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مقدمة
تسارعت خطوات تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية يف اتجاه إرسال قوات عسكرية تركية إىل ليبيا ،حيث
مذكرت تفاهم بينهام يف  27ترشين الثاين/
َ
طلبت حكومة الوفاق ذلك من تركيا رسم ًيا بعد شهر من توقيع
نوفمرب  ،2019كانت إحداهام تتعلق بتحديد مناطق الصالحية البحرية ،واألخرى تخص التعاون يف املجال
األمني والعسكري.
توجهت حكومة الوفاق إىل طلب التدخل الرتيك املبارش بعد بدء اللواء املتقاعد خليفة حفرت ،قائد قوات
رشق ليبيا ،يف  12كانون األول /ديسمرب  ،2019حمل ً
ة عسكرية عىل طرابلس ما زالت مستمرة إىل اآلن ،أطلق
عليها اسم «املعركة الحاسمة» ،وبعد إعالن الرئيس الرتيك ،رجب طيب أردوغان ،أن تركيا مستعدة لترسيع
وترية دعمها لليبيا «إذا ما احتاجت إليها بد ًءا من التعاون العسكري واألمني وحتى الخطوات التي نتخذها يف
سبيل الحصول عىل حقوقنا البحرية»((( .وقد جاءت كل هذه التحركات قبيل مؤمتر مرتقب بني األطراف املعنية
بليبيا يف برلني.
عرضت الرئاسة الرتكية مذكرة متعلقة بإرسال قوات تركية إىل ليبيا عىل الربملان الرتيك الذي عقد جلسة طارئة
وت الربملان الرتيك لصالح قرار إرسال قوات تركية إىل
للتصويت عليها يف  2كانون الثاين /يناير  .(((2020وقد ص ّ
حزب العدالة والتنمية والحركة القومية)،
ليبيا بحضور  509نواب من أصل  600نائب ،وأيّد القرار  325نائ ًبا (نواب
َ
يف حني عارضه  184نائبًا ،جلّهم من أحزاب املعارضة :حزب الشعب الجمهوري ( 139نائبًا) ،والحزب الجيد (39
نائ ًبا) ،وحزب السعادة (نائبان) ،متبنني تصو ًرا مفاده «ما شأننا يف ليبيا؟»((( .والجدير بالذكر أن الحكومة الرتكية
كانت حريصة عىل الحصول عىل تأييد املعارضة للقرار ،ولكن وزير الخارجية الرتيك ،مولود تشاويش أوغلو،
رئيس حزبني معارضني :حزب الشعب الجمهوري والحزب الجيد -
مل ينجح يف إقناع املعارضة  -بعد زيارته
َ
متس مصالح األمن القومي الرتيك.
بالتصويت لصالح القرار ،وبعالقة هذا األمر بالقضاء عىل املخاطر التي
ّ
ن الوجود الرتيك يف ليبيا ،من وجهة نظر الحكومة الرتكية ،يحمي مصالح تركيا يف النفط والغاز رشق
إ ّ
املتوسط ،وينشئ حالة توازن تساهم يف تحسني أوضاع حكومة الوفاق قبل مؤمتر برلني املتعلق بليبيا،
ويقيض عىل تهديدات قوات حفرت للرشكات الرتكية العاملة يف البالد والسفن الرتكية يف البحر املتوسط،
كام يقيض عىل حالة عدم االستقرار يف طرابلس الذي يخلق بيئ ً
ة مواتية لعمل املنظامت اإلرهابية؛ ما
يؤدي إىل هجرة جامعية ،وكل ذلك له تأثري مبارش يف مصالح تركيا االقتصادية وأمنها القومي.

مذكرات التفاهم
يف  27ترشين الثاين /نوفمرب  ،2019أعلن أردوغان ،ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية ،فايز الرساج،
مذكرت تفاهم تتعلق إحداهام بالتعاون األمني والعسكري ،واألخرى بتحديد مناطق الصالحية البحرية.
َ
توقيع
ة االتفاق األمني يف كانون األول /ديسمرب
ة ترسيم الحدود البحرية ،ومذكر َ
وقد صدّق الربملان الرتيك مذكر َ
 ،2019ثم صدّق يف جلسة أخرى ،يف  2كانون الثاين /يناير  ،2020قرا َر إرسال قوات تركية إىل ليبيا .وبالنسبة
إىل الجانب الليبي ،تم االكتفاء بتصديق املجلس الرئايس لحكومة الوفاق الوطني يف طرابلس ،حيث أشارت
املذكرة إىل أن االتفاق سيدخل حيز التنفيذ فور استالم إشعار خطي من أحد الطرفني مفاده إمتام اعتامد
" 1أردوغان :تركيا سوف ترسع وترية التعاون مع ليبيا مع تقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق إذا طلبت ذلك" ،يب يب يس عريب ،2019/12/18 ،شوهد يف
 ،2019/1/7يفhttps://bbc.in/35vnSS3 :
2 Veysel Kurt, “5 Soru: Türkiye’nin Libya’ya Asker Gönderme Tezkeresi,” SETA, 2/1/2020, accessed on 7/1/2020, at: http://bit.ly/37Rr3oJ
3 Ibid.
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املذكرة عرب القنوات الدبلوماسية ،وفقًا لإلجراءات القانونية لكل طرف ،يف حني رفض برملان طربق من الجانب
الليبي تصديق االتفاقيتني(((.
وت برملان طربق باإلجامع عىل «إلغاء االتفاقيتني املوقعتني بني تركيا واملجلس
ويف  4كانون الثاين /يناير ،ص ّ
الرئايس وإحالة املوقّعني عىل االتفاق للقضاء بتهمة الخيانة العظمى» ،مع أن بعض املصادر أشارت إىل أن 30
عقدت برئاسة النائب الثاين لرئيس املجلس ،أحمد حومة(((.
نائ ًبا فقط ،من أصل  200نائب ،حرضوا تلك الجلسة التي ُ

