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 وألن العالقات تستند إىل خلفية، تتناول هذه الدراسة العالقات الرتكية الليبية:ملخص
 كام تناولت...م1551 تارخيية عميقة فقد أشارت الدراسة إىل مراحل هذه العالقة منذ عام
ّ
وركزت عىل
،م وبعدها2011  شباط/ فرباير17 سياس َة تركيا جتاه ليبيا خالل ثورة
ّ .التطورات األخرية
،وأكدت الدراسة دعم تركيا طوال مجيع هذه املراحل احللول السياسية
 وهو ما ظهرت آثاره يف،وحتى االتفاق األمني مع حكومة الوفاق جاء خدمة هلذا الغرض
.مؤمتر برلني الذي مل يكن لينعقد لو استطاع حفرت السيطرة عىل طرابلس
*نائب عن حزب
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واملبعوث اخلاص
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Turkish-Libyan Relations: A Historical
Perspective and Modern Analysis
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ABSTRACT The current study deals with Turkish-Libyan relations. As relations
are based on a deep historical background, the study has pointed to its stages since
1551. Also, the study deals with Turkish policy toward Libya during and after the
17 February revolution. It focused on the last developments. The study confirmed
Turkey’s support for political solutions in Libya during all these stages. Even the
security agreement with (Al-Wefaq) National Accord government came to serve the
same aim. The agreement’s effects appeared in the Berlin conference, which would
not have taken place if Haftar was able to control Tripoli.
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مدخل:
تستند العالقات بني تركيا وليبيا إىل خلفية تارخيية عميقة ،ووف ًقا هلذا العمق املستمر
بشكل قوي والذي لفت انتباه الرأي العام -و ّقعت تركيا وليبيا يف  27نوفمرب /ترشين
الثاين  2019اتفاقية حتديد مناطق الصالحية البحرية ،ومذكرة تعاون يف جمال األمن والدفاع
دخلت ح ّيز التنفيذ يف الفرتة بني  21 - 5ديسمرب /كانون األول 2019م ،بعد موافقة
الربملان .وبنا ًء عىل مذكرة التفاهم هذه ،كان تفويض الربملان الرتكي لرئاسة اجلمهورية
حارضا مرة أخرى عىل األجندة.
بإرسال قوات إىل ليبيا يف  2يناير /كانون الثاين 2020
ً

متتلك العالقات الليبية الرتكية تارخيًا عمره  500سنة ،وهي من أندر العالقات الثنائية
التي استمرت طوال هذه الفرتة التارخيية املمتدة ،وقد أ ّدى امتداد العالقات الثنائية بني
البلدين منذ القرن السادس عرش إىل إضفاء شعور عميق باملسؤولية يف سياسة تركيا جتاه
ليبيا .إذ أرادت تركيا أن تكون من اجلهات الفاعلة البنّاءة يف السياسة الليبية ،واختارت أن
دورا رائدً ا يف إهناء الرصاع واألزمات ،وقد أعطت األولوية للتفاوض السيايس ً
بدل
تؤ ّدي ً
من استخدام الوسائل العسكرية.
ومنذ طرح مبدأ "محاية املدنيني" يف ثورة  2011وحتى الرصاعات التي اندلعت يف مايو/
أيار  2014بذلت تركيا كل اجلهود إلعادة هيكلة البالد بعد الثورة .عندما بدأت النزاعات
يف مايو /أيار  2014دعمت تركيا مبادرة األمم املتحدة حلل األزمة سياس ًّيا ،ودعمت
االتفاقية السياسية الليبية واملؤسسات التي ظهرت يف هناية عام  2015لكن األزمة الليبية
انتقلت إىل أبعاد خمتلفة مع رفض حفرت ّ
كل االتفاقيات ،واإلرصار عىل احلل العسكري،
ومهامجة طرابلس يف  4إبريل /نيسان 2019م.

ومن خالل متابعة تركيا لألزمة الليبية عن كثب منذ  ،2014أدركت تركيا أهنا يف حال
تركت حكومة الوفاق بدون دعم يف مواجهة هجوم حفرت ،فسوف تضيع كل جهود التسوية
السياسية يف ليبيا ،وستدخل البالد يف أزمة شديدة ،ولذلك اختذت خطوات التعاون الالزمة
مع حكومة الوفاق .وأوقفت اخلطوات التي اختذهتا تركيا مع حكومة الوفاق تقدّ م حفرت،
وجعلت اخلطوات الرتكية املفاوضات السياسية يف برلني واقعيةّ .
يوضح
إن هذا البحث ّ
تاريخ العالقات بني تركيا وليبيا ،ويق ّيم بشكل مفصل سياسة تركيا جتاه ليبيا منذ الثورة،
مرورا بأزمة  4إبريل /نيسان  ،2019إىل ما بعد مؤمتر برلني .2020
ً

الروابط التاريخية بين تركيا وليبيا

بدأت العالقة بني الدولة العثامنية وليبيا يف النصف الثاين من القرن السادس عرش
امليالدي ،واستمرت عرب مراحل خمتلفة حتى اليوم .يف عام 1551م ،طلب أهل طرابلس
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املساعدة من الدولة العثامنية ملواجهة هجامت قراصنة القديس يوحنا ضد طرابلس حتت
سرتوزي .بناء عىل ذلك ،ك ّلفت الدولة العثامنية مراد أغا للقضاء عىل قراصنة
قيادة ليون
ّ
1
القديس يوحنا ،وهكذا بدأت العالقات الرتكية الليبية.

