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تونس ـ منور مليتي

في ظل التحوالت اإلقليمية والدولية التي بدت تؤشر على بروز قوى جديدة فاعلة مثل الصين وتراجع نفوذ 
القوى التقليدية وفي مقدمتها بلدان االتحاد األوروبي وأيضا في ظل تصاعد نفوذ الجماعات اإلخوانية في 
المنطقة العربية بدا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقود جهودا سياسية واقتصادية واجتماعية للتغلغل 

في عدد من بلدان القارة السمراء الغنية بثرواتها الطبيعية ومنها ليبيا مستفيدا من هشاشة أوضاعها 
العامة.

محركات التغلغل 
التركي في ليبيا

،،
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الوقوف عند  ليبيا على جميع الصعد دون  التركي في  التغلغل  من الصعب فهم 
الخلفيات  تجاهل  ودون  الجنوب  أقصى  إلى  الشمال  أقصى  من  إفريقيا  في  تغلغله 
تعد  التي  االستراتيجية  المصالح  إلى  إضافة  واإليديولوجية  اإلخوانية  الفكرية 
لتصدير  »مركز«  إلى  الهوامش  بلدان  ضفة  من  تركيا  لتحويل  أساسية  محركات 
التجربة اإلخوانية في نوع من النزعة االستعمارية تهدف إل استعادة نفوذ الدولة 

العثمانية في صورة جديدة.
على  خاصا  تركيزا  لها  أن  إفريقيا  في  تركيا  لتحركات  التصاعدي  النسق  يظهر 
المنطقة إذ قام أردوغان بزيارة 23 بلدا افتتحها بأثيوبيا عندما كان رئيسا للوزراء 
في مسعى إلى نسج عالقات دبلوماسية تروج لتركيا كقوة قادرة على منافسة القوى 

التقليدية التي ترتبط بها غالبية بلدان إفريقيا مثل فرنسا وأميركا.
تكون  تكاد  إفريقيا  ببلدان  الجديدة  تركيا  بين  العالقات  أن  من  الرغم  وعلى 
حديثة إذ تعود إلى 20 سنة خلت فقد بدأ أردوغان في تركيز 44 سفارة في بلدان 
الدولة  بأن  اإلقليمية  القوى  إلى  موجهة  رسالة  أنها  على  تؤشر  خطوة  في  القارة 
العثمانية قادرة على التمدد ال فقط إلى منطقة الشرق األوسط وإنما إلى شركائها 

التقليديين األفارقة.
اقتصاديا  اإلفريقية  األوضاع  هشاشة  في  اإلخوان  لراية  الحامل  أدوغان  ووجد 

نوع  لتحقيق  خصبة  أرضية  واجتماعيا 
من  المخاتل  الدبلوماسي  النجاح  من 
وتكثيف  اإلنسانية  المساعدات  بوابة 
إلى  األرقام  تشير  إذ  التجاري،  النشاط 
تركيا  بين  التجارية  المبادالت  حجم  أن 
الـ15  السنوات  خالل  ارتفع  وإفريقيا 
األخيرة مرتين ونصف المرة ليبلغ أكثر 
توقيع  إلى  إضافة  دوالر  مليار   19 من 
وتقدر  دولة.   39 مع  تجارية  اتفاقيات 
في  المباشرة  التركية  االستثمارات 
وأكثر من  7 ماليين دوالر  بنحو  أفريقيا 

على  ليبيا  في  التركي  التغلغل  فهم  الصعب  من 
إفريقيا  في  تغلغله  عند  الوقوف  دون  الصعد  جميع 
من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ودون تجاهل 

الخلفيات الفكرية اإلخوانية واإليديولوجية.
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1.150 مشروعا تصل قيمتها الجملية إلى نحو 55 مليار دوالر.
المدخل  الدبلوماسية  التحركات  مع  المتزامنة  االقتصادية  البوابة  بدت 
األكثر مخاتلة الختراق الخارطة الجغراسياسية إلفريقيا. ففي شهر نوفمبر من العام 
الماضي نظمت تركيا أول منتدى لرجال األعمال األتراك واألفارقة شارك فيه نحو 
2000 رجل أعمال قدموا  3000 شخص من أصحاب القرار االقتصادي من بينهم 

من 45 بلدا إفريقيا.
وعلى الرغم من أن المنتدى هو اقتصادي باألساس إال أن أردوغان ألقى خطابا 
سياسيا روج من خالله لدور تركيا كدولة مركز تربطها عالقات تاريخية مع البلدان 
اإلفريقية وعلى أن روابط الهوية السياسية والدينية تعد جسر تواصل مع إفريقيا.

مدخال  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  هشاشة  في  تركيا  وجدت  ومثلما 
للتغلغل في إفريقيا عامة وجدت في حالة الفوضى األمنية وتداعياتها االقتصادية 
لتقديم  فقط  ال  مصراعيه  على  مفتوحا  يكون  يكاد  بابا  ليبيا  في  واالجتماعية 
المساعدات اإلنسانية المدروسة سياسيا أو توفير التنمية من خالل إطالق عدد من 
المشاريع وإنما أساسا لضخ السالح باتجاه األذرع الميدانية لتنظيم اإلخوان وتعزيز 

سطوتهم في البالد وفي المنطقة.
في شهر فبراير 2018 استضافت تركيا أشغال المؤتمر االقتصادي الليبي الذي 
طغت عليه النزعة السياسية أكثر من الحديث االقتصادي، إذ شارك فيه ممثلون عن 
حكومة الوفاق الوطني واغتنم األتراك المنتدى الستمالة المسؤولين الليبيين حيث 
أعلن آنذاك وزير االقتصاد التركي أن بالده تولي أهمية خاصة لليبيا وأنها تسعى 
أن  باعتبار  مجاالت  عدة  في  المشاريع  وإطالق  االقتصادي  التعاون  من  الرفع  إلى 
العالقات التي وصفها بالوثيقة تجعل من البلدين بمنأى عن أي منافسة واختالفات.

أطلقت  األخيرة  السنوات  وخالل 
االقتصادية  المشاريع  من  عددا  تركيا 
إذ  الكهرباء  مجال  في  خاصة  ليبيا  في 
2.3 مليار دوالر  يناهز حجمها اإلجمالي 
الرسمية،  التركية  األرقام  بعض  وفق 
من  العديد  تنفيذ  إلى  باإلضافة 
المشاريع الصغرى تحت يافطة مساعدة 
الليبيين على إنعاش اقتصادهم والرفع 
من مقدرتهم الشرائية وتوفير مواطن 
المقاوالت  قطاع  خاصة  وتشمل  الشغل 

وشركات الخدمات المختلفة.
التركي في  التغلغل االقتصادي  ويعد 
األول  الخبراء  إله  يذهب  ما  وفق  ليبيا، 

على  تركيا  سطوة  لفرض  الليبي  االقتصاد  اختراق  على  مؤشرا  بدا  ما  نوعه،  من 
البالد من البوابة االقتصادية ولعل هذا ما يفسر تركيز لجنة مشتركة بين البلدين 

تكون غطاء اقتصاديا للتغلغل االجتماعي والسياسي.
الوطني ضمنيا بأن تركيا دخلت  الوفاق  ويقر محمد سيالة وزير خارجية حكومة 
العالقات  »مستوى  بأن   2018 فبراير  في  صرح  إذ  السياسي  المستوى  على  نسبيا 
المشاريع في  التركية إلطالق  الشركات  أمان  الفرصة  أتاح  البلدين  السياسية بين 
ليبيا بما زاد في الحركية التجارية ورفع المبادالت التجارية بين البلدين اإلفريقيين. 
وفي 24 فبراير 2018 قال نهاد زيبكجي وزير االقتصاد التركي »إن حجم التجارة 
25 مليار دوالر في  إلى  2.5 مليار دوالر  ارتفع من  إفريقيا،  قارة  لتركيا مع  الخارجية 
التبادل  حجم  زيادة  هدفنا  بالمطلق،  كاٍف  غير  »هذا  أن  إلى  مشيرا  الراهن«  الوقت 

التجاري إلى ضعفين أو ثالث أضعاف في أقصر وقت ممكن«.
والالفت أن النفوذ التركي االقتصادي يكاد يحظى بترحيب حكومة الوفاق الوطني 
الرأي  أن  من  الرغم  على  وتداعياته  واالجتماعية  السياسية  محركاته  تعي  أن  دون 
ورعاية  اإلخواني  الفكر  لنشر  مكشوفة  محاولة  أنه  يرى  والدولي  العربي  العام 
المصالح االستراتيجية في القارة السمراء، ومنها أيضا تقديم تركيا كقوة سياسية 

مدخال  ــاع  األوض هشاشة  في  تركيا  وجــدت  مثلما 
للتغلغل في إفريقيا عامة وجدت في حالة الفوضى 
ليبيا  في  واالجتماعية  االقتصادية  وتداعياتها  األمنية 
بابا مفتوحا على مصراعيه لضخ السالح باتجاه األذرع 

الميدانية لتنظيم اإلخوان.
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الالفت أن النفوذ التركي االقتصادي في ليبيا يحظى 
بترحيب حكومة الوفاق الوطني دون أن تعي محركاته 
أن  من  الرغم  على  وتداعياته  واالجتماعية  السياسية 
الرأي العام العربي والدولي يرى أنه محاولة مكشوفة 

لنشر الفكر اإلخواني.

مع  شراكة  عالقة  تربطها  التي  األخرى  القوى  مختلف  إرباك  على  قادرة  واقتصادية 
إفريقيا.

وفي الوقت الذي تدعي فيه تركيا أن إطالق المشاريع االقتصادية في ليبيا يأتي 
في إطار التعاون الثنائي وأيضا في إطار مساعدة ليبيا التي شهد اقتصادها تدهورا 
خطيرا منذ سقوط نظام القذافي العام 2011 فإن الخبراء يشددون على أن إحدى 
النسق  مع  بالمقارنة  التركي  االقتصاد  انكماش  في  تتمثل  التغلغل  محركات  أهم 
التصاعدي لالقتصاديات الجديدة وفي مقدمتها الصين التي تكاد تستأثر بأكثرية 

المشاريع في إفريقيا.
ويذهب دبلوماسيون، إلى أن التدخل االقتصادي التركي في ليبيا يحظى بتغطية 
السراج  فايز  إسطنبول  في  أردوغان  استقبل   2018 فبراير   26 في  إذ  سياسية 
آنذاك  »األناضول«  وكالة  وقالت  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
إن«االجتماع بين أردوغان والسراج عقد في قصر بيلربي وراء أبواب مغلقة واستمر 

تقدم  أن  دون  تقريبا«  واحدة  لساعة 
تناولها  التي  الملفات  بشأن  إيضاحات 

االجتماع.
للسراج  اإلعالمي  المكتب  أن  غير 
بروتوكوليا  جانبا  يبدو  ما  على  كشف 
المكتب  قال  حيث  االجتماع  فحوى  من 
بحث  التركي  الرئيس  إن  اإلعالمي 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  مع 
الوفاق الوطني فائز السراج، مستجدات 
تنمية  ليبيا وسبل  السياسي في  الوضع 

وتطوير العالقات الثنائية.
السراج  المكتب اإلعالمي شدد  ووفق 
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مسار  على  خطرا  ليبيا  في  التركي  النفوذ  يعتبر 
أردوغان  حكومة  انفكت  ما  حيث  السلمية  التسوية 
وفي  بالسالح  الفرقاء  تزود  األخيرة  السنوات  خالل 
في  زاد  مما  اإلسالمية  الجماعات  طبعا  مقدمتهم 

تعميق حالة الفوضى األمنية.

أن  على  أيضا  ومشددا  ديمقراطية،  مدنية  دولة  لبناء  الليبيين  تطلع  على 
الشاملة،  الوطنية  المصالحة  عبر  يأتي  المنشودة  الدولة  هذه  إلى  الطريق 
الشعب  ليقول  العام  نهاية  قبل  انتخابات  وإجراء  الدستوري  باالستحقاق  وااللتزام 

كلمته وينهي المراحل االنتقالية.
مهتمة  أنها  على  لتركيا  صورة  ليروج  االجتماع  اغتنام  في  يتردد أردوغان  ولم 
االستثمار  مجاالت  في  للمساهمة  بالده  استعداد  عن  أعرب  حيث  الليبي  بالشأن 
الوفاق  الشأن مجددا دعم بالده لحكومة  والتنمية وتوفير ما يطلب منها في هذا 

الوطني.
حيث   2011 العام  إلى  خاص  بشكل  ليبيا  في  التركي  السياسي  التغلغل  ويعود 
كانت أول دولة فتحت سفارة لها في طرابلس وتحت وطأة الفوضى األمنية اضطرت 
لغلقها العام 2014 وفى أواخر يناير 2017، أعادت فتحها مرة أخرى. ومن اإلجحاف 
في حق الليبيين فهم ذلك التغلغل بمعزل عن تغلغلها االجتماعي من خالل تقديم 
األوضاع  مع  بتعاطفه  مسكون  كبلد  تركيا  صورة  لتلميع  اإلنسانية  المساعدات 
االجتماعية الصعبة التي يعيشها آالف الليبيين ومن ثمة تمرير ثقافة اإلخوان ومد 

جسور اجتماعية مع إخوان تركيا.
يعتبر النفوذ التركي في ليبيا خطرا على مسار التسوية السلمية حيث ما انفكت 
حكومة أردوغان خالل السنوات األخيرة تزود الفرقاء بالسالح وفي مقدمتهم طبعا 
الجماعات اإلسالمية مما زاد في تعميق حالة الفوضى األمنية وكاد يشعل فتيل الحرب 
األهلية. ويمكن أن نستحضر هنا أخطر عملية تسليح تركية للجماعات الليبية في 

أعقاب تفتيش خبراء من األمم المتحدة 
تم  سفينة  حمولة   2014 نوفمبر  في 
 55 على  وتحتوي  اليونان  في  ضبطها 
طلقة  مليون   32 عن  يقل  ال  وما  حاوية 
والرشاشات  الهجومية  للبنادق  ذخيرة 
وأكد  طرابلس  إلى  طريقها  في  وهي 
في  توسطت  تركية  شركة  أن  الخبراء 
تؤكد  وثيقة  على  الخبراء  وعثر  العملية 
لقبول  مستعدة  الليبية  السلطات  أن 
وكيل  الشريف،  خالد  بتوقيع  الحمولة 
نفسه  وهو  آنذاك،  الليبية  الدفاع  وزارة 
الليبية  الجماعة  في  األمني  المسؤول 

المقاتلة.
 وأشارالعميد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي إلى أن كميات 
مؤكدا  بالكامل  المنطقة  واستقرار  أمن  تهدد  السفينة  في  ضبطت  التي  الذخيرة 
إلى  والعراق  سوريا  من  مقاتلين  نقلت  تركيا  أن  على  دالئل  تقديم  تم  أنه  على 

السودان ومنها إلى ليبيا والنيجر.
لم  بنغازي  مدينة  في  الماضي  يناير  في  المسماري  عقده  صحفي  مؤتمر  وفي 
السلطات  متهما  والعالم«  ليبيا  في  لإلرهاب  داعم  بـ«أكبر  تركيا  وصف  في  يتردد 

التركية بالتدخل في الشؤون الداخلية لبالده ودعم اإلرهاب.
الجمارك  إدارة  أن  المصرية  اإلعالم  وسائل  تحدثت   2014 العام  ديسمبر  وفي 
موجهة  كانت  أنها  ويعتقد  تركيا  من  قادمة  األسلحة  من  حاويات  أربع  اعترضت 
للمليشيات كما دمرت قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر في أغسطس من 

نفس العام سفينة متجهة إلى ميناء درنة محملة بأسلحة قادمة من تركيا.
عبر  أجندتها  فرض  محاولة  في  أنقرة  نزعة  ليبيا  في  التركي  التغلغل  ويترجم 
اإلمداد  جسور  عبر  وأيضا  واالجتماعية  اإلخوانية  والفكرية  االقتصادية  المشاريع 
البالد بما يؤهلها ألن تكون  التسوية في  بالسالح للجماعات اإلسالمية على مسار 
دولة مركز ال دولة هامش مؤهلة وقادرة على المشاركة في نحت مستقبل ليبيا في 
نوع من التدخل السافر في الشأن الداخلي والضغط على مختلف القوى اإلقليمية 

والدولية.
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رامي التلغ

بحلم  المتعلق  وهو  البالد،  رئاسة  أردوغان  وتولي  للحكم،  والتنمية  العدالة  حزب  وصول  منذ  تركيا  تعمل 
استعادة مجد االمبراطورية العثمانية، إلى لعب أدوار اقليمية عديدة، ومحاولة التأثير في الملفات الهامة في 
الليبرالي  لإلسالم  نموذجا  فيها  ارتأت  التي  األمريكية  المتحدة  الواليات  من  بدعم  األوسط،  الشرق  منطقة 

المعتدل، وأحد أهم األدوات التي تحقق مصالحها في المنطقة.

