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مقدمة

هدفــا لحكومــة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان
ً
تشــكِّ ل عــودة النفــوذ التركــي إلــى ليبيــا،
ـوارد نفطيــة وعوامـ َـل جيوسياســية كبيــرة،
ٍ
ـرص اسـ
لمــا تحويــه مــن فـ ٍ
ـتثمارية واعــدة ومـ َ
ـاس مــع أوروبــا
ـاق للنُّ فــوذ التركــي فــي ُعمــق البحـ ِـر المتوســط ،وعلــى تمـ ٍ
كنقطـ ِـة انطـ ٍ
ـهدها ليبيــا
وأفريقيــا والعالــم العربــي .تسـ ُّ
ـراع واالنقســام التــي تشـ ُ
ـتغل تركيــا مرحلـ َـة الصـ ِ
عقــب مــا ُسـ ّـمي بأحــداث
ـط قديــم تـ َّـم إحيــاؤه ِ
ـبة لبــدء تنفيـ ِـذ ُمخطـ ٍ
كفرصـ ٍـة مناسـ ٍ
حاليــا ُ
ًّ
ِّ
ـال
ـيع النفـ ِ
«الربيــع العربــي»
والمتمثــل فــي توسـ ِ
ـوذ التركــي فــي العالــم العربــي مــن خـ ِ
ـرض
المخطــط التركــي الــذي تـ َّـم اســتدعاؤه بغـ ِ
ـاح ُ
بوابـ ِـة المغــرب العربــي ،ويقتضــي نجـ ُ
زعامــة إســطنبول علــى العالــم العربــي واإلســامي علــى المــدى المتوســط،
ِ
تحقيــق
ِ
ـتغالل حالـ ِـة التفــكُّ ِك الراهنــة.
البلــدان باسـ
ـدء فــي تطبيـ ِـق وصايـ ٍـة ناعمــة علــى بعـ ِـض ُ
ِ
البـ َ

ـول تركيــا إلــى ليبيــا هــذه المـ َّـرة بغطــاءٍ مــن المجلــس الرئاســي لـ«حكومــة الوفــاق
ـاء دخـ ُ
جـ َ
ـامية متشـ ِّـددة .وافـ َـق البرلمــان التركــي فــي
ٍ
ـارات إسـ
ـاءة قــوى وتيـ ٍ
ـت عبـ ِ
الوطنــي» ،وتحـ َ
ـوات
ـال قـ ٍ
ـرة الرئيـ ِـس رجــب طيــب أردوغــان التــي تُ تيـ ُـح إرسـ َ
 02ينايــر 2020م ،علــى مذكِّ ـ ِ
دعمــا لـ«حكومــة الوفــاق الوطنــي» فــي طرابلــس التــي تُ عانــي قواتهــا
عســكرية إلــى ليبيــا ً
ـادة المشــير خليفــة حفتــر؛ وفــي
ـوات الجيــش الليبــي بقيـ ِ
ـات فــي مواجهـ ِـة قـ ِ
مــن صعوبـ ٍ
حكومــة الوفــاق فايــز الســراج
ِ
رئيــس
ِ
تفاه ٍــم بيــن
 27نوفمبــر 2020م ُو ِّقعــت مذكرتــا
ُ
والرئيــس رجــب طيــب أردوغــان ،األولــى تتعلَّ ــق بالتعــاون األمنــي والعســكري ،والثانيــة
أن أردوغــان حصـ َـل
بتحديـ ِـد مناطـ ِـق الصالحيـ ِـة البحريــة فــي البحـ ِـر المتوســط ،وهــذا يعنــي َّ
أن
ً
ـوات فــي ليبيــا،
علــى تفويـ ٍـض لنشـ ِـر قـ ٍ
بحجـ ِـة َّ
ووفقــا لنـ ِّـص التشــريع فـ َّ
ـإن ذلــك يأتــي ّ
التطــورات فــي طرابلــس تُ هـ ِّـدد مصالــح تركيــا.

واقتصاديــا فــي
ـوذ التركــي سياسـ ًّـيا
ـث فــي النفـ ِ
تأتــي هــذه الدراسـ ُـة فــي محاولـ ٍـة للبحـ ِ
ًّ
دعــم «حكومــة الوفــاق»،
بوجــه عــام ،ودوافــع أنقــرة مــن وراءِ
ٍ
دول المغــربِ العربــي
ِ
ِ
ـكال وطبيعـ ِـة الدعــم العســكري التركــي إلــى ليبيــا ،وماهيـ ِـة تداعيــات ومخاطــر هــذا
وأشـ ِ
ودوليــاُ ،
ينتظر الحشـ َـد
واألفــق المســتقبلي الذي
وعربيــا
التدخــل التركــي علــى ليبيــا ذاتهــا
ُّ
ُ
ًّ
ًّ
السياســي والعســكري التركــي فــي ليبيــا.

المدعومــة
ِ
تشــكيل حكومتيــن متوازيتيــن فــي ليبيــا؛ حكومــة فايــز الســراج
ُ
أحــدث
لقــد
َ
جزئيــا مــن ِقبــل المجتمـ ِـع الدولــيُ ،
ـرق
يقودهــا المشــير خليفــة حفتــر شـ َ
واألخــرى التــي
ُ
َّ
الجديدة
ِ
ـوالت
ِ
ـوء جملـ ٍـة مــن التحـ
ليبيــا المدعومـ ِـة مــن ِقبــل مجلـ ِـس النــوابِ المنتخــب ،نشـ َ
تدخــل
ـام الوطنــي إلــى ُّ
والمتســارعة علــى صعيـ ِـد السـ ِ
ـاحة الليبيــة .أفضــى هــذا االنقسـ ُ
العديـ ِـد مــن الالعبيــن اإلقليميــن والدولييــن فــي ليبيــا ،وهــو مــا ُي ِّ
ـرب األهليــة
رشــح الحـ َ
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الصــراع
بــؤر
ً
صبــح
والتمــد ِد فــي الزمــان والمــكان لتُ
التفاقــم
ُ
الليبيــة إلــى
َ
ُّ
ِ
واحــدة مــن ِ
البعـ ُـد الدينــي بالسياســي ،والجغرافــي باالقتصــادي ،والدولي
المركَّ بــة التــي يختلـ ُـط فيهــا ُ
باإلقليمــي.

التمدد التركي في المتوسط والمغرب العربي
أول :أهداف
ً
ُّ

تشــكِّ ل خبــرة تركيــا وتاريخهــا الطويــل فــي اســتعمار الــدول وإدارة المســتعمرات ،حافــزً ا
تجســد فــي عهــد أردوغــان علــى
لتنامــي وجودهــا فــي المنطقــة المغاربيــة الــذي
َّ
المســتويات الثقافيــة واالقتصاديــة والعســكرية ضمــن حــرب الســباق والســيطرة علــى
ضفــاف المتوســط الجنوبيــة ،وباإلضافــة إلــى توجيــه أردوغــان قيــادات الجيــش لتطويــر
ـدة
قواتــه البحريــة لتحقيــق مزيـ ٍـد مــن الحضــور العســكري فــي المتوســط؛ تــم تطويــر عقيـ ٍ
بحريـ ٍـة تركيــة «الوطــن األزرق» بواســطة ضبــاط الجيــش القومييــن بهــدف الهيمنــة علــى
بحــر إيجــه وعلــى معظــم البحــر األبيــض المتوســط(.)1

1.المصالح السياسية واأليديولوجية

ـدة «العثمانيــة الجديــدة»
طـ َّـور حــزب العدالــة والتنميــة ،منــذ وصولــه إلــى الســلطة عقيـ َ
كمقاربـ ٍـة سياســية تحــاول التوفيــق بين قيــم الجمهورية األتاتوركية والمجد اإلمبراطوري
ً
فسخر الحزب كل أدوات البروباغندا
َّ
خدمة لمصالح الحزب الداخلية والخارجية.
العثماني،
ـروع إســتراتيجي يصـ ُـل حاضرهــم بماضــي
للتَّ عريــف بهــا وإقنــاع األتــراك باحتضانهــا كمشـ ٍ
إمبراطوريتهم.

خصوصــا بعــد تحقيــق النمــو
تحقــق القبــول الداخلــي للمشــروع الجديــد،
وبعــد أن َّ
ً
َ
االقتصــادي منــذ وصــول الحــزب إلــى ُسـ َّـدة الرئاســة؛ عمــل القــادة األتــراك علــى توســيع
عربيــا وفــي شــمال أفريقيــا ،مســتثمرين موجــات «الربيــع العربــي» ومــا
مجالهــم الحيــوي ًّ
ـراغ سياســي .فبعـ َـد ســقوط نظــام الرئيــس زيــن العابديــن بــن علــي فــي
نتــج عنهــا مــن فـ ٍ
تونــس ،فــي عــام 2011م ،وفــوز حركــة النهضــة فــي االنتخابــات؛ تعــزَّ زت العالقــات بيــن
نموذجــا فــي
ـكل غيــر مســبوق ،وأصبــح الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان
ً
البلديــن بشـ ٍ
أوســاط اإلســاميين بتونــس.
المؤيــد لـ«حكومــة الوفــاق»
وباإلضافــة إلــى التقـ ُـارب بيــن موقفــي حكومتــي البلديــن
ّ
ـإن أردوغــان قــام فــي نهايــة عــام 2019م بزيــارة تونــس رفقــة
الوطنــي فــي طرابلــس ،فـ َّ
وقــت كان يجــري فيــه التحضيــر فــي
ٍ
وزيــري الدفــاع والخارجيــة ومدير المخابــرات ،فــي
ـاد عســكري إلــى ليبيــا لدعــم «حكومــة الوفــاق» .ثــم قــام
ـود أتــراك وعتـ ٍ
أنقــرة إلرســال جنـ ٍ
رئيــس حركــة النّ هضــة اإلســامية وئيــس البرلمــان التونســي راشــد الغنّ وشــي بزيــارة إلــى
ـادات ومطالــب شــعبية بســحب الثقــة منــه
تركيــا فــي  12ينايــر 2020مُ ،جوبهــت بانتقـ ٍ
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لتواطئــه مــع أردوغــان فــي تحويــل التــراب التونســي لقاعــدة لوجيســتية لتركيــا ،وذلــك
محملــة بمــواد
فــي ظـ ِّـل وجــود تقاريــر عــن هبــوط طائــرات تركيــة فــي الجنــوب التونســي
َّ
فــي طريقهــا إلــى ليبيــا(.)2