أوضح ،جذب ظهور اجليوش العثامنية بوصفها قوة صاعدة انتباه الليبيني
وبعبارة ّ
املسلمني الذين كانوا بحاجة إىل احلامية ضد الغرب ،وطلب الليبيون احلامية من الدولة
العثامنية .وال يزال املسجد الذي بناه القائد العثامين مراد آغا ،موجو ًدا يف منطقة تاجوراء
رمته ّ
مؤخ ًرا الوكاالت احلكومية الرتكية .عندما بدأ الفاعلون املحليون
يف طرابلس ،وقد ّ
يف اكتساب السلطة يف املسار املعتاد للتاريخ العثامين 2اكتسب املمثلون املحليون السلطة يف
طرابلس ابتدا ًء من النصف الثاين من القرن السابع عرش ،ومنذ بداية القرن الثامن عرش
ني ،وبقيت عالقة
أصبح القرمانليون -وهم ساللة حملية من دولة طرابلس -احلكّام احلقيق ّي َ
3
إسطنبول مع طرابلس عىل الورق فقط.
ويف إطار إصالحات التنظيامت ،وضعت اإلدارة العثامنية ،التي أعادت هيكلة منظامهتا
املركزية واإلقليمية ،وزادت سيطرهتا عىل املحافظات -دولة طرابلس حتت سيطرة
احلكومة املركزية مرة أخرى ،وذلك بإهناء إدارة حكم القرامانيل يف طرابلس 4.توصف هذه
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اإلصالحات يف طرابلس ،وهي امتداد طبيعي لعملية إعادة هيكلة الدولة العثامنية ،بأهنا
املدون يف أثناء حكم القذايف يف ليبيا ،بل ُو ِصفت بأهنا "إمربيالية
"احتالل عثامين" يف التاريخ ّ
دموية" 5.وبعبارة أخرى ،ينقسم وجود الدولة العثامنية يف ليبيا إىل جزأين يف كتابة التاريخ
املحيل وكتابة التاريخ الدويل يف ليبيا والفرتة التي تيل وصف التنظيامت بأهنا احتالل .ومن
املؤكّد أن هذا االجتاه يف التاريخ يرتبط ارتبا ًطا وثي ًقا بالسياسة الداخلية واخلارجية املتّبعة
خالل فرتة القذايف.
فإنا زادت من فعاليتها
مع الرتتيبات التنظيمية التي قامت هبا اإلمرباطورية العثامنيةّ ،
يف والية طرابلس الغرب 6،املعروفة باسم ليبيا ،لكنها اضطرت لالنسحاب من املنطقة يف
مهمة
ستعمل يف الفرتة العثامنيةّ ،إل أن ثالث مناطق ّ
عام  .1912رغم أن اسم ليبيا مل ُي َ
ِ
يف ليبيا اليوم جتتمع حتت اهليكل اإلداري نفسهُ .أد َير لواء بنغازي ولواء ّفزان بصفتهام
ِ
ِ
ِ
تابعتني ملحافظة طرابلس الغربّ .
وتدل حقيقة إرسال حكام املقاطعات
إداريتني
وحدتني
املعينني يف بنغازي وفزان من خمتلف حمافظات العثامنيني يف األناضول والبلقان -عىل أن
الدولة مل مت ّيز دولة طرابلس عن واليات أخرى ،بصفتها جز ًءا من الدولة العثامنية 7.عندما
غزا اإليطاليون طرابلس عام  ،1911مل يتمكن العثامنيون من إرسال مساعدات عسكرية
إىل طرابلس ،سواء عن طريق الرب أم البحر؛ ألن بحر إجية كان حتت سيطرة اإليطاليني،
وكانت مرص حتت سيطرة اإلنكليز الذين كانوا متحالفني مع اإليطاليني .وبسبب الثورات
واألزمات يف مناطق أخرى من اجلغرافيا العثامنية والفوىض يف العاصمة -قررت الدولة
العثامنية منح احلكم الذايت لشعب طرابلس من خالل التوقيع عىل معاهدة "أويش" يف عام
 ،1912وبعبارة ُأوضحُ ،أ ِ
جبت الدولة عىل االنسحاب من طرابلس 8.يف هذه العملية،
يشري توجه القائد الدرزي اللبناين األمري شكيب أرسالن من بريوت 9واملرصي الرشكيس
عزيز عيل املرصي 10من مرص للمساعدة يف مقاومة ليبيا -إىل أن مجيع املناطق التي كانت
تعيش داخل الدولة العثامنية كانت ترى ّ
أن ليبيا جزء من الوطن العثامين .من ناحية أخرى،
رغم أن حممد كرد عيل أظهر ً
واضحا
ميول قومية عربية يف ذلك الوقت يف سوريا ،إال أنّه كان
ً
يف دعمه للدولة العثامنية يف حروب البلقان ،وضد غزو ليبيا ،كام ظهر يف جملة املقتبس ،وهذا
11
يثبت أن الرشعية للدولة العثامنية كانت ال تزال موجودة يف املنطقة.
عىل الرغم من املقاومة ُأ ِعيد بناء ليبيا حتت احلكم اإليطايل حتى عام  ،1951يف حني
أعيد بناء طرابلس وف ًقا للعامرة اإليطالية ،كام أعيد توطني العديد من املواطنني اإليطاليني يف
ليبيا ،و ُط ِرد الليبيون إىل حدٍّ كبري من احلياة االجتامعية والسياسية والتجارية .ولكن املوقف
املقاوم منع من تشكيل نخبة متكاملة مع إيطاليا ،تعمل مع اإليطاليني ،حيث اختفى التأثري
الكامل لالحتالل اإليطايل يف فرتة ما بعد االستعامر 12.عىل الرغم من وصول العالقات
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بني تركيا وليبيا تقري ًبا إىل حدّ اإلهناك خالل
ف��ي ع��ام  ،1949داف��ع الممثّ��ل
الغزو اإليطايل ،فإن النخبة العثامنية يف ليبيا
استمرت يف محل صورة إجيابية عن تركيا،
الدائ��م لتركيا ف��ي الأم��م المتحدة
وفرتة ما بعد االستقالل ،ويمكن أن نفهم
عدن��ان ك��ورال� ،ض��د الر�أي ال�س��لبي
ذلك عندما نعرف أن أول رئيس لألركان
لبريطاني��ا بخ�صو���ص ا�س��تقالل
للجيش الليبي الذي تشكل يف برقة ،هو
ليبي��ا ،ودع��م ا�س��تقالل ليبي��ا
عمران يشيلتاش ،وأول رئيس للوزراء
وأول وزير
هو سعد اهلل كولو أوغلوّ ،
13
للخارجية هو عبدالسالم البوصريي ،وكلهم قد انتقلوا من تركيا.

