
ف  
تركيا في ليبيا ..    مل

إلى أين ؟ 



2

ن؟ 
 أي

لى
.. إ

يا 
ليب

ي 
 ف

كيا
تر

ما الذي تفعله تركيا بالضبط في ليبيا؟

كية  ( من العام ٢٠١٩، وّقعت كل من الحكومة ال�ت ي )نوفم�ب
ين الثا�ن ي ت�ش

�ن
ن للتعاون أحدثتا حالة  ي بقيادة فايز ال�اج، اتفاقيت�ي

وحكومة الوفاق الوط�ن
ي كل من جمهورية 

ي دول الجوار القريب، خاصة �ن
من الدهشة واالستياء �ن

ي تتنازع معهم أنقرة السيادة عىل الشطر 
ص واليونان وإرسائيل ومرص، ال�ت ق�ب

ي من البحر المتوسط. ويتعّلق االتفاق االأول بهذه النقطة، بينما ينظّم 
�ت ال�ش

، رغم انفصاله عن االأول لكن هناك بالقطع صلة بينهما، التعاون  ي
الثا�ن

العسكري والدعم الذي ستقدمه تركيا، والذي ال يتضّمن ح�ت االآن ن�ش قوات 
مقاتلة

  علي نوار

ــات  اتيجي لهــذه االتفاق ــر االســرت ويتجــاوز االأث

ي 
الحــدود الجغرافيــة لليبيــا وظهــرت تبعاتــه �ف

نطــاق أوســع. وكمــا كان متوقعــاً، لــم يقــف أحــد 

موقــف المتفــرج، ورأت دول أخــرى لهــا مصالــح 

ي ليبيــا، مثــل فرنســا وإيطاليــا، نفســها مضطــرة 
�ف

، وهــو نفــس  ف التخــاذ موقــف رافــض لالتفاقيتــ�ي

ــا  ، بينم ي ــاد االأورو�ب ــره االتح ــذي أظه ــف ال الموق

بأنّــه  المتحــدة مــا حــدث  الواليــات  وصفــت 

»اســتفزازي«. عــى الجانــب االآخــر بــدت كل مــن 

ي هــذا الصــدد، 
ف متحّفظتــان �ف روســيا والصــ�ي

ــة الحركــة  لتمنحــا نفســيهما قــدراً أكــرب مــن حري

حيــال هــذا الملــف وفَقــا لمــا ســتؤول إليــه 

ــور. االأم

ي تخّطــط سياســتها 
تُعتــرب تركيــا ضمــن الــدول الــىت

ّوي. ال يمكــن الجــزم  الخارجيــة بأكــرب قــدر مــن الــرت

ــا  ــدوام، لكّنه ــة ناجحــة عــى ال ــأّن هــذه الطريق ب

ي ترّصفاتهــا 
بالتأكيــد ترتكــز إىل أســس راســخة وال تــأ�ت

مــن منطلــق االرتجال. بالتــاىلي ينبغي تحليــل الحراك 

كي مــن هــذا المنظــور، بحيــث يمكــن 
الخارجــي الــرت

ــه  ــع نتائج ــّرك وتوّق ــذا التح ــع ه ــفاف دواف استش

ي المنطقــة.
اتيجية عــى تــوازن القــوى �ف االســرت
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من العوامل التي تتوافر في ليبيا وتمّثل بالنسبة لتركيا فرصًا 
سانحة ال ينبغي إهدارها تغلغل التأثير التركي في أفريقيا

المصالح التركية في ليبيا: 
األسباب

ــث. فقــد  ــا ليــس بحدي ــا بليبي إّن اهتمــام تركي

ــا  ــة، كم ــة العثماني اطوري مرب ــن االإ ــزءاً م ــت ج كان

ــة يخوضهــا الشــاب  ــة قتالي ــا كانــت أول تجرب أنّه

ي اندلعــت عــى 
مصطفــى كمــال أثنــاء الحــرب الــىت

خلفيــة احتــالل إيطاليــا لليبيــا عــام ٢٠١١، وأســهم 

أداؤه البــارز خــالل معركــة جاليبــوىلي أثنــاء الحرب 

ي حّولتــه إىل بطــل قومــي.
العالميــة االأوىل والــىت

ورغــم أّن العوامــل العاطفيــة بالطبــع لهــا 

كيــة  الرت الخارجيــة  السياســة  أّن  إاّل  أهميتهــا، 

أصبــح  بلــد  عــى  انتباههــا  رّكــزت  الحاليــة 

ــبب  ــلة بس ــدول الفاش ــف ال ــن تصني ــوم ضم الي

ة. لكــن مــا رّس  ــة بنســبة كبــري التدّخــالت الخارجي

هــذا االهتمــام الواضــح؟ يمكــن بــكل يــر رصــد 

ي ليبيــا وتمّثــل 
أربعــة عوامــل عــى االأقــل تتوافــر �ف

كيــا فرصــاً ســانحة ال ينبغــي إهدارهــا:  بالنســبة لرت

ي أفريقيــا، ٢( وضــع 
كي �ف

١( تغلغــل التأثــري الــرت

ــض  ــة، ٣( تقوي ــة الليبي ــوارد الطاق ــى م ــد ع الي

قليمــي، ٤( ترســيم حــدود الســيادة  دور مــرص االإ

ق البحــر المتوســط. ويرتبــط أول عنرصيــن  ي رسش
�ف

ي بــدأت 
ي أفريقيــا الــىت

ة بسياســة التوســع �ف مبــارسش

ي اتباعهــا منــذ منتصــف العقــد 
كيــة �ف الحكومــة الرت

المنــرصم. أّمــا العامــالن االآخــران فلهمــا أهــداف 

ــك  ــع تل ــع وراء توقي ــان الداف ــا يكون ــد وربم أبع

ف  االتفاقيــات المذكــورة، نتيجة الأّن هذيــن العامل�ي

مــن شــأنهما دفــع تركيــا لبــذل كل مــا بوســعها مــن 

ــا. أجــل تحقيقهم

النفوذ في القارة األفريقية
ي عرفتهــا تركيا 

ســمحت الطفــرة االقتصاديــة الــىت

ــلطة  ــة للس ــة والتنمي ــزب العدال ــول ح ــد وص بع

كيــة بــأن تتطّلــع لتوســيع نطــاق  للحكومــة الرت

العالمــي،  التجاريــة عــى المســتوى  عالقاتهــا 

ــز عــى اســتعادة  مصحوبــة بسياســة خارجيــة ترّك

قليميــة ذات الــرؤى العالميــة والذي  دور القــوة االإ

ت عــى مــدار التاريــخ أّن بــالد  لطالمــا اعتــرب

ــن  ي ــار الكثري ــراً العتب ــه. ونظ ــرة ب ــول جدي االأناض

ــارة  ــد وضعــت الق ــارة المســتقبل، فق ــا ق أفريقي

ي تســعى أنقــرة 
الســمراء ضمــن االأهــداف الــىت

ــل. ــو االأمث ــى النح ــا ع لتحقيقه

ف شــهدتها دول ذات تاريخ  ف جلل�ي بيــد أّن حدثــ�ي

ــة  كي ــادة الرت ف القي ــ�ي ــا أع ــام ٢٠١١، فّتح ي ع
ــا�ف عثم

ضفــاء لمســة »تجديــد« عــى  عــى فرصــة ثمينــة الإ

السياســة الخارجيــة تجــاه أفريقيــا وتصديــر صورة 

اماتهــا  ف م الرت إىل بلدانهــا بــأّن تركيــا دولــة تحــرت

وتمتلــك القــدرة عــى تقديــم حلــول حقيقيــة 

ــت الصومــال  ب ي �ف
ــىت الأزمــات وهمــا المجاعــة ال

ي انتقلــت رياحهــا إليهــا مــن 
ي ليبيــا الــىت

والثــورة �ف

ي مــرّت هــي االأخــرى بمــا يســّمى 
دول الجــوار الــىت
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ي الحالــة االأوىل أســهمت 
«. و�ف ي »الربيــع العــر�ب

نســانية  ي المســاعدات االإ
ة �ف تركيــا بصــورة كبــري

ي أرســت أســس تعــاون أوســع بكثــري كانــت 
ــىت وال

ــاء  ــع أرج ي جمي
ــرة �ف ــة الأنق ــة مرموق ــه مكان نتيجت

ــّد  ــذا تُع ــت. ل ــرور الوق ــع م ــة م ــارة االأفريقي الق

ــل  ــاح ودلي ــة نج ــا قص كي ــبة لرت ــال بالنس الصوم

ــل  ي التعــاون هــو بدي
كي �ف

ــرت ــوذج ال عــى أّن النم

أو  الــروسي  أو  ي 
الصيــىف أخــرى ســواء  لنمــاذج 

. ي ــر�ب الغ

ــة  ــة الثاني ي الحال
ــات �ف ــن التبع ــم تك ــا ل فيم

إيجابيــة بالدرجــة المنشــودة. فمنــذ اللحظــة 

ي 
االأوىل تعاملــت تركيــا مــع المجلــس الوطــىف

ــعب  ــد للش ــل الوحي ــه »الممّث ــاىلي بوصف االنتق

إىل  اً  ســفري توفــد  دولــة  أول  وكانــت   » ي الليــىب

طرابلــس بعــد ســيطرة المجلــس عــى المدينــة، 

ــة  ــوي لحكوم ــتمر والق ــا المس ــة إىل دعمه إضاف

ــاق  ــا االتف ــض عنه ي تمّخ
ــىت ي ال

ــىف ــاق الوط الوف

ي كانــون 
م �ف الســياسي مــن أجــل ليبيــا الُمــرب

ــ�ي تعــّزز  ــن العــام ٢٠١٥. ول ( م االأول )ديســمرب

ــار  يث ــق االإ ــن منطل ــرّصف م ــة تت ــا كدول وضعه

ــتعماري،  ــا االس ــال ماضيه ــن أحم ــت م وتخّلص

وعــات لتوفــري  ــذ ٢٠٢٥ عــّدة مرش ــا من ــذ تركي تنّف

وكالتهــا  طريــق  عــن  نســانية  االإ المســاعدات 

الحكوميــة للتعــاون »تيــكا« وكذلــك منظمــة 

ــر. ــالل االأحم اله

ــا، ال  ــال لذكره ــع المج ــباب ال يّتس ــن والأس لك

يظهــر االســتقرار الســياسي ضمــن خصائــص ليبيــا 

ي يشــّنها 
، وتســّببت الحملــة الــىت ي

مــا بعــد القــذا�ف

ي وضــع حكومــة الوفــاق 
المشــري خليفــة حفــرت �ف

ــا كأحــد أهــم  ــا هن ز تركي ــرب ي مــأزق. وت
ي �ف

الوطــىف

ــرّوج  ــث ت ، بحي ي
ــاق الوطــىف ــة الوف داعمــي حكوم

م  ف الــدول االأفريقيــة عــى أنّهــا تحــرت لنفســها بــ�ي

النظــام العالمــي، وعــى أمل أن يســهم كل نجاح 

ــياسي  ــمالها الس ــم رأس ي تعظي
ــا �ف ي ليبي

ــه �ف تحّقق

ي القــارة.
ــا�ت ي ب

بحيــث تســتطيع اســتثماره �ف

الطاقة
إّن الحديــث عــن الســيطرة عــى مــوارد الطاقــة 

ــا،  ــن أهّمه ــم يك ــع، إذا ل ــد الدواف ــا أح باعتباره

شــمال  حلــف  وتدّخــل   ،٢٠١١ عــام  وثــورات 

نظــام  ســقاط  أّدى الإ الــذي  »ناتــو«  االأطلــ�ي 

ي هــو مــن بــاب ذكــر البديهيــات. وال تعــّد 
القــذا�ف

ون  تركيــا اســتثناء مــن ذلــك. ويتشــّكك الكثــري

يثــار هــو المحــّرك الوحيــد  ي فكــرة أّن االإ
اليــوم �ف

الــذي يدفــع تركيــا لالهتمــام بليبيــا. بالتأكيــد 

ي تفتقــر 
تحــاول تركيــا الحصــول عــى المــوارد الــىت

ــن أجــل المحافظــة عــى ســالمة  ــا م ــاج له وتحت

ي بالتــاىلي تحقيــق أهداف 
اقتصادهــا وهــو مــا يعــىف

ــا. ــاه أفريقي ــتها تج سياس

وتمتلــك ليبيــا احتياطــات هائلــة تُقــّدر بحــواىلي 

٤٨ مليــار و٤٠٠ مليــون برميــل مــن النفــط )مــا 

ــالوة  ــي(، ع ــي العالم ــن االحتياط ــادل ٢.٨٪ م يع

عــى ١.٥ مليــون مــرت مكّعب مــن الغــاز الطبيعي، 

ة  الفــرت خــالل  المــوارد  هــذه  اســتخراج  لكــن 

ــا  كات بعينه ف رسش ــ�ي الســابقة لعــام ٢٠١١ ينحــرص ب

ــيڤرون  ــة وتش يطاني ــم الرب ولي ــش برت ــل؛ بريتي مث

ــبانية  س ــول االإ ــة وربس يطالي ي االإ
ــىف ــة وإي االأمريكي

كات  ورسش الفرنســية  وتوتــال  الهولنديــة  وشــيل 

ــة. ــة وألماني ــاوية ونرويجي ــة ونمس ــرى صيني أخ
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كيــة  وحــىت اليــوم، ال تــزال صناعــة النفــط الرت

ــذا  ــون ه ــا يك ــة. وربم ــاحة الليبي ــن الس ــة ع غائب

. فمــن  ّ ف أو أد�ف مــن التغــري الوضــع قــاب قوســ�ي

ي طرابلــس تســهيل 
شــأن وجــود حكومــة مواليــة �ف

ــار  ــمية إىل آب ــة الرس كي ــط الرت ــة النف ك ــول رسش دخ

ــة،  ي القاّري
ي االأرا�ف

ــة، ليــس فقــط �ف النفــط الليبي

ي مناطــق ســيادتها 
بــل وأيضــاً تلــك الواقعــة �ف

بالبحــر المتوســط. وبالفعــل، كشــفت تركيــا عــن 

الميــاه  ي 
�ف تنقيــب  وعــات  بتنفيــذ مرش نواياهــا 

ي تصّنفهــا الحكومــة الليبيــة بأنّهــا منطقــة 
الــىت

ــة. ــة خالص اقتصادي

منافسة إقليمية
ف مــرص وتركيــا  لــم تكــن العالقــات الثنائيــة بــ�ي

ــة  اطوري مرب ــة االإ ــذ حقب ــط. ومن ــاً ســهلة ق تاريخي

ــىت  ــا ح ــزءاً منه ــرص ج ــت م ي كان
ــىت ــة ال العثماني

نهايــة الحــرب العالميــة االأوىل، تتنافــس الدولتــان 

 ، ي ّ
ــىف ــالمي الُس س ــم االإ ــادة العال ــة وقي ــى زعام ع

بــل أّن عهــد الرئيــس المــرصي الســابق أنــور 

الحــرب  مــع  امــن  ف يرت كان  والــذي  الســادات، 

ي اتّســمت بالتقــاء مصالــح مــرص مــع 
البــاردة الــىت

ــات  ــك محادث ــهد كذل ــم يش ــة، ل ــة الغربي الكتل

. رغــم أّن العالقــات مــرّت  ف ف الطرفــ�ي حقيقيــة بــ�ي

ي 
ــىت ة ال ف ــري ة الوج ــرت ــالل الف ــدفء خ ــن ال ــوع م بن

 . ف تواجــدت فيهــا حكومــة مــن االإخــوان المســلم�ي

ي ٢٠١٣، عــالوة عــى 
لكــن ســقوط حكــم االإخــوان �ف

 ، ف ــا لالإخــوان المســلم�ي ــره تركي الدعــم الــذي توّف

ي مــرص، أوصــل العالقــات 
الجماعــة المحظــورة �ف

ــاع. ــرب لالنقط ــة أق ــن إىل نقط ف البلدي ــ�ي ب

وتدعــم مــرص، المشــري خليفــة حفــرت وجماعــة 

ــا  ، أضحــت ليبي ــاىلي . بالت ي ــىب ي اللي
الجيــش الوطــىف

ف بعــض الــدول. وكل  مرحــاً لحــرب بالوكالــة بــ�ي

ــة روســيا  ــن ناحي ــم م ــف مبه ي ظــّل موق
ــك �ف ذل

ــة  ك ــم رسش ــاد، إاّل أّن دع ــا الحي ــم إعالنه ي رغ
ــىت ال

ــش  « العســكرية الروســية الخاصــة للجي »ڤاجــرف

ــع. ي معــروف للجمي ــىب ي اللي
الوطــىف

التعــاون  اتفــاق  الصــورة  ي 
�ف يظهــر  وهنــا 

االتفــاق  هــذا  ويقتــرص   . ي
واالأمــىف العســكري 

ــادل  ي والمشــورة وتب
ــىف ــم التق ــات الدع ــى ملّف ع

ــل  ــب والتأهي ــات واالســتخبارات والتدري المعلوم

ــة  ــة، وقائم ــات الدفاعي ــذا الصناع ، وك ف ــري والتجه

ــرش  ــمل ن ــه ال يش ــد أنّ ــن، بي ــداً آخري ــن ٢٣ بن م

قــوات مقاتلــة.

تركيــا  أرســلت  االتفــاق،  هــذا  بموجــب 

ف إىل ليبيــا؛ حيــث  ف عســكري�ي مستشــارين ومدّربــ�ي

ف  حدثــت أوىل الخســائر بالفعــل. وقــد اعــرت

الرئيــس أردوغــان بالفعــل بســقوط عدد مــن أفراد 

ي الســوري، وهــو فصيــل ســوري 
الجيــش الوطــىف

معــارض تدعمــه تركيــا. إضافــة إىل هــذا الفصيل، 

من أهداف تركيا أيضًا وضع اليد على موارد الطاقة الليبية وتقويض 
دور مصر اإلقليمي وترسيم حدود السيادة في شرق المتوسط
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كيــة  كــة االأمــن الرت ي ليبيــا رسش
تنشــط بالفعــل �ف

ــل  ــى أق ــام ٢٠١٣ ع ــذ ع ــادات« من ــة »س الخاص

ــا بوســعها  ــا ســتبذل كل م ــإّن تركي ــذا ف ــر. ل تقدي

للحيلولــة دون ســقوط حكومــة  االأرجــح  عــى 

، وبالتــاىلي تســهيل تغلغــل مــرص  ي
الوفــاق الوطــىف

ــداد  ي إم
ــذا �ف ــرص ه . وال ينح ي ــىب ــهد اللي ي المش

�ف

ــكرية  ــّدات العس ي بالمع
ــىف ــاق الوط ــة الوف حكوم

ــوات  ــع بق ــل إىل الدف ــّد ليص ــل يمت ــب، ب فحس

ي االأوضــاع عــى االأرض، 
ــة، حســبما تقتــىف مقاتل

ــل  ي بالفع
ــىف ــاق الوط ــة الوف ــت حكوم ــد طلب وق

ــة. كي ــلحة الرت ــوات المس ــن الق ــد م المزي

وري بشــّدة بالنســبة  لقــد أصبــح مــن الــرصف

القــارة  ي 
�ف المــرصي  النفــوذ  احتــواء  كيــا  لرت

ي مــرص 
االأفريقيــة، وربّمــا انتظــار تغيــري النظــام �ف

ــة  ي إىل إزال
ــىف ــد يف ــه ق ــرة أن ــد أنق ــذي تعتق وال

ــة.  ــات الثنائي ــع العالق ــق تطبي ي طري
ــات �ف العقب

ومــن أجــل إكمــال »الحصــار«، أقامــت تركيــا 

عالقــات وثيقــة مــع الســودان، حيــث يتمّتــع 

ــالد  ــه للب ــالل زيارت ــد. وخ اي ف ــري مرت ــان بتأث أردوغ

بنيــة تحتيــة  ي ٢٠١٧، تعّهــد الرئيــس بتشــييد 
�ف

ف البلديــن  واالرتقــاء بحجــم التبــادل التجــاري بــ�ي

ــاء  ــادة بن ــار دوالر، ليضمــن حــّق إع ــغ ١٠ ملي ليبل

ي مهــم يعــود 
جزيــرة ســواكن، وهــو مينــاء عثمــا�ف

؛ الخامــس عــرش والتاســع  ف ف القرنــ�ي ة بــ�ي للفــرت

أّن  إاّل  االأحمــر.  البحــر  ســواحل  عــى   ، عــرش

ــر  ــابق عم ي الس
ــودا�ف ــس الس ــام الرئي ــقوط نظ س

ــة موجعــة للتطّلعــات  ب ــه �ف البشــري جــاء ليوّج

ي 
ــألة اســتمراريتها �ف ي أصبحــت مس

ــة، الــىت كي الرت

ّقــب،  ة مقتضبــة مــن الرت مهــّب الريــح. وبعــد فــرت

ي الوقــت الحاىلي سلســلة 
كيــة �ف بــدأت الحكومــة الرت

مــن التحــّركات لمحاولــة تجــاوز مــا حــدث، بمــا 

ــاع. ــال الدف ي مج
ــاون �ف ــز التع ــمل تعزي يش

ترسيم مناطق السيادة في شرق 
البحر المتوسط

ــور  ــن المنظ ــم م ــّف االأه ــو المل ــذا ه ــّد ه يُع

ــه  ــذي جــاءت نتيجت ــت الراهــن وال ي الوق
كي �ف

ــرت ال

ــرة التفاهــم حــول ترســيم  ــع مذّك ي صــورة توقي
�ف

ي البحــر المتوســط. ولفهــم ذلك 
مناطــق الســيادة �ف

ــون  ــر يجــب العــودة بشــكل خاطــف إىل القان االأم

الــدوىلي للبحــار الــذي ينــّص عــى أحّقيــة كل دولــة 

ي أراضيهــا 
ي ٢٠٠ ميــل بحــري مــن آخــر نقطــة �ف

�ف

المحاذيــة للبحــر، ومنطقــة اقتصاديــة خالصــة 

ي 
ي الســيادة، و�ف

يمكــن للدولــة فيها ممارســة حقهــا �ف

حــاالت بعينهــا يمكــن مــّد نطــاق هــذه المنطقــة 

ــاً. ــالً بحري ــث يصــل إىل ٣٥٠ مي بحي

ق البحــر المتوســط  ي حالــة رسش
لكــن المشــكلة �ف

ــة  ــاىلي صعوب ــاحة وبالت ــة المس ي محدودي
ــن �ف تكم

سقوط نظام الرئيس السوداني عمر البشير جاء ليوّجه ضربة 
موجعة للتطّلعات التركية التي أصبحت مسألة استمراريتها 

في مهّب الريح
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، لــذا ال بديــل أمــام  تطبيــق القانــون الــدوىلي

