس.

ــتــــطــــورات الـــمـــتـــزامـــنـــة مــــع احـــتـــجـــاجـــات مــســتــمــرة جــــاءت  الــ

األخــبــار مــن طرابلس عــن قـــرار رســمــي مــن الــســراج بإنهاء 

مـــهـــام الــمــكــتــب الـــحـــالـــي لــلــشــركــة يــــوم 19 يــولــيــو الــمــقــبــل 

وتغييره بمكتب جديدة له من الخبرة ما تجعله يتعامل مع 

المشاكل بأكثر جّدية وحرفية.
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رامي التلغ

صراحة  وبكل  بل  العربية،  الدول  تجاه  نواياه  يخفي  التركي  النظام  يعد  لم 
أراضي تلك  التواجد على  التركي يتحدث عن أحقية بالده في  الرئيس  أصبح 
يحلم  التي  العثمانية  اإلمبراطورية  من  جزءاً  كانت  وببساطة  ألنها  البلدان 

أردوغان بإعادة إحيائها.

؟

كيف تهّدد األطماع 
التركية في ليبيا 

االقتصاد 
التونسي
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فقد أكد أردوغان  في خطاب له في تشرين األول الماضي أمام منتدى »تي آر تي ورلد« 
الليبي، معلاًل ذلك بحسبان  والذي عقد في إسطنبول، على حق بالده في التدخل بالشأن 

ليبيا إرث أجداده وجغرافيتها جزءاً من اإلمبراطورية العثمانية، حسب تعبيره.
وقال أردوغان في خطابه جماهيري :«األتراك يتواجدون في ليبيا وسوريا، من أجل حقهم، 
إلرث  احتراما  جغرافيتهم  في  يتواجدون  :«األتراك  أردف  ثم  المستقبل«  في  إخوانهم  وحق 

األجداد«.
لقطاع  مهمة  سوقًا  القذافي  معمر  الّراحل  الزعيم  حكم  أثناء  بالذات  ليبيا  تعتبر  إذ 
اإلنشاءات التركي. فقد ضخت أنقرة أموااًل في المؤسسات الليبية لالستثمار قبل توقفها 
عقب سقوط القذافي، فضاًل عن منطقة الهالل النفطي وحقول النفط في الجنوب، فبدلت 
والمجموعات  المتشددة  التيارات  على  للتعويل  دفعها  ما  وهو  وقناعاتها،  مواقفها  أنقرة 
المسلحة على أمل أن يكون لها دور في دولة غنية بالنفط وبمخزونات الغاز وتتاخم طرقا 
تجارية هامة في البحر المتوسط، كما تعمل أنقرة على جعل ليبيا سوقًا للسالح التركي، وال 

سيما الطائرات المسيرة.
وتسيل احتياطات الطاقة الليبية لعاب الكثير من دول العالم بما فيها تركيا التي تسعى 
لضمان حصة لها من هذه االحتياطات، إذ قالت وكالة الطاقة األمريكية أن احتياطي النفط 
الليبي ارتفع من 48 مليار برميل إلى 74 مليار برميل وبذلك تحتل ليبيا المركز الخامس 

عالميًا في احتياطيات النفط الصخري بعد روسيا و أمريكا و الصين و األرجنتين.
الخسائر  لتعويض  ليبيا  في  اإلعمار  إعادة  من  حصة  ضمان  تريد  تركيا  أن  عن  فضال 
واألضرار التي لحقتها بفعل االضطراب السياسي واألمني في ليبيا الذي أنتج أزمة متعددة 

األبعاد.
وقدرت قيمة التبادل التجاري قبيل اندالع 
كما  دوالر،  مليارات   10 إلى  الليبية  األزمة 
بقيمة  استثمارات  تقديم  عن  ليبيا  أعلنت 
إلى  التركية  للشركات  دوالر  مليار   100
مليار   15 بقيمة  واستثمارات   ،2013 غاية 
لصالح  والتشييد  البناء  مجال  في  دوالر 
تركيا، ومنذ 2010، بلغ عدد المشاريع التي 
دخلت حيز التنفيذ 160 مشروعا فيما تقدر 