عبت عن دعمها الستقالل ليبيا يف الساحة الدولية ،إذ
ويمكننا القول ً
أيضا إن تركيا ّ
زادت تركيا من دعواهتا ألجل استقالل ليبيا .يف عام  ،1949دافع املم ّثل الدائم لرتكيا يف
األمم املتحدة عدنان كورال ،ضد الرأي السلبي لربيطانيا بخصوص استقالل ليبيا ،ودعم
استقالل ليبيا.

بني عامي  1948و ،1952شكّلت ليبيا أحد أهم موضوعات املناقشة ،ودافع اجلمهور
الرتكي بحامس عن استقالل ليبيا 14.وبني السنوات  1969-1951أبقت إدارة امللك
الحظ تعاون غري عادي أو معارضة.
إدريس العالقات مع تركيا يف املستوى املعتاد ،ومل ُي َ
وبسبب العديد من املشكالت السياسية واالجتامعية واالقتصادية واإلدارية التي ظهرت
خالل فرتة امللك إدريس ،ازدادت االنتقادات للملك .ودخلت العالقات الرتكية الليبية
مرحلة خمتلفة عندما قامت جمموعة من تشكيالت الضباط داخل اجليش باإلدارة العسكرية
15
يف مرص بالتمرد عام .1969

متردت ،وانتقلت العالقات الرتكية الليبية
كان القذايف هو الذي يقود املجموعات التي ّ
مع هذا التغيري من مكان إىل آخر .إذ وقف نظام القذايف عام  1974يف مواجهة احلصار
دعم لوجست ًّيا
االقتصادي املفروض عىل تركيا بعد التدخل الرتكي يف قربص ،وقدّ م القذايف ً
لرتكيا .واستمر هذا اجلو اإلجيايب بني السنوات  1982-1977حيث تضاعفت األنشطة
التجارية بني تركيا وليبيا أربع مرات .وزادت أنشطة رشكات املقاوالت الرتكية يف ليبيا
بشكل كبري ،وقد ُس ِّجل وجود  120ألف عامل تركي يف ليبيا عام  .1984إضافة إىل ذلك
استضاف القذايف أعضاء من منظمة أصالة ،ومنظمة حزب العامل الكردستاين PKK
أيضا موقف تركيا يف أزمة اخلليج .ومع ذلك ،ا ّدعى يف ذلك أن هناك
اإلرهابية ،كام انتقد ً
عالقات تارخيية عميقة بني الشعب الرتكي والشعب الليبيً ،
قائل "إنه حيب األتراك وال
يريدهم أن يقعوا يف اخلطأ" 16.شهدت العالقات التجارية بني تركيا وليبيا حركة كبرية يف
ربيع 13 2020
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دورا
أواخر التسعينيات ،وبداية األلفية الثالثة ،ويف تلك السنوات أ ّدى املقاولون األتراك ً
مهمًّ يف صناعة البناء والتشييد يف ليبيا ،ومن َث ّم وصلت التجارة بني تركيا وليبيا إىل أرقام
مهمة جدًّ ا.
ّ
وبحلول عام  ،2010و ّقعت حوايل  200رشكة تركية عاملة يف تركيا اتفاقيات ألكثر من
 300مرشوع بقيمة إمجالية تبلغ  20مليار دوالر .ويف عام  2010وصلت أرقام الصادرات
17
بني تركيا وليبيا إىل  1.935مليار دوالر.

الثورة الليبية وموقف تركيا
عندما بدأت الثورة الليبية ،كانت تركيا ترى يف املرحلة األوىل ،صعوبة ترك القذايف
لليبيا ،وحمو آثار النظام احلايل ،إضافة إىل ّ
أن أخذ اآلثار السلبية عىل أنقرة باالعتبار ،أعطت
تركيا األولوية إلهناء الرصاع عرب اإلصالحات ،ونظرت إىل عملية سقوط النظام عىل أهنا
خطوة أخرية.
وكان نظر تركيا خليار عزل القذايف عىل أنه خيار سلبي ،ولك ّن استعامل نظام القذايف
السالح ضد الشعب األعزل يف بنغازي وأجدابيا وراس النوف الذي أ ّدى إىل مقتل العديد
من األشخاص -دفع تركيا إىل دعم قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  .1970ومع
دعم تركيا قرارات األمم املتحدة الرضورية ،فإن تركيا مل ترد املشاركة يف املادة التي كانت
تفتح الطريق ملحاكمة القذايف من قبل املحكمة اجلنائية الدولية .وبذلك ،أرادت تركيا منع
القذايف من اختاذ إجراءات أكثر رصامة من خالل إدراكه أنه ال يستطيع اهلروب من حماكمته
يف املحكمة اجلنائية الدولية ،حتى لو قام بتسليم اإلدارة من خالل تنفيذ اإلصالحات.

وبالفعل بدأت قوات القذايف ،يف مهامجة الثوار بأسلحة ثقيلة بعد هذا القرار ،يف حني
وتبي أن خماوف تركيا مل تكن بدون أساس
ارتفعت أعداد القتىل املدنيني وازداد الرصاعّ ،
بشأن هذه املسألة.