توهجــت العالقــات بينهــا وبيــن تركيــا مــع وصول حــزب «العدالــة
أمــا الجزائــر فقــد َّ
والتنميــة» إلــى ســدة الحكم في تركيا عــام 2002م ،ومنــذ ذلــك الوقــت زار أردوغــان
الجزائــر ثــاث مــرات ،األولــى فــي عــام 2006م عندمــا كان يشــغل منصــب رئيــس الــوزراء،
محاوالت
ِ
والثانيــة فــي فبرايــر 2018م ،ثــم الزيــارة األخيــرة فــي ينايــر 2020م؛ وفي ســياق
ـاب التشــاور مــع أنقــرة
إيجــاد منفـ ٍـذ ســلمي لألزمــة الليبيــة علــى الحــدود ،فتحــت الجزائــر بـ َ
تدخلهــا فــي ليبيــا؛ وعلــى الرغــم مــن توافــق الجزائــر مــع تركيــا حــول حكومــة السـ َّـراج
بعــد ُّ
ـات حــول الــدور العســكري
ـإن لديهــا تحفظـ ٍ
علــى أنَّ هــا الحكومــة المعتــرف بهــا
دوليــا؛ فـ َّ
ًّ
يخـ ُّـص اســتعانة أردوغــان بالمرتزقــة مــن ســوريا ،وهــو
خصوصــا فــي مــا ُ
التركــي فــي ليبيــا،
ً
أمنيــا.
يغـ ّـذي مخــاوف جديــة لــدى الجزائــر حــول انعكاســات وجودهــم علــى البــاد ًّ

2.المصالح االقتصادية

التغلغــل االقتصــادي فــي دول المغــرب العربــي
ُ
ـودا واســعة مــن أجــل
بذلــت تركيــا جهـ ً
تقريبــا (الجزائــر  42.3مليــون نســمة،
ـدد ســكانها نحــو  110مالييــن نســمة
ً
التــي يبلــغ عـ ُ
والمغــرب  42.1مليــون نســمة ،وتونــس  12مليــون نســمة ،وليبيــا  7مالييــن نســمة،
وموريتانيــا  4مالييــن نســمة حســب إحصائيــات 2018م) ،وقــد قفــزت قيمــة صــادرات
تركيــا إلــى دول المغــرب العربــي بعــد أحــداث «الربيــع العربــي» إلــى نحــو  6.570مليــارات
دوالر فــي 2018م مقارنـ ًـة بنحــو  4.857مليــارات دوالر فــي 2010م ،بفضــل التقــارب مــع
تحقــق
ـزاب إســامية فــي ُحكمهــا .وفــي المقابــل لــم ِّ
األنظمــة الجديــدة التــي تشـ ُ
ـارك أحـ ٌ
الــدول المغاربيــة شـ ً
ـيئا ُيذكــر مــن التقــارب مــع إســطنبول ،إذ تراجعــت قيمــة صــادرات هذه
الــدول إلــى تركيــا بنحــو  2.4مليــار دوالر ،مسـ ً
ضخمــا ( .)3فقــد ارتفــع العجــز
تجاريــا
ـجلة عجــزً ا
ً
ًّ
التجــاري للمغــرب مــن  4.4مليــارات درهــم مغربــي عــام 2006م ،إلــى  16مليــار درهــم عــام
متخصصــة فــي صناعــة
ـام نحــو  374مؤسسـ ًـة
2018م ()4؛ وأصبحــت تونــس تخســر َّ
كل عـ ٍ
ِّ
خصوصــا
النســيج نتيجـ ًـة لمنافســة المؤسســات العالميــة لهــا فــي األســواق التونســية،
ً
التركيــة والصينيــة؛ وفــاق العجــز التجــاري التونســي  750مليــون دوالر( .)5أمــا الجزائــر التــي
تخطــى حجــم االســتثمارات التركيــة فيهــا
ـاري لتركيــا فــي أفريقيــا فقــد َّ
تُ عـ ُّـد أكبــر شـ ٍ
ـريك تجـ ٍ
عتبـ َـة  3مليــارات دوالر ،ويســعى الجانبــان إلــى رفعهــا إلــى  5مليــارات دوالر ( .)6كمــا تحتـ ُّـل
الممونـ ِـة لتركيــا بالغــاز الطبيعــي ،إذ تــم االتفــاق فــي
المرتبــة الرابعــة فــي ترتيــب الــدول
ّ
عــام 2014م علــى تزويــد أنقــرة منــه لمـ ّـدة عشــر ســنوات ،وبلــغ حجــم الــواردات من الغــاز
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الطبيعي إلــى تركيــا عــام 2018م حوالــي  4.4مليــار متــر مكعــب (.)7

3.االقتراب من القارة األفريقية

أحاطــت تركيــا أفريقيــا بأهميـ ٍـة بالغــة منــذ تولّ ــي الرئيس أردوغان الحكـ َـم في عام 2003م،
إذ بــادرت بتعزيــز عالقاتهــا بــدول القـ ّـارة وأعلنــت ســنة 2005م «عــام القـ ّـارة األفريقيــة»؛
التوجــه اإلســتراتيجي التركــي تجــاه أفريقيــا هــو وزيــر الخارجيــة التركــي
وأول مــن وضــع
ُّ
ـزب «العدالة
األســبق أحمــد داود أوغلــو ،الــذي َّ
لخــص السياســة الخارجيــة التــي انتهجها حـ ُ
والتنميــة» والمتمحــورة حــول اســتعادة الحضــور التركــي إلــى المناطــق التــي كانــت تحــت
ـدة
ـزب هــذا التحشــيد التاريخــي لتحقيــق فائـ ٍ
حكــم اإلمبراطوريــة العثمانيــة ،واســتخدم الحـ ُ
الخصبــة ،والثــروات
تتمتع القارة األفريقيــة باألراضــي ِ
ـث
ـية قويــة ،حيـ ُ
اقتصاديـ ٍـة وسياسـ ٍ
ُ
ـوقا واسـ ً
ـعة للمنتجــات التركيــة ولالســتثمارات الناجحــة،
المعدنيــة والنفطيــة ،وتعـ ُّـد سـ ً
ـيوي فــي َّأولــه وأفريقــي فــي نهايتــه» (.)8
«إن القــرن  21هــو قـ ٌ
وقــال أوغلــوَّ :
ـرن آسـ ٌ

توســع تركيــا فــي أفريقيــا بوصــول حــزب العدالــة والتنميــة إلــى الســلطة ،وأجــرى
بــدأ ُّ
ـدد
ـت وعشــرين دولـ ًـة ،تــم فتــح عـ ٍ
ـارة لسـ ٍ
الرئيــس أردوغــان منــذ العــام 2005م أربعيــن زيـ ً
مــن الســفارات والــوكاالت فيهــا ،وباتــت أفريقيــا منطقـ ًـة إســتراتيجية بالنســبة إلــى تركيــا،
فاســتأجرت تركيــا مينــاء ســواكن فــي عهــد الرئيــس الســوداني الســابق عمــر البشــير علــى
البحــر األحمــر أمــام مينــاء جــدة مقابــل  4مليــارات دوالر دفعتهــا قطــر()9؛ وكانــت جزيــرة

ســواكن تُ حظــى بمكانـ ٍـة مهمــة فــي عهــد الدولــة العثمانيــة ،إذ كانــت مركــزً ا لبحريتهــا فــي
البحــر األحمــر ،وبعــد قيــام الثــورة الســودانية فــي ديســمبر 2018م دخلــت العالقــات بيــن
منعطفــا ارتفعــت فيــه األصــوات مطالبـ ًـة بإعــادة النظــر فــي اتفاقيــة
ً
الســودان وتركيــا
أن الوجــود التركــي هــو تمثيـ ٌـل لجنــاح
مينــاء وجزيــرة ســواكن ،إذ تــرى الحكومــة االنتقاليــة َّ
ودعمــا للحكومــة الســابقة.
«اإلخــوان المســلمين»
ً

انصافــا
ً
وقدمــت نفســها علــى أنَّ هــا أكثــر
اســتخدمت تركيــا قوتهــا الناعمــة فــي أفريقيــا
َّ
مــع هــذه الــدول مــن الوجــود الغربــي ،واســتطاعت أن تفــرض شــراكتها فــي هــذه القــارة
ـدد ســكانها علــى  1.2مليــار نســمة ،بناتـ ٍـج محلـ ٍـي إجمالــي يبلــغ حوالــي 2.5
التــي يزيــد عـ ُ
تريليــون دوالر .وبلــغ حجــم التبــادل بيــن أنقــرة والعواصــم األفريقيــة نهايــة عــام 2019م
أكثــر مــن  20مليــار دوالر ،بعــد أن كان فــي مســتوى  3مليــارات فــي عــام 2003م و 100
وقعــت تركيــا ،اتفاقيــات تعــاون تجــاري واقتصــادي مــع 46
مليــون دوالر عــام 2000م؛ َّ
ـكل متبــادل مــع 28
بلـ ًـدا
ًّ
أفريقيــا ،إضافـ ًـة إلــى اتفاقيــة تحفيــز وحمايــة االســتثمارات بشـ ٍ
دولـ ًـة ،واتفاقيــة تجنُّ ــب االزدواج الضريبــي مــع  12دولـ ًـة فــي القــارة الســمراء(.)10
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ضد أوروبا
4.ورقة ضغط َّ