ــة  ــدود البحري ــيم الح ــوى ترس ــة س دول المنطق

ام  ف ــرت ــع االل ــا م ــا بينه ــاوض فيم ــق التف ــن طري ع

ــّدد أو يعــوق  ــد يه ء ق ي
ــأي سش ــام ب »بعــدم القي

.» ي
ــا�أ ــاق النه ــام االتف إتم

وحــىت االآن وإزاء غيــاب االتفــاق، امتنعــت تركيا 

ــن  ــمي يمك ــالن رس ــأي إع دالء ب ــن االإ ــان ع واليون

- كي
. بيــد أّن االتفــاق الــرت ي

تأويلــه عــى أنّــه عــدا�أ

ــه  ــيما وأنّ ــة ال س ــذه الحال ــاً له ــّد خرق ي يع ــىب اللي

ــالً  ــول ١٨.٦ مي ــل بط ــّط فاص ــع خ ــن وض يتضّم

ــة  كي ــواحل الرت ف الس ــ�ي ــد ب ــاوي البع ــاً متس بحري

ــزر  ــود ج ي وج
ــا �ف ــكلة هن ــن المش ــة. وتكم والليبي

مثــل كريــت بالقــرب مــن هــذا الخــط الفاصــل، 

إضافــة إىل جــزر أخــرى أصغر من حيث المســاحة 

ــا  ــراً لكونهم ف ونظ ــ�ي ــوس ورودس اللت ــل كاربات مث

ــى  ــة ع وعي ــان المرش ــكان، تضفي ف بالس ــ�ي مأهولت

كي 
ي يتجاهلهــا االتفــاق الــرت

مطالبــات اليونــان الــىت

. ي ــىب اللي

مــن جانبهــا، تّدعــي تركيــا أّن االتفــاق أُبــرم 

عيــة بموجــب الدســتور وتحظــى  مــع حكومــة رسش

ــه يســري  ي أنّ
، مــا يعــىف اف المجتمــع الــدوىلي باعــرت

. واســتناداً إىل معاهــدة  ي إطــار القانــون الــدوىلي
�ف

ــات. ــرام االتفاق ي إب
ــا للحــق �ف فيين

ــق  ــيم مناط ــول ترس ــالف ح ــة أّن الخ والحقيق

ي مــن البحــر المتوســط 
�ت ي الشــطر الــرش

الســيادة �ف

المكتشــفة  الطاقــة  مــوارد  مــن  واالســتفادة 

ــع االتفــاق.  ــذي أّدى لتوقي أســفل مياهــه هــو ال

ي بداياتهــا، إاّل أّن 
ورغــم أّن العمليــة ال تــزال �ف

اســتغالل الحقــول المكتشــفة عــى مــدار العقــد 

اتيجية  ــات اســرت ــن تشــّكل تحالف االأخــري أســفر ع

مــن  كل  االأوىل  المجموعــة  وتضــّم  إقليميــة: 

ي تتعــاون 
ص وإرسائيــل ومــرص الــىت اليونــان وقــرب

يجــاد صيغــة حــول االســتفادة مــن  فيمــا بينهــا الإ

مواردهــا المحتملــة، بينمــا تشــمل المجموعــة 

ص  ــرب ــة شــمال ق ــا وجمهوري ــن تركي ــة كل م الثاني

ــع  اف المجتم ــرت ــى باع ة ال تحظ ــري ــة، واالأخ كي الرت

. بالمثــل تمتلــك كل مــن فرنســا وإيطاليــا،  الــدوىلي

 ،» ي
ي النفــط »توتــال« و«إيــىف

كــىت ي رسش
ف �ف ممّثلتــ�ي

ي هــذه الميــاه، 
تيــب، مصالــح تجاريــة �ف عــى الرت

مــا دفعهمــا التخــاذ صــّف المعســكر االأول الــذي 

. كذلــك لــدى  ي يتمّتــع بتأييــد االتحــاد االأورو�ب

الواليــات المتحــدة مصالحهــا التجاريــة الخاصــة 

ص  ي تطالــب قــرب
ي الميــاه الــىت

بالمــوارد المحتملــة �ف

ــا. ــيادة عليه بالس

ي حالــة 
تركيــا �ف التحالفــات  تركــت كل هــذه 

ق  ــة. وقــد دفــع عقــد منتــدى غــاز رسش مــن العزل

البحــر المتوســط، وهــو ملتقــى ســياسي للتعــاون 

ي مجــال الطاقــة تشــارك فيــه كل مــن مــرص 
�ف

ص  وإرسائيــل واالأردن والســلطة الفلســطينية وقرب

ــا  ــا اهتماًم ــدت فرنس ــا أب ــا كم ــان وإيطالي واليون

ــد. ــّرك بالتأكي ــا إىل التح ــه، تركي ــام ل باالنضم

ويرســم االتفــاق بشــكل واضــح الحــدود ويمنح 

تركيــا منطقــة مــن البحــر تجــرب أي خــط غــاز قــد 

ق البحــر المتوســط  يمكــن مــّده لتصديــر غــاز رسش

ــح  ــاىلي تصب ــا، وبالت ه ــرور عرب ــى الم ــا ع إىل أوروب

ــض أو  ــة رف ــا وصالحي ــة العلي ــا الكلم ــدى تركي ل

حــىت عرقلــة مــّد أي خــط.
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ي 
وبغــّض النظــر عــن االآثــار القانونيــة الــىت

ــإّن ترســيم حــدود  عــالن، ف ــا هــذا االإ ــد يجلبه ق

ي رقعــة متنــازع 
المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة �ف

ــرة  ــًدا جزي ــة وتحدي ي اليوناني
ــد االأرا�ف ــا عن عليه

ي هــذا 
اتيجًيا. ويــأ�ت كريــت، يمّثــل تحــّواًل اســرت

اتيجي مصحوبـًـا بنــرش قــوات تركيــة  ّ االســرت التغــري

- حــىت لــو  ي
ي ليبيــا دعًمــا لحكومــة الوفــاق الوطــىف

�ف

ي الوقــت 
كان هــذا االنتشــار عــى نطــاق محــدود �ف

ي وســط المشــهد 
ي �ف - ليضــع الملــف الليــىب الحــاىلي

ق البحــر  ي رسش
الجيوســياسي شــديد الخصوصيــة �ف

المتوســط وحيــث تســعى تركيــا الســتعادة مكانتهــا 

كقــوة إقليميــة ال بديــل عــن التفــاوض معهــا وال 

مجــال لتجاهلهــا. وعــى حــد تعبــري نائــب الرئيس 

كي فــؤاد أقطــاي »فــرص نجــاح أي خطــة 
الــرت

ي المنطقــة ال تشــمل تركيــا ضئيلــة للغايــة«. 
�ف

ــا تنتهــج  ّ أّن تركي ــا بشــكل جــىي ــدو واضًح ــذا يب ل

سياســة االأمــر الواقــع.

النتائج على الجيوسياسية 
اإلقليمية

ي تدفــع 
ممــا ســبق يّتضــح أّن االأســباب الــىت

ي الســاحة الليبيــة منــذ ٢٠١١ ترتبــط 
تركيــا للتدخــل �ف

ة بتطّلعاتهــا نحــو تأكيــد نفوذهــا  بصــورة كبــري

وعــات  مرش طريــق  عــن  االفريقيــة  القــارة  ي 
�ف

ــم أّن  ــاون ســياسي واقتصــادي وعســكري. رغ تع

ــبح  ــودة ش ي وع ــر�ب ــد الع ي البل
ــداث �ف ــور االأح تط

الحــرب االأهليــة منــذ نيســان )أبريــل( مــن العــام 

بريــق  مــن  ملحــوظ  بشــكل  قــّوض  ي 
المــا�ف

النجــاح الــذي وصلــت لــه أنقــرة حــىت االآن. عــى 

ــا  ه ي تخترب
ــىت ــة ال ــفرت العزل ــر، أس ــب االآخ الجان

اتباعهــا  عــن  المتوســط  البحــر  ق  رسش ي 
�ف تركيــا 

 ، ف ــألت�ي ف المس ــ�ي ــج ب ــرب الدم ــّر ع اتيجية تم ــرت الس

ــة التطــّرق الإحداهمــا دون  بحيــث يصعــب للغاي

ي اســتمرار حكومــة 
المســاس باالأخــرى. وســيعىف

ف ويــؤّدي لتقويــة  فايــز الــراج وجــود حليــف ثمــ�ي

ي ميــاه 
االتفــاق حــول ترســيم الحــدود البحريــة �ف

. ي
�ت ــرش ــط ال ــر المتوس البح

ــت  ــان وســوريا، أعلن وحــىت االآن وباســتثناء لبن

ــط؛  ــر المتوس ــى البح ــة ع ــدول المطّل ــع ال جمي

ص واليونــان وإيطاليــا،  مــرص وإرسائيــل وقــرب

ــوًدا  ــك وج ي تمتل
ــىت ــا- ال ــم فرنس ــت إليه وانضّم

حاملــة  زارت  وحيــث  الميــاه  هــذه  ي 
�ف بحريًــا 

مينــاء  مؤخــًرا  ديجــول«  »شــارل  طائراتهــا 

ص، أّن االتفــاق المذكــور باطــل،  ي قــرب
ليماســول �ف

بينمــا وّقعــت فرنســا مــع اليونــان اتفاقــاً لتعزيــز 

التعــاون الدفاعــي يعكــس بالطبــع نواياهمــا. كمــا 

ي البحريــة  ال يمكــن إغفــال مهمــة االتحــاد االأورو�ب

ي حصلــت عــى الضــوء االأخــرصف مــن المجلس 
الــىت

ي بنــاء عــى 
ايــر( المــا�ف ي ١٧ شــباط )فرب

ي �ف االأورو�ب

ح فرنســا لمراقبــة الحظــر عــى االأســلحة  مقــرت

المفــروض عــى ليبيــا مــن جانــب مجلــس االأمــن 

ي هــذه المهمــة حضــوًرا عســكريًا 
، وتعــىف الــدوىلي

ًا عــى تركيــا تحقيــق أهدافهــا  ســيصّعب كثــري

ي 
ي الميــاه الــىت

بالتنقيــب عــن مــوارد الطاقــة �ف

ــا. ــيادتها عليه ــي س تّدع

ي أروقــة 
عــى أّن مناقشــات عاصفــة تــدور �ف

ف الموقف  ي بغيــة إيجــاد تــوازن بــ�ي االتحــاد االأورو�ب

ــا  ف به ــرت ــراج المع ــة ال ــم حكوم ــمي بدع الرس

دوليــاً، وهــو موقــف المعســكر الــذي تقــوده 

إيطاليــا بوصفهــا المنــادي االأكــرب بهــذا الموقــف، 
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اليونــان  ي تقــف وراءهــا 
الــىت ومصالــح فرنســا 

تــان قــد تســتفيدان مــن انتصــار  ص، واالأخري وقــرب

. ومــن شــأن تضــارب  محتمــل للمشــري حفــرت

ي 
ي �ف

ــىف ي أن تف ــاد االأورو�ب ــل االتح ــف داخ المواق

ــدة  ي للوح
ا�ف ــرت ــاف اف ــاف إىل إضع ــة المط نهاي

االأوروبيــة وبالقطــع لــن تتــوا�ف تركيا عن اســتغالل 

ــك. ذل

نظرتهــا  فتختلــف  المتحــدة،  الواليــات  أمــا 

ء رغــم رفضهــا لالتفــاق  ي
لالأمــور بعــض الــ�ش

ي ســوريا 
، عــى أّن تطــور االأحــداث �ف ي -الليــىب كي

الرت

ء.  ي
الــ�ش بعــض  موقفهــا  لتغيــري  يــؤدي  قــد 

اتيجية لواشــنطن  والحقيقــة أّن االأولويــة االســرت

ف عــى  ــاف انتشــار نفــوذ روســيا والصــ�ي هــي إيق

ــكرية  ــة العس ــا أّن الحمل ــي، كم ــد العالم الصعي

بشــار  الســوري  الرئيــس  نظــام  بدأهــا  ي 
الــىت

ــدث  ــب أح ــظ إدل ي محاف
ــم روسي �ف ــد بدع االأس

ف روســيا وتركيــا، مــا  ي العالقــات بــ�ي
ًخــا عميًقــا �ف رسش

جــم إىل فــرص ســانحة. يُرت

وبالفعــل، أظهــرت الواليــات المتحــدة إشــارات 

ي عالقاتهــا 
تقــارب مــن أجــل بــث بعــض الــدفء �ف

ــى  ــنطن ع ــتثمرها واش ــد تس ي ق
ــىت ــا وال ــع تركي م

ي 
يقــاف تغلغــل التأثــري الــروسي �ف النحــو االأمثــل الإ

ــة أّن ســعي موســكو  البحــر المتوســط.  والحقيق

الحثيــث للحصــول عــى موطــئ قــدم لهــا عــى 

ء  ي
ي مــن البحــر المتوســط سش الشــاطئ الجنــو�ب

ــا تبقــي عــى قنــوات  معــروف للعامــة، لــذا فإنّه

االتصــال مفتوحــة مــع جميــع االأطــراف المتنازعــة 

ًا  ــري ــك تأث ــث تمتل ــرص حي ي م
ــك �ف ــا، وكذل ي ليبي

�ف

ايــًدا. خالصــة القــول هنــا أّن تعزيــز وضعيــة  ف مرت

 ، ــارسش ــد يخــدم، بشــكل غــري مب ــا ق ي ليبي
ــا �ف تركي

ــة. ي المنطق
ــة �ف ــح االأمريكي المصال

ي 
�ف تركيــا  تنتهجهــا  ي 

الــىت اتيجية  االســرت لكــن 

ــن المخاطــر.  ــا م ــو أيًض البحــر المتوســط ال تخل

فمــن شــأن وجــود قــوات مســلحة لقــوة إقليميــة 

ــدرة  ــة الق ــن محدودي ــاًل ع ــري فض ــطة التأث متوس

عــى العمــل عــن بعــد والحفــاظ عــى اســتدامة 

ي 
قدراتهــا العســكرية، أن يضــع تركيــا وبســهولة �ف

ي عجزهــا عــن 
ــة مــا يعــىف موقــف شــديد الصعوب

اتيجيتها. ــرت ــق اس تطبي

وفــوق كل ذلــك، فــإّن تطــّور االأمــور مــن 

ــر لمصلحــة  ــة العســكرية عــى نحــو مغاي الناحي

ة إىل االنــزالق  ي جرجــرة االأخــري
تركيــا، قــد يتســّبب �ف

ي االأزمــة الليبيــة، 
رغًمــا عــن إرادتهــا بشــكل أكــرب �ف

ف  كــري لرت فيــه  تحتــاج  الــذي  الوقــت  ي 
�ف وهــذا 

خاصــة  الحــدود،  عــى  العســكرية  مواردهــا 

ي ظــل هــذه الظــروف، فــإّن أنقــرة ال 
الســورية. و�ف

ي البحــر المتوســط، 
اتيجيتها �ف تقامــر فقــط باســرت

ــدود. ــى الح ــة ع اتيجيتها االأمني ــرت ــل باس ب

وعــى أي حــال، ســيتكّفل الوقــت بالكشــف عن 

ي 
ــزة �ف اتيجيات المتصادمــة ســتخرج فائ أي االســرت

ــهد  ي تش
ــىت ــة ال ــذه المنطق ي ه

ــاف �ف ــة المط نهاي

ي التحــّركات العســكرية.
تصاعــًدا �ف

سبانية: جمة عن االإ مصدر ال�ت

٢It٩gcx/https://bit.ly
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»الوطن األزرق«: أيديولوجيا التدخل 
التركي في ليبيا

ى عىل  كّية الك�ب ّ ي )يناير( ٢٠٢٠، وافقت الجمعّية الوطنّية ال�ت
ي ٢ كانون الّثا�ن

�ن
ن شاندر،  ٍ عسكرّي فيما يتعّلق بإرسال قّوات إىل ليبيا. ووصف جنك�ي

تفويض ن�ش
ق االأوسط، االأمر بأنّه »تفويض بالمغامرة«  ّ ّ البارز وخب�ي ال�ش كي ّ ّ ال�ت ي

الّصحا�ن
( ٢٠١٩، مع  ي )نوفم�ب

ين الّثا�ن ي ٢7 ت�ش
ي الذي أبرمته تركيا، �ن

يدعم االتّفاق الّثنا�أ
ي تتفاوت قّوتها ونفوذها من يوم الآخر. كان 

ي الليبية، ال�ت
حكومة الوفاق الوط�ن

ي دخول 
الّسبب االأسمى لتمرير الّتفويض عىل عجل، دون شّك، رغبة أردوغان �ن

ي موقٍع قوّي أمام فالديم�ي 
ي )يناير( الجاري، وهو �ن

مفاوضات 8 كانون الّثا�ن
، قائد الجيش  ي تتعّزز تدريجّياً لخليفة حف�ت

، اّلذي يدعم القّوات اّل�ت ن بوت�ي
ّ اّلليبّية. ومع ذلك، يبدو أّن أردوغان  ي

ّ، ضّد حكومة الوفاق الوط�ن ي ّ اّللي�ب ي
الوط�ن

لم يستطع الوصول إىل هدفه، كما ينبغي

 محمد الدخاخني

ف تاريخ  ضافــة إىل ذلــك، فــإّن المصادفــة بــ�ي باالإ

ــه  ــت في ــذي وّقع ــخ اّل ــض والّتاري ــر الّتفوي تمري

ص اتّفــاق  دول إرسائيــل واليونــان وجمهوريـّـة قــرب

خــّط أنابيــب الغــاز الّطبيعــّي »إيســت-ميد«، 

ّ إىل أوروبــا،  �ي ّ والقــرب رسائيــىي لنقــل الغــاز االإ

ي 
بعثــت برســالة دبلوماســّية منفصلــة تمامــاً. �ف

هــذا الّســياق، تقــوم تركيــا، وفقــاً لرديّتهــا 

ق  ي رسش
ي أُديــرت �ف

الخاّصــة، بقلــب اّللعبــة اّلــىت

ي المنطقــة 
البحــر المتوّســط وتحّقــق االســتقرار �ف

ف اّلذيــن  مــن خــالل اســتباق »المتمرّديــن« اّلليبّيــ�ي

تدعمهــم القــّوات الغربّيــة. هــذا، دون شــّك، مــا 

ــه  ــى وج ــاره - أو، ع ــان وأنص ــام أردوغ ــراه نظ ي

ــا. ي تركي
ــه - �ف ي رؤيت

ــوا �ف ــا أمل ــد، م الّتحدي

ــرة«  ــذه »المغام ــن ه ــر م ــب االآخ ــن الجان لك

ــرار  ــذا الق ــّد ه ــة. يع ــرش قتام اً وأك ــري ــف كث مختل
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ــن  ــدت ع ــا ابتع ــى أّن تركي ــاس ع ي االأس
اً �ف ّ ــؤرسش م

ّ والمرّكــز عــى الّتــوازن للّسياســة  فهمهــا الكالســي�ي

ــة، واّلــذي بــدأت تنــأى عنــه منــذ أوائــل  الخارجّي

 ّ ي مــن االألفّيــة الحالّيــة. كما أنـّـه مؤرسش
العقــد الّثــا�ف

عــى أّن تركيــا قــد تنــوي بســهولة اســتخدام 

اعــات القائمــة  ف ّ ي الرف
القــّوة العســكريّة والمشــاركة �ف

خــارج حدودهــا.

كيــا أردوغــان؛  هــذه ليســت المــرّة االأوىل لرت

ــن  ــوريا، يمك ي س
ــرج �ف ــع ح ــاك وض ــد كان هن فق

ي الّسياســة الّداخلّيــة 
عنــة نســبّية �ف أن يكتســب رسش

بســبب قرب هــذا البلد، وبســبب الورقــة الكرديّة. 

ي الفضــاء 
ــا تســعى االآن إىل المشــاركة �ف ــن تركي لك

المعّقــد   ّ والّســياسي واالجتماعــّي  العســكرّي 

لليبيــا، وهــي المــكان اّلــذي قمعتــه عســكريّاً آخــر 

ــا ال  ــة. تركي ــاً عثمانّي ــا أرض ــت ليبي ف كان ــ�ي ــرّة ح م

ــا  ــن لديه ــا، لك ــع ليبي ــة م ــدود بّريّ ــك أّي ح تمتل

ــى  ــالوة ع ــل. ع ــارب ١,٤٠٠ مي ان تق ــري ــافة ط مس

ــة عديــدة، تســتعّد  ذلــك، وفقــاً لمصــادر إخباريّ

ي دعمتهــا 
ســالمويّة اّلــىت تركيــا لدفــع الجماعــات االإ

ــؤّدي  ــد ي ة، وق ــارسش ــراط مب ــل االنخ ــوريا قب ي س
�ف

ــة  ــا الّدولّي ــورة تركي ــم ص ــع إىل تفاق ــذا الوض ه

ي هــي موضــع إشــكال بالفعــل.
ــىت اّل

ي  ي الوقــت ذاتــه إىل كال جانــىب
عندمــا ننظــر �ف

العملــة، يمكننــا الوصول إىل بعض االســتدالالت. 

ــد  ــن تجّس ــا ل ــة ليبي ــح أّن قضّي ــن الواض أّوالً، م

ــا تســتخدم  ــادًة م ــث ع ــا؛ حي إنجــازاً داخــل تركي

الّسياســة الخارجّيــة الأغــراض سياســّية محّلّيــة. 

، و،  فهــذا البلــد غــري المعــروف إىل حــّد كبــري

ــوه  ــاً نح ــد تعاطف ــذي ال يج ــاً، اّل ــو كان معروف ل

، لــن يوّفــر الكثــري مــن القــّوة  ّ كي ّ ي المجتمــع الــرت
�ف

لنظــام أردوغــان. ثانيــاً، لــم يكــن واقعّيــاً أن 

ّ اّلليبّيــة،  ي
نتوّقــع مــن حكومــة الوفــاق الوطــىف

ي البــالد. 
ي تدعمهــا تركيــا، تــوىّلي زمــام االأمــور �ف

اّلــىت

ي 
، اّلــىت عــى العكــس مــن ذلــك، فــإّن قــّوات حفــرت

تدعمهــا روســيا وبعــض الــدول العربيــة، مــن 

ي مثــل هــذه 
المرّجــح أن تســيطر عــى البــالد. و�ف

ــات  ــا قــد فشــلت واالتّفاقّي ــة، ســتكون تركي الحال

اً، ســتواجه تركيــا  ي أبرمتهــا قــد اختفــت. أخــري
اّلــىت

مشــكالت أكــرب بكثــري إذا حاولــت نــرش كتيبــة أو 

رسيّــة مدّربــة ومســّلحة مؤّلفــة مــن أكــرش مــن ١٠٠ 

إىل ١٥٠ فــرداً، بنــاًء عــى متطّلبــات الّتفويــض. 