مع قرار جملس األمن رقم  ،1970ودخول األحداث يف ليبيا مرحلة جديدة مع بداية
رصحت تركيا أهنا ال تريد
التدخل العسكري ،وقرار استخدام القوة ضد نظام القذايفّ -
وأنا تريد العمل من خالل محاية املدنيني عرب
ّ
حتول التدخل العسكري إىل احتاللّ ،
املهم الذي قامت به تركيا مع بدء
قرار جملس األمن الدويل رقم  .1973وكان اإلسهام ّ
التدخل العسكري لرتكيا هو دورها الرائد يف إنشاء "جمموعة االتصال حول ليبيا" .ونتيجة
لالتصاالت التي قامت هبا تركيا مع الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا ،إضافة
للعمل مع حلف شامل األطليسُ -أ ِ
نشئت بنية سياسية ،واستطاعت تركيا وضع رشوطها يف
ِ
ومهدت جمموعة االتصال التي ُأ ِّسست يف اجتامع لندن
االجتامع األول الذي ُعقد يف لندنّ .
14
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الطريق آلليات التشاور السيايس للعمل والتدخل يف العملية يف ليبيا ،بينام كانت تركيا سلبية
جتاه التدخل العسكري ،وعملت عىل محاية املدنيني ،وضامن حظر توريد األسلحة ،وتسليم
املساعدات اإلنسانية إىل ليبيا ،إذ ركزت جهودها الرئيسة عىل إهناء الرصاع .منذ بداية الثورة
يف ليبيا ،أعطت تركيا األولوية ملنع تطور األزمة اإلنسانية ،وأعربت عن قلقها من أن تضع
اعتبارا
األعامل العدائية الدائمة التي قد تنشأ يف وقت الحق ،ليبيا عىل حافة أزمة جديدة.
ً
من يونيو  ،2011وبعد التأكد من أن ّ
احلل لن يكون ممكنًا مع نظام القذايف ،وضعت أنقرة
الرف ،واعرتفت باملجلس االنتقايل
مجيع اخليارات التي يوجد فيها استمرار القذايف عىل
ّ
الوطني ً
ممثل رشع ًّيا لليبيا 18.أنشأت تركيا اخلطوط العريضة لسياستها وف ًقا للمطالب
مفر منه من أجل ليبيا موحدة .ومل تكتف
املرشوعة للشعب ،والتغيري السيايس الذي ال ّ
تركيا باالعرتاف باإلدارة اجلديدة ،بل أعلنت عن مساعدة من  300مليون دوالر للتغلب
عىل األزمة يف ليبيا ،ولإلسهام يف حل مشكالت الناس.

يضم العديد من الوزراء
يف  16سبتمرب 2011؛ أي بعد الثورة الليبية بأشهر؛ زار وفد
ّ
والبريوقراطيني ،بقيادة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان -طرابلس وبنغازي ،واجتمع
بقادة املجلس االنتقايل الليبي ،وعىل رأسهم مصطفى عبد اجلليل وحممود جربيل .ومع
ذلك ،بعد األسبوع األول من شهر نوفمرب  ،2011زار وزير االقتصاد ظفر تشاغاليان ليبيا
بصحبة  225من رجال األعامل األتراك ،حيث ناقشوا امللفات التي يمكن لرتكيا أن تو ّفر
من خالهلا إسها ًما يف بناء ليبيا ،وقد خلّصت بعض العبارات التي كان ير ّددها املسؤولون
يقرر الشعب الليبي مصريه بنفسه،
األتراك سياسة تركيا جتاه ليبيا بأفضل ما يكون" :جيب أن ّ
19
وأن حيدّ د االحتياجات التي يريدها ،ولنساعده نحن بعد ذلك".

�سيا�سة تركيا تجاه ليبيا بعد الثورة
وبعد ثورة فرباير بعام؛ أي يف سنة  2012تشكلت توقعات سياسية وآمال عالية يف ليبيا،
وكان التوجه العام لرتكيا يف عام  2013هو دعم ليبيا يف عملية إعادة اإلعامر ،واالستجابة
لطلبات ليبياِ .لق َي املؤمتر العام الوطني الليبي ،الذي وصل إىل السلطة يف عام  2012عن
طريق االنتخابات -القبول من مجيع الرشائح االجتامعية .وبعد ديكتاتورية استمرت 42
عا ًما يف ليبيا ،وجدت بعض املعسكرات السياسية والبريوقراطية واجلامعات املسلحة
وجرت البالد إىل أزمة
واهلياكل القبلية التي ظهرت يف عملية ما بعد الثورة
جذورا للاميضّ ،
ً
اندلعت يف عام  .2014ويف وسط األزمة املتعمقة مع تدخل أطراف إقليمية ،ضاع الكثري
من اخلطوات املطلوبة يف جماالت إعادة هيكلة مؤسسات الدولة يف البالد ،وتنشيط القطاع
اخلاص ،واستمرار االستثامرات يف البنية التحتية ،وخلق نظام سيايس ديمقراطي وتشاركي،
وإصالح قطاع األمن...إلخ.
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يف مايو  2014دخلت السياسة الليبية فرتة خمتلفة عندما است ِ
ُعمل العنف أداة ،مع حماولة
انقالب حفرت ،بدعم من مرص واإلمارات ،ويف هذه الفرتة جتنّبت تركيا أن تصبح طر ًفا
يف الرصاع ،ودافعت عن حلول تُبنَى عىل أساس التوافق الوطني ،ومن خالل العملية
السياسية.
بالرغم من أن عمليات خليفة حفرت جعلت رأسني للرصاع السيايس يف ليبيا ،فقد ُو ِجدت