ــــان  فــي خــطــاب لــه فــي تشرين األول الماضي  أكــد أردوغـ

أمام منتدى »تي آر تي ورلد« والذي عقد في إسطنبول، على 

حق بالده في التدخل بالشأن الليبي، معلاًل ذلك بحسبان 

اإلمــبــراطــوريــة  مــن  جــــزءًا  وجغرافيتها  أجــــداده  إرث  ليبيا 

العثمانية، حسب تعبيره.
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األعمال التي وصلت مرحلة التسليم قبل الحرب األهلية بـ3-4 مليارات دوالر.
في ذات السياق، استغلت تركيا لصالحها انحسار المبادالت التجارية بين تونس و ليبيا 
لتغرق  الحدودية  للمنافذ  غلق  من  تبعها  وما  كورونا  وباء  وأزمة  المستمر  النزاع  ظل  في 
السوق الليبية بسلعها الرخيصة وتقصي المنتجات التونسية باعتبار أن تونس كانت أبرز 

شريك اقتصادي قبل الحرب.
إذ بدأت مالمح االتفاقية المثيرة للجدل بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وأنقرة تنعكس 
الجار  البلد  إلى  التركية  البضائع  بفعل غزو  الذي تضرر  التونسي،  االقتصاد  بوضوح على 

الغارق في دوامة الحرب منذ تسع سنوات.
الكبير  االنحسار  إلى  التقديرات  وتشير 
في حجم السلع التونسية باألسواق التجارية 
الغربية بواقع  المنطقة  الليبية والسيما في 
السابق،  في  عليه  كانت  عما  المئة  في   70

لتحل محلها البضائع التركية.
التجارية بين تونس  المبادالت  وتراجعت 
وليبيا من قرابة ثالثة مليارات دوالر في عام 
العام  بنهاية  دوالر  مليون   600 إلى   2010
الماضي، كما تراجع عدد العمالة التونسية 
اآلالف  بعض  إلى  ألفا   150 من  ليبيا  في 

فقط، ما من شأنه زيادة معضلة البطالة.
أسواق  وحدها  التركية  السلع  تغزو  وال 
الصينية،  السلع  بكثافة  تتواجد  حيث  ليبيا 
باألساس  حلت  التركية  المنتجات  أن  غير 
المواد  خصوصا  التونسية  المنتجات  مكان 

الغذائية واأللبسة والصناعات التحويلية.
وزاد غلق الحدود بين البلدين في أعقاب 
من  كورونا  لمكافحة  مشددة  إجراءات 
عدم  إلى  إضافة  ليبيا،  نحو  التصدير  أزمة 
انتظام الخط البحري التجاري بين محافظة 

دول  من  الكثير  لعاب  الليبية  الطاقة  احتياطات  تسيل 

لها من  التي تسعى لضمان حصة  تركيا  بما فيها  العالم 

هــذه االحــتــيــاطــات، إذ قالت وكــالــة الطاقة األمريكية أن 

احتياطي النفط الليبي ارتفع من 48 مليار برميل إلى 74 

عالميًا  الخامس  المركز  ليبيا  تحتل  وبــذلــك  برميل  مليار 

فـــي احــتــيــاطــيــات الــنــفــط الــصــخــري بــعــد روســـيـــا و أمــريــكــا 

والصين و األرجنتين.

