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:العالقات التركية الليبية
مجاالت الأزمة و�إمكانات التعاون
ّ
*ككيلي
إمرح

 تركيا،* ستا

ً تتناول هذه املقالة ا:ملخص
تقييم ملجاالت األزمات التي تواجه العالقات الرتكية الليبية
 وإمكانات التعاون املحتملة يف، والسياسات املتعلقة بإدارة األزمات،بعيد ثورة شباط
 وتتناول املقالة كذلك األزمة السياسية التي اندلعت يف أعقاب ثورة شباط.إدارة األزمات
 وتداخل جمموعات املصالح مع الالعبني املسلحني وتدخلها،ومزاعم التنافس عىل الرشعية
 واالنقسامات يف مؤسسات الدولة، وسياسات الالعبني اإلقليميني والدوليني،يف السياسة
. وانعكاس ذلك كله عىل العالقات بني البلدين،وجماالت األزمات القائمة عىل مشكلة احلوار
كام تتطرق إىل إمكانات التعاون املحتمل بني البلدين يف املجاالت املتعلقة بعمليات بناء
 وخدمات البنيتني التحتية والفوقية وانتعاش السوق، وإعادة هيكلة القطاع األمني،الدولة
 وقد استندت هذه املقالة عند كتابتها عىل اللقاءات ا ّلتي أجريت.احلرة إثر حل هذه األزمات
، وحيثيات التطورات واملستجدات التي ترسبت إىل اإلعالم،مع أطراف احلوار بشكلٍ مبارش
.والتحليالت املتعلقة باملوضوع
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ABSTRACT This article appraises the crisis areas facing the Turkish-Libyan relations
after the February 2011 Revolution, crisis management policies and potentials for crisis
management. The article also discusses the political crisis that erupted in the wake
of the February 2011 Revolution and competing claims for legitimacy, the interplay
of interest groups with armed actors and their involvement in politics, regional and
international actors' policies, divisions in state institutions and crisis areas based on the
problem of dialogue, and how all these reflect on relations between the two countries.
It also discusses potential for cooperation between the two countries in areas related
to state-building. restructuring of the security sector, infrastructure and superstructure
services and free market recovery following the resolution of these crises. This article
is based on direct interviews with the parties of the dialogue, developments leaked to
the media, and the analyses related to the subject.
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المدخل:

ّأكدت االجتامعات التي ُع ِقدت بني املس�ؤولني األت�راك والليبيني والتزال تؤكد األوارص
التارخيي�ة الت�ي جتمع بني البلدين ،س�واء قبل الث�ورة أم بعدها .ويمكن الق�ول إن هذا التأكيد
كان صائ ًبا جدًّ ا إذا ما أخذنا باحلس�بان أن العالقات الرتكية الليبية بدأت س�نة  1552بنا ًء عىل
طل�ب العون الذي تقدّ م به الليبيون إىل تركيا .وتتضح مدى عمق العالقات بني البلدين إذا ما
أخذنا بعني االعتبار أن رئيس وزراء حكومة املنطقة الرشقية التي تشكلت يف أعقاب االحتالل
اإليطايل ،ووزير اخلارجية ،ورئيس هيئة األركان العا ّمة قد وصلوا إىل ليبيا قادمني من تركيا.1
يف عهد الرئيس املخلوع معمر ّ
القذايف الذي حكم ليبيا بني عامي  ،2011-1969سارت
العالق�ات الرتكية الليبية عىل صعيد العالقات االقتصادي�ة بمعدل كبري ،ولكن املواقف الذي
تب ّنته�ا تركي�ا يف ليبيا س�واء قبل الث�ورة أم بعدها أش�ارت إىل تو ّددها من الش�عب الليبي .وقد
أول�ت تركيا بالدرجة األوىل أمهي ًة باخلطة التي تطيح بنظ�ام ّ
القذايف وتنهي الرصاعات وجتري
اإلصالح�ات ،آخذ ًة بعني االعتبار صعوبة رحيل ّ
القذايف ومغادرته ليبيا يف املراحل األوىل من
حاليا بش�كلٍ كامل ،والنتائج الس�لبية
انطالق�ة الثورة الليبي�ة ،وصعوبة حمو آثار النظام القائم ًّ
ّ
طورا جديدً ا بالتزامن
التي
ستتمخض عن ذلك .ولكن عندما أخذت األحداث يف ليبيا تدخل ً
التدخل العس�كري بموج�ب القرار رق�م  1970الصادر عن جمل�س األمن يف األمم
م�ع بدء
ّ
املتحدة واهلجوم الذي ش ّنته إدارة ّ
القذايف ّ
تت تركيا بعيد هذه املرحلة
قوةَّ ،ثب ْ
بكل ما أوتيت من ّ
التدخل العس�كري إىل احتالل ،ومحاية املدنيين ،والبقاء عند قرار
سياس�تها ح�ول عدم حتول
ّ
جمل�س األم�ن يف األمم املتحدة رقم  .1973بتعبري آخر ،عندم�ا أيقنت تركيا أن احلل مع نظام
القذايف ٌ
ّ
اعتبارا من ش�هر حزيران سنة  ،2011ألغت مجيع اخليارات التي تتضمن القذايف
حمال
ً
رشعيا لليبيا.
ووضعتها عىل الرف ،واعرتفت باملجلس االنتقايل الوطني ممث اًّل
ًّ

ح�دّ دت تركيا اخلطوط األساس�ية يف سياس�تها التي تتبعها يف ليبيا م�ن خالل تأكيد وحدة
األرايض الليبي�ة ورضورة التغيري الس�يايس يف إطار مطالب الش�عب ا ُمل ِح ّق�ة .2ففي  16أيلول
 2011عق�ب الث�ورة الليبي�ة زار رئي�س وزراء تركيا آن�ذاك رجب طيب أردوغ�ان طرابلس
وبنغ�ازي يف ليبي�ا برفقة ٍ
وفد يض�م العديد من ال�وزراء والبريوقراطيني ،وأج�رى لقاءات مع
ق�ادة املجل�س االنتقايل الوطني وعىل رأس�هم مصطف�ى عبد اجلليل وحمم�ود جربيل ،فكانت
ً
مؤرشا عىل دعم تركي�ا للثورة الليبي�ة واهتاممها البالغ هبا .وغ�دا عاما 2012
ه�ذه اللق�اءات
و 2013عقب الثورة فرت ًة تصاعدت فيها التوقعات واآلمال السياس�ية يف ليبيا ،وحظي املؤمتر
الوطن�ي الع�ام الذي جاء على رأس عمله إثر االنتخاب�ات التي أجريت ع�ام  2012بالقبول
التوجه العام للجمهورية الرتكية يف هذه احلقبة يتمثّل يف دعم
لدى رشائح املجتمع كا ّفة .وكان
ّ
ليبيا يف عملية إعادة اهليكلة ،واالستجابة للطلبات الواردة منها .ولكن السياسة الليبية دخلت
فرت ًة خمتلف ًة ،اس�تُ ِ
عمل فيها العنف وس�يل ًة للحكم جراء حماول�ة االنقالب التي قام هبا حفرت يف
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ٍ
أزماتي�ة أدارت خالهلا القوى
ش�هري ش�باط وآذار س�نة  ،2014وأدى ذلك إىل خل�ق أجواء
َ
َ
املس�لحة اخلاضع�ة إلدارة حفتر رشق ليبيا ،وأصبحت اجلامعات املس�لحة املس�تقلة يف غرب
ليبيا وجنوهبا اً
عامًل� حمدِّ ًدا يف القطاع األمني ،وانترشت مزاعم رشعية الربملانات واحلكومات
الثالث املختلفة .وسط هذه األجواء جت ّنبت تركيا أن تكون طر ًفا يف الرصاعات رغم كل التهم
املوجهة إليها ،وناشدت برضورة تفعيل العملية السياسية من خالل إهناء الرصاعات الداخلية
ّ
عىل أس�اس التوافق الوطن�ي .ولكن األزمات التي حصلت يف املجال الس�يايس واالقتصادي
واألمني جراء التطورات التي جرت عقب الثورة؛ أدت بموجب طبيعتها إىل ٍ
أزمة تس�توجب
إدار ًة بني البلدين.