الكولونيالية التركية الجديدة 

أو التطّلــــع

الستعادة سلطة الباب العالي

،،
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تعتمد تركيا بشكل كبير 
مناطق  تكوين  على 
ــوذ عــبــر قــواعــدهــا  ــف ن
مناطق  في  العسكرية 
الحساسة  مصالحها 
اإلقليم  في  والمؤثرة 
القواعد  بـــدأت  حيث 
التركية  العسكرية 
الدولة  حدود  خارج  تنتشر 

بشكل تدريجي.

توسيع  على  وعملت  اإلقليم  في  لها  قدم  بموطئ  تحتفظ  أن  تركيا  استطاعت 
العربية فيما  التي لحقت بالدول  التاريخية واألحداث  الفرصة  نفوذها، وبخاصة مع 
يسمي بـ«الربيع العربي«، وحاولت استغالله لتمكين حركات اإلسالم السياسي للقفز 
متطرفة  وجماعات  معارضة  حركات  ودعم  بل  ليبيا،  تونس،  مصر،  في  الحكم  على 
إرهابية في سوريا، بحيث باتت اسطنبول محطة العبور الرئيسة لإلرهابيين من كل 

أنحاء العالم حسب تقارير دولية.
الفاعل  استخدامها  بفضل  األوسط  الشرق  شؤون  في  تركيا  انخراط  ازداد  لقد 
للقوة اللينة، ومثال على ذلك الجدال العلني بين أردوغان والرئيس اإلسرائيلي بيريز 
في دافوس، وحادثة أسطول الحرية في العام الماضي، ودعم تركيا للمتظاهرين في 
ميدان التحرير ضّد الرئيس السابق حسني مبارك. ويسعى المصلحون في الشرق 
األوسط إلى محاكاة النموذج التركي، الذي يقوم، وفقًا لمحمد نور الدين، على ركائز 
الديمقراطي، والتنمية االقتصادية، وسياسة خارجية محسَّنة تصّدر  التحّول  ثالث: 

الحلول.
تعتمد تركيا بشكل كبير على تكوين مناطق نفوذ عبر قواعدها العسكرية في 
العسكرية  القواعد  بدأت  حيث  اإلقليم  في  والمؤثرة  الحساسة  مصالحها  مناطق 

التركية تنتشر خارج حدود الدولة بشكل تدريجي: 
حرييت   صحيفة  نشرت  حيث  واسع،  تركي  عسكري  انتشار  يوجد  العراق،  ففي 
600 جندي،  بالموصل تضم  بعيشقة  قواعد في منطقة  أنشأت  أنقرة  أن  التركية 
على الرغم من مطالبة بغداد لتركيا بسحب قواتها من األراضي العراقية على الفور، 
واحترام عالقات حسن الجوار، إال أن الرد التركي جاء مخالًفا للمطلب العراقي، حيث 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن االنسحاب غير وارد في الوقت الراهن.
وفي قطر، أعلن السفير التركي أحمد ديميروك أن أنقرة تعمل على إنشاء قاعدة 
جوية لها بقطر؛ في إطار اتفاقية دفاعية بين البلدين تهدف إلى مواجهة األعداء 
المشتركين. والقاعدة العسكرية التركية في قطر متعددة األغراض، ستضم ثالثة 
آالف جندي من القوات البرية، باإلضافة إلى قوات تابعة لسالح الجو والبحرية، وقوات 
خاصة، ومدربين عسكريين؛ بهدف تقديم التدريب لجيوش دول الخليج العربي ومن 
المعلوم أن تركيا وقطر لديهما مشكالت مشتركة، وتشعران بالقلق من التطورات 
في المنطقة، وسياسات بعض الدول األخرى، وبخاصة بعد أزمة الخليج واستصدار 
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الى  والتنمية  العدالة  حزب  وصول  منذ  تركيا  تعمل 
المتعلق  وهو  البالد،  رئاسة  أردوغان  وتولي  لحكم، 
بحلم استعادة مجد االمبراطورية العثمانية، إلى لعب 
الملفات  في  التأثير  ومحاولة  عديدة،  اقليمية  أدوارًا 

الهامة في منطقة الشرق األوسط.

قرار من البرلمان التركي بإرسال قوات تركية لقاعدة قطر، وهو ما يشكل مواجهة 
والبحرين، عالوة على  السعودية،  اإلمارات،  األزمة مع قطر وتحديداً  مباشرة لدول 

تنسيق مع العدو التقليدي لدول الخليج، وهي إيران.
هذه  لكن  لها،  جديد  عسكري  تواجد  لتأسيس  تركيا  تستعد  الصومال،  وفي 
إنشاء  خالل  من  االستراتيجي،  عدن  خليج  من  بالقرب  اإلفريقي  القرن  في  المرة 
قاعدة عسكرية بالصومال. وتقول تركيا إن الغرض منها تدريب جنود صوماليين 
رشحتهم األمم المتحدة. وكشفت مصادر تركية أنها ستبدأ عملها الصيف المقبل، 
200 جندي تركي.  1500 جندي صومالي على يد  وأنه سيتم من خاللها تدريب 
الشرق  في  تواجدها  تعزيز  خالل  من  اإلطار  هذا  في  أعمالها  تبدأ  تركيا  وتعمل 
الجيوسياسية لهاتين  اختيارها لقطر والصومال لألهمية  األوسط وإفريقيا، ويأتي 

الدولتين.
بهدف تعزيز النفوذ وتوسيع رقعة االنتشار، يعتمد النفوذ التركي على عدة محاور 
الخاصة  الجمعيات  أو  ذاتها،  أنقرة  حكومة  عليها  تشرف  التي  تلك  أهّمها  للعمل، 

أعمال  رجال  يتواّلها  التي  والمنظمات 
ستار  تحت  أو  الدولة،  من  مقربون 
والتمويل،  كالخدمة  خيرية؛  مؤسسات 
التي  والفنية،  اإلعالمية  أذرعها  عبر  أو 
مّثلت قوة ناعمة في االتصاالت الثقافية 
واالقتصادية، إلعادة خلق نسخة جديدة 
شمال  من  العثمانية  اإلمبراطورية  من 
وآسيا  اإليرانية  الهضبة  إلى  إفريقيا 

الوسطى.
تقوم  الرسمي،  الطابع  ذات  واألدوات 
مستويات  إلى  تنتمي  شخصيات  عليها 
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رسمية في الدولة، أو حركات ذات طابع فكري تعتمد على افتتاح الجمعيات 
الخيرية والمدارس كوسيلة إلنجاح جهودها، مثل مدرسة صالح الدين، أو 
مجلة حراء، التي كان أول إصدار لها في العام 2005، وهي مجلة تركية تصدر باللغة 

العربية، وقامت بعقد عدد من الورش والندوات والمؤتمرات.
تعتبر »جمعية رجال أعمال تركيا والدول العربية« هي المثال على تلك الجمعيات 
التي يشرف عليها أردوغان للتغلغل في الدول العربية، وتهدف إلى إنشاء عالقات مع 
المؤسسات االجتماعية والتجارية العربية والدخول فيها، وتعزيز عالقات الصداقة 
التجارية  اإلعالم  المشتركة من وسائل  المصالح  المنشأة على  والشراكة  والتفاهم 
مع  وتركيا،  العربية  الدول  في  سواء  حد  على  التجارية  والشركات  األعمال  ورجال 
تطوير المعرفة االجتماعية والتجارية بين األعضاء، مع السعي إلى تبادل المعلومات 

والمعرفة في التعليم، والجوانب العلمية والتكنولوجية وغيرها.
وإضافة إلى تلك الذراع المهمة هناك العديد من المنظمات األخرى المنوط بها 
غايات مشابهة كجمعية رجال األعمال األتراك »الموصياد«. كما استغلت تركيا اإلعالم 
والفن كقوة ناعمة، نظراً لما له من دور فاعل وعميق في الترويج ألي سياسة أو نظام 
الدول  من  عدد  في  والمكاتب  المؤسسات  من  عدد  إنشاء  إلى  واّتجهت  سياسي، 
المجاالت،  التركية في شتى  الثقافة  التي تعبر عن  التركية   trt العربية، ومنها قناة 
بمكاتبها  افتتاحها  تم  وقد  العربي،  العالم  إلى  ونقلها  والسياسة  والعلم  كالفن 
العاملة بالدول العربية بموجب قرار حكومة حزب العدالة والتنمية لتدعيم التواصل 

)أبريل(  نيسان  شهر  بداية  الثقافي 
2010، وهي تابعة للهيئة العامة لإلذاعة 

والتلفزيون في تركيا.
والتنمية  العدالة  حزب  وصول  وبعد 
للحكم في تركيا، أعاد تأسيس العالقات 
أحمد  عنه  عّبر  ما  وهذا  جديد،  من 
الغالبية  لعّل  قال:  حين  أوغلو،  داوود 
الساحقة من الكيانات العربية مالت عند 
إلى  المنطقة  التركي في  الحضور  تناول 
الصراع  لوقائع  مكررة  وصفات  تقديم 
بين العلمانية واإلسالم في تركيا، لكننا 
على  العربية  العالقات  تأسيس  نعيد 
المصالح  يخدم  بما  عقالنية،  أرضية 
المتبادلة بين الطرفين، وقضايا السلم 

اإلقليمي.
ما يقوم به أردوغان في المنطقة العربية، وآخره زيارته للسودان، يخدم مشروعه 
بقوله  أكرم حجازي،  عنه  عّبر  ما  العثمانية، وهذا  الدولة  إعادة  على  القائم  الضخم 
المصير؛  وسؤال  الواقع  عن  ينفصل  أن  يمكن  ال  التاريخ  سؤال  أّن  الثابت  »الموقف 
إذ إّن إسطنبول عاصمة العالم ما تزال حاضرة في الذهن التركي، يدرك أردوغان 
اآلن أّن إسقاط السلطة في تركيا على كافة أنحاء الشرق األوسط هو أمر محفوف 
التجارة مع  لزيادة  تركيا قصارى جهدها  تبذل  بتعقيدات محبطة، وألجل ذلك قد 
مع  الكبيرة  تركيا  تجارة  حجم  عن  بعيداً  يزال  ال  حجمها  لكن  الشرق،  في  جيرانها 

أوروبا، والتي تغرق اآلن في حالة ركود.
يشّكال  أن  يمكن  أّنهما  أوغلو،  داود  وأحمد  أردوغان،  »يعتقد  الحافظ:  ربيع  ويقر 
من  تجعل  ميدانية  معادلة  ويوّفرا  اإلسالمي،  العالم  أنحاء  جميع  في  نقاطًا  بنجاح 
رعايا  هم  اليوم  جوارها  ترى  تركيا  ألّن  حتميًا؛  مطلبًا  إقليمية،  تواصل  آلية  توفير 
الدولة العثمانية لكن حاجتها إليهم تخلق صيغة تخدم هذه المصلحة، مما جعلها 

تفتح حدودها، وهي خطوة تفتح الرتق االجتماعى للدوران«.
اتخذت تركيا مؤسسات البعد اإلنساني، كوسيلة للتمدد اإلقليمي، والتأثير على 
الواضح«، وبجعلها كنموذج يحتذى  »التأثير  منطقتها اقتصاديا وثقافيًا، عن طريق 
الناشطة  التركية  المؤسسات  تلك  من  واحدة  التركية  »تيكا«  منظمة  وتعتبر  بها، 

كوسيلة  اإلنساني،  البعد  مؤسسات  تركيا  اتخذت 
اقتصاديا  منطقتها  على  والتأثير  اإلقليمي،  للتمدد 
وثقافيًا، عن طريق »التأثير الواضح«، وبجعلها كنموذج 
واحدة  التركية  »تيكا«  منظمة  وتعتبر  بها،  يحتذى 
تقديم  مجال  في  الناشطة  المؤسسات  تلك  من 
الصعود  مشروع  دعم  بهدف  اإلنسانية،  المساعدات 

التركي اإلستراتيجي اإلقليمي.
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التركي  الصعود  مشروع  دعم  بهدف  اإلنسانية،  المساعدات  تقديم  مجال  في 
اإلستراتيجي اإلقليمي، وتحسين صورة تركيا في الكثير من البلدان، والتعريف بها 

في بلدان أخرى بعيدة وصغيرة، من الصعب تحديد موقعها على الخارطة.
قدمت  فيما  دوالر،  مليار   3.5 مثاًل   2012 العام  في  »تيكا«  مشاريع  قيمة  تجاوزت 
إفريقية، و18%  لبلدان  أوسطية، و30%  الشرق  للبلدان   46% مساعدات بنسبة 
لبلدان آسيوية. وهناك أمثلة أخرى على هذا اللوبي مثل »رئاسة الشؤون الدينية« 
المهجر«،  أتراك  و«رئاسة  الثقافي«  أمره  يونس  و«مركز  التركي«  األحمر  و«الهالل 
لكن األهم تبقى مؤسسة تيكا اإلنمائية التي تحمل العبء األكبر في مشروع تركيا 

االستراتيجي نحو الخارج.
أما عن »وقف الحاج عمر صابانجى« فهو وقف تابع لمجموعات صابانجي التجارية، 
وهو واحد من أضخم المؤسسات الوقفية الخيرية بتركيا. وهذه المجموعة بالتعاون 
مع وزارة السياحة التركية تمول مهرجان »اضنا الدولى المسرحي«، وتقيم مسابقة 
للرقص الشرقي، وكذلك تدعم مهرجان أنقرة الموسيقي، ولها نشاطات متنوعة 

باألخص في دول الخليج ومصر وسوريا.
وتقوم مؤسسة محمد الفاتح الخيرية، وكذلك جمعية ياردم »يد المساعدة«، بأداء 
الدور نفسه. أما اتحاد المنظمات اإلسالمية األهلية في العالم اإلسالمي، فهو اتحاد 
يقع مقره الرئيسي بإسطنبول، وهو مؤسسة لها وجود بدول مجلس التعاون، ويقيم 

مؤتمراته في عدد من الدول ومنها الكويت.
تعتبر مؤسسة اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية التركية أهم جمعية في هذا اللوبي 
الجمعيات  اتحاد  مع  وتتداخل  العربية،  المنظمات  من  عدد  مع  تتعاون  إذ  التركي، 
والرئيس  ثاني،  آل  خليفة  بنت  حصة  الشيخة  ومع  لبنان،  في  والتنموية  اإلغاثية 
اإلرهاب  قوائم  على  الموضوع  الكواري،  يوسف  الخيرية،  قطر  لجمعية  التنفيذي 

العربية.
أما مركز العالقات التركية، فهو مركز يعني بالتعاون مع بعض المنظمات الخيرية 
باستقطاب  عربية  دول  عدة  في  مسؤولوه  ويقوم  العربي،  العالم  في  المنتشرة 
الديمقراطية.  والعملية  االنتخابات،  مراقبة  على  المشترك  التدريب  بحجة  الشباب 
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ضد  »نساء  حركة  مع  والشراكة  بالتعاون  الحرة«  »أنا  مبادرة  المركز  ونظم 
االنقالب«، و«حركة التضامن المصري، رابعة«، وقامت بوقفات احتجاجية في 

اسطنبول.
نظراً للتأثير الواضح للثقافة والقوة الناعمة فقد عني أردوغان بها ومنها الجمعية 
التركية العربية للعلوم والثقافة والفنون وهي جمعية أقامها نخبة من األكاديميين 
العالمين  واإلعالميين والمثقفين األتراك والعرب في مبادرة لربط شعوب وبلدان 
تقيم  لكنها  لها،  رئيسيًا  مقّراً  أنقرة  التركية  العاصمة  من  وتتخذ  والعربي  التركي 
عدداً من أنشطتها على المستوين؛ السياسي واالقتصادي في عدد من العواصم 
العربية. هذا باإلضافة إلى تعاون مركز االبحاث للتاريخ والفنون والثقافة االسالمية 
»ارسكيا« مع عدد من المراكز العربية، ومنها المركز الثقافي التركي في عمان في 

القيام بأنشطة ثقافية داخل الدول العربية.
أما أكاديمية 12 شهر التركية، فهي مؤسسة غير حكومية تستخدم كستار لتقديم 
اختيارهم بعناية  العربية، ومنها مصر، حيث يتم  الدول  دعوات للشباب في بعض 
ويتم  مصر.  داخل  اإلخوان  لتنظيم  موالية  وجمعيات  منظمات  وترشحهم  شديدة 
المستهدفة،  الدولة  داخل  منسق  خالل  من  مراقبين،  وفق  المؤسسة،  مع  التعامل 
بإرسال استمارات الدعوة لزيارة تركيا والحصول على التأشيرة داخل مطار إسطنبول 
دون تكلفة عناء ذهابهم للسفارة التركية بالقاهرة، وتجرى االتصاالت التليفونية به 
قبل السفر من طرف واحد، ويتراوح عدد وفد الشباب في كل دورة بإسطنبول وأنقرة 

بين 30 و40 شابًا، وتبدأ الدورة األولى 
الشباب  إبداء  حالة  وفي  أسبوع،  لمدة 
قدرة على التفاعل في الدورة التدريبية 
يتم دعوتهم لدورة أخرى متقدمة لمدة 
التركية  المؤسسة  نفقة  على  أسبوعين 

للدورتين.
اللوبي  نشأة  في  مهم  ُبعد  ثمة 
وهو  العربية  المنطقة  في  التركي 
مع  تركيا  فتجارة  االقتصادي،  البعد 
جيرانها المباشرين، زادت بشكل كبير، 
مع  شراكة  في  النخراطها  دفع  مما 
السياسة  رسم  في  للمساهمة  جيرانها 
المنطقة.  في  التركية  االقتصادية 

فساهمت مؤسسات تابعة للحكومة، وأخرى خاصة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في 
التجارة الخارجية لتركيا، وفي التعاون مع الدول المجاورة.