اليونانّيــة  المهابــط  ف  بــ�ي ويــد  ف ّ الرت واتّفاقــات 

ــة االأجــل، وينظــر  ــة قــد ال تكــون طويل والمرصيّ

اء بشــّك لمــا إذا كانــت تركيــا لديهــا القــدرة  الخــرب

ــب عــى هــذه العقبــة. العســكريّة اّلالزمــة للّتغّل

لماذا تقوم تركيا بهذه المخاطرة 
الكبيرة؟

ي تّتبعهــا 
باختصــار، إّن الّسياســة الحاليــة اّلــىت

ــة بالمخاطــر العســكريّة،  ــا محفوف ي ليبي
ــا �ف تركي

الّسياسة الحالية اّلتي تّتبعها تركيا في ليبيا محفوفة بالمخاطر 
العسكرّية، وإشكالّية من منظور العالقات الّدولّية
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الّدولّيــة،  العالقــات  منظــور  مــن  وإشــكالّية 

كّيــة  ّ وســتحّقق مكاســب قليلــة للحكومــة الرت

مــن  الّداخلّيــة.  الّسياســة  ان  ف مــري ي 
�ف الحالّيــة 

ي موازيــن القــوى 
المؤّكــد أّن تركيــا قــّوة مهّمــة �ف

ق  ورسش االأوســط  ق  ّ والــرش إفريقيــا  شــمال  ي 
�ف

ي 
�ف اســتبعادها  ينبغــي  وال  المتوســط  البحــر 

ــة الّتأســيس الأّي خّطــة. وكمــا هــو الحــال  عملّي

ص وإرسائيــل واليونــان، يجــب  مــع مــرص وقــرب

ــب دول  ــن جان ــا م ــى إقصائه ــا ع ــرّد تركي أن ت

ــرّّد يجــب  ــاً خصومهــا، لكــن هــذا ال تعتــرب حالي

ــح.  ــكل �ي ــر بش ــاً بالمخاط ــون محفوف أاّل يك

مــن ناحيــة، ربّمــا تســعى تركيــا إىل حــّل الّنظــام 

ي شــمال ســوريا، مــن 
ي المنطقــة، كمــا فعلــت �ف

�ف

ــة تنســيق مــع روســيا. لكــن، مــن  خــالل اتّفاقّي

ناحيــة أخــرى، يجــب أن نتذّكــر أّن ليبيــا ليســت 

ــبة إىل  ــدود بالّنس ــى الح ــري ع ــق كب ــدر قل مص

ــا ال  ــا أّن تركي ــوريا، كم ــال س ــو ح ــا ه ــا كم تركي

ي 
ي ليبيــا كمــا هــي الحــال �ف

ف �ف تحــّدد اّلالعبــ�ي

ــان  ــا أردوغ ــل تركي ــف تتحّم ــاذا وكي ــوريا. فلم س

هــذه المخاطــر متعــّددة الجوانــب؟ لالإجابــة عن 

ــث  ــل البح ــن االأفض ــيكون م ــؤال، س ــذا الّس ه

ف لسياســة تركيــا الحالّيــة  ف الرّئيســ�ي عــن الّداعمــ�ي

كّيــة،  ّ الرت الّداخلّيــة  الّسياســة  ي 
�ف ليبيــا  تجــاه 

وعندمــا نفعــل ذلــك يمكننــا أن نــرى صــورة 

ــاً. ح ــتحّق رسش ــام تس ة لالهتم ــري مث

األورو-آسيوّية ومفهوم »الوطن 
األزرق«

المتقاعــد جيــم  البحــرّي  اّللــواء  اســتخدم 

ي محاكمــات 
، اّلــذي حوكــم وأديــن �ف ف غوردينــري

ي نشــأت عــن 
باليــوز )المطرقــة الّثقيلــة( اّلــىت

للجــدل  ة  المثــري غولــن  حركــة  ف  بــ�ي اكــة  ّ الرش

ّعمــه  ف يرت اّلــذي  والّتنميــة  العدالــة  وحــزب 

ي 
أردوغــان، الأّول مــرّة مفهــوم »الوطــن االأزرق« �ف

ــدوة حــول البحــر  ي ن
ــو( ٢٠٠٦، �ف ــران )يوني ١٤ حزي

االأســود واالأمــن البحــرّي نّظمتهــا قيــادة القــّوات 

البحريـّـة. ووفقــاً لــه، فــإّن »الوطــن االأزرق« هــو 

ــن  ي تشــتمل عــى مســاحات م
ــىت اســم االأرض اّل

ــر  ــود والبح ــر االأس ي البح
ــرّي �ف ــاص البح االختص

االأبيــض المتوّســط وبحــر إيجــة )المياه الّســاحلّية 

االقتصاديّــة  والمناطــق  القــارّي  والجــرف 

ي تحيــط تركيــا بمــوارد حيويّة وغري 
الخالصــة( واّلــىت

ــاً  ــوم أيض ــذا المفه ــُتخدم ه ــد اس ــة. وق حيويّ

ي القــّوات البحريـّـة، 
ف �ف مــن جانــب أعضــاء ســابق�ي

نجيــك  بري ّ دوغ  كي ّ الــرت  ّ الّســياسي فريــق  واالآن، 

ــاحة  ــق مس ــيوّي ويخل ــه أورو-آس ــى أنّ ــرّف ع يُع

ف حركــة  حّريّتــه مــن خــالل اســتغالل الــرّصاع بــ�ي

ــد  ــة بع ــة، خاص ــة والّتنمي ــزب العدال ــن وح غول

ــد االأورو-آســيويّون،  منتصــف عــام ٢٠١٥. ويجّس

اّلذيــن يحملــون شــعار »الوطــن االأزرق« باعتبــاره 

ي البحــر«، فريقــاً تعــاون مــع 
»الميثــاق القومــّي �ف

ي 
أردوغــان بعــد محاولــة االنقــالب العنيفــة �ف

يجّسد األورو-آسيوّيون، اّلذين يحملون شعار »الوطن األزرق« فريقًا 
تعاون مع أردوغان بعد محاولة االنقالب الفاشلة في 2016
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ــدرة عــى  ــون الق ــو( ٢٠١٦، ويمتلك ــوز )يولي ١٥ تّم

ــا عــن  ــة إبعــاد تركي ي عملّي
ــه بعمــق �ف ــري علي الّتأث

انتهــاج سياســة خارجّيــة ترّكز عى الغــرب ودفعها 

ي 
ــة الّصينّية-الّروســّية مــع الّتشــكيك �ف نحــو الكتل

ّ )الّناتــو( بالّنســبة  أهمّيــة حلــف شــمال االأطلــ�ي

ــا. إىل تركي

يؤّكــد هــذ الفريــق، إىل حــّد مــا، عــى أّن 

ي 
�ف أو   ّ ي االأورو�ب االتّحــاد  ي 

�ف ليــس  تركيــا  مــكان 

ــرص  ــى م ــز ع ــطّي يرّك ق متوّس ــٍن رسش ــار ُمهيم إط

ق  ي رسش
ي تأســيس هيمنــة �ف

وإرسائيــل، وإنّمــا �ف

ي هــذا 
البحــر االأبيــض المتوّســط بمفردهــا. �ف

الّصــدد، يجادلــون بــأّن مصالــح تركيــا تقــع خارج 

ــّم إىل  ــب أن تنض ــا يج ّ وأّن تركي ي ــر�ب ــم الغ العال

يالّيــة اّلــذي تقــوده  مرب المعســكر المعــادي لالإ

. ويتطّلــب تحقيــق هــذا الهــدف  ف روســيا والصــ�ي

ي أطلقــوا عليهــا اســم 
الحفــاظ عــى الحــدود اّلــىت

هــذه  حمايــة  أجــل  ومــن  االأزرق«.  »الوطــن 

ــا  ــع االأورو-آســيويّون أن تّتبــع تركي الحــدود، توّق

بعــد اتّفــاق ليبيــا مبــادرة مــن شــأنها أن تضمــن 

ي ســوريا. ومــن 
الّتأثــري نفســه اّلــذي حصــل �ف

ــا غــري قابلــة  ي مــن المؤّكــد أنّه
ــىت ف القضايــا اّل بــ�ي

للّنقــاش ســؤال مــع مــن ســتعقد تركيــا هــذا 

ي ســوريا.
االتفــاق �ف

محّبة اإلخوان المسلمين والّسباق 
من أجل قيادة األّمة

مــن المثــري لالهتمــام، بالرّغــم مــن زعــم 

 ّ ي
ف أنّهــم يمّثلــون الجنــاح العلمــا�ف االأورو-آســيويّ�ي

ي تركيــا، أنّهــم أوصــوا باتّخــاذ إجراءات 
المتشــّدد �ف

ــن  ف اّلذي ــالمويّ�ي س ــتوى االإ ــس مس ــا بنف ــّد ليبي ض

الّسياســة  ورؤيــة  تركيــا.  ي 
�ف أردوغــان  يمّثلهــم 

ي بــدأت بشــكل ملحــوظ خــالل 
الخارجّيــة اّلــىت

ــابق، أحمــد داود  ــوزراء الّس ــة رئيــس ال ة والي فــرت

الجديــدة«،  »العثمانّيــة  اســم  تحــت  أوغلــو، 

االأقاليــم  ســكان  عــى  الّســيطرة  إىل  وســعت 

العثمانّيــة الّســابقة والّتأثــري عــى مســلمي العالــم 

مــن خــالل الّســلطويّة والّتوظيــف الفّعــال للّديــن 

ي قيــادة العالــم 
فشــلت بقــدر طمــوح أردوغــان �ف

ــالمّي. س االإ

هنــا، وجــدوا الّســعوديّة االأكــرش قــّوة اقتصاديـّـاً 

ي 
ــة �ف ــة اّلالهوتّي ــن الّناحي ــوذاً م ــرش نف ــرص االأك وم

ــذا  ــم. وه ي العال
ــاً �ف ــكان تقريب ي كّل م

ــم �ف وجهه

ورة نحــو تعــاون عالمــّي متعــّدد  ّ دفعهــم بالــرصف

ي 
�ف  . ف المســلم�ي االإخــوان  جماعــة  مــع  االأوجــه 

ــالم  س ــة واالإ ف القومّي ــ�ي ــان ب ــة، زواج أردوغ الّنهاي

يتمــاسش إىل حــّد بعيــد مــع أيديولوجيــا االإخــوان 

. ف ــلم�ي المس

يمتلك األورو- آسيويون قدرة على الّتأثير بعملّية إبعاد تركيا 
عن انتهاج سياسة خارجّية ترّكز على الغرب ودفعها نحو الكتلة 

الّصينّية-الّروسّية
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ــان  ــد أردوغ ــروف، وج ــذه الّظ ــيادة ه ــع س وم

ســالموّي المحيط بــه، بطريقة  نفســه، والجنــاح االإ

 ّ ي
الوطــىف الوفــاق  حكومــة  رئيــس  يدعــم  مــا، 

ي 
ــّراج، وهــو عضــو معــروف �ف ــز ال ــة، فاي اّلليبّي

، فتحــت  . وبالّتــاىلي ف جماعــة االإخــوان المســلم�ي

ــعوديّة،  ــّد الّس ــرى ض ــة أخ ــان جبه ــا أردوغ تركي

ــذ  ــة من ــات متعاقب ي �اع
ــا �ف ــت معه ي دخل

ــىت اّل

ــة  ــن االألفّي ي م
ــا�ف ــد الّث ــن العق ــري م ــف االأخ الّنص

ي أعلنــت تركيــا �احــة 
الحالّيــة، وضــّد مــرص، اّلــىت

ــا. عداءهــا له

لقاء الغريمين
االأورو-آســيوّي   ، ف الفريقــ�ي أّن  مــن  بالرّغــم 

ي 
ة �ف ي �اع حــول أشــياء كثــري

ســالموّي، كانــا �ف واالإ

ــا، فقــد تقاطعــا، بالضــّد مــن كّل الخالفــات  تركي

الّتاريخّيــة، حــول قضّيــة ليبيــا. وفيمــا ينــاور 

ف لتطليــق تركيــا مــن الغــرب عندمــا  أحــد الفريقــ�ي

يســعى  الخارجّيــة،  بالّسياســة  االأمــور  تتعّلــق 

ــق  ــة ال تلي ي منافس
ــد �ف ــن جدي ــاء حص ــر لبن االآخ

تقديــر  الّصعــب  مــن  ســيكون  تركيــا.  بتديّــن 

ــة  المــدى اّلــذي ســتكون عليــه الّطبيعــة الجماعّي

كّيــة،  ّ ي الّسياســات المحّلّيــة الرت
ف �ف لهذيــن الفريقــ�ي

ي مهــرب مــن شــأنه 
لكّنهمــا بالّتأكيــد أغرقــا تركيــا �ف

ــة. ي المنطق
ــلبّياً �ف ــاً وس اً عميق ــري ــر تأث أن يؤثّ

أحمد إردي أوزتورك، أوبن ديموكراسي

ية: ن نجل�ي جمة عن االإ مصدر ال�ت

https://www.opendemocracy.net/en/

north-africa-west-asia/who-pushing-

turkey-libya-partnership-eurasianism-

and-islamism/
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ما حقيقة الميراث التركي في ليبيا؟

ي وتهديدها  ي الشأن اللي�ب
ق المتوسط وتدّخل تركيا �ن ي رسش

مع تصاعد االأحداث �ن
لالأمن القومي المرصي، طفت عىل السطح ترصيحات وعبارات عىل لسان 
ي ونظرة شوفونية واضحة تجاه 

ن أتراك، تنّم عن موروث استعال�أ مسؤول�ي
العرب.

 طارق أبو السعد

ي أكــرش مــن 
كي أردوغــان أعلــن �ف

الرئيــس الــرت

ف العــرب  كاً بــ�ي مناســبة أّن ثمــة تاريخــاً مشــرت

كي الــذي 
واالأتــراك، وكــذا فعــل وزيــر الدفــاع الــرت

ي 
ــراك �ف ــود االأت ــه، وهــو يتفقــد الجن ي كلمت

قــال �ف

ــوا،  ــا ورحل ــوا هن ــراك كان ــداده االأت ــا، إّن أج ليبي

ــا  ــا، كم ــة، والأنن ي المنطق
ــاً �ف ــاً تركي اث ــة مري وإّن ثم

ــيان«،  ــا النس ــة حارتن ــوظ »آف ــب محف ــال نجي ق

كي 
اث الــرت فيبــدو أّن البعــض نــ�ي حقيقــة المــري

ــا. ي ليبي
�ف

ــة أقاليــم: إقليــم برقــة  ــا ثالث لقــد كانــت ليبي

ق، وعاصمتــه بنغــازي، وإقليــم طرابلــس  ي الــرش
�ف

ي 
الغــرب، وعاصمتــه طرابلــس، وإقليــم الفــزان �ف

، هــذه االأقاليــم كانــت تتفــاوت  ي الجنــوب الغــر�ب

يجمعهــا  كان  وإن  بينهــا،  فيمــا  االســتقالل  ي 
�ف

. ي وحــدة واحــدة وهــي االنتمــاء الليــىب

ف  ــراك عــى العــرب والمســلم�ي ــارة االأت ــد إغ عن

١٥١٧م،  العــام  العســكري  تركيــا  توســع  ي 
�ف

بــاي  طومــان  وإعــدام  القاهــرة  ودخولهــم 

ســلطان المماليــك، وخلــع الخليفــة العبــاسي 

الــذي كان يحكــم باســمه المماليــك، كان إقليــم 

برقــة تحــت حكــم المماليــك فــآل الحكــم فيهــا 

. ف للعثمانيــ�ي

ســبان  ي يــد االإ
ــا إقليــم طرابلــس فقــد كان �ف أّم

ولــم يحــاول العثمانيــون تحريــره إال بعــد عــدة 

ــطول  ــام االأس ــا ق ــام ١٥٥١، عندم ي الع
ــود �ف عق
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ُتعّد رسالة غومة المحمودي إلى السلطان وثيقة تاريخية تلخص 
األوضاع في ليبيا تحت االحتالل العثماني

ف مــراد  ي باالســتيالء عــى طرابلــس وتعيــ�ي
العثمــا�ف

ــل  ــا، وجع ــى كل ليبي ــاً ع ــاً عام ــا حاكم ــا باش آغ

فون  ف ــراك يســترف ــس، ظــل االأت ــّر حكمــه طرابل مق

ــا ســوء العــذاب،  ــا ويســيمون أهله ات ليبي خــري

ــلطان أو  ــن الس ف م ــ�ي ــوالة المعين ــرب ال ــواء ع س

الــوالة االأتــراك مــن أرسة القرمانليــة، غــري أّن مــا 

ارتكبــه االأتــراك مــع غومــة المحمــودي لــم يســبق 

لــه مثيــل.

بــن عــون  بــن خليفــة  الشــيخ غومــة  ُولــد 

أوالد  قبيلــة  ي 
�ف  ،١٧9٥ العــام  ي 

�ف المحمــودي 

المرمــوري، إحــدى قبائــل المحاميــد، داخــل بيت 

ــري  ــس الهج ــرن الخام ــذ الق ــيادة من ــوارث الس ت

ي  غــر�ب جنــوب  الواقــع  ي  الغــر�ب الجبــل  عــى 

طرابلــس عــى حــدود مدينــة غريــان تقريبــاً.

 ، ــرن التاســع عــرش ــات الق ــول ثالثيني ــع حل  م

ي ٢٤ أيــار 
ت سياســة الدولــة العثمانيــة �ف تغــري

ي 
عثمــا�ف أســطول  أرس  عندمــا   ،١٨٣٥ )مايــو( 

يتكــون مــن ٢٢ ســفينة حربيــة، تحــت قيــادة 

مصطفــى نجيــب باشــا عــى شــواطئ طرابلــس، 

وتــّم طــرد عــىي باشــا القرمانــىي آخــر أفــراد االأرسة 

ــا. ــة منه القرمانلي

ي ليبيــا شــبه 
وكانــت االأرسة القرمانليــة تحقــق �ف

اســتقالل عــن الســلطنة العثمانيــة، دخــل أجــداد 

ف الذيــن  ي تحالــف مــع القرمانليــ�ي
الشــيخ غومــة �ف

ــوق  ــد ف ــة المحامي ــلطة قبيل ــه بس ــوا خالل ف اعرت

ــر  ــرن، بعــد �اع مري ــرّه يف ي ومق ــل الغــر�ب الجب

ورة التحالــف  أدرك قــادة االأرسة القرمانليــة �ف

االســتقرار،  لضمــان  العربيــة  القبائــل  مــع 

وات  ونتيجــة لذلــك التحالــف تمتــع الليبيــون بــرش

ــا إىل  ــرب منه ــب االأك بالدهــم، دون خــروج الجان

ــطنبول. ــن إس خزائ

ولّمــا كان نجيــب باشــا عــى علــم كامــل بعالقة 

ــة  ــر الحيل ــد دبّ ــوع، فق ــواىلي المخل ــد بال المحامي

ي 
يقــاع بزعيمهــا غومــة المحمــودي والــزج بــه �ف لالإ

ــاً منــه بــأّن ذلــك ســيجعل االأجــواء  الســجن، ظّن

ي ليبيــا.
ف �ف تصفــو للعثمانيــ�ي

ــيخ  ــا الش ــه، ودع ــالً لتنصيب ــا حف ــام الباش أق

ــة  ــد لمبايع ــاء المحامي ــودي وزعم ــة المحم غوم

الســلطان، ثــم قبــض عليهــم جميعــاً بعــد 

ي حركــة شــبيهة بحركــة محمــد عــىي 
حضورهــم )�ف

ــد تخلــص  ــه ق ــا ظــّن أن ــك(، وعندم ــع الممالي م

ــى  ــة ع ــاوات الباهظ ت ــرض االإ ــام بف ــم، ق منه

، وإحــالل االأتــراك واالأرنــاؤوط محــل  ف الليبيــ�ي

ي الوظائــف الرســمية بطرابلــس، تســبب 
العــرب �ف

ــل  ي الجب
ــرّة �ف ــورة الأول م ــام الث ي قي

ــه �ف ــك كل ذل

ــدى  ــوس ل ، معقــل الشــيخ غومــة المحب ي الغــر�ب

الباشــا، قــّدم الليبيــون شــكوى رســمية منــه، 
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قام العثمانيون بقطع رأس المحمودي وإرساله إلى طرابلس وطافوا 
به عبر ضواحي المدينة

ومــا إن حــّل االأخــري بواليــة طرابلــس حــىت أطلــق 

ــه،  ــرة قوم ف ثائ ــك�ي ــودي لتس ــة المحم رساح غوم

ائــب  الرصف فــرض  مــن  المقابــل  ي 
�ف زاد  ولكنــه 

، وفــرض عقوبــات قاســية عــى  ف عــى الليبيــ�ي

ف  ــ�ي ــت ب ــا، تراوح ــن دفعه ــم ع ــز منه ــن يعج م

ي واالأغنــام 
ب بالســياط ومصــادرة االأرا�ف الــرصف

ت عــى يــد رئيــف باشــا  وحــرق الديــار، كمــا انتــرش

ــع االآذان. ــل قط ــية مث ــات وحش عقوب

أمــام كل تلــك السياســات الهمجيــة أعلــن 

 ، ف العثمانيــ�ي عــى  الثــورة  المحمــودي  غومــة 

كيــة،  ف القــوات الرت ووقعــت ٢٨ معركــة بينــه وبــ�ي

ــداد ســلطان  انتــرص فيهــا وكان مــن نتيجتهــا امت

غومــة، واســتطاع خاللهــا أن يســتوىلي عــى الكثــري 

مــن أســلحة وذخائــر االأتــراك، تفاقم االأمــر فُعزل 

ــذي  ــا، ال ــر باش ــه طاه ف مكان
ّ ــ�ي ــا وُع ــف باش رئي

خــرب قــوة غومــة فعمــد إىل الخديعــة، وتظاهــر 

غومــة  ف 
ّ وعــ�ي االأهــاىلي  لمطالــب  باالســتجابة 

ــض  ــد بخف ــان، وتعّه ــة غري ــن منطق ــؤوالً ع مس

ائــب وإعــادة العــرب إىل وظائفهــم. الرصف

بــه،  غــدروا   ، ف العثمانيــ�ي االأتــراك  وكعــادة 

ــد  ــا القائ ــد باش ــادة أحم ــه بقي ــاً ل ــوا كمين فنصب

العســكري، لكــن غومة اســتطاع الفــرار إىل ترهونة 

ف  ومنهــا إىل الصحــراء، وعــاد أحمــد باشــا بســبع�ي

ي 
ــهم �ف ــق رؤوس ــة، وعل ــار غوم ــن أنص ــيخاً م ش

ــا  ــم م ــدان قــرب رساي الحاكــم بطرابلــس، ث مي

ي عبــد الجليل  لبــث أن أوقــع بالقائــد الثائــر الليــىب

ي الجنــوب، وقتلــه، وطــاف برأســه 
ســيف النــرص �ف

ي شــوارع طرابلــس، فلقبه 
عــى طبــق مــن فضــة �ف

الشــعب بأحمــد باشــا الســفاح.

