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تركيا مازالت تدفع 

ثمن أطماعها
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عّمقه الملف الليبي
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االفتتـــاحيـــة

تنديد دولي تنديد دولي 
ومساعي لردع انقرةومساعي لردع انقرة

ذلك  ومنح  العربية  الدول  من  الكثير  في  والعسكرية  األمنية  األوضاع  تغيرت   ،2011 العام  بعد 
الظهور من  في  انقرة  أطماع  المنطقة.وبدأت  في  نفوذ  والبحث عن  للتوسع  مواتية  األتراك فرصة 
خالل تحرشها المتواصل وتدخلها في شؤون عدد من الدول العربية وانتهت بالتدخالت السافرة 
من إسطنبول في الشأن الليبي لتتكشف نواياها للجميع وهو ما جعلها في مرمى مواجهات متعددة 

مع قوى دولية واقليمية.

مجلة »المرصد«

انتهاكات تركيا في ليبياانتهاكات تركيا في ليبيا
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السلطة  وتشكيل  الماضي،  فبراير/شباط   5 في  ليبيا  إلى  األممية  البعثة  إعالن  ومنذ 
االمن  واعادة  البالد  في  السالم  دعم  نحو  واضحا  الدولي  التوجه  الجديدة،بات  التنفيذية 
االجنبية  والقوات  المرتزقة  بسحب  الدولية  المطالبات  وتزايدت  ربوعها،  الى  واالستقرار 
من ليبيا، واحترام خارطة الطريق األممية التي ستقود البالد إلى إجراء انتخابات برلمانية 

ورئاسية في ديسمبر/كانون األول المقبل.
الليبية  األراضي  الى  السوريين  المرتزقة  الماضي باآلالف من  العام  ودفعت تركيا خالل 
لتحقيق أهدافها والسيطرة على موارد وخيرات ليبيا، مستغلة الدعم الذي قدمته لجماعات 
المزيد من  لتجنيد  عليها  الضغط  السورية في  الحكومة  إرهابية مسلحة في حربها ضد 
عناصرها وغيرهم من الشباب واألطفال السوريين في مناطق سيطرتهم، وإرسالهم إلى 

تركيا للتدريب ومن ثم نقلهم إلى األراضي الليبية.
الحدود  لترسيم  اتفاقية  توقيع  عبر  ليبيا  في  العسكري  وجودها  شرعنة  تركيا  وحاولت 
البحرية في البحر األبيض المتوسط مع حكومة السراج، باإلضافة إلى اتفاق حول التعاون 
اإلدارية  الدائرة  2019.وقضت  الثاني  نوفمبر/تشرين  في  الموسع  والعسكري  األمني 
بإلغاء  الماضي،  الثاني  يناير/كانون  أواخر  الليبية،  البيضاء  االستئناف في مدينة  بمحكمة 

هذه االتفاقيات واعتبارها غير شرعية.
حكومة  على  المسيطر  السياسي  االسالم  تيار  من  حلفائه  على  التركي  النظام  واعتمد 
الوفاق لمحاولة شرعنة غزو ليبيا والبقاء فيها بشكل دائم وتثبيت حكم اإلخوان واالستيالء 

المتوسط  ومنطقة  الليبية  الثروات  على 
المليارات  وبالرغم من  بالمحروقات.  الغنية 
األشهر  خالل  التركي  النظام  نهبها  التي 
واتفاقيات  أسلحة  صفقات  عبر  الماضية 
مثلت  النفطية  الحقول  فان  مشبوهة، 
أردوغان  مخططات  في  األهم  المنطقة 

وأطماعه.
الذي  األجانب  المرتزقة  ملف  ويعتبر 
أبرز  مقاتل،احد  ألف   20 نحو  عددهم  يبلغ 
الليبية  السلطات  تواجه  التي  التحديات 
الحكومة  رئيس  وصفه  حيث  الجديدة، 
ظهر  في  بـ«الخنجر  الدبيبة  الحميد  عبد 
إخراجهم  على  سيعمل  أنه  مؤكدا  ليبيا«، 

تحرشها  خالل  من  الظهور  في  انقرة  أطماع  بدأت 
الدول  من  عدد  شؤون  في  وتدخلها  المتواصل 
إسطنبول  من  السافرة  بالتدخالت  وانتهت  العربية 

في الشأن الليبي.

،،،،
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»يتطلب  إنه  قال  أمر  وهو  ومغادرتهم، 
التي  الدول  مع  واالتفاق  الحكمة 

أرسلتهم«.
على  الدولي  االجماع  من  وبارغم 
ضرورة انهاء التدخالت الخارجية في 
ليبيا،تقف تركيا عكس التيار متحدية 
المجتمع الدولي في مسعى لتحقيق 
ياسين  أكد  فمؤخرا  اطماعها، 
التركي  الرئيس  مستشار  أقطاي 
تركيا  أن  أردوغان،  طيب  رجب 
ليبيا  في  موقفها  عن  تتراجع  لن 
األطراف. بعض  انزعاج  بسبب 

خاص  تصريح  في  أقطاي  وقال 
»التمسك  »سبوتنيك«،إن  لوكالة 
باالتفاقيات المبرمة بين تركيا 
لن  الليبية  الوفاق  وحكومة 
يضر بالوضع الداخلي الليبي، 
ليبيا  في  التركي  التدخل  ألن 

خلق وضعا مستقرا في البالد ولو ال هذا التدخل لتفاقم الوضع«.
إذ  تركيا،  تقدمها  التي  اإلمكانيات  بفضل  صامد  ليبيا  في  النار  إطالق  وقف  أن  وأضاف 
األطراف  بانزعاج بعض  يتعلق  فيما  »أما  قائال:  بلعب دور مزعزع لالستقرار.وتابع  تقوم  ال 
والالعبين الذين كانوا يسعون للهيمنة على الوضع بمفردهم، فهدفهم كان احتالل البالد 

وزعزعة االستقرار ونشر الفوضى فيها بهدف بسط هيمنتهم ونظامهم«.
وصرح بأن بالده ساهمت بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة بخلق وضع 
األهلية  والحرب  القتل  جرائم  وتوقفت  النار  إطالق  وقف  إعالن  تم  حيث  البالد،  في  مستقر 
بعد تدخل تركيا، كما بدأت عملية الحوار السياسي، الفتا إلى أن تركيا »أبرمت اتفاقيات مع 
حكومة مؤقتة منتخبة نتيجة انتخابات جرت بمشاركة جميع األطراف الليبية وال ينبغي ألي 

طرف االنزعاج من ذلك«.
وحول ما إذا كان التمسك باتفاقيات ترسيم الحدود البحرية واألمنية المبرمة بين تركيا 
وحكومة الوفاق الليبية قد يضر بالعالقات المتأزمة بين أنقرة وأثينا قال أقطاي: »قد تؤثر 
تركيا  طروحات  بين  انسجام  عدم  هناك  حيث  وأثينا  أنقرة  بين  العالقات  على  االتفاقيات 
واليونان«.وأضاف: »قد تؤدي االتفاقيات المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية إلى إجراء 

محادثات مثمرة وبناءة بين أنقرة وأثينا«.
اذرعها  ومد  ليبيا  على  للسيطرة  األوروبية  للخالفات  تركيا  استغالل  مسلسل  ان  ويبدو 
صحيفة  نشرته  تقرير  انقرة.ففي  أطماع  لتطويق  مساعي  مع  مفضوحا  بات  المنطقة  في 
استعادة  إلى  تسعى  فرنسا  أن  فيه  2021،اكدت  ابريل   14 األربعاء  الفرنسية،  »لوبينيون« 
ليبيا من خالل تجاوز خالفاتها  المبادرة في 
الليبي،  الملف  حول  األوروبيين  الشركاء  مع 
التركي  النفوذ  تمدد  أمام  الطريق  وقطع 

هناك.
اليوم  تحاول  »باريس  إّن  التقرير،  وقال 
حول  وإيطاليا  ألمانيا  مع  خالفاتها  إنهاء 
ومن  ليبيا،  في  اتخاذه  سيتم  الذي  النهج 
مستشار  سولير،  بول  يصل  أن  المتوقع 
الملف  حول  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
المسؤولة  السلطات  للقاء  روما  إلى  الليبي، 

عن هذا الملف«.
سولير  المستشار  عن  التقرير  ونقل 
قوله، إّن »فرنسا ترغب في إيجاد تعاون مع 

