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يف اآليت بعض ابرز ما تضمنته االتفاقية املربمة يف 27 ترشين الثاين 2019 
بني رجب طيب اردوغان وفايز الرساج، بحسب ما نرشه موقع "ترك برس" 
الرتيك، تحت عنوان مذكرة تفاهم للتعاون االمني والعسكري بني حكومة 
جمهورية تركيا وحكومة الوفاق الوطني - دولة ليبيا املؤلفة من 17 صفحة، 

ويذكر ان هناك اتفاقية اخرى مرفقة تتعلق برتسيم الحدود البحرية. 
الجوانب العسكرية واالمنية:

1- دعم انشاء قوة االستجابة الرسيعة بالتعاون مع االمن والجيش 
والتخطيطي  واالستشاري  التدريبي  والدعم  الخربات  لنقل  ليبيا،  يف 

واملعدات من الجانب الرتيك.
2- التدريب والتعليم االمني والعسكري.

العسكري،  بالتخطيط  3- تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق 
ونقل الخربات واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم االسلحة 
واملعدات يف مجال نشاطات القوات الربية والبحرية والجوية، املوجودة 

ضمن القوات املسلحة داخل حدود الطرفني.

غري  الهجرة  االرهاب،  مكافحة  مجال  يف  املشرتكة  املناورات  تنفيذ   -4
املخدرات  مكافحة  والجوية،  والبحرية  الربية  الحدود  امن  الرشعية، 

والرتهيب، عمليات التخلص من الذخائر املتفجرة وااللغام.
5- توفري التدريب، املعلومات التقنية، الدعم، التطوير، الصيانة، التصليح، 
االسرتجاع، التخلص، تقديم املشورة، تحديد اآلليات واملعدات واالسلحة 
الربية والبحرية والجوية واملباين والعقارات )مراكز التدريب(، رشط ان 

يحتفظ املالك بها.
6- الصناعة الخاصة باالمن والدفاع.

الجانب االستخباري:
يتضمن هذا البند تبادل املعلومات االستخباراتية والتعاون العمليايت، 
وتبادل املعلومات والخربات يف مجاالت البحث العلمي والتكنولوجي 
يف مجال الدفاع واالمن، واالتصاالت وااللكرتونيات وانظمة املعلومات 
والدفاع االلكرتوين. كام يتضمن انشاء مكتب مشرتك يف ليبيا للتعاون يف 

مجاالت االمن والدفاع. 

تنقسم الدول العربية حول امللف الليبي بشكل كبري. تقف مرص والسعودية 
واالمارات مع حكومة حفرت، وتقف يف املقابل قطر اىل جانب تركيا وحكومة 
الرساج. يف هذه االثناء، تعمل انقرة عىل محاولة تكوين محيط اقليمي اكرث 

تقدما لتغلغلها يف امللف الليبي. 
اىل  مفاجئة  بزيارة  الرساج،  املتكررة مع  لقاءاته  اىل جانب  اردوغان  قام 
تونس يف 25 كانون االول املايض، ترسب بعدها انه حاول اقناع الرئيس 
التونيس قيس سعيد بتقديم تسهيالت لتحركات القوات الرتكية جوا وبحرا 
عرب تونس، وهو ما نفته الرئاسة التونسية التي اكدت سياسة النأي بالنفس 
عن املحاور املشّكلة. كام ان الرئاسة التونسية اكدت موقف بالدها الرافض 
للتدخل الخارجي يف االزمة الليبية. لكن الزيارة تسببت يف بلبلة داخلية 
حيث تتمتع قوى اسالمية موالية للخط االسالمي الرتيك بنفوذ يف الشارع 

التونيس. 
يف 6 كانون الثاين املايض، حط وزير الخارجية الرتيك مولود جاويش اوغلو 
يف الجزائر بالتزامن مع زيارة يقوم بها فايز الرساج اىل العاصمة الجزائرية، 

ما اثار تكهنات بأن الجزائر التي متلك اطول حدود برية مع ليبيا تصل 
اىل الف كيلومرت، رمبا تلعب دورا للبحث عن مخرج سلمي للنزاع. لكن 
املوقف القوي الذي اتخذه الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون ظهر عندما 
قال ان الجزائر تعترب العاصمة طرابلس خطا احمر ترجو ان ال يتجاوزه احد، 
ما فرس عىل انه اعرتاض جزائري عىل اعىل مستوى عىل الهجوم الكبري الذي 

تشنه قوات حفرت عىل العاصمة. 
يف الوقت ذاته، تحدثت تقارير عن وصول الف مسلح من فصائل سورية 
موالية لرتكيا، اىل ليبيا للقتال يف صفوف قوات الرساج، بينام تقول مصادر 
حكومة حفرت ان االف املسلحني املوالني لتنظيمي داعش والنرصة تدفقوا 

عىل ليبيا مبساعدة تركية. 
يف كانون الثاين املايض، ذكرت وكالة االنباء السورية )سانا( ان وزارة النقل 
فوق  االجواء  بالعبور  الليبية  الجوية  الخطوط  لطائرات  االذن  منحت 
السورية، بعد طلب تقدمت به هيئة الطريان املدين الليبية التي تقع يف 

رشق البالد، حيث مواقع سيطرة قوات حفرت.