يذكر كمال كيرشجي، األستاذ في جامعة بوغازتش، أّنه في العام 2005، تم افتتاح 
سلسلة سوبر ماركت راموستور ميغرو الفرعية القابضة، التي تعود ملكيتها لرجل 
األعمال التركي، كوتش، 54 فرعًا في الدول المجاورة، وأدارت ما يقل عن 22 محل 
أّن هناك استثمارات متزايدة في عدة دول عربية، منها مصر،  سوبر ماركت، كما 
لها  أفرعًا  التركية  المصانع  وافتتحت  المنسوجات،  في  تركيا  فيها  استثمرت  التي 
بمصر، كما أّن بعض الشركات افتتحت فروعًا أخرى، مثل »أولكر« المتخصصة في 
قطاع األغذية، وشركة »غاما« في قطاع التشييد، وبنك »يابي كريدي« الموجود في 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار كيرشجي، إلى أّن المجتمع المدني ساهم بمنظماته في األنشطة والمشاريع 
التي قامت بها الدولة التركية، ومنها منظمة الصناعيين المستقلين، وجمعية رجال 
وجمعية  التركي،  الخارجية  االقتصادية  العالقات  ومجلس  )الموصياد(،  األعمال 
التركي  واالتحاد  و«توسياد«،  )توب(،  للغرف  التركي  واالتحاد  األتراك،  المصدرين 

لرجال األعمال والصناعيين )توسكون(.
وهدفت تركيا من قيام مؤسساتها من االنتقال إلى دول الجوار العربية، إلى صناعة أكبر 
قدر من التفاعل بين نخبة رجال األعمال األتراك والعرب، وعلى سبيل المثال عمل االتحاد 

التركي للغرف )توب( بشكل وثيق جداً مع الحكومة، على تعزيز العالقات التجارية.

المنطقة  في  التركي  اللوبي  نشأة  في  مهم  بُعد  ثمة 
جيرانها  مع  تركيا  فتجارة  االقتصادي،  البعد  وهو  العربية 
النخراطها  دفع  مما  كبير،  بشكل  زادت  المباشرين، 
السياسة  رسم  في  للمساهمة  جيرانها  مع  شراكة  في 

االقتصادية التركية في المنطقة.
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عبدالباسط غبارة

في مارس 2011، تدخلت قوات الناتو مدعومة من الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلسقاط نظام العقيد 
الراحل معمر القذافي واغتيال االستقرار واألمن في هذا البلد العربي الغني بالموارد النفطية والغازية.  وكانت 

الجماعات  انتشار  الالحقة في ظل  السنوات  امتداد  ليبيا في حمام دم تواصل على  تلك بداية سقوط 
اإلرهابية التي تلقى دعما من أطراف خارجية ساهمت في إطالة أمد األزمة في البالد. 

تـــركيـــــــا

تغذي األزمة الليبية

،،

سفن السالح…
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تواجه  التي  التحديات  أهم  أحد  السالح  انتشار  مثل   ،2011 العام  ومنذ 
مجلس  إصدار  ورغم  ليبيا،  إلى  االستقرار  إلعادة  والدولية  الداخلية  المساعي 
األمن الدولي قراره رقم 1970، في مارس/آذار 2011، بحظر بيع أو توريد األسلحة إلى 
ليبيا، إال أن تدفق األسلحة المتجهة للجماعات المسلحة، تواصل من دول داعمة لهذه 
الجماعات  هذه  مع  إيديولوجية  بعالقات  ترتبط  التي  تركيا،  رأسها  وعلى  الجماعات 
بمباركة التنظيم العالمي لإلخوان المسلمين الذي دفع بكل قواه كي يكسب ليبيا بعد 

التضييق عليه في مصر. 
»حرية«  صحيفة  أوردت  عندما   ،2013 يناير  في  ظهر  التركي،  الدعم  دالئل  أول 
إلى  اليونانية عثرت على أسلحًة تركية على متن سفينٍة متجهة  السلطات  أن  التركية 
ليبيا بعد توقفها في اليونان بسبب سوء األحوال الجوية.  وفي ديسمبر من ذات العام، 

إدارة  أيًضا أن  ذكرت الصحافة المصرية 
الجمارك المصرية اعترضت أربع حاوياٍت 
من األسلحة قادمة من تركيا وُيعتقد أنها 

كانت موجهة للمليشيات الليبية. 
في  وتحديدا  التالي،  العام  وفي 
الجيش  قوات  دمرت   ،2014 أغسطس 
بقيادة المشير خليفة حفتر سفينة متجهة 
إلى ميناء درنة محملة بأسلحة قادمة من 
نوفمبر  في  أشهٍر،  ثالثة  وبعد  تركيا.  
التركية  اإلعالم  وسائل  ذكرت   ،2014
 20 على  عثرت  اليونانية  السلطات  أن 
ألف قطعة كالشينكوف، على متن سفينة 
وقال  ليبيا.   إلى  أوكرانيا  من  متجهة 
متجهة  كانت  السفينة  إن  التركي  الربان 
ولكن  تركيا،  جنوبي  هطاي  ميناء  إلى 
حركة  بيانات  إن  قالت  الليبية  السلطات 
كانت  أنها  إلى  أشارت  البحرية  المرور 

متجهة إلى ليبيا. 
أعدته  تقريٍر  قال   ،2014 ديسمبر  في 
الليبية  السلطات  إن  اللبنانية،  الصحافة 
اعترضت باخرًة كورية كانت في طريقها 
إلى مدينة مصراتة الساحلية المحاصرة، 
من  منطلقًة  كانت  أنها  التقرير  وذكر 
بحاويات  محملًة  السفينة  وكانت  تركيا. 
كانت  إنها  ُيقال  التي  والذخائر  األسلحة 

موجهًة للمليشيات اإلسالمية. 
مسؤول  كشف  يناير2015،  وفي 
وقطر  تركيا  من  كًلا  أن  الليبي  بالجيش 
باألسلحة  ليبيا  فجر  عملية  تزودان  كانتا 
انتهاًكا  يمثل  الذي  األمر  السودان،  عبر 

مباشًرا لحظر األمم المتحدة على األسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011. اتهامات 
دعمها، في فبراير من ذات العام، رئيس الوزراء الليبي، عبد الله الثني، الذى أكد إرسال 
الليبية،  العاصمة  على  استولوا  الذين  اإلسالميين  من  وعناصرها  للمليشيات  أسلحة 
ال  بلٌد  تركيا  إن  المصري:«  للتليفزيون  تصريحات  في  وقال   .2014 في  طرابلس، 
يتعامل بصدٍق معنا، إنها تصدر أسلحة لنا يقتل بها الليبيون بعضهم البعض، وهي 
لم تحاول إخفاء دعمها إلسالميي البالد بعد سقوط القذافي في 2011، وتتواصل علًنا 

مع الحكومة اإلسالمية التي أعلنت عن نفسها في طرابلس«. 
الجيش  باسم  المتحدث  عن  اللندنية  العرب  صحيفة  نقلت   ،2015 أغسطس  وفي 
المليشيات  تزويد  تحاول  بأنها  لتركيا  اتهامه  حجازي  محمد  الرائد  حينها،  الليبي، 
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التحديات  أهم  أحد  السالح  انتشار  مثل   ،2011 العام  منذ 
إلعادة  والدولية  الداخلية  المساعي  تواجه  التي 
الدولي  األمن  مجلس  إصدار  ورغم  ليبيا،  إلى  االستقرار 
قراره رقم 1970، إال أن تدفق األسلحة المتجهة للجماعات 
المسلحة، تواصل من دول داعمة لهذه الجماعات وعلى 

رأسها تركيا. 

»اإلخوان  على  المحسوبة 
المسلمين« وتنظيمات ارهابية 
للطائرات  مضادة  بصواريخ 
قوات  تحميها  ويخوت  سفن  عبر 
البحرية التركية. وأشار حجازي إلى أن 
سالح الجو الليبي دمر قبل أيام سفينة 
متنها  على  كان  بنغازي  سواحل  قبالة 
مقاتلون أجانب وكميات من األسلحة، 
مضيفا أن السفينة التي دمرت كانت 
قادمة من تركيا، وكانت تحمل شحنة 

صواريخ حرارية مضادة للطائرات. 
وأكد المتحدث العسكري الليبي أن 
تركيا تحرك سفنا من سالحها البحري 
لحماية تلك السفن قبل وصولها إلى 
المياه اإلقليمية الليبية، مشيرا إلى أن 
سالح الجو الليبي رصد قبل أيام سفنا 
يختا  مرافقتها  أثناء  تركية  بحرية 

كبير الحجم على متنه شحنات من األسلحة ومقاتلون أجانب، وأنها قامت بحمايته حتى 
وصوله إلى ميناء مدينة مصراتة. 

محملة  سفينة  ضبطه  عن  اليوناني  السواحل  خفر  أعلن   ،2015 سبتمبر  وفي 
بكميات من األسلحة في ميناء هيراكليون اليونانية بعد ما كانت قد أبحرت من ميناء 
اإلسكندرون وقبل وصولها إلى ميناء مصراتة الليبي. وقالت البحرية اليونانية بحسب 
صحيفة الـ«جارديان« البريطانية إن السفينة التي كانت ترفع العلم البوليفي تحتوي على 
التركية  الخارجية  باسم  المتحدث  وأعلن  رصاصة.  مليون  ونصف  ناري  سالح  آالف   5
بالفعل على شحنة سالح  اليونان كانت تحتوي  المضبوطة في  السفينة  أن  وقتها عن 
في  كانت  بناء  مواد  إلى  باإلضافة  السودانية  الشرطة  قوات  إلى  طريقها  في  كانت 

طريقها إلى ليبيا. 
 2292 رقم  القرار  الدولي  األمن  مجلس  أصدر   ،2016 يونيو/حزيران   14 وفي 
تتصرف  التي  األعضاء  للدول  ويأذن  منها  أو  ليبيا  إلى  األسلحة  تدفقات  يدين  الذي 
على الصعيد الوطني أو من خالل المنظمات اإلقليمية بإجراء عمليات تفتيش وضبط 
فيه  رأى  قرار  منها.  أو  ليبيا  من  أسلحة  تنقل  أنها  في  يشتبه  الذي  السفن  وتحويل 
المندوب الفرنسي فرانسوا ديالتر أنه »قد يغير قواعد اللعبة« نظرا للكميات الكبيرة 
من األسلحة التي يتم تهريبها قبالة السواحل الليبية، مشيرا إلى أن تلك األسلحة »ال 
تهبط من السماء، لكنها تأتي من خالل شحنات غير قانونية من البحر والبر«، مؤكدا 
في الوقت نفسه أن »هذه األسلحة تؤجج الصراع ويجب وقف هذه الشحنات إذا كان ثمة 

أمل في إحالل السالم بليبيا«. 
لوفيغارو  صحيفة  كشفت  فيما 
مرده  األمن  مجلس  قرار  أن  الفرنسية، 
ما  اختفاء  عن  االستخباراتية  المعلومات 
ال يقل عن 6 سفن ضخمة في المتوسط، 
كانت تنقل األسلحة إلى داعش في ليبيا، 
بعد إبحارها من تركيا. وأوردت الصحيفة 
على  صادق  األمن  مجلس  أن  الفرنسية 
سفينة  أي  ضد  المسلحة  القوة  استعمال 
حمولتها  إلفراغ  ليبيا  إلى  التسلل  تحاول 
في موانئها، أو محاولة اإلفالت من الحصار 
في  الغربية  الدول  بدأت  الذي  البحري 
المعلومات  تأكد  بعد  ليبيا،  على  ضربه 
التي  الضخمة  السفن  عن  االستخباراتية 
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عندما   ،2013 يناير  في  ظهر  التركي،  الدعم  دالئل  أول 
اليونانية  السلطات  أن  التركية  »حرية«  صحيفة  أوردت 
إلى  متجهة  سفينٍة  متن  على  تركية  أسلحًة  على  عثرت 
ليبيا بعد توقفها في اليونان بسبب سوء األحوال الجوية.

ُتبحر بهويات تجارية وبأعالم تركية وليبيرية وبنمية وبوليفية وتنزانية. 
وفي مارس 2017، قال العقيد أحمد المسمارى، الناطق باسم الجيش الوطنى 
الليبى، خالل مؤتمر صحفى له ببنغازى، أن قوات الجيش الوطنى وجدت عمالت تركية 
الـ12، الفتا  العمارات  القضاء عليهم بحى  العناصر اإلرهابية بعد  بكميات كبيرة لدى 
إلى أن هذا يؤكد أن تركيا هى الراعى الرسمى لإلرهاب فى ليبيا، كما وجدت القوات 
عمالت هولندية وباكستانية وقبرصية ونيجيرية، وهذا يشير إلى مشاركة جماعة بوكو 

حرام فى المعارك ضد القوات الوطنية الليبية ببنغازي. 
وفي 10 يناير 2018، أعلنت اليونان عن ضبطها لسفينة تركية محملة بالسالح والتي 
كانت في طريقها إلى ليبيا. وأشارت البحرية اليونانية إلى أن السفينة التي كانت ترفع 
العلم التنزاني تم ضبطها واقتيدت إلى ميناء »هيراكليون« في جزيرة كريت. وأعلنت 
البحرية اليونانية أن السفينة كانت على متنها 29 حاوية بها مواد النيترات واألمونيوم 
وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول، باإلضافة إلى قنبلة موقوتة. 
أنقرة  إلى  الموجهة  االتهامات  التركية،  للسفينة  اليونانية  السلطات  ضبط  وعزز 
بدعم اإلرهاب في ليبيا. حيث أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي فى الحكومة الليبية 
المؤقتة محمد الدايري، فى تصريح له، إن تركيا تجدد الدليل علي انها داعمة لإلرهاب 
واالستقرار  السياسية  العملية  دعم  في  المعلنة  نواياها  صدق  عدم  وعلي  ليبيا،  في 
السياسي في ليبيا. مطالبا جامعة الدول العربية، ومنظمة األمم المتحدة، وحلف الناتو، 
والمنظمات اإلقليمية كمنظمة التعاون اإلسالمي، إلى تحديد موقفها من هذا الدعم 

التركي الصارخ لإلرهاب في ليبيا. 
لحقوق  الوطنية  الجنة  أكدت  فيما 
»دولة  أن  لها،  بيان  في  بليبيا،  اإلنسان 
تتدخل  التي  الدول  مقدمة  في  تركيا 
بشكل  لليبيا  الداخلية  الشؤون  في 
الدول  أبرز  من  وكذلك  للغاية  سلبي 
من  المسلح  والنزاع  للصراع  الداعمة 
إسالمية  فصائل  دعم  علي  العمل  خالل 
وأطراف  مسلحة  ومتطرفة  متشددة 
العنف  سياسية  تنتهج  إسالمية  سياسية 
السياسي«. معتبرة أن »التدخالت التركية 
ودعم  لليبيا  الداخلية  الشؤون  في 
الجماعات والفصائل اإلسالمية المتطرفة 

والجماعات والتشكيالت المسلحة الخارجة عن القانون يمثل تهديدآ ومساسآ باألمن 
والسلم اإلقليمي والدولي« وفق نص البيان. 

السالح  سفينة  ضبط  حول  ليبيا،  إلى  األممى  المبعوث  سالمة،  غسان  علق  بدوره 
التركية قائال: »ليبيا بحاجة إلى األمن والسلم ال للصواعق والمتفجرات«، وأضاف سالمة 
عبر تدوينة له على موقع التدوينات المصغرة »تويتر«، إن ليبيا يكفيها ما فيها، مؤكدا 
بعملها  ستقوم  الخبراء  ولجنة  وصريح  واضح  السالح  تصدير  بمنع  الدولي  القرار  أن 

بمهنية وتجرد لجالء حقيقة السفينة »أندروميدا«وغيرها. 
وفي يناير الماضي، دعا المبعوث األممي، خالل إفادة أدلى بها عبر دائرة تلفزيونية 
الحظر  استمرار  ضرورة  إلى  الدولي،  األمن  مجلس  أعضاء  أمام  تونس،  من  مغلقة 
2011. مؤكدا بأن  ليبيا منذ مارس/آذار  إلى  السالح  المفروض على تصدير  الدولي 
الحظر الدولي المفروض على السالح لم يكن أكثر أهمية في أي وقت مضى من الوقت 
ليبيا،  على  السالح  حظر   ،2017 يونيو  في  مدد  الدولي،  األمن  مجلس  وكان  الحالي. 