ي اشــتعال 
تــّم عــزل عشــقر باشــا فقــد تســبب �ف

ف واٍل  ــ�ي ــّم تعي ، وت ــرش ف أك ــ�ي ــد العثماني ــورة ض الث

جديــد أعلــن أنــه يؤّمن قــادة الثــورة عى أنفســهم 

ويدعــو غومــة المحمــودي إىل أن يكــون مستشــاره 

ائــب برفقــة  ي الحكــم، وأن يتــوىل هــو جمــع الرصف
�ف

، صــّدق غومــة وعــود االأتــراك فغــدر  ف مــن الليبيــ�ي

بــه أحمــد باشــا الجــزار وألقــى القبــض عليــه مــع 

ــدى  ــن إح ي بط
ــلهم �ف ــه، وأرس ــن أصحاب ــدد م ع

ف إىل إســطنبول، حيــث ألقــي بهم  الســفن معتقلــ�ي

ي الســجن بمدينــة طرابــزون العــام ١٨٤٢.
�ف

ت  ــرش ــار هــذا الغــدر غضــب الشــعب وانت أث

ي الهشــيم، فقــاد أحمــد باشــا 
الثــورة كالنــار �ف

ف الُعــّزل،  الســفاح حملــة ضاريــة ضــد المواطنــ�ي

وثّبــت مدافعــه عــى المــآذن لقصــف بيــوت 

ي حقهــم فيمــا 
ة �ف الثائريــن، وقــام بمذبحــة كبــري

ــة. ــة الطاحون ــرف بمعرك يُع

ي 
أّمــا الشــيخ غومــة نفســه، فقــد اســتمّر �ف

وحــىت   ،١٨٤٣ العــام  مــن  ي 
العثمــا�ف المنفــى 
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مع تصاعد األحداث شرق المتوسط ظهرت تصريحات تركية تنّم 
عن موروث استعالئي ونظرة شوفونية تجاه العرب

ة التواصــل مــع  ١٨٥٤، وحــاول خــالل تلــك الفــرت

الســلطان عبــد المجيــد االأول، وإيضــاح حقيقــة 

ي 
ي تتســبب �ف

ي ليبيــا، والــىت
السياســات العثمانيــة �ف

ــالة  ــّد رس ــطنبول. وتُع ــد إس ــورة ض ــتمرار الث اس

تلخــص  تاريخيــة  الســلطان وثيقــة  غومــة إىل 

 ، ي
ي ليبيــا تحــت االحتــالل العثمــا�ف

االأوضــاع �ف

ــد  ي أّدت إىل إ�ار المحامي
ــىت وتفــر االأســباب ال

عــى الثــورة دون هــوادة.

ي العــام ١٨٥٣ تمّكــن المحمــودي مــن الهــرب 
�ف

العــاىلي أوصــاف  البــاب  مــن طرابــزون، ووّزع 

المحمــودي عــى كّل منافــذ الدولــة العثمانيــة 

ف البــالد  للقبــض عليــه، فظــّل الشــيخ متنقــالً بــ�ي

ي التســلل إىل 
، ثــم نجــح �ف ف االأوروبيــة لمــدة عامــ�ي

ــة بنفســه ضــد  اً، وقــاد معركــة ضاري ــا أخــري ليبي

القــوات العثمانيــة، انتــرص فيهــا انتصــاراً كاســحاً، 

واســتوىل عــى كّل االأوراق والوثائــق واالأمــوال 

ــة عــدّوه. ي كانــت بصحب
ــىت ال

ــىت  ــرب ح ي الح
ــرّة �ف ــذه الم ــة ه ــتمّر غوم اس

رّدت  وقــد  نفســها،  طرابلــس  عــى  شــارف 

ف  إســطنبول بعــزل الــواىلي مصطفى نــوري، وتعي�ي

عثمــان باشــا بــدالً منــه، وقــام الباشــا الجديــد 

والعتــاد  العــدد  ي 
�ف متفّوقــة  قــوات  بتســيري 

تمّكنــت مــن تحقيــق النــرص عــى المحاميــد 

وقائدهــم.

وبالقــرب مــن المــكان المعــروف بـ«خشــم 

تركيــة  قــوات  قامــت  أوال،  وادي  ي 
�ف غومــة« 

ــق  ي بتطوي
ــواء يُدعــى مصطفــى صــد�ت يقودهــا ل

أمطرهــم  ثــم  ورفاقــه،  المحمــودي  غومــة 

بالرصــاص يــوم ٢٦ آذار )مــارس( ١٨٥٨، وقــد 

إىل  وإرســاله  رأســه  بقطــع  العثمانيــون  قــام 

ي شــبكة فــوق جمــل 
طرابلــس، حيــث طيــف بــه �ف

عــرب ضواحــي المدينــة، ولــم يُدفــن رأس الشــيخ 

ف  مــع جســده بطريقــة الئقــة، ســوى بعــد يومــ�ي

ي 
الثائريــن �ف عندمــا نجــح بعــض رفاقــه مــن 

ــراك. ــن االأت ــده م ــى جس ــول ع الحص

ــا، وهــذا مــا  ي ليبي
كي �ف

ــرت اث ال هــذا هــو المــري

تركــوه: »الظلــم والقهــر واالســتعباد«، أّمــا ثمــن 

الحّريــة، فقــد كان دمــاء وحيــاة االأحــرار الثــوار.
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ما مخاطر التدخل العسكري التركي في 
ليبيا على األمن القومي المصري؟

ن تركيا ومرص ما لبثت أن ألقت  الخالفات السياسية العميقة والجوهرية ب�ي
ي 3٠ حزيران )يونيو( ٢٠١3 

، عىل خلفية ما حدث �ن ي بظاللها عىل المشهد اللي�ب
طاحة بحكم جماعة االإخوان، حلفاء أردوغان، وهو ما انسحب عىل  بعد االإ

اير(  ي تتصدر المشهد منذ ثورة ١7 شباط )ف�ب
ي ليبيا ال�ت

سالم السياسي �ن قوى االإ
ي الليبية عسكرياً عىل 

ي االأرا�ن
ي مساعي أردوغان الجديدة للتواجد �ن

٢٠١١، وتأ�ت
ي السيناريو السوري، وهو ما يمثل تهديداً رصيحاً واستهدافاً 

غرار ما جرى �ن
قليمية  ي التواجد عىل حدودها الغربية وأمام المياه االإ

ي ترغب تركيا �ن
لمرص ال�ت

ي المتوسط، ليضيف هذا 
اب من حقول الغاز المملوكة لها �ن ي االق�ت

ورغبة �ن
ي المنطقة قد ال تقف عند 

ة �ن اتيجي الكب�ي لمرص تداعيات خط�ي التهديد االس�ت
هذا الحد

  ماهر فرغلي

إصرار على الفوضى
هــا الكبــري عــى مــرص،  لالأزمــة الليبيــة تأثري

يعقــد  ليبيــا  ي 
�ف كي 

الــرت العســكري  والتدخــل 

الميليشــيات  دعــم  يــزداد  حيــث  المشــهد؛ 

رهابيــة، والأّن ليبيــا عــى مرمــى بــرص، وغالبيــة  االإ

ي عمليــات 
�ف ي ظهــرت بصماتهــا 

الــىت العنــا� 

ي مــرص 
ي مناطــق متفرقــة �ف

ة و�ف إرهابيــة كثــري

جــاءت مــن الحــدود الغربيــة،  يتضــح هنــا فهــم 

أو التقديــر الصحيــح لطبيعــة الحالــة الليبيــة 

اتيجياً عــى مــرص. هــا اســرت وتأثري

ي رئاســة 
ي هــذا الســياق، كتــب العقيــد �ف

و�ف

عالمــي  الجمهوريــة والمســؤول عــن الملــف االإ

خــالل االأعــوام الخمســة الماضية، أحمد شــعبان 

عــى صفحتــه قائــالً: تحقــق أنقــرة مجموعــة مــن 

االأهــداف السياســية واالأمنيــة واالقتصاديــة حــال 
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الخالفات السياسية العميقة والجوهرية بين تركيا ومصر تلقي 
بظاللها على المشهد الليبي

تمّكنهــا مــن الســيطرة عــى ليبيــا.. ســيمكنها ذلك 

ف  ــالمي�ي ف إس ــ�ي ــكاز لمقاتل ــدة ارت ــن قاع ــن تكوي م

عــادة إحيــاء  ف يمكنهــا اســتخدامهم الإ متطرفــ�ي

ــة،  ــي الصالحي ــياسي ُمنته ــالم الس س وع االإ ــرش م

لتهديــد دول  القاعــدة منطلقــاً  وتكــون هــذه 

ــا  ــط عليه ــرص للضغ ــيما م ي وال س ــىب ــوار اللي الج

وفــرض أمــر واقــع عليهــا، كمــا ســُتحقق ســيطرتها 

ي العالــم )تقــدر 
عــى خامــس احتياطــي نفطــي �ف

االحتياطيــات الليبيبــة بـــ٧٤ مليار برميــل من خام 

النفــط عــاىلي الجــودة(، إضافــة إىل تعزيــز قدرتهــا 

ق  اتيجية عــى تهديــد منتــدى غــاز رسش االســرت

اتيجية. ــق ســيطرة جيواســرت المتوســط وتحقي

الســيطرة  ي 
�ف نجاحهــا  حــال  ي 

و�ف ويضيــف: 

ــا  ــة لموقفه ــوة مضاف ــب ق ــا، ستكتس ــى ليبي ع

ي والســوري، أمــام 
؛ العــرا�ت ف ي الملفــ�ي

ي �ف
التفــاو�ف

يحــاول  قليميــة، وقطعــاً  القــوى الدوليــة واالإ

أردوغــان تحقيــق انتصــار ســياسي يُعــزز مــن 

ــركي  ــاك ســياسي ت ي ضــوء ارتب
ــه الداخــىي �ف موقف

ُمســتخدماً  بالكامــل،  وعــه  يُهــدد مرش داخــىي 

لخطــاب ســياسي أيديولوجــي قائــم عــى مفهوم 

ــل. ي الزائ
ــا�ف ــد العثم ــتعادة المج اس

صناعة جيوب إرهابية
ي مركــز 

اء آخــرون، ومنهــم الباحــث �ف يــرى خــرب

اتيجية،  االأهــرام للدراســات السياســية واالســرت

ــا�  ــوب للعن ــة جي ــال، أّن صناع ــى كم مصطف

اتيجية  رهابيــة هــي مــن أهــم المخاطــر االســرت االإ

ي 
ي طرابلــس، موضحــاً �ف

مــن وجــود قــوات تركيــة �ف

حديثــه لـــ »حفريــات«: يحمل التواجد العســكري 

كي تهديــداً إرهابيــاً، مــن خــالل الســماح بفتــح 
الــرت

 ، كي
قليميــة أمــام الجيــش الــرت االأجــواء والميــاه االإ

بمباركــة حكومــة الميليشــيات المســيطرة عــى 

العاصمــة »طرابلــس«، االأمــر الــذي يســهل عــى 

أردوغــان نقــل الميليشــيات المســلحة ســواء مــن 

داعــش أو القاعــدة أو االإخــوان، مــن ســوريا إىل 

ــوام  ــذ أع ــه من ي تتملك
ــىت ــة ال ــي الرغب ــا، وه ليبي

ي 
بهــدف خلــق وطــن بديــل لهــذه العنــا� الــىت

رفضــت دولهــم تســّلمهم أو عودتهــم.

ويتابــع كمــال أّن الهــدف االأســاسي لالأتــراك 

مــن ذلــك هــو »خلخلــة االأمــن القومــي المــرصي 

وعــدم الســماح بعــودة القاهــرة إىل خلــق تــوازن 

إقليمــي بعدمــا اعتــادت أنقــرة عــى اللعــب 

ــالل  ــن خ ــط م ق االأوس ــرش ــة ال ي منطق
ــردة �ف منف

دول  كافــة  ي 
�ف ف  ســالمي�ي االإ ف  بتمكــ�ي وعهــا  مرش

وتحقيــق  نفوذهــا  لتوســيع  االأوســط  ق  الــرش

مصالحهــا«.

ويؤكــد مــا ذكــره كمــال مــا كشــفته وســائل 

إعــالم عربيــة مــن إرســال تركيــا مرتزقة من ســوريا 

ي إطــار خطــة أردوغــان لدعــم حكومــة 
إىل ليبيــا �ف
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الوجود التركي يدعم ميليشيات طرابلس وكبريات الجماعات 
اإلسالموية المسلحة النشطة في الصحراء الكبرى ودول الساحل 

األفريقي

فايــز الــراج، وكان منهــا دعــوات القيــادي فهيــم 

عيــ� لجنــود مرتزقــة باالتجــاه إىل ليبيــا مــدة ٣ 

شــهور نظــري ٣٠٠٠ دوالر شــهرياً.

ي هــذا التوقيــت 
كي �ف

هــذا ويدعــم الوجــود الــرت

الجماعــات  يــات  وكرب بطرابلــس،  الميليشــيات 

الصحــراء  ي 
�ف النشــطة  المســلحة  ســالموية  االإ

ي انصهــرت 
ى، ودول الســاحل االأفريقــي الــىت الكــرب

ي حركــة جديــدة حملــت اســم »جماعــة أنصــار 
�ف

«، وهــو مــا ســيؤدي إىل  ف ســالم والمســلم�ي االإ

عــودة »داعــش« و«القاعــدة« بشــكل أكــرش توحداً 

ي الصحــاري، وأماكــن تطــل 
وتوحشــاً، واالنتشــار �ف

البحــار، تخضــع لهــا عنــا� مرصيــة،  عــى 

للداخــل  للهــروب  ي 
العــال�ت وادي  إىل  وتلتجــأ 

والفرافــرة،  وســيوة،  والواحــات،  المــرصي، 

ــرة. ــة الوع ــرق الصحراوي ــن الط ــا م ه وغري

هــذه  تشــّكل  إعــادة  إىل  يشــري  مــا  وهــذا 

ي المجــال 
ــا �ف ــدة، وكله ــات بأشــكال جدي التنظيم

الحيــوي المــرصي، خاصــة بعــد حالة االســتبدال 

ف »داعــش« و«القاعــدة«؛ أي  ــ�ي ــم االآن ب ي تت
ــىت ال

ي منطقــة  الصحــراء 
عــودة القاعــدة، خاصــة �ف

ي 
�ف الكفــرة  مدنهــا  وأهــم  الجنوبيــة،  الليبيــة 

الجنــوب  ي 
�ف وغــات  وســبها  ي 

�ت الــرش الجنــوب 

ي تســيطر 
، وهــي مــن أخطــر المناطــق الــىت ي الغــر�ب

ة،  صغــري مســلحة  قبليــة  مجموعــات  عليهــا 

ــل؛  ــدود مث ــرة للح ــلحة العاب ــات المس والجماع

ــالمي... س ــرب االإ ــالد المغ ي ب
ــدة �ف ــم القاع تنظي

مــن جانبــه، قــال المســاعد الســابق لوزيــر 

ي 
�ف  ، ي

القويســىف أحمــد  المــرصي،  الخارجيــة 

ــف  ــا تكّث ترصيــح لـــ »المــرصي اليــوم« إّن »تركي

ي تســيطر 
دعمهــا العســكري للميليشــيات الــىت

ــى  ــري ع ــر كب ــه أث ــيكون ل ــا س ــس، م ــى طرابل ع

أمــن مــرص واســتقرارها وشــمال أفريقيــا ككل، 

ي شــحنة 
ي ١٨ أيــار )مايــو( المــا�ف

وإنهــا أرســلت �ف

ة مــن المعــدات العســكرية إىل الميليشــيات  كبــري

ي تســيطر عــى طرابلــس وتحــارب 
المســلحة الــىت

ي تســهيلها 
، كمــا يشــتبه �ف ي ي الليــىب

الجيــش الوطــىف

ف االأجانــب مــن ســوريا والعــراق  حركــة الجهاديــ�ي

ي شــمال 
إىل ليبيــا لتحويــل الدولــة الواقعــة �ف

ي 
�ف المتشــددين  لهجمــات  قاعــدة  إىل  إفريقيــا 

أفريقيــا وجنــوب البحــر االأبيــض المتوســط«.

ي هــذا الســياق يــرى العقيــد أحمــد شــعبان 
و�ف

ي صفحتــه بـــ »الفيســبوك«، أّن 
وفــق مــا كتبــه �ف

دعــم هــذه التنظيمــات مــن أهــم المؤثــرات عى 

االأمــن القومــي المــرصي، حيــث ترتبــط االأوضــاع 

اً  مبــارسش ارتباطــاً  الليبيــة  والسياســية  االأمنيــة 

بالحــدود الغربيــة، وذلــك للتمــاس الحــدودي 
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تركيا تريد تحييد نفوذ مصر وتقويض أمنها من خالل دعم حركة 
اإلخوان والسيطرة على الحدود الغربية

ف البلديــن )١٢٠٠ كــم(، وللتهديــد المبــارسش  بــ�ي

ــوب  ــن جي ــال تكوي ــرصي ح ــىي الم ــن الداخ لالأم

ــة إســالمية عــى  ــا� إرهابي ــكاز لعن ــد ارت وقواع

ــوب  اً إال أّن المطل ــن، مشــري ف البلدي ــ�ي الحــدود ب

ي تًدلــل 
االآن هــو »حالــة مــن االصطفــاف الوطــىف

عــى قــوة وتماســك االأمــة المرصيــة تجــاه هــذه 

ــة«. ــة البغيض ــة العثماني الهجم

ملف الطاقة أواًل
الوجــود  ي 

�ف االأهــم  اتيجي  االســرت الخطــر 

كي بليبيــا هــو ملــف الطاقــة، وفــق جــىف 
الــرت

ي باريــس 
جبــور مــن معهــد العلــوم السياســية �ف

كيــة،  ي السياســة الخارجيــة الرت
والمتخصصــة �ف

تــه صحيفــة  ي نرش
ي ترصيــح صحــا�ف

ي أكــدت �ف
الــىت

»اليــوم الســابع« المرصيــة، أّن االأمــر بمثابــة 

ي 
الوطــىف الوفــاق  حكومــة  رابح-رابــح:  »لعبــة 

 ، كي
تحــوز عــى الدعــم الســياسي والعســكري الــرت

ي المقابــل تســاعد تركيــا عــى تحقيــق أهدافهــا 
و�ف

ــة«. ــف الطاق ي مل
�ف

الحفــاظ  ي 
ترغــب �ف أنقــرة  أّن  وتتابــع جبــور 

ي 
ــا، خاصــة �ف ي ليبي

ــة �ف ــا االقتصادي عــى مصالحه

ي حــال انتصــار 
قطــاع البنــاء؛ إذ ســتكون مهــددة �ف

 ، ــرت ــادة حف ي بقي ــىب ي اللي
ــىف ــش الوط ــوات الجي ق

»لــذا فــإّن المســألة برّمتهــا ال تعــدو ســوى كونهــا 

مقامــرة مــن أجــل الغــاز والنفــط؛ حيــث ســعت 

تركيــا إىل التحــول إىل مركــز عالمــي لنقــل الطاقــة، 

ــا  ــا إىل أوروب ي روســيا وكازاخســتان لنقله
خاصــة �ف

«، إال أّن مــرص مــع  كي
وع »الســيل الــرت عــرب مــرش

اكتشــاف حقــل ظهــر وترســيم حدودهــا البحريــة 

ي المعركــة، لتصبــح مركــزاً للغــاز 
جعلهــا تنتــرص �ف

ق االأوســط، وهــو ما نقــل االأمور  ي الــرش
المســال �ف

ــكري  ــد العس ــة، إىل التصعي ــرب الكالمي ــن الح م

ــة  ي النهاي
ــم �ف ــوان كعادته ــف االإخ ــادل، ليق المتب

مــع حليفهــم أردوغــان ضــد وطنهــم االأم!

االقتصــادي  الخبــري  يؤكــد  جهتــه،  مــن 

ي 
�ف تركيــا  موقــف  أّن  عامــر،  نبيــل  المــرصي، 

هــذه القضيــة مخالــف للقانــون الــدوىلي »حيــث 

ق المتوســط،  ي رسش
ي التنقيــب عــن الغــاز �ف

بــدأت �ف

ص، بعدمــا أثبــت  بالقــرب مــن الشــمال مــن قــرب

ــة بالغــاز، وهــذا  المســح أّن مياههــا ليســت غني

ــرة  اب أنق ــرت ــد اق ــرص، بع ــان وم ــق اليون ــا أقل م

ــة بالغــاز،  ــة الغني ــة المرصي قليمي ــاه االإ مــن المي

ــة  ــح التفاقي اق واض ــرت ــذا اخ ــط الأن ه ــس فق لي

كاً  ــرت ــاً مش ــاك اتفاق ــدود، وال الأن هن ــيم الح ترس

ف الثــالث دول، ولكــن الأن االأمــر برّمتــه يتعلــق  بــ�ي

بالســيادة، وبالســيطرة عــى تجــارة ونقــل الغــاز 

ي العالــم«.
�ف

ــات«: أّن مــن شــأن  ويضيــف عامــر لـــ »حفري

ي ليبيــا أن يمّثــل أيضــاً مكســباً الأردوغان 
التدخــل �ف
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ــه  ــد قاعدت ــرب حش ــياسي »ع ــد الس ــى الصعي ع

ي وقــت تشــهد تركيــا صعوبات 
االنتخابيــة حولــه �ف

اقتصاديــة تضعــف قاعدتــه الشــعبية«.

الخيارات المصرية
مــن جانــب آخــر، يــرى اللــواء المتقاعــد والخبــري 

ي ترصيــح لـــ 
ي الشــأن العســكري، ســمري راغــب، �ف

�ف

ي ســياق 
ي �ف

»حفريــات«، أّن قلــق القاهــرة الحاىلي يأ�ت

»معركــة إقليميــة ودوليــة تريــد تحييــد النفــوذ 

ف  المــرصي، ومحا�تــه، وتقويــض أمــن المرصيــ�ي

مــن خــالل دعــم حركــة االإخــوان، والســيطرة عــى 

الحــدود الغربيــة وإشــعال النــار فيهــا«.