تفاصيل االتفاق الرتيك – الليبي
قررت تركيا وحكومة الوفاق الليبية العمل عىل «تحديد املجاالت البحرية يف البحر املتوسط بشكل منصف
وعادل ،والتي ميارسان فيها كافة حقوق السيادة و /أو الصالحيات املنبثقة من القوانني الدولية مع األخذ
بعني االعتبار كافة الظروف ذات الصلة»((( .وبنا ًء عليه ،تم تحديد حدود الجرف القارية واملنطقة االقتصادية
الخالصة بني البلدين باإلحداثيات الجغرافية عىل الخرائط ،كام تم االتفاق عىل حل أي نزاع حول املذكرة عرب
القنوات الدبلوماسية ،ووفقًا للامدة  33من ميثاق األمم املتحدة(((.
وقد فتحت االتفاقية الباب لعقد اتفاقيات تعاون وعمل مشرتك أخرى الستغالل املصادر عىل نحو مشرتك يف
حال وجود مصادر ثروات طبيعية يف املنطقة االقتصادية الخالصة ألحد الطرفني متتد إىل منطقة الطرف اآلخر،
ٍ
َ
الطرف اآلخر يف حال الدخول يف مفاوضات مع دولة أخرى
طرف
كام أشارت املذكرة إىل رضورة أن يُبلغ كل
(((
لتحديد املنطقة الخالصة معها ،أو يف حال الدخول يف مفاوضات متس اإلحداثيات املتفق عليها يف املذكرة .
سعت تركيا لهذا االتفاق منذ عام  2009بعد أن أعلنت ليبيا املنطقة االقتصادية الخالصة لها .وبالفعل ،أُجريت
محادثات أولية يف عام  ،2010ولكنها تعرثت مع اندالع الثورة يف عام  ،2011وتعرثت مرة أخرى يف عام 2014
بعد بدء حفرت معركة «الكرامة» ضد حكومة طرابلس .وقد عاودت تركيا الك ّرة يف عام  2018أثناء زيارة وزير
الدفاع الرتيك ،خلويص أكار ،وعملت عليها فن ًّيا عىل نحو مكثف منذ ذلك الحني.

دوافع تح ّرك تركيا نحو حكومة الوفاق
بدأت تركيا يف الفرتة األخرية تتعامل مع مفهوم أوسع ألمنها القومي يتجاوز التعامل مع التهديدات والفرص
يف جوارها املبارش .وسع ًيا إىل البحث عن تأمني مصالحها ،وجدت يف االتفاق مع حكومة الوفاق الليبية
تحقيقًا لعدد مهم من املصالح التي تضمن زيادة قوة تركيا يف املنطقة ،وهو ما تسعى إليه تركيا حاليًا ضمن
اسرتاتيجية شاملة ذات عنارص عدة ،مثل :تطوير التصنيع العسكري ،وحيازة القوة التكنولوجية واملنظومات
الدفاعية املتطورة ،وغريها.
 4تفاصيل مذكرة التفاهم يف املجال البحري بني تركيا وليبيا بناء عىل ما نرشه السفري شاغاتاي إرجييس ،املسؤول عن شؤون العالقات السياسية الثنائية ،املدير
العام للحدود البحرية والجوية يف الخارجية الرتكية ،يف حسابه عىل موقع تويرت ،ينظر:
Çağatay Erciyes, Twitter, 6/12/2019, accessed on 7/1/2020, at: http://bit.ly/35q7cv2
وقد نرشت مواقع أخرى ترسيبات مطابقة ملا نرشه السفري عىل تويرت .لالطالع الكامل عىل مذكرة التفاهم يف املجال البحري ،ينظر:
Nick Kampouris, Diplomats Declare New Turkish-Libyan Agreement Contrary to International Law, Greek Repoter, 5/12/2019, accessed on 9/1/2020, at:
https://bit.ly/2uPecFh
وت إللغاء االتفاق الليبي الرتيك" ،العريب الجديد ،2020/1/4 ،شوهد يف  ،2020/1/7يفhttps://bit.ly/36k3c0p :
" 5مجلس نواب طربق يص ّ
6 Kampouris.
 7املادة  33من ميثاق األمم املتحدة :يجب عىل أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم واألمن الدويل للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء
بطريق املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ،أو أن يلجؤوا إىل الوكاالت والتنظيامت اإلقليمية أو غريها من الوسائل السلمية
ووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى رضورة ذلك.
التي يقع عليها اختيارها .ويدعو مجلس األمن أطراف النزاع إىل أن يس ُّ
8 Kampouris.
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يشري األتراك إىل  462ألف كيلومرت مربع مايئ تحيط برتكيا عىل أنها وطنهم األزرق ،ولو نظرنا إىل إحدى فوائد
االتفاق مع حكومة الوفاق فسنجد أن االتفاقية البحرية تكسب تركيا أكرث من  100كيلومرت مربع بحري تحرمها منها
لكل من اليونان وقربص؛ ما ميكّن تركيا من