تركيا ضمن اجلهود الساعية إىل ّ
حل األزمة من خالل املصاحلة الوطنية .ومع االنتخابات
التي ُأ ِ
متوترا
جريت يف يوليو  2014يف بيئة كان املناخ االجتامعي والسيايس والعسكري فيها
ً
للغاية -اجتمع جملس النواب يف طربقُ ،
وشكِّلت إدارة ذات رأسني :أحدمها يف طرابلس،
واآلخر يف طربق ،ومع بدء عمل جملس النواب بدأت اجلهات الفاعلة الدولية يف التشكيك
يف رشعية املؤمتر الوطني الليبي ،وقد تشكلت حينها بيئة رأى فيها اخلرباء يف الشأن الليبي أنه
جيب عىل اجلهات الفاعلة الدولية أن تقود الطريق بني القوى املتصارعة التي تدّ عي الرشعية
20
يف ليبيا للتوصل إىل اتفاق.
التقيت يف أول زيارة يل إىل ليبيا بإدارة جملس طربق،
خاصا يف ليبيا
ُ
عندما ُ
كنت مم ِّث ًل ًّ
التقيت برئيس الوزراء الذي ع ّينه
برئيس الوزراء عبداهلل الثني الذي ع ّينه جملس طربق ،كام
ُ
املؤمتر الوطني 21.وأصبحت إسرتاتيجية احلوار هذه بقيادة تركيا عملية ّ
حمط اهتامم مجيع
اجلهات الفاعلة الدولية املعتمدة ،ومجيع اجلهات الفاعلة ،بام يف ذلك وفد جملس األمم
املتحدة إىل ليبيا الذي مجع كل الفرقاء يف اجتامع واحد يف املغرب.

وقد قال وزير اخلارجية مولود تشاوش أوغلو ،يف ترصيح لوكالة األناضول" :تركيا
ليست طرفا يف ليبيا ،وهي تدعم اجلهود املبذولة للحل عرب املسار السيايس ،وتدعم جهود
22
ليون".
وبذلك كانت تركيا الدولة األوىل التي ت ِ
ُقدم عىل خطوات دعم عملية التفاوض بني
األطراف الليبية ،حيث دعمت جهود حمادثات السالم التي بدأت حتت قيادة املبعوث
اخلاص األمم املتحدة إىل ليبيا برناردينو ليون .وكام ُذ ِكر ساب ًقا ،ففي حني تر ّد َد مسؤولون
بادرت شخص ًّيا بصفتي ً
ممثل
يف األمم املتحدة يف اللقاء بنظرائهم من املؤمتر الوطني فقد
ُ
انعكاسا للموقف الرتكي برضورة اللقاء
خاصا لرتكيا إىل اللقاء باملؤمتر الوطني ،وكان هذا
ًّ
ً
مع مجيع األطراف يف حل األزمة .وإضافة إىل ذلك ،أجرت تركيا حمادثات دبلوماسية مع
دورا نش ًطا يف حل القضية الليبية يف هذه
اجلهات الفاعلة اإلقليمية التي يمكن أن تؤ ّدي ً
خاصا لرتكيا ،قمت بزيارة اجلزائر يف يناير  ،2015وتبادلت وجهات
املرحلة .وبصفتي مم ّث ًل ًّ
النظر مع املسؤولني اجلزائريني ّ
حلل القضية يف ليبيا سياس ًّيا.
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بالرغم من كل الترصحيات واجلهود اإلجيابية التي بذلتها تركيا قالت حكومة الثني
املؤقتة املنبثقة عن جملس طربق يف بيان هلا ّإنا خت ّطط الستبعاد الرشكات الرتكية من العقود
وجه مسؤولون عسكريون موالون خلليفة حفرت ومسؤولون
العامة 23.من ناحية أخرى ّ
سياسيون يف جملس طربق -انتقادات ضد تركيا ،مدّ عني أن تركيا حتاول أن تكون طر ًفا يف
ليبيا .وبنا ًء عىل ذلك ،قال املتحدث باسم وزارة اخلارجية تانجو بيلجيك يف بيان أدىل به ر ًّدا
عىل ذلك" :نتوقع من املسؤولني يف احلكومة املؤقتة مراجعة مواقفهم غري املسؤولة ،وجتنب
الترصحيات العدائية التي ال أساس هلا من الصحة ضدّ بلدنا .من الطبيعي أن نضطر إىل اختاذ
يتغي املوقف".24
اإلجراءات الالزمة إذا مل ّ

ويف هذا الظرف ،تعرضت سفينة شحن البضائع " ،"Tuna-1اململوكة لرشكة تركية،
حتت علم جزر كوك إىل هجامت صاروخية ،وقد نفذت هذه اهلجامت قيادة القوات اجلوية
التابعة حلفرت .وا ّدعى قائد القوات اجلوية صقر اجلرويش ،يف بيان حول هذا املوضوع أن
السفينة الرتكية است ِ
واستمرت يف اإلبحار
ُهدفت ألهنا انتهكت الشاطئ البحري الليبي،
ّ
بالرغم من التحذيرات .ور ًّدا عىل ذلك قال الرئيس أردوغان يف بيانه حول املوضوعّ :
إن
25
تركيا أدانت احلادث ،لكن "ر ّد فعلنا كان سيختلف لو كانت السفينة حتمل العلم الرتكي".
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وقد بذلت تركيا جهو ًدا دبلوماسية
بذل��ت تركي��ا جه��و ًدا دبلوما�س��ية
جادة للتغلب عىل األزمة يف ليبيا حتت
قيادة املجلس الرئايس ،وحكومة الوفاق
ج��ادة للتغل��ب على الأزم��ة في ليبيا
الوطني التي شكلت إطار عملية التفاوض
تح��ت قي��ادة المجل���س الرئا�س��ي،
التي تقودها األمم املتحدة .ويف الوقت
وحكوم��ة الوف��اق الوطن��ي الت��ي
الذي اتّبعت تركيا سياسة رائدة يف عملية
�ش��كلت �إط��ار عملي��ة التفاو���ض
احلوار من خالل البقاء عىل مسافة متساوية
من األطراف يف ليبيا ،أقدمت تركيا عىل
الت��ي تقوده��ا الأم��م المتح��دة
خطوات إجيابية نحو اختتام املباحثات مع
اجلانب الليبي يف املغرب حتت قيادة األمم املتحدة .يف ديسمرب عام  ،2015شارك وزير
اخلارجية الرتكي يف اجتامع ليبيا الذي ُع ِقد يف العاصمة اإليطالية روما ،ويف وقت الحق
حرض حفل التوقيع يف املغرب.