ويذهــب راغــب إىل أّن مــرص تراهــن عــى الحل 

ــن  ــه م ــرى أنّ ــث ت ــة »حي ــة الليبي الســياسي لالأزم

ــن  ــا م ــزل تركي ــن ع ــدوىلي يمك ــم ال ــالل الدع خ

ناحيــة، وتوفــري غطــاٍء ســياسي للتعاطــي مــع 

االأزمــة الليبيــة مــن ناحيــة أخــرى«، مبينــاً أّن 

ي االآونــة 
طــار كثفــت بالفعــل �ف ي هــذا االإ

القاهــرة �ف

ــاف  ــم، »يض ــا دول العال ــن اتصاالته ة م ــري االأخ

ي 
إىل ذلــك ترتيبــات مرصيــة لعقــد قمــة رباعيــة �ف

ص واليونــان.  القاهــرة تضــم مــرص وفرنســا وقــرب

كذلــك عقــدت وزارة الخارجيــة عــدة اجتماعــات 

ــث  ــة لبح ــدول االأجنبي ــفراء ال ــن س ــدد م ــع ع م

لمــان  التطــورات الليبيــة خاصــة بعــد موافقــة الرب

ــا«. ــراك إىل ليبي ــود أت كي عــى إرســال جن
ــرت ال

إذا نجحت تركيا في السيطرة على ليبيا ستحسن موقفها التفاوضي 
في الملفين العراقي والسوري

أمــا الباحــث بمركــز االأهــرام مصطفــى كمــال 

ــري طبيعــة  ــد تغي كي يري
ــرت ى أّن »التدخــل ال فــري

ــرب  ي الغ
ــل، �ف ــى االأق ــى االأرض، ع ــن ع الموازي

كافيــاً  أردوغــان دعمــاً  ي حالــة وفــر 
، �ف ي الليــىب

لحكومــة الوفــاق بمــا فيهــا دعــم جــوي، والحــل 

ي  ي الليــىب
أمــام مــرص هــو دعــم الجيــش الوطــىف

ق  الــذي وّســع مــن دائــرة عملياتــه ومركزهــا الــرش

قــاً نحــو العاصمــة، وهــي  جنوبــاً نحــو فــزان ورسش

مســافات شاســعة تصعــب معهــا خطــوط االأمام 

ــوم  ــى تخ ــاىلي ع ــال الح ــذا فالقت ــم. ل دون دع

ي مناوشــات عــى ثالثــة محــاور 
العاصمــة يتمثــل �ف

ــة- ــس الزاوي ــرب )طرابل ــور الغ ــي مح ــة ه قتالي

ــق  ــة منقســمة عــى نفســها، وطري ــة مدين الزواي

ي 
�ت الــرش الجنــوب  ومحــور  اتــة(،  طرابلس-صرب

ي وليــد وطرابلــس ترهونــة(، 
)طريــق طرابلس-بــىف

ــان(. ــق طرابلس-غري ــوب )طري ــور الجن ومح

ويضيــف كامــل لـ«حفريــات« أّن »طرابلــس 

مــع  المتحالفــة  الميليشــيات  مــن  عــدد  بهــا 

ها  ّ ي يســري
حكومــة الوفــاق وقــوات االأمــن الــىت

ــان،  ــه الأردوغ ــروف بمواالت ــآغا، المع ــي باش فتح

ي 
ــع أن تســتميت �ف ، ويتوق ف ــري ــدة التجه وهــي جي

، لــذا  كي
الدفــاع عــن المدينــة بوجــود الدعــم الــرت

ــا  ــال مــن بيــت إىل بيــت، وهــي م ســيتحول القت

يــة وتعريــض طرابلــس  ي زيــادة الكلفــة البرش
يعــىف

المعروفــة بأحيائهــا الضيقــة للدمــار«.
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 ، ي
الصحــا�ف الكاتــب  يصــف  جانبــه،  مــن 

ــه  ــا بأنّ ــه تركي ــا تقــدم علي حامــد المحــالوي، م

»كالهمــا  إرسائيــل:  فعلتــه  عمــا  يختلــف  ال 

يريــدان االحتــالل فإرسائيــل تحتــل الجــوالن 

شــمال  احتــل  وأردوغــان  الغربيــة  والضفــة 

ســوريا، وكالهمــا لــه نفــس االأطمــاع.. فإرسائيــل 

اتيجي إقامــة وطــن قومــي يمتــد  هدفهــا االســرت

مــن النيــل إىل الفــرات وأردوغــان االآن يحلــم 

ي تضــم العالــم 
ســالمية الــىت بدولــة الخالفــة االإ

ــتخدم  ــا يس ــه، وكالهم ــت قيادت ــالمي تح س االإ

ان وال يقيــم  ي التعامــل مــع الجــري
البلطجــة �ف

ــا  ــة أي وزن.. كالهم ــراف الدولي ف واالأع ــ�ي للقوان

اً عــن الديمقراطيــة والحريــات ولــه  يتحــدث كثــري

ي 
�ت ي مناطــق التنقيــب عــن الغــاز رسش

أطمــاع �ف

ــيم  ــألة ترس ي مس
ــة �ف ــاءات باطل ــط بادع المتوس

خطــري  اســتفزازي  بشــكل  البحريــة  الحــدود 

ــا  ــن وهم ــن االأم ــدث ع ــا يتح ان، كالهم ــري للج

رهابيــة«. يدعمــان الجماعــات االإ

ي حديثــه لـــ »حفريــات« أّن 
ويــرى المحــالوي �ف

ي ليبيــا ال تنفصــل 
»صــورة إرســال قــوات تركيــة �ف

عــن صناعــة جيــوب وقواعــد ارتــكاز لعنــا� 

قليمــي المتقاطــع  إرهابيــة، وعــن المشــهد االإ

ي العــراق 
والــذي تتصــارع فيــه القــوى الُعظمــى �ف

وســوريا واليمــن ولبنــان والســودان والجزائــر 

ــا باســتغالل  ــق مصالحه لفــرض ســطوتها وتحقي

من خالل الدعم الدولي يمكن عزل تركيا من ناحية وتوفير غطاٍء 
سياسي للتعاطي مع األزمة

الحالــة الثوريــة الممتــدة منــذ العــام ٢٠١١ وتنامي 

ــري مســبوق«. رهــاب بشــكل غ ــف واالإ العن
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هل يهدد التدخل التركي في ليبيا أمن 
المغرب العربي؟

ي إىل كابوس؟ سؤال طرحته الكاتبة االألمانية 
هل يتحول الُحلم العثما�ن

ي الوقت الذي تعيش تركيا أزمًة اقتصادية 
ًة أنّه �ن كريستيان شلوترز، معت�ب

وسياسية داخلياً، تزامنت مع إنهائها مرحلة »صفر عدو« عقب تزايد مشاكلها 
اطورية العثمانية مستمراً، ومتمدداً  م�ب انها، اليزال حلم أردوغان باالإ مع ج�ي

ليصل إىل ليبيا

   إلهام الطالبي

تعالي أصوات المعارضة التركية
ي مقالهــا بجريــدة سودويتشــه: 

تقــول شــلوترز �ف

ي ليبيــا الأجــل حمايــة »الشــعب 
»ال تتدخــل تركيــا �ف

ي الشــقيق«، أو دعــم حكومــة الــراج؛ بــل  الليــىب

الأّن تركيــا بلــد متعطــش للطاقــة، وتعتمــد بنســبة 

ــط  ــن النف ــواردات م ــى ال ــاً ع ــة تقريب ــة بالمئ مئ

والغــاز، ولــ�ي تحصــل عــى مصادرهــا الخاصــة، 

ي خــوض مغامــرات عســكرية وسياســية 
دد �ف ال تــرت

ي ليبيــا وســوريا مهمــا كانــت التكلفــة..«.
�ف

وتُضيــف الكاتبــة االألمانيــة أّن »تركيــا تعيــش 

ــم  ــط الحل ــياً، فق ــلالً سياس ــة وش ــة اقتصادي أزم

اطوريــة العثمانيــة لــم يتبخــر بعــد، لكنــه  مرب باالإ

قــد يتحــول إىل كابــوس«، وتُتابــع: »يقــول أردوغان 

ف  ي ليبيــا، واصفــاً الليبي�ي
إّن تركيــا ســتكتب التاريــخ �ف

ي الوقــت الــذي الزال جنوده 
بالشــعب الشــقيق.. �ف

ي الســورية وشــمال العــراق«.
عــى االأرا�ف

كيــة تعالــت  وكانــت أصــوات المعارضــة الرت

ــا،  ي ليبي
كي �ف

ــرت ــل ال ــون التدخ وع قان ــرش ــد م ض

بعدمــا أعلــن حــزب الشــعب الجمهــوري، الــذي 

يعــد أكــرب أحــزاب المعارضــة، أّن هــذا التحــرك 

ــا«. ي ليبي
ــرصاع �ف ــُيفاقم ال »س

ي رده عــى اتفاقيــة أبرمهــا الرئيــس 
جــاء ذلــك �ف

كي رجــب طيــب أردوغــان مــع رئيــس حكومــة 
الــرت
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ال يتردد أردوغان إلسكات معارضيه الرافضين لتدخله في ليبيا 
بتذكيرهم باإلمبراطورية العثمانية

، فايــز الــراج، تدعــو إىل  ي ي الليــىب
الوفــاق الوطــىف

. ف ف الطرفــ�ي التعــاون العســكري بــ�ي

ــزب  ــس ح ــب رئي ــفيق أوز نائ ــال ش ــال أون وق

»يُعــارض  حزبــه:  إّن  الجمهــوري  الشــعب 

الخطــوة، ويجــب أن تكــون االأولوية للدبلوماســية 

وليــس الأن نكــون جــزءاً مــن حــرب بالوكالــة«، 

ي هــذه 
واعتــرب أّن: »إرســال قــوات إىل هنــاك �ف

ي المنطقــة 
ات الرصاعــات �ف الحالــة سيوســع تأثــري

ويــؤدي النتشــارها«.

دوافع الحلم العثماني
ســكات  ي هــذا الصــدد: »الإ

وتقــول شــلوترز �ف

ــا، ال  ي ليبي
كي �ف

ــرت ف التدخــل ال ــه الرافضــ�ي معارضي

ي 
ــان �ف ــب أردوغ ــب طي كي رج

ــرت ــم ال دد الزعي ــرت ي

اطوريــة العثمانيــة«. مرب هــم باالإ تذكري

ي  ي ســياق متصــل، يُؤكــد الكاتــب المغــر�ب
و�ف

ليبيــا  ي 
�ف كي 

الــرت التدخــل  »أّن  ناشــد:  ســعيد 

كي والمؤسســة 
ــرت ــش ال ــم الجي ــدرج ضمــن حل ين

ــة  اطوري مرب ــاء أمجــاد االإ ــا بإحي ي تركي
العســكرية �ف

العثمانيــة، عقــب تخّليهــا عــن نظريــة صفــر 

عــدو«.

حديثــه  ي 
�ف ي  المغــر�ب الكاتــب  ويُضيــف 

أهــم  مــن  تركيــا  »تخلصــت  لـ«حفريــات«: 

ف لفكــرة التوســعات ســواء كانــوا داخــل  المعارضــ�ي

داوود  مثــل  نفســه،  والتنميــة  العدالــة  حــزب 

مراحــل  ي 
�ف ف  أساســي�ي حلفــاء  كانــوا  أو  أوغلــو، 

ــوت  ــن، وهــو المكب ــل فتــح هللا غول الصعــود مث

الــذي عــاد بعــد أن ُســدت أبــواب االلتحــاق 

.» ي االأورو�ب باالتحــاد 

داود  الســابق  كي 
الــرت الخارجيــة  وزيــر  وكان 

ي 
ــىف ي الســلطة، دعــا إىل تب

ــان وجــوده �ف ــو، إب أوغل

ــا،  انه ــع جري ــاكل« م ــر مش ــة »صف ــالده لسياس ب

لكــن حاليــاً تواجــه تركيــا العديــد من المشــاكل مع 

انهــا، وحســب جريــدة »سودويتشــه« فــداود  جري

أوغلــو أصبــح يصــف أردوغــان اليــوم »بالمغامــر 

ــة. ــه الخارجي سياســياً« بســبب أخطائ

تكرار مأساوي للتاريخ
العدالــة  »حــزب  أّن  ناشــد  ســعيد  يــرى 

ي تركيــا ســوى أداة 
والتنميــة الحاكــم ال يُمثــل �ف

ي اســتعادة الحلــم 
للمؤسســة العســكرية ترغــب �ف

اطــوري«، مضيفــاً : »غــري أّن الــدرس الــذي  مرب االإ

ــرر نفســه  ــخ ال يُك ال يجــب نســيانه هــو أّن التاري

ــه«. ــا أتوقع ــذا م ــاوي، وه ــو مأس إال بنح

ــة  ــؤون الخارجي ــر الش ــدد وزي ــه، ش ــن جانب م

ف  المقيمــ�ي والمغاربــة  فريقــي  االإ والتعــاون 

المغــرب  أّن  عــى  بوريطــة،  نــا�  بالخــارج، 
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ــة  ي دول
ــر �ف ــد والتوت ــديد التصعي ــق ش ــع بقل يتاب

ــا الشــقيقية، مضيفــاً أّن الربــاط تؤكــد دائمــاً  ليبي

ــكري. ــل العس ــو الح ــس ه ــا لي ي ليبي
ــل �ف أّن الح

، عــى هامــش افتتــاح  ي
ي ترصيــح صحــا�ف

وقــال �ف

جمهوريــة غامبيــا قنصليــة عامــة بالداخلــة جنوب 

»ال   : ي االأجنــىب العســكري  الخيــار  إّن  المغــرب، 

ــا ويصّعــب  ــر عــى اســتقرار ليبي يُمكــن إال أن يؤث

ضافــة إىل  ي هــذا البلــد، باالإ
الحــل الســياسي �ف

ــة شــمال  ــد اســتقرار منطق ي وتهدي
نســا�ف ــر االإ االأث

ــا بشــكل عــام«. إفريقي

ف  وأكــد بوريطــة أّن »الحــل يجــب أن يكــون بــ�ي

ــد  ــن تعقي ي زاد م ــىب ــل االأجن ؛ الأن التدخ ف ــ�ي الليبي

االأمــور، ســواء سياســياً أو عســكرياً«.

عــن  بنفســه  المغــرب  نــأي  وبخصــوص 

ــد أّن:  ــرى ناش ــا ي ــها ليبي ي تعيش
ــىت ــات ال الرصاع

ــع وضعــه الداخــىي  ــاد المغــرب ينســجم م »حي

بالنظــر إىل طبيعــة الحكومــة المغربيــة، وطبيعــة 

االختــالالت الداخليــة كذلــك، غــري أنـّـه حيــاد غــري 

ي كمــا أراه«. إيجــا�ب

إذكاء للصراع
ي المقابــل يــرى المحلــل الســياسي الجزائــري 

و�ف

كي 
الــرت التدخــل  »ليــس  أنّــه  خــالص  أحســن 

بــل  المغاربيــة،  المنطقــة  عــى  يؤثــر  وحــده 

الوضــع العــام الــذي تتخبــط فيــه ليبيــا اليــوم«، 

ي ترصيحــه لـ«حفريــات«: »ليبيــا أضحت 
مضيفــاً �ف

مرتعــاً لجماعــات إرهابيــة ومرتزقــة ومتاجريــن 

العوامــل  هــذه  كل  واالأســلحة؛  بالمخــدرات 

المنطقــة  الســتقرار  تهديــداً  بالــذات  تشــكل 

المغاربيــة«.

نســان، كشــف  وكان المرصد الســوري لحقوق االإ

ف  ف الســوري�ي أّن دفعــة جديــدة مــن المســلح�ي

تفــع عــدد مــا يصفهــم  وصلــت إىل ليبيــا، لري

كيــا«، إىل أكــرش مــن ألــف  ف لرت »بالمرتزقــة الموالــ�ي

ــلح. مس

ف  ــ�ي ف الموال ــلح�ي ــدد المس ــد إّن ع ــال المرص وق

ــرش  ــول أك ــد وص ــن ١٢٥٠ بع ــرش م ــات »أك ــا ب كي لرت

ي الدفعــة االأوىل لفيلق الشــام«، 
مــن ٢٥٠ مقاتــل �ف

مضيفــاً أّن »٢٠٠٠ آخريــن يســتعدون لالنتقــال« إىل 

ليبيــا.

ي 
مــن جهته، يــرى الباحــث والصحفــي الموريتا�ف

ــة  ي خاص ــىب ــل االأجن ــار، »أّن التدخ ــيدي المخت س

ــاً ال يخــدم  ــا حالي ــه ليبي ــذي تمــر ب ي الظــرف ال
�ف

ي ترصيحــه 
ي المنطقــة«، موضحــاً �ف

االســتقرار �ف

ي  العــر�ب المغــرب  أّن  »نعلــم  »حفريــات«:  لـــ 

ــا  ــة مــن خالي اً خــالل االأعــوام الماضي ــري عــا�ف كث

ي 
ــىت ــا وال ــن ليبي ــة م ــة القادم رهابي ــات االإ التنظيم

سعيد ناشيد: تخلصت تركيا من أهم المعارضين لفكرة التوسعات 
حتى داخل حزب العدالة والتنمية نفسه
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ي 
ــا �ف ــم تفكيكه ــس وكان يت ي تون

شــنت هجمــات �ف

ــر«. ــرب والجزائ ــن المغ كل م

كي 
ويؤكــد ســيدي مختــار أّن »التدخــل الــرت

ف  ــ�ي ــل مقاتل ــبب نق ــرصاع بس ــيذكي ال ــداً س تحدي

ــاريع  ــكلون مش ــؤالء يش ــا وه ــوريا إىل ليبي ــن س م

ي  خاليــا إرهابيــة، داعيــاً »دول المغــرب العــر�ب

أن تبــادر رسيعــاً بالتدخــل دبلوماســياً، وتُقنــع 

ــة الحــوار ســواء أكان  ف بالعــودة إىل طاول الطرفــ�ي

ات أو حــىت  ذلــك باالعتمــاد عــى اتفــاق الصخــري

ــظ  ــك يجــب أن تُحاف ــل ذل ــة، وقب ــادرة بديل مب

اع  ف ــرف ــراف ال ــن أط ــافة م ــى مس ــدول ع ــذه ال ه

.» ي ــىب اللي

سيدي مختار: التدخل التركي سيذكي الصراع بسبب نقل مقاتلين 
من سوريا يشكلون مشاريع خاليا إرهابية
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هل تنجح محاوالت أردوغان في ضم ليبيا 
إلى الفضاء العثماني؟

ي 
، بمعزل عن جملة االأدوار المختلفة، ال�ت ي ال يمكن النظر إىل الملف اللي�ب

تحاول من خاللها عدة قوى إقليمية، حماية أمنها، أو بسط نفوذها، أو تحقيق 
ي طرأت 

ات، ال�ت أطماعها، وهو ما تجىل بوضوح من خالل مجموعة من المتغ�ي
ي 

ي �ن
امية االأطراف، تعا�ن ي مساحة جغرافية م�ت

عىل أدوات الرصاع ومدخالته، �ن
الوقت ذاته من فراغ سياسي قاتل

  سامح اسماعيل

ي 
الــىت اتيجية  الجيواســرت الخصوصيــة  ولعــل 

ــادي  ــن االقتص ــة بالبعدي ــا، والمرتبط ف ليبي ــري تم

ي أدت، جميعهــا مرتبطة، 
، هــي الــىت ي

والديموغــرا�ف

إىل وصــول الــرصاع إىل ذروتــه، وهــو مــا يتطلــب، 

إىل جانــب التقديــر الكمــي للقــوى المتناحــرة 

عــى االأرض، إعــادة ترتيــب المســتويات النوعيــة 

واالأيديولوجيــة الأطــراف الــرصاع، مــع تحليــل 

ــد الهــدف  ي ضــوء تحدي
ــة، �ف قليمي ــا االإ ارتباطاته

ــا. ــكل منه ــارسش ل اتيجي المب االســرت

المربع الذهبي .. محاولة للفهم
قبــل عقــود، وضــع المعهد الــدوىلي للدراســات 

؛  ي ي لنــدن، مفهــوم المربــع الذهــىب
اتيجية �ف االســرت

العوامــل  يــة،  البرش المــوارد  مــن:  ويتكــون 

االقتصاديــة، التســليح، مــرح االأحــداث، وذلــك 

للداللــة عــى المعطيــات الواجب تحليلهــا بدقة، 

اتيجية،  ي تحديــد االأهــداف االســرت
وع �ف قبــل الــرش

ومــن ثــم تحقيقهــا، وبتطبيــق عنــا� المفهــوم 

عــى الســاحة الليبيــة، نجــد أّن ضعــف المــوارد 

يــة مــن حيــث الكــم، أدى بــدوره إىل وجــود  البرش

ي 
عجــز عى مســتوى القــوات العســكرية، خاصة �ف

ظــل اتســاع البقعــة الجغرافيــة، وهــو مــا يفتــح 

البــاب أمــام االســتعانة بالمرتزقــة االأجانــب.

ات االقتصادية  ومــن ناحية أخــرى فــإّن المــؤرسش

ــار  ــوء انهي ي ض
ــرصاع، و�ف ــل ال ي ظ

ــة �ف المنخفض
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أســعار النفــط، تجعــل مــن القــدرة عى التســليح 

ــا يشــهده ســوق  ي ظــل م
ــة، �ف ــاً للغاي ــراً صعب أم

الســالح مــن ارتفــاع، مــع الحاجــة إىل أســلحة 

يــة، مــن  ي المــوارد البرش
نوعيــة تعالــج النقــص �ف

ي دور مــرح االأحــداث وأهميتــه، حيــث 
هنــا يــأ�ت

السياســية بوضــوح؛  الجغرافيــا  تأثــري  يتجــى 

ي تشــهد 
فليبيــا هــي البوابــة الغربيــة لمــرص الــىت

ي ســيناء، 
ســالمية �ف �اعــاً حــاداً مــع الجماعات االإ

ي تحــاول فيهــا حركــة 
قيــة لتونــس الــىت والرش

ي بالتحالــف مــع 
وع االإخــوا�ف النهضــة إحيــاء المــرش

ضافــة إىل كونهــا مدخــل الســودان،  تركيــا، باالإ

شــماله  أقــى  مــن  بالرصاعــات،  المتفجــر 

ى، وهــو مــا  ، وبوابــة الصحــراء الكــرب ي الغــر�ب

ي وجــود أكــرش مــن طــرف لديــه مصالــح 
يعــىف

عــن  النظــر  بغــض  تحقيقهــا،  عــى  يعمــل 

، طالمــا  ي اختــالل بعــض عنــا� المربــع الذهــىب

ــا  ــو م ــرض، وه ــي بالغ ــداث يف ــرح االأح أّن م

ــطي  ق أوس ــرش ــرصاع ال ي ال
ــل �ف ــز الثق ــل مرك نق

ــاً ذروة  ــهد حالي ي تش
ــىت ــا، ال ــوريا إىل ليبي ــن س م

ــي. قليم ــرصاع االإ ال

ــث  ــي والباح عالم ــد االإ ــياق، يؤك ــذا الس ي ه
و�ف

الســياسي المــرصي رامــي شــفيق، أنـّـه ربمــا كانــت 

ي تناقلتهــا وكاالت االأنبــاء مؤخــراً، 
التقاريــر الــىت

ــن  ــة، م كي ول الرت ــرت ــة الب ك ــب رسش ــة بطل والمتعلق

قليمية  ي الميــاة االإ
حكومــة الوفــاق إذنــاً بالتنقيب �ف

ــن  ــة ع ــل االإجاب ــط، تحم ق المتوس ــرش ــة ب الليبي

ــب  ــن جان ــة م وع ــري المرش ــالت غ ــباب التدخ أس

، ودفــع المســألة الليبيــة  ي ي العمــق الليــىب
أنقــرة �ف

ــر  ــؤرة التوت ــا ب ــة، واعتباره ــيناريو االأزم ــو س نح

ــة عــن ســوريا . البديل

ويؤكــد شــفيق لـ»حفريــات«، أّن دخول الطلب 

ف  قليميــة الليبيــة حــري ي الميــاه االإ
كي بالتنقيــب �ف

الــرت

التنفيــذ، ال يمكــن النظــر إليــه ســوى باعتبــار 

ف  ــ�ي ــرب، ب ــاحة ح ــى س ي أضح ــىب ــاء اللي أّن الفض

ق المتوســط،  القــوى المتصارعــة عــى ثــروات رسش

وإيطاليــا،  واليونــان وفرنســا  ص  قــرب وخاصــة 

ــاً  ــزاً مهم ــل المحــور االقتصــادي مرتك ــث يمث حي

ي مــن االأزمــة الليبيــة،  لفهــم الموقــف االأورو�ب

ي حقيقتــه عن 
، يعــرب �ف يطــاىلي فالتبايــن الفرنــ�ي االإ

كات النفط، وما يســتتبعه  ف رسش �اع اقتصــادي بــ�ي

ة عــى الواقــع  مــن نتائــج سياســية، تبــدو حــا�ف

ي فيمــا بينهمــا .
ــدا�ف المي

الليبيــة  ي 
االأرا�ف أّن جغرافيــا  ويــرى شــفيق 

منــذ  االأزمــة،  جوانــب  عــن  الغطــاء  تكشــف 

ــبق  ــذي س ، وال ي
ــذا�ف ــد الق ــل العقي ــة مقت لحظ

واتهــم الســلطات القطريــة بتمويــل التنظيمــات 

ليبيــا  أّن  باعتبــار  بــالده، وذلــك  ي 
الجهاديــة �ف

تمثــل ممــراً دافئــاً نحــو القاهــرة مــن ناحيــة، 

ــالً  ــية، فض ــة سياس ــن قيم ــك م ــه ذل ــا يحمل وم

ــمال  ــدول ش اتيجية ل ــرت ــة إس ــا بواب ــن اعتباره ع

لعب الغنوشي دورًا مباشرًا، وبتوجيهات تركية، في بلورة البرنامج 
السياسي للعدالة والبناء الليبي، ومد عناصره بالخبرات السياسية الالزمة
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ــذا  ــرى، وك ــة أخ ــن ناحي ــراء م ــا، والصح أفريقي

