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ّ
تدخله في ليبيا مرده مصالح اقتصادية وجذور تاريخية

التوسع التركي في املنطقة
"السلطان" نحو
ّ

التدخل العسكري الرتيك بلغ يف سوريا نقطة الذروة ،وصار تدخال مبارشا وفجا .يف ليبيا صارت تركيا العبا اساسيا بدعمها
العلني والسافر الحد طريف الرصاع الداخيل .يف البحر املتوسط يدور رصاع حاد عىل النفط والغاز املكتشف حديثا ،وتريد تركيا
اقتطاع حصتها وحجز مقعدها عىل الطاولة
هذه عالمات ومناذج السياسة التوسعية
الطموحة التي ينتهجها الرئيس رجب طيب
اردوغان متجاوزا ازماته الداخلية ،ساعيا اىل دور
اقليمي قيادي .ترص تركيا عىل تحدي املجتمع
الدويل مبواصلة تدخالتها يف العديد من امللفات
يف املنطقة ،وتتهم بأنها تلعب دورا سلبيا من
خالل تأجيج االوضاع الطالة االزمات التي
تورطت يف خلقها او لعب دور سلبي فيها ،يف
مسعى اىل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية
يف هذه الدول .حتى انها مل ترتك دائرة للتحرك
الخارجي من دون ازمة ديبلوماسية معقدة ،مام
جعل الدولة التي كانت منذ اعوام قليلة تتمتع
بنشاط ديبلومايس مكثف ودور اقليمي حيوي
وتتبع سياسة صفر مشاكل ،تعاين من عزلة
وضغوط اقليمية ودولية واسعة.
يف الواقع ،مل تواجه تركيا هذا الكم الهائل من

تركيا انتقلت من سياسة صفر مشاكل اىل بحر من املشاكل.

االزمات يف سياستها الخارجية مقارنة بأي مرحلة
مضت يف عمر الدولة الرتكية ،والسبب سعيها اىل
استعادة دورها االقليمي وتوسيع نفوذها من
خالل تدخلها يف شؤون دول املنطقة ،وابرزها
سوريا وليبيا.
يف سوريا ،يواظب الرئيس الرتيك عىل تحقيق
مرشوعه الطموح باقامة منطقة عازلة داخل
االرايض السورية عىل طول الحدود ،حيث يهدف
اىل اعادة اكرث من مليون الجئ سوري يف تركيا
اىل هذه املنطقة االمنة .لكن الخطة الرتكية هذه
املرة ترمي اىل ما هو ابعد من توجيه رضبة
اىل اكراد سوريا وابعادهم من الحدود وقطع
تواصلهم االسرتاتيجي مع اكراد تركيا .تذهب اىل
تغيري الرتكيبة الدميوغرافية يف شامل رشق سوريا
واضعاف املكون الكردي ملصلحة املكونني العريب
والرتكامين ،واىل القضاء ملرة واحدة واخرية عىل

خطر حزب العامل الكردستاين الذي تصنفه تركيا
حزبا ارهابيا ،وتتهمه بأن لديه صالت تنظيمية
وامنية بالوحدات الكردية يف سوريا.
يف ليبيا ،االزمة اىل احتدام .ما كان حربا اهلية
يتحول مثل االزمة السورية اىل حرب اقليمية
ودولية ،مع دخول اطراف كبرية عىل الخط
وبشكل سافر ،واول هذه االطراف تركيا التي
بادرت اىل تدخل عسكري وسيايس ،يف وقت
تقف دول الجوار واولها مرص قلقة مام آل اليه
الوضع من وصول تركيا اىل حدودها ،ومن نشوء
حالة تطرف وارهاب مجاورة لها.
التدخل الرتيك له اسبابه واهدافه اآلنية املرتبطة
مبصالح تركيا االقتصادية واالمنية .لكن له
ايضا اسبابه وجذوره التاريخية التي جاهر بها
اردوغان قائال :كانت ليبيا ،لعصور طويلة ،جزءا
مهام من الدولة العثامنية .مثة روابط تاريخية
وانسانية واجتامعية تربطنا مع ليبيا والليبيني.
الجل ذلك ال ميكن ان نبقى مكتويف االيدي حيال
ما يجري هناك.
اضاف :ال احد يف امكانه ان ينتظر منا اشاحة
وجهنا عن اخوتنا الليبيني الذين طلبوا منا يد
العون .ان نرصة احفاد اجدادنا يف شامل افريقيا
تأيت عىل رأس مهامنا .ابناء كور اوغلو (اتراك
ليبيا) هم سواء عندنا مع تركامن سوريا والعراق
واتراك البلقان واتراك االهسكا يف القوقاز .نحن
عىل وعي مبسؤوليتنا التاريخية تجاه اخوتنا
العرب واالمازيغ والطوارق يف ليبيا .هؤالء وقفوا
بجانبنا يف احلك ايامنا بالتاريخ ،وعلينا ان نكون
بجانبهم يف هذه االيام العصيبة.
بدأت تركيا التدخل يف ليبيا عسكريا عرب ارسال
امدادات عسكرية اىل حكومة الوفاق يف مواجهة
الجيش الوطني ،ما ادى اىل تصاعد التوتر
بني االطراف الليبيني املتحاربني .بدأت انقرة
التخطيط لوضع اقدامها يف ليبيا رسميا عرب

تنظر انقرة اىل ليبيا عىل انها جزء من السلطنة العثامنية ولها فيها احفاد االجداد.