بعــد فشــل تركيــا فــي الحصــول علــى العضويــة الكاملــة فــي االتحــاد األوروبــي فــي 03
أكتوبــر 2005م ،وتوقــف المفاوضــات فــي عــام 2016م؛ اندفعــت تركيــا البتــزاز االتحــاد

التدفق
ُ
األوروبــي بورقــة الالجئيــن الســوريين الذيــن فتحــت لهــم حدودهــا ومكَّ نتهــم مــن
نحــو أوروبــا مــا َّأدى إلــى عبــور قرابــة  900ألــف الجــئ إلــى هنــاك فــي ينايــر وفبرايــر مــن

وقــع االتحــاد األوروبــي مــع تركيــا إتفاقيـ ًـة تقضــي بوقــف
عــام 2016م .علــى إثرهــاَّ ،

أن أردوغــان
تدفــق المهاجريــن إلــى دولـ ِـه مقابــل منــح تركيــا  5.6مليــار يــورو()11؛ ويبــدو َّ

تغلغلــه فــي ليبيــا بورقــة المهاجريــن غيــر
ُ
مــرة أخــرى لمقايضــة أوروبــا بعــد
ً
يخطــط
ِّ

الشــرعيين وطالبــي اللجــوء مــن الــدول األفريقيــة ،إن ســقطت «حكومــة الوفــاق»(.)12
خريطة رقم ( :)1دول حوض المتوســط

المصدرhttps://bit.ly/38uUfDr :

ثانيــا :دوافــع الحضور التركي في ليبيا
ًّ

َ
قرابــة  360ســنة تحــت رايــة الغــزو العثمانــي التــي اتَّ ســمت
تحتــل ليبيــا
ُّ
كانــت تركيــا
بالقمــع ،مــا نتــج عنــه انــدالع عــدة ثــورات أســفرت عــن تنــازل الدولــة العثمانيــة عــن ليبيــا
ـاء
إليطاليــا فــي عــام 1912م مقابــل بعــض الجــزر بموجــب اتفاقیــة (أوشــي لــوزان)؛ وبنـ ً
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ـأن هنــاك مليــون تركــي يعيشــون فــي ليبيــا ،وعليـ ِـه
علــى هــذه الخلفيــة صـ َّـرح أردوغــان بـ َّ

مقاتــا فــي الجيــش العثمانــي فــي
ً
أن يقاتــل هنــاك مثــل كمــال أتاتــورك الــذي كان
ْ

ليبيــا(.)13

بصــورة متســارعة لصالــح الجيــش الوطنــي الليبــي ،مــا دعــا
ٍ
تطــورت األزمــة الليبيــة
َّ
والتدخــل مــن تركيــا لتعزيــز عمليــات ميليشــياتها
ُّ
حكومــة فايــز الســراج إلــى طلــب الدعــم
ـهر قليلــة مــن وصــول الدعــم
فــي مواجهــة تقــدم قــوات الجيــش الوطنــي ،وخــال أشـ ٍ

تغيــرت موازيــن القــوى علــى األرض لصالــح حكومــة الســراج التــي
العســكري التركــي َّ

ـوية
ـات مســتقبلية للوصــول إلــى تسـ ٍ
أي مفاوضـ ٍ
باتــت فــي موقـ ٍـع أقــوى وأفضــل فــي ِّ
حفــزت تركيــا للتَّ دخــل
ـدة دوافــع َّ
التدخــل تبـ ُـرز عـ ُ
ُّ
تقـ ِّـرر مصيـ َـر ليبيــا ،ومــن بيــن ثنايــا هــذا
وهــي:

1.الدوافع االقتصادية والتجارية

أ -قطاع الطاقة

ـميا فــي عــام
ُيشــكِّ ل النفــط فــي ليبيــا الــذي اكتُ شــف منــذ عــام 1958م وبــدأ إنتاجــه رسـ ًّ

ـات كثيــرة،
وجــه عائداتــه لإلنفــاق علــى قطاعـ ٍ
1961م ،نحــو  94%مــن مــوارد البــاد وتُ َّ
ومنــذ انــدالع أحــداث الثــورة الليبيــةَّ ،
تأثــرت أعمــال اإلنتــاج والتصديــر وخرجــت معظــم

الشــركات النفطيــة العاملــة فــي مجــاالت االستكشــاف والتنقيــب واإلنتــاج والصيانــة،
إنتاجــه فــي ينايــر 2020م بواســطة رجــال القبائــل بعــد إغالقهــم غالبيـ َـة الموانــئ
وتوقــف
َّ
ُ

ُ
الحالــة المعيشــية
وفقــا لذلــك
ً
وتــردت
والحقــول النفطيــة فــي شــرق وجنــوب البــاد،
َّ
للمواطنيــن.

مســارات مختلفــة ،وباالســتفادة مــن أجــواء الحــرب الليبيــة،
ٍ
جاهــدة عبــر
ً
تســعى تركيــا

ـدر دائـ ٍـم للطاقــة ،إذ ظلَّ ــت علــى مــدى
للخــروج ُ
بحزمـ ِـة مكاســب تُ مكّ نهــا مــن تأميــن مصـ ٍ
عامــا الماضيــة تســتورد  95%مــن احتياجاتهــا النفطيــة مــن ليبيــا ،بــل ستســعى
العشــرين ً

بــدل عــن المؤسســة الوطنيــة الليبيــة
دور مــوزّ ِع النفــط الليبــي إلــى أوروبــا ً
ألن تلعــب َ
عربيــا فــي
للنفــط؛ وحســب نشــرة «أوبــك» لعــام 2017م ،تحتـ ُّـل ليبيــا المركــز الخامــس ً

احتياطــي النفــط الخــام المؤكَّ ــد ،الــذي يصــل إلــى  48.5مليــار برميــل ،وهــو مــا يعــادل

ـدول العربيــة بأكبــر احتياطـ ٍـي
 3.76%مــن االحتياطــي العالمــي .بينمــا تتصـ َّـدر الســعودية الـ َ
مؤكَّ ــد يصـ ُـل إلــى  263.9مليــار برميــل ،يمثــل  20.7%مــن االحتياطــي العالمــي؛ وبالنســبة

عربيــا باحتياطـ ٍـي
لالحتياطــي المؤكَّ ــد مــن الغــاز الطبيعــي ،جــاءت ليبيــا فــي المركــز الثامــن ً
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ُيقــدر بـــ  1.5ترليــون متــر مكعــب(.)14

ـدول العربيــة فــي احتياطــات النفــط الصخــري ،وتحتـ ُّـل المركــز الخامــس
كمــا تتصـ َّـدر ليبيــا الـ َ

عالميــا بعــد أن ارتفعــت احتياطاتهــا مــن  48مليــار برميــل إلــى  74مليــار برميــل ،ويقــع
ًّ

هــذا المخــزون الضخــم مــن النفــط الصخــري شــمال غــرب البــاد وجنوبهــا الغربــي ،وترفــع
العمــر االفتراضــي إلنتــاج النفــط الليبــي مــن 70
هــذه الكميــة الجديــدة مــن المخــزون
َ

عامــا .كمــا ارتفعــت احتياطــات الغــاز الليبــي إلــى ثالثــة أضعــاف مــن  55ترليــون
إلــى ً 112

ويقـ َّـدر احتياطيهــا اإلجمالــي بـــ 613مليــار
ـدم مكعــب إلــى  177ترليــون قـ ٍ
قـ ٍ
ـدم مكعــبُ ،
برميــل(.)15

خريطة رقم ( :)2توزيع حقول النفط والغاز وأنابيب وموانئ التصدير في ليبيا

عربيــا فــي احتياطــي النفــط الخــام والثامنــة فــي الغــاز الطبيعــي ( 09ســبتمبر
المصــدر :بوابــة الوســط ،ليبيــا الخامســة ً
2018م) ،تاريــخ االطــاع 10 :ديســمبر 2020مhttps://bit.ly/2Z2hMs1،

عمليــا ،بــدأت شــركة البتــرول التركيــة  TPAOالتــي تزيــد اســتثماراتها علــى  180مليــون
ًّ
دوالر فــي ليبيــا ،بالتنقيــب عــن النفــط فــي ليبيــا فــي أوائــل عــام 2000م ،لكنهــا أوقفــت
ـرة أخــرى بعــد توقيــع االتفاقيــة الجديــدة
عملياتهــا عــام 2014م .ثــم عــاودت العمــل مـ ً
وفقــا لهــا فــي المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة الموقعــة
التــي ســيتركَّ ز التنقيــب عــن النفــط ً
بيــن تركيــا وليبيــا ،مــن خــال تطويــر مشــاريع مشــتركة للطاقــة فــي المنطقــة التــي
ـدد مــن شــركات النفــط العالميــة
ـور قــوي لعـ ٍ
تســمى بالهــال النفطــي( .)16وهنــاك حضـ ٌ
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فــي ليبيــا مثــل «توتــال» الفرنســية و«إينــي» اإليطاليــة و«كونوكــو فيليبــس» و«هيــس»

األمريكيتيــن و«فينترســهال» األلمانيــة.