انقسام عربيمذكرة التفاهم

تقرير
خليل حرب

khalilharb66@gmail.com

تدويل الحرب بين السراج وحفتر 
عني أردوغان على ليبيا: ملاذا؟ 

تتدحرج منذ اشهر كرة النار الليبية حتى وصلت يف بداية العام 2020 اىل مرحلة 
االنفجار االكرب الذي قد تطاول شظاياه اطرافا اقليميني كثريين، مع قرار تركيا التدخل 

عسكريا يف ليبيا، ما يفتح منطقة البحر املتوسط عىل احتامالت ال تحمد عقباها 

الليبية  االهلية  الحرب  ملشهد  تحول  يف 
معمر  العقيد  نظام  سقوط  منذ  املندلعة 
طيب  رجب  الرتيك  الرئيس  ارسل  القذايف، 
اردوغان قواته اىل ليبيا، مؤكدا بذلك االنحياز 
الكامل يف الحرب اىل حكومة الوفاق الوطني 
صّوت  بعدما  وذلك  الرساج،  فايز  برئاسة 
الثاين الفائت عىل  الربملان الرتيك يف 2 كانون 
يف  قواته  استخدام  يفوضه  قانون  مرشوع 

ليبيا عرب البحر. 
يراهن اردوغان عىل حكومة الرساج املعرتف 
طرابلس،  العاصمة  يف  واملتمركزة  دوليا،  بها 
ملواجهة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة 

املشري خليفة حفرت املتمركز يف بنغازي. 
هذا يف اختصار للمشهد. اما يف التفاصيل، فان 
خطوط  عىل  وخطورة.  تعقيدا  اكرث  الحكاية 
يف  منخرطة  قوى  مثة  الليبية،  الحرب  متاس 
السعودية،  مرص،  االقليمية.  املواجهة  هذه 
دور  مع  ايضا  تتالقى  جهة،  من  واالمارات 
رويس غري مبارش، باالضافة اىل اليونان وقربص 
ايضا  وهناك  االورويب،  االتحاد  خلفهام  ومن 

بأن املنظامت االرهابية ستجد يف هذا النزاع 
للتمدد والحضور،  لها  االقليمي فرصة مالمئة 
ان  تبني  بعدما  مرجحا  صار  احتامل  وهو 
مئات  نقل  اىل  عمدت  الرتكية  السلطات 
فصائل  صفوف  يف  قاتلوا  الذين  املسلحني 
صفوف  لدعم  ليبيا  اىل  سوريا،  يف  مسلحة 

جنود حكومة الرساج. 
االحداث  يف  الكبري  التحول  ان  القول  ميكن 
والرساج  اردوغان  توقيع  يف  متثل  الليبية، 
تفاهم  مذكريت   ،2019 الثاين  ترشين   27 يف 
والعسكري،  االمني  بالتعاون  االوىل  تتعلق 
والثانية بتحديد مناطق الصالحية البحرية. 

والرساج  الردوغان  سمحت  االوىل  املذكرة 
الرتيك  العسكري  التدخل  عملية  باطالق 
الليبية، بينام تتيح املذكرة  املبارش يف الحرب 
عىل  البحري  نفوذها  بسط  النقرة  الثانية 
موارد الطاقة يف تنافس يهدد مصالح اليونان 
وقربص، مع احتدام الرصاع االقليمي - الدويل 

عىل موارد الطاقة يف رشق املتوسط. 
اليونان  قامت  التوتر،  هذا  عىل  مؤرش  يف 
عىل  احتجاجا  لديها  الليبي  السفري  بطرد 
بعمليات  القيام  لرتكيا  تتيح  التي  املذكرة 
تنقيب عن الغاز قبالة جزيرة قربص املقسمة 
االتراك،  والقبارصة  اليونانيني  القبارصة  بني 
البحر  يف  الليبي  الجرف  منطقة  يف  خصوصا 

ونفط.  غاز  آبار  بوجود  يعتقد  حيث  الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس والشيخ محمد بن زايد واملشري خليفة حفرت. الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان وفايز الرساج خالل لقائهام يف اسطنبول.