الأزمات التي تقف ً
عائقا �أمام العالقات التركية الليبية:

الأزمة ال�سيا�سية والتناف�س على ال�شرعية
حاليا يف ليبيا الرشعي َة من خالل تقديم
تزعم األجهزة الترشيعية والتنفيذية املختلفة القائمة ًّ
تفسريات خمتلفة للثغرات القانونية التي ظهرت يف حلظة االنعطاف السيايس الذي شهدته ليبيا
ُب َعي�د الث�ورة .فأعلن املؤمتر الوطن�ي العام الذي جاء عىل رأس عمله إث�ر انتخابات  2012أن
جملس النواب فاقد للرشعية ،بدعوى أن االنتخابات التي جرت يف متوز  2014انتخابات غري
جملسا فاقدً ا
رشعية ،كام وافق عىل عدم نفاذية االتفاق الس�يايس الليبي ،معلنًا املجلس الرئايس ً
للرشعي�ة .ولكن املجلس الوطني العام وحكومة االس�تقالل الوطن�ي التابعة له فقدا تأثريمها
�شتاء 87 2017
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�أحد جوان � ��ب الأزمة ال�سيا�س � ��ية في ليبيا هو إىل ح�د كبري يف طرابلس؛ نتيج�ة متكني املجلس الرئايس
ال�ذي حيظ�ى بدع�م دويل يف طرابل�س منذ أواس�ط عام
�أزم � ��ة القطاع الأمن � ��ي �أو �إن �أحد جوانب �أزمة
( 2015عن�د كتابة هذه املقال�ة) .إىل جانب ذلك يوجد
القطاع الأمن � ��ي ال ُ
أزمة ال�سيا�س � ��ية وفي قلب
النواب
يف طرابل�س جمل�س الدولة الع�ايل الذي أسس�ه ّ
�أزم � ��ة القطاع الأمن � ��ي يوج � ��د خليفة حفتر املنش�قون ع�ن املؤمتر الوطن�ي العام اس�تنا ًدا إىل االتفاق
3
حتول جمل�س الدولة العايل الذي
الذي �أ�س�س ً
حكما ع�سكر ًّيا في �شرق ليبيا
الس�يايس الليبي  .وقد ّ
َ
ُينظ�ر إلي�ه باعتب�اره مؤسس�ة رشعي�ة يف إط�ار االتف�اق
ٍ
العب ِّ
حم�د ٍد نتيجة االعرتاف ال�دويل الذي حظي به االتفاق الس�يايس
الس�يايس الليب�ي -إىل
الليبي .وجملس النواب من جهته يزعم أنه السلطة الرشعية الوحيدة يف البالد بعد االنتخابات
الت�ي أجري�ت يف ّمت�وز  ،2014وال يعترف برشعية املجل�س الرئايس ويرف�ض املصادقة عىل
االتفاق السيايس الليبي.

مهمة جت�ب مراعاهتا لفهم عم�ق األزمة ،وهي حقيقة مفادها أن اً
قسًم�
وثم�ة نقط�ة أخرى ّ
ّ
كبيرً ا من املزاع�م املذكورة ترددت عىل ألس�نة مديري هذه املجالس وك�وادر حمدودة حوهلم،
واملعن�ى أن أعداد املنخرطني يف هذه النقاش�ات داخل املجلس الوطن�ي العام وجملس النواب
ش�خصا ،وأن اً
ريا من أعضاء هذه املجالس
وجملس الدولة العايل ترتاوح بني 50-20
ً
قسًم� كب ً
حيبذون البق�اء صامتني .ومن ّ
املؤكد أن النقاش�ات
غير معنيين يف احلوار واخلط�اب ،أو أنهّ م ّ
تأصل�ت ّ
وجتذرت بني صف�وف قطاع األمن
الت�ي ج�رت داخل ه�ذه املجالس وفيما بينها قد ّ
والبريوقراطية واجلامعات واملؤسسات الدينية وممث ّلني مشاهبني .فكام أن هذه النقاشات أظهرت
املفارقات املوجودة بني الالعبني كافة يف ليبيا ،كذلك تشري إىل ّ
أن من حافظوا عىل صمتهم وتم
ٌ
احلفاظ عليهم خارج احلوار أو ّ
رشحية كبري ٌة من الفاعلني .ومتارس
فضلوا البقاء خارج احلوار
املخولة من قبل جملس النواب يف مدينة البيضاء ورئيس وزرائها عبد اهلل الثني،
احلكومة املؤقتة
ّ
وحكومة الوفاق الوطني املخولة من قبل األمم املتحدة ورئيس وزرائها فايز الرساج؛ فعالياهتام
ٌّ
كل داخل جمال نفوذها اخلاص هبا بدعوى أهنا صاحبة الصالحية .وهكذا أصيبت مؤسس�ات
الدولة بالش�لل كام س�يأيت بيانه ،من خالل بقائها منحرصة بني الالعبني الذين يتنافس�ون عىل
الرشعية.
تقيد حرك�ة تركيا يف ليبيا.
وه�ذه األزمة السياس�ية ومزاعم الرشعي�ة التي يطلقها كل ممثل ّ
ومن هنا تصب أنقرة جل مساعيها يف ّ
حل هذه األزمة السياسية ،وتدعم مبادرة األمم املتحدة
للمجل�س الرئ�ايس الذي ُأ ِّس�س من أج�ل وضع حدّ هنائ�ي للبنية املتف ّتت�ة يف البالد من خالل
املوجه إىل املجلس الرئايس
احت�واء مجيع األطراف يف ليبي�ا .4بيد أن الدعم اإلقليمي وال�دويل ّ
مل يبل�غ حتى اآلن املس�توى ال�ذي يتمكن من خالله ّ
يتحول
ختطي مش�كالته .وإىل جانب هذا ّ
املجلس الرئايس مع تقدم األيام ليصبح أحد جوانب املعضلة يف ليبيا ،ويشطح بعيدً ا عن هدفه
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املهمة املوكل�ة إليه .5وإعالن رئي�س املجلس الرئ�ايس رساج (وقف إطالق
املتمث�ل يف تنفي�ذ ّ
النار) بعد لقائه مع خليفة حفرت يف باريس يشري إىل أنه ٌ
طرف يف املشكالت التي حتصل يف ليبيا،
املهمة امللقاة على عاتقه مثرية ملزيد من اجل�دل .وهناك عائق آخر حيول
األم�ر ال�ذي جعل من ّ
دون أداء املجل�س الرئ�ايس دوره يف القيام باملهام امللقاة على عاتقه أال وهو امتناع إدارة جملس
الن�واب اخلاض�ع لتأثري حفرت عن املصادقة عىل املجلس الرئايس ،وردوده الس�لبية عىل اجلهود
واضحا
املقنعة التي يبذهلا املبعوث األممي إىل ليبيا .6يف هذه النقطة ال تتخذ القوى العاملية موق ًفا
ً
جت�اه هذه السياس�ات التي يتبعها جملس النواب؛ وهذا جيع�ل واقعية خطاب االعرتاف الدويل
مفتوحا عىل اجلدل.
خالفيا
أمرا
ً
باملجلس الرئايس ً
ًّ

ويتحول إخفاق املجلس الرئايس إىل ذريعة بيد س�ائر الفاعلني املحليني ،ويمنح خطاباهتم
ومزاعمهم بالرشعية املنافسة نصي ًبا من احلق .وبذلك يصبح الالعبون من غري أعضاء املجلس
ودوليا ،وتنال تركيا ً
أيض�ا نصيبها من املطالب التي
إقليمي�ا
الرئايس مرش�حني لالعرتاف هبم
ًّ
ًّ
تص�ب يف ه�ذا املنحى .وبذلك نجد أن دول املنطقة من أمثال مرص واإلمارات العربية املتحدة
واألردن إىل جان�ب الالعبين الدوليني أمثال روس�يا؛ تق�دم اً
فعليا لالعبين الفاعلني من
دعم ًّ
خارج املجلس الرئايس ،وتعمل عىل قلب عراك الرشعية هذه ملصلحتها .7باملقابل تدعم تركيا
املجل�س الرئ�ايس ،وتقف يف نفس الصف الذي يقف فيه وفد األم�م املتحدة إىل ليبيا ،وبذلك
ٍ
سلبية من حيث
يتحول ضعف سلطة املجلس الرئايس الواهية واملثرية للجدل داخل البالد إىل
ظل اً
تركز عليه تركيا ّ
املصال�ح الرتكي�ة .وهذا يعني أن احلل الس�يايس الذي ّ
عقيم بس�بب عجز
املجلس الرئايس عن ّ
حل مشكالت السياسة املتمزقة يف ليبيا ،وازدياد سلطة الالعبني املحليني
ويتحول عدم متكني املجلس الرئايس
خارج املجلس الرئايس بالدعم اإلقليمي الذين يتلقونه،
ّ
والالعبين اآلخري�ن الذين تدعمهم تركيا ليكونوا فاعلني يف ّ
حل املش�كلة السياس�ية إىل عقبة
أمام املصالح الرتكية يف الساحة.