ب -قطاع البناء وإعادة اإلعمار

تجاريــا كبيـ ًـرا لتركيــا فــي مجــال تقديــم خدمــات المقــاوالت منــذ عــام
تُ عـ ُّـد ليبيــا شــريكً ا
ً

َّ
وتعثــرت
1974م ،وبعــد أحــداث «الربيــع العربــي» تراجعــت صــادرات تركيــا إلــى ليبيــا،

مشــاريعها االقتصاديــة التــي بلغــت قيمتهــا نحــو  19مليــار دوالرَّ ،
وتأثــرت بذلــك العمالــة
التركيــة ،كمــا َّ
تأثــر قطــاع الســياحة بتقلُّ ــص أعــداد الســياح الليبييــن فــي تركيــا ( ،)17وفــي

الفــرص
مزيــد مــن ُ
ٍ
إعــادة أصولهــا ونشــاطها االقتصــادي ،والحصــول علــى
َ
محاولتهــا

ـزء كبيــر
ـاول تركيــا االســتحواذ علــى جـ ٍ
االســتثمارية خاصـ ًـة فــي قطــاع البنــاء واإلعمــار؛ تحـ ُ

بقيمــة
ٍ
والبنيــة التحتيــة،
َّ
مــن االســتثمارات
المتوقعــة فــي ليبيــا بمجــال إعــادة اإلعمــار ُ
تصــل إلــى  120مليــار دوالر(.)18

2.الدوافع السياسية واأليديولوجية

أن حضورهــا فــي ليبيــا هــو مفتــاح اللعبــة الــذي سـ ُـيعطيها مزيـ ًـدا مــن القــوة
تــرى تركيــا َّ

أهــداف منهــا،
ٍ
وتعمــق نفوذهــا هنــاك لتحقيــق عــدة
تثبــت مكانتهــا
ِّ
والتأثيــر .تريــد أن ِّ

ـام إقليمـ ٍـي جديــد فــي المنطقــة يجعلهــا تصعــد مــن العــبٍ إقليمــي
ـعي إلحــداث نظـ ٍ
السـ ُ

إلــى العــبٍ متميــز حتــى تتمكَّ ــن مــن تثبيــت ركائــز «اإلخــوان المســلمين» بمنطقــة المغرب
نقــاط
ٍ
ينظــر أردوغــان إلــى كســب
العربــي ومصــر .علــى المســتوى الداخلــي التركــي
ُ

ـيدعمه فــي
تدخلــه فــي ليبيــا بمــا سـ
إضافيــة مــن جـ َّـراء العوائــد التــي ســيحصل عليهــا مــن ُّ
ُ

االنتخابــات القادمــة ،إذ يســعى لجلــب أصــوات القومييــن واإلســاميين بإشــعال حــربٍ

تؤجــج المشــاعر القوميــة والدينيــة ،وخلــق أزمـ ٍـة علــى المســتوى الدولــي مــن شــأنها أن
ّ

دويــا فــي الــرأي العالمــي .كمــا يســعى إلــى تصديــر أيديولوجيتــه إلــى الــدول العربيــة
تُ ثيــر ًّ

ويتهمهــا بأنهــا
وعقديــا،
إســتراتيجيا
ينظــر إليهــا بعيــن الريبــة والمنافســة
يــزال
ُ
التــي ال
ُ
ًّ
ًّ
ُ
ســاهمت فــي القضــاء علــى الدولــة العثمانيــة؛ ويطمــح مخططــو السياســات األتــراك
ـزاء مــن غــرب
إلــى إنشــاء وتعزيــز هويـ ٍـة تركيـ ٍـة وهميــة لــدى بعــض الســكان الليبييــن فــي أجـ ٍ

ليبيــا علــى أســاس روايـ ٍـة زائفـ ٍـة للتاريــخ مرتبطــة بالعصــر العثمانــي؛ ومــن أجــل تحقيــق هــذا
أذر ٍع تتفـ َّـرع مــن الوكالــة التركيــة ( )MITتقــوم
الهــدف يتـ ُّـم الحشــد القومــي عــن طريــق ُ

بترويــج تــراث العصــر العثمانــي واللغــة التركيــة(.)19
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ً
ثالثا :طبيعة الدعم العسكري التركي لــ«حكومة الوفاق»

ـرد «اإلســاميين»
بحلــول عــام 2014م بــرزَ الجنــرال خليفــة حفتــر كقـ ٍ
ـوة فــي ليبيــا ،وطـ َ

المتشـ ّـددين مــن بنغــازي ليفــرض ســيطرته بواســطة قواتــه «الجيــش الوطنــي الليبــي»

غربــا لمهاجمــة العاصمــة طرابلــس،
ـرع فــي توحيــد البــاد بالســير ً
علــى الشــرق الليبــي ،وشـ َ
بهــدف اإلطاحــة بحكومــة «الوفــاق الوطنــي» بقيــادة فايــز الســراج .تقهقــرت قــوات
حفتــر مــن أطــراف العاصمــة الليبيــة طرابلــس إلــى مدينــة ســرت الواقعــة علــى بعــد 450
ـهر عديــدة مــن المعــارك .تعــود
كيلــو متـ ًـرا شــرق العاصمــة ،ليخســر مــا كسـ ُ
ـبه خــال أشـ ٍ

التدخــل العســكري
ُّ
االنكســارات لقــوات حفتــر إلــى تغييــر موازيــن القــوى علــى األرض بعــد
ـنوات مــع انطــاق
التدخــل الــذي بــدأ قبــل سـ ٍ
ُّ
التركــي إلــى جانــب حكومــة الســراج ،وهــو

الحــرب علــى اإلرهــاب فــي مدينــة بنغــازي ضمــن عمليــة «الكرامــة».

خريطــة رقــم ( :)3مناطــق الســيطرة فــي ليبيــا ( 08ينايــر 2020م) قبــل وصــول الدعــم

التركي

المصــدر :الحــرة ،بعــد الصــراع علــى ســرت ..كيــف تبــدو خارطــة الصــراع فــي ليبيــا؟ ( 08ينايــر 2020م) ،تاريــخ االطــاع:
 10ديســمبر 2020مhttps://arbne.ws/2O2Xd8w ،
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وحمــل شــهرا أبريــل ومايــو 2020م تطـ َّـورات عســكرية كبيــرة ومؤثرة على الســاحة الليبية،

غالبيتهــا لصالــح «حكومــة الوفــاق الوطنــي» علــى حســاب قــوات المشــير
صبــت فــي
ّ
ّ

خليفــة حفتــر ،فقــد تمكَّ نــت «حكومــة الوفــاق» مــن زيــادة رقعــة ســيطرتها الجغرافيــة بمــا

يزيــد عــن  7آالف كيلومتـ ٍـر مربــع.

خريطة رقم ( :)4مناطق السيطرة في ليبيا ( 08يناير  )2020بعد وصول الدعم
التركي

المصدر :جسور ،خريطة نفوذ السيطرة في ليبيا ( 04يونيو2020م) ،تاريخ االطالع 10 :ديسمبر 2020م،
https://bit.ly/2Z4Dn3f

واســع النطــاق بهــدف
بريــا
قــوات تركيــة
فــي نهايــة  25يونيــو 2020م شــنَّ ت
ٌ
َ
هجومــا ً
ً

االســتيالء علــى الهــال النفطــي فــي منطقــة شــرق ليبيــا ،تحــت غطــاء مقاتــات F-16

والفرقاطــات التركيــة .تمكَّ ــن الجيــش التركــي مــن الدفــع بقواتــه شــرقاً إلــى محطــة توليــد
النفوذ التركي في األزمة الليبية ..التداعيات السياسية واألمنية
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الطاقــة فــي ســرت قبــل أن تتراجــع؛ ويهــدف أردوغــان مــن وراء ذلــك إلــى اســتعادة
الســيطرة علــى النفــط لتمكيــن «حكومــة الوفــاق» مــن دفــع ثمــن خســائر تركيــا القديمــة

والجديــدة فــي ليبيــا (.)20

1.إرسال قوات عسكرية تركية

ٌ
هيئــة
تعمــل فــي ليبيــا
ُ
قبــل توقيــع االتفاقيــة بيــن تركيــا و«حكومــة الوفــاق» كانــت

استشـ ٌ
وتوســع الحضــور العســكري التركــي
ـارية تركيــة برفقــة بعــض القــوات العســكرية،
َّ
اســتطاع تغييــر مســار
واســع النطــاق
تركيــا
ً
بعــد أن طلبــت «حكومــة الوفــاق»
َ
َ
تدخــا ًّ

المبرمــة بيــن ليبيــا
الحــرب لصالــح حكومــة الســراج .فمذكـ ُ
ـرة التعــاون األمنــي والعســكري ُ

ـرة التفويــض التــي صــادق عليهــا البرلمــان التركــي تُ تيحــان ألنقــرة إمكانيـ َـة
وتركيــا ومذكـ ُ

ـاء قواعـ َـد
تقديــم ِّ
كل أنــواع الدعــم العســكري واألمنــي لـ«حكومــة الوفــاق» بمــا فيــه بنـ ُ

ـرة التعــاون العســكري بين الســراج
أن مذكـ َ
عســكرية فـ َ
ـوق األراضــي الليبيــة .الجديـ ُـر بالذكــر َّ