هل تستنسخ الحرب 
السورية في ليبيا بمفاعيل 

اكثر تفجرا؟

اىل  باالضافة  هناك  دقة،  اكرث  بصورة  قطر. 
اقتصادي  بعد  السيايس  التنافر  او  التنافس 
والبحر  ليبيا  يف  الطاقة  مصادر  يف  يتمثل 

االبيض املتوسط. 
حتام  سيؤدي  النزاع  انفجار  آخر،  مبعنى 
مثة  لذا  اخرى.  دول  اىل  النريان  امتداد  اىل 
متران  وهام  والجزائر  تونس  حول  مخاوف 
عام  تقدير  ايضا  هناك  انتقالية.  مراحل  يف 
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يتوىل وزير الثقافة السابق الدكتور غسان سالمة منذ حزيران 
2017 مهمة مبعوث خاص لالمم املتحدة اىل ليبيا، ويواجه 

تعقيدات امللف الليبي بابعاده الداخلية والخارجية. 
يقول سالمة ان التدخالت االجنبية تجعل االمور اكرث تعقيدا، 
مطالبا بوقف دعم اطراف االزمة بالسالح واملرتزقة. كام سبق 
اعالن  تتضمن  للتسوية  نقاط  ثالث  من  خطة  طرح  ان  له 
ترسيخ  اجل  من  املستوى  رفيع  دويل  اجتامع  وعقد  هدنة، 
وقف االعامل العدائية، والعمل معا من اجل فرض التطبيق 
الصارم لحظر االسلحة ومنع تدفق االسلحة، عىل ان ييل ذلك 
عىل  لالتفاق  ومؤثرة  بارزة  شخصيات  يضم  ليبي  اجتامع 
عنارص شاملة للميض قدما. ويحذر من انه اذا مل يتم التوصل 
اىل مرص  االستقرار  ميتد عدم  ان  ليبيا، يخىش  اتفاق يف  اىل 

والسودان وان نشهد موجة هجرة كبرية. 

العثامنية  السيطرة  سنوات  ذاكرته  اىل  تعيد  الحالية  االحداث  اردوغان،  اىل  بالنسبة 
االيطايل  االحتالل  قبل حواىل 500 سنة حتى سقوطها يف قبضة  بدأت  التي  ليبيا  عىل 

يف العام 1911. 
املدينة  ان اهل  التاريخية  الروايات  كانت طرابلس تحت سيطرة فرسان مالطة. وتقول 
بقيادة  البحر  وعرب  مرص  جهة  من  الرب  عرب  قوتني،  ارسلوا  الذين  بالعثامنيني  استنجدوا 

طرغوت باشا، فحارصوا طرابلس ودخلوها يف آب 1551. 

غسان سالمة

العثمانيون وليبيا

االقليمي،  التجاذب  اضايف عىل  مؤرش  ويف 
قالت آمنة امطري، العضو يف املجلس الرئايس 
الليبي املعرتف به دوليا، ان املذكرة الرتكية - 

استجابة  هي  البحرية  املناطق  حول  الليبية 
اتفاقية مامثلة بني اليونان ومرص وانتهاكات 

الدول االخرى للحدود البحرية الليبية.
السنة  رأس  ملناسبة  رسالته  يف 
انه  اردوغان  قال  الجديدة، 
االتفاق  بنود  تطبيق  ملتزم 
مؤكدا  طرابلس،  حكومة  مع 
مخططات  ان  الفت  موقف  يف 
اقصاء تركيا عن البحر املتوسط 
الخطوات  نتيجة  بالفشل  باءت 

التي اقدمت عليها انقرة. 
مقابلة  يف  اردوغان  قال  الحقا، 
حول  املذكرة  ان  تلفزيونية 
مناطق الصالحية البحرية قلبت 
سيفر  معاهدة  فرضته  وضعا 

عام 1920. 
لكن املعارضني لالتفاق بني انقرة 
يعترب  انه  يقولون  وطرابلس 
 - الرتكية  البحرية  الحدود  ان 
وجود  متجاهال  مشرتكة،  الليبية 
سلسلة  مثل  اليونانية  الجزر 
وكارباتوس  كاستيلوريزو  جزر 
وكريت.  ورودس  وكاسوس 
تضع  تركيا  ان  عمليا  ذلك  يعني 
املنطقة  من  كبري  جزء  يدها عىل 
منحت  والتي  لليونان  االقتصادية 
اجزاء منها مبوجب اتفاقية لوزان 

عام 1923. 