قليميــة مــن ثــروات، وعليــه  مــا تحملــه الميــاه االإ

للســيناريو  ي  الليــىب الســيناريو  مقاربــة  فــإّن 

ــب  ــن خــالل إدارة رجــب طي ــر م الســوري، تظه

ف المرتزقــة، الذيــن  أردوغــان لعــدد مــن المقاتلــ�ي

ــى  ــرب ع ــورية، للح ــاحة الس ــن الس ــم م جلبه

ي 
ــىف ــش الوط ــوات الجي ــد ق ــة، ض ي الليبي

االأرا�ف

ي 
، بيــد أّن تركيــا تدفــع الرصاع عــى االأرا�ف ي الليــىب

ي 
الليبيــة، باعتبارهــا ورقــة منــاورة تســتثمرها �ف

ــكو. ــنطن وموس ف واش ــ�ي ــا وب ، بينه ــ�ي ــار تكتي إط

ليبيا والفضاء العثماني
أبــرز  أحــد  االأيديولوجيــة  الدوافــع  تمثــل 

لتحقيــق  ليبيــا،  ي 
�ف كي 

الــرت التدخــل  محفــزات 

أطمــاع أنقــرة االقتصاديــة والسياســية؛ حيــث 

ف  عمــل نظــام العدالــة والتنميــة عــى تدجــ�ي

بــه إىل  الدفــع  يتــم  مــوال،  نمــوذج ســياسي 

ــكل الســبل  ــه ب ــم دعم ــن ث ، وم ي ــىب المشــهد اللي

 ، ي
الممكنــة، لينضــم بــدوره إىل الفضــاء العثمــا�ف

ي تونــس 
المتمــدد عــرب أذرع االإخــوان السياســية �ف

ي 
اً �ف والمغــرب وموريتانيــا، وبشــكل أقــل تأثــري

ــة  ــزب العدال ــن ح ــود ع ــرت الجه ــر، وأثم الجزائ

االإخــوان  بــات مطيــة  الــذي   ، ي الليــىب والبنــاء 

ي 
، عــى غــرار النهضــة �ف وجناحهــم الســياسي

ي المغــرب، وعــرب 
تونــس والعدالــة والتنميــة �ف

ي 
، حــاول االإخــوان المســلمون �ف ي

الفضــاء العثمــا�ف

، بدعــم مــن  ي العمــل الســياسي
ليبيــا االنخــراط �ف

ي المغــرب وتونــس، حيــث حرصــت 
أقرانهــم �ف

ليبيــا،  ي 
�ف االإخوانيــة  الكتلــة  ربــط  تركيــا عــى 

، الــذي تلعــب فيــه  ي بالمســار الســياسي المغــار�ب

ي دعــم 
االأحــزاب االإخوانيــة المواليــة دوراً مركزيــاً �ف

ــا أدى إىل تشــابك  ــة، وهــو م ــدة االأردوغاني االأجن

، والعدالة  ي ف العدالــة والبنــاء الليــىب العالقــات بــ�ي

، عــرب تنفيــذ عــدة خطــط  ي والتنميــة المغــر�ب

، تتضمــن مشــاريع تقنيــة  ف ف الحزبــ�ي كة بــ�ي مشــرت

مختلفــة  وأعمــال  تدريــب  وورش  وهندســية، 

االإخــوان  يديرهــا  ثالثيــة،  كات  رسش خــالل  مــن 

تيــب مــن ادريــس بوانــو، منســق  المســلمون، وبرت

ي  ي العدالــة والتنميــة المغــر�ب ف حــز�ب العالقــات بــ�ي

ــدى  ــه مؤخــراً المنت ــا كشــف عن ، وهــو م كي
ــرت وال

ي المغــرب، حيــث ظهــر 
ي �ف االقتصــادي الليــىب

وزراء حكومــة الــراج إىل جــوار قيــادات العدالــة 

، وســفراء تركيــا وقطــر، ورجــال  ي والتنميــة المغــر�ب

 ، ف أعمــال ينتمــون إىل جماعــة االإخــوان المســلم�ي

ي احتفــاء 
كمــا تجــى الدعــم الســياسي بوضــوح �ف

ي، رئيــس  ، بزيــارة خالــد المــرش ي
حكومــة العثمــا�ف

، إىل المغــرب،  ي مــا يســمى بمجلــس الدولــة الليــىب

. ي
ي منتصــف آذار)مــارس( المــا�ف

�ف

لكــن الدعــم المبــارسش جــاء عــن طريــق الجنــاح 

ي حركــة النهضــة، 
ي تونــس، والمتمثــل �ف

ي �ف
االإخــوا�ف

ــية،  ــة الجيوسياس ــك إىل الطبيع ــود ذل ــا يع وربم

ي الحيــوي الــذي يســهل 
حيــث المجــال الجغــرا�ف

مرصاتــة  ي 
�ف االإخــوان  مليشــيات  ف  بــ�ي الحركــة 

ي تونــس، ومنــذ البدايــة، 
انهــم �ف وطرابلــس، وجري

اً، وبتوجيهــات تركية،  ي دوراً مبــارسش
لعــب الغنــوسش

نامــج الســياسي للعدالــة والبنــاء  ي بلــورة الرب
�ف

السياســية  ات  بالخــرب عنــا�ه  ومــد   ، ي الليــىب

متعــددة،  وزيــارات  لقــاءات  عــرب  الالزمــة، 

ي 
ــوسش ل الغن ف ــرف ي م

ــا �ف ــادي منه ــق القي ــرى الش ج

بتونــس، والأّن تركيــا ال تتقاســم حــدوداً بريــة مــع 

ــن  ــرت م ــد ١٥٠٠ كيلوم ــى بع ــع ع ي تق
ــىت ــا، ال ليبي
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كيــة، أصبحــت تونــس هــي البوابــة  الســواحل الرت

 ، ي
الرئيســية، لحــل مشــكلة الدعــم اللوجيســىت

ي ظــل التحفــظ الجزائــري، الناتــج عــن ضعــف 
�ف

شــوكة حركــة مجتمــع الســلم )حمــس(، الــذراع 

ــر. ي الجزائ
ف �ف ــلم�ي ــوان المس ــياسي لالإخ الس

ي أواخــر 
كانــت زيــارة أرودغــان إىل تونــس �ف

( ٢٠١9، نوعــاً مــن جــس  كانــون االأول )ديســمرب

لحركــة  يمكــن  مــا  أقــى  وتحديــد  النبــض، 

ي 
كي �ف

وع الــرت النهضــة تقديمــه مــن دعــم للمــرش

ليبيــا، لكــّن التحفــظ الــذي أبــداه الرئيــس قيــس 

ي انتهــاج سياســة 
ســعّيد، وإعالنــه رغبــة تونــس �ف

 ، ــ�ي ــش التون ــة الجي ــس رغب ــي نف ــاد، وه الحي

اتيجيته، بطــرق  دفــع أردوغــان إىل تغيــري إســرت

االأبــواب الخلفيــة، مــن خــالل دفــع النهضــة 

ــط  ــتهدف توري ــة، تس ــات خفي ــاج سياس إىل انته

إىل  تــؤدي  اقتصاديــة،  اتفاقيــات  عــرب  تونــس 

ي 
، و�ف كي

تغــول أنشــطة المحــور القطــري/ الــرت

نفــس الوقــت تمريــر مســاعدات إىل حكومــة 

الوفــاق عــرب ممــرات حدوديــة، باســتغالل حالــة 

ــس،  ي تون
ي �ف

ــز�أ ــالق الج غ ــام، واالإ ــاك الع االرتب

تتواصــل  وعليــه  كورونــا،  وبــاء  ي 
تفــ�ش جــراء 

ي تنتهــك بهــا حركــة النهضــة 
ــة الــىت االأدوار الريّ

ي 
ــوسش ــل الغن ــل تجاه ي ظ

ــية، �ف ــيادة التونس الس

الشــعب،  نــواب  لمجلــس  كرئيــس  صفتــه 

ــارة  ــدة، ت ــة الجدي ــواء العثماني ــاً تحــت ل منضوي

بإجــراء مباحثــات رسيــة مــع أردوغــان، وتــارة 

أخــرى بإجــراء اتصــاالت ال يفصــح مضمونهــا مــع 

ــان  ــا فضحــه بي ــا م ــا، وكان آخره ي ليبي
ــه �ف حلفائ

 ،» ي مــا يســمى بـ«المجلــس االأعــى للدولــة الليــىب

ي، القيــادي  ف أعلــن أّن رئيســه خالــد المــرش حــ�ي

بحــزب العدالــة والبنــاء، تلقــى اتصــاالً مــن راشــد 

ــتوري  ــزب الدس ــع الح ــا دف ــو م ، وه ي
ــوسش الغن

. ــري ــع االأخ ــق م ــة بالتحقي ــر إىل المطالب الح

ي الشــائك،  ي الملــف الليــىب
تتداخــل االأدوار �ف

ي ظــل االإ�ار 
ــد، �ف ــن التعقي ــد م والمرشــح لمزي

ة أو عــن طريق  كي عــى التدخــل الفج، مبــارسش
الــرت

اعتبــارات  لكــّن   ، ي العــر�ب المغــرب  ي 
�ف الــوكالء 

تعلــن  تجعلهــا  مــرص،  لــدى  القومــي  االأمــن 

ــداء  ــة االعت أقــى درجــات االســتعداد، لمواجه

إىل  ليبيــا  تحويــل  إىل  يهــدف  الــذي   ، كي
الــرت

ضافــة إىل ضغــط  رهــاب، باالإ مرتــع لجماعــات االإ

عصابــة  عــى  تونــس  ي 
�ف المدنيــة  المعارضــة 

ات، وعــدم  النهضــة، مــع ســقوط اتفــاق الصخــري

ــان  لم ــاف الرب ــالً، واصطف ــة وتفصي ــه جمل عيت رسش

، كل هــذا مــن  ي
ي خلــف الجيــش الوطــىف الليــىب

شــأنّه تحويــل مســار االأحــداث، وعــودة الخليفــة 
ف ــ�ي ــْي حن كي بخف

ــرت ال

الخصوصية الجيوستراتيجية التي تميز ليبيا، والمرتبطة بالبعدين 
االقتصادي والديموغرافي، هي التي أدت، جميعها مرتبطة، إلى 

وصول الصراع إلى ذروته
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مرتزقة تركيا في ليبيا عقبة أمام الحّل 
السياسّي

ي ليبيا إىل الجلوس عىل طاولة المفاوضات بشكل رسمي، عقب 
يتجه الفرقاء �ن

، عقيلة صالح، مبادرة سياسة، وإعالن وقف  ي طرح رئيس مجلس النواب اللي�ب
وة النفطية؛ ع�ب إعادة  ، واالتفاق عىل مسألة ال�ش ن إطالق النار من الجانب�ي

دة  ي الخارج، عىل أن تظّل مجمَّ
ي بنك ليبيا �ن

يرادات �ن تصدير النفط، وإيداع االإ
ن تطبيق االتفاق السياسي الجديد إىل ح�ي

    حامد فتحي

ولــم يتطــرق بيــان المجلــس الرئــاسي لحكومــة 

الوفــاق إىل وضــع تركيــا العســكري، أو االتفاقيــات 

ــا وقطــر، خصوصــاً  ف الوفــاق وتركي ــ�ي عــة ب الموقَّ

اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة، والتعــاون 

القــوات  إخــراج  عــن  حديثــه  رغــم   ، ي
االأمــىف

ــة. ــة والمرتزق االأجنبي

ق إىل  ــرب ي ط
ــواب �ف ــس الن ــان مجل ــّرق بي وتط

ــيات  ــك الميليش ــة وتفكي ــراج المرتزق ــة إخ قضي

ي إشــارة إىل تركيــا، ومــن 
، �ف ي والتواجــد االأجنــىب

غــري المرجــح الوصــول إىل تفاهــم حــول هــذه 

لوجودهــا  تركيــا  تعزيــز  ظــّل  ي 
�ف النقــاط؛ 

ــاً  ــن ١٧ ألف ــرش م العســكري الرســمي، ووجــود أك

ــم كأداة  ــا عنه ــى تركي ــن تتخ ــة، ل ــن المرتزق م

ي أفريقيــا 
نفــوذ، الرتباطهــم بمخططــات تركيــا �ف

المتوســط. ق  ورسش

حّل سياسي أم تقسيم؟
؛ يبــدو أّن إعــادة  ف ف الســابق�ي ووفــق البيانــ�ي

هــي  النفطيــة  أ  والمــوا�ف الحقــول  ي 
�ف العمــل 

 ، ف الطرفــ�ي حكمــت  ي 
الــىت االأساســية  النقطــة 

ــح  ــن المرجَّ ــذي م ، ال ــدوىلي ــيط ال ــغلت الوس وش

ي تملــك قــدرة 
أّن يكــون الواليــات المتحــدة، الــىت

عــى التأثــري عــى الوفــاق وتركيــا، ولهــا ثقــل أيضاً 

ف حلفائــه، خصوصــاً  ي مجلــس النــواب، وبــ�ي
�ف

القاهــرة.
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رئيس رابطة ضحايا اإلرهاب في ليبيا، عبد اهلل الغرياني 
لـ«حفريات«: طرح عقيلة صالح أتى لعدم وجود بديل، بعد أن 

تعّقدت مسألة الحسم العسكري على يد الجيش الوطني، بسبب 
التدخل التركي

مقــراً  رست  مدينــة  تكــون  أّن  ؛  ي
الثــا�ف واالأمــر 

للحكــم، والمجلــس الرئــاسي الجديــد، الذي ســيتّم 

طــة رســمية،  تشــكيله الحقــاً، عــى أّن تتــوىل قــوة رسش

ــا. ــن فيه ، مســؤولية االأم ف ــ�ي ــن الجانب تتشــكل م

ــان  ؛ تحــّدث بي ي
ي االآ�ت

ف �ف ــ�ي ــا البيان ــف نّص واختل

الوفــاق عــن إجــراء انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة، 

ي آذار )مارس(المقبــل، وذكــر أّن منطقــة الجفــرة 
�ف

ذكــر  ي 
�ف واقتــرص  الســالح،  وعــة  ف مرف ســتكون 

ف عــى المســار الســياسي  ــ�ي ــر برل مخرجــات مؤتم

. ي
دون االأمــىف

ــس  ــان مجل ــرش بي ــم ي ــر؛ ل ــرف االآخ ي الط
و�ف

النــواب إىل مســألة االنتخابــات، أو نــزع ســالح 

العــودة إىل مخرجــات مؤتمــر  الجفــرة، وذكــر 

ف العســكرية، وهــي مفاوضــات )٥+٥( دون  ــ�ي برل

شــارة إىل مخرجــات المؤتمــر السياســية. االإ

ف تعرّضــا لضغوط  ويبــدو مــن ذلــك؛ أّن الطرفــ�ي

ــل  ــى أم ــة، ع ــوية مؤقت ــول بتس ــل القب ــن أج م

ــا إىل  ــع كاّلً منهم ــا دف ــاً، م ــع الحق ــة الوض خلخل

ــه؛  ــف حلفائ ــه عــى مواق ــد في ــان يؤك إصــدار بي

ــواب،  ــس الن ــبة إىل مجل ي بالنس
ــىف ــش الوط الجي

ــاق. ــبة إىل الوف ــيات بالنس ــا والميليش وتركي

وإضافــة إىل ذلــك؛ هنــاك خــالف عــى تفســري 

ــدا  ــن أّك ــة«، اللذي ــح »المرتزق ف لمصطل ــ�ي الطرف

عــى إخراجهــم مــن ليبيــا؛ فمجلــس النــواب كان 

ف الذيــن جلبتهــم  يقصــد بهــم المرتزقــة الســوري�ي

ــة  ــد المرتزق ــاق تقص ــة الوف ــا حكوم ــا، بينم تركي

ي تتهــم الجيــش 
، الــىت ، ومرتزقــة فاجــرف ف التشــادي�ي

ف  ي بجلبهــم، وفــق االتهامــات المتبادلــة ب�ي
الوطــىف

ف عــن جلــب المرتزقــة. الطرفــ�ي

الصحفــي  يقــول  المبــادرة؛  عــى  وتعليقــاً 

، رئيــس تحريــر صحيفــة »اليــوم الخامس«  ي الليــىب

: »االتّفــاق، وفــق مــا  ونيــة، محمــد الجــاىلي لكرت االإ

ف بشــكل كامل،  ي صالــح الطرف�ي
أُعلــن عنــه، ليــس �ف

والطرفــان  وتركيــا،  الوفــاق  حكومــة  خصوصــاً 

ــع  ي الواق
ــا �ف ــادرة، لكّنهم ــدان المب ــن يؤي ي العل

�ف

؛ شــّنت قوات  ي
يرفضونهــا، ويــوم الســبت المــا�ف

ي  ــىب ــى منتس ــاالت ع ــة اعتق ــة حمل ــاق حمل الوف

ي مدينــة الرجبــان، رغــم إعــالن 
ي �ف

الجيــش الوطــىف

ــال«. وقــف القت

، لـــ »حفريــات«: »مــا لــم  ويــردف الجــاىلي

توجــد ضغــوط أمميــة وأمريكيــة جــادة عــى 

تســحبهم  فلــن  المرتزقــة،  لســحب  تركيــا 

ــاً أّن  اً؛ خصوص ــري ــس يس ــر لي ــا، واالأم ــن ليبي م
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ي أيـّـة 
احتماليــة تجــّدد الحــرب مــا تــزال قائمــة، �ف

لحظــة«.

ــدرت  ي ص
ــىت ــة ال عالمي ــات االإ ــق الترصيح ووف

ي ليبيــا؛ فقــد 
عــن المجلــس االأعــى للدولــة �ف

شــّدد المجلــس عــى رفــض وجــود المشــري 

ي المشــهد، ووجــه شــكره لقطــر 
خليفــة حفــرت �ف

اجتمــاع  كــّرره  الــذي  الشــكر  وهــو  وتركيــا، 

المجلــس الرئــاسي لحكومــة الوفــاق، الســبت 

. ي
المــا�ف

، ورئيــس رابطــة ضحايــا  ي
ويــرى الناشــط المــد�ف

ــرح  ؛ أّن ط ي
ــا�ف ــد هللا الغري ــا، عب ي ليبي

ــاب �ف ره االإ

عقيلــة صالــح أ�ت لعــدم وجــود بديــل، بعــد 

أن تعّقــدت مســألة الحســم العســكري عــى 

كي 
، بســبب التدخــل الــرت ي

يــد الجيــش الوطــىف

. ــري الكب

، لـــ »حفريــات«: »هــو حــّل  ي
ويضيــف الغريــا�ف

ي 
ــل �ف ــا تدخ ــل ليبي ، يجع ــرب ــدام أك ــب ص لتجن

ــب  ــاق يج ــّن أّي اتف ــة، لك ــة ودولي ــرب إقليمي ح

ــم  ــم، وأن يوضــح معال أن يكــون واضــح المعال

مــا بعــده، وال يجعــل مــن الوضــع الحــاىلي نقطــة 

ــة«. نهاي

عقبة المرتزقة األتراك
منهــا؛  ى،  كــرب تحديــات  المبــادرة  وتواجــه 

ف أنفســهم،  ف الليبيــ�ي الشــقاق الداخــىي الكبــري بــ�ي

ــوان،  ــة االإخ ــود جماع ــع وج ــل م ــة التعام وكيفي

الــدوىلي  التنظيــم  بمخططــات  ترتبــط  ي 
الــىت

 ، كي
ــرت ــه، ومســتقبل الوجــود العســكري ال وحلفائ

والبالــغ  تركيــا،  جلبتهــم  الذيــن  والمرتزقــة 

ــون  ــم متهم ــن بينه ــاً، م ــواىلي ١٧ ألف ــم ح عدده

ــة  عي ــري الرش ــات غ رهــاب، ومســتقبل االتفاقي باالإ

تركيــا؛  مــع  الوفــاق  حكومــة  وقعتهــا  ي 
الــىت

وعــات  خاصــة ترســيم الحــدود البحريــة، والمرش

ي البنــك المركــزي 
االقتصاديــة، والودائــع الليبيــة �ف

للسياســة  العامــة  الخطــوط  ورســم   ، كي
الــرت

الخارجيــة الليبيــة بعــد االتفــاق.

ي 
ــا�ف ي بي

ــة �ف ــألة المرتزق ــارة إىل مس ش ــم االإ ورغ

ــدو  ــك ال يب ــق ذل ــواب، إال أّن تحقي ــاق والن الوف

ــمي  ــق الرس ــول الناط ــك، يق ــول ذل ــاً، وح مرجح

باســم القــوات الخاصــة الليبيــة، أحمــد الــزوي: 

»مــن الصعــب إخــراج المرتزقــة مــن ليبيــا، ورغــم 

المبــادرات المطروحــة، فالواقــع مختلــف تمامــاً؛ 

فكيــف ســتجىي الوفــاق ١٧ ألــف مقاتــل، يفوقونها 

ــن  ــة م ــب موافق ــك يتطل ــب أّن ذل ــوًة، إىل جان ق

تركيــا، وهــي لــن تقبــل بذلــك«.

يشّكك كلٌّ من الصحفي الليبي محمد الجالي، والمتحدث الرسمي 
باسم القوات الخاصة الليبية، أحمد الزوي، في قدرة السراج، على 
تفكيك الميليشيات، وإخراج المرتزقة السوريين، أو االلتزام بما 

يتفق عليه.
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ويــردف الــزوّي، لـــ »حفريات«: »مــن جانبنا، �ف

ط أوالً؛  ي ومجلــس النــواب، نشــرت
الجيــش الوطــىف

إخــراج مرتزقــة تركيــا، ووجودهــا العســكري، غــري 

ذلــك ســتظّل احتماليــة الحــرب قائمــة، خصوصــاً 

أّن معســكر الوفــاق منقســم، وهنــاك تحشــيدات 

ام  ف االلــرت دون  االأرض،  عــى  تجــري  عســكرية 

بإعــالن وقــف إطــالق النــار«.