وأردوغــان تشــمل إنشــاء قــوة االســتجابة الســريعة ضمــن مســؤوليات األمــن والجيــش
فــي حكومــة الســراج ،ونقــل الخبــرات والتدريــب واالستشــارات والتخطيــط العســكري
وتبــادل
المشــترك والتعليــم العســكري والدعــم المــادي والمعــدات مــن ِقبــل تركيــا،
ُ

المعلومــات االســتخباراتية والتعــاون العملياتــي ،وأنظمــة األســلحة واســتخدام المعدات
التــي تغطــي مجــاالت نشــاط القــوات البريــة والبحريــة والجويــة ،وإنشــاء مكتــبٍ مشــترك
كاف مــن الخبــراء والموظفيــن؛
ـدد ٍ
للتعــاون األمنــي والدفاعــي فــي تركيــا وليبيــا مــع عـ ٍ

ـدة
ـوة متقدمــة بحثــت أنقــرة و«حكومــة الوفــاق» إمكانيـ َـة اســتخدام تركيــا قاعـ َ
وفــي خطـ ٍ
مصراتــة البحريــة وقاعــدة الوطيــة الجويــة فــي ليبيــا (.)21

2.إمدادات السالح والدعم العملياتي

تســتخدم تركيــا الطريقيــن البحــري والجــوي إليصــال إمــدادات التســليح إلــى ليبيــا ،وقــد
ً
بنــاء الســفن
ميزانيــة ضخمــة لتطويــر اإلنتــاج العســكري المحلــي فــي مجــال ِ
خصصــت
ّ

المتطــورة الســريعة والغواصــات ،وبنــاءِ القــوة العســكرية الجويــة ،وزيــادة أســطول
الطائــرات بــدون طيــار؛ وقــد وصلــت ســفينة «أمــازون» التركيــة إلــى مينــاء طرابلــس فــي

مدرعـ ًـة لصالــح الميليشــيات المســلحة المدعومــة
مايــو 2019م ،تحمــل علــى متنهــا َّ 40
مــن «حكومــة الوفــاق» فــي طرابلــس .وأعلنــت قــوات «الجيــش الوطنــي الليبــي» فــي
أغســطس 2019م عــن اســتهداف وتدميــر طائــرة إمــداد عســكرية تركيــة ضخمــة تحمـ ُـل
ـرات ُمسـ ّـيرة وصواريـ َـخ متعـ ِّـددة األغــراض(.)22
ذخائـ َـر وطائـ ٍ
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يتــم الدعــم العســكري التركــي بالســاح ،عبــر ثالثــة محــاور؛ األول :يتضمــن مــا تُ نتجــه تركيــا

للدروع واألســلحة
ٍ
مدرعــة مع تســليحها،
ـات جنـ ٍ
ـرات مسـ ّـيرة وحامـ ِ
مــن طائـ ٍ
ومضادات ُّ
ـود َّ
الخفيفــة والمتوســطة ،والثانــي :يشــمل األسـ َ
ـلحة القديمــة فــي مخــازن الجيــش التركــي

ـلحة
ـات ومدفعيــة ،أمــا المحــور الثالــث :يتــم عبــر شــراء أسـ ٍ
ـات ودبابـ ٍ
ـرات ومدرعـ ٍ
مــن طائـ ٍ

ـرقية أو أمريكيــة ،لصالــح الجيــش التركــي ،ومــن ثــم إرســالها إلــى الميليشــيات
أوروبيـ ٍـة شـ ٍ
ـب ماديــة مــن إعــادة البيــع.
فــي ليبيــا ،مــع الحصــول علــى مكاسـ َ

للســيطرة علــى أحــد
علــى مســتوى العمليــات العســكرية يســعى
الجانــب التركــي ّ
ُ
ـدودا لواليــة طرابلــس مــع التعزيــز علــى الخطــوط
ـارج طرابلــس واعتبارهــا حـ ً
الخطــوط خـ َ

المكتســبة والدفــاع عنهــا ومهاجمــة مــا وراء تلــك الخطــوط ،لحيــن الوصــول لخطــوط
ـيم مناســبة ،يتـ ُّـم بعدهــا إعــان دولــة طرابلــس ومواصلــة النــزاع علــى باقــي األقاليــم
تقسـ ٍ

ـرق مصراتــة ،الفتً ــا
ـام القــوات التركيــة بالتَّ حشــيد شـ َ
الليبيــة .وكشـ َ
ـف الجيــش الليبــي قيـ َ
ـات صواريــخ للدفــاع الجــوي ،ومدفعيــة
ومحطـ ِ
َّ
رادارات
ٍ
ـات عســكرية مــن
إلــى تركيــب تقنيـ ٍ

موجــه ومدرعــات مختلفــة األنــواع(.)23
ميــدان
ّ

عقبــات إســتراتيجية تتعلَّ ــق
ٍ
ال يخلــو الدعــم التركــي بالســاح لـ«حكومــة الوفــاق» مــن
باإلمــداد القتالــي واللوجســتي والقــدرة القتاليــة واالســتدامة العملياتيــة والحشــد
ً
بريــة مــع ليبيــا الواقعــة علــى مســافة 1500
حــدودا
تتقاســم
العســكري .كمــا أنَّ هــا ال
ً
ُ

ـكاالت لوجســتية ألنقــرة التــي لــم تتعــود علــى إرســال قواتهــا
ٍ
ـدة إشـ
ـرح عـ َ
كلــم ،مــا يطـ ُ
واالنتشــار العســكري فــي مناطــق بعيــدة عــن حدودهــا .كذلــك تحتــاج القــوات الجويــة

ـزود بالوقــود جـ ًّـوا وتحقيــق الســيطرة والســيادة الجويــة واإلســناد الجــوي
التركيــة إلــى التـ ّ

كاف.
ـكل ٍ
القريــب لوحداتهــا ووحــدات الوفــاق البريــة ،وهــي قـ ٌ
ـدرات ال تملكُ هــا تركيــا بشـ ٍ

3.إعادة تشغيل المرتزقة السوريين في ليبيا

ـلحة ليبيــة ،علــى رأســها
ـيات مسـ ٍ
ـات قويــة مــع ميليشـ ٍ
يتمتَّ ــع أردوغــان وحكومتــه بعالقـ ٍ

فضــا عــن
ً
المجموعــات التابعــة لجماعــة «اإلخــوان المســلمين» ،وكتائــب مصراتــة،
العالقــات الوثيقــة مــع قــادة الجماعــة الليبيــة المقاتلــة ،وغيرهــا مــن الميليشــيات التــي
ضــد قــوات «الجيــش الوطنــي الليبــي»( ،)24وتســتهدف تركيــا فــي عالقتهــا مــع
تُ قاتــل َّ

هــذه الكتائــب والميليشــيات توظيفهــا فــي حــربٍ بالوكالــة ،لكــون الــرأي العــام التركــي
ـرض علــى تعـ ُّـرض الوحــدات التركيــة النظاميــة لخســائر بشــرية مباشــرة.
قــد يعتـ ُ

َ
نشــطت تركيــا ،عبــر الفصائــل العســكرية الســورية المواليــة لهــا فــي تجنيــد آالف
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ـدد المقاتليــن
المقاتليــن الســوريين للقتــال فــي ليبيــا .وتشــير معظــم التقديــرات إلــى َّ
أن عـ َ

الســوريين الذيــن أرســلتهم أنقــرة إلــى ليبيــا تجــاوز عشــرة آالف مقاتــل .وصلــت طالئــع
وعــود
ٍ
هــؤالء المقاتليــن أواخــر عــام 2019م إلــى تركيــا ،ثــم نُ قلــوا إلــى ليبيــا مقابــل
قدمها لهــم «حكومــة الوفــاق»
ـات اإلعاشــة
ـات شــهرية وخدمـ ِ
بمرتبـ ٍ
والســكن التــي ســتُ ّ
َ

أن القانــون
فــي طرابلــس( ،)25وتحــرص تركيــا علــى اســتخدام المرتزقــة علــى الرغــم مــن َّ

ـال مســلحة أو إرهابيــة لتحقيــق
الدولــي يمنــع تجنيدهــم واســتخدامهم فــي القيــام بأعمـ ٍ
هدفيــن؛ األول :يتمثــل فــي حـ ِّـل مشــكلة تدفــق هــذه العناصــر المســلحة لتركيــا ،إذا مــا

نجـ َـح الجيــش الســوري فــي إكمــال ســيطرته علــى أراضــي الشــمال ،ممــا يخلــق ً
عبئــا علــى

ـوذ تركـ ٍـي أكبــر فــي ليبيــا.
الداخــل التركــي؛ والثانــي :هــو دعــم حكومــة الســراج وتحقيــق نفـ ٍ

رابعا :تداعيات التدخل التركي على ليبيا
ً

مــع توقيــع اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة فــي البحــر المتوســط واالتفاقيــة األمنيــة

بيــن الحكومــة التركيــة ،وحكومــة «الوفــاق الوطنــي» الليبيــة برئاســة فائــز الســراج فــي

ـرة
أطرافــا كثيـ ً
ً
ـات وتوتــرات ،مــا دفـ َـع
 27نوفمبــر 2019م ،دخلــت ليبيــا فــي ِخضـ ّـم تجاذبـ ٍ
ً
محليــة ودوليــة للعمــل علــى تقويــض اإلجــراءات التركيــة فــي ليبيــا .لقــت المذكرتــان

ـاق الصخيــرات ،كمــا
إقليميــا
رفضــا
ً
ًّ
ًّ
ودوليــا لكونهمــا تتجــاوزان صالحيــات الســراج وفــق اتفـ ِ

ـدود بحريــة بيــن
ـون البحــار ،وذلــك بســبب عــدم وجــود حـ ٍ
أن االتفـ َ
ـك قانـ َ
ـاق البحــري ينتهـ ُ
َّ
الدولتيــن.