زاد غـــلـــق الــــحــــدود بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن فــــي أعــــقــــاب إجـــــــراءات 

مــشــددة لمكافحة كــورونــا مــن أزمـــة الــتــصــديــر نــحــو ليبيا، 

إضـــافـــة إلــــى عــــدم انــتــظــام الــخــط الــبــحــري الـــتـــجـــاري بين 

محافظة صفاقس جنوب شرق البالد والعاصمة الليبية 

طرابلس جراء الكلفة المالية وقصف الطيران الحربي.
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صفاقس جنوب شرق البالد والعاصمة الليبية طرابلس جراء الكلفة المالية وقصف الطيران 
الحربي. ويعتبر التجار في مدينة بنقردان الحدودية  أن تواصل الحال على ما هو عليه اآلن 

بالنظر  عميقة  معيشية  أزمة  في  سيتسبب 
الدخل  على  تعيش  العائالت  أغلب  أن  إلى 

اليومي المتأتي من التجارة مع ليبيا.
من ذلك، قال أمين عام مجلس األعمال 
في  الجزيري  أنيس  األفريقي  التونسي 
األهلية  الحرب  »إن  صحفية  تصريحات 
فايروس  وتداعيات  األجنبي  والتدخل 
الخصوص  بوجه  أثرت  ليبيا  في  كورونا 
التدخل  أن  تونس،كما  مصالح  على 
المتدخلة  ليبيا مّكن األطراف  األجنبي في 
من موطئ قدم في السوق الليبية، وهو ما 
يمكن مالحظته من إغراق السوق بالسلع 
الغربية،  المنطقة  في  خصوصا  التركية 
التي  التونسية،  السلع  مكان  حلت  حيث 
على  المهيمنة  هي  قريب  وقت  إلى  كانت 

السوق الليبية«.
تعتبر تونس متضّررا رئيسيا في السوق 
توازن  عنصر  تمثل  كانت  التي  الليبية 
لالقتصاد التونسي كإطار لضمان شكل من 
السلم االجتماعي خاصة للمنطقة المتاخمة 
لليبيا، هذا الدور الجديد لتركيا الذي تلعبه 
في ليبيا ال يتنزل في إطار منطق المنافسة 
الليبية  األراضي  على  للسلع  االقتصادية 
في  الليبية  السلطة  تسهيالت  مرده  بل 
طرابلس من أجل الدفع نحو إنقاذ االقتصاد 
التركي المنهك فضال عن دفاع اإلسالميين 
لألتراك موطئ قدم في  ليكون  في تونس 

المنطقة.

قدرت قيمة التبادل التجاري قبيل اندالع األزمة الليبية 

تــقــديــم  لــيــبــيــا عــــن  مـــلـــيـــارات دوالر، كـــمـــا أعـــلـــنـــت  ــــى 10  إلـ

استثمارات بقيمة 100 مليار دوالر للشركات التركية إلى 

غاية 2013، واستثمارات بقيمة 15 مليار دوالر في مجال 

الــبــنــاء والــتــشــيــيــد لــصــالــح تــركــيــا، ومــنــذ 2010، بــلــغ عــدد 

فيما  مــشــروعــا   160 التنفيذ  حيز  دخــلــت  الــتــي  المشاريع 

الحرب  قبل  التسليم  مرحلة  وصلت  التي  األعمال  تقدر 

األهلية بـ3-4 مليارات دوالر.

تــعــتــبــر تــونــس مــتــضــّررا رئــيــســيــا فـــي الـــســـوق الــلــيــبــيــة الــتــي 

كــانــت تــمــثــل عــنــصــر تـــــوازن لــالقــتــصــاد الــتــونــســي كــإطــار 