الفاعلون الم�سلحون خارج ال�سيطرة /الم�سيطرون:
إن أح�د جوان�ب األزمة السياس�ية يف ليبيا هو أزم�ة القطاع األمن�ي ،أو إن أحد جوانب
ُ
األزمة السياسية .ويف قلب أزمة القطاع األمني يوجد خليفة حفرت الذي
أزمة القطاع األمني
أسس اً
حكم عسكر ًّيا يف رشق ليبيا .ويف احلقيقة ،أعلن خليفة حفرت نفسه يف آذار  2011قائدً ا
جلي�وش الثورة ف�ور عودته من الواليات املتحدة األمريكية ،ومل يك�د عمر الثورة املنطلقة يف
ش�هر ش�باط يتم ش�هره األول بعد .لكن املجل�س الوطني االنتق�ايل الليب�ي ورئيس وزرائه
مصطف�ى عب�د اجلليل مل يمنح خليفة حفرت أي منصب أو س�لطة ،وق�ام بإقصائه وحتييده عن
احت�ادات الث�ورة .فب�دأ حفرت يوجه انتق�ادات إىل اإلدارة السياس�ية منذ أيام�ه األوىل ،وأخذ
يزع�م أن املجل�س االنتق�ايل الوطن�ي واملجلس الوطن�ي العام يف املرحل�ة التي تلت�ه يعانيان
ّ
س�يتمكن من ّ
حل األزمة األمنية يف ليبيا عن طريق تش�كيل
قصورا يف األداء والكفاءة ،وأنه
ً
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ٍ
جيش
خاص .8وخالل عامي  2012و 2013نجح خليفة حفرت الذي كان قد أخفق س�اب ًقا
ٍّ
اً
يف أن يك�ون الع ًبا اً
وعامل حمدِّ ًدا يف السياس�ية الليبية ،ونجح معه السياس�يون الذين مل
فاعل
يتمكنوا من العثور عىل ضا ّلتهم يف سياسة البلد يف أثناء سري العملية ،وذلك بكسب دعم ّ
كل
املرسحني الذين بقوا خ�ارج النظام ،والبريوقراطيني يف نظام ّ
القذايف ،والقبائل
م�ن :الضباط َّ
جراء املشكالت
الرشقية ،واملواطنني الذين كانوا يعانون صعوبة يف اس�تدامة حياهتم اليومية ّ
األمني�ة ،والق�وى اإلقليمي�ة ،مث�ل مصر واإلم�ارات العربي�ة املتح�دة واألردن ،والق�وى
الدولية ،مثل فرنس�ا وروسيا .استطاع خليفة حفرت أن جيمع حوله حل ًفا واسع املشاركة حتى
بات يتم ّتع بدور جا ّد وحمدِّ ٍد يف جملس النواب الذي احتش�د يف رشقي البالد .وأصبح جملس
الن�واب اً
الليب�ي ،كام رفض طلب
مؤثرا بس�بب رفضه املصادق َة عىل االتفاق الس�يايس
فاعًل� ًّ
ّ
املبع�وث األمم�ي إىل ليبيا آنذاك لعقد لق�اء بينهام .9وهكذا أعلن حفرت الذي ظهر يف الس�احة
املحلي�ة وال�رأي العامل�ي عرب قيام�ه بمحاولة االنقالب العس�كري عن إدارته البالد بش�كل
رس�مي ،وبحكم عس�كري من خالل تعيينه وال ًة مكان رؤساء البلديات ا ُملنتَخبني يف رشقي
البلاد ،ويظه�ر تر ّبع حفرت عىل قمة الس�لطة يف رشق�ي البالد بصورة واضح�ة بمكانه الذي
ح�دده لنفس�ه أمام رئيس الربملان النيايب ورئيس ال�وزراء يف الربوتوكول.10كام ّ
أن عناد حفرت
وإرصاره عىل األساليب العسكرية يو ّلد صمو ًدا ومقاومة من قبل اجلامعات الثورية املسلحة
مرسحا لالش�تباكات املس�لحة الثقيلة بش�كلٍ
يومي.
يف املنطق�ة الرشقية ،وتغدو فيه بنغازي
ً
ّ
وإىل جان�ب ذل�ك بدأت اجلامعات املس�لحة يف غريب البالد هي األخ�رى تتحول لتصبح من
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سياس�يا ،وتربز عىل الس�احة السياسية ا ّلتي
الالعبني الفاعلني الذين يملكون الدور احلاس�م
ًّ
أصبح هتيمن عليها األس�اليب العس�كرية .فاجلامعات املسلحة املنظمة يف األصل حتت أسامء
ش�تى يف امل�دن الغربية ،مث�ل طرابلس ومرصاتة وزنتان ،بينام كانت جت�د مكا ًنا هلا داخل هرم
ٍ
جانب،
الرتب العس�كرية الذي يس�تمدّ رشعيته م�ن إدارة احلكم املوج�ودة يف طرابلس من
ٍ
جانب
ب�دأت تتداخ�ل مع النخب السياس�ية والبريوقراطي�ة وتصبح جز ًءا من السياس�ة من
ّ
تش�كل يف ليبيا ،قطاع أمني خارج التوصيفات اهلرمية العسكرية ،وبعيدٌ
آخر .وهلذا الس�بب
11
ّ
كل البعد عن املؤسس�اتية ومراقبة الس�لطتني الترشيعية والتنفيذية .

ٍ
بترصحيات تناهض تركيا أو هتددها ،فردت
وق�د أدىل خليفة حفتر والتحالف الذي يقوده
ٍ
ٍ
قصرية ضمن حدود اآلداب الدبلوماسية.12
ترصحيات
أنقرة عليها حتى هذه اللحظة عىل شكل
فحفتر يريد من ٍ
جهة َق ْطع ُس� ُبل النج�اح أمام املجلس الرئايس الذي تدعم�ه تركيا ،ويريد أن
يطعن باملواقف الب ّناءة التي تتخذها تركيا يف ليبيا من ٍ
جهة أخرى.
متر هبا ليبيا؛ ألنّ�ه البدّ ألي ّ
حل
وأزم�ة القط�اع األمن�ي واحدة من األزمات العميق�ة التي ّ
سيايس أن يعالج ً
أيضا مشكلة الرشعية يف القطاع األمني .لكن مدى رشعية الفاعلني املسلحني
ً
غامضا عىل حدّ تعبري القوى
حاليا ال يزال
من غري اجلامعات املسلحة التابعة للمجلس الرئايس ًّ
يتم من ٍ
جهة فرض حظر األس�لحة عىل القوى املس�لحة التابعة
الدولية واألمم املتحدة .فبينام ّ
للمجل�س الرئ�ايس واجلامعات املس�لحة املناهضة حلفرت إثر حظر األس�لحة املطب�ق عىل ليبيا،
ويتم
تتدفق إمدادات السلاح التي تصل إىل خليفة حفرت من القوى اإلقليمية من دون عائقّ .
يتم يف الوقت نفسه اتخّ اذ اخلطوات
اقرتاح احلل الس�يايس بواس�طة املجلس الرئايس ،ولكن ال ّ
الالزمة لتشكيل اهلرم العسكري بالصورة التي ينص عليها االتفاق السيايس الليبي الذي يقوم
عليه املجلس الرئايس .وتقوم األزمة احلاصلة يف القطاع األمني كذلك بتغذية األزمة السياسية.
ٍ
لوجه مع اهتامات باطلة يطلقها العبون عس�كريون من خارج
وجها
يف هذه احلال تبقى تركيا ً
ٍ
واضحة حلامي�ة مصالح بعض دول
التسلس�ل اهلرمي الس�يايس والعس�كري ،يف إطار مواقف
املنطق�ة يف ليبي�ا .باملقابل تراعي تركيا حدود الرشعية املرس�ومة يف إطار مب�ادرة األمم املتحدة
والتوافقات الدولية لكي تتحاش�ى أن تكون طر ًفا يف األزمة األمنية الراهنة ،وحتاول أن يكون
حاسم
هلا موقع عىل الساحة التي تتمتع فيها اجلهات الفاعلة املحلية واإلقليمية والدولية بدو ٍر
ٍ
من دون أن تبدي احلساسية الالزمة بشأن مراعاة هذه احلدود .ستبقى هذه املشكالت قائم ًة يف
حل ش�املٍ يستأصل مشكلة الرشعية يف القطاع األمني من جذورها ،ويقف اً
ظل غياب ٍّ
حائل
ٍ
بمعزل عن الدول�ة .وغياب احلل هذا
دون رس�م اجلهات الفاعلة املس�لحة احلدود السياس�ية
يؤخر عملية إعادة اإلعامر يف ليبيا ،ويدفع اجلهات الفاعلة املحلية واإلقليمية والدولية لتطوير
تكتي�كات حربية اً
بدل من إستراتيجيات احلل�ول .وتنال العالقات الرتكي�ة الليبية نصيبها من
هذه األزمة ،وتضيق إمكانات التعاون يف القطاع األمني.
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ّ
والتدخالت الخارجية:
تخبّط النظام الدولي