1.انتهاك السيادة الليبية

تطمـ ُـح تركيــا فــي أن تكــون هــي المؤثــر األكبــر علــى صناعــة القــرار السياســي فــي ليبيــا،

وتســعى إلصــدار تراخيــص للتنقيــب فــي المناطــق البحريــة المشــمولة فــي االتفــاق مــع

يعــد ممكنً ــا القيــام بأعمــال تنقيــب أو تمريــر
ليبيــا ،وبموجــب االتفــاق التركــي  -الليبــي ،لــم ُ

دون موافقــة الدولتيــن؛ ورفــض
أنابيــب فــي المناطــق البحريــة المشــمولة فــي االتفــاق
َ

«الجيــش الوطنــي» والبرلمــان والحكومــة الليبيــة المؤقتــة االتفاقيــن ،ألنَّ همــا يفتقــدان
الشــرعية (.)26

 2.تحويل ليبيا إلى بؤرة إرهابية

تجمـ ٍـع لهــم علــى
تكمــن خطــورة نقــل مســلحين ســوريين إلــى ليبيــا فــي إقامــة منطقـ ِـة ُّ
ُ

دول شــمال أفريقيــا وعلــى
َ
هدد
األراضــي الليبيــة ،وفــي هــذه الحالــة فـ َّ
ـإن هــذه البــؤرة ســتُ ِّ
ـات
رأســها مصــر .يمكــن أن يحمــل نقـ ُـل اإلرهابييــن مــن ســوريا إلــى ليبيــا معــه نقـ َـل تنظيمـ ٍ
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ـتغالل لحالــة الســيولة األمنيــة ولحالــة العســكرة ،واألخطــر أن ينضـ َّـم
ً
متطرفــة اسـ
وأفــكار
ِّ

ـيات عربيــة وأفريقيــة مــن الــدول المجــاورة التــي تعيــش فيهــا
ـباب ُجــدد مــن جنسـ ٍ
لهــا شـ ٌ

ُ
وتكثــر فيهــا البطالــة؛ ومــع العوامــل الجاذبــة
بعــض الشــرائح االجتماعيــة تحــت خـ ِّـط الفقــر
ـيات مختلفــة
ـإن كل ذلــك قــد يدفـ ُـع مقاتليــن مــن جنسـ ٍ
النتقــال المســلحين إلــى ليبيــا ،فـ َّ
ـرة مركــزً ا للمرتزقــة واإلرهابييــن.
إلــى االنتقــال للقتــال فــي ليبيــا ،لتُ صبــح األخيـ ُ

3.سيطرة الميليشيات اإلخوانية

خصوصا
تواجد المشــروع اإلخواني في شــمال أفريقيا
تســعى تركيا إلى المحافظة على
ً
ُ

فيمكــن أن تصبـ َـح
تراجعــه فــي تونــس والجزائــر ومصــر ،وفــي حــال نجحــت فــي ذلــك ُ
بعــد ُ
ً
ونقطــة إلعــادة االنطــاق
ليبيــا مرتكــزً ا لتنظيــم «اإلخــوان المســلمين» فــي اإلقليــم

بعــد خســارة نفوذهــم السياســي؛ وتُ عـ ُّـد ليبيــا هــي الموقــع المثالــي اآلن لهــذا التواجــد،
وموقعهــا الجغرافــي بيــن مصــر وباقــي دول
ِ
ـات ليبيــا
لعـ َّـدة عوامــل بعضهــا يتعلــق بإمكانـ ِ

المغــرب ،ومواردهــا وثرواتهــا الغنيــة ،وســيكولوجية الشــعب الليبــي القبلــي الــذي جـ َّـر َب
النضــال والكفــاح.

خامسا :ردود األفعال اإلقليمية والدولية
ً
1.ردود األفعال العربية

ردة فعل الجامعة العربية
أَّ -

طلبت الحكومة الليبية المؤقتة من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي

ـوات ســريعة لســحب اعترافهــا بـــحكومة الســراج ،وإدانـ ِـة
ـام بخطـ ٍ
واالتحــاد األفريقــي القيـ َ

وضــا عــن ذلــك اعتبــرت
الحشــد التركــي الموجــود فــي طرابلــس ،ولكـ َّـن الجامعــة العربيــة ِع ً

أن هــذا التصعيــد العســكري سـ ُـيفاقم الوضــع المتــأزم هنــاك ،كمــا ُيهـ ّـدد أمــن واســتقرار
َّ
ككل بمــا فيهــا المتوســط(.)27
ّ
دول الجــوار الليبــي والمنطقــة
ب -الموقف المصري

ـدود مشــتركة مــع ليبيــا ألكثــر مــن ألــف كيلومتــر ،مــن تأثيرات
تتخـ َّـوف مصــر التــي ترتبــط بحـ ٍ

التواجــد التركــي فــي ليبيــا علــى أمنهــا القومــي؛ وهــذا مــا دفـ َـع بمصــر إلــى التنديــد باتفــاق
ُ

«أردوغــان  -الســراج» ،منــذ اللحظــة األولــى إلعالنــه ،والعمــل على حشــد الجهود الدولية

إلحبــاط التواجــد العســكري التركــي فــي ليبيــا ،وتأكيداتهــا علــى دعــم الجيــش الوطنــي

الليبــي بقيــادة المشــير خليفــة حفتــر.
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ويعـ ُّـد عبــور ميليشــيات الوفــاق المدعومــة مــن تركيــا الخـ َّـط الدفاعــي (ســرت  -الجفــرة)
ُ

ـدود الليبيــة الشــرقية لحمايــة حــدوده والدفــاع عنهــا،
ـور الحـ ِ
مدعـ ً
ـاة للجيــش المصــري بعبـ ِ

ً
عكــس الجيــش
عاليــة لوجــوده بجانــب خطــوط التمويــن
عســكريا
وتعتبــر ُفــرص نجاحــه
َ
ًّ
ُ
توجــد لديــه قواعــد لوجســتية قريبــة()28؛ وبالتالــي ســتكون القــوات
التركــي الــذي ال
ُ

ـناد لوجســتي لقــوات
ـكان يســمح لهــا بالقيــام بعمليــات دعـ ٍـم قتالــي وإسـ ٍ
المصريــة فــي مـ ٍ

وسيسـ ِّـهل
المشــير حفتــر ،بمــا يرفــع مــن معنوياتهــا القتاليــة ،ويحمــي خطوطهــا الخلفيــة،
ُ

لهــا التقــدم إلكمــال الســيطرة علــى شــرق ليبيــا والوصــول ربمــا للعاصمــة طرابلــس.

ج -موقف الدول المغاربية

أمنيــا ،وتهيؤهــا
تهددهــا ًّ
ال يمكــن للبلــدان المغاربيــة تجاهــل زيــادة التوتــر فــي ليبيــا التــي ِّ

أن اتحــاد المغــرب العربــي لــم يســتطع
لدفــع ضريبـ ٍـة باهظــة لموجـ ٍ
ـات مــن الالجئيــن .بيـ َـد َّ
أن سياســات
موح ٍ
موقــف
ٍ
الوصــول إلــى
َ
حتــى اآلن
ــد وواضــح بخصــوص األزمــة ،كمــا َّ
َّ
دولِ ــه الخارجيــة تتأثـ ُـر بعوامــل إقليميــة ودوليــة متعـ ِّـددة ،مــا يجعلهــا تتبايــن فــي ردود

سياســيا إلــى
وتميــل
ُ
حيــال ليبيــا .فالمغــرب والجزائــر وتونــس ال تدعــم حفتــر
َ
أفعالهــا
ًّ
ـارض للتدخــل
أن موقفهــا الرســمي معـ ٌ
حكومــة الســراج،
ـدور سياسـ ٍـي تركــيَّ ،إل َّ
ِّ
وترحــب بـ ٍ

َ
يحــول ليبيــا إلــى «ســوريا جديــدة» ويخلــق لهــا
خشــية أن
العســكري التركــي فــي ليبيــا
ِّ
ـاكل أمنيــة خطيــرة.
مشـ َ

فقــدت تونــس مكانتهــا التجاريــة فــي الســوق الليبيــة وخرجــت مــن قائمــة الــدول

الـ10األهــم لهــذه الســوق فــي الوقــت الــذي صعــدت فيــه تركيــا إلــى المركــز الثالــث علــى

يعــد هنــاك أكثـ ُـر مــن عشــرين ألــف تونســي يعملــون فــي ليبيــا؛
صعيــد الصــادرات ،ولــم ُ
ـور الســلع
ـزداد حضـ ُ
وفــي الوقــت الــذي يتراجــع فيــه حضــور الســلع التونســية فــي ليبيــا يـ ُ

ـيطر عليهــا حكومــة الســراج(.)29
التركيــة هنــاك حتــى فــي مناطــق ال تسـ ُ

َ
اهتمامــا بالشــأن الليبــي ،وهــي أكثــر الــدول
الدولــة األكثــر
مــن جانبهــا ،تُ عتَ بــر الجزائــر
ً

وضوحــا فــي رفضهــا للمشــير حفتــر ،الذي وصفت عملياته بالعدوان العســكري؛
المغاربيــة
ً

ـوة أجنبيــة فــي ليبيــا مهما كانــت.
أي قـ ٍ
صرحــت بأنَّ هــا ال تقبــل بوجــود ِّ
ومــع ذلــك فقــد َّ

تحف ًظــا فــي الشــأن الليبــي رغــم أنَّ ــه
ُّ
أمــا المغــرب فهــو أكثــر البلــدان المغاربيــة