وعندما كان هناك شعور واضح بحملة حفرت يف املنطقة الرشقية ،مل يدعم جملس طربق
واملجموعات من حوله حكومة الوفاق الوطني ،يف حني مجع  102نائب توقيعات ،وأعلنوا
خاصا ،أن توقيع  102عضو
دعمهم لـحكومة الوفاق الوطني ،وقد
ُ
رأيت بصفتي مم ِّث ًل ًّ
يشكّل غالبية ،وقلت :جيب قبول ذلك لكونه تصويتًا بالثقة حلكومة الوفاق .ومع ذلك،
فإن حقيقة أن الوفد الليبي التابع لألمم املتحدة استند إىل قرار إدارة جملس طربق حتت تأثري
حفرت ً
عمق األزمة يف ليبيا ،وتسبب يف وصوهلا
بدل من االستناد إىل رأي غالبية النواب -قد ّ
إىل ما وصلت له اليوم .وإضافة إىل ذلك ،أقنعت تركيا رئيس املؤمتر الوطني نوري أبو
معارضا ملحادثات األمم املتحدة وللمجلس الرئايس بأن هذه املحادثات
سهمني الذي كان
ً
وأخربت ممثل نوري أبو سهمني الذي زارين بعد املؤمتر يف روما أن إعالن إدارة
إجيابية،
ُ
املؤمتر الوطني قبوهلا بأعضاء املجلس الرئايس ودعوهتم إىل طرابلس للقيام بعملهم سيكون
خطوة صائبة .وقد ذكرت أن املوقف الذي ستتخذه إدارة املؤمتر الوطني يف هذا االجتاه
سيسهم إسها ًما جا ًّدا يف إرساء السالم واملصاحلة يف ليبيا.
من ناحية أخرى ،بقيت تركيا التي استضافت يف أوقات خمتلفة العديد من النواب
ً
معقول جدًّ ا يف
وممثيل القبائل تويص دائام باحلوار .ويف حني ّاتذ نواب جملس طربق موق ًفا
اللقاءات الثنائية ،فقد ّاتذوا موق ًفا خمتل ًفا يف االجتامعات .وال شك ّ
أن االختالف يف موقف
نواب جملس طربق يف اللقاءات الثنائية واالجتامعات نتيج ٌة طبيعية لبيئة اخلوف التي خلقتها
املنطقة الرشقية التي يسيطر عليها حفرت .وقد أظهرت تركيا أكثر من مرة أهنا ليست طر ًفا يف
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مرتني ،وبالرغم من هذه
األزمة من خالل دعوة رئيس جملس طربق عقيلة صالح إىل تركيا ّ
الدعوات التي مل يستجب صالح هلا فقد أبقى عىل املسافة من تركيا.

دعت تركيا إىل رضورة متهيد الطريق أمام السياسة املدنية يف ليبيا .بعد ذلك ،حاول حفرت
جر البالد إىل أزمة بمحاولته االنقالب عام  ،2014ومن خالل دعم مرص واإلمارات
الذي ّ
له ،وحاول أن ُي ِ
ظهر نفسه بوصفه حلًّ مطل ًقا 26.كان حفرت حياول حتويل القوة التي اكتسبها
باستخدام األساليب العسكرية يف املنطقة الرشقية إىل سلطة يف مجيع أنحاء ليبيا .يف هذا
االجتاه كان هيدف إىل السيطرة عىل املجلس الرئايس .ومع هذا ،ففي حني ّ
قسم من الناس
أن ً
حتمل سامع اسمه.
يتبع حفرت يف ليبيا ،فإن املجموعة الكربى تعدّ ه جمرم حرب ،بل ال يمكنها ّ
ويف هذا السياق ،فإن تركيا تدافع عن حضور مجيع األطراف واألسامء الليبية التي يمكن
أن تتفق عىل ّ
ّ
وألن تركيا ترى أن الدعم الذي حيصل عليه
حل شامل ومتكامل يف ليبيا.
حفرت يأيت إىل حدّ كبري من مرص واإلمارات فقد أعربت تركيا يف خمتلف املحافل إىل رضورة
الضغط عىل مرص واإلمارات لوقف تدخلهام يف الشؤون الداخلية لليبيا.