لق�ي املجلس الرئ�ايس واالتفاق الس�يايس الليبي املنبث�ق بمبادرة األمم املتح�دة اً
دعم عىل
األصع�دة كا ّفة :املحلية واإلقليمية والدولية ّ
حلل األزم�ات املذكورة أعاله .ويتمثّل هذا احلل
ٍ
ٍ
واح�د ،وإعادة هيكلة
س�قف
يف التخل�ص من عج�ز اإلدارة عرب اجتماع أطراف النزاع حتت
ليبي�ا يف احلقول السياس�ية والقانونية واألمنية .وحظي االتفاق الس�يايس الليبي بدعم دو ّيل يف
االجتامع�ات الدولي�ة التي ُع ِق�دت يف كانون األول  2015يف مدينة روما بمش�اركة رجاالت
الدولة رفيعي املستوى أمثال وزير اخلارجية الرتكي جاويش أوغلو ووزير اخلارجية األمريكي
ووزي�ر اخلارجي�ة اإليط�ايل .13عالو ًة عىل ذل�ك ،أعربت ال�دول األعضاء يف اجلامع�ة العربية
وتك�رارا يف اجتامعاهتا املختلفة عن دعمها وتأييدها لالتفاق الس�يايس الليبي واملجلس
م�رارا
ً
ً
الرئايس .كام حظيا بدعم منظامت أخرى كاالحتاد اإلفريقي وجملس التعاون اخلليجي ومنظمة
هيأت األرضية
التعاون اإلسلامي .يف حني ُتعدّ األم�م املتحدة اجلهة الفاعلة األساس�ية التي ّ
الت�ي س�اعدت عىل ظه�ور االتفاق الس�يايس الليب�ي واملجلس الرئايس بش�كلٍ فعلي .ولكن
املجل�س الرئايس عجز ع�ن أداء املهمة املتو ّقع منه أداؤها رغم الدع�م الدويل ،وغدا مع مرور
األي�ام جز ًءا من األزم�ة يف ليبيا .ورغم أن املجتمع الدويل ُي ِعدّ املجلس الرئايس الذي يرتأس�ه
الس�لطة الرشعي�ة يف البالد؛ فإن الرساج الذي مل يعرتف بس�لطة خليفة حفتر يف رشقي البالد
ٍ
واضح ضدّ حفرت حتى اآلن ،بقوله" :أنا لس�ت جز ًءا
موقف
بوض�وح امتناعه عن اتخّ اذ
أعل�ن
ٍ
ٍ
أقر بأنّه ٌ
طرف يف النزاع احلاصل يف ليبيا من خالل اجتامعه مع
من املشكلة يف ليبيا" .ومع ذلك ّ
اً
مع�ا وق ًفا متبادل إلطالق
حفتر يف باري�س برعاية رئيس الدولة الفرنس�ية ماكرون ،وإعالهنام ً
النار.
يس�تمد املجلس الرئايس كامل رشعيته من االتفاق الس�يايس الليبي الذي أوش�ك عىل
التغري عرب اللقاءات املتواصلة بزعامة غس�ان سلامة .ويبق�ى اجلدل يف املرحلة الالحقة يف
ظ�ل ه�ذا الوضع حول موقع الرساج اً
قائًم� .باملقابل قيام الرئي�س الفرنيس ماكرون باجلمع
بني حفرت والرساج يف باريس يعني موافقته عىل أن تكون الش�خصية املثرية للجدل حس�ب
ٍ
خطاب يف احل�وار .ويمكن التعليق عىل مبادرة باريس
االتفاق الس�يايس الليبي طر ًفا وحمل
وثيقة هبا منذ ٍ
ٍ
ٍ
فرتة طويلة
عالقة
هذه عىل أهنا مبادرة أسهمت يف حتويل حفرت الذي كان عىل
إىل ش�خصية سياسية .ففرنس�ا بدأت تدعم الوحدات التابعة خلليفة حفرت الذي يدور اجلل
حول رشعيته حس�ب االتفاق الس�يايس الليبي؛ منذ مقتل ثالثة جنود فرنس�يني يف بنغازي
إث�ر س�قوط طائرهتم املروحي�ة  .14إضافة إىل ذل�ك ،التقى حفرت خلال زيارته األخرية إىل
مهمني م�ن البريوقراطية األمنية الروس�ية .15
روس�يا مع وزير الدفاع الرويس ومس�ؤولني ّ
ويف س�ياق م ّتص�ل ،يتبني م�ن قول حفرت" :أنا مع مرص لو قررت ش�يئًا ض�د مصلحة ليبيا"
أن مصر تع�زز وجودها يف رشقي ليبيا  .16كام اس�تضافت اإلمارات العربي�ة املتحدة خليفة

 92ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

العالقات التركية الليبية

م�ر ٍ
ات عديدة ضمن مراس�م رفيعة املس�توى ،وترسبت إىل اإلعلام معلومات تفيد
حفتر ّ
رشق�ي ليبي�ا .أض�ف إىل ذلك ك ّل�ه ّ
أن اعتراف امللك األردين
بتش�كيلها قاع�د ًة عس�كرية
ّ
بخليف�ة حفتر  17كش�ف الغط�اء ع�ن دعم�ه وتأيي�ده
حلفتر ،وه�و الش�خص ال�ذي تتع ّق�د بس�ببه املعضلة �أدلى خليفة حفتر والتحالف الذي يقوده بت�صريحاتٍ
بأن الرساج ال�ذي قال" :لن تناه�ض تركيا �أو تهددها فردت �أنقرة عليها حتى هذه
الليبي�ة .وه�ذا كله يعن�ي ّ
اً
أك�ون جز ًءا م�ن الرصاع يف ليبيا" بات طر ًفا
فاشًل� يف اللحظة على �ش � ��كل ت�ص � ��ريحاتٍ ق�ص � ��ير ٍة �ضمن حدود
الرصاع .وي�ؤدي التزامه الصمت أم�ام انتهاك حدود الآداب الدبلوما�س � ��ية فحفتر يريد َق ْطع ُ�س� � � ُبل النجاح
الرشعية التي رس�مها بنفسه إىل إضعاف مبادرة األمم
�أمام المجل�س الرئا�سي الذي تدعمه تركيا
املتح�دة .وه�ذا األمر يتس�بب يف زرع الش�ك والريبة
يف نفوس اجله�ات الفاعلة املحلية الت�ي تريد أن ت ّتخذ
أساس�ا هل�ا .وتركيا التي تس�عى للبق�اء ضمن ح�دود الرشعية
م�ن رشعي�ة املبادرة األممية
ً
ّ
تش�كلت م�ع املبادرة األممية بش�أن حل األزم�ة يف ليبيا؛ حت�اول أن تتخ�ذ مواقفها يف
الت�ي
أوس�اط اهرتأت فيها املبادرة األممية هلذه الدرج�ة .وبعبارة أخرى يمكن القول ّ
إن جماالت
مهمة االتفاق الس�يايس الليب�ي واملجلس الرئايس
عم�ل تركيا يف ليبي�ا تضيق نتيجة تعطيل ّ
واضحا يف هذا
م�ن قب�ل الالعبني اإلقليميني والدوليين ،وعدم تب ّني األمم املتح�دة موق ًفا
ً
الش�أن.