احتضن مباحثــات الصخيرات التــي أفضــت إلــى والدة المجلــس الرئاســي لـ«حكومــة
الوفــاق» برعايـ ٍـة ُأمميــة .لكــن وإن كانــت التصريحــات المغربيــة قليلـ ًـة جــداً فــي الشــأن

أن اتفــاق
اســتمرار
تعكــس
الليبــي ،فهــي
تشــبث الربــاط بـ«حكومــة الوفــاق» إذ يــرى َّ
ُّ
َ
ُ
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اتفاقــا جيـ ًـدا ،وأن ُ
تنافـ ٍـر
تكاثــر المبــادرات حــول األزمــة يــؤدي إلــى ُ
ً
الصخيــرات كان وال يــزال
ـراط مغربـ ٍـي غيــر محســوب قــد
أي انخـ ٍ
ـتزيد مــن حذرهــاً ،
أول َّ
ألن ّ
بينهــا( .)30لكــن الربــاط سـ ُ

ـأي
رد فعـ ٍـل مــن الجزائــر التــي تــرى فــي ليبيــا إحــدى حدائقهــا الخلفيــة ،وبالتالــي فـ ّ
ـبب َّ
يسـ ّ

ضدهــا.
ـتراه الجزائــر
ـكري مغربــي فــي ليبيــا لدعــم ُ
وجـ ٍ
موجهــا َّ
ً
الخطــط التركيــة ،سـ ُ
ـود عسـ ٍ

مرشـ ٌ
وأن األزمـ َـة ّ
ـنوات
ـحة لالســتمرار لسـ ٍ
أن الملــف الليبــي معقـ ٌـد َّ
ألن الربــاط تُ ــدرك َّ
وثانيــا َّ
ًّ
أي مخاطــرة.
أخــرى ،وبالتالــي فالوضــع ال يحتمــل ّ

2.ردود األفعال الدولية

أ -األمم المتحدة

ـاء علــى مــا أكَّ ــده تقريــر الخبــراء الخــاص للجنــة األمــم
خرقــت تركيــا قــرار الحظــر علــى ليبيــا بنـ ً

ترتيبــا علــى القــرار الخــاص بحظــر تســليح الجيــش الليبــي
المتحــدة الــذي ُيصـ ِـد ُر كل  3أشــهر
ً

أو تدريبــه ،والــذي ينُ ــص فــي فقرتــه ( 13ب) مــن القــرار  )2011( 2009علــى أنَّ ــه «يتعيــن
إخطــار اللجنــة بتوريــد األســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة واألعتــدة ذات الصلــة

ـورا علــى
وبيعهــا ونقلهــا إلــى ليبيــا ،التــي تُ جلــب إليهــا مؤقتً ــا ويكــون اســتخدامها مقصـ ً
موظفــي األمــم المتحــدة وممثلــي وســائط اإلعــام والعامليــن فــي المجاليــن اإلنســاني

واإلنمائــي» (.)31

وحـ َّـذر األميــن العــام لألمــم المتحــدة ،أنطونيــو غوتيريــش تركيــا مــن دون أن ُيسـ ّـميها ،من

أي دعـ ٍـم أجنبـ ٍـي لألطــراف المتحاربــة
ـال قـ ٍ
ـوات عســكرية إلــى ليبيــا ،معتبـ ًـرا َّ
أن َّ
مغبـ ِـة إرسـ ِ

فــي ليبيــا لــن يــؤدي َّإل إلــى تعميــق الصــراع فــي هــذا البلــد؛ وقــال غوتيريــش ،فــي بيــان:

للتوصــل
ـيزيد مــن تعقيــد الجهــود المبذولــة
َّ
ُّ
أي دعـ ٍـم أجنبــي لألطــراف المتحاربــة سـ ُ
إن َّ

أن األميــن العــام يكـ ّـرر التأكيــد علــى
ـلمي وشــامل؛ وأضــاف البيــان َّ
إلــى حـ ٍّـل سياسـ ٍـي سـ ٍ

ـتمرة لحظــر األســلحة المفــروض بموجــب قــرار مجلــس األمــن رقــم
َّ
أن االنتهــاكات المسـ ّ
ـوءا
 1970وتعديالتــه فــي القــرارات الالحقــة ،تزيــد األمــور سـ ً

(.)32

ب -أوروبا وحلف الناتو

وقعتــه تركيــا مــع «حكومــة الوفــاق» مــن تعميــق التصـ ُّـدع
زاد االتفــاق البحــري الــذي َّ
َ

ـان أصــدروه عــن
فــي العالقــة بيــن بروكســل وأنقــرة ،إذ َّ
عبــر الزعمــاء األوروبيــون فــي بيـ ٍ

ـك القوانيــن الدوليــة والحقــوق الســيادية ،وال
إدانتهــم لهــذا االتفــاق البحــري بأنَّ ــه ينتهـ ُ
أي تبعــات قانونيــة؛ وأعلــن البيــان صراحـ ًـة
يمتثـ ُـل لقانــون البحــار وال يمكـ ُـن أن تنتُ ــج عنــه ّ

أن
عــن تضامــن الزعمــاء األوروبييــن مــع اليونــان وقبــرص ،اللتيــن لديهمــا مخــاوف مــن َّ
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ـت قــاع
ـتبه فــي أنهــا تقـ ُـع تحـ َ
قيمــة يشـ ُ
تركيــا تحــاول إثبــات ادعــاءٍ باحتياطــات غـ ٍـاز طبيعـ ٍـي ّ

البحــر(.)33

لتدخــل أردوغــان فــي ليبيــا ،وأدانتــا
ُّ
كل مــن فرنســا وإيطاليــا موقفهمــا الرافــض
أبـ َـدت ٌّ

ـوات تركيــة إلــى طرابلــس لدعــم الميليشــيات المســلحة وحكومــة فايــز الســراج،
ـال قـ ٍ
إرسـ َ

ونـ َّـددوا بتخطيــط تركيــا إلقامــة قاعدتيــن عســكريتين فــي ليبيــا .كمــا ذكَّ ــر األميــن العــام

بقــرارات
ٍ
لحلــف شــمال األطلســي «ناتــو» يانــس ســتولتنبرغ ،فــي  14مايــو 2020م،

ـول ليبيــا؛
قمــة بروكســل لعــام 2018م حـ َ
ـات «الناتــو» ،خـ َ
دول وحكومـ ِ
ـال َّ
ـاء ِ
اتَّ خذهــا رؤسـ ُ
ـتعد لمســاعدة ليبيــا فــي المجــاالت الدفاعيــة واألمنيــة ،إذا
وشـ َّـدد علــى َّ
أن الحلــف مسـ ٌ
طلبــا مــن الســراج(.)34
تلقــى ً

ج -الموقف األمريكي

مقتصــرا علــى مراقبــة النشــاط اإلرهابــي
تدخــل واشــنطن فــي األزمــة الليبيــة
كان ُّ
ً
حــل بســبب انحــراف
دول االتحــاد األوروبــي فــي إيجــاد ٍّ
فشــل
ومكافحتــه ،لكــن بعــد
ِ
ِ
التدخــل والوجــود الروســي ،سـ َّـرع
ُّ
بعضهــا وتأييدهــا للميليشــيات المســلحة ،إضافـ ًـة إلــى

حســم األمــر؛ وتخشــى أمريــكا مــن أن تُ ٔو ِّســس روســيا
نحــو
ذلــك مــن ُخطــى واشــنطن
ِ
َ
ـكريا  ،كمــا يمكــن
ـتراتيجي فــي ليبيــا يتخطــى فكـ َ
ـور إسـ
ـرة دعــم الجيــش الوطنــي عسـ ًّ
لحضـ ٍ
ٍ

الحقــا بنشــر منظومــات دفاعيــة فــي ليبيــا ،قــد ُيترجــم إلــى قاعــدة جويــة روســية،
ً
أن ُيعــزَّ ز

وهــو مــا يشــكل خطـ ًـرا علــى الناتــو.

متحــدث باســم مقــر القيــادة األفريقيــة  -األمريكيــة Command Africa US
ٌ
وأعــرب

( )AFRICOMعــن قلــق أمريــكا المتزايــد مــن الطلعــات الجويــة المســتمرة للطائــرات

ـوس
َّ
الروســية فــي الســماء الليبيــة مــن طــراز ( )14 MIGو (.)29-SU
ودقــت القيــادة ناقـ َ
إن روســيا تحاول
الخطــر باتِّ ِ
هامهــا موســكو بمزيـ ٍـد مــن زعزعـ ِـة االســتقرار فــي ليبيــا ،وقالــت َّ

ـف «الناتــو» ،علــى حســابِ أرواح
ـكاز إســتراتيجية فــي الجنــاح الجنوبــي لحلـ ِ
صناعـ َـة نقـ ِ
ـاط ارتـ ٍ

الليبييــن األبريــاء(.)35

سادسا :صدام روسي  -تركي أم اتفاق وتقاسم نفوذ؟
ً
 1.ليبيا في السياسة الروسية

ـدور الروســي فــي ليبيــا بعــد اإلطاحـ ِـة بالقذافــي عــام2011م ،ويســعى الرئيــس
انحسـ َـر الـ ُ

أهــداف إســتراتيجية طويلــة المــدى ،منهــا أن
ٍ
عــدة
الروســي فالديميــر بوتيــن لتحقيــق َّ
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حصــة كبيــرة مــن
ٍ
بحــري واســع فــي المتوســط ،والحصــول علــى
نفــوذ
ٌ
يكــون لروســيا
ٌ