مشددا على ضرورة تطبيقه في أعالي البحار بشكل صارم. 
ليبيا، مازال حلم  أبناء  الكثير من  التي سفكت فيها دماء  الفوضى  وبعد سنوات من 
الحلم  هذا  لكن  أمدها.  طال  معاناة  إنهاء  في  أمال  الليبيين  يراود  مستقرة  دولة  إقامة 
يصطدم بواقع استمرار اإلرهاب، وانتشار السالح، والفوضى األمنية، التي تغذيها أطراف 
األزمة في  أن استمرار  البعض من  العنف. ويخشى  البالد في مربع  إبقاء  خارجية بهدف 

البالد من شأنها أن تحولها إلى جحيم يعيشه أهلها وخطراً يخشاه جيرانها. 
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شريف زيتوني

قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا، كانت وكالة التعاون والتنسيق »تيكا« تشتغل 
السوفياتي  االتحاد  عن  المنفصلة  التركية  الجمهوريات  على  موزعة  مكتبا   12 في  سنوات،  عشر  لحوالي 
تلك  بمساعدة  تعنى  مؤسسة  عن  عبارة  كانت   1992 العام  تأسست  وعندما  وغيرها.  »ستان«  جبال  في 
االتحاد  في  المنسّية  األقاليم  من  كانت  باعتبارها  التحتية  وبناها  مؤسساتها  تطوير  على  الجمهوريات 
التي  الروابط االجتماعية والثقافية  »الخيرية« هي  المنهار. والذي جعل تركيا تعتمد على تلك المؤسسة 
منها كدول  أكثر  لها  إليها كفروع  التي نظرت  المركزية  التركية  بالدولة  »الجديدة«  الجمهوريات  تجمع 
األوجه  كل  على  تراجع  من  التسعينات  بداية  عليه  كانت  التي  الوضع  ذلك  في  مستغلة  بذاتها،  مستقلة 

االقتصادية والسياسية واالجتماعية. 

»تيكـــــــا«
الذراع »الخيرية« 
ألردوغان في ليبيا
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في  السلطة  إلى  والتنمية  العدالة  حزب  وصول  قبل 
تشتغل  »تيكا«  والتنسيق  التعاون  وكالة  كانت  تركيا، 
على  موزعة  مكتبا   12 في  سنوات،  عشر  لحوالي 
الجمهوريات التركية المنفصلة عن االتحاد السوفياتي 

في جبال »ستان« وغيرها.

بعد وصول الحزب إلى الحكم العام 2002، توسع نشاط المنظمة نحو فضاءات إقليمية 
65 مكتبا حول  أخرى، من بينها المنطقة العربية، حيث تشير آخر األرقام إلى بلوغها نحو 
العالم أغلبها تنشط في دول إسالمية. وارتفع حجم المساعدات التي تقّدمها »تيكا« من 65 
مليون مليون دوالر في 2002، إلى 3 مليار دوالر في العام 2015، مع التغلغل الرسمي لحزب 
أردوغان في السلطة وتحكمه في كل مفاصل الدولة، األمر الذي فتح جدال حول األهداف 
التي أصبحت تلعبها المنظمة في بعض الدول العربية التي شهدت تحوالت سياسية العام 
2011، وعرفت صعودا لتيارات اإلسالم السياسي التي تدعمها تركيا بكل قوة، حيث يشير 
مراقبون إلى أن المنظمة أصبحت أداة بيد أردوغان عبر خطة لتوسيع نفوذه ضمن ما يعرف 
القائمة  غاليون  إدموند  األمريكي  المفكر  الذي ظهر مع  العامة«  »الدبلوماسية  بمصطلح 
على التأثير في دولة ما عبر أنشطة ثقافية أو إنسانية أو مدنّية بهدف نشر مشروع سياسي 

أو ثقافي معّين.
مكشوف،  وعربي  غربي  بتحالف   ،2011 في  القذافي  معّمر  العقيد  نظام  إسقاط  بعد 
االجتماعية  الحياة  مناحي  كل  على  أثر  ما  والتقاتل  الفوضى  من  حالة  في  ليبيا  دخلت 
تلك  في  السابق.  من  حدة  بأقل  وإن  اليوم  إلى  تنته  لم  التي  والسياسية،  واالقتصادية 
الفترة كانت تركيا العبا أساسيا في الملف الليبي سواء عبر التحريض الذي قامت به إلى 
جانب دول أخرى، أو عبر المشاركة العسكرية المباشرة التي أعلنت فيها عن نفسها رسميا 
كقوة فاعلة ورئيسية لها حسابات ومصالح ال تقل قيمة عن تلك التي سطرتها دول غربية 

أخرى، خاصة أن األتراك الرسميين أصبحوا 
النافذة  القوى  اليوم من  أنفسهم  يعتبرون 
في المنطقة العربية ويجب التنسيق معهم 
والتشاور في مختلف المواضيع، ألنهم ككل 
أعينهم مفتوحة على  الفاعلة األخرى  القوى 
بعض المغريات االقتصادية التي يطمحون 

أن يكون لهم منها نصيب.
كانت  »تيكا«  والتنسيق  التعاون  وكالة 
أيضا جزءا من التدخل التركي في ليبيا؛ في 
اإلنساني  بالعمل  اهتمام  أنشطتها  ظاهر 
جزء  المنظمة  أن  الواقع  لكن  والمدني، 
لإلسالم  الداعم  األوردوغاني  المشروع  من 
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التركيتين وهي واجهتهما  الخارجية  الوزراء ووزارة  ارتباط تام برئاسة  السياسي، فهي في 
في الخارج عبر األنشطة التي تقوم بها ومن خاللها يتم التسويق للسياسة التركية ولحزب 
العدالة والتنمية وزعيمه رجب طيب أردوغان الذي أصبح أشبه بالخليفة العثماني الطامح 
الستعاد أمجاد امبراطورية أجداده الضائعة. وخير دليل على التفكير »الماضوي« لحكومة 
الماضي،  فبراير  شهر  في  األخيرة  قيام  هو  المذكورة  المنظمة  خاللها  ومن  أوردوغان 
خالل  من  الحديثة  المعدات  من  بعدد  طرابلس  في  العثمانية  المدارس  إحدى  بتجهيز 

حضور رسمي للسفير التركي »أحمد دوغان«.
وترّكز المنظمة التركية أعمالها على الجوانب التعليمية والثقافية باإلضافة إلى مهامها 
اإلغاثية والصحية من أجل كسب صورة إيجابية لدى المواطن الليبي الذي فقد الثقة في 
تسببت  الذي  الخراب  بعد  الشرقية،  المنطقة  في  خاصة  السياسي  اإلسالم  جماعات  كل 
األخيرتين  السنتين  الماضية، وما تكثيف نشاطاتها في  السنوات  امتداد  للبالد على  فيها 
إال  تربوية  ومشاريع  غذائية  ومساعدات  صحية  قوافل  عبر  الغربية  المناطق  من  عدد  في 
محاولة لإلبقاء على نفوذ القوى الداخلية المرتبطة ارتباط وثيقا على المستوى السياسي 
بتركيا وبمشروعها اإلسالمي في المنطقة، خاصة أنه يعيش فترة غير زاهية من خالل عدم 
الرضى عليه في الشارع الليبي الذي أصبح لديه نفور كبير بعد سبع سنوات من التقتيل 
المنطقة الشرقية  الجيش على مجريات األمور في  اللذين خففت منهما سيطرة  والتناحر 

للبالد.
الرهان التركي على المنظمات اإلنسانية للتسويق لصورة رالبالد يبقى مشروعا في بلد 
يسير بشكل إيجابي على طريق النمو وفق األرقام الرسمية، وكل بلد في وضع تركيا ربما 
سيعتمد نفس االستراتيجيات لنشر صورته في الخارج، لكن االستراتيجية  التي اعتمدتها 

التركية  والتنسيق  التعاون  منظمة  بها 
والتنمية  العدالة  حزب  صعود  منذ  »تيكا« 
إلى الحكم في البالد كانت التسويق لصورة 
مظهر  في  وإظهاره  الخارج  في  أوردوغان 
يبخل  ال  الذي  الجديد  اإلسالمي  الزعيم 
على أي بلد مسلم وحتى غير مسلم يعيش 
أزمات داخلية، وما تقوم به المنظمة في ليبيا 
المشروع  يتنّزل بشكل طبيعي ضمن ذلك 
القبول  يلقى  يعد  لم  أنه  واضحا  بدا  الذي 
انكشاف  بسب  العام  العربي  المزاج  لدى 
التي  المنطقة،  في  التركية  المخططات 
والفوضى  االنقسام  من  حالة  في  تسببت 
في  الحال  عليه  كان  كما  األهلي  والتحارب 

ليبيا.

 
وكالة التعاون والتنسيق »تيكا« كانت جزءا من التدخل 
التركي في ليبيا؛ في ظاهر أنشطتها اهتمام بالعمل 
أنها جزء من المشروع  الواقع  اإلنساني والمدني، لكن 
في  فهي  السياسي،  لإلسالم  الداعم  األوردوغاني 
ارتباط تام برئاسة الوزراء ووزارة الخارجية التركيتين وهي 
التركية  للسياسة  التسويق  يتم  خاللها  ومن  واجهتهما 

ولحزب العدالة والتنمية وزعيمه رجب طيب أردوغان.
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أحمد نظيف

يبدو أن الحرب في سوريا بدأت تضع أوزارها، بعد أن نجح العراق نسبيًا، في تحويل خالفة داعش 
تواجه  مازالت  المنطقة  على  تدفقت  التي  الجهادية  الجموع  لكن  األوصال.  مقطع  تنظيم  مجرد  إلى 
مصيراً غامضًا. فاألعداد الكبيرة التي نجت من القتل تحصن بعضها بآخر معاقل الجماعات الجهادية 
المقاتلين،  المئات من هؤالء  تأوي تركيا  فاليوم  التركية.  األراضي  إلى  اللجوء  اآلخر،  فضل  والبعض 
وتستقبل يوميًا العشرات منهم فارين من الهزائم مع عوائلهم. كما أن السلطات التركية ال تصنف كل 
الجماعات كتنظيمات إرهابية، باستثناء تنظيم داعش. والكثير من هذه الجماعات تملك ممثلين لها 

ومكاتب داخل األراضي التركية.

المشروع التركي لنقل 
الجهاديين إلى شمال 
إفريقيا عبر السودان

»الترانسفير الجهادي«:

،،
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الدور الذي تلعبه تركيا طيلة السنوات الماضية في عالقة 
باكستان  لعبته  الذي  نفسه  الدور  هو  السوري،  بالملف 
خلفية  قاعدة  إلى  تحولت  عندما  األفغانية،  الحرب  خالل 
لنشاط األحزاب الجهادية األفغانية ضد التواجد العسكري 

السوفياتي بداية من العام 1979.

فالدور الذي تلعبه تركيا طيلة السنوات الماضية في عالقة بالملف السوري، هو 
الدور نفسه الذي لعبته باكستان خالل الحرب األفغانية، عندما تحولت إلى قاعدة 
خلفية لنشاط األحزاب الجهادية األفغانية ضد التواجد العسكري السوفياتي بداية 
والذين عرفوا  العربية،  الدول  القادمين من  للمقاتلين  1979، كما كانت معبراً  العام  من 
الحقًا باألفغان العرب. في بيشاور الباكستانية على الحدود مع أفغانستان كان األالف من 
الواليات  وكانت  األفغاني  للداخل  ويتسربون  يقيمون  العربية  اإلسالمية  الحركات  أعضاء 
الصواريخ  إلى  وصواًل  المال  من  بدايًة  والدعم  العون  أشكال  كل  لهم  تقدم  المتحدة 
ورئيس  الله عزام، مؤسس  اإلخواني عبد  الفلسطيني  أميرهم  للطائرات. وكان  المضادة 
»الملحدين  لجهاد  والفتاوى  المال  يجمع  العالم  في  يتجول  المجاهدين،  خدمات  مكتب 
الروس«، فيما غرقت وسائل اإلعالم األمريكية في إسباغ شعارات من نوع »مقاتلون من أجل 
الحرية« على هؤالء الجهاديين. كما أن أسامة بن الدن نفسه قد مر من هذا الطريق وفي 
هذا الزخم الجهادي المدعوم أمريكيًا قد أسس تنظيم القاعدة الذي سيتحول بعد سنوات 

قليلة إلى أكبر أعداء أمريكا.
لكأن التاريخ يعيد نفسه في شكل مأساة. لعبت تركيا منذ أواخر العام 2011 إلى اليوم 
السورية  الجهادية  الجماعات  لنشاط  خلفية  قاعدة  إلى  تحولت  نفسه.  الباكستاني  الدور 
السوري  الداخل  إلى  للوصول  األجانب  المقاتلين  من  لألالف  ومعبراً  محطة  وشكلت 

واالنضمام للقاعدة وداعش وارتكاب أبشع 
كانت  أفغانستان  في  حصل  وكما  الجرائم. 
وليس  وداعمًا.  مخططًا  المتحدة  الواليات 
أدل على ذلك االعتراف الذي أدلى به رئيس 
الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم في 
مقابلة مع قناة بي بي اس األميركية عندما 
سورية  في  األخطاء  ارتكب  »الجميع  إن  قال 
في  عملنا   )...( األميركيون  فيهم  بمن 
والثانية  األردن  في  واحدة  عمليات،  غرفتي 

في تركيا«.  
الماضي  القرن  تسعينات  بداية  في 
أوزارها،  وضعت  قد  األفغانية  الحرب  كانت 
وانطلقت حرب أخرى في البالد بين األحزاب 

التي قاتلت السوفيات من أجل السلطة، وبدأت خيبة األمل واإلحباط يتسربان  اإلسالمية 
لجمع األفغان العرب الذين كانوا يمنون النفس بقيام »دولة إسالمية« تحتضنهم من حالة 
الشتات التي يعيشونها، هربًا من الدول التي أتوا منها ومن المالحقات األمنية. تفرق هذا 
المرحلة  أبو مصعب السوري عن هذه  القاعدة  القيادي في  إلى دروب شتى. يطلق  الجمع 
اسم مرحلة الشتات والمالذات اآلمنة المؤقتة. قسم كبير من هذا الجمع عاد إلى بلده دون 
أي مشاكل ودون مالحقة أمنية، وقسم آخر عاد إلى بالده ليطلق حركة جهادية ضد الدولة 
من أجل إسقاطها وبناء الدولة اإلسالمية الُمحتكمة إلى الشريعة اإلسالمية كما حدث في 
الجزائر. القسم الثالث خير االستفادة من فرص اللجوء السياسي التي كانت بعض الدول 

األوروبية تمنحها آنذاك، كبريطانيا وإسبانيا والدول اإلسكندنافية.
لكن أبا مصعب يلفت إلى أن مجموعة أخرى توجهت إلى السودان التي كانت حكومة البشير 
مؤيَّدة من حليفها الترابي قد استولت فيها على الحكم موصلة الحركة اإلسالمية الرئيسية 
فيها إلى السلطة في العام 1989. والتي كان من سياستها خالل مرحلة )1991-1995(، 
فتح الباب للتنظيمات الجهادية لالنتقال إلى السودان، حيث انتقل عدد مهم من الجهاديين 
في  اإلسالمية  والجماعة  المصري  الجهاد  تنظيمات  قيادة  طليعتهم  في  وكانت  هناك  إلى 
مصر، وأسامة بن الدن وقياديو تنظيم القاعدة، باإلضافة إلى الكتلة الرئيسية من قيادة 
الجماعة المقاتلة في ليبيا وجهاديين من جنسيات أخرى. في هذه األثناء، وتحديداً في العام 
1992، اندلعت الحرب العرقية في منطقة البلقان، فشكلت لألفغان العرب هبة من السماء، 
لمواصلة »الجهاد« فتوجه القسم األخير من الجمع الذي تفرق على أبواب كابل إلى »البوسنة 
والهرسك« »نصرًة للمسلمين«. وكما حدث في أفغانستان، أخذ الصراع هناك طابعًا دينيًا 
في  قاتلوا  الذين  التونسيين  الجهاديين  من  كبيراً  جمعًا  داخله  ضم  القسم  هذا  مقدسًا. 
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أفغانستان، ولم يجدوا غير البوسنة وجهة لهم بسبب المالحقات األمنية التي تنتظرهم في 
تونس، فقد كان أغلبهم من المنتمين إلى الجبهة اإلسالمية التونسية المحظورة.