االنق�سام في م�ؤ�س�سات الدولة وم�شكلة المحاورين:
كانت املشكالت املذكورة سب ًبا يف استنساخ بعض مؤسسات الدولة يف ليبيا وشلل بعضها
ويتس�بب هذا الوضع كذلك بمشكلة طرف احلوار الليبي يف العالقات الرتكية الليبية.
اآلخر.
ّ
فرغ�م اعتراف تركيا باملجلس الرئايس س�لطة رشعية لليبي�ا؛ فإن رشق البلاد بأكمله خارج
س�يطرة املجل�س الرئ�ايس ،وكذلك بعض املؤسس�ات يف الغ�رب ال تعرتف بس�لطة املجلس
جراء
الرئ�ايس .باملقاب�ل أصيب�ت املؤسس�ات التي تعرتف بس�لطة املجل�س الرئايس بالش�لل ّ
االنقس�ام الس�يايس وغي�اب الرقابة واملش�كالت املالية وأس�باب أخرى مش�اهبة .وكان وزير
داخلي�ة املجل�س الرئايس قد قال يف وقت س�ابقّ :
إن وزارة الداخلي�ة "عاجز ٌة حتى عن تغطية
نفقات قرطاس�يتها" .18والعجز عن التواصل مع اجلهات الفاعلة الرضورية من أجل التعاون
الرتكية إىل ليبيا؛
والتنس�يق يف هذا الشأن ،وفرض تأشيرة الدخول (الفيزا) ،وعودة الرشكات
ّ
خيلق مش�كل ًة فيام يتع ّلق بالتعاون التجاري واحلواالت املالية وانتقال األموال بني تركيا وليبيا.
بيد أنّه من الرضوري التش�ديد عىل أن مش�كلة الطرف الليبي يف احلوار هذه مل تكن تعني تركيا
وحدها ،بل كذلك مجيع اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية هي األخرى تواجه هذه املشكلة،
عنرصا
وختتل�ف تركيا ع�ن غريها من القوى الدولية وبعض بلدان املنطقة التي تس�عى لتكون
ً
اً
فاعل يف ليبيا يف أهنا تراعي حدود الرشعية التي رسمتها األمم املتحدة حسبام ذكرنا آن َفا.
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وأفضل مثال عىل األزمة التي س�ببتها مشكلة طرف
تختل � � ��ف تركيا عن غيره � � ��ا من القوى
قس�م ٍ
كبير من املرشوع�ات التي
عجز
هو
ه�ذا
احل�وار
ٍ
الدولي � � ��ة وبع�ض بل � � ��دان المنطقة التي
أي تقدّ ٍم منذ
تب ّنته�ا الرشكات الرتكي�ة يف ليبيا عن إحراز ّ
لاً
ت�سعى لتكون عن�صرًا فاع في ليبيا في ث�ورة ش�باط .ذل�ك ّ
أن تنفيذ ه�ذه املرشوع�ات تتطلب
�أنها تراعي حدود ال�شرعية التي ر�سمتها مراجع�ة تكاليفه�ا وإعادة هيكلتها من قب�ل التكنوقراط
الليبيني ،وتعويض األرضار ا ّلتي تعرضت هلا الرشكات
الأمم المتحدة
يف العدي�د من عنارصه�ا وموادها يف املراح�ل املختلفة،
خيص موض�وع الدفعات ،وضامنة
والتوص�ل إىل تفاهم ّ
ّ
ولك�ن الضبابية يف املواقع اهلرمية ملؤسس�ات الدولة
أم�ن لرشكات يف حال مبارشهت�ا العمل.
ّ
س�يتم توقيعها
بني صفوف الرشعيات املتنافس�ة ،وإثارة اجلدل حول صالحية التوقيعات ا ّلتي
ّ
ّ
تشكل عائ ًقا أمام مراجعة املرشوعات وإعادة هيكلتها .وتبقى إشارات االستفهام تدور حول
نفاذية التوقيعات ح ّتى لو ّمتت إعادة هيكلة املرشوعات من ِقبل مؤسس�ات الدولة بش�كلٍ من
األش�كال ،ألن الس�ؤال عن السلطة السياسية املسؤولة عن املصادقة عىل موضوع الدفعات ال
يزال اً
قائم.
وكيفي�ة توفري األم�ن واألمان للرشكات إذا ما رشع�ت بعملها تظهر أمامنا عىل ش�كل
تم جت�اوز هذه املش�كالت كا ّف�ة .وإىل جانب ذل�ك ،تظهر
إش�ارة اس�تفها ٍم أكبر ح ّت�ى لو ّ
مش�كلة أخ�رى تتمثل يف كيفية إجراء احل�واالت املالية وتناقل األموال بني البلدين يف حال
ج�رى إمت�ام فعالي�ات الرشكات الرتكي�ة يف ليبيا بنج�اح من خالل ّ
ختطي كامل املش�كالت
املطبق عىل
املذك�ورة .فاحلواالت املالية بني البلدين تعدّ أزمة كبرية بس�بب عدم رفع احلظر ّ
املص�ارف يف ليبي�ا ُب َعيد الث�ورة حتى اآلن ،واختالف س�عر الرصف بين املرصف املركزي
والس�وق احلرة بمق�دار أربعة أضعاف .ومن جانب آخر ،كش�فت مش�كلة املحاورين عن
اعتبارا من يوم  25أيلول سنة  2015لدوا ٍع
نفسها مع رشوع تركيا بفرض الفيزا عىل ليبيا
ً
رجحت سياس�ة التصرف برصامة أكرب يف موضوع الرحالت من ليبيا
أمنية  .19فأنقرة ا ّلتي ّ
إىل تركي�ا لدوا ٍع أمنية؛ عاش�ت مش�كلة يف إجياد من حتاورهم بخص�وص تبادل املعلومات
معرض ًة لالنقسام املذكور .وهلذا
واالس�تخبارات بس�بب بقاء البريوقراطية األمنية يف البلد ّ
الس�بب اضط�رت أنقرة التخّ اذ ق�رار فرض الفيزا على ليبيا .فكان ف�رض الفيزا هذا رضب ًة
كبير ًة وموجع ًة على التجارة بني البلدين التي اقترصت عىل جتارة حقائب الس�فر منذ هناية
عائليا أو يف مس�توى
عام  .2014وأصيبت هذه الفعاليات التجارية ا ّلتي يسيرها الليبيون
ًّ
إدارة األعامل الصغرية بالفش�ل واإلخفاق بسبب إجراءات الفيزا ا ّلتي قد متتدّ إىل شهرين.
والليبي�ون الذي�ن كان�وا يفضلون تركي�ا من أجل املعاجلة خ�ارج الوطن إثر اهني�ار القطاع
الصح�يبات�وايتوجه�ونإىلبل�دنأخ�رىبس�ببف�رضالفي�زا.
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فر�ص التعاون في �إعادة �إعمار ليبيا

ٍ
ٍ
متب�ادل يكون ممكنًا ّ
بح�ل جماالت األزمات
تعاون
حت�ول العالق�ات الرتكي�ة الليبية إىل
إن ّ
املذك�ورة آن ًف�ا ،وكل خط�وة ُت َّت َخ�ذ من أج�ل القضاء عىل األزم�ات املذكورة تُس�هم يف تطوير
العالق�ات الرتكي�ة الليبية .وه�ذا يعني أنه جيب اختاذ اخلط�وات الواردة أدن�اه حول إمكانات
حلل املش�كالت اً
التعاون ّ
بدل من انتظار حلها بغية تطوير العالقات الرتكية الليبية .ومن أجل
اخت�اذ هذه اخلطوات يف س�بيل ختطي األزمات وبناء عالقات س�ليمة ينبغ�ي عىل تركيا أن تعري
ليبيا مزيدً ا من االهتامم ،وأن تنوع مصادرها من املعلومات املتعلقة بالس�احة ،وتطور عالقات
أقوى مع القوى اإلقليمية والعاملية الفاعلة يف ليبيا ،وتتبع بني الفينة واألخرى سياس ًة خارجي ًة
استباقي ًة عرب إسرتاتيجيات وحلول تعمل عىل تطويرها .ويف هذه النقطة ستتولد فرص تعاون
أمرا ال مفر منه بعد ثورة شباط إذا
ّ
مهمة بني تركيا وليبيا أثناء عملية إعادة إعامر ليبيا التي باتت ً
ما متت إزالة األزمات املذكورة بإسهام تركي.

عمليات بناء الدولة:20

واضح من جماالت األزمات املذكورة آن ًفا -عجزً ا عمي ًقا يف املجال
تعاين دولة ليبيا -كام هو
ٌ
متفقة عىل أن�ه ال توجد فيها ٌ
ٌ
دولة
الس�يايس واالقتص�ادي واألمني .فجميع األط�راف يف ليبيا
جتمع كل أدوات الس�لطة يف يدها ،وتفرض الرقابة عىل املؤسسات البريوقراطية وقطاع األمن
ٍ
ٍ
وحدات ٌ
موحدة،
لقيادة
أمنية تس�تعمل السلاح املنضبط اخلاضع
واالقتصاد .وال توجد فيها
ٌ
ٍ
إدارية ٌ
ٌ
ٌ
عامة تقدم
وح�دات
قرارات تُل ِزم اجلميع ،وال
سياس�ية قادر ٌة عىل اختاذ
مرجعي�ات
وال
ٌ
ٌ
ٍ
ٌ
س�لطة قادر ٌة عىل تطبي�ق القرارات املتخذة
تلب�ي مطالب رشائح املجتمع ،وال
خدم�ات عام ًة ّ
على الصعي�د العامل�ي يف بلدها .فق�د انحرس اتف�اق رشائح املجتمع حول املس�ائل السياس�ية
نتيجة األزمات السياس�ية العميقة ،وتزعزعت الثقة بمؤسس�ات الدولة جراء تقاعس اجلهات
ٍ
ٍ
فعال�ة ،وصارت قرارات املؤسس�ات القضائي�ة حمل النقاش
خدمات
البريوقراطي�ة ع�ن أداء
واجلدل ،وغدت املجموعات العسكرية التي هي خارج السيطرة صاحبة الكلمة نتيجة تدخل
اجلي�ش يف السياس�ة ،وبدأ الالعب�ون التقليديون يملؤون فراغ الس�لطة يف الدولة عىل الصعيد
املحيل .وهذا العجز والش�لل احلاصالن يف الدولة جعال /جيعالن البلد ً
اً
مالئم النتشار
وس�طا
املخدرات وهتريب البرش والتنظيامت اإلرهابية اإلقليمية والعمليات اإلرهابية خارج احلدود.
فالسياسة يف ليبيا حتتاج إىل عمليات إعادة إعامر املؤسسات العامة وقطاع األمن واالقتصاد.