من  العسكري  التفويض  قرار  كان  بعدما 
كانون   7 يف  مقررا  الردوغان  الرتيك  الربملان 
الثاين 2020، جرى تقديم املوعد اىل 2 كانون 
تتعامل  التي  العجلة  عكس  ما   ،2020 الثاين 
قوات  تقدم  مع  الليبي،  امللف  مع  تركيا  بها 
اتجاه حسم معركة طرابلس  املشري حفرت يف 

وسيطرته عىل مدينة رست الحيوية.  
تشعر مرص بالقلق مام يجري عىل حدودها 
الغربية، لذا وجهت القاهرة خطابا يف كانون 
يف  تطعن  االمن،  مجلس  اىل  املايض  الثاين 
قانونية التفاهامت الرتكية مع الرساج. هناك 
تقدمه  مستمر  امداد  قوي عن خط  حديث 
القاهرة لبنغازي حيث يتمركز حفرت. القاهرة 
ومن  الليبية،  لالرايض  الرتيك  الغزو  من  قلقة 
املتوسط  البحر  يف  لالتراك  النفطي  النشاط 
الذي قد يعرقل تعاونهم يف مجال الطاقة مع 
اىل  القاهرة  وتشري  مستقبال.  وقربص  اليونان 
ان مذكرة التفاهم بني اردوغان والرساج غري 
اتفاق  باسم  يعرف  ما  تخالف  النها  قانونية 
طرابلس  لحكومة  يجيز  ال  الذي  الصخريات 
دون  من  دولية  اتفاقات  ابرام  لوحدها 

موافقة الربملان الليبي يف طربق. 
قانونية  حول  شكوك  مثة  ذلك،  اىل  اضافة 
طرابلس  حكومة  معاريض  ألن  االتفاقية 
وحكومة  الرئايس  املجلس  والية  ان  يؤكدون 
عام  اواخر  يف  انتهت  طرابلس  يف  الوفاق 
اتفاقيات  ابرام  قانونيا  لها  يجوز  وال   ،2017
ان  اردوغان  يعترب  ذاته،  الوقت  يف  دولية. 

هيكال  وميثل  رشعي  غري  زعيم  حفرت  املشري 
غري رشعي. 

خلط  تعيد  التفاهم  مذكرة  ان  املؤكد  لكن 
رهانات  انكسار  بعد  االقليمية،  االوراق 
اقليمية ودولية كربى حول الحرب السورية، 
وتعيد  كبري،  بشكل  الرتيك  املرشوع  وانكسار 
شامل  اتجاه  يف  االقليمي  الحريق  متركز  رمبا 
عىل  املخاطر  من  مزيدا  يعني  ما  افريقيا، 

مرص وبالد املغرب العريب.
الشهية  مع  السيايس  التنافس  يجتمع  عندما 
حتام.  الدم  ذلك  سيولد  والغاز،  للنفط 
وتستورد  وغاز  نفط  موارد  اىل  تركيا  تفتقر 
البحري مع  الجرف  غالبية حاجاتها، ويشكل 
التوتر  استمرار  مع  تعّوض،  ال  فرصة  ليبيا 
وقربص  اليونان  من  كل  وبني  بينها  البحري 
منح  املتوسط.  رشق  يف  الطاقة  موارد  حول 
الحاسم لحكومة الرساج يف  العسكري  النرص 
حصة  لها  سيتيح  ليبيا،  حول  الكربى  املعركة 
اثارت  طاملا  التي  الليبية  الطاقة  سوق  يف 
شهية االوروبيني، ورمبا عجلت يف نهاية حكم 

القذايف.  معمر 
للدراسات  االهرام  مركز  يف  الخبري  يلخص 
السياسية واالسرتاتيجية بشري عبد الفتاح لقناة 

فرانس 24، اهداف تركيا يف ليبيا باربعة: 
مام  سنويا  دوالر  مليار   50 وتوفري  الطاقة   •

تستورد.
• الرد عىل اتفاقية ايستمد املوقعة بني اليونان 
وقربص وارسائيل التي توفر الطاقة الوروبا عرب 

خط انابيب. 
• التموضع قرب مرص التي تدعم املشري حفرت. 
نفوذها  مبد  الجديدة  العثامنية  احياء   •

االقليمي. 
الطاقة  ميدان  يف  السباق  اىل  تركيا  تسارع 
الدول  الجبار  رمبا  او  لها،  حصة  النتزاع 
االورويب،  االتحاد  ومعها  املتوسطية  النفطية 
يريد  كبري  اقليمي  كالعب  بها  االعرتاف  عىل 
بشدة امتالك حصة يف هذه الرثوات مستقبال. 
اخريا، يف ظل كل هذه العنارص، هل تستنسخ 
الساحة  يف  وادواتها  السورية  الحرب  عنارص 
تفجرا،  اكرث  تكون  رمبا  مبفاعيل  وامنا  الليبية 
بعيدا  عسكرية  مبغامرة  اردوغان  يقوم  فيام 

من بالده مئات الكيلومرتات؟ 
الوقت قد يحمل االجابات.  صورة من مذكرة التفاهم.

قوة تابعة لحكومة الرساج يف طرابلس.املوفد االممي الدكتور غسان سالمة.

موال لحفرت خالل اشتباك مع اسالميني مسلحني يف بنغازي.