ــاق؛ فمــن  ي الوف
وبالنســبة إىل الطــرف االآخــر �ف

قاعــدة  بإخــالء  بطلبهــم  القبــول  المســتحيل 

ي 
الجفــرة العســكرية، تحســباً مــن الجيــش الوطــىف

الأّي غــدر مــن مؤيــدي الوفــاق، الذيــن إّن تمكنــوا 

ــاح  ــوب، وتت ــم الجن ــح أمامه ــرة، ينفت ــن الجف م

ــي. ــالل النفط ــى رست، واله ــيطرة ع ــم الس له

ويوضــح ذلــك، أحمــد الــزوي، بقولــه: »أظــّن 

أّن حكومــة الوفــاق تمــارس خدعــة، تتمحــور 

القــوات  مــن  والجفــرة  رست  تفريــغ  حــول 

وقــت،  أّي  ي 
�ف عليهمــا  للهجــوم  المســلحة، 

ي 
وبذلــك يفرضــون إرادتهــم عــى الجيــش الوطــىف

النــواب«. ومجلــس 

ــع  ــش القاط ــض الجي ــى؛ رف ــزوي ع ــد ال ويؤك

الإخــالء قاعــدة الجفــرة، وربمــا ينســحب مــن 

رست، لكــن ســيبقى عــى بعــد مســافة قريبــة 

منهــا، لصــّد أّي هجــوم مــن ميليشــيات الوفــاق، 

ــة. ــرب المدين ــا ق ــيد قواته ي تحش
ــتمرة �ف المس

مبادرة فّك اشتباك
وبنــاًء عــى مــا ســبق؛ مــن الممكــن وصــف 

المبــادرة بأنّهــا فــّك اشــتباك، بهــدف إعادة تســيري 

ي توقفــت نتيجــة تعطــل 
ــىت ــة، ال ــاة الطبيعي الحي

االنتقــال  أمــل  عــى  النفــط،  إنتــاج وتصديــر 

ــا  ــية، والقضاي ــة السياس ــة االأزم ــاً إىل خلخل الحق

العســكرية، والتأكيــد عــى تجــاوز مرحلة الحســم 

. ف ــ�ي ــكري للطرف العس

ــح عقــب لقــاءات  ــة صال ــادرة عقيل وجــاءت مب

ي القاهــرة، 
ــا، �ف ي ليبي

ــه بالســفري االأمريــ�ي �ف جمعت

وعقــب زيــارة مــن مديــر المخابــرات المرصيــة إىل 

ــى  ، التق ي
ــىف ــش الوط ــة للجي ــادة العام ــّر القي مق

مــن  رســالة  وســلمه   ، حفــرت المشــري  خاللهــا 

. ــي�ي ــس الس الرئي

ي ليبيــا، 
رهــاب �ف ويــرى رئيــس رابطــة ضحايــا االإ

الالعــب  هــي  أمريــكا  أّن  ؛  ي
الغريــا�ف هللا  عبــد 

، الــذي بيــده قــرار الفصــل، ويبــدو  االأســاسي

، يضمــن  أّن هدفهــم الخــروج باتفــاق ســياسي

ــتئناف  ــكري، واس ــدام العس ــوء للص ــدم اللج ع

المفاوضــات«.

محمــد  ي  الليــىب الصحفــي  مــن  كلٌّ  ويشــّكك 

القــوات  باســم  الرســمي  ، والمتحــدث  الجــاىلي

ي قــدرة رئيــس 
الخاصــة الليبيــة، أحمــد الــزوي، �ف

حكومــة الوفــاق، فايــز الــراج، عــى تفكيــك 

، أو  ف الميليشــيات، وإخــراج المرتزقــة الســوري�ي

ــه. ــق علي ــا يتف ام بم ف ــرت االل

ويبقــى الرهــان عــى نجــاح المبــادرة عــى 

، الــذي  رادة الليبيــة أوالً، ثــم الــدور االأمريــ�ي االإ

بإمكانــه جمــع الفرقــاء عــى طاولــة واحــدة، 

والضغــط عــى تركيــا لســحب المرتزقــة.
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أردوغان إذ يجعل السوريين جسرًا 
ألطماعه التوسعية في ليبيا

از أوروبا ودول المنطقة،  ن كي رجب طيب أردوغان، عن اب�ت
ال يتوا�ن الرئيس ال�ت

، الذين احتضنتهم تركيا، منذ  ن ن السوري�ي ، خاصًة الجهادي�ي ن رهابي�ي بتصدير االإ
ي سوريا عام ٢٠١١.

اندالع الرصاع المسلح �ن

     منى يسري

وبعــد أن تظاهــر لســنوات بأنـّـه الوحيــد الــذي 

يقــف إىل جــوار الشــعب الســوري ضــد توحــش 

ــا عــن أقبــح صــورة  النظــام، كشــفت حــرب ليبي

المرتزقــة  مــن  االآفــاً  اســتقدم  أن  بعــد  لــه، 

، للقتــال إىل جانــب ميليشــيات الّراج،  ف الســوري�ي

مســتغالً ظروفهــم القاســية، ومحــاوالً إعــادة 

. ف ــ�ي ــم كإرهابي ف إىل العال ــوري�ي ــم الس تقدي

خسارة االنتخابات
ــات  ي االنتخاب

ــة �ف ــة موجع ب ــم �ف ــد تلقيه بع

المحليــة تمــوز )يوليــو( ٢٠١9، فقــدوا عــى إثرهــا 

وأنقــرة  )اســطنبول  البــالد  ي 
�ف الواليــات  أهــم 

ف وأضنــة(، بــدأت قــوات االأمــن  وأنطاليــا ومرســ�ي

ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــن ح ــر م ــة، وبأوام كي الرت

ف وإرســالهم  ف الســوري�ي ي اعتقــال الالجئ�ي
)AKP(، �ف

كيــة؛ حيــث تــم تســجيلهم،  إىل المحافظــات الرت

وترحيــل بعضهــم قــراً، وتشــجيع االآخريــن عــى 

ــا  ي تســيطر عليهــا تركي
ــىت االنتقــال إىل المناطــق ال

ي 
ي ذلــك منطقــة الــرصاع �ف

ي شــمال ســوريا، بمــا �ف
�ف

كيــة تجاه  إدلــب، مــا أدى إىل انقــالب السياســة الرت

، أضــف إىل ذلــك التطــورات  ف ف الســوري�ي الالجئــ�ي

ي إدلب إىل تجديــد االهتمام الدوىلي 
الدراماتيكيــة �ف

، ال ســيّما وأّن هــذه المحنــة  ف بمحنــة الالجئــ�ي

كانــت ســبباً رئيســياً لهزيمــة الحــزب الحاكــم.

ف هــو   ويعتقــد االأتــراك أّن وجــود الســوري�ي

أحــد أهــم أســباب أزمتهــم االقتصاديــة، وأّن 

ــان  ــا أردوغ ي ينتهجه
ــىت كي ال

ــرت سياســة التدخــل ال

ف  ي بقــاء الالجئــ�ي
ي دمشــق، هــي مــا تســبب �ف

�ف

انّهــم  االأتــراك  ويعتقــد  الســنوات،  تلــك  كل 
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ــع  ي يتوس
ــىت ــة ال ــروب الهيمن ــة ح يب ــون �ف يدفع

فيهــا رئيســهم، وكان هــذا اســتنتاج الدراســة 

ــة  ي للشــؤون الدولي
ي قدمهــا المعهــد االألمــا�ف

ــىت ال

. ي
ايــر( المــا�ف ي شــباط )فرب

واالأمنيــة، �ف

ي الوقــت ذاتــه الــذي كانــت تطلــق قــوات 
�ف

متظاهريــن  عــى  الرصــاص   ، كي
الــرت االأمــن 

، أحرقــوا صــور أردوغــان، احتجاجــاً  ف ســوري�ي

الســوري،  الشــمال  ي 
�ف الســافر  تدخلــه  عــى 

كانــون  ي 
االأمريكيــة، �ف غ  بلومبــري أعلنــت وكالــة 

ــرش  ــتعد لن ــان يس ــر( ٢٠٢٠، أّن أردوغ ي )يناي
ــا�ف الث

ي الســوري، إىل جانــب 
قــوات مــن الجيــش الوطــىف

ي ليبيــا، 
ف أتــراك، لدعــم حكومــة الوفــاق �ف مقاتلــ�ي

فيمــا زعــم مســؤولون أتــراك أّن مهّمــة العنــا� 

التدريبــات  ي 
�ف المشــاركة  ي 

تقتــىف الســورية، 

 ، القتاليــة، ضــد قــوات المشــري خليفــة حفــرت

ــة  ــت المنظم ي ّ�ح
ــا�ف ــر( الم اي ــباط )فرب ي ش

و�ف

نســان أّن تركيــا تدفــع رواتــب  الســورية لحقــوق االإ

ف يصــل إىل ٢٠٠٠ دوالر شــهرياً،   ــن ســوري�ي لمجندي

. ــرت ــوات حف ــن ق ــس م ــى طرابل ــتيالء ع لالس

عــدد  إّن  لهــا،  تقريــر  ي 
�ف المنظمــة  وقالــت 

يــن  ي ترش
ف تجــاوز االألــف �ف ف الســوري�ي المقاتلــ�ي

ي إرســالهم 
االأول )أكتوبــر( ٢٠١9، منــذ البــدء �ف

ي بدايــة 
رساً، إذ قتــل ســوري واحــد عــى االأقــل �ف

ــم يعــد  ف ل ــك الحــ�ي ــذ ذل ــة، ومن ــة الليبي المعرك

أي منهــم إىل ســوريا ويتــم شــحن المزيــد إىل 

ــؤالء  ــوداً له ــا وع ــت تركي ــس، بعــد أن قّدم طرابل

كيــة، وحــق العيــش عــى  بمنحهــم الجنســية الرت

ــتدفع ٥٠٠ دوالر  ــم، س ــة قتله ي حال
ــا، و�ف أراضيه

. ف ــ�ي ــدة عام ــم لم ــهرياً إىل عائالته ش

االبتزاز التركي
العالقــات  شــهدته  الــذي  التوتــر  بعــد 

ــدول،  ــن ال ــد م ــع العدي ــة م كي ــية الرت الدبلوماس

ف أنقــرة  ــ�ي ي نشــبت بينهــا وب
ــىت ــددت فرنســا، وال ن

معركــة كالميــة حاميــة الوطيــس، باســتخدام 

ي الحــرب، واســتنكر فيهــا الرئيــس 
ف �ف الســوري�ي

ــة  ــماه بعملي ــا س ــرون، م ــل ماك ــ�ي إيمانوي الفرن

ي الليبيــة، 
ف إىل االأرا�ف ف الســوري�ي توريــد الجهاديــ�ي

ــه إىل  ــة الشــعب الســوري وتحويل واســتغالل أزم

ــال  ــب للقت ــم يذه ــن ل ــة، وم ــن مرتزق ــة م حفن

يتــم الــّزج بــه إىل الحــدود اليونانيــة، وهــي عملية 

، أعــادت إىل  ي از معلنــة لــدول االتحــاد االأورو�ب ف ابــرت

ي عــام ٢٠١٥، 
أذهــان العالــم، شــبح أزمة اللجــوء �ف

ــان  ي تكبدهــا أردوغ
ــىت ي االأرواح ال

ــن الخســائر �ف لك

ي الليبيــة، أرغمتــه عــى 
ي معاركــه عــى االأرا�ف

�ف

ف جــدد إىل طرابلــس، بحســب  الدفــع بمقاتلــ�ي

ي 
نســان، �ف مــا أفــاد المرصــد الســوري لحقــوق االإ

ــأّن دفعــات  ــذي ّ�ح ب ، ال ي
ــو( المــا�ف ــار )ماي آي

الحرب في ليبيا أدخلت الصراع السوري في مرحلة أكثر تعقيدًا، وهو 
ما سيشكل ندبة جديدة في الجرح الوطني بين السوريين، ويزيد من 

عمق التفتت الذي يعانيه الشعب السوري
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ــت إىل  ف وصل ــوري�ي ف الس ــلح�ي ــن المس ــدة م جدي

كيــة،  ي المخيمــات الرت
ليبيــا بعــد تلقــي التدريــب �ف

ي 
بينمــا قالــت قنــاة »العربيــة«، نقــالً عن مصــدر �ف

، إّن طائــرة تابعــة للخطــوط  ي مطــار مرصاتــة الليــىب

ي 
ــت �ف ــا هبط ــن تركي ــة م ــة قادم ــة االأفريقي الجوي

ي الثامن 
المطــار وعــى متنها ١٢٢ مرتزقــاً ســورياً، �ف

عــرش مــن أيــار )مايــو( المنــرصم، إذ جــاءت هــذه 

ف مرتزقــة  التعزيــزات بعــد ارتفــاع عــدد القتــى بــ�ي

ــالً. ــم ١١ مقات ــان إىل ٢9٨ بينه أردوغ

ف  وتجــري عمليــة إرســال المرتزقــة الســوري�ي

ــا،  ــن تركي از م ف ــرت ــط واب ــت ضغ ــس، تح إىل طرابل

ــك الإجبارهــم  ــل الســورية، وذل ــادات الفصائ لقي

ــه وال جمــل، بعــد  ــة لهــم في ــال، ال ناق عــى قت

ي تلــك الحــرب 
أن أعربــوا عــن رفضهــم المشــاركة �ف

ازي المعهــود من  ف مــن البدايــة، إاّل أّن النهــج االبــرت

تركيــا، تــم تفعيلــه ضــد تلــك القيــادات، وذلــك 

كيــة، لقــادة الفصائــل  بتهديــد مــن المخابــرات الرت

ــم  ــة بالجرائ ــات المتعلق ــح الملف ــورية، بفت الس

ي ارتكبوهــا، إذا لــم يســتجيبوا لطلــب أنقــرة، 
الــىت

ــا. ف إىل ليبي ــ�ي ــلوا المقاتل ويرس

 وحســبما نقــل المرصــد الســوري لحقــوق 

، فــإّن  ف نســان، عــى لســان أحــد المقاتلــ�ي االإ

ي ليبيــا، قــد ازداد بعــد 
الرفــض الســوري للحــرب �ف

ــدت  ي وع
ــىت ــب ال ــع الروات ي دف

ــا �ف أن فشــلت تركي

ي البدايــة، إذ لــم يتجــاوز مــا قدمتــه لهــم 
بهــا �ف

ي 
الــىت القيمــة  ٤٠٠ دوالر شــهرياً، وهــو ُخمــس 

ي 
ــا يعكــس مــدى معاناتهــم �ف ــا، مم وعدتهــم به

ــرب  ــم إىل الح ــة، إاّل أّن ذهابه ــات الليبي المخيم

ي 
بعــد معاناتهــم �ف يكــن خيــاراً، خاصــة  لــم 

ــروف  ــم، والظ ــة أرسه ف برفق ــ�ي ــات الالجئ مخيم

ي يعانــون منهــا منــذ 
ديّــة الــىت المعيشــية المرت

ســنوات.

نقل الحرب من سوريا إلى ليبيا
ق  »الــرش صحيفــة  تــه  نرش لتقريــر  ووفقــاً 

ــرب  ــل الح ــتطاعت نق ــا اس ــإّن تركي ــط«، ف االأوس

ف مــن ســوريا إىل ليبيــا،  ف الســوري�ي االأهليــة بــ�ي

الذيــن  ف  الســوري�ي إرســال  وذلــك عــن طريــق 

ــون إخوانهــم عــى الجبهــة االأخــرى، ممــن  يقاتل

. ــرت ــري حف ــوات المش ــم ق ــيا لدع ــلتهم روس أرس

 وبحســب حديــث رئيــس التحريــر الدبلومــاسي 

إبراهيــم  االأوســط«،  ق  »الــرش صحيفــة  ي 
�ف

ــا أدخلــت الــرصاع  ي ليبي
حميــدي، فــإّن الحــرب �ف

مــا  وهــو  تعقيــداً،  أكــرش  مرحلــة  ي 
�ف الســوري 

ف  ــ�ي ي ب
ــىف ــرح الوط ي الج

ــدة �ف ــة جدي ــكل ندب سيش

، ويزيــد مــن عمــق التفتــت الــذي  ف الســوري�ي

ــدالع الحــرب.  ــذ ان ــه الشــعب الســوري من يعاني

تجري عملية إرسال المرتزقة السوريين إلى طرابلس، تحت ضغط 
وابتزاز من تركيا، لقيادات الفصائل السورية، وذلك إلجبارهم على 

قتال، ال ناقة لهم فيه وال جمل
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بهويــات هــؤالء  العلــم  وبالرغــم مــن عــدم 

ينتمــون  ي 
الــىت المناطــق  أو معرفــة  المرتزقــة، 

ت منطقــة  ق االأوســط«، اعتــرب إليهــا، إاّل أّن »الــرش

ــورية،  ــة الس ــابق للمعارض ــز س ــي مرك ــا وه دوم

ي  هــي وأبناؤهــا معقــالً لمــن يقاتلــون عــى جانــىب

. ي ــىب اع اللي ف ــرف ال

ــىي  ــدة »داي ــه جري ت ــي نرش ــق صحف ي تحقي
 و�ف

يطانيــة، وعقــدت مــن خاللــه لقــاءات  ميــل« الرب

ي ليبيــا، 
ف عــى صلــة بالمرتزقــة �ف مــع ســوري�ي

ــة  ي المعارض
ــابق �ف ــو الس ــادر، العض ــو ن ــال أب ق

ــع  ــح االآن م ــذي تصال ــص، وال ي حم
ــلحة �ف المس

ــق:  ي دمش
ــ�ي �ف ــائق تاك ــل كس ــة، ويعم الحكوم

»عندمــا بــدأ كل هــذا، حملنــا الســالح للدفــاع عن 

منازلنــا وأطفالنــا، وليــس للقتــال مــن أجــل رجــب 

ي منتصــف الحــرب، أدركنــا 
طيــب أردوغــان، و�ف

ــا  ــتعداً لمبادلتن ــتخدمنا ومس ــان كان يس أّن أردوغ

ي طموحاتــه، وال يهتــم بشــعب 
بــأي صفقــة تــر�ف

ســوريا،  وكل مــن ال يــزال يأخــذ منــه مــاالً خائــن 

.» ف ــوري�ي ــاء الس لدم
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تركيا تقود أطفال سوريا إلى رحلة الموت 
في ليبيا

ي 
قليمية الدائرة، خاصة، �ن ي الرصاعات االإ

ليس حدثاً عابراً تجنيُد االأطفال �ن
سوريا وليبيا واليمن، برعاية دول وجهات فاعلة، من بينها، تركيا وإيران؛ فهذا 
االأمر يتكرر بصورة منظمة، كما وثقته عدة جهات حقوقية، محلية وأممية؛ إذ 
عمدت طهران إىل تعبئة االأطفال، بشكل ق�ي، بواسطة ميلشياتها الطائفية، 

بينما قامت باستغالل أوضاعهم االجتماعية والسياسية، كالفقر وحاالت 
؛  ن عدادهم من الناحيت�ي ي معسكرات الإ

اللجوء لبعضهم، بغية حشدهم �ن
القتالية والعقائدية، حسبما أوضح تقرير صادر عن االأمم المتحدة العام 

ي
الما�ن

      كريم شفيق

األطفال في معسكرات القتال
رايتــس ووتــش«  كشــفت منظمــة »هيومــن 

ــوري،  ــرس الث ــة الح ، وخاص ي
ــرا�ف ي ــام االإ أّن النظ

ي اســتغالل االأطفــال االأفغــان، بهــدف 
تــورط �ف

ي ســوريا؛ حيــث رصــد 
القتــال �ف إرســالهم إىل 

ــر، الصــادر خــالل العــام ٢٠١٧، أّن هنــاك  التقري

أطفــاالً أفغــان تقــل أعمارهــم عــن ١٤ عامــاً، تــم 

ــواء  ــطة ل ــم بواس ــوريا وتجنيده ي س
ــالهم �ف إرس

»فاطميــون«.

االأمــم  عــن  صــادر  آخــر،  تقريــر  وأوضــح 

ــال  ، أّن االأطف ي
ــا�ف ــام الم ــة الع ــدة، نهاي المتح

ــن  ــوريا م ي س
ــال �ف ــالهم للقت ــري إرس ــن يج الذي

االأفغــان  وخاصــة،   ، ي
يــرا�ف االإ النظــام  جانــب 

ــة،  ــم بالجمل ــاك حقوقه ــري انته ، يج ف ــ�ي الالجئ

ي وضعهــم 
يــرا�ف حيــث يواصــل الحــرس الثــوري االإ

ي تشــارك 
ي جبهــات القتــال ومواقــع الحــرب الــىت

�ف

ي ســوريا واليمــن، بينمــا أو� 
فيهــا طهــران، �ف

االأفغــان  االأطفــال  »حمايــة  طهــران  التقريــر 

ــن  ــة للمجندي ــم عرض ــن تركه ــدالً م ، ب ف ــ�ي الالجئ
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ــران أن تصــادق فــوراً  . وعــى إي عديمــي الضمــري

عــدم  وضمــان  االختيــاري،  وتوكــول  الرب عــى 

ي ســوريا«.
تجنيــد االأطفــال االأفغــان للقتــال �ف

ــة »أسوشــيتد  ي لوكال
ــق اســتقصا�أ ويشــري تحقي

االأطفــال  عــدد  أّن  إىل  االأمريكيــة،  بــرس« 

ف باليمــن، يقــدر  ي صفــوف الحوثيــ�ي
ف �ف المجنديــ�ي

بأكــرش مــن ١٨ ألــف طفــل، وتتعــدد المهــام 

ف حصولهــم عى  اوح بــ�ي الموكلــة لهــم، حيــث تــرت

تدريبــات مكثفــة لتصنيــع العبــوات الناســفة، 

ــة،  ــة أو المهرب وزرع االألغــام مــن المــواد البدائي

فضــالً عــن القيــام بالعمليــات االنتحاريــة.