تتح�دث العناوي�ن أدناه ع�ن آراء مفصلة حول إمكان�ات التع�اون يف موضوعات تتعلق
بقط�اع األمن وقط�اع البنية التحتية والفوقية والقطاع اخلاص والتي تندرج حتت جماالت عجز
الدول�ة يف ليبي�ا .لكن األمر ال�ذي نريد أن نؤكده هنا هو إمكانات التع�اون املحتملة بني تركيا
وليبي�ا يف عملي�ات إعادة اهليكل�ة التي حتتاج إليها ليبيا يف جمال السياس�ة واملؤسس�ات العامة.
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فما من ٍّ
ش�ك أن املجل�س الرئايس الذي ّ
تش�كل بمبادرة األم�م املتحدة يمكن اعتب�اره خطو ًة
باجت�اه بن�اء الدولة .لكنه عند التفكري بأن هذه اخلطوة الت�ي تدعمها تركيا ً
أيضا مل حتقق النتيجة
حاليا ضامنًا لالستقرار يف البالد حتى حيصل
املرغوبة -سيبقى تعزيز مؤسسات الدولة القائمة ًّ
توافق سيايس/جمتمعي ذو مشاركة واسعة .واملواقف البناءة االستباقية التي ستتبناها تركيا من
أجل تعزيز مؤسسات الدولة ستقدم إمكانات التعاون املتبادل بني البلدين .والرشوع يف أعامل
تعزيز مؤسس�ات الدولة يف ليبيا وعىل رأس�ها تلك التي تقدم اخلدمات العامة س�يلقى أصداء
اً
مس�تقبل بني
إجيابي�ة يف ليبيا ،وهبذا الش�كل س�تتولد من أيام األزم�ة احلالية إمكانات التعاون
تركيا واملؤسسات التي تعمل عىل تأمني االستقرار يف ليبيا.

�إعادة هيكلة قطاع الأمن:
ِ
ضعيفين جدًّ ا يف ليبيا بس�بب سياس�ات األمن الت�ي كان يتبعها
بق�ي اجلي�ش والرشطة
معم�ر الق�ذايف .وبات�ت املجموعات املس�لحة الت�ي قامت بالث�ورة تنظ�ر إىل الضباط بعني
الش�بهة؛ ألن اً
قسًم� كبيرً ا م�ن أفراد اجلي�ش مل يشترك يف الثورة ،أم�ا بعد الثورة فش�هدت
تنافس�ا بني أفراد اجليش واملجموعات الثورية يف جمال األمن  .21وش�كل املجلس
العمليات
ً
االنتق�ايل الوطني الذي اس�تلم احلك�م بعد الثورة وحكومة عب�د الرحيم الكيب الوحدات
املدرع�ة الليبي�ة التابعة لرئاس�ة هيئ�ة األركان العامة ،وجمل�س األمن الع�ايل التابع لوزارة
الش�ؤون الداخلية وذلك إلزالة حالة االنحس�ار األمني التي ظهرت بعد الثورةُ .
وض َّمت
الوح�دات الثوري�ة إىل التسلس�ل اهلرم�ي يف الدول�ة بواس�طة الوح�دات املدرع�ة الليبي�ة
وجمل�س األم�ن الع�ايل لتكون ج�ز ًءا م�ن الدولة .ويف ه�ذا اإلطار ُش ِّ
�كلت جمال�س رفيعة
املس�توى ُ
�ورت مرشوعات م�ن أجل إدم�اج أعضاء اجلامع�ات املس�لحة يف الدولة .22
وط ِّ
ولك�ن عندم�ا دخلت السياس�ة الليبية يف فرتة اس�تعامل السلاح أدا ًة للحك�م جراء حماولة
أساس�ا
االنقلاب التي نفذها اللواء حفرت صارت اجلامعات املس�لحة التي كانت موجودة
ً
ج�ز ًءام�ناجلامع�اتالت�يهتمه�امصاحله�ا.
ُو ِض َع�ت اخلط�ط واملرشوعات الت�ي تتعلق بإع�ادة هيكلة قطاع األمن يف ليبي�ا .فعملية
ٍ
ٍ
مبارشة بح�ل األزمة التي ب�رزت يف العديد م�ن املجاالت
صل�ة
إع�ادة اهليكل�ة ه�ذه ذات
ٍ
أعامل تتعلق بإعادة هيكلة اجليش والرشطة وانخراط اجلامعات املس�لحة
املختلفة .وتس�يري
يف الدول�ة واحلي�اة املدني�ة س ُيس�هامن ً
أيض�ا يف حل األزم�ة الليبية  .23وس�يفتح ه�ذا النوع
م�ن األعمال األبواب أم�ام إمكانات التعاون املتب�ادل بني البلدين يف جم�ال األمن والدفاع
حاليا إمكان�ات التع�اون املتعلقة بإع�ادة هيكلة
يف األي�ام القادم�ة .يف ه�ذه النقطة توج�د ًّ
حالي�ا يف طرابلس .إضافة إىل
القط�اع األمن�ي والبريوقراطي�ات األمنية التي تق�وم بعملها ًّ
ذل�ك ،فاملب�ادرات التي س�يتم إطالقه�ا منذ ه�ذه اللحظة لتأمين املس�تلزمات واألدوات
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التكنولوجي�ة الت�ي حتت�اج إليها البريوقراطي�ة األمنية يف جمال الصناع�ة الدفاعية؛ يمكن أن
تس�تمر بش�كل أقوى يف املس�تقبل.

عملية ت�أ�سي�س البنى التحتية والفوقية:

�عيفين ج ًّدا في
بق� � ��ي الجي�ش وال�ش� � ��رطة �ض� � � ِ
ليبيا ب�سبب �سيا�سات الأمن التي كان يتبعها
معمر القذافي وباتت المجموعات الم�سلحة
التي قامت بالثورة تنظر �إلى ال�ض� � ��باط بعين
ال�شبهة لأن ق�س� � � ً�ما كبيرًا من �أفراد الجي�ش
لم ي�شترك في الثورة

إن اس�تثامرات البنى التحتية والفوقي�ة املتأخرة التي
شرُ ِ عَ فيه�ا خالل األي�ام األخرية من عه�د القذايف حتت
إرشاف ابنه سيف اإلسلام مل تكتمل جراء ثورة شباط.
تلب س�وى ٍ
ٍ
بس�يط من
جزء
وبام أن هذه االس�تثامرات مل ِّ
ٍ
بحاجة إىل
احتياجات البالد من البنى التحتية ظلت ليبيا
مرشوعات جدي�دة يف البنى التحتي�ة والفوقية .ومعلوم
أن قيم�ة اتفاقي�ة املرشوعات التي رس�ت مناقصتها عىل
رشكات تركي�ة قب�ل احل�رب األهلي�ة والتي ظل�ت ناقصة مل تكتمل والس�يام يف جم�ال التعمري
والبناء -تقدر بحوايل  18.5مليار دوالر .وبينام تقدر األعامل التي وصلت مرحلة التسليم قبل
احلرب األهلية بـ  4-3مليارات دوالر تقري ًبا ،وبلغت املس�تحقات يف هذه القيمة حوايل 1.5
مليار دوالر .أما قيمة املاكينات واآلالت املرتوكة يف ليبيا ف ُيعتقد أهنا قرابة  1مليار دوالر.

نذك�ر من بين املرشوعات الت�ي ينفذها العديد من الشركات الرتكية الكبيرة؛ بناء املطار
وخط�وط نقل الطاقة واملرشوعات الكهربائية واإللكرتوني�ة امليكانيكية وقنوات الطاقة واملياه
والفن�ادق واحل�رم اجلامعي ومراكز التس�وق واملس�اكن الفخم�ة والطرق ومرشوع�ات البنى
التحتي�ة .24وق�د ُأ ْخ ِل َيت ليبيا خلال الثورة من الرشكات الرتكية الت�ي تنفذ هذه املرشوعات،
اعتبارا م�ن انتخابات  ،2012وتتف�اوض من أجل البدء
لكنه�ا بدأت تعود ش�يئًا فش�يئًا إليها
ً
جمد ًدا يف تنفيذ املرشوعات الناقصة .ولكنه مل ُت َّتخذ خطوات من أجل االستمرار يف تنفيذ قسم
كبير م�ن املرشوعات من حيث توقفت باس�تثناء مشرو ٍع أو مرشوعني بد ًءا م�ن عام 2012
اً
وصول إىل عام  2014حيث مت�ت حماولة االنقالب
حي�ث ع�ادت الرشكات الرتكية إىل ليبي�ا
بقيادة خليفة حفرت ،وذلك بس�بب مش�كالت بنيوية جئنا عىل ذكرها آن ًفا ،أو بسبب مشكالت
تقني�ة .فأدت حماولة االنقالب التي نفذها حفرت عام  2014إىل أن ترتك الرشكات الرتكية ليبيا
م�رة ثاني�ة .كام كانت التهدي�دات املوجهة إىل الرشكات الرتكية من قب�ل حكومة عبد اهلل الثني
التي هي حتت تأثري خليفة حفرت يف شباط  2015سب ًبا يف توتر الرشكات الرتكية.25
ال ّ
ش�ك أن تركي�ا التي تع�د واحد ًة من البل�دان التي برزت باس�تثامراهتا يف البن�ى التحتية
دورا اًّ
مهم يف إنش�اء البنية
والفوقي�ة يف املنطق�ة خالل األعوام اخلمس�ة عرش األخرية؛ س�تؤ ّدي ً
ف�ورا من أجل العمل عىل
التحتي�ة والفوقي�ة يف ليبي�ا .يف هذه النقطة ينبغ�ي عىل تركيا أن تبادر ً
تنفي�ذ املرشوع�ات التي مل تكتم�ل يف ليبيا وتطوير مرشوعات مس�تقبلية اً
بدل م�ن انتظار حل
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ً
سياس�ة استباقي ًة مع األخذ باحلسبان جماالت األزمات
األزمات املوجودة يف ليبيا .فاتباع تركيا
ريا يف حل األزمات.
املذك�ورة أعاله لن يزعج صناع القرار يف ليبيا ،كام أنه س�يقدّ م إس�ها ًما كب ً
ٌ
حاجة إىل تش�ييد الطرق بني املدن والس�كك احلديدية بني امل�دن القريبة يف رشق البالد
فهن�اك
وغرهبا وجنوهبا ،وإن مل تكن يف مجيع أنحائها ،واملطارات واملوانئ والوحدات السكنية واألبنية
العامة ،وتنفيذ العديد من املرشوعات الكبرية املش�اهبة .كام أن البدء يف تنفيذ مرشوعات البنية
س�ي َعدّ
التحتي�ة والفوقي�ة التي مل تكتمل يف هذه املجاالت سيس�هم يف عملية إعادة إعامر ليبياُ ،
ً
أيضا أرضية انتعاش االستثامر يف قطاع اإلنشاءات عىل نطاق صغري ومتوسط .ومن جانب آخر
سوف يقدّ م إمكانية لتطوير مرشوعات مشرتكة مستقبلية يف هذه املجاالت .فينتعش السوق يف
ناحية ،وتنشط عالقات االسترياد والتصدير بني تركيا وليبيا من ٍ
ٍ
جهة أخرى.
ليبيا من