بعد حوالي ربع قرن، مازال عمر البشير في السلطة. أصبح اليوم منفرداً بها دون الترابي 
الذي رحل عنها وعن الدنيا. وقبل أن يسدل الستار نهائيًا عن الحرب في سوريا، أصبحت 
في  العواقب.  محسوبة  غير  التدخل  سنوات  خلفتها  التي  األمنية  التركة  في  تفكر  تركيا 
العالم مستعدا  الخيارات أمام المقاتلين األجانب أكثر حرية وكان  التجربة األفغانية كانت 
الحرية«  »مقاتلي  من  ضربات  بعد  تتلّق  لم  المتحدة  الواليات  وكانت  الحروب  من  للمزيد 
الذين كانت تدعمهم. لكن عالم اليوم أصبح أكثر ضيقًا، ومع ذلك يجب أن يجد األتراك 

حاًل، كما وجده الباكستانيون قبلهم، وإن لم يعصمهم من الضربات.
في محطته األولى ضمن جولة إفريقية قصيرة، حقق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان 
في السودان كسبًا استراتيجيًا كبيراً بعد أن ظفرت بالده بامتياز إدارة جزيرة سواكن على 
البحر األحمر قبالة الجزيرة العربية وغير بعيد عن مصر. كسبت تركيا السودان إلى جانبها 
21 اتفاقية بين الطرفين أبرزها  في المحور التركي القطري اإلخواني. وتم توقيع إجمالي 
اتفاق حول إنشاء مجلس للتعاون االستراتيجي. وزار أردوغان برفقة نظيره السوداني جزيرة 
سواكن حيث تنفذ وكالة التعاون والتنسيق التركية »تيكا« مشروعا لترميم اآلثار العثمانية، 
وتفقد الرئيسان خاللها مبنى الجمارك والمسجدين التاريخيين في الجزيرة. هذه المكاسب 

التركية  التجارية واالستراتيجية والسياسية 
في السودان، جاءت في وقت تبدو فيه تركيا 

في أمس الحاجة إلى هذا التحالف.
إلى  عادت  األردوغانية  تركيا  أن  يبدو 
لتفتش عن حل لمعضلة  القديمة  الخزائن 
سودان  أن  ووجدت  األجانب،  المقاتلين 
محطة  أخرى  مرة  يكون  أن  يمكن  البشير 
المقاتلين  من  لألالف  مؤقتًا  مستقراً  أو 
أن  يمكن  الذين  األجانب،  الجهاديين 
الليبية  الجبهة  شطر  وجوههم  ييمموا 
البشير  وأن  خاصة  مستعرة،  مازالت  التي 

الدور  اليوم  إلى   2011 العام  ــر  أواخ منذ  تركيا  لعبت 
لنشاط  خلفية  قاعدة  إلى  تحولت  نفسه.  الباكستاني 
ومعبرًا  محطة  وشكلت  السورية  الجهادية  الجماعات 
لألالف من المقاتلين األجانب للوصول إلى الداخل السوري 

واالنضمام للقاعدة وداعش وارتكاب أبشع الجرائم.
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التركي  المحور  في  جانبها  إلى  السودان  تركيا  كسبت 
اتفاقية   21 إجمالي  توقيع  وتــم  اإلخــوانــي.  القطري 
للتعاون  مجلس  إنشاء  حول  اتفاق  أبرزها  الطرفين  بين 

االستراتيجي.

حفتر.  خلفية  المشير  هو  مشتركًا  عدواً  هناك  يملكان  اإلخوانية،  بخلفيتهما  وأردوغان، 
تركيا نفسها التي تستقر فيها قيادات الجماعة الليبية المقاتلة منذ أكثر من سنة ونصف 
نظام  سقوط  أعقاب  في  الدولة  خزائن  من  غنمتها  التي  الطائلة  أموالها  معها  وتسقر 
الوسيلة في  وأردوغان،  البشير  الرجالن،  يعدما،  ولن   .2011 العام  القذافي خريف  العقيد 
إيجاد الغطاء المناسب لنقل هؤالء المقاتلين، تحت طائلة االستثمار االقتصادي أو األعمال 
التجارية التي تقوم بها تركيا في السودان. فأسامة بن الدن، زعيم تنظيم القاعدة عندما 
بالدوافع  البشير استقباله  الخرطوم برر  التسعينات نحو  الطائلة في  نقل تنظيمه وأمواله 
يمكن  كما  المجءي.  في  الرئيسي  السبب  ليست  ولكنها  حقيقية  كانت  التي  االقتصادية، 
في  العصابات،  حرب  في  والمتمرسة  والمدربة  المسلحة  البشرية  القوى  هذه  تستغل  أن 

نزاعات شتى يمكن أن تندلع في أي وقت في المنطقة، وفي عموم إفريقيا.
المغرب  منطقة  في  مستقباًل  الجهادية  التهديدات  بتصاعد  توقعات  مع  ذلك  ويترافق 
حرب  محاكاة  عملية  وضعت  قد  األمريكية  الدفاع  وزارة  أن  حتى  إفريقيا،  وغرب  العربي 
أدارها في عام 2016 طالب وأعضاء هيئة تدريس من الكليات العسكرية األمريكية، ضمن 
»البرنامج االستراتيجي البحري والجوي الخاص«، توقعت خاللها حربًا طاحنة تدور رحاها في 
غرب القارة اإلفريقية وفي منطقة المغرب العربي بين تحالف عسكري تقوده واشنطن ضد 
الواليات  داخل  الجماعات  هذه  ستنفذها  هجمات  على  رداً  المنطقة  في  جهادية  جماعات 

المتحدة، وفقًا لتحقيق نشرته مجلة The Intercept في أكتوبر2017.
على  تقوم  أنها  غير  اليقينية،  تدعي  وال  معلومات  على  تقوم  ال  المقالة  هذه  أن  صحيح 

شواهد  من  العديد  تدعمها  فرضية 
الحاضر ودروس الماضي. لكنها إن صحت، 
فإنها ستكون بمثابة انفتاح لبوابات الجحيم 
إلى  الماء  من  األفريقي  الشمال  دول  على 
مستقباًل  ستطال  مفاعيلها  إن  بل  الماء، 
القارة  وغرب  الصحراء  جنوب  إفريقيا  دول 
السمراء، فهذا الترانسفير الجهادي الكبير، 
تعطش  يقابله  التاريخ،  في  األكبر  ولربما 

أمريكي للحضور عسكريًا في القارة.
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محمد بالطّيب

بعد سقوط نظام معّمر القّذافي، خرجت الكثير من الّشخصيات الليبية المؤثرة في أحداث الحرب 
األهلية، لتروي شهاداتها عن أحداث »الّثورة«. كانت سياقات التمجيد والثناء غالبة في كل خطابات هذه 
بـ«سقوط  الشاشات  عبر  المتلفزة  الغامرة  الّنشوة  إيقاع  على  ذكرياتها  تتلو  وهي  »الثورية«  الزعامات 
الطاغية«، حينها خرج علي الصالبي أحد أهم رموز اإلسالم السياسي في ليبيا ليحكي عن الّدور التركي، 
وعن أردوغان وحماية مصراتة بخلفّية أّن سّكانها من »األتراك«! هكذا بكل بساطة ألقى الصالبي في 

غمار نشوة »الّنصر« شهادته عن الّدور التركي في »الثورة الليبية«.

سياسة االستثمار
في الخراب!

»الدور التركي في ليبيا:

،،
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الله«،  لوجه  »تصطاد  السياسة  عالم  في  قطط  فال  كثيًرا،  المعطيات  تختلف  لم  وبعدها 
وحين  العثمانّية،  بمخالبه  الليبي«  »الّصيد  من  جزءا  يأخذ  أن  يريد  أصبح  التركي  والقط 
ارتسمت الخيوط وتوضحت الصورة وبانت الخنادق واالصطفافات، ظهر الّدور التركي جليا 

بأطماعه االقتصادية والسياسّية في ليبيا.
وفي الحقيقة، ال تخفي تركيا أبًدا دعمها وتأييدها للجماعات اإلسالمّية في العالم العربي 
يقّدم  البالد  في  الحاكم  والتنمية  العدالة  فحزب  المسلمين.  اإلخوان  جماعة  رأسها  وعلى 
نفسه على أنه »حزب إسالمي« وزعيمه ورئيس البالد رجب طيب أردوغان يحرص على تقديم 

نفسه كزعيم عثماني يريد إعادة أمجاد اإلمبراطورية العثمانية اآلفلة.
حيث  من  العثمانية«  »األهواء  هذه  تستهدفها  التي  المجاالت  أهم  أحد  ليبيا  وتعتبر 
الّدعم الدائم والمتواصل لجماعات االسالم السياسي، وتمويل خطابها السياسي المنحاز 
التي تتقاطع معها  القوى  الّديبلوماسي لكل  الجهوية واإليديولوجّية ودفعها  للميليشيات 
السلع  أمام  الموانئ  وفتح  اإلعمار  إعادة  ومشاريع  األسواق  لها  يوفر  دعم  التوجهات.  في 
المتدفقة وعائدات مالية واقتصادية رهيبة، ومجاال للنفوذ في بلد يعتبر من اكثر البلدان 

اهمية واستراتيجية في البحر المتوّسط.
معاركها  كل  في  الجماعات  هذه  الى  انحيازها  تخفي  ال  أيًضا  الخارجّية  تركيا  سياسة 
وحروبها ضد دولها أو الكيانات السياسية المخالفة لها، فمن انحيازها إلى جانب الجماعات 
اإلسالمّية في ليبيا ودعمها لهم في حرب العام 2011 ضد الّدولة ليبية، وصوال إلى إعالنها 
دعم الرئيس المصري األسبق محّمد مرسي وجماعة اإلخوان المسلمين في مصر، والى 
الحرب  في  المباشرة  العسكرية  ومشاركتها  بل  سوريا  في  الجهادية  للجماعات  دعمها 
بشكل  المنطقة  في  التركّية  السياسة  ترتسم  سنوات،  سبع  من  أكثر  منذ  هناك  الّدائرة 
في  والجهادي  السياسي  اإلسالم  جماعات  وبين  بينها  قائم  تحالف  عن  يعّبر  وجّلي،  واضح 

العالم العربي.
النظام  تركيبة  أّن  عن  الّنظر  وبغض 
التركي ذاته وكذلك حزب العدالة والتنمية 
رجال  قوامه  فقري  عمود  في  يقومان 
سياساتها  في  تركيا  يمّيز  ما  فإّن  األعمال، 
الّدائم  سعيها  هو  )واالقتصادية(  الخارجّية 
خالل  من  الخارجّية  األسواق  في  للتوّسع 
طويلة  سنوات  منذ  تسعى  وهي  التجارة، 
العالم  دول  في  جديدة  أسواق  فتح  إلى 
المال  رأس  بعقلّية  مدفوعة  خاصة،  الثالث 

 
بعد سقوط نظام معّمر القّذافي خرج علي الصالبي أحد 
الّدور  عن  ليحكي  ليبيا  في  السياسي  اإلسالم  رموز  أهم 
التركي، وعن أردوغان وحماية مصراتة بخلفيّة أّن سّكانها 

من »األتراك«!
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المجبولة دوما على مزيد التوّسع والربح.
قراءة  يمكن  وال  التركّية،  األطماع  تستهدفها  التي  األسواق  أهم  كأحد  افريقيا  وتبدو 
الّدور التركي في ليبيا منذ العام 2011 خارج اعتبارين اثنين وهما الّرغبة في االستثمار في 
ليبيا )وخاصة مشاريع إعادة اإلعمار( وثانًيا )وخاصة( إزاحة أحد أهم العقبات في القارة وهو 

العقيد معّمر القّذافي صاحب النفوذ الكبير في إفريقيا.
إيديولوجّية ليسهل  التاريخ( تحتاج لمحامل  التوّسعّية كانت دوًما )وعبر  المشاريع  هذه 
أوتار  على  عازفة  القديم،  العثماني  وتراثها  »اإلسالم«  على  التركي  الّرهان  فكان  تمريرها، 
اإلسالم السني ودعم الجماعات اإلسالمّية لتسهيل تمرير مشاريعها التوسعّية )االقتصادّية 

في جوهرها(.
هذه الّنزعة التوسعّية توازيها نزعة استقطاب كبير للرسمايل واالستثمارات إلى األسواق 
التركّية لتقوية االقتصاد المحّلي، غير أّن هذا أيًضا لم يخرج عن دوائر اإليديولوجيا حيث 
واإلسالميين،  اإلخوان  األعمال  لرجال  عاصمة  إلى  السياسة،  نفس  ضمن  تركيا،  تحّولت 
من  المليارات  فيها  ويستثمرون  الصعبة،  العمالت  من  ضخمة  أموالهم  فيها  يخزنون 

الّدوالرات في مختلف المجاالت.
بهذا المعنى ال يمكن قراءة الّدور التركي في ليبيا، خارج استثمارها المالي في الخراب 
باستقطابها  أو  أفريقيا،  ودخول  اإلعمار  وإعادة  األسواق  عن  بحثها  اتجاه  في  إّما  الليبي، 

وتدوير  والجهادّية  اإلخوانية  للرساميل 
المال الليبي المهّرب في اقتصادها المحّلي، 
التي  الوجهات  أهم  أحد  تركيا  تمّثل  حيث 
الستثمار  ليبيا  في  اإلسالميون  يحّبذها 
الحرب  من  غنموها  التي  الكبيرة  أموالهم 
7 سنوات، شركات  الطويلة المستعرة منذ 
وماليين  كبيرة  إعالمّية  ومؤسسات  كبرى 

الدوالرات التي ُتخّزن في البنوك التركية.
موقع  نشر   2016 العام  من  يوليو  في 
تركي  دور  عن  تكشف  وثيقة  ويكيليكس 
بلحاج  الحكيم  عبد  الليبي  أموال  نقل  في 
المقاتلة  الليبية  للجماعة  السابق  المسؤول 

 
هذه  تستهدفها  التي  المجاالت  أهم  أحد  ليبيا  تعتبر 
والمتواصل  الدائم  الّدعم  حيث  من  العثمانية«  »األهواء 
السياسي  وتمويل خطابها  السياسي،  االسالم  لجماعات 
ودفعها  واإليديولوجيّة  الجهوية  للميليشيات  المنحاز 
في  معها  تتقاطع  التي  القوى  لكل  الّديبلوماسي 

التوجهات.



27 الخميس  ٢4   مايو  ٢0١٨             العدد: 30 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

حيث كشف الموقع عن رسالة صادرة عبر البريد اإللكتروني من عبد الحكيم بلحاج 
سنة 2013 جاء فيها »أنا عبدالحكيم بالحاج، قائد المجلس العسكري، حصلت على 
والصناعة، ال يشك في  التجارة  عبر صديق سري من غرفة  التواصل معك  عنوان 

قدرتك على التعامل مع التحويالت المالية«.
ويتابع عبد الحكيم بلحاج في رسالته المؤرخة بتاريخ نهاية آب/أغسطس 2013 بالقول: 
75 مليون دوالر، قمنا  العزيزية وجدنا خزنة معدنية تحوي مبلغ  لباب  الثوار  اقتحام  »بعد 
مالية  شركة  إلى  دوالر  مليون   15 البالغة  حصتي  إخراج  في  ونجحت  بيننا،  فيما  بتوزيعها 

بمساعدة شركة خاصة في ليبيا، الصفقة كانت ناجحة تمامًا«.
وإسالميي  تركيا  بين  المصالح  تقاطع  عن  جلي  بشكل  تكشف  الوثائق  من  العينة  هذه 
ليبيا، حيث يتم تبادل المنافع االقتصادية داخل لعبة اإليديولوجيا المتمثلة في توفير الغطاء 
السياسي للجماعة اإلسالمّية بشكل الذي يجعلها مصدًرا للرّبح المالي التركي وما يسهل 
لها هي نفسها تهريب أموالها واستثمارها في مناخ آمن بعيدا عن الفوضى الليبية التي 
ساهمت فيها تركيا نفسها، وبعيدا عن معاناة االقتصاد الليبي المحّلي المنهار، وعن معاناة 

الواقف لساعات طويلة في  الليبي  المواطن 
طوابير المصارف والبنزين والخبز. 

وتتنّوع االستثمارات الليبية في تركيا بين 
شركات الخدمات والسياحة وأيًضا )وخاصة( 
تستفيد  حيث  اإلعالمّية،  المؤسسات 
اإلخواني  الخط  ذات  اإلعالمّية  المؤسسات 
السياسي  الّدعم  من  عموما  واإلسالمي 
الجماعات من  به هذه  الذي تحظى  الكبير 
مؤسساتها  لتركيز  التركّية  الّدولة  قبل 
والمعارك  الصراعات  عن  بعيدا  اإلعالمّية 
خطابها  تقديم  يمكنها  وحيث  ليبيا،  في 
القوانين  ضوابط  كل  عن  بعيدا  الموّجه 
حيث  )غالبا(،  تحريضّية  وبطريقة  المحلّية، 
الّطرفين،  بين  المصالح  أخرى  مّرة  تتقاطع 
الخناق  عليها  ضاق  التي  الجماعات  فهذه 
لها  يوّفر  تبحث عن مكان  البالد،  كثيرا في 
األمان لمواصلة بّث خطابها الموّجه، بينما 
يدعمون  محليين  شركاء  عن  تركيا  تبحث 
يستثمرون  أّنهم  كما  ليبيا،  في  مشروعها 
في  الّدوالرات  من  الكبيرة  الماليين  تلك 
بالفائدة  النهاية  في  تعود  تركّية  بنوك 
عائدات  لها  وتوّفر  المحّلي  اقتصادها  على 
ضخمة من العملة الّصعبة، في وقت ال يجد 
فيه المواطن الليبي البسيط دوالرات قليلة 

في مصارف البالد. وبالتوازي كشفت عديد التقارير االعالمية عن دعم عسكري للجماعات 
االسالمية في ليبيا، خاصة الجماعات الجهادية منها، حيث تم إيقاف جرافات تركية تحمل 
أسلحة ثقيلة ومعدات عسكرّية متجهة الى ليبيا في وقت تخوض فيه البالد حربا مفتوحة 
ضد هذه الجماعات التي بدأت تخسر نفوذها الواسع الذي حققتها بعد العام 2011 بدعم 

من تركيا نفسها.
قبل  من  خاصة  البالد،  في  االرهاب  وتمويل  بدعم  محلّية  اتهامات  أيًضا  تركيا  وتواجه 
الخطاب  أبدا  يخفى  ال  حيث  الجماعات،  هذه  بدعم  وقطر  يتهمها  الذي  الليبي،  الجيش 
ليبيا،  في  االسالمية  الجماعات  جنب  الى  والمصطف  الليبي  الجيش  ضد  المنحاز  التركي 
خطاب  وهو  حاد،  بانقسام  المأزومة  البالد  في  التركي  الّدور  حقيقة  يفضح  خطاب  وهو 
بحجم الرهان على هذه الجماعات التي تضمن عدم استقرار وتؤبد حالة الفوضى والّدمار 
والخراب الذي تستثمر فيه تركيا لربح مشاريع اعادة االعمار وبيع السالح وجلب االستثمارات 

الى أسواقها المحلية.