االســتثمارات فــي قطــاع النفــط والغــاز الليبــي ،بمــا يمنـ ُـح روســيا مكانـ ًـة متقدمـ ًـة فــي

ـادل التجــاري
التحكُّ ــم بسياســات الطاقــة فــي العالــم ،واســتثمار موقــع ليبيــا كبوابـ ٍـة للتَّ بـ ُ
ـدم علــى ُبعـ ِـد دقائــق فقــط مــن قواعــد الناتــو
ـمال
مــع أفريقيــا شـ ً
وجنوبــا ،وكموطــئ قـ ٍ
ً
فــي جنــوب أوروبــا؛ وإذا تمكنــت موســكو مــن تعزيــز مكانتهــا فــي ليبيــا فســيكون مينــاء
مفيديــن للقــوة البحريــة الروســية مــن الناحيتيــن
طبــرق ودرنــة العميقــان فــي ليبيــا
َ

اللوجســتية والجيوإســتراتيجية ،ال سـ ّـيما باالقتــران مــع طرطــوس فــي ســوريا ،وســوف
ملحوظــا علــى أوروبــا.
ً
ـوذا
ـب نفـ ً
تكسـ ُ

2.الدعم الروسي المزدوج

واتصــاالت مــع موســكو لطلــب الدعــم
ٍ
برحــات
ٍ
قــام المشــير حفتــر منــذ عــام 2015م
ـات الطاقــة وإمكانيـ َـة دخــول الموانــئ التــي طمحــت
ـود بمنــح روســيا اتفاقـ ِ
مقابــل وعـ ٍ

ـكال مــن التعــاون كان أولهــا نقــل العشــرات مــن
فق ِبـ َـل بوتيــن العــرض ،وبــدأت أشـ ٌ
إليهــاَ ،
لتلقــي العــاج ،تالهــا دعــم حفتــر الدبلوماســي في األمم
جنــود حفتــر الجرحــى إلــى روســيا ّ
المدربيــن الــروس فــي ليبيــا.
وتزايــد
المتحــدة ،وتقديــم المشــورة العســكرية،
ِّ
ُ

أن روســيا أرســلت مــا يصـ ُـل
ذكــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز فــي أوائــل نوفمبــر 2020م َّ

ـات صاروخية
ونســقت ضربـ ٍ
إلــى  14طائـ ً
ـرة مــن طــراز (ميــج )29-و(ســوخوي )24-إلــى ليبيــا َّ

ً
ومئــات مــن المرتزقــة الــروس
ٍ
قناصــة
الموجهــة بدقــة ،وأرســلت
وأدخلــت المدفعيــة
َّ
ـروع ليبــي  -روســي مشــترك للنفــط والغــاز
إلــى ليبيــا .وعلــى صعيــد الطاقــة ،بــدأ مشـ ٌ
نحــو
بشــدة
تميــل موســكو
ُ
بالعمليــات فــي بنغــازي فــي أبريــل 2020م()36؛ وفــي حيــن
َ
ّ

أيضــا مــع حكومــة السـ ّـراج ،ويتماشــى هــذا النهــج المــزدوج
حفتــرَّ ،إل أنَّ هــا أقامــت روابـ َـط ً

َ
اتصــاالت مــع جميــع الجهــات
ٍ
إقامــة
مــع إســتراتيجية بوتيــن اإلقليميــة ،التــي تســتلزم
الفاعلــة الرئيســية مــن أجــل وضـ ِـع نفسـ ِـه كصانـ ِـع قــرار.

3.مآالت العالقات الروسية  -التركية في ليبيا

بالصدام العســكري المباشــر
الباب
يظل
ُّ
ـواء المتعلقة ِّ
ً
ُ
مفتوحا على جميع االحتماالت سـ ً

لتقاســم النفــوذ فــي ليبيــا.
ـات بيــن روســيا وتركيــا
التوصــل إلــى تفاهمـ ٍ
أو غيــر المباشــر أو
ُ
ُّ

الصــدام فــي ظـ ِّـل
َّ
ـرق المصالــح
االحتمــال األول هــو أنَّ ــه ربمــا تفتـ ُ
ويتعقـ ُـد الوضــع ويحـ ُـدث ِّ
ضبابيـ ِـة المشــهد وتعقيـ ِـده ،وفــي ظـ ِّـل التطــورات العســكرية والسياســية المتالحقــة فــي
ـات عســكرية بيــن
ـرج األمــور إلــى حصــول مواجهـ ٍ
َّ
الملــف الليبــي
المعقــد أصـ ًـا ،فقــد تتدحـ ُ
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ـود مواليــن لموســكو وآخريــن مواليــن لتركيــا ،بمــا ُيعيــد التوتُّ ــر بيــن تركيــا وروســيا اللتيــن
جنـ ٍ

تجاوزتــا فــي 2015م أزمـ ًـة دبلوماسـ ً
ـية خطيــرة للتَّ قـ ُـارب والتعــاون فــي ســوريا.

ـاد ٌم إســتراتيجي بيــن تركيــا وروســيا
أمــا االحتمــال الثانــي فهــو أن يكــون هنــاك تفاهـ ٌـم وتخـ ُ

تقاســم النفــوذ والمصالــح فــي ليبيــا؛ فاألتــراك والــروس أظهــروا أنّ ــه علــى الرغــم
علــى
ُ

ـات بينهمــا ،فإنّ همــا يعرفــان كيفيـ َـة
ـوب العالقـ ِ
مــن التوتُّ ــر واألزمــات التــي ُيمكــن أن تشـ َ
تجنُّ ــب المواجهـ ٍـة المباشــرة ،وتُ شــير التجربــة الســورية فــي الســنوات األخيــرة إلــى إمكانيــة

تناقــض مواقفهمــا العســكرية كمــا حـ َـدث فــي
تعايــش أردوغــان مــع نظيــره الروســي رغـ َـم ُ
ُ
ســوريا.

خالصة

التدخــل التركــي في ليبيــا ضمــن حلــم حــزب العدالــة والتنميــة فــي تركيــا بإحيــاء
ُّ
ينــدرج
ُ

أحــداث
ِ
عقــب
مخطــط تركــي تــم إحيــاؤه ِ
ٍ
أمجــاد اإلمبراطوريــة العثمانيــة ،وبــدء تنفيــذ
ـدة فــي دعــم «حكومــة
متجسـ ً
«الربيــع العربــي» ،وجــاءت دوافـ ُـع أنقــرة فــي هــذا االتجــاه
ِّ
ـات ومخاطــر علــى ليبيــا
التدخــل مــن تداعيـ ٍ
ُّ
ـكريا ،ومــا لحـ َـق بهــذا
الوفــاق» سياسـ ًّـيا وعسـ ًّ

وفقــا
ً
اإلقليميــة الراهنــة
ِ
التوازنــات
ِ
خلخلــة
ِ
يصــب ذلــك فــي
ودوليــا.
وعربيــا
نفســها
ًّ
ًّ
ُّ
للعناصــر اآلتيــة:
الفرقــاء الليبيين،
يصعــد مــن الحــرب بين ُ
1.مــن شــأن هــذا االنخــراط العســكري المباشــر ْ
أن ِّ

ويبـ ِّـدد ُفــرص الحـ ِّـل السياســي فــي ليبيــا ،ويجعـ َـل البوابـ َـة الليبيــة منفـ ًـذا لتوســيع نفــوذ
ُ

والعمــق األفريقــي والبحــر المتوســط.
تركيــا فــي المغــرب العربــي ُ
2.فشـ ُـل البعثــة ُ
خصوصــا ملحــق الترتيبــات
ـاق الصخيــرات
األمميــة فــي تفعيـ ِـل بنـ ِ
ً
ـود اتفـ ِ

بحــل الميليشــيات وتســليم
ِّ
األمنيــة الــوارد فــي االتفــاق السياســي ،والــذي يقضــي
أســلحتها.

ـيضمن لهــا ذلــك
ـدم لهــا فــي ليبيــا سـ
ُ
3.إذا اســتطاعت تركيــا الحصــول علــى موطــئ قـ ٍ

ـتقرا ومضمونً ــا مــن النفــط والغــاز اللذيــن تفتقـ ُـر إليهمــا بشـ َّـدة ،كمــا سـ ُـيمكّ نُ ها
ـدرا مسـ ً
مصـ ً

صع ُدهــا إلــى العــبٍ متميــز حتــى تتمكـ َـن مــن
ذلــك مــن محاولــة إحــداث نظـ ٍ
ـام إقليمــي ُي ّ
وثبيــت ركائــز «اإلخــوان المســلمين» فــي منطقــة المغــرب العربــي
ِ
دعــم اإلســاميين
ِ

ومصــر.

وفقــا لالتفــاق البحــري بينهــا وبيــن «حكومــة الوفــاق» ،والتحكُّ ــم بقسـ ٍـم
ً
ـعي تركيــا
4.سـ ُ

ـيضعها كرقـ ٍـم
مــن البحــر المتوســط مــن مضيــق البســفور إلــى خليــج ســرت فــي ليبيــا ،سـ ُ
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صعــب فــي معادلـ ِـة القــوى فــي المتوســط.

الحــل السياســي فــي ليبيــا ،وربمــا
َّ
الخيــار العســكري التركــي والروســي
صعب
ُ
ســي ِّ
ُ 5.

ـرف مــن
كل طـ ٍ
ـاون تُ مكِّ ـ ُـن َّ
ـوذ فــي ليبيــا ،وتشـ َ
ـيم مناطـ ِـق النفـ ِ
تحــاوالن تقسـ َ
ـكيل آليـ ِـة تعـ ٍ

تحقيــق مصالِ حــه.
ِ
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