انتعا�ش ال�سوق الحرّة:
كان�ت ليبيا واحد ًة من أفقر بلدان العامل قبل اكتش�اف البرتول فيه�ا ،وكانت الصناعة فيها
معدوم�ة عىل وجه التقري�ب ،ومل تكن فيها رشحية من املبادري�ن ،وكان النظام املرصيف متخل ًفا
ج�دًّ ا .يق�ول اخلبري االقتصادي بنيامين هيغينز الذي كلفته األمم املتح�دة بإعداد خطة تنموية
يف ليبي�ا بعد االس�تقالل" :إن ليبي�ا ٌ
دولة جيتمع فيها مجي�ع العنارص التي تعرق�ل التطور ضمن
نموا مس�تدا ًما بش�كلٍ من األشكال فذلك يعني بوجود أملٍ
حدودها .وإذا حدث أهنا حققت ًّ
موضوعا هلذا الكالم إىل
حول ليبيا من أن يك�ون
ً
م�ن أجل دول العامل" .ولك�ن البرتول الذي ّ
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أه�م اقتص�ادات البترول يف العامل؛ ب�دأ ُي َ
ذكر يف األجندات م�ن قبل اإليطاليين عام .1940
س�ن التنظيامت القانونية
وح�دِّ دت رشوط التنقي�ب عن حقول النفط واس�تخراجه عن طريق ّ
ُ
ُ
ِ
الالزم�ة بفض�ل (قان�ون البرتول) ال�ذي أصدر ع�ام  1955يف ليبيا التي نالت اس�تقالهلا عام
 .1951وم�ع الق�رارات التي خُّ ِ
اتذت عام  1960س�يطرت الدولة عىل كام�ل حقول البرتول
س�دة احلكم مع ثورة  1969ش�دد رقابة الدولة عىل البرتول.26
يف البلد .وملا وصل القذايف إىل ّ
فتطور االقتصاد يف ليبيا بصورة يرتكز عىل القطاع العام وفق نموذج الدولة العلامنية الثالثة التي
سّم�اّ ها (اجلامهريية) ،والتي هي تقييم خاص به جيمع بني االشتراكية والقومية واإلسلاموية،
نسبيا يف إطار مرشوع (ليبيا الغد) الذي أطلقه
ومل يتطور القطاع اخلاص .تطور القطاع اخلاص ًّ
س�يف اإلسلام منذ مطلع األلفيني�ات ،لكن النش�اط الكبري احلقيقي للقط�اع اخلاص حصل
بعد الثورة خالل عامي  .2013-2012لكن هذا النش�اط واالنتعاش ظل بدوره اً
عقيم جراء
استجرار البالد مرة أخرى إىل حروب أهلية منذ أواسط .2014
تطورا بالتناسب مع حل األزمات
من املؤكد أن الرشكات الصغرية واملتوسطة سوف تشهد
ً
يف ليبي�ا عندما ُيدار القطاع اخلاص بمبادة األش�خاص أو اجلامعات عىل خالف القطاع العام.
والعالق�ات املتبادل�ة التي س�يتم بناؤه�ا اآلن بني ليبيا الت�ي دخل فيها القط�اع اخلاص مرحلة
ٍ
ٍ
واس�ع يف
تعاون
خاصا قو ًّيا -س�وف متهد الطريق أمام
التش�كل وبني تركيا التي متلك ً
قطاعا ًّ
املتأسس�ة يف بنية اجلامعات
املس�تقبل .وعندما تأخذ الرشكات الليبية مكاهنا يف التكنوباركات ّ
الرتكي�ة س�تكون الفرصة أمامه�ا متاح ًة ألن تتعرف ع�ن قرب عىل الس�وق يف تركيا ،وتراقب
ع�ن كثب كيف يتم تب�ادل اخلربات بني اجلامع�ات والرشكات اخلاصة ،وكي�ف تدعم الدولة
الشركات الصغيرة واملتوس�طة .وهكذا س�تُؤَ َّمن بيئة مناس�بة من أجل دراس�ة ماهي�ة النظام
اإليكولوجي للعمل يف القطاع اخلاص يف تركيا ،وإمكانات االستثامر املتبادل .أضف إىل ذلك
أن تش�جيع املس�تثمرين الليبيني عىل االس�تثامر يف تركيا بعد انحسار فرص اس�تثامرهم يف ليبيا
بسبب احلروب ،وذلك من خالل تقديم التسهيالت يف موضوع الفيزا واإلقامة -سوف خيلق
ف�رص التع�اون بني تركيا وليبيا يف األع�وام املقبلة .ويمكن أن نقول :إن جتارة حقائب الس�فر
والسياحة الصحية التي كادت أن تتوقف بسبب فرض الفيزا سوف تشهد مزيدً ا من االنتعاش
عندما تغدو تسهيالت الفيزا حقيقة.

المجال الثقافي والمجتمع المدني:
إن األوارص التارخيي�ة الت�ي تربط بني البلدين ربام هي أهم ما يميز العالقات الرتكية الليبية
ع�ن العالق�ات الليبية مع ال�دول األخرى .وهلذا الس�بب جيب تأكيد ه�ذه األوارص التارخيية
م�ن أجل التع�اون بني البلدي�ن .وعند األخذ باحلس�بان أن املراجع الرئيس�ة التي ختص 500
عام األخرية من تاريخ ليبيا موجودة يف األرش�يف العثامين ،وأن اً
ريا من األرش�يف يف
قسًم� كب ً
ليبيا باللغة العثامنية -تتولد احلاجة املاس�ة لدراس�ات األرش�يف .فالقيام بدراسات األرشيف
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وإجراء األبحاث األكاديمية املتعلقة بتاريخ ليبيا بشكل ممنهج عىل املدى الطويل سوف يؤدي
مهمة .ويبقى توجه مؤسسة التاريخ الرتكي وكليات التاريخ يف اجلامعات واملؤسسات
إىل نتائج ّ
األكاديمية املشاهبة نحو كتابة تاريخ ليبيا يف هذا املجال اًّ
مهم جدًّ ا من منظور كتابة التاريخ الليبي
معلوم مل
والرؤي�ة الرتكية اخلاصة بليبيا عىل حد س�واء .ثم إن األدبي�ات الثقافية الرتكية كام هو
ٌ
تُن َق�ل بام في�ه الكفاية إىل العامل العريب عام ًة وليبيا خاصة .فالقي�ام بأعامل تعريفية متبادلة إلزالة
اهلوة الكبرية بني البلدين يف جمال التاريخ والسينام واألدب واإلعالم والفلسفة واألمور الثقافية
الصالت التارخيية واملصالح االقتصادية.
املش�اهبة -سيأخذ العالقات بني البلدين إىل أبعد من ِّ
ٍ
خطوات مثل تنظيم املع�ارض يف ليبيا للتعريف بالكت�ب املرتمجة من الرتكية إىل
وم�ن هن�ا فإن
العربية ،وإقامة املهرجانات السينامئية ،وزيادة عدد اجلرائد واملجالت التي تتحدث عن تركية،
وترمج�ة الكت�ب واملجالت التي تتحدث ع�ن ليبيا إىل اللغة الرتكية -س�وف تؤدي إىل تفاعلية
طورا جديدً ا.
متبادلة يف النظام اإليكولوجي الثقايف الليبي الذي دخل ً

الخاتمة:
تشهد ليبيا أزمة سياسية وعسكرية وجمتمعية واقتصادية عميقة منذ أواسط  .2014فالفاعلون
العس�كريون والسياس�يون واملجتمعيون الذين ظهروا يف هذه الفرتة يشكلون حتالفات فيام بينهم،
ويزعمون الرشعية مستفيدين من الثغرات القانونية التي هي سبب األزمة .ويف أوساط بات فيها
السالح أداة السياسة باءت حماوالت األمم املتحدة حلل األزمة الليبية بالفشل .ويقف خليفة حفرت
عائ ًق�ا أم�ام حكومة الوفاق الوطني واملجل�س الرئايس الذي اعرتفت به األم�م املتحدة واجلهات
الفاعلة الدولية سلط ًة رشعي ًة يف ليبيا؛ لتنفيذ أعامهلا يف رشق البالد ،ويعرقل احلل السيايس برعاية
األم�م املتحدة .والعجز احلاصل يف تطبيق حظر األس�لحة املفروض على ليبيا عىل احلدود الليبية
املرصية ينخر مس�اعي احلل وجيعلها تذهب س�دى .واملؤسس�ات املهرتئة يف األصل يف دولة ليبيا
صارت مشلول ًة بني مزاعم التنافس عىل الرشعية.