ليبيا  في  العسكري  وجودها  شرعنة  تركيا  حاولت 
البحر  البحرية في  اتفاقية لترسيم الحدود  عبر توقيع 
األبيض المتوسط مع حكومة السراج، باإلضافة إلى 
اتفاق حول التعاون األمني والعسكري الموسع في 

نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

،،،،
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إيطاليا للتأثير على أسواق إعادة اإلعمار في 
الروسية  التأثيرات  مواجهة  وبالتالي  ليبيا، 
غسان  عن  التقرير  نقل  والتركية«.كما 
لألمم  السابق  الخاص  المبعوث  سالمة، 
المتحدة إلى ليبيا، قوله إن »فرنسا وإيطاليا 
تقدير  في  بالغت  أخرى  أوروبية  ودول 

نفوذها في ليبيا«.
الدولية  الدعوات  تماما  تركيا  وتتجاهل 
في  تدخالتها  إلنهاء  واألممية  واإلقليمية 
ليبيا بعد التقدم السياسي الحاصل في بلد 
المسلحة. الصراعات  من  عقد  طيلة  عانى 

ورغم أن عددا من الدول المتدخلة في ليبيا 
وبدأت  تدخلها  بإنهاء  التزامها  عن  عبرت 
تقوم بخطوات ايجابية في هذا الجانب لكن 
أنقرة ال تزال تناور مواصلة سياسة التدخل 
الليبية  الليبية  التفاهمات  بنقض  يهدد  ما 

وعودة البالد إلى مربع العنف.
وسبق ان خالفت تركيا االتفاقات والقرارات 
بعدم  السابقة  تعهداتها  وتجاوزت  الدولية 
اطماعها  وراء  سعيا  ليبيا،وذلك  في  التدخل 
اقتصادها  لترميم  الليبية  الثروات  في نهب 
العدائية  اردوغان  سياسات  جراء  المتهالك 
العقوبات  مرمى  في  بالده  جعلت  التي 
واالقليمية. الداخلية  واالزمات  الدولية 

الليبية  التطورات  أن  الى  مراقبون  ويشير 
واالقليمية والدولية دفعت انقرة الى التراجع 
قليال عن سياستها العدوانية لكن التزامها 

بذلك يبقى محل شكوك.

األوروبية  للخالفات  تركيا  استغالل  مسلسل  ان  يبدو   
بات  المنطقة  في  اذرعها  ومد  ليبيا  على  للسيطرة 

مفضوحا مع مساعي لتطويق أطماع انقرة.

،،،،
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تركيا والواليات المتحدة واألزمة الليبية..

التوافقات الكثيرة التوافقات الكثيرة 
والخالفات الهادئةوالخالفات الهادئة
المتابع للعالقات األمريكية مع دول وكيان حوض المتوسط، سيكتشف أن هناك استثناء في العالقة 
مع تركيا. ربما بعد كيان االحتالل، ليست هناك عالقة انسجام واضحة لواشنطن أكثر منها مع أنقرة. 
التاريخ الحديث يعود بنا إلى قرن أو أكثر من عالقة البلدين، ومن النادر جدا أن سّجلت تلك العقود 
حالة توتر كبيرة أو خالفات عميقة في قضايا تخص التحوالت الدولية، وحتى االختالفات بينهما عادة 
ما تهدأ بسرعة. األتراك هنا يتعاملون مع واشنطن على أنها حليف دائم وأقرب إليها حتى من دول 
االتحاد األوروبي وهنا المسألة مرتبطة باستراتيجية الموقع التركي الذي ترى الواليات المتحدة أنه 

حيوي وليس في صالحها خلق مشاكل مع حليفها حتى في قضايا تعرف بعض الخالفات.

شريف الزيتوني
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المنطقة  تشهدها  التي  واألمنية  السياسية  التطورات  على  وبناء  التاريخ،  عن  وبعيدا 
العربية في العشرية األخيرة، سنجد أن هناك ارتباطا وثيقا بين تركيا والواليات المتحدة. 
ترجيحات كثيرة تذهب إلى أن األتراك يعتبرون واجهة لتسويق جماعات اإلسالم السياسي 
الغفران« لإلخوان المسلمين، ومسوقة  البلدان، وهي مانحة »صك  الصاعدة في عدد من 
الليبرالية  مع  للدول، ومتصالحون  المدنية  المقوالت  مع  ديمقراطي منسجم  اسالم  أنهم 
الغربية في شكليها السياسي واالقتصادي، وهذا بالفعل لقي صداه لدى األمريكان الذي 
يتعاملون مع عناوين السياسة بما يقّدمه المقابل لهم من ضمانات في جملة من القضايا 
في  حتى  النوايا«،  »حسن  بوادر  وتقديم  التنازل  على  قدرة  األكثر  كانوا  اإلسالميون  وهنا 

القضايا التي كانت عندهم قبل عشريتين من المحرمات التي دونها الجهاد والقتال.
من هنا يمكن الحديث عن دور وساطة، أو عملية تسويق تقوم تركيا »للخيارات الجديدة« 

ورضى  بثقة  يحظى  قويا  حليفا  باعتبارها 
في  نفسها  أنقرة  وجدت  ولهذا  أمريكيْين، 
التي  التحوالت  مع  التعامل  في  مريح  وضع 
كان  ما  نفوذا  كسبت  بل  عربيا،  حصلت 
لُيمنح لها لو لم يكن اإلسالميون جزءا من 
بعد  األوليين  السنتين  في  خاصة  المعادلة 
ما  غير  على  األمور  تتغير  أن  قبل   2011
تريد في مصر وتحول العالقة نحو توتر غير 
في  التركي  النفوذ  عن  وبالحديث  مسبوق. 
الواجهات  إحدى  آليا  ليبيا  ستكون  اإلقليم، 
بمشروع  الحالمة  فالدولة  النفوذ.  لذلك 
العدالة  حزب  لواءه  يحمل  جديد  عثماني 
أردوغان، وجد  وزعيمه رجب طيب  والتنمية 
لتنفيذ  رحبا  مجاال   ،2011 منذ  ليبيا  في 
أجنداته السياسية ومن ورائها طبعا  أطماع 
اقتصادية كسبتها فيما بعد بشكل متدّرج 

عالقة  من  أكثر  أو  قرن  إلى  بنا  يعود  الحديث  التاريخ 
سّجلت  أن  جدا  النادر  ومن  بتركيا،  المتحدة  الواليات 
في  عميقة  خالفات  أو  كبيرة  توتر  حالة  العقود  تلك 
االختالفات  حتى  الدولية،  التحوالت  تخص  قضايا 

بينهما عادة ما تهدأ بسرعة.

،،،،
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يعتبرون  األتراك  أن  إلى  تذهب  كثيرة  ترجيحات 
السياسي  ــالم  اإلس جماعات  لتسويق  واجهة 
الصاعدة في عدد من البلدان، وهي مانحة »صك 
أنهم  ومسوقة  المسلمين،  لإلخوان  الغفران« 
اسالم ديمقراطي منسجم مع المقوالت المدنية 
في  الغربية  الليبرالية  مع  ومتصالحون  للدول، 
بالفعل  وهذا  واالقتصادي،  السياسي  شكليها 
مع  يتعاملون  الذي  األمريكان  لدى  صداه  لقي 
من  لهم  المقابل  يقّدمه  بما  السياسة  عناوين 

ضمانات في جملة من القضايا.