 
استثمارها  خارج  ليبيا،  في  التركي  الّدور  قراءة  يمكن  ال 
المالي في الخراب الليبي، إّما في اتجاه بحثها عن األسواق 
للرساميل  باستقطابها  أو  أفريقيا،  ودخول  اإلعمار  وإعادة 
في  المهرّب  الليبي  المال  وتدوير  والجهاديّة  اإلخوانية 

اقتصادها المحلّي.

تتنّوع االستثمارات الليبية في تركيا بين شركات الخدمات 
حيث  اإلعالميّة،  المؤسسات  )وخاصة(  وأيًضا  والسياحة 
اإلخواني  الخط  ذات  اإلعالميّة  المؤسسات  تستفيد 
الذي  الكبير  السياسي  الّدعم  من  عموما  واإلسالمي 

تحظى به هذه الجماعات من قبل الّدولة التركيّة.
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عندما فتح القذافي 

أبواب ليبيا ألردوغان 

الحبيب األسود 

يبدو أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي كان مخدوعا في أغلب أصدقائه، ومنهم رجب طيب أردوغان، 
الرئيس التركي، الذي فتح أمامه أبواب ليبيا لالستثمار والعمل وترويج السلع والبضائع التركية، وفرضه ضيفا 
مبجال على القمة العربية بسرت، وأوصى بمنحه جائزة القذافي لحقوق اإلنسان، ورأى فيه زعيما يناضل في 

،،سبيل الحرية والعدل وكرامة الشعوب.
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مخدوعا  القذافي  معمر  الراحل  الليبي  الزعيم  كان 
الذي  أردوغــان،  طيب  رجب  ومنهم  أصدقائه،  أغلب  في 
السلع  وترويج  والعمل  لالستثمار  ليبيا  أبواب  أمامه  فتح 
والبضائع التركية، وفرضه ضيفا مبجال على القمة العربية 

بسرت، وأوصى بمنحه جائزة القذافي لحقوق اإلنسان.

2010 أعلنت  نوفمبر   25 ففي 
لجائزة  الدولية  الشعبية  اللجنة 
عن  اإلنسان،  لحقوق  القذافي 
اإلنسان  لحقوق  القذافي  جائزة  منحها 
رجب  تركيا  وزراء  لرئيس   ،2010 للعام 
اللجنة  مصادر  وقالت  أردوغان.  طيب 
لمواقفه  تقديراً  يأتي  الجائزة،  منح  إن 
الشعب  قضية  نصرة  في  الشجاعة 
والبسطاء،  للفقراء  وانحيازه  الفلسطيني، 
ولنضاله المستمر من أجل احترام حقوق 
أن  وأوضحت  وقيمها.  وثقافاتها  الشعوب 
الدولية  الشعبية  للجنة  التنفيذي  المكتب 
برئاسة  اإلنسان،  لحقوق  القذافي  لجائزة 
القرار  الرئيس بأحمد بن بلهآ، اتخذ هذا 
الرابع  بتاريخ  اجتماعه  في  باإلجماع، 
بمقر  الماضي  تموز  شهر  من  والخامس 
منظمة شمال- جنوب 21، الذي خصصه 
هذا  الجائزة  لنيل  الترشيحات  لدراسة 

العام. 
جائزة  االنسان  لحقوق  القذافي  وجائزة 
او  ألشخاص  عام  كل  كانت تمنح  سنوية 
في  انجازات  حققت  منظمات  او  هيئات 
مجال حقوق االنسان.  وكان الزعيم الراحل 
نيلسون مانديال أول من فاز بالجائزة في 
نيلها أطفال  على  توالى  ثم   1989 العام 

اإليدز  لمكافحة  األفريقي  والمركز  األصليون،  واألمريكيون  الفلسطينية،  االنتفاضة 
وضحايا حرب البوسنة والهرسك من األطفال، واتحاد األفارقة لحقوق اإلنسان، وأحمد 
بن بلة، الرئيس السابق للجزائر، وغيرهم من الشخصيات السياسية والثقافية الكبرى 

في العالم.
وزراء  رئيس  2010 تسلم  نوفمبر   29 االثنين  مساء  بطرابلس  أقيم  احتفال   وفي 
تركيا رجب طيب أردوغان جائزة القذافي الدولية لحقوق اإلنسان للعام 2010 وذلك 
للفقراء  وانحيازه  الفلسطيني،  الشعب  قضية  نصرة  في  الشجاعة  لمواقفه  تقديرا 
وقيمها.  وثقافاتها  الشعوب  حقوق  احترام  أجل  من  المستمر  ولنضاله  والبسطاء، 
وقد تسلم تلك الجائزة وسط حضور كبير من المسؤولين الليبيين إلى جانب حشد 
من المفكرين والمثقفين واألدباء وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية وطالب كلية 
الدعوة اإلسالمية، وأعضاء الجالية التركية، والمستثمرين ومدراء الشركات التركية 

وعدد من نواب البرلمان التركي.
وأكدت وثيقة الجائزة انه »انطالقا من 
أجل  من  المشتركة  اإلنسانية  المبادئ 
وسالما،  وتضامنا  عدال  أكثر  عالم  خلق 
لجائزة  الدولية  الشعبية  اللجنة  قررت 
الجائزة  منح  اإلنسان  لحقوق  القذافي 
لعام 2010 إلى فخامة السيد رجب طيب 
أردوغان رئيس وزراء الجمهورية التركية، 
إكبارا لمواقفه الشجاعة في نصرة قضية 
بجهوده  واعتزازا  الفلسطيني  الشعب 
المتميزة وحكمته في ترسيخ قيم العدالة 
والبسطاء  للفقراء  وانحيازه  والتنمية 
ألردوغان،  الجائزة  منح  جاء  كما   .«

أردوغان يتسلم جائزة 
القذافي لحقوق اإلنسان
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على  قويا  دليال  الجائزة،  تلك  على  أردوغان  حصول  كان 
متانة العالقات التي كانت تربطه بالزعيم الليبي الراحل، 
دعوته  على  اإلصرار  درجة  إلى  به،  القذافي  انخداع  وعلى 
 27 في  سرت  بمدينة  العربية  القمة  على  ضيفا  للنزول 

مارس 2010.

وبحسب الوثيقة، »تقديرا لنضاله 
حقوق  احترام  أجل  من  المستمر 

الشعوب وثقافاتها وقيمها«.
تلك  على  أردوغان  حصول  وكان 
العالقات  متانة  على  قويا  دليال  الجائزة، 
الليبي  بالزعيم  تربطه  كانت  التي 
إلى  به،  القذافي  انخداع  وعلى  الراحل، 
ضيفا  للنزول  دعوته  على  اإلصرار  درجة 
في  سرت  بمدينة  العربية  القمة  على 
األتراك  تغلغل  كما   ،2010 مارس   27
البناء  الليبي، حتى شركات  االقتصاد  في 
تملك  كانت  ليبيا  في  العاملة  التركية 
استثمارات بقيمة 15 مليار دوالر، حسبما 

تشير البيانات االقتصادية في أنقرة.
أردوغان  مع  مباحثات  القذافي  معمر  الليبي  الزعيم  2009 أجرى  نوفمبر   25 وفي 
أن  الليبية  األنباء  وقالت وكالة  أيام،  ثالثة  تستغرق  لليبيا  رسمية  أدى بزيارة  عندما 
أردوغان عبر عن تقديره للرؤية التي طرحها القذافي في خطابه أمام الجمعية العامة 

لألمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالعضوية الدائمة في مجلس األمن.
وقبل ذلك أجرى رئيس الوزراء التركي الذي كان برفقة وفد عالي المستوى يضم 
المحمودي  البغدادي  الليبي  نظيره  مع  مباحثات  األعمال،  رجال  من  و150  وزراء 
االستثمارات  حجم  وزيادة  تطويره،  وآفاق  الثنائي  التعاون  عالقات  فيها  استعرضا 
المشتركة والتجارة الخارجية بين الجانبين بينما عبر وزير الطاقة التركي آنذاك تانر 
الشركات  رغبة  غانم،  شكري  الليبية  النفط  مؤسسة  رئيس  مع  اجتماع  بعد  يلدز 
محمد  معتوق  الليبي  الوزير  وقال  ليبيا،  في  والغاز  النفط  قطاع  في  للعمل  التركية 
معتوق الذي كان يتولى رئاسة لجنة الصداقة الليبية التركية، إن الوفد التركي أبلغ 
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أن تركيا بحاجة إلى شراء أكبر قدر ممكن من 
النفط الليبي من خالل اتفاقات مباشرة. وكانت تلك الزيارة األولى على مستوى رئيس 

الوزراء بعد زيارة نجم الدين أربكان إلى طرابلس عام 1996.
 وحتى ذلك التاريخ كانت تركيا تعد ثاني أكبر دولة مستثمرة في ليبيا بعد روسيا 
نفذتها  التي  اإلنشائية  المشاريع  قيمة  وصلت  حيث  اإلنشائية  المقاوالت  قطاع  في 
إلى  تطمح  وكانت  دوالرات،  مليارات   8 2008 الى  إلى   202 من  التركية  الشركات 
خطة  الليبية  للثورة  األربعين  الذكرى  بمناسبة  القذافي  بعد إعالن  األولى  المرتبة 

استثمارية خمسية مقدارها 160 مليار دوالر اعتبارا من عام 2009.
وفي السابع من إبريل 2010، قال إبراهيم حافظ رئيس اللجنة التسييرية لمجلس 
رجال األعمال الليبيين آنذاك، في كلمته بمناسبة افتتاح المنتدى االقتصادي الليبي 

الفرص  إن  بطرابلس،  الثاني  التركي 
متاحة أمام الشركات التركية للمساهمة 
في تنفيذ المشاريع في ليبيا وزيادة حجم 
للوصول  البلدين  بين  التجاري  التبادل 
مليارات   10 وهو  المستهدف  الرقم  إلى 

دوالر سنويا. 
الوفد  زيارة  أن  ابراهيم  وأكد 
االقتصادي التركي ستساهم في توطيد 
البلدين،  بين  والتعاون  الصداقة  روابط 
للعالقات  جديدة  دفعة  وستعطي 
المستوى  إلى  والتجارية  االقتصادية 
بين  السياسية  العالقات  بلغته  الذي 
البلدين، مشيرا إلى الزيارتين اللتين قام 
أوردغان،  الوزراء رجب طيب  رئيس  بهما 

البغدادي المحمودي
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ووضعه مع الزعيم الليبي معمر القذافي إطار العالقات المتميزة بين البلدين.
اقتصاديا  انفتاحا  ليبيا  فيه  تشهد  وقت  في  تأتيان  الزيارتين  هاتين  أن  وأضاف 
بعد أن قامت بعدة إصالحات اقتصادية من أجل تطوير اقتصادها، مذكرا في هذا 
الصدد بسن العديد من القوانين، وإصدار القرارات الالزمة من أجل تطوير االقتصاد 
وتشجيع  الخاص  القطاع  ودعم  واإلنتاج،  الشعبية  الملكية  قاعدة  وتوسيع  الليبي، 
االستثمار األجنبي وتأسيس سوق األوراق المالية وإصالح النظام المصرفي، وإنشاء 
مناطق للتجارة الحرة، وتأسيس شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، والشروع 
تنمية  إلى  تهدف  دينار  مليار   150 من  أكثر  قيمتها  تبلغ  طموحة  تنمية  تنفيذ  في 
البالد وتنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد على النفط كمصدر وحيد والى تطوير 
والمطارات  الموانئ  وتطوير  المساكن  آالف  وبناء  والطاقة،  التحتية  والبنية  السياحة 
والطرق واالتصاالت وإقامة مشاريع زراعية وصناعية إلنتاج السلع لالستهالك المحلي 

والتصدير.
وأشار حافظ في كلمته إلى أن األسواق 
التركية، مبرزا  الليبية مفتوحة للمنتجات 
الشمالية ومدخال  أفريقيا  بوابة  ليبيا  أن 
مذكرا  االورمتوسطية،  العربية  لألسواق 
ومساهمته   5 رقم  االستثمار  بقانون 
عديدة،  استثمارية  مشاريع  خلق  في 
داعيا في نفس الوقت الشركات التركية 
يضمنها  التي  الحوافز  من  لالستفادة 
مع  شراكة  في  للدخول  القانون  هذا 
صناعات  إلنشاء  الليبي  الخاص  القطاع 
مجال  في  وخاصة  ليبيا  في  مختلفة 

أروغان والبغدادي 
يدشنان مشروعا مشتركا 
في ليبيا 2009

القذافي  مع  تركيا  ارتبطت  السياسي،  الصعيد  على 
بعالقات يمكن وصفها بالتاريخية، ومن محطاتها الهامة 
التّدّخل  أثناء  تركيا  جانب  إلى  الراحل  العقيد  وقوف 
الليبية  1974، وتعزيز العالقات  العسكري في قبرص عام 
والتنمية  العدالة  حزب  عهد  في  كبير  بشكل  التركية 

اإلخواني.
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والسياحة  والزراعة  البناء  مواد 
المشاريع  تنفيذ  في  والمساهمة 
فرص  وخلق  المختلفة  التنموية 

العمل للمواطنين الليبيين.
استعداد  حافظ  ابراهيم  وأبدى 
في  للمساهمة  الليبي  األعمال  مجلس 
هذا  لتحقيق  المبذولة  الجهود  إنجاح 
الوفود  زيارات  تبادل  خالل  من  الهدف 
التخصصية  المعارض  وإقامة  التجارية، 
والندوات  اللقاءات  وعقد  البلدين،  في 
الممكن  والمنتجات  بالسلع  للتعريف 
الضوء  وإلقاء  استيرادها،  أو  تصديرها 
لتعزيز  المتوفرة  اإلمكانيات  على 
شركات  وإنشاء  المشترك،  االستثمار 
مشتركة وتطوير عالقات التعاون بصفة 

عامة بيت تركيا وليبيا.
إلى  جهته  من  تاكال«  »أرسين  وأشار 
تطور العالقات الليبية التركية ومساهمة 
ليبيا  في  التنمية  في  التركية  الشركات 
البلدين،  بين  التعاون  بدفع  يسارع 

مشيرا إلى أن هذه االجتماعات التي تعقد بين الطرفين ستؤدي إلى استكشاف فرص 
جديدة للتعاون، خاصة وأن الشركات التركية قد خبرت السوق الليبية وتعلمت فيها 
شركات  اآلن  أصبحت  وقد  والثمانيات  السبعينات  منذ  تركيا  خارج  االستثمار  طرق 
شهيرة ومعروفة بالجودة. واختتم كلمته باإلشادة بزيارتي رئيس الوزراء رجب طيب 
أوردغان ولقائه بالزعيم الليبي معمر القذافي وبأمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا 
الدكتور البغدادي المحمودي وما أسفر عنها من نتائج طيبة ومثمرة تدفع بتطوير 

التعاون بين البلدين.
وتحدث األستاذ رجب محمد خليل األمين المساعد للهيئة العامة للتمليك واالستثمار 
في ليبيا آنذاك، عن قانون االستثمار الجديد واإلمكانيات المتاحة للشركات التركية 
لالستثمار وكذلك الفرص المتاحة لها إلقامة مشاريع ناجحة في ليبيا من أجل تطوير 
التنفيذ  حيز  دخلت  استثماريا  مشروعا   160 هناك  إن  وقال  البلدين،  بين  التعاون 
،مشيرا الى القوانين والتشريعات النافذة في ليبيا وخاصة قانون الضرائب، والحوافز 
الشركات  مقدمتها  وفي  األجنبية  للشركات  الليبي  االستثمار  قانون  يوفرها  التي 
في  لالستثمار  مشتركة  شركات  وإنشاء  الليبية  الشركات  مع  شراكة  إلنشاء  التركية 