مهمة من أجل ّ
حل املشكالت االجتامعية واالقتصادية التي
ّاتذت تركيا خطوات ّ
يعيشها شعب ليبيا .وبالرغم من كل املخاوف األمنية ،ذهبت رشكتان تركيتان إىل املنطقة؛
الستكامل حمطتي الطاقة اللتني مل ِ
ينته العمل فيهامّ .
ومتش ًيا مع طلبات األطراف الليبية
أرسلت اخلطوط اجلوية الرتكية فِ َرقها الفنية إىل ليبيا؛ الستئناف الرحالت اجلوية املبارشة.
لسوء احلظ ،لن تكتمل هذه املحاولة بسبب هتديد قائد سالح اجلو التابع حلفرت برضب
الطائرات الرتكية .ويف الوقت الذي ال تعمل فيه سفارة العديد من البلدان يف طرابلس ،فإن
السفارة الرتكية تواصل عملها يف العاصمة ،ويقدّ م قسم القنصلية خدمة التأشريات هناك.
ال�سيا�سة التركية بعد عملية  4ني�سان 2019
عوق تنفيذ مقرتحات
قوض حفرت عمليات التفاوض التي قادهتا األمم املتحدة فقد َّ
كام ّ
وأرص عىل الطريقة العسكرية .وقد ّ
حذرت تركيا املجتمع
احلل السيايس التي ظهرت،
ّ
الدويل من هذا املوقف الذي ّاتذه حفرت ،ودعت إىل توفري أرضية ّ
حلل سيايس من خالل
ّاتاذ التدابري الالزمة .منع حفرت جملس طربق من توقيع االتفاقية السياسية الليبية ،وواصل

هجامته ضد احلكومة الرشعية يف  2017و 2018و .2019يف مجيع ترصحياته تقري ًبا أوضح
حفرت أنه هيدف إىل دخول طرابلس بالقوة ،وأنّه لن يكون جز ًءا من العمليات السياسية.
وعندما ُين َظر يف مسار عملياته ،سيتبني بوضوح أهنا كانت هتدف منذ البداية إىل مهامجة
طرابلس .وبالرغم من ذلك ،بقيت اجلهات الفاعلة واملؤسسات الدولية صامتة ضد
هجامت حفرت ،وحاولت حتويله إىل فاعل سيايس ،وكانت تركيا تؤكّد يف ّ
كل املحافل أن
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التعامل مع حفرت بوصفه ً
فاعل ،وخماط ًبا سياس ًّيا ،واستضافته يف العواصم العاملية بدون
ّاتاذ التدابري الالزمة ضد هجامته -خطـأ ،وأن هتيئة بيئة صحية للمباحثات تتطلب إهناء
الرصاع.

هاجم حفرت طرابلس يف  4أبريل  ،2019بعد أن قام بكل االستعدادات الرضورية،
وعب عن ذلك بوضوح أمام أعني العامل .وفيام بقي العامل ك ّله صامتًا أمام هذا العمل غري
ّ
املرشوع قامت تركيا بتقديم الدعم الالزم حلكومة الوفاق .كان هجوم حفرت يف  4أبريل
2019؛ يشري إىل أنه طاملا استمر الدعم بالسالح حلفرت ،مع صمت املجتمع الدويل ،يف
يستمر حفرت يف اإلرصار
الوقت الذي ال حتصل حكومة الوفاق عىل الدعم الكايف -فسوف
ّ
عىل ح ّله العسكري .وبالرغم من أن حكومة الوفاق الوطني تدعو إىل التعاون مع مجيع دول
العامل يف مواجهة اهلجامت غري القانونية التي بدأها حفرت ،إال أن اجلهات الفاعلة العاملية
فضال الصمت.
وجملس األمن ّ

ومن خالل إدراك تركيا خطورة الوضع عىل حكومة الوفاق الوطني مع تقدّ م حفرت عىل
األرض ،وتراجع أفق أي ّ
حل سيايس -قررت تركيا تغيري التوازن العسكري عىل األرض
مذكرت
ملصلحة حكومة الوفاق .ويف هذا الصدد و ّقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني
َ
تفاهم يف  27نوفمرب  ،2019ووافق الربملان الرتكي عىل مذكّرات التفاهم هذه بني 21-5
ديسمرب ،ودخلت ح ّيز التنفيذ .وبنا ًء عليها ،منح الربملان الرتكي الرئاسة الرتكية يف  2يناير
تفويضا بإرسال قوات اجليش إىل ليبيا.
2020
ً

يف إطار هذا االتفاق ،ازداد التعاون بني تركيا وحكومة الوفاق الوطني يف جمال الدفاع
واألمن؛ رغبة يف إعداد البيئة املالئمة للتوصل إىل ّ
تضمنت مذكرتا التفاهم
حل سيايس.
ّ
تعزز التعاون يف إطار شامل
بني تركيا وحكومة الوفاق العديد من العناوين الفرعية التي ّ
يف املسائل العسكرية واألمنية .ويشمل االتفاق تدريب تركيا اجلانب الليبي ،ونقل اخلربات
إليه ،وكذلك التخطيط ،والدعم املادي ،والتوجيه ،وتأسيس مكتب التعاون األمني يف
حال الطلب ،وتنفيذ أعامل الصيانة ،ودعم املوانئ ،والدعم االستشاري يف عدة جماالت،
كتوفري املباين ،وختصيص األرايض ،كام شمل االتفاق تبادل املعرفة واخلربة حول التشارك
يف التدريبات ،والبحوث التكنولوجية واألمنية.

أ ّدى إبرام التعاون بني حكومة الوفاق الوطني وتركيا إىل السامح بإجراء املحادثات يف
أمرا واقع ًّيا .ولو مل حيدث التعاون بني تركيا وحكومة الوفاق الوطني لكان
برلني وجعله ً
املجتمع الدويل يناقش مرشوعية دخول حفرت لطرابلس حتت هتديد السالح؛ ّ
ألن حفرت
ناجحا حتت هتديد السالح .ومع ذلك ،ونتيجة
كان سيجعل اجلميع يعتقدون أنه سيكون
ً
للتعاون املذكور ،نوقشت كيفية حتقيق وقف إطالق النار يف ليبيا يف برلني ،وكيفية تشكيل
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إمجاع سيايس ،وكيفية إجراء إصالحات سياسية واقتصادية وعسكرية واجتامعية يف ليبيا،
و ُط ِرحت خريطة طريق يف إعالن برلني ،وقد يكون هذا اإلعالن خريطة طريق إلهناء
األزمة ،وإعادة بناء ليبيا -إذا ُو ِّفرت الظروف املناسبة والعمل بدقة لتنفيذها.