آخره االتفاقيات المبرمة في نهاية 2019 مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق آنذاك.
األروبيين،  خصومها  مع  الليبية  األزمة  في  متعنتا  منافسا  تركيا  كانت  ذلك  من  األكثر 
إال حامية  ليبيا  الذين بدورهم ال يرون في 
لسواحلهم، وكعكة مغرية يجب االنقضاض 
على كل الفرص الممكنة فيها. بقيت تركيا 
في  محوريا  العبا  السنوات  هذه  كل  خالل 
من  الدائرة  الحرب  في  شريكا  بل  األزمة 
الشق  مع  المكشوف  االصطفاف  خالل 
العسكري  عنوانها  كان  الذي  اإلسالمي 
السياسي  وعنوانه  المسلحة  المجموعات 
في السنوات األخيرة، حكومة الوفاق التي لم 
التركية  التدخالت  في  إشكاال  أي  ترى  تكن 
في بالجها، بل ربما أقنعت نفسها أن أنقرة 
بالفعل هي الحامية العثمانية التي تستعيد 

لها »مجدا« مزعوما.
المتحدة حول  والواليات  تركيا  في عالقة 
مسار  األول  مساران؛  هناك  الليبية،  األزمة 
التناسق التام، من خالل الصمت األمريكي 
في  ليبيا،  في  أنقرة  نلعبه  الذي  الدور  على 
أو  الدور،  ذلك  عن  رضى  إلى  تشير  رسالة 
ربما تكون هي جزء من ذلك الدور لكن عبر 
الواجهة التركية، خاصة أن »العدو« الروسي 
يقف على النقيض منذ 2011، وتدّعم ذلك 

،،،،
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في حرب طرابلس عام 2019 بعد أن أصبحت عناوين التحالفات مكشوفة وغير خافية على 
منه  أكثر  روسيا  مواجهة  في  دعم  أنه  منه  يفهم  إذن  تركيا  حول  األمريكي  الصمت  أحد. 
ما  بقدر  والدماء  الحروب  تشغلهم  ال  هناك  واألمريكان  التركية.  الممارسات  على  موافقة 

يفكرون فيما ينفعهم استراتيجيا، وفي هذه كانت أنقرة هي األقرب إليهم.
وفي مسألة التدخل التركي في ليبيا كان مساعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون الشرق 

األوسط واألدنى، ديفيد شينكر، قد قال في 
ليبيا  في  أنقرة  وجود  إن   2020 فبراير   12
»خلق توازنًا يمهد الطريق أمام سبٍل أفضل 
تصريحات  جيمس  نفس  وهي  للتفاوض«، 
المتحدة  للواليات  الخاص  الممثل  جيفري، 
لمشاركة سوريا والمبعوث الخاص للتحالف 
العالمي لهزيمة داعش، الذي قال إن أنقرة 
وواشنطن لهما أهداف جغرافية استراتيجية 
التنسيق  حيث  وليبيا،  سوريا  في  مشتركة 
وهذه  جداً«،  مهم  المعلومات  في  والتعاون 
على  ضمنية  موافقة  تعني  التصريحات 
المخطط التركي الذي يضمن لها مكاسب 

استراتيجية واقتصادية مستقبال
في هذا اإلطار أيضا قال الكاتب الصحفي 
له  سابق  مقال  في  ابراهيم«  المنعم  »عبد 
تعرف  واشنطن  إن  الخليج«،  »أخبار  على 
الكبير  العسكري  التواجد  حجم  جيًدا 
)أنقرة(  أن  جيًدا  وتعرف  ليبيا،  في  لتركيا 
ومليشيات  السوريين،  المرتزقة  تجند 
و)اإلخوان  وداعش  كالقاعدة  أخرى  إرهابية 

األزمة  حول  المتحدة  والواليات  تركيا  عالقة  في 
التام،  التناسق  مسار  األول  مساران؛  هناك  الليبية، 
من خالل الصمت األمريكي على الدور الذي نلعبه 
أنقرة في ليبيا، والمسار الثاني هو مسار االختالف 
لما  مسايرة  هو  ما  بقدر  اختالفا  ليس  الواقع  وفي 
ملف  حول  الليبي  السياسي  الحوار  جلسات  أفرزته 

المرتزقة األجانب.

،،،،
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لكبح  شيًئا  تفعل  لم  ولكنها  طرابلس،  في  )السراج(  حكومة  جانب  إلى  للقتال  المسلمين( 
جماح طموحات تركيا التوسعية في ليبيا، ومن غير المستبعد أن تكون )واشنطن( متواطئة 
الليبية  لألراضي  المجاورة  العربية  الدول  التوسعية ضد مصالح  )أنقرة( في سياستها  مع 

مثل مصر.
لكن هناك مسار ثان هو مسار االختالف وفي الواقع ليس اختالفا بقدر ما هو مسايرة لما 
أفرزته جلسات الحوار السياسي الليبي حول ملف المرتزقة األجانب، وهنا كانت التصرحات 
بضرورة  تركيا  تطالب  األمريكية 
جاءت  وقد  ليبيا،  من  مرتزقتها  إخراج 
المندوب  بأعمال  القائم  لسان  على 
األميركي لدى األمم المتحدة، ريتشارد 
ميلز، في يناير 2012، الذي طالب »من 
سحب  في  فوراً  الشروع  وروسيا  تركيا 
القوات  يشمل  بما  ليبيا،  من  قواتهما 
إلحاق  لكن  والمرتزقة«،  العسكرية 
سياسية  نقاط  تسجيل  هدفه  روسيا 
أن  من  واشنطن  تخوفات  إلتى  بالنظر 
أن  بعد  ليبيا  في  قدما  موسكو  تضع 

كانت غائبة عنها في السابق.
األمريكان  عالقة  في  القول  خالصة 
أنهم  الليبية،  األزمة  حول  باألتراك 
جملة  من  القديم  لتاريخهم  أوفياء 
أي  تقريبا  تعرف  لم  والتي  القضايا 
في  العبة  أنقرة  وكانت  تذكر  خالفات 
الغالب دور الشرطي المراقب والحليف 
اإلشكاليات  من  الكثير  في  المطيع 

خاصة التي تعرفها المنطقة العربية.

في مسألة التدخل التركي في ليبيا كان مساعد 
األوسط  الشرق  لشؤون  األمريكي  الخارجية  وزير 
فبراير   12 في  قال  قد  شينكر،  ديفيد  ــى،  واألدن
يمهد  توازنًا  »خلق  ليبيا  في  أنقرة  وجود  إن   2020
وهي  للتفاوض«،  أفضل  سبٍل  أمــام  الطريق 
الخاص  الممثل  جيفري،  تصريحات  جيمس  نفس 
والمبعوث  سوريا  لمشاركة  المتحدة  للواليات 

الخاص للتحالف العالمي لهزيمة داعش، 

،،،،



11 الخميس ٢٢  أبريل  ٢٠٢١             العدد: ١٦٣ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

نجاة فقيري

تصريحاته  إلى  إضافة  فرنسا،  إلى  المنفي  محمد  الليبي  الرئاسي  المجلس  رئيس  زيارة  بعثرت 
االنتقالية  المرحلة  باستحقاقات  االلتزام  بضرورة  أردوغان  طيب  رجب  التركي  للرئيس  المباشرة 
في ليبيا ، الحسابات التركية في الهيمنة على المشهد الليبي وجاءت زيارته لفرنسا، رغم الدعوة 
شركائها  بكل  ترحب  »ليبيا  أن  تؤكد  الوصول  مضمونة  رسالة  بمثابة  ذلك  قبل  أردوغان  له  وجهها  التي 

اإلقلميين« الذين يحترمون سيادتها ويدعمون مسارها اإلنتقالي الجديد.

الصراع الفرنسي التركي.. الصراع الفرنسي التركي.. 

خالف طويل عمقه خالف طويل عمقه 
الملف الليبيالملف الليبي
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والتطورات  األوروبية  والضغوط  العالمية  الساحة  في  السياسية  التطورات  أعقاب  ففي 
األخيرة في ليبيا، يقوم أردوغان بتحويل تكتيكي الستراتجيته مدفوًعا أيًضا باقتصاد بالده 
المتعثر واستعدادا لالنتخابات العامة لعام 2023، لذلك يبدو الرئيس التركي قد قام في 
الوقت ذاته بقولبة توجهاته.ومع ذل ، فإنه ال يغير توّجهه اإليديولوجي والجيوستراتيجي، 
الفرنسيين، كما يتضح  المحللين  فهو يتكيف قبل كل شءي من أجل االرتداد الحًقا حسب 
الحادة  الرسائل المشفرة بين الطرفين،  التي ال تزال غامضة مع فرنسا. لكن  من عالقته 
التوتر  أن  خاصة  قادمة،  كثيرة  بتوترات  توحي  وأردوغان  ماكرون  بين  أحياًنا  والمباشرة 
الحاصل بين الطرفين في ليبيا والخالفات القوية لم تنحسر حدتها منذ نهاية عام 2019. 
مثلت التدخالت التركية في المنطقة المتوسطية شرارة جديدة لتوتر العالقات الفرنسية 
التركية، فمن أهم أسباب التدخل التركي في المنطقة حسب الخبراء والمحللين إلى إعادة 
التشكيالت الجيوسياسية اإلقليمية، حيث أن األمر يتعلق يتعلق أساسا بمسألة استكشاف 
البحر األبيض المتوسط إضافة إلى كنوز  البحرية في شرق  الغاز ورواسب الهيدروكربون 
على  إشراف  كنقطة  المتميز  وموقع  ليبيا 
مع  خاصة  بأكملها،  اإلقلمية  المنطقة 
الصراع الذي كان ينهش آراضيها ما سّهل 