قطاعات النفط وحماية البيئة واالستثمارات.
وتكلم السفير التركي بليبيا خالل تلك الفترة الفانت شاهين عن العالقات الليبية 
التركية، مؤكدا أن جذورها امتدت عبر التاريخ لتكون أرضية للعالقات الثنائية للبلدين، 

ودعا في كلمته الشركات الليبية والتركية 
الرقم  الى  للوصول  حقيقية  شراكة  الى 
الثنائي  التبادل  حجم  في  المستهدف 
10 مليارات دوالر سنويا والذي عبر عنه 
أوردغان.  التركي  الوزراء  رئيس  أيضا 
أحمد  الدكتور  الكلمات  سلسلة  واختتم 
لهيئة  المساعد  األمين  سعد  بشير 
تنمية وتطوير المراكز اإلدارية في ليبيا 
التركية  للشركات  المتاحة  الفرص  عن 
35 شركة منها تشتغل مع  والتي توجد 
المركز بعقود، كما توجد 207 عقود مع 
واصفا  مشتركة،  تركية  ليبية  شركات 

معتوق محمد معتوق 

 2011 أحداث  اندالع  قبيل  مرّشحًا  االستثمارات،  حجم  كان 
للتزايد بسرعة، حيث كانت تركيا تخطط الستثمار 35 مليار 
يورو في البنى التحتية الليبية خالل األشهر العشرة األولى 

من العام 2011. 
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بأنها  التركية  الشركات 
لمشاريع  الفقري  العمود 

المركز في ليبيا.
االستثمارات،  حجم   وكان 
أحداث  اندالع  قبيل  مرّشحًا 
حيث  بسرعة،  للتزايد   2011
كانت تركيا تخطط الستثمار 35 
مليار يورو في البنى التحتية الليبية 
من  األولى  العشرة  األشهر  خالل 
تقرير  في  وجاء   .2011 العام 
أن  تاون«،  »جايمس  لمؤسسة 
تغلغلت  التركية  اإلنشاء  شركات 
عقود  وُوقِّعت  الليبية،  السوق  في 
وبعد   .1970 عام  منذ  ضخمة 
ليبيا  عن  الدولية  العقوبات  رفع 
في عام 2000، ازدهرت المصانع 

لخلق فرص عمل جديدة. 
التركي  االستثمار  يقتصر  ولم 
التحتية  البنى  في  العمل  على 

وبعض المجاالت النفطية، بل تعداه إلى تسلم موظفين أتراك ألسواق ليبية ضخمة. 
اآلن،  مقاولين.  أواًل  ليبيا  إلى  »أتينا  بقوله:  األتراك  المستثمرين  أحد  ذلك  عن  عّبر 
في  الكبرى  التجارية  المراكز  في  للعمل  البلد  إلى  أتراك  تجزئة  تجار  إحضار  نحاول 
لتبلغ ملياري دوالر في عام  إرتفعت  ليبيا  إلى  أن صادرات تركيا  الليبية« حتى  المدن 

 ،2010
دوالر،  مليار   9.8 إلى  ذاته  العام  في  البلدين  بين  التجاري  الّتبادل  مستوى  ووصل 
وأعلنت ليبيا أنها ستقّدم استثمارات بقيمة 100 مليار دوالر للّشركات التركية حتى 
15 مليار  إلى  التشييد وصلت قيمتها  2013، وأعلنت عن استثمارات في قطاع  عام 
دوالر تّم منحها للشركات التركية في هذا المجال. ومنذ عام 2010 دخل حيز التنفيذ 

160 مشروعًا استثمارّيًا تركّيًا في ليبيا.
للمستثمرين  األراضي  من  هكتار  ألف   60 ليبيا  منحت  الزراعي،  المستوى  وعلى 
األتراك. وكان هذا النوع من التعاون مدار نقاش عميق بين وزير الزراعة والشؤون 
المالحة  لشؤون  الليبي  الشعبية  العامة  اللجنة  وأمين  إكر،  مهدي  التركي،  القروية 
2011، حيث كانت ليبيا  والمصادر الحيوانية، أبو بكر مبارك، في طرابلس في يناير 

نحو  تركيا  بوابة  تكون  أن  الى  تسعى 
أفريقيا، الغنية باألراضي الخصبة وخزان 

الغذاء الضخم. 
ارتبطت  السياسي،  الصعيد  وعلى 
تركيا مع القذافي بعالقات يمكن وصفها 
وقوف  الهامة  محطاتها  ومن  بالتاريخية، 
أثناء  تركيا  جانب  إلى  الراحل  العقيد 
الّتدّخل العسكري في قبرص عام 1974، 
بشكل  التركية  الليبية  العالقات  وتعزيز 
والتنمية  العدالة  حزب  عهد  في  كبير 
الوزراء  لرئيس  ليبيا  دعوة  مع  اإلخواني، 
التركي رجب طيب أردوغان كضيف مشارك 
وقد   ،2010 سرت  في  العربية  القّمة  في 
عمل العقيد القذافي على استثمار رمزية 
ثالثية  لسياسته  للدعاية  أردوغان  وجود 

األبعاد )العربي، األفريقي، اإلسالمي(.

البنى  في  العمل  على  التركي  االستثمار  يقتصر  لم 
تسلم  إلى  تعداه  بل  النفطية،  المجاالت  وبعض  التحتية 
أحد  ذلك  عن  عبّر  ضخمة.  ليبية  ألسواق  أتراك  موظفين 
المستثمرين األتراك بقوله: »أتينا إلى ليبيا أواًل مقاولين. 
في  للعمل  البلد  إلى  أتراك  تجزئة  تجار  إحضار  نحاول  اآلن، 

المراكز التجارية الكبرى في المدن الليبية«.

القذافي خالل قمة سرت 2010
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حسين مفتاح

 لم تشهد العالقات الليبية التركية في أي من فتراتها الطويلة حالة استقرار واضحة، أو طبيعة معينة يمكن 
أن توصف بها، فقد عرفت على مر العقود حاالت أشبه ما تكون بالمد والجزر، كونها تصل في بعض األحيان 
إلى أرقى درجات الصداقة واألخوة، ولكنها سرعان ما تأخذ في التراجع حتى تقترب من القطيعة، إال أنها لم 
العالقات  في  حقيقيا  حراكا  شهدت  التي  الحقب  أهم  ولعل  األوقات،  من  وقت  أي  في  العداء  درجة  إلى  تصل 
الثنائية بين البلدين بخالف العالقة التاريخية المرتبطة بالدولة العثمانية التي كانت تفرض سيطرتها على 
بلدان المنطقة كافة، تبقى حقبة الستينات ال سيما النصف الثاني منها وهي بمثابة البداية الفعلية للعالقة بين 
البلدين حيث ارتبطت المملكة الليبية حينها بعالقات وثيقة مع تركيا، وهو ما أثر الحقا على عالقات البلدين 

عقب قيام ثورة الفاتح من سبتمبر عام 1969 بقيادة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

،،

من المد والجزر
إلى تسونامي 2011

العالقات الليبية التركية...
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إلى  ليبيا من مملكة  التي تحولت فيها   1969 الفاتح سنة  ثورة  قيام  عند 
من  إليها  انتقل  التي  تركيا  في  السنوسي،  ادريس  الملك  كان  جمهورية 
اليونان، األمر الذي جعل السلطات التركية في حرج خاص للتعاطي مع المستجدات 
البلدين، وكان من بين األسباب  العالقة بين  الفتور في  الطارئة، فسادت فترة من 
التي فاقمت الفجوة خطابات »القذافي« التي اعتبرت مرحلة العصر العثماني بمثابة 
بعده،  من  اإليطالي  الغزو  شأن  شأنه  البغيض  باالستعمار  وصفه  طالما  احتالل 

والغزو األسباني وغيره من قبل.
وفي منتصف السبعينات أخذت العالقة بين طرابلس وأنقرة في العودة من جديد 
الليبي الذي بدأ نجمه  الزعيم  البلدين، إال أن  الوزارية بين  الزيارات  بتبادل بعض 
يبرز في تلك الحقبة، كان يصر في كل مرة يفتح فيها الحوار مع المسؤولين األتراك، 
أن يطالبهم بضرورة الخروج من حلف الناتو، وإغالق القواعد األمريكية في تركيا، 
وهو ما بقي بمثابة حجر عثرة في تطور العالقة بين البلدين، وكانت الغارة األمريكية 
على ليبيا في 14 أبريل 1986 نقطة فارقة أثرت على العالقة بين البلدين، عالوة على 

الكردية،  القضية  من  الليبي  الموقف 
حيث بعث القذافي في أغسطس 1986 
إلى  اللهجة  بشديدة  وصفت  برسالة 
ورئيس  ايفرن،  كنعان  التركي  الرئيس 
وزرائه تورغت أوزال، اتهم فيها السلطات 
في  الجماعية  اإلبادة  بممارسة  التركية 
حق األكراد، وبقيت العالقة بين البلدين 
المحاوالت  من  الرغم  على  متوترة 
 1987 سنة  حتى  لحلحلتها،  التركية 
إلى  بزيارة  التركي  الرئيس  قام  عندما 
الجمود،  كسر  من  وتمكن  طرابلس 
وضع  إلى  البلدين  بين  العالقة  وإعادة 

أفضل ال سيما في المجال االقتصادي.
طيلة  البلدين  بين  العالقة  واتسمت 
وهو  والتقارب  بالتطور  التسعينات  فترة 
ما استمرت عليه حتى سنة 2011، وكان 
حيث  البارز،  دوره  االقتصادي  للعامل 
نصيب  على  التركية  الشركات  حصلت 
في  التحتية  البنية  مشروعات  في  هام 
االقتصادية  التقارير  تؤكد  إذ  ليبيا، 
أن مستوى الّتبادل التجاري بين البلدين 
مليار   10 قرابة  إلى   2010 عام  وصل 

دوالر، وكانت لتركيا قبل 2011 مشاريع واستثمارات تصل قيمتها 100 مليار دوالر 
حتى عام 2013. وبلغت مشروعات واستثمارات قطاع البناء نحو 15 مليار دوالر، دخل 
120 شركة،  نحو  تنفذها  استثمارّيًا  160 مشروعًا  يزيد عن  ما  التنفيذ  منها حيز 
وكانت ليبيا تستوعب أكثر من 25 ألف عامل، بحسب أرقام رسمية تركية، كما تمثل 
السياحي  للدخل  ثم مصدرا  التركية ومن  السياحية  المنتجات  لترويج  سوقًا مهمًا 

حيث يزورها سنويًا أكثر من 50 ألف ليبي.
وبعد اندالع أحداث فبراير سنة 2011 كان الموقف التركي في البداية متحفظا، 
من  عدد  مواقف  أثار  الذي  األمر  الليبي،  النظام  صف  في  للوقوف  ميوال  أظهر  بل 
الدول التي قادت  الحملة ضد ليبيا، إال أنه سرعان ما برز على حقيقته، حيث كانت 
تركيا من الدول العشر األوائل التي اعترفت بالمجلس االنتقالي، وقدمت له الدعم 
في  جاءت  التي  واالجتماعات  المؤتمرات  من  عددا  واستضافت  والمادي،  السياسي 
إطار ما عرف بأصدقاء ليبيا، هذا عالوة على المساهمة التركية المعروفة في حلف 
الناتو السيما وهي البلد الذي يحتضن قواعد أمريكية في حوض البحر المتوسط، 
وبهذا انقلبت اإلدارة التركية على حليفها االستراتيجي بعد تأكدها بأن مصالحها 

 
منها  الثاني  النصف  سيما  ال  الستينات  حقبة  تبقى 
بمثابة البداية الفعلية للعالقة بين البلدين حيث ارتبطت 

المملكة الليبية حينها بعالقات وثيقة مع تركيا.

وصفت  برسالة  القذافي  بعث   1986 أغسطس  في 
بشديدة اللهجة إلى الرئيس التركي كنعان ايفرن، ورئيس 
وزرائه تورغت أوزال، اتهم فيها السلطات التركية بممارسة 

اإلبادة الجماعية في حق األكراد.
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»القذافي« بعد  إنهاء  اتفقت على  التي  الدولية  أصبحت مرتبطة بالمنظومة 
التدخل المباشر اعتمادا على قراري مجلس األمن 1970، 1973.

من  التركية  السلطات  اقتربت   2011 أكتوبر  في  المباشرة  األحداث  نهاية  بعد 
مختلف الحكومات الليبية التي تعاقبت على إدارة البالد السيما ذات الطابع الديني 
اإلخوان،  لجماعة  الدولي  التنظيم  مركز  حيث  عضويا  ارتباطا  بأنقرة  ترتبط  التي 
بين  الثنائية  العالقة  مراحل  كل  في  حاضرا  بقي  االقتصادي  العامل  إن  وباعتبار 
البلدين فقد حاولت الشركات التركية العودة من جديد إلى ليبيا الستكمال عدد 

من المشروعات التي توقفت بفعل الحرب واألحداث الدامية التي عاشتها.
وأكد رئيس مجلس العالقات االقتصادية الخارجية الليبية التركية مظفر اكسواي، 
في تصريح له بالمؤتمر االقتصادي الليبي التركي، أن عودة الشركات التركية إلى 
العالقة،  المشاكل  لحل  ليبيا؛  في  القرار  إصدار  على  قادرة  جهة  وجود  يحتاج  ليبيا، 

مضيفا أن حجم االستثمارات التركية الليبية هبط إلى ما دون مليار دوالر.
4 مشاريع كبرى  تنفذ  أن بالده  إلى  التركي  الليبي  األعمال  رئيس مجلس  وأشار 

مشروعان  منها  ليبيا،  داخل  متوقفة 
بسبب  إكمالهما  تعذر  للكهرباء 
الوضع  أن  إلى  الفتا  األمنية،  األوضاع 
الدولة،  و«غياب  المناسب،  غير  األمني 
المستحقات«  على  الحصول  وعدم 

أسباب تعرقل عودة الشركات التركية.
إلى جانب حضور تركيا االقتصادي في 
دعم  في  المعلن  غير  دورها  يأتي  ليبيا، 
والتنظيمات  الجماعات  وإيواء  ورعاية 
اإلرهابية المسؤولة عن تأجيج وتقويض 
على  والشواهد  واألدلة  األمني،  الوضع 
من  رسمية  التهامات  وفقا  كثيرة  ذلك 
السياسيين  المسؤولين  من  عدد  قبل 
ولعل  الليبيين،  واألمنيين  والعسكريين 
لسفينة  اليونانية  السلطات  ضبط 
في  كانت  بالمتفجرات  محملة  تركية 
بليبيا،  مصراتة  ميناء  نحو  طريقها 
خير  الجاري  العام  من  يناير  شهر  خالل 
حاضنة  تركيا  تعد  كما  ذلك،  على  دليل 
حقيقية لقادة الجماعات اإلرهابية الذين 
عليهم  ضاقت  ما  كل  إليها  لجأوا  طالما 
من  معركة  خسروا  ما  وكل  المالحقات، 

وما   2014 سنة  ليبيا  فجر  عملية  من  ابتداء  مناطق،  عدة  في  المتتالية  معاركهم 
تبعها من عمليات مشابهة في مناطق الهالل النفطي، وبنغازي، وغيرها، ومن أبرز 
بلحاج،  عبدالحكيم  المقاتلة،  الليبية  الجماعة  في  القياديين  تركيا  في  المتواجدين 
وخالد الشريف، وعضو تنظيم القاعدة السابق عبدالوهاب قايد، والقيادي في سرايا 
والتي  التركية  العاصمة  على  تتردد  التي  العناصر  من  وغيرهم  بلعم،  زياد  بنغازي 
تعطي تعليماتها للعناصر المتواجدة في عدد من المدن الليبية لتنفيذ العمليات 
اإلرهابية المستهدفة لمواقع الجيش الليبي، أو غيرها من مؤسسات الدولة، والتي 
كان من بينها استهداف المفوضية العليا لالنتخابات بعد أن فشلت مساعي تنفيذ 
إجراء  االنتخابية بدعوى ضرورة  العملية  لعرقلة  إليه  نودي  الذي  30 مارس  حراك 

استفتاء على الدستور قبل الدخول في االنتخابات.
أساسيا حاضرا في كل  تركيا العبا  التي جعلت من  والدوافع  النوايا  تكن  ومهما 
المنافسات على اقتسام »الكعكة« الليبية، يبقى دورها مثيرا للريبة، ومصدرا للقلق، 
بين  تاريخيا  العالقة  شابت  التي  والجزر  المد  لحاالت  ومفسرا  للتحفظ،  وموجبا 

طرابلس وانقرة قبل أن تتعرض لـ«تسونامي« 2011.

 
بعد  االستراتيجي  حليفها  على  التركية  اإلدارة  انقلبت 
تأكدها بأن مصالحها أصبحت مرتبطة بالمنظومة الدولية 
المباشر  التدخل  إنهاء »القذافي« بعد  التي اتفقت على 

اعتمادا على قراري مجلس األمن 1970، 1973.