يفضل احلل السيايس يف كل فرصة ،وذكر حفرت أنه لن
ومع ذلك كان حفرت يؤكد أنه ال ِّ
يعرتف هبذا اإلعالن ،وعرب عن إرصاره عىل دخول طرابلس بالسالح .و إزاء هذا فإن تركيا
دائم عىل مواصلة التعاون الالزم؛ خللق بيئة
وحليفتها حكومة الوفاق الوطني ،ستعمالن ً
أمنية متكّن من احلل السيايس.

خاتمة
شعورا عمي ًقا باملسؤولية يف السياسة الرتكية
تفرض العالقات التارخيية بني تركيا وليبيا
ً
جتاه ليبيا؛ لذلك تتميز تركيا عن اجلهات الفاعلة األخرى بوصفها ً
فاعل بنّا ًء .من الطبيعي
أن تكون العالقات بني البلدين عىل أساس الصداقة واملصلحة املتبادلة ،حيث متتلك
العالقات الثنائية تارخيًا مشرتكًا يبلغ مخس مئة عام ،وذاكرة اجتامعية يف ذات احلضارة
دائم جهو ًدا جادة حلل األزمة
كرست ً
واحلاضنة الثقافية ،وعالقات قرابة؛ لذلك فإن تركياّ ،
عرب الطريق السيايس ،سواء يف أثناء الثورة عام  ،2011أم بعدها يف عام  ،2014أم يف دعم
جهود األمم املتحدة.

دعمت تركيا املؤسسات الليبية الناشئة عن االتفاق السيايس الليبي يف هناية عام ،2015
ووجهت الدعوات الالزمة للمجتمع الدويل إلزالة العقبات التي تعرتض تنفيذ االتفاقية
ّ
أي خطوات سوى دعم مبادرات املجتمع الدويل ،حتى
الليبية الوطنية .ومل تتّخذ تركيا ّ
وصل حفرت إىل أبواب طرابلس ،وحاول مصادرة حكومة البالد حتت هتديد السالح .لكن
املجتمع الدويل ّ
ظل صامتًا يف وجه هذا اهلجوم غري القانوين ،عىل أنه أمر واقع.

رأت تركيا ّ
أن سياسة األمر الواقع هذه ستقود ليبيا إىل أزمة عميقة سياس ًّيا واقتصاد ًّيا
واجتامع ًّيا ،وأهنا ال ختدم شعب ليبيا بقدر ما ختدم مصالح بعض األطراف اخلارجية ،وهلذا
قررت تركيا الوقوف خلف حكومة الوفاق الوطني التي وقفت هي األخرى بجانب تركيا يف
معادلة الطاقة يف رشق البحر املتوسط .إن العمل بفاعلية بنّاءة يستوجب االلتزام باالتفاقات
والقانون الدويل ،واحلدود الرشعية ،ولذلك فإن تركيا وإيامنًا منها برضورة وأولوية ّ
احلل
فضلت هذا العمل مع حكومة الوفاق الوطني.
السيايس ّ
يمكن التوصل إىل ّ
احلل السيايس لألزمة الليبية بتغيري املوازين العسكرية يف امليدان
ملصلحة حكومة الوفاق الوطنيّ .
وكل التفسريات واملحاوالت األخرى ليست واقعية؛
ألنّه عندما جرى فحص الطريقة التي اتبعها حفرت بعناية من مايو  2014حتى يومنا هذا،
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كان من الواضح أن متكنه من إحراز تقدّ م يف هذا املجال هو الذي جعله يرفض مقرتحات
احلل السيايس ،ويمنعه من حماوالت تنفيذه .عالوة عىل ذلك ،لوحظ أن داعمي حفرت كانوا
حياولون حتويل تقدّ مه يف امليدان إىل مكاسب سياسية ،وحاولوا جعله خماط ًبا سياس ًّيا؛ خال ًفا
ُوصل إليه يف هناية عام  ،2015بنا ًء عىل التقدم غري القانوين الذي ح ّققه
لالتفاق الذي ت ِّ
يف عام  2016والسنوات التالية له .ومع تقدّ م حفرت عىل األرض وإضفاء الرشعية عليه
هدرت كل خطوة ُّ ِ
من مؤيديه ُفرغت جهود األمم املتحدة من مضموهنا ،و ُأ ِ
اتذت ّ
حلل
ِّ
سيايس .ويف هذا الصدد ،كانت استجابة تركيا لطلب حكومة الوفاق الوطني من أجل جعل
التوصل إىل ّ
أمرا ممكنًا؛ ولذلك كان التعاون العسكري واألمني مع حكومة
حل سيايس ً
الوفاق الوطني يف هذا املجال لتغيري التوازن العسكري يف مصلحتها.

متر أزمة ليبيا بفرتة صعبة للغاية ،ومع ذلك يمكن بناء ليبيا مدنية وديمقراطية بإسرتاتيجية
ّ
متعددة األبعاد ،ختدم ّ
احلل السيايس يف امليدان ،وعىل الطاولة .وعندما تُض َبط التوازنات
العسكرية يف امليدان ستتو ّفر بيئة مناسبة للتوصل إىل ّ
حل سيايس؛ وهلذا فإن تركيا ستدعم
اجلهود الليبية لبناء ليبيا املدنية والديمقراطية ،وستواصل الوقوف إىل جانب الشعب الليبي
عب عنها إعالن برلني
والدولة الليبية يف مجيع العمليات ،من خالل دعم اإلصالحات التي ّ
يف قطاع األمن الشامل ،واإلدارة العامة ،واإلصالحات االقتصادية والسياسية واالجتامعية.
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