التدخالت الخارجية فيها. 
ولضمان تموقعها ضد قبرص واليونان، 
وقعت تركيا اتفاقية مع حكومة فايز السراج 
الليبية بشأن ترسيم حدود المياه اإلقليمية 
تشرين  في  الخالصة  البحرية  والمناطق 
الثاني / نوفمبر 2019. هذا الزحف التركي 
من  العديد  من  شديدة  بمعارضة  قوبل 
مساندتها  أعلنت  التي  فرنسا  منها  القوى 
التدخل  تنامي  ومع  لليونان.  المطلقة 

بين  أحياًنا  والمباشرة  الحادة  المشفرة  الرسائل 
ماكرون وأردوغان توحي بتوترات كثيرة قادمة، خاصة 
الحاصل بين الطرفين في ليبيا والخالفات  التوتر  أن 

القوية لم تنحسر حدتها منذ نهاية عام 2019. 

،،،،
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التركي في ليبيا وحشدها للمرتزقة والسالح، أدان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
»الدعم العسكري المتزايد« لتركيا لحكومة الوفاق الليبية »في انتهاك مباشر لحظر األمم 
بـ«غير  إياها  واصفة  ليبيا،  في  التركية  التدخالت  تجاه  موقفها  فرنسا  وصّعدت  المتحدة«، 
المقبولة« ومؤكدة أن »فرنسا ال يمكنها السماح بذلك«. واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون تركيا بـ«التراجع عن احترام كلمتها« في اتفاقيات التهدئة المبرمة في برلين حول 

السالم في ليبيا.
أعلنت  عندما  العسكري،  التصادم  من  وفرنسا  تركيا   اقتربت   2020 يونيو   17 وفي 
البحر  في  األطلسي  للحلف  مهمة  في  تشارك  فرنسية  سفينة  أن  الفرنسية  الجيوش  وزارة 
بمسألة  منددة  تركية،  زوارق  قبل  من  للغاية«  »عدواني  لعمل  مؤخرا  تعرضت  المتوسط 
»بالغة الخطورة« مع شريك أطلسي. وأوضحت الوزارة أن السفينة الفرنسية تعرضت لثالث 
ال  للغاية  عدوانيا  »عمال  ذلك  معتبرة  التركية،  الزوارق  أحد  من  رادار«  إلشعاعات  »ومضات 

يمكن أن يكون من فعل حليف تجاه سفينة 
فرنسا  أفادت  األطلسي.كما  للحلف  تابعة 
محملة  تركية  لفرقاطات  المتكرر  رصدها 
والمرتزقة  العسكرية  والقوات  باآلليات 
التحشيد  لهذا  الفوري  »الوقف  إلى  ودعت 
مؤتمر  في  به  التعهد  تم  ما  يخرق  الذي 

برلين«.
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  وقال   
هامش  على  إعالمي  تصريح  في  ماكرون، 
زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد 
المنفي لباريس، أواخر الشهر الماضي، أنه 
ليبيا  في  وسالم  استقرار  هناك  يكن  لم  إذا 

وحشدها  ليبيا  في  التركي  التدخل  تنامي  مع 
للمرتزقة والسالح، أدان وزير الخارجية الفرنسي جان 
لتركيا  المتزايد«  العسكري  »الدعم  لودريان  إيف 

لحكومة الوفاق .

،،،،
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المنظمات  على  القضاء  يتم  ولم 
اإلرهابية والمهربين، فلن يكون 
البحر  منطقة  في  سالم  هناك 
والشرق  المتوسط    األبيض 
الساحل،  ومنطقة  األوسط 

وإفريقيا. 
وشدد ماكرون على ضرورة 
وقف  التفاق  الكامل  التنفيذ 
وإجراء  ليبيا،  في  النار  إلطالق 
الجاري،  العام  آخر  االنتخابات 
فرنسا  بمساعدة  متعهًدا 
هذا  في  لليبيا  وأوروبا 
واضحة  رسالة  في  الصدد. 
تؤكد  أنها  الخبراء  رأى 
على رغبة فرنسا في إثبات 
المشهد  في  حضورها 
بعد  مجددا  الليبي 
دبلوماسية خجولة امتدت 

لسنوات، وتوج الرئيس الفرنسي ذلك بإعالن فتح سفارة فرنسا بطرابلس. 
وفي ظل عدم تطبيق بنود برلين القاضي بإخراج المرتزقة التي يبدو« أن ال نية لتركيا 
بسحبهم من ليبيا« رغم الدعوات المحلية واإلقليمية الملحة إلخراجهم فورا من ليبيا، فإن 
العالقات بين ماكرون وأردوغان مازالت  متوترة بسبب تصادم المصالح الجيوسياسية بين 

باريس، وأنقرة، في ليبيا وشرق البحر المتوسط.
تطفو الملفات الشائكة بين البلدين باستمرار لتتجّدد اإلختالفات والمواجهات الشرسة 
بينهما خاصة في المنطقة اإلقلمية المتوّسطية. تجاذب دبلوماسي ألقى بضالله على ليبيا 
ويهدد المنطقة بأكملها من عضوي منظمة الحلف األطلسي«الناتو«. خالفات بلغت حد الّتل

اسن وتبادل اإلتهامات الصريحة خاصة بعد تسلل تركيا إلى شمال إفريقيا.
البحر  شرق  في  والتوتر   ،2020 كاراباخ،خريف  ناغورنو  في  التركي  التدخل  تسبب  وقد 
وأنقرة  باريس  بين  أزمة كبيرة  وليبيا في  التركي في سوريا  التدخل  المتوسط   واستمرار 
، مما أدى إلى خالف حاد بين إيمانويل ماكرون وأردوغان. يضاف إلى هذه العوامل عودة 
واغتيال  وسّلم(،  عليه  الله  محمد)صلى  للنبي  الكاريكاتورية  الرسوم  قضية  في  التوترات 
أردوغان  طيب  رجب  التركي  دعوة  الرئيس  إلى  إضافة  اإلرهابية  باتي،واألعمال  صموئيل 
شعبه إلى مقاطعة البضائع الفرنسية مع استمرار انتقاده الحاد للرئيس الفرنسي بسبب 

موقفه من المسلمين. 
و تعتبر العالقات الثنائية بين فرنسا وتركيا متدهورة بسبب تراكم ملفات اإلختالف 
خطاب  في  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي،  نظيره  مباشرة  التركي  الرئيس  هاجم  حيث 
تلفزي نهاية العام الماضي قائال »كل ما يمكننا قوله عن رئيس الدولة الفرنسية الذي 
اذهبوا  هو:«  الطريقة  بهذه  المختلفة  الدينية  الطوائف  أعضاء  من  الماليين  يعامل 
 ،« أواًل  العقلية  الصحة  اختبارات  وأجروا 
وقد استنكر أردوغان تصريحات الرئيس 
اإلسالمية«  »االنفصالية  حول  الفرنسي 
 . فرنسا  في  اإلسالم«  »هيكلة  وضرورة 
الفرنسي،  الخارجية  وزير  جانبه  ندد  من 
أردوغان  لودريان  بتصريحات  إيف  جان 
إثارة  في  »الرغبة  على  قائمة  أنها  مفيدا 
الكراهية« ضد فرنسا ورئيسها إيمانويل 

ماكرون.
الفرنسي  الرئيس  حذر  آخر  خالف  وفي 
من  الماضي،  مارس  ماكرون،  إيمانويل 

متوترة  مازالت  ــان  وأردوغ ماكرون  بين  العالقات 
باريس،  بين  الجيوسياسية  المصالح  تصادم  بسبب 

وأنقرة، في ليبيا وشرق البحر المتوسط.