وقد تفادت تركيا أن تكون طر ًفا يف األزمة منذ اندالعها ،ودعمت املساعي الرامية حلل املشكلة
سياس�يا .وبام أن إخفاق مبادرة ّ
احلل التي أطلقتها األمم املتحدة والتي التزال مس�تمرة منذ عامني
ًّ
بسبب العراقيل التي وضعتها بعض دول املنطقة وبعض الفاعلني املحليني أدت إىل مشكلة السلطة
يف ليبيا -فإن حركة بلدان قوية يسودها االستقرار مثل تركيا تقيدت ،ويف ظل هذا الوضع فضلت
دبلوماس�يا لتحقيق االس�تقرار عىل أن تكون طر ًفا يف احلرب بالوكالة التي
تركيا أن حتل املش�كلة
ًّ
تس�ارعا
�ن عىل أيدي مجاعات نفعية تنتهز األزمة الليبية .فالعالقات الرتكية الليبية ستكتس�ب
ً
ت َُش ّ
ريا عندما يتم حل األزمة بالوس�ائل الدبلوماسية وإن بدت معرقل ًة يف ظروف األزمات احلالية،
كب ً
وستزداد إمكانات التعاون يف جمال إعادة بناء الدولة الليبية وإعادة هيكلة قطاع األمن وتشييد البنى
احلرة واملجال الثقايف واملدين .ولكن اخلطوات التي سيتم اختاذها
التحتية والفوقية وانتعاش السوق ّ
بخصوص تعزيز القطاعات املبينة تعني يف جانبها األسايس تعزيز العالقات بني البلدين.
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الهوامش والمصادر :
 1 .1أورهان كولو أوغلو 500 ،عام على العالقات التركية الليبية( ،مركز الدراسات اإلستراتيجية ،أنقرة،
.)2007
مفصل حول الموضوع انظر :سليم م .بولمة ،وأفق أولوطاش ،وطه أوزهان ،وموغه
 2 .2من أجل تقييم
ّ
مقص الغرب والقذافي( ،تقرير ستا ،إسطنبول.)2011 ،
كوجوك كلش ،ليبيا بين شعبتَي
ّ
 3 .3من أجل مزاعم التنافس على الشرعية في ليبيا في السياسة الليبية؛ انظر :أمر اهلل ككي ّلي،
"السياسة الليبية من محاولة حفتر االنقالبية إلى مسودة حلول األمم المتحدة" ،تحليالت ستا ،عدد
( ،142شباط .)2016
" 4 .4زيارة وزير الخارجية جاويش أوغلو إلى ليبيا" ،وزارة الشؤون الخارجية 30 ،أيار .2016
 5 .5من أجل مثال عن االنتقادات الموجهة لـحكومة الوفاق الوطني انظر" :حكومة الوفاق تواجه مخاطر
التهويد اإلجباري للعملة" ،ليبيا المستقبل 21 ،تشرين الثاني .2016
" 6 .6كوبلر يحاول إقناع مجلس النواب بتأييد اتفاق الصخيرات" ،الموقع اإللكتروني اإلخباري  ،24في 24
كانون الثاني  .2016من أجل مثال عن عدم مصادقة مجلس النواب على حكومة الوفاق الوطني انظر:
"رفض البرلمان حكومة الوفاق يكرس سياسة االنقسام" ،تي ري تي العربية 24 ،أغسطس .2016
 7 .7كل بل ٍد يبدي دعمه لحفتر بأشكال مختلفة .من أجل اإلمارات العربية المتحدة انظر" :هل لإلمارات
العربية المتحدة قاعدة عسكرية في شرق ليبيا؟" ،مراقب الشرق األوسط 6 ،تشرين الثاني ،2016
does-the-uae-have-a-military-/06/11/https://www.middleeastobserver.org/2016
( ،base-in-eastern-libyaتاريخ الزيارة 10 :شباط .)2017
 8 .8من أجل معلومات مفصلة حول خليفة حفتر انظر :باراك بارفيKhalife Haftar: Rebuilding" ،
 ،"Libya from 37 the Top Downمعهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى ،عدد ( ،22آب
.)2014
" 9 .9حفتر يرفض لقاء كوبلر لتهميشه دور الجيش" ،العربية 8 ،أيار .2016
 1010نسخة من الصوة التي وصلت إلى الكاتب وكان فيها حفتر يجلس أمام رئيس المجلس الرئاسي
ورئيس الوزراء الذي ع ّينه عبد اهلل الثني في البروتوكول.
 1111من أجل معلومات أوفى عن عمليات تشكل قطاع األمن في ليبيا بعد الثورة انظر :وول فارم الجر
وبيتر كول" ،السياسة في لغة مختلفة :المصالح المتصارعة في القطاع األمني بليبيا" ،الترجمة:
أمر اهلل ككي ّلي وعلي مراد قورشون SAS ،و  ،ORDAFعدد .)2015( ،11
 1212من أجل مثال عن الموضوع انظر" :إجابة المتحدث باسم وزارة الخارجية طانجو بيلغيج عن
سؤال حول تصريحات رئيس وزراء الحكومة االنتقالية الليبية عبد اهلل الثني ضد بلدنا" ،وزارة الشؤون
الخارجية 19 ،شباط http://www.mfa.gov.tr/sc-4_-19-subat-2015_-disisleri- ،2015
bakanligi-sozcusu-tanju-bilgic_in-libya-gecici-hukumeti-basbakani-abdullah( ،el-seni_nin-ulkemizin.tr.mfaتاريخ الزيارة 10 :شباط .)2017
" 1313وزير الخارجية جاويش أوغلو يشارك في اجتماع وزراء الخارجية للحديث عن ليبيا في روما" ،الموقع
الرسمي الخاص بوزارة الخارجية 13 ،كانون األول http://www.mfa.gov.tr/disisleri- ،2015
bakani-cavusoglu-roma_da-libya-konulu-disisleri-bakanlari-toplantisina( ،katildi.tr.mfaتاريخ الزيارة 10 :شباط .)2017
" 1414هجمات ليبيا :جنود فرنسيون يلقون حتفهم إثر سقوط طائرة مروحية" ،بي بي سي نيوز 20 ،تموز
.2016
" 1515هجمات ليبيا :جنود فرنسيون يلقون حتفهم إثر سقوط طائرة مروحية" ،بي بي سي نيوز 20 ،تموز
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.2016
" 1616أنا مع مصر لو قررت شيئًا ضد مصلحة ليبيا" ،يوتيوب 3 ،أيار .2015
" 1717حفتر ليبيا يسعى لتدريب قواته في األردن " ،ذي أرب ويكلي 24 ،نيسان .2015
" 1818أجندة ليبيا" ،ليبيا  24تي في ،يوتيوب 29 ،تشرين الثاني .2016
" 1919تركيا تفرض الفيزا على ليبيا" ،حرِّي ّيت 26 ،آب .2015
 2020إن مفهوم "عمليات بناء الدولة" المستعمل هنا يأتي بالمعنى المتداول به في اللغة التركية
اليومية وال يدخل في إطار نقاشات (بناء الدولة) التي تجري في األدبيات العالمية .وعلى الرغم من أن
تحليالت انطال ًقا من
مفاهيم مثل (الدولة الفاشلة) و( بناء الدولة) تخلق نقاشات بناءة ج ًّدا فإن كتابة
ٍ
هذه المفاهيم تتطلب أسلوبًا مختلفًا لم نرجح استعماله في هذه الدراسة التحليلية.
 2121لقاء خاص مع نائب وزير الدفاع الليبي األسبق خالد شرف (طرابلس ،نيسان .)2016
 2222لقاء خاص مع المتحدث األسبق باسم هئية األركان العامة الليبية علي شيخ (طرابلس ،نيسان
.)2016
 2323لقاء خاص مع رئيس  LPRDمصطفى صقيزلي (إسطنبول ،نيسان .)2016
" 2424ضوء أخضر على مشروعات األتراك التي لم تكتمل والتي تقدر قيمتها بـــ 18.5مليار دوالر" ،ح ّري َّيت،
 31أيار  .2016من أجل المشروعات االستثمارية للشركات التركية في ليبيا انظر" :أي المشروعات
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