تجنيد األطفال بين أنقرة وطهران
ــى  ــا خط ــب تركي ــوال، تتعق ــس المن ــى نف وع

ي جرائــم حربــه بحــق االأطفــال، 
»الــوىلي الفقيــه« �ف

ــه  ــة، ونزعات قليمي ــه االإ ي حروب
ــم �ف ــن يورطه الذي

للتوغــل الســياسي واالأيدولوجــي؛ ففــي تقريــر 

قبــل  نســان،  االإ لحقــوق  الســوري  للمرصــد 

ــوا  ــة، كشــف عــن ١٦ طفــالً ســورياً قتل ــام قليل أي

ي 
، �ف ي ة ضــد الجيــش الليــىب ي المعــارك االأخــري

�ف

ف ١٦و١٨ عامــاً،  اوح أعمارهــم بــ�ي طرابلــس، تــرت

وإرســالهم  تجنيدهــم  جــرى  بعدمــا  وذلــك 

لجبهــات القتــال ضمــن الفصائــل المواليــة الأنقــرة 

ــة لفائــز الــراج. ــاق، التابع وحكومــة الوف

وبحســب رامــي عبــد الرحمــن، مديــر المرصــد 

ــد حــدد مراحــل  نســان، فق ــوق االإ الســوري لحق

تجنيــد االأطفــال، وآليــات تجنيدهــم، وطــرق 

حيــث  ليبيــا؛  إىل  وصولهــم  حــىت  إعدادهــم 

أكــد أّن عمليــة التجنيــد تجــري خــارج رقابــة 

ــاً  ــم، مضيف ــة ذويه ــال ومعرف ــؤالء االأطف أرس ه

ــم  ــل أعماره ــن تق ــال مم ــن االأطف ــري م أّن »الكث

عــن ١٨ عامــاً، ينتقلــون مــن إدلــب وريــف حلــب 

الشــماىلي إىل عفريــن، بذريعــة العمــل هنــاك، ثــم 

ــدون  ــن ب ي عفري
ــداد �ف ع ــد واالإ ــة التجني ــدأ رحل تب

علــم ذويهــم بعدمــا تســتقبلهم فصائــل الجيش 

ــرة«. ــع الأنق ــوري التاب ي الس
ــىف الوط

الـــ١٥  وثمــة حالــة لطفــل ال يتجــاوز عمــره 

ربيعــاً، وثــق المرصــد عمليــة تجنيــده منــذ انتقــل 

ف إىل عفريــن، بحجــة  مــن أحــد مخيمــات النازحــ�ي

ــل  ــي الطف ــث بق ــة، حي ــال الزراع ي مج
ــل �ف العم

ــم  ــاً، ث ــة الـــ ٢٠ يوم ــه قراب عــى اتصــال مــع ذوي

ــر  ــىت ظه ــه، ح ــال ب ــع االتص ــث أن انقط ــا لب م

ي أحــد مقاطــع الفيديــو المســجلة وهــو يقاتــل 
�ف

ي ليبيــا، حيــث 
إىل جانــب الفصائــل الســورية �ف

ي صفــوف فصيــل الســلطان مــراد 
جــرى تجنيــده �ف

ــا. كي ــواىلي لرت الم

الفقر واللجوء والحرب
وبحســب وثائــق وشــهادات ميدانيــة، تمكــن 

ــا،  ــول عليه ــن الحص ــطون م ي وناش
ــىش ــق بح فري

الحقيقــة  أجــل  مــن  »ســوريون  منظمــة  ي 
�ف

والعدالــة«، فقــد كشــفت هــي االأخــرى عــن 

مراحــل التجنيــد، والحيــل المتبعــة الإخفــاء أعمــار 

يجــري  حيــث  أحيانــاً؛  ف  والمراهقــ�ي االأطفــال 

اســتخراج بطاقــات هويــة مــزورة لالأطفــال، بينمــا 

يتــم تغيــري التواريــخ ومــكان الميــالد المذكوريــن 

ي البطاقــة االأصليــة، وهــو االأمــر الــذي يتــم 
�ف

ي ســجالت االأحــوال الشــخصية 
اعتمــاده وتوثيقــه �ف

ــواىلي  ــوري الم ي الس
ــىف ــش الوط ــمى بالجي ــا يس لم
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كيــا، كمــا أّن ثمــة حــاالت الأطفــال آخريــن،  لرت

ي 
جــرى االســتعانة بأســماء أشــقائهم االأكــرب ســناً �ف

ــزورة. ــم الم أوراقه

وبحســب المنظمــة الحقوقيــة الســورية، فقــد 

اتهمــت تركيــا باســتغالل الفقــر المدقــع للشــعب 

ي بــالده، 
الســوري الــذي أنهكتــه الحــرب الدائــرة �ف

رســالهم إىل طرابلــس  منــذ نحــو ١٠ ســنوات، الإ

ي �اع ال 
للقتــال بجانــب حكومــة الوفاق، وذلــك �ف

ات،  يعنيهــم، بعيــداً عــن بالدهــم آالف الكيلومرت

ــواء  ــراد« و«ل ــلطان م ــيا »الس ــفت أّن ميليش وكش

ــاه«،  ــليمان ش ــلطان س ــواء الس ــم« و«ل المعتص

مــن  المدعومــة  الســورية  للفصائــل  ف  التابعــ�ي

ــات  ــد وعملي ــن التجني ــؤولة ع ــي المس ــرة، ه أنق

، وذلــك  ف إىل تركيــا، بشــكل مبــارسش نقــل المســلح�ي

كات أمنيــة تركيــة قبــل  عــرب التنســيق مــع رسش

ــا. نقلهــم إىل ليبي

كي 
وكشــف المصــدر ذاتــه، أّن التجنيــد الــرت

، والــذي أصبــح معلنــاً، يتــم بواســطة  ف للســوري�ي

ف بالتوجــه إىل ليبيــا، مــن  تســجيل أســماء الراغبــ�ي

خــالل المســؤول العســكري المختــص داخــل 

الخاضعــة  المناطــق  ي 
�ف المســلحة،  الفصائــل 

حيــث  الســوري،  الشــمال  ي 
�ف تركيــا  لســيطرة 

الفصائــل  مســلحي  عــى  التجنيــد  يقتــرص  ال 

ف واالأطفــال،  وحســب، إنمــا يتضمــن المدنيــ�ي

لهــم،  حقيقيــة  غــري  أســماء  تســجيل  بعــد 

ــاً  ــدة، تشــمل راتب ــات عدي والحصــول عــى مغري

ــاً  ف ٢٠٠٠ و٣٠٠٠ آالف دوالر، تبع ــ�ي اوح ب ــرت ــهرياً ي ش

العســكري. لالختصــاص 

األقليات وقود الميلشيات
ــن  ــة ع ــة الليبي ــادر المحلي ــري المص ــا تش وبينم

وجــود مئــات االأطفــال، خاصــة مــن االأقليــة 

ي شــمال غرب ســوريا، وقد 
كمانيــة الموجــودة �ف الرت

ــال  ــب عــى حمــل الســالح والقت خضعــوا للتدري

ي ســوريا، 
ف عليهــا أنقــرة �ف ي معســكرات تــرش

�ف

ــة، إال  ــس ومرصات ــم إىل طرابل ــل نقله ــك قب وذل

ــي الســوري، نورهــات حســن، يلفــت  أّن الصحف

ي 
ي تســيطر عليهــا تركيــا �ف

إىل أّن المناطــق الــىت

، وتجنيــد  ســوريا تعــد حاضنــة مناســبة للفــو�ف

االأطفــال، نظــراً لقلــة فــرص العمــل، وعــدم منــح 

ــة  ــلحة التابع ــات المس ــب إىل الجماع ــا روات تركي

المغريــات  كأحــد  المــال  لهــا، حيــث تعتمــد 

أغراضهــا،  تحقيــق  ســبيل  ي 
�ف ضغــط  وورقــة 

حيــث تــم قطــع رواتــب مجموعــة تســمى الفيلــق 

ــا. ــه إىل ليبي ــا التوج ــبب رفضه ــث بس الثال

»تجنيــد  لـ«حفريــات«:  حســن  ويضيــف 

ماليــة  بمغريــات  يجــري  لالأطفــال  الفصائــل 

متفاوتــة، حيــث يقــوم قــادة الفصائــل، بحســب 

إىل  مبالــغ  بمنــح   ، ي
الميــدا�ف والتوثيــق  الرصــد 

قبل أيام، تم دفن الطفل أسامة الموسى، مواليد 2005، في بلدته 
بشمال حلب، في الخفاء بهدف التكتم على األمر
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ف لليبيــا تصــل إىل ٤٠٠ دوالر لهــؤالء  المتوجهــ�ي

ــرر،  ــو مق ــا ه ــن ٢٠٠٠ دوالر، كم ــدالً م ــال ب االأطف

ــخصيات  ــه الش ــل علي ــغ تحص ي المبل
ــا�ت ــا ب بينم

العســكرية المســؤولة عــن تجنيــد وإرســال هــؤالء 

فــادات ميدانيــة وحاالت  االأطفــال، وذلــك وفقــاً الإ

موثقــة، عــادت غالبيتهــا مقتولــة«.

وبحســب، نورهــات، فقــد تمكــن مــن الحصول 

ــل  ــل قت ــا، وبالفع ــت إىل ليبي ــماء توجه ــى أس ع

ــاق  ــة وف ف حكوم ــ�ي ــارك ب ي مع
ــم �ف ــض منه البع

ــة،  ــام قليل ــل أي ؛ فقب ي ــىب ي اللي
ــىف ــش الوط والجي

تــم دفــن الطفــل أســامة المــوس، مواليــد ٢٠٠٥، 

ي بلدتــه بزاعــة، التابعــة لمنطقــة البــاب، شــمال 
�ف

ــر،  ــى االأم ــم ع ــدف التكت ــاء به ي الخف
ــب، �ف حل

وهــذا الطفــل توجــه إىل ليبيــا ضمــن فصيــل 

ــاه«. ــليمان ش ــلطان س الس

ي 
وكشــف مصــدر مــن منطقــة عفريــن الــىت

ــن  ــرش م ــذ أك ــا، من ــا وفصائله ــا تركي تســيطر عليه

ــا،  ــوا إىل ليبي ــال توجه ــماء أطف ــن أس ، ع ف ــ�ي عام

ــه، حيــث يشــري إىل توثيــق  بحســب المصــدر ذات

حــاالت الأربعــة أطفــال مــن مدينــة عفريــن، تــم 

ي ليبيــا، وقــد 
تجنيدهــم وإرســالهم للقتــال �ف

ي عفريــن، بينمــا 
قتلــوا هنــاك وتــم دفنهــم �ف

ــاً«. ــن ١٨ عام ــل م ــم أق أعماره
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هل تضع »مغامرة ليبيا« حدًا لنهج 
أردوغان في المنطقة؟

الحراك الذي جرى نهاية االأسبوع االأول من شهر أيار )مايو( ٢٠٢٠، بشأن 
ي قام 

ي الزيارة المفاجئة ال�ت
االأزمة الليبية يحمل دالالت مهمة، وقد تبّدى �ن

 ، كي
كية إىل ليبيا، غداة لقاء الرئيس ال�ت بها وزير الدفاع ورئيس هيئة االأركان ال�ت

، وتزامنها مع زيارة رئيس  ي
رجب طيب أردوغان، بأم�ي قطر، تميم آل ثا�ن

، عقيلة صالح، إىل موسكو، هذه الدالالت تش�ي إىل  ي مجلس النواب اللي�ب
ي المشهد 

ات عىل خريطة الرصاع السياسي والعسكري، �ن جملة من المتغ�ي
، وميليشيات حكومة الوفاق، المدعومة من  ي ي اللي�ب

ن الجيش الوط�ن ي ب�ي اللي�ب
جانب أنقرة

       رامي شفيق

ي قــراءة تلــك الزيــارات عــى أكــرش مــن 
تــأ�ت

ي 
الــىت ة  االأخــري التطــورات  إطــار  ي 

�ف مســتوى، 

، إقليميــاً ودوليــاً، وهــو  ي لحقــت بالمشــهد الليــىب

ــة  ــوط الدولي ــد الضغ ــياق تصاع ي س
ــّى �ف ــا تج م

إدانــات  تدخلهــا  أثــار  أن  بعــد  أنقــرة،  عــى 

ــات  ــل مطالب ي ظ
ــة، و�ف ــة وعربي ــدة، أوروبي عدي

ــا  ــث تركي ــع ح ــار، م ــالق الن ــف إط ورة وق ــرصف ب

عــى وقــف التدخــل العســكري، واالنســحاب 

ــا. ــن ليبي م

عــى  المطالبــات،  هــذه  حــدة  تصاعــدت 

ي أطلقهــا الرئيس 
ة الــىت خلفيــة الترصيحــات االأخــري

ــهر  ــة ش ، نهاي ــي�ي ــاح الس ــد الفت ــرصي، عب الم

ي 
، وأعلن فيهــا أّن مدينىت ي

حزيــران )يونيــو( المــا�ف

ــن تســمح القاهــرة  رست والجفــرة خــط أحمــر، ل

بتجــاوزه، مــا اســتلزم من أنقــرة والدوحــة مراجعة 

ي 
االأمــر سياســّياً، بالتقــاء أردوغــان بالشــيخ تميــم �ف

الدوحــة، وميدانيــاً مــن خــالل لقــاء وزيــر الدفــاع 

ي 
ورئيــس هيئــة االأركان، مــع حكومــة الوفــاق �ف

ــس. طرابل
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هل يدّق أردوغان طبول الحرب؟
ف  المســؤول�ي لترصيحــات  ات  مــؤرسش ثمــة 

، تذهــب باتجــاه  ف االأتــراك، عــى خلفيــة الزيارتــ�ي

ف  تعزيــز اتخــاذ قــرار معركــة »رست«، ودخولــه حري

ي 
ف �ف ــ�ي التنفيــذ، ودعــم ذلــك بتحــرك أهــم قيادت

أّي مؤسســة عســكرية نحــو مــرح االأحــداث، 

قليميــة  االإ الظــروف  تفرضــه  مــا  عكــس  عــى 

ض أن تتماهــى  والدوليــة مــن مواقــف، مــن المفــرت

ــف  ــة توق ــا، بغي ــى تركي والضغــوط المســتمرة ع

ــة الحــل  االأعمــال العســكرية، والعــودة إىل طاول

 ، ي ف العنــا� المكّونــة للنســيج الليــىب الســياسي بــ�ي

وهــو االأمــر الــذي نســتطيع أن نلتقطــه مــن 

، خاصــة حــرب الترصيحــات  ي الموقــف االأورو�ب

ــددات  ــس، ومح ــرة وباري ف أنق ــ�ي ــا ب ة فيم ــري االأخ

ــة  ــى خريط ــكو، ع ــنطن وموس ف واش ــ�ي ــرصاع ب ال

ة،  ق االأوســط، ال ســّيما أّن االأخــري تفاعــالت الــرش

ي 
ي الــرصاع الميــدا�ف

رغــم انخراطهــا غــري المبــارسش �ف

ــر  ــة، أعلنــت عــى لســان وزي ي الليبي
عــى االأرا�ف

اســتئناف  عــن  الفــروف،  جي  ســري خارجيتهــا، 

ــالل  ــن خ ــا، م ي ليبي
ــية �ف ــفارة الروس ــطة الس أنش

ــام ٢٠١٣. ــذ الع ــة من ــس، والمتوقف تون

ــقوط  ــذ س ي من ــىب ــهد اللي ــة المش ــم صعوب رغ

ي أعقــاب حــراك شــباط 
ي �ف

ــد معمــر القــذا�ف العقي

ايــر( مــن العــام ٢٠١١، ومــا تــال ذلــك مــن  )فرب

جماعــات  وتوطــن  عســكرية،  أعمــال  انــدالع 

ي أعمــال 
جهاديــة وتنظيمــات إرهابيــة، انخرطــت �ف

كي 
ــرت ــراط ال ــد أّن االنخ ــاء، بي ف الفرق ــ�ي ــال ب القت

ي ليبيــا، عــرب 
المبــارسش نحــو مــرح االأحــداث �ف

توقيــع اتفاقيــات اقتصاديــة وأمنيــة وعســكرية مع 

ــدات  ــن التعقي ــد م ــى بمزي ــراج، ألق ــة ال حكوم

قليميــة  ، جــّراء التفاعــالت االإ ي عــى المشــهد الليــىب

ق االأوســط، الــذي تشــتعل  ي الــرش
والدوليــة، �ف

أطــراف عديــدة منــه، تتمــاس بشــكل مبــارسش مــع 

قليميــة، فضــالً عــن خرقهــا  المصالــح الدوليــة واالإ

 ، ي العــر�ب القومــي  المبــارسش لمقتضيــات االأمــن 

المتعــددة،  وأولوياتــه  المتباينــة،  بمســتوياته 

ــة. ــب كل دول بحس

ليبيا ساحة للصراع اإلقليمي
تفاعالتــه  بــكّل   ، ي الليــىب المشــهد  يعكــس 

ة  ة، ميدانيــاً وعســكرياً، وغــري المبــارسش المبــارسش

ف  قليمي�ي ف االإ سياســياً ودبلوماســياً، تحركات الالعبــ�ي

، عــى مــرح التنافــس والــرصاع؛ مــن  ف والدوليــ�ي

ــن  ــح نفــوذ االآخري ــازة النفــوذ مــرّة، وكب أجــل حي

مــّرات أخــر، ومــا بينهمــا، تتجــى مســاحات مــن 

الحقيقــة، وتتكشــف غيــوم االأهــداف الخفيــة 

ف تلــك القوى  ة، ويبــدو الــرصاع فيمــا بــ�ي والمســترت

ــة. ــق متباين مفتوحــاً نحــو أف

ــا  ي جانــب رئيــ�ي مــن تلــك االأحــداث، يمكنن
�ف

ي انزيــاح نحو عدد 
مطالعــة قــوس الرصاع، وهــو �ف

تمارس أنقرة منطق االبتزاز عبر الضغط على أوروبا في سبيل إحكام 
نفوذها على الساحل الليبي
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ف القاهــرة وأنقــرة، وقــد  مــن التأويــالت، فيمــا بــ�ي

ي التصاعــد عــرب ملفــات متباينــة، 
اتخــذ منســوبه �ف

ف بمــرص،  ــذ ســقوط حكــم االإخــوان المســلم�ي من

ــن  ــراط المعل ــذ االنخ ــك، من ة ذل ــري ــف وت وتضاع

، بدعــم حكومــة  ي الأردوغــان داخــل المشــهد الليــىب

عــالن عــن قواعــد  الوفــاق، وجلــب المرتزقــة، واالإ

ــة،  ي الليبي
ــة، عــى االأرا�ف ــة وبحري عســكرية؛ بري

ق  ي بأنـّـه كلمــا واجــه الــرش
بيــد أّن واقــع االأمــر يــ�ش

ــم  ــكيله، ورس ــدة لتش ــات جدي ــط مخطط االأوس

مالمــح واقعــه ومســتقبله، وصياغــة التفاهمــات 

وسياســياً  اقتصاديــاً  النفــوذ  مناطــق  حــول 

ف  وعســكرياً، فــإّن ثّمــة �اعــاً يفــرض حضــوره بــ�ي

مــرص وتركيــا، وذلــك أمــر يرتبــط بالتاريــخ، ويمتــد 

ــا. ــق الجغرافي ــاً نحــو حقائ واقعي

 ، مطالعــة ذلــك تتبــدى عقــب كشــف الســي�ي

ــو(  ــران )يوني ــة حزي ــرة« بداي ــالن القاه ــن »إع ع

ف االأتــراك،  ، وتبايــن ردود فعــل المســؤول�ي ي
المــا�ف

وتبــدل االأدوار فيمــا بينهــم، إذ رفضــت أنقــرة 

إعــالن القاهــرة، الــذي تضّمــن مبــادرة لوقــف 

ي ليبيــا، 
إطــالق النــار، وإطــالق عمليــة سياســية �ف

عــالن،  وجــاءت ترصيحــات أردوغــان مناهضــة لالإ

ــادرة. ــروسي للمب ــد ال كمــا اســتنكر التأيي

 ، كي
بينمــا جــاء ترصيــح وزيــر الخارجيــة الــرت

مولــود تشــاويش أوغلــو، ليحمــل أكــرش مــن تصــّور 

عــالن، وّ�ح بأّن  وموقــف؛ إذ أبــدى رفض أنقــرة لالإ

ي مهــده«، بينما 
»مســعى وقــف إطــالق النــار مــات �ف

ت ترصيحــات أخــرى لــه عــن هامــش المنــاورة،  ّ عــرب

ي فضــاء 
حــول موقــف القاهــرة، وكأنّــه يبحــث �ف

 ّ الخالفــات واالشــتباكات عــن منطلقــات للحــوار عــرب

عنهــا بقولــه: إّن »الطريقــة االأكــرش عقالنيــة لعــودة 

ــوار  ــرب الح ــون ع ــة، تك ــة المرصي كي ــات الرت العالق

ــا، بــدالً مــن تجاهلهــا«. والتعــاون مــع تركي

أردوغان وسياسة االبتزاز
ــذي  از ال ف ــرت ــق االب ــع منط ــه م ــك كل ــق ذل يّتس

ــن  ــا م ــى أوروب ــط ع ــرب الضغ ــرة، ع ــه أنق تمارس

ــى  ــوذه ع ــكام نف ــان إىل إح ــعي أردوغ ــالل س خ

ي 
�ف أوروبــا  يجعــل  بحيــث   ، ي الليــىب الســاحل 

ــق  ــة، وتدف رهابي ــات االإ ــار التنظيم ــة أخط مجابه

استنســاخ  إطــار  ي 
�ف  ، ف عيــ�ي الرش ف غــري  الالجئــ�ي

 ، ي االتفــاق الــذي أبرمتــه تركيــا مــع االتحــاد االأورو�ب

، والــذي ُعــرف باســم  ف ف الســوري�ي بشــأن الالجئــ�ي

ي العــام ٢٠١٦، 
»إعــادة القبــول«، وقــد أبــرم �ف

عيــة نحــو  ي بإنهــاء تدفــق الهجــرة غــري الرش
ويقــىف

أوروبــا، وحصلــت بموجبــه أنقــرة عــى مــا يقــارب 

ــة،  ــدول االأوروبي ــن ال ــارات دوالر، م الســبعة ملي

ــا. ــا وألماني ــا فرنس ي مقدمته
و�ف

كي 
ــرت ــدور ال ــع ال ــر توّس ــرة مخاط ــدرك القاه ت

، ومــدى التداعيــات  ي ي العمــق الليــىب
وتغّولــه �ف

يعكس المشهد الليبي بكّل تفاعالته المباشرة وغير المباشرة 
تحركات الالعبين اإلقليميين والدوليين بالمنطقة



48

ن؟ 
 أي

لى
.. إ

يا 
ليب

ي 
 ف

كيا
تر

ة جــّراء ذلــك االأمــر عــى االأمــن القومــي  الخطــري

ــي�ي  ــات الس ي ترصيح
ــا ورد �ف ــق م ــرصي، وف الم

ة بهــذا الشــأن، وانعكــس أثرهــا خــالل  االأخــري

)يونيــو(  حزيــران  شــهر  مــن  ة  االأخــري االأيــام 

ــراك،  ف االأت ، عــى ترصيحــات المســؤول�ي ي
المــا�ف

ة؛  ي التحــركات االأخــري
وظهــرت تبعــات ذلــك �ف

إىل ذروة  ي  الليــىب الملــف  أنقــرة وصــول  دراك  الإ

تلــك  ي 
�ف منتبهــاً  يقــف  العالــم  وأّن  التعقيــد، 

اللحظــة لحجــم المخاطــر الناجمــة عــن التغــّول 

ي ليبيــا، وانــزالق المواجهــة العســكرية 
كي �ف

الــرت

ف التنفيــذ،  ف تركيــا ومــرص داخــل حــري ة بــ�ي المبــارسش

إقليميــاً  المنطقــة  تبعــات ذلــك عــى  ومــدى 

ــاً. ودولي

أ  التأويــالت الناتجــة ماتــزال مفتوحــة، وتنــىب

التعامــل  باتجــاه  الســياسي  المشــهد  بتعقــد 

عــى  والقاهــرة،  أنقــرة  ف  بــ�ي فيمــا  الخشــن 

ــط �اع  ــتمرار نم ، أو اس ي ــىب ــف اللي ــوم المل تخ

ف  ــ�ي قليمي ف االإ ــ�ي ف الالعب ــ�ي ــد ب ــّر، الممت ــّر والف الك

ي المــدى المتوســط، إال أّن واقع االأمر 
ف �ف والدوليــ�ي

ي ملفــات 
يؤكــد أّن تعــدد تورّطــات أردوغــان، �ف

ق االأوســط، بــكّل مــا تحملــه مــن تناقضــات  الــرش

ــذا  ــة له ــة النهاي ــاً بداي ــيخّط حتم ــابكات، س وتش

. ي
النهــج االســتعال�أ