،،،،
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بنشر  أنقرة  متهما  المقبل،  العام  الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات  في  التركي  التدخل 
التي  تركيا  اعتبرت  جهتها  الدولة. من  عليها  تسيطر  التي  اإلعالم  وسائل  عبر  األكاذيب 
للخالفات  تواصل  وفي  مقبول«.  »غير  التصريح  هذا  أن  األوروبية  عالقاتها  تجديد  تحاول 
التركية الفرنسية التي اتخذت أوجها عدة اّتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان 
نهاية الشهر الماضي بلدية مدينة ستراسبورغ )شرق فرنسا( »بتمويل تدّخل أجنبي على 
جمعية  خلفه  تقف  جامع  لبناء  مالية  مساهمة  تقديم  على  لموافقتها  الفرنسية«  األراضي 

إسالمية موالية لتركيا.
وفي تصريح تلفزي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار إلى رغبة الرئيس التركي 
المتضررة أساسا ألسباب كثيرة وأكد ماكرون  العالقات،  أردوغان في تحسين  رجب طيب 
على أن أوروبا لن تدير ظهرها أبدا لتركيا مفيدا أن تحسين العالقات سيكون صعبا ما لم 

يتغير سلوك أنقرة، حسب تصريحاته.
هذا التصّدع الكبير القائم في العالقة بين الطرفين الفرنسي والتركي والعائد ألسباب 

كثيرة جيوستراتجية، تاريخية، إيديولوجية، 
أشكال اإلختالف والصراع  من  وغيرها 
المنطقة  على  بظالله  الوخيمة  يلقي  
األوسط  بالشرق  بدءا  بكاملها  اإلقلمية 
المتوسط ما يجعله يؤثر  البحر  إلى  وصوال 
بشكل كبير على دول المنطقة خاصة ليبيا 
نحو  جديدا  سياسيا  منعرجا  دخلت  التي 
المشهد  في  القوتين  وبحضور  االستقرار 
العام للبالد يمكن أن يؤثر الصراع التركي 
المسار اإلنتقالي بليبيا  الفرنسي سلبا على 

»الجديدة«.

أكد ماكرون على أن أوروبا لن تدير ظهرها أبدا لتركيا 
لم  ما  صعبا  سيكون  العالقات  تحسين  مفيدا أن 

يتغير سلوك أنقرة، حسب تصريحاته.

،،،،
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رمزي زائري

في  تقارب  ،عن  مؤخًرا  ذروته  وصل  الذي  التركي  الدبلوماسي  النشاط  أسفر 
مسؤولو  أعلن  ،حيث  الليبي  الملف  بشأن  وروما  أنقرة  بين  النظر  وجهات 
البلدين خالل لقاء جمع بين وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ونظيره لويجي 
»توافًقا  وأبديا  ليبيا،  في  السالم  وتحقيق  النزاع  إنهاء  على  العمل  ضرورة  مايو  دي 

على إنهاء الحرب ووقف                    إطالق النار في ليبيا تحت مظلة األمم المتحدة«.

أنقرة و روما..أنقرة و روما..

األصدقاء األعداء األصدقاء األعداء 
في ليبيافي ليبيا



17 الخميس ٢٢  أبريل  ٢٠٢١             العدد: ١٦٣ نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

وزير  ،اعتبر  الليبي  الشأن  في  التركي  التدّخل  تجاه  االيطالي  للموقف  الفت  تحّول  وفي 
الخارجية االيطالي لويغي دي مايو، أن االتفاقية الموقعة بين طرابلس وأنقرة بشأن ترسيم 

الحدود البحرية الليبية - التركية المشتركة هي »تفاهم ثنائي« بين الجانبين.
الليبيين  شأن  من  األمر  قائال:  االتفاقية،  إلغاء  إمكانية  حول  سؤال  على  مايو  دي  وأجاب 
في  سفارتهم  يفتحون  الذين  اليونانيين،  استقبال  أن  لي  »يبدو  وتابع،  عنه«  للتحدث 
ويقدم  التطور،  ذروة  وفي  نوعه،  من  فريد  السيناريو  وهذا  لالهتمام…  مثير  طرابلس، 

فرًصا ال تتكرر«.
ويرى مراقبون أن تصريحات وزير الخارجية اإليطالي حول االتفاقية الموقعة بين طرابلس 
االتفاقية  لهذه  ،ووصفه  المشتركة  التركية  الليبية  البحرية  الحدود  ترسيم  بشأن  وأنقرة 

بأنها “تفاهم ثنائي” بين الجانبين، يأتي في إطار تليين الموقف اإليطالي تجاه تركيا. 
وقد حملت األيام الماضية ،تقاربا في وجهات النظر بين أنقرة وروما بشأن الملف الليبي، 

وزير  لقاءات  خالل  جليا  ذلك  ظهر  حيث 
ونظيره  أوغلو  جاويش  مولود  الخارجية 
بين  التنسيق  ظهر  حيث  مايو،  دي  لويجي 
تصريحات  في  واضح  بشكل  البلدين 

المسُؤولين.
تدعم  لم  ”إيطاليا  بأن  صرح  فأوغولو 
االتحاد  دول  باقي  مثل  حفتر  خليفة 
األوروبي“، فيما أكد دي مايو أن بالده ”تقدر 
ليبيا،  في  الصراع  إلنهاء  التركية  الجهود 
مشددا على رغبة بالده في تعزيز عالقاتها 
ال  شريًكا  تعد  أنقرة  أن  مبيًنا  تركيا،  مع 

يمكن االستغناء عنه بالنسبة إلى روما.
جوزيبي  اإليطالي،  الوزراء  رئيس  وكان 
محوريا  دورا  لتركيا  »إن  سابقا  ،قال  كونتي 

حملت األيام الماضية ،تقاربا في وجهات النظر بين 
ذلك  ظهر  حيث  الليبي،  الملف  بشأن  وروما  أنقرة 
جليا خالل لقاءات وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو 

ونظيره لويجي دي مايو.

،،،،
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مضيفا  ليبيا،  في  واستراتيجيا 
مجلة  عنه  نقلته  تصريح  في 
الجيوسياسية  »ليمس« 
مصالح  لبالده  أن  )اإليطالية( 
كان  كما  الحاضر  في  ليبيا  في 
أن  كما  الماضي  في  الحال 
هناك حاجة إلى النقاش وإقامة 
أجندة  ووضع  تركيا  مع  الحوار 

إيجابية معها.
بعد  كونتي  تصريح  وجاء 
القمة  اجتماع  من  عودته 
والذي  بروكسل،  في  األوروبية 
فرض  يتبنى  أن  مقررا  كان 
تركيا  على  أوروبية  عقوبات 
بسبب ممارساتها االستفزازية 
منح  إلى  انتهى  االجتماع  لكن 
إلى  لتركيا  جديدة  فرصة 

مطلع ديسمبر المقبل.
الجيش  سيطرة  مخاوف  من  أساسا  التركي  للتدخل  الضمني  إيطاليا  تأييد  وينبع 
لمصالحها  تهديدا  يشكل  ما  وهو  ليبيا،  على  القوية  منافستها  فرنسا  حليف  الليبي، 
الليبي خليفة حفتر باالنحياز إلى اإلسالميين وإلى  خاصة بعدما اتهمها قائد الجيش 

مدينة مصراتة.
عسكريون  يتواجد  حيث  مصراتة،  في  وتحديدا  ليبيا،  غرب  في  أيضا  إيطاليا  وتتواجد 
إيطاليون تحت ستار المدربين األمنيين ، وكذلك حماية المستشفى العسكري في مصراتة 
،وهي تحتاج لحليف في ليبيا وترى في تركيا التي ال تزال مؤثرة في الحالة الليبية الشريك 

المثالي.
عملية  في  المشاركين  الجرحى  لمعالجة  عسكريا  مستشفى   2016 في  إيطاليا  وأرسلت 
تحرير سرت من تنظيم داعش، تم تركيزه في قاعدة مصراتة العسكرية ما أثار الكثير من 
الشكوك بأن تكون البعثة اإليطالية بعثة عسكرية بحتة بغطاء إنساني. لكن عدم تحرك 
حذرا  عكس  طرابلس،  على  الجيش  هجوم  صد  على  اإلسالميين  لمساعدة  البعثة  تلك 