توقيع مذكريت تفاهم بني رئيس حكومة الوفاق
فائز الرساج والرئيس رجب طيب اردوغان يف
 27ترشين الثاين املايض ،االوىل تتعلق بالتعاون
االمني والعسكري ،والثانية بتحديد مناطق
الصالحية البحرية يف البحر املتوسط .سبق ذلك،
استقبالها للقيادات والكوادر املحسوبة عىل
االخوان املسلمني ،والجامعة الليبية املقاتلة،
وجعلت من اراضيها مالذا ملنتسبي تيار االسالم
السيايس ،وكانت ترجمته موافقة اخوان ليبيا عىل
مذكرة التفاهم وعىل مجيء القوات العسكرية
الرتكية اىل بالدهم ،لحامية مصالح انقرة البحرية
يف البحر املتوسط من جهة ،وصد العدوان عىل
طرابلس من جهة ثانية.
مسارعة اردوغان اىل توقيع االتفاقات االمنية
واالقتصادية مع حكومة الوفاق الوطني تهدف اىل
حامية خطط تركيا والتمدد يف مياه البحر املتوسط
وتوسيع نفوذها ،يف مواجهة اطراف اقليميني
كمرص واليونان وقربص وارسائيل ،والستثامر
مخزون الغاز والنفط املكتشف يف املنطقة .اىل
االستفادة من اجواء الحرب الليبية للخروج بحزمة
مكاسب متكنها من رسم خارطة البلد الغني
بالنفط ،عىل نحو يخدم مصالحها :بيع السالح
وتجريبه ،واالستحواذ عىل اكرب قدر من كعكة
النفط الليبي مستقبال ،واملشاركة يف اعامر ليبيا.
هذه االتفاقات اثارت اعرتاضات واسعة عىل

خطة اردوغان تتجاوز احتواء
الخطر الكردي الى تغيير
جغرافي وديموغرافي في
شمال سوريا
املستويني االقليمي والدويل ،فأي اتفاقات تتعلق
بالتسليح يف ليبيا تشكل خرقا لقرارات مجلس
االمن بفرض حظر السالح .اما االتفاق البحري،
فانه يشكل امرا غري مفهوم للمتابعني يف ظل
عدم وجود حدود بحرية مشرتكة بني تركيا
وليبيا ،ما اثار التساؤالت حول الهدف منه يف ظل
االزمة التي اشعلتها تركيا مع االطراف االقليميني
والدوليني ودول منطقة رشق البحر املتوسط
ممثلة يف مرص واليونان وقربص التي وقعت
اتفاقية لرتسيم الحدود البحرية يف ما بينها،
عرب عمليات تنقيب بحري عن النفط والغاز
الطبيعي.
ايضا ،يثري اتفاق ترسيم الحدود البحرية بني
الجانبني الرتيك والليبي قلق دول رشق املتوسط،
التي دعمتها الواليات املتحدة ودول االتحاد
االورويب يف تأسيس منتدى غاز رشق املتوسط

مببادرة من القاهرة ،التي توترت عالقتها بانقرة
منذ سقوط حكم االخوان املسلمني يف عام ،2013
وال تزال هذه العالقة متوترة ومقطوعة .التوتر
االخر امللحوظ كان يف العالقات الرتكية ـ الفرنسية
التي تواجه صعوبات كربى مع رفض باريس
استمرار العمل من اجل دخول تركيا اىل االتحاد
االورويب ،وانتقادها بشكل عنيف العمليات
العسكرية الرتكية ضد اكراد سوريا يف عفرين او يف
الشامل الرشقي ،وتنديدها بتهديدات تركيا بفتح
حدودها امام املهاجرين والالجئني لديها من اجل
اغراق اوروبا بهم وبعدم احرتام رشكائها يف الحلف
عندما تقوم مبغامرات عسكرية منفردة.
تقف تركيا عىل مفرتق طرق .ال تتخىل عن الغرب
االورويب لكنها تخرج عن طوعه ،وال تعادي
الواليات املتحدة لكنها تتجرأ عىل مخالفتها
وتتمرد عليها اعالنا الستقاللية القرار الرتيك ،بعد
ان اتهمتها بالعبث بأمنها الداخيل واالقتصادي.
تقرتب من موسكو ملا فيه مصالحها بعد نزال
خرسته يف عام  ،2015واثقة بالقيادة الروسية من
دون تنازالت سياسية كبرية وبحذر الواثق لحاجة
روسيا اليها يف غري مكان .لكنها باتت مستعدة
من اجل مصالحها لقدر من التضحية مبشاريع
حاكتها بهدوء مع الغرب االمرييك تطاول بؤر
رصاع قادها اسالميون يف اسيا الوسطى والصني.
تركيا موجودة يف بيئة جغرافية  -سياسية وسط
ثالث دوائر هي اوروبا وروسيا وجورجيا وارمينيا
وتحسب عليها ارسائيل ،الجمهوريات الرتكية
التي ظهرت عقب تفكك االتحاد السوفيايت،
والحزام االسالمي ويشمل املرشق العريب وايران
وباكستان.
من الواضح ان الواقعية بدأت تشكل سياسة
تركيا الخارجية بشكل حاسم ،حيث تتخذ انقرة
مبادرات جريئة لضامن امنها االقليمي من
خالل مزيج من املبادرات العسكرية االحادية
الجانب والتعاون االسرتاتيجي املتعدد الطرف مع
الجهات الفاعلة غري الغربية .اصبح الحكم عىل
القوى االقليمية والدولية من خالل درجة التزامها
مصالح تركيا االمنية واالقتصادية .فهي اعرتضت
عىل عزل ايران والعقوبات عليها من الواليات
املتحدة ،وقامت بالتعاون مع روسيا وايران
اليجاد حل للحرب السورية .كام تبنت موقفا
حاسام تجاه االتحاد االورويب عكس الفجوة
املتسعة بني السياستني االوروبية والرتكية.
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