للمنطقة  خــاصــة  االجــتــمــاعــي  السلم  مــن  شكل  لضمان 

تلعبه  الــذي  لتركيا  الجديد  الـــدور  هــذا  لليبيا،  المتاخمة 

في ليبيا ال يتنزل في إطار منطق المنافسة االقتصادية 

للسلع على األراضي الليبية بل مرده تسهيالت السلطة 

الليبية في طرابلس من أجل الدفع نحو إنقاذ االقتصاد 

الــتــركــي المنهك فضال عــن دفـــاع اإلســالمــيــيــن فــي تونس 

ليكون لألتراك موطئ قدم في المنطقة.
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المالي  الخبير  أكد 
واالقتصادي سعيد رشوان 
تركيا  في  االقتصادية  األزمات  أن 
المعركة  لمواصلة  تدفعها  ما  هي 
في ليبيا بغية السيطرة على الحقول 
ليبيا مضيفا  النفطية شرق ووسط 
المرصد  صحيفة  مع  مقابلة  في 
على  تسيطر  أن  تريد  تركيا  أن 
النفطية  الموارد  ذو  الليبي  السوق 
الحتكار  باإلضافة  والغاز  الوفيرة 
وعودة  الليبية  االستهالكية  السوق 
لتنفيذ  التركية  المقاوالت  شركات 
عليها  المتعاقد  المشروعات 

والمتوقفة منذ أحداث فبراير.
إلى نص الحوار:

 حوار/ سوزان الغيطاني

رشوان يكشف الدوافع 

االقتصادية للتدخل 
التركي في ليبيا 

س

ر
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ما الدوافع االقتصادية الفعلية للتدخل التركي في ليبيا؟
على  المعركة  مواصلة  على  وإصرارها  ليبيا  التركيلغرب  الغزو  وراء   السبب 
اقتصاديه  مشكلة  هناك  أن  هو  ليبيا  ووسط  شرق  الليبية  والحقول  الموانئ  

حقيقيه  تصل لدرجة  حافة االنهيار في االقتصاد التركي.

هل يمكن أن تشرح لنا باألرقام واقع االقتصاد التركي؟
انخفض االحتياطي النقدي  للبنك المركزي التركي اليوم ليصل 61 مليار دوالر  
وهناك التزامات على الحسابات الجارية مع البنوك التجارية التركية في 3 مليار 
دوالر بمعنى االحتياطي التركي يالمس31 مليار دوالر  بعد أن كان نهاية العام 
الماضي باإلضافة  إلى 15 في نهاية شهر مايو  ولينخفض  الماضي 18 مليار 
الواجب  والديون   ،%41 إلى  البطالة  وارتفاع   %  21 التضخم  معدل  ارتفاع  إلى 

هناك  أن  كما  دوالر  مليار   071 اليوم  وصلت  سدادها 
مليار   003 حدود  في  التركية  للشركات  مستحقه  ديون 
المدفوعات %84   دوالر باإلضافة لوجود عجز في ميزان 
في  ارتفاع  مع  والصادرات  الواردات  قيمة  بين  كبير  فارق 
الدين  العام  باليرةالتركيهإلى 02% وكذلك تدني قيمة 

الليره التركية إلى 03 % عن العام الماضي.

إلى أي مدى ترى أن تركيا ترغب في السيطرة على 
التي  االقتصادية  األزمات  ظل  في  الليبية  السوق 

تعانيها؟
إن تركيا تدفع بكل قوتها للتدخل في الشأن الليبي وتريد 
أن تسيطر على السوق الليبي ذو الموارد النفطية الوفيرة 
والغاز باالضافة الحتكار السوق االستهالكيةالليبية ورجوع 
عليها  المتعاقد  للمشروعات  التركيه  المقاوالت  شركات 
والمتوقفة منذأحداث فبراير بسبب عدم االستقرار األمني 
وضمان تعويضات  لها على مدة توقفها وعن ضياع بعض 
هذه  فإن  فيه  شك  ال  ومما  بها  يتحججون  كما  المعدات 
بمرتزقه  والدفع  التركي  التدخل  الحقيقيةوراء  الدافع  هي 
صاحبة  تركيا  مدفوعياألجرفاليوم  وغيرهم   السوريين 

القرار في المنطقة التي تسيطر عليها حكومة الوفاق. 