إيطاليا من االنخراط في الصراع بشكل مباشر.
كمستشار  سيرا  باولو  اإليطالي  مهمة  إنهاء  منذ  طرابلس  في  اإليطالي  الدور  وتراجع 
اتفاق  في  روما  مصالح  بتأمين  البعض  يتهمه  والذي  ليبيا،  في  األممية  للبعثة  عسكري 
الليبي  الجيش  حققها  التي  العسكرية  باالنتصارات  آخرون  يربطه  حين  في  الصخيرات، 

خاصة بعد سيطرته على حقلي الشرارة والفيل النفطيين في الجنوب.
المتوسط  غاز  »حرب  أن  ويؤكد مراقبون 
ألنها  أعداء،   وسيوحد  تحالفات  ستفكك 
تستغل  إقليمية  دول  بين  طويلة  حرب 
أوضاع ليبيا المتأزمة في هذه الفترة للقفز 
على حقها وحصتها في التنقيب عن حقول 

الغاز داخل مياهها اإلقليمية«.
العمليات  نجاح  أن  جيًدا  تعلم  فأنقرة 
سيرسخ  ليبيا  في  تدعمها  التي  العسكرية 
في  ومؤثرة  فاعلة  إقليمية  كقوة  وجودها 
القرار الدولي، األمر الذي سيزيد من وتيرة 
دول  وبعض  المعارضة  القوى  اصطفاف 
لذلك  فرنسا،  رأسها  على  األوروبي  االتحاد 
الدبلوماسية  تحريك  عبر  جاهدة  تعمل 
الخيوط  في  والتحكم  المسارات  المتعددة 

مهمة  إنهاء  منذ  طرابلس  في  اإليطالي  الدور  تراجع 
للبعثة  عسكري  كمستشار  سيرا  باولو  اإليطالي 
بتأمين  البعض  يتهمه  والذي  ليبيا،  في  األممية 

مصالح روما في اتفاق الصخيرات.

،،،،
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المتشابكة التي يعسر حلها بأنامل سياسية غير رقيقة.
من المعروف عن تركيا في السنوات األخيرة، اعتمادها على الدبلوماسية اإليقاعية في 
التعامل مع األزمات الدولية، وعدم حصر خيارات القوة على طرف دولي واحد، وهو ما ُيفسر 
تقلب حركة عالقاتها وتحالفاتها شرًقا )روسيا( وغرًبا )أمريكا( وفق ما تقتضيه المصلحة، 

وتسمح به مساومة األطراف الدولية على مصالحها في اإلقليم والعالم.
النجاح  استمر  أمامها طالما  الطريق سيكون ممهًدا  أن  أنقرة  تعلم  الليبي،  الملف  وفي 
العسكري بالتوازي مع تحكمها في المفاوضات الدبلوماسية المعقدة والمرنة في آن واحد 
وهو أسلوب تبرع فيه جيًدا، وهو ما ُيفسر انخراطها النشط في العملية السياسية في ليبيا 

وتموقعها في الملف كقوة مؤثرة والعب دولي ال ُيمكن تجاهله.
تقارب أنقرة وروما خاصة في الملف الليبي سُيساعد األتراك على ضرب أكثر من عصفور 
الدبلوماسية االستباقية أي  الراكدة، وتأتي في سياق  بحجر واحد وتحريك مياه السياسة 
أن توجه نشاطها وأساليب اشتغالها وغاياتها وفق محددات وأبعاد تراعي مصلحتها العليا 
وتخدم مشروعها في المنطقة، لذلك فإن الدفع بورقة روما في هذا التوقيت بالذات قد 
ُيعزز إنجازاتها على األرض ويزيد من تفوقها على خصومها المتفرقة غاياتهم والمختلفة 

أجنداتهم.
أنقرة   كسب  محاولة  إن  القول  ُيمكن 
األولى  قدرة  من  ينبع  اإليطالي  للتأييد 
تمدد  من  روما  مخاوف  في  االستثمار  على 
إلنهاء  سنوات  منذ  الساعية  فرنسا 
ما  ليبيا،  في  االيطالي  االقتصادي  النفوذ 
مصالحها  على  حقيقًيا  تهديًدا  ُيشكل 

واستثماراتها .
وتركيا تسعى من خالل قدرتها على إدارة 
االتحاد  على  نفسها  فرض  الليبي  الملف 
انضمامها  سابًقا  رفض  الذي  األوروبي 
للتكتل، كقوة دولية فاعلة ورقم أساسي في 
فرنسا  بتحييدها  وذلك  األزمة  حل  معادلة 

وكسب تأييد إيطاليا.

تحالفات  ستفكك  المتوسط  غاز  »حرب  مراقبون: 
إقليمية  وسيوحد أعداء،  ألنها حرب طويلة بين دول 
تستغل أوضاع ليبيا المتأزمة في هذه الفترة للقفز 
الغاز  حقول  عن  التنقيب  في  وحصتها  حقها  على 

داخل مياهها اإلقليمية«.

،،،،
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 إن تركيا ، ومن خالل دورها الحالي في ليبيا ، تحاول استعادة مشهدين ، األول يرتبط بما 
تعتبره ” حقوق تاريخية ” في شبكة مصالحها في ليبيا ، والثاني يتعلق بمصير ” المسألة 
إنتاجها بعد عام 2011 بالفاعلين  الثانية وأعيد  العالمية  التي برزت بعد الحرب   ” الليبية 

والمؤثرين أنفسهم وإياهم .
في المقابل تعمل إيطاليا على إعادة التموضع وأن لديها عدة مسارات تعمل من خاللها 
الساحل  دول  لباقي  ومنها  النيجر  إلى  الليبية  البوابة  خالل  من  القارة  في  نفوذها  لزيادة 
والصحراء، معتمدة على تحركات سياسية تحت عباءة االتحاد األوروبي، وال تميل إلى اتخاذ 

مواقف منفردة.
داخلي  تنسيق  مع  المنطقة،  في  فاعلة  قوى  مع  الصدام  تجنب  سياسة  تعتمد  أنها  كما 
في االتحاد األوروبي في هذا الشأن ،وهي  تعمل على العودة لمواقع نفوذها، ومن هنا جاء 

التوجه نحو إفريقيا انطالقا من الساحة الليبية.
علمًا بأن روما تتبنى موقفًا متأرجحًا من األزمة في ليبيا. فقد دعمت حكومة الوفاق بقوة 
الليبي  الوطني  الجيش  تقدم  لكن   ،2019 )آذار(  مارس  نهاية  في  طرابلس  دخولها  عند 
والموانئ  النفطية  للحقول  الساحقة  األغلبية  على  وسيطرته  حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة 
إلى  إضافة  وفزان،  برقة  وإقليمي  النفطية 
الغربية،  المنطقة  في  المدن  من  عدد 
إلى  روما  دفع  مؤخراً،  منها  االنسحاب  قبل 
سنة  نحو  منذ  فبدأت  مواقفها،  مراجعة 
محاوالت للعب دور الوساطة ما يحتم عليها 

التزام الحياد.
كما تسعى روما أن تكون طرفا فاعلة في 
منظومة البحر المتوسط، حتى وإن لم تكن 
وتحاول  المتوسط،  غاز  منتدى  في  عضوا 
حماية استثماراتها في المنطقة والمشاركة 
أستاذ  وفق  ليبيا،  إعمار  إعادة  عملية  في 

العلوم السياسية.

محاولة كسب أنقرة  للتأييد اإليطالي ينبع من قدرة 
تمدد  من  روما  مخاوف  في  االستثمار  على  األولى 
فرنسا الساعية منذ سنوات إلنهاء النفوذ االقتصادي 

االيطالي في ليبيا.

،،،،
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حوار/ همسة يونس

رأى الباحث في العالقات الدولية والشؤون التركية محمد ربيع الديهي، أن األطماع التركية في ليبيا لم 
تنتهي برغم من تراجع النفوذ التركي في ليبيا.

وأكد الديهي في حوار مع بوابة إفريقيا اإلخبارية، أن تركيا مازالت تد فع ثمن أطماعها في ليبيا، مشيرا 
أنقرة  منها  تعاني  التي  الدولية  العزلة  وحالة  تركيا  االجتماعية في  واألزمة  االقتصادي  االنهيار  أن  إلى 

اليوم هي نتاج ألطماعها في ليبيا.