دورها  يأتي  ليبيا،  في  االقتصادي  تركيا  حضور  جانب  إلى 
غير المعلن في دعم ورعاية وإيواء الجماعات والتنظيمات 
األمني،  الوضع  وتقويض  تأجيج  عن  المسؤولة  اإلرهابية 

واألدلة والشواهد على ذلك كثيرة.
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أحمد نظيف

ليس جديداً الكشف أو إحباط عمليات نقل أسلحة في عرض البحر المتوسط قادمة من تركيا في اتجاه 
ليبيا. لكن الجديد والمرعب، هذه المرة، أن السفينة أندروميدا التي أوقفها خفر السواحل اليوناني، 
في يناير الماضي، قرب جزيرة كريت، كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة الليبي وتحمل على ظهرها 
29 حاوية فيها مواد كيمائية منها »نترات األمونيوم« وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغًا لغاز 
البترول المسال. وقد حّملت شحنة السفينة من ميناءي مرسين واإلسكندرونة التركيين، مّتجهة إلى 
أوامر من مالك السفينة باإلبحار إلى مدينة  الربان تلقى  أوليا كشف أن  جيبوتي وعمان، لكن تحقيقًا 
مصراتة الليبية لتفريغ الحمولة بأكملها. ومما يزيد األمر غموضًا أن السلطات اليونانية لم تعثر على 

في جيبوتي وعمان. األميرال يانيس خرائط مالحية في سجل السفينة لمناطق 
لشرطة خفر السواحل اليوناني، قال أرجيريو، مدير فرع األمن والقيادة العامة 
يمكن  السفينة  تحملها  التي  المواد  لتنفيذ بأن  قنابل  لبناء  استخدامها 

األعمال اإلرهابية.

حرب أردوغان
السرية في ليبيا

»طرابلس كوالية عثمانية«:

،،
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هذه الواقعة ليست إال تفصياًل صغيراً في الحرب السرية التي يخوضها الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي خريف العام 
2011، على أكثر من جبهة، اقتصاديًا وعسكريًا، من خالل تنظيمات ليبية لها والء مطلق 
لتركيا، وترى فيها آخر روافدها في اإلقليم. وهذه الحرب األردوغانية، هي جزء من مشروع 
تركي كبير في المنطقة العربية الستعادة النفوذ العثماني االستعماري القديم بعد حوالي 
وموضوعية  داخليًا  التركية  اإلمبراطورية  تحلل  تخص  ذاتية  ألسباب  أفوله  من  عام  مائة 
بسبب الحرب الكونية األولى التي راهنت فيها »دولة الخالفة« على الطرف الخاسر وخسرت 
في  عربية  أراضي  ومنها  قرون،  طيلة  فشبراً  شبراً  احتلتها  التي  وأراضيها  نفوذها  بذلك 

الشام والحجاز والعراق وبالد المغرب.
إن واقعة السفينة تكشف بال شك تواصل الدعم التركي للجماعات اإلسالمية المتطرفة 
أالف  وصنع  تخليق  على  والقادرة  الخطيرة  الكيمائية  المواد  من  الشحنة  فهذه  ليبيا.  في 
المتفجرات الفتاكة، لم تكن قطعًا في طريقها إلى قوات الجيش واألمن الليبيين، بل كغيرها 
متجهة  كانت  ومصراتة  طرابلس  موانئ  عبر  وصلت  التي  السابقة  السالح  دفعات  من 
لمخازن الميليشيات اإلسالمية. على الرغم من الحظر الدولي للسالح المفروض أمميًا على 
2011 بذريعة حماية المدنيين. والغريب أن التقارير الصادرة سنويًا عن  ليبيا منذ العام 
فريق الخبراء األممي المكلف من مجلس األمن الدولي بمراقبة هذا الحظر في ليبيا توثق 
وتكشف عمليات نقل أسلحة من تركيا نحو ليبيا لفائدة المجموعات المتطرفة. بل إن بعض 
هذه األسلحة توجه في طرق معاكسة نحو سوريا لدعم جماعات إسالمية مسلحة ينمتي 

إليها ليبيون جهاديون.
في شهر أغسطس/ آب 2017 نشرت بوابة إفريقيا اإلخبارية تحقيقًا تحت عنوان »أموال 
جانبًا  كشف  سورية«،  »جماعات  تسليح  في  المقاتلة  الجماعة  دور  اإلرهاب«:  لتسليح  الشعب 
ليبيا  بشأن  المتحدة  األمم  منظمة  خبراء  فريق  تقرير  يكشف  كما  العمليات.  هذه  من 

وقوع   ،2012 العام  ومنذ  أنه   2015 لسنة 
العديد من عمليات نقل األسلحة من ليبيا 
أو بضبط  السورية  العربية  الجمهورية  إلى 
أسلحة وهي في طريقها إلى سوريا. وجمع، 
تؤكد  إضافية  أدلة  الحالية،  واليته  خالل 

عمليات النقل.
ليبيا  في  شبكة  وجود  الفريق  وأكد 
ذلك  في  بما  اللوجستي،  الدعم  تقدم 
كميات كبيرة من األسلحة، إلى المتمردين 
الليبية. وتضم  الثورة  أعقاب  السوريين في 

تخوض تركيا حربا اقتصادية في الساحة الليبية من خالل 
مستغلة  الغربية  المنطقة  في  شركاتها  نشاط  تركيز 
تحالفها مع قوى مالية وعسكرية في مصراته وطرابلس، 
وأيضا عبر نقل استثمارات ليبية متأتية من أموال منهوبة 

من أصول الدولة الليبية إلى تركيا.
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هذه الشبكة ليبيين يشغلون مناصب رسمية في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. وفي 
البداية، كانت الشبكة تعتمد على األسلحة المجمعة من داخل ليبيا، ولكنها سرعان 
ما بدأت تحصل على األسلحة من مصادر في الخارج، بحيث ال يمر بعض الشحنات عبر ليبيا 
على اإلطالق. ولحد اآلن، تبين ضلوع الشبكة في ثالث عمليات نقل على األقل إلى سوريا، 

ويجري التحقيق في عمليات أخرى.
اليوناني  السواحل  خفر  أعلن  عندما   2013 الثاني  نوفمبر/تشرين   8 في  القصة  بدأت 
قرب  والذخيرة  األسلحة  من  كبيرة  شحنة  متنها  على  تحمل  شحن  سفينة  ضبط  عن 
قالت  فيما  تركيا،  الى  المعلومات  بعض  حسب  مبحرة،  كانت  ايجة  بحر  في  سيمي  جزيرة 
أخرى ان وجهتها سورية أو لبنان. وكشفت وسائل اإلعالم المحلية عن الحديث يدور عن 
سفينة »Nour M« التي كانت تبحر تحت علم سيراليون من أحد موانئ اوكرانيا الى ميناء 

اإلسكندريون التركي محملة بالسالح.
حمولة  بتفتيش  المتحدة  األمم  خبراء  فريق  قام   ،2014 الثاني/نوفمبر  تشرين  في 
السفينة Nour M، التي ُضبطت في اليونان في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، والتي كانت 
تشمل 55 حاوية وما يزيد عن 32 مليون طلقة ذخيرة )103 1 أطنان( للبنادق الهجومية 
والفريق  اللجنة  اليونانية  السلطات  وزودت  طرابلس.  إلى  طريقها  في  وهي  والرشاشات، 
 ،UKRINMASH بمعلومات ووثائق كاملة. وتشير هذه الوثائق إلى أن الشركة الشاحنة هي
 TSSالليبية وأن شركة الدفاع  إليه هو وزارة  المرسل  أوكرانية، وأن  وهي شركة حكومية 
SILAH VE SAVUNMA TICARET LIMITED SIRKETT SANAYI، وهي شركة 
 TSS GROUP TUTUN تركية، قد توسطت في الصفقة. وترجع ملكية السفينة إلى شركة

SIGARA SANAYI VE، وهي شركة تركية أخرى. ولم 
بشأن  قضائية  مالحقات  أي  اآلن  حتى  اليونان  تبدأ 
فيها  تؤكد  التي  المذكرة  وكانت  هذه.   االنتهاك  حالة 
مستعدة  أنها  األوكرانية  للسلطات  الليبية  السلطات 
لقبول الحمولة بتوقيع خالد الشريف، وكيل وزارة الدفاع 
الليبية بعد سقوط القذافي، وهو نفسه المسؤول األمني 

في الجماعة الليبية المقاتلة وكنيته »أبو حازم«.
اتصلنا  وقد  المتحدة:  األمم  خبراء  تقرير  ويقول 
شركة  دور  عن  معلومات  على  للحصول  بأوكرانيا 
تم  إذا  ما  ولتحديد  الدفع،  وتفاصيل   ،UKRINMASH
التوصل إلى تسوية نهائية. وردت أوكرانيا بأن الشحنة 
التي نقلت على متن السفينة Nour M هي الجزء األول 

  TSSو UKRINMASH من البضائع المقرر نقلها إلى ليبيا بموجب العقد الموقع بين شركتي
 ،2013 SILAH VE SAVUNMA SANAYI DIS TICARET LIMITED SIRKET في عام 
ووزارة  التركية  الشركة  ممثلو  قام   ،2014 آب/أغسطس  وفي  تماما.  تسويته  تمت  الذي 
المتبقية،  باألعتدة  فيها  ُيحتفظ  التي  التخزين  ومرافق  أوكرانيا  إلى  بزيارة  الليبية  الدفاع 
اللجنة  من  ُيطلب  ولم  الخفيفة.  واألسلحة  الصغيرة  لألسلحة  وذخيرة  هجومية  بنادق  وهي 
ليطلب  أخرى  مرة  بأوكرانيا  الفريق  وسيتصل  األعتدة،  هذه  بشأن  استثناء  أي  اآلن  حتى 
تنظيم  )أمير  هدية  وشعبان  الشريف  خالد  بأن  مزاعم  الفريق  إلى  ووردت  ذلك.  توضيح 
األسلحة.  صفقات  على  للتفاوض   ،2014 آب/أغسطس  في  أوكرانيا  إلى  سافرا  متطرف( 
وأكدت أوكرانيا هذه الزيارات، مضيفة أنهما ”في الوقت نفسه لم يقوما بزيارة ألي جهة 
تصدير خاصة إلجراء مفاوضات بشأن عمليات نقل األسلحة“. واتصل الفريق بتركيا أيضا 
للحصول على مزيد من المعلومات عن السمسار والشركة التي تعود إليها ملكية السفن، 
وإثبات ما إذا كانت الشركة قد طلبت رخصة تصدير من السلطات التركية لعملية النقل 
بالمدفوعات. وردت  المتصلة  والوثائق  المعلومات  الفريق أيضا جميع  النقل. وطلب  هذه 
تركيا بأن أنشطة السمسرة لم تكن قد نظمت بعد وأن الشركات الوسيطة ال تحتاج إلى 
مواءمة  على  حاليا  تركيا  وتعمل  التركية.  األراضي  تمس  لم  البضائع  كانت  إذا  إذن  طلب 

تشريعاتها مع األحكام ذات الصلة المتعلقة بتجارة األسلحة.
وأخيرا، أوضحت السلطات اليونانية أيضا أن هذه المصادرة تشكل عبئًا لوجستا وماليا 
كبيرا، مما يثير مسألة إدارة عمليات المصادرة التي تتم وفقا لتدابير الحظر التي تفرضها 

الساعدي  سامي  ورفاقه،  بلحاج  عبدالحكيم  حّول 
المالية  غنائمهم  من  كبيرًا  قسمًا  الشريف  وخالد 
إلى تركيا، التي تحولت إلى مركز اقتصادي وغرفة 
الحركات  من  للكثير  وأمنية  سياسية  عمليات 

اإلسالمية، وذات عالقة بالصراع الدائر في سوريا.
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الدعم  وجود  وعدم  المتحدة  األمم 
المتحدة  األمم  من  المناسب 
األممي  التقرير  ويؤكد  باألعتدة.  للتصرف 
أن األسلحة اتي اشتراها خالد الشريف من 
أوكرانيا وشحنها على متن السفينة »نور« لم 
الرغم  فعلى  النهائية.  وجهتها  ليبيا  تكن 
التي وقعها نائب وزير  النقل،  من أن وثائق 
الشريف،  خالد  ليبيا،  في  السابق  الدفاع 
النهائي.  المقصد  هي  ليبيا  أن  إلى  تشير 
بيانات  إلى  استناداً  أثبت،  الفريق  أن  بيد 
حركة المرور البحري وإعالن من أحد أفراد 
إلى  متجهة  تكن  لم  السفينة  أن  الطاقم، 
ليبيا، بل إلى إسكندرون، في تركيا. وكانت 
الشحنة ستنقلها بعد ذلك جماعة لم تحدد 

هويتها من تركيا إلى سوريا.
حربا  تركيا  تخوض  أخرى  جبهة  على 
خالل  من  الليبية  الساحة  في  اقتصادية 
المنطقة  في  شركاتها  نشاط  تركيز 
مالية  قوى  مع  تحالفها  مستغلة  الغربية 
وأيضا  وطرابلس،  مصراته  في  وعسكرية 

رسالة  ويكيليكس  موقع  كشف   ،2016 تموز   – يوليو  في 
بلحاج،  الحكيم  عبد  من  تركي  مسؤول  تلقاها  إلكترونية 
خاللها  وأبدى  بطرابلس،  العسكري  المجلس  رئيس  بصفته 
باب  في  عليه  العثور  تم  مال  من  حصته  تحويل  في  رغبته 
التركية لالستثمار  الحكومة  أحد أعضاء  إلى حساب  العزيزية 

هناك، نظير عمولة %25.

تركيا.  إلى  الليبية  الدولة  أصول  من  منهوبة  أموال  من  متأتية  ليبية  استثمارات  نقل  عبر 
كما توثق تقارير عمليات نقل أموال وذهب من ليبيا نحو تركيا. وغير بعيد عن صالت خالد 
الشريف ورموز الجماعة الليبية المقاتلة، الذين يقيمون في تركيا منذ أكثر من سنة ونصف 

ويستثمرون األموال التي غنموها بعد سقوط النظام في إسطنبول.
2016، كشف موقع ويكيليكس اليوم أول دفعة من بين ما يقرب من  – تموز  في يوليو 
300 ألف رسالة بريد إلكتروني من الخادم الداخلي )السيرفر( واآلالف من الملفات المرفقة 
للحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم، من بينها مراسلة تلقاها مسؤول تركي 
في  بلحاج  وأبدى  بطرابلس.  العسكري  المجلس  رئيس  بصفته  بلحاج،  الحكيم  عبد  من 
مراسلته التي هي عبارة عن رسالة مرسلة بالبريد اإللكتروني رغبته في تحويل حصته من 
التركية لالستثمار  الحكومة  أعضاء  أحد  إلى حساب  العزيزية  باب  عليه في  العثور  تم  مال 
هناك، نظير عمولة %25 في المشاريع التي ينوي تأسيسها. وجاء في الرسالة المؤرخة في 
24 أغسطس 2013 أن إجمالي المبلغ المشار اليه هو 75 مليون دوالر، وحصته في المبلغ 
هي 15 مليون دوالر، والرسالة موقعة باسمه بصفته المسؤول العسكري. وأشار بلحاج إلى 

أنه »تمكن من نقل األموال خارج ليبيا بمساعدة شركة محلية ليبية«.
حول بلحاج ورفاقه، سامي الساعدي وخالد الشريف قسمًا كبيراً من غنائمهم المالية إلى 
تركيا، التي تحولت إلى مركز اقتصادي وغرفة عمليات سياسية وأمنية للكثير من الحركات 
اإلسالمية، وذات عالقة بالصراع الدائر في سوريا. وتم استثمار هذه األموال في شركات 
واقتناء  األسفار،  وشركات  والمطاعم  الفنادق  بمجال  تتعلق  واستثمارات  تركية  مساهمة 
المنهوب  الليبي  المال  من  آخر  قسم  استثمار  تم  كما  تلفزيونية.  وقناة  تركيا  في  عقارات 
في تأسيس شركة األجنحة الليبية للطيران وبالشراكة مع دولة قطر. التي قامت بإقراض 
عبد الحكيم بالحاج عن طريق سفيرها في طرابلس مبلغ 750 مليون يورو إلنشاء الشركة 
التي تعمل في ليبيا وخارجها، مستفيدًة من سيطرة مجموعات إسالمية متطرفة على مطار 
2014 والتي منحت  معيتيقة ومستفيدة من وصول حكومة بآ فجر ليبياآآ إلى السلطة في 
تراخيص الطيران للشركة بعد أن امتنعت الحكومات السابقة عن ذلك. ووضع على رأسها 

وسام المصري ابن عم عبد الحكيم بلحاج مديراً.
بــ«اإلمبريالية  البعض  يسميها  ما  أو  التركية،  التوسعية  السياسة  إن  القول،  قصارى 
العثمانية«، التي تقودها أحالم وأوهام زعيم العدالة والتنمية تقود تركيا يوميًا ومنذ سبع 
سنوات إلى الكوارث داخليًا وخارجيًا. ورغم فشلها في أكثر من محطة بداًة من مصر وصواًل 

إلى سوريا فإن أردوغان مازال مصراً على المضي فيها، رغم ما تخلفه من مصائب.

،،
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