المنطقة  القرار في  تركيا صاحبة  أن  الدليل على  ما 
الخاضعة لقوات الوفاق؟

الدليل هو استدعاء محافظ مصرف المركزي الصديق الكبيرإليأنقرة لمقابلة 
بإنشاء  تعليمات  إلى  فيها  انتهت  والتي  اردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
) بدون  التركي بقرض حسن  المركزي  وديعه بثمانية مليار دوالر  بالمصرف 
العسكرية  المعدات  مقابل  الليبية  المدفوعات  ضمان  بهدف  وهذا   ) فوائد 
التركية وأجور المرتزقه بمعنى ) تسديد فاتورة الحرب مقدمًا (وهذا أكبر دليل 

على هيمنة تركيا اليوم عليالقرار السياسي والمالي في ليبيا.

من يقرر قيمة العقود والتعويضات للشركات التركية العاملة في ليبيا؟
أنها  بمعنى  اإلرادة  مسلوبة  دولة  ليبيا  اليوم  ألن  ليبيا  وليس  تركيا  تقررها 
على  وهيمنه  عسكري  بتواجد  يعرف  فاالستعمار  حقيقي  الستعمار   خاضعة 

القرار السياسي واالقتصادي وهذا ما يجري اليوم في طرابلس .

أي خطر يمثله التمدد التركي في ليبيا على اقتصادات دول الجوار خاصة 
مصر وتونس؟

هذه السيطرة التركية على ليبيا ستأثر سلبًا على دول الجوار وهي مصر وتونس 
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ليبيا في تصدير السلع االستهالكية وحتى  اللتان كانت لهما تعامل واسع مع 
االستثمارات  وبعض  المقاوالت  شركات  وكذلك  والعمالة  والخدمات  المعمرة 

المشتركة مع ليبيا هدة األنشطة والتعاون ستحل محلها تركيا بالكامل .

قبل  من  اتخاذها  يمكن  التي  والسياسية  القانونية  الخطوات  ماهي 
في  التركي  النزيف  هذا  لوقف  الجيش  أو  البرلمان  أو  الليبية  الحكومة 

االقتصاد الليبي؟
األمنواألمم  مجلس  إلى  شكوي  بتقديم  البرلمان  تحرك  يتحرك  أن  يجب   
التركي في  التطاول  العربية ضد  المتحدة واالتحاد األوربيواإلفريقي والجامعة 
حكومة  مع  والعمل  الوطنية  السيادة  وانتهاك  الليبي  الشعب  بمقدرات  العبث 
اتفاقيات  لهاوعقد  اللبيبين  غالبية  قبول   وعدم  البرلمان  بموافقة  تحظى  ال 
انقسام  من  ليبيا  بها  تمر  التي  الظروف  مستغلين  معها  سوريه  وشراكات 
ونزاع سياسي وعسكري يعد مخلفًا لكل السوابق والمواثيق الدولية وتوصف 
الليبية  المخزونات  النفط حيث تشكل  الدولية بهدف االستالء على  بالقرصنة 
المكتشفة  المخزونات  تقدر  حيث  إفريقيا  في  البترول  من  جوفي  مخزون  أكبر 

بأكثر من 08 مليار برميل باإلضافة إلى الكميات الكبيره من الغاز الطبيعي .

في أي سياق تقرأ تفويض القبائل للجيش في ملف النفط الليبي؟ 
تركيا لديها أطماع معلنه للسيطرة عليالثروات الهائلةفي ليبيا دون أن تحسب 
كل  الليبية  القبائل  تؤكده  شعبي  بقرار  الموت  دونها  الثروات  هذه  أن  حساب 

يوم ومسعدة للدفاع عن مقدراتها وشرفها وسيادتها.

برأيك ما السبيل لمواجهة هذه األطماع التركية؟
حتى  العريضة  الليبية  الوطنية  الجبهة  وتماسك  الصمود  هو  الحقيقي  الحل 
تكون صخرة صماء في وجهة الغزاة والطامعين والمتغطرسين وأذنابهم من 

العمالء والخونة.
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