الديهي:الديهي:

  تركيا مازالت تدفع ثمن تركيا مازالت تدفع ثمن 
أطماعها في ليبياأطماعها في ليبيا
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** ما تقييمك لتطورات ملف التدخل التركي في ليبيا؟
اللحظة  تلك  حتى  تنتهي  لم  ليبيا  في  التركية  األطماع  أن  في  شك  هناك  ليس 
برغم من تراجع النفوذ التركي في ليبيا من خالل الهيمنة على الحكومة السابقة 
المعضالت،  أهم  أحد  يعد  اإلرهابيين  المرتزقة  تواجد  أن  إال  السراج(  )حكومة 
تركيا عملت على تنوع تواجدها في ليبيا من خالل الحكومة السابقة وكذلك من 
ليبيا وأن  التركي في  الدور  ليبيا ومن هنا فأن  إلى  التي أرسلتهم  المرتزقة  خالل 
شهد نوع من االنحسار في اآلونة األخيرة بسبب الموقف المصري الجاد والفاعل 
التركي  الدور  تواجد  أن  إال  حمراء  خطوط  القاهرة  ووضع  الليبية  األزمة  لتهدئة 
مازال يشكل خطر وتهديد لألمن واالستقرار الدولي واإلقليمي فضال عن إمكانية 
هذا الدور من تفويض أي عمل سياسي من شأنه أن يؤدي إلى تهدئة األوضاع، 
تهديد  واألكثر  األخطر  هو  تركيا  دور  أن  دائما  الحسبان  في  وضع  يجب  لذلك 
الدور  مواجهة  ضرورة  إلى  التنويه  يجب  ولذلك  اإلطالق  على  واألمن  لالستقرار 
التركي من خالل إخراج المرتزقة واإلرهابيين من ليبيا بأسرع وقت وعدم اإلبقاء 

عليهم في الداخل الليبي.

التركي  الصدام  أسباب  ما   **
األوروبي في ليبيا؟ 

األوروبي  الخالف  أسباب  تتنوع 
على  المنافسة  بين  ما  ليبيا  في  التركي 
من  المخاوف  بين  وما  ليبيا  الثروات 
فالدول  األوروبي،  القومي  األمن  تهديدات 
تواجد  من  مخاوف  لديها  األوروبية 
وأن  خاصة  ليبيا  في  واإلرهابيين  المرتزقة 
أعدادها كبيرة للغاية يتروح ما بين 15 ألف 
إلى 20 ألف مرتزق وإرهابي وهو األمر الذي 
يهدد األمن واالستقرار في االتحاد األوروبي 

**  أسباب الخالف التركي األوروبي في ليبيا تتنوع 
بين المنافسة على الثروات ومخاوف من تهديد األمن 

القومي األوروبي.

،،،،
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ويشكل تهديد مباشر لألمن القومي األوروبي، هذا فضال عن سعي بعض الدول 
الفوز  حتى  أو  فيها  االستثمار  خالل  من  ليبيا  ثروات  من  االستفادة  نحو  األوروبية 
في  نفوذ  كسب  نحو  بعضهم  سعي  عن  ناهيك  ليبيا،  في  األعمار  عقود  من  بعدد 
ليبيا، فضال عن التخوف الفرنسي من الدور التركي في ليبيا من أن تنقل تركيا عدد 
الساحل  منطقة  في  فرنسي  نفوذ  أماكن  إلى  ليبيا  من  واإلرهابيين  المرتزقة  من 

والصحراء مما قد يعيق الدور الفرنسي في مواجهة اإلرهاب في تلك المنطقة.

** ما تأثيرات هذا الصراع على ليبيا؟
في  واإلرهابيين  المرتزقة  تواجد  أدى  فقد  الليبي  الداخل  في  خطيرة  التأثيرات 
الحياة السياسية واالجتماعية  ليبيا وعدم االستقرار فضال عن إفساد  ليبيا ودمار 
الليبي  الشارع  منها  يعاني  التي  الفوضى  حالة  عن  ناهيك  ليبيا  في  واالقتصادية 
سيطرة  خارج  األماكن  من  عدد  وجود  عن  فضال  ليبيا،  في  الحياة  مظاهر  وتوقف 
الليبية والتي تقع تحت سيطرة اإلرهاب ناهيك عن تزايد معدالت الهجرة  الدولة 
للهجرة غير  بلد من شاء وممر ومصدر  ليبيا  ليبيا حتى أضحت  الشرعية في  غير 

عدم  هو  األكثر  والتأثير  الشرعية، 
مواجه  على  الليبية  الدولة  قدرة 
التحديات في الداخل الخارج وغياب 

الدور الليبي في المواقف العربية. 

ثمن  تركيا  تدفع  هل   **
أطماعها في ليبيا؟ 

ثمن  تدفع  مازالت  تركيا  نعم 
فاالنهيار  ليبيا  في  أطماعها 
االجتماعية  واألزمة  االقتصادي 
الدولية  العزلة  وحالة  تركيا  في 
هي  اليوم  أنقرة  منها  تعاني  التي 
عن  فضال  ليبيا  في  ألطماعها  نتاج 

**  تركيا مازالت تدفع ثمن أطماعها في ليبيا.
على  اإلصــرار  نحو  تركيا  تدفع  عديدة  أسباب    **

المصالحة مع مصر.

،،،،
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السمعة الدولية السيئة في الوقت الراهن 
التركية  للدولة  الليبي  الشعب  وكراهية 
جديد  مستعمر  أنها  على  إليها  والنظر 
أثمان  كلها  وهذه  بالده،  يغتصب  جاء 

دفعتها تركيا نتيجة تدخلها في ليبيا.

لمحاوالت  تحليلكم  ما   **
مصر  من  التقرب  أنقرة 
وإصرارها على البقاء في ليبيا؟
تركيا  تدفع  عديدة  أسباب  هناك 
مع  المصالحة  على  اإلصرار  نحو 
هو  األسباب  هذه  أولى  مصر، 
للغاية  المنهار  التركي  االقتصاد 
بعد  ألنقرة  تمويلها  قطر  ووقف 
وثانيهم  مصر،  مع  المصالحة 
تركيا  في  القوية  المعارضة  هي 
والتي تطالب الحكومة التركية بضرورة التصالح مع مصر والتخلص من جماعة 
إلخوان اإلرهابية التي كلفت الدولة التركية المزيد من الخسائر بحجه تحقيق 
طموح الدواء الشخصي، ثالثا محاولة أنقرة فك عزلتها اإلقليمية والدولية والتي 
لن تتم إال من خالل مصر التي أصبحت ذات تأثير إقليمي ودولي، رابعا محاولة 
انضمام تركيا إلى منطقة شرق المتوسط، سادسا السعي التركي نحو التخلص 
من تورتها في ليبيا وتحدي الموقف المصري وهو األمر الذي قوبل بالرفض 
من قبل القاهرة ويعد هو جوهر رئيسي في الخالف مع تركيا، فالقاهرة لديها 
تسعى  فهي  تحديدا  الليبية  األزمة  وتجاه  اإلقليمية  القضايا  كافة  تجاه  ثوابت 
للدولة،  الوطنية  المؤسسات  ودعم  المليشيات  وتفكيك  التركي  التدخل  لوقف 
إلى  أتراك  مسؤولين  قبل  من  مايو  في  ستجري  زيارة  هناك  أن  المؤكد  ومن 
مصر سوف يكون أولى القضايا المطروحة خاللها هو إخراج المرتزقة من ليبيا 

الستكمال المسار السياسي في ليبيا وإجراء االنتخابات في موعدها المحدد.

** هل يؤثر التدخل التركي في ليبيا على االنتخابات المقبلة؟
إذا استمرار الدور التركي كما هو وعليه فمن المؤكد سوف تؤثر في أي عملية 
ولن  ضعيف  سيكون  التركي  التأثير  أن  اعتقادي  في  ولكن  ليبيا،  في  انتخابية 
إخراج  المصري واضح بضرورة  والموقف  قوية،  أو مهدد بصورة  يكون مؤثر 
المرتزقة واإلرهابيين من ليبيا، وكذلك الموقف األوروبي واضح، فالقصة كلها 
تتلخص في إيجاد آلية إلخراج المرتزقة ووقتها لن يكون هناك أي تأثير تركي 
لن  ليبيا  في  فاالنتخابات  االنتخابات،  في 
تجري في ظل وجود مرتزقة أو مليشيات، 
ولكن سوف تكون بعد إخراجها من ليبيا.

** برأيك.. متى سينتهي الوجود 
التركي في ليبيا؟

في  التركي  الوجود  سينتهي 
المرتزقة  إلخراج  آلية  تتواجد  حينما  ليبيا 
المسار  وتحقيق  تركيا،  من  الممولين 
وإعداد  االنتخابات،  وإجراء  السياسي، 
سيكون  بعدها  ليبيا،  في  جديد  دستور 
هناك موقف ليبي واضح بإنهاء ووقف الدور 

التركي في ليبيا.

مسؤولين  قبل  من  مايو  في  ستجرى  زيارات    **
القضايا  ضمن  من  وسيكون  مصر  إلى  أتــراك 
ليبيا  من  المرتزقة  ــراج  إخ خاللها  المطروحة 
االنتخابات  وإجراء  السياسي  المسار  الستكمال 

في موعدها المحدد.

،،،،
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أكد المستشار مفتاح القيلوشي مستشار بالمجلس األعلى لمشائخ وأعيان ليبيا أن جماعة اإلخوان تختطف 
بعض المدن في المنطقة الغربية كمصراتة وطرابلس والزاوية وتشكل مليشيات وقوة مسلحة للسيطرة 
على مفاصل الدولة في العاصمة طرابلس مبينا في حوار مع صحيفة المرصد أن الشعب الليبي يرفض 

التطاول التركي في ليبيا والمتمثل في تواجد قوات ومرتزقة وأسلحة في البالد..... إلى نص الحوار:

حوار/سوزان الغيطاني

القيلوشي:القيلوشي:

الشعب يرفضالشعب يرفض  التطاول التطاول 
التركيالتركي  على ليبياعلى ليبيا
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** إلى أي مدى يمكن القول أن الخطر التركي في ليبيا بدأ يتالشى؟
الخطر التركي في ليبيا ازداد بقوة خالل السنوات الماضية عندما تعرض تنظيم 
اإلخوان للهزيمة في مصر بعد ثورة 30 يوليو 2013 وتحطمت المؤامرة على 
الجيش واألمن المصري والقوة الوطنية المصرية فأصبح يعمل جاهدا على أن 
تكون ليبيا هي بيت مال تنظيم اإلخوان والجميع يعلم أن من يحكم تركيا خالل 
السنوات األخيرة هو حزب العدالة والتنمية وهو حزب إخواني يعتبر رأس الحربة 
للتنظيم الدولي لإلخوان المسلمين الذي تدعمه قطر بقوة والتي تتبنى دعم 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحاكم الحالي لتركيا.

** كيف تابعت محاوالت أنقرة التقرب من مصر وإصرارها على البقاء في 
ليبيا؟

مع  باتفاقها  أردوغان  على  ضغطت  الحكيمة  بسياستها  مصر  فإن  بالطبع 
والتودد  التقرب  يحاول  فأصبح  أردوغان  أظافر  تقليم  وحاولت  وقبرص  اليونان 
كماشة  طرفي  بين  أنه  شعر  ألنه  لمصر 
كبير  بدور  قامت  مصر  فإن  وبالتأكيد 
التركية  الحملة  لمواجهة  ليبيا  دعم  في 

اإلخوانية العثمانية.

المرتزقة  مازال  هل   **
يشكلون  لتركيا  التابعين 

خطرا على ليبيا؟
في  موجودة  ماتزال  التركية  القواعد 
ومعيتيقة  الوطية  فقواعد  الليبي  الغرب 
تركية  قوات  بهم  التزال  ومصراتة 
يخفى  وال  علني  األمر  وهذا  ومرتزقة 
التركي  الدفاع  وزير  قام  حيث  أحد  على 

في  المدن  بعض  تختطف  اإلخــوان  جماعة    **
والزاوية  وطرابلس  كمصراتة   الغربية  المنطقة 
على  للسيطرة  مسلحة  وقوة  مليشيات  وتشكل 
من  بدعم  طرابلس  العاصمة  في  الدولة  مفاصل 

حزب العدالة والتنمية التركي

،،،،
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خلوصي آكار قبل أشهر بزيارة قواته في ليبيا واالجتماع معهم والزال يحاول 
االستمرار في هذا النهج.

أو  سياسيا  سواء  ليبيا  من  تركيا  تريده  الذي  ما  محددة  نقاط  في   **
اقتصاديا؟

الرئيس  خطابات  في  تجلى  ما  وهذا  ليبيا  في  كبيرة  مطامع  لها  تركيا 
التركي والتي قال فيها إن عالقة تركيا بليبيا تمتد لخمسمئة سنة في إشارة 
تحتل  كانت  التي  العثمانية  الدولة  إقامة  حلم  وتجدد  العثمانية  لألمبراطورية 
المدن  الماضية ولألسف فإن جماعة اإلخوان تختطف بعض  القرون  ليبيا في 
وقوة  مليشيات  وتشكل  والزاوية  وطرابلس  كمصراتة   الغربية  المنطقة  في 
مسلحة للسيطرة على مفاصل الدولة في العاصمة طرابلس بدعم من حزب 
العدالة والتنمية التركي خاصة وأن االقتصاد التركي يمر بأزمات خطيرة جراء 
هبوط الليرة التركية والديون التي تثقل كاهل الخزينة التركية وهو ما يعني 

في  بدأ  تركيا  في  االقتصاد  أن 
تحاول  أنقرة  فإن  لذلك  االنهيار 
تعويض هذه الخسارة باالستيالء 
والمال  النفطية  الثروات  على 
حكومة  مع  صفقة  بعقد  الليبي 
تم  أنه  وأعتقد  السابقة  الوفاق 
والزالت  لها  المليارات  تحويل 
الوحدة  حكومة  مع  للعمل  تسعى 
تظهر  صفقات  لعقد  الوطنية 
وفي  والتعمير  للبناء  تهدف  أنها 
للسيطرة  تهدف  فإنها  الحقيقة 

على ليبيا 

** قامت مصر قامت بدور كبير في دعم ليبيا 
لمواجهة الحملة التركية اإلخوانية العثمانية.

،،،،
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** إلى أي مدى يمكن القول أن تركيا بدأت في تغيير سياستها في 
ليبيا؟

التاريخ علمنا أن اإلخوان المسلمين ال عهد وال ميثاق لهم فهم يبدلون 
قطعيا  نرفض  ونحن  مصالحهم  تحقيق  سبيل  في  ويكذبون  سريعا  جلودهم 
الدول  مختلف  مع  واالستثمارات  بندية  بالتعامل  ونرحب  السياسات  هذه  كل 
من  ليست  فهي  نعترض  أن  البد  شقيقة  دولة  تركيا  أن  نسمع  عندما  لكن 
أو  برية  جغرافيا  أي  بها  تربطنا  وال  لليبيا  جارة  ليست  أنها  كما  العربية  الدول 
التذكير  من  والبد  االستثمارات  باسم  العواطف  دغدغة  يحاولون  فهم  بحرية 
التركية  الليبية  االستثمارات  بأن 
كانت موجودة قبل أحداث 2011لكن 
عملها  بحدود  ملتزمة  كانت  تركيا 
اآلن  يحدث  كما  وليس  االقتصادي 
واألسلحة  للقوات  وتواجد  تطاول  من 
الشعب  يرفضه  ما  وهذا  والمرتزقة 
المسلمين  اإلخوان  باستثناء  الليبي 
المتطرفة واإلرهابية والتي  والعناصر 
ألنها  الدولة  استقرار  في  ترغب  ال 

تخشى من مالحقتها قانونيا. 
وأعيان  لمشائخ  األعلى  المجلس 
ليبيا يدعو للصلح ولم الشمل وحقن 
لكن  الحقيقي  الصلح  لكن  الدماء 
ونرفض  واالستعمار  اإلذالل  ليس 
األراضي  على  أجنبية  قوات  أي  تواجد 
إرهابي  أي  الليبية كما نرفض تواجد 

في البالد.

على  ضغطت  الحكيمة  بسياستها  مصر   **
وحاولت  وقبرص  اليونان  مع  باتفاقها  ــان  أردوغ
تقليم أظافر أردوغان فأصبح يحاول التقرب والتودد 
قامت  فقد  كماشة  طرفي  بين  أنه  شعر  ألنه  لمصر 
التركية  الحملة  لمواجهة  ليبيا  دعم  في  كبير  بدور 

اإلخوانية العثمانية.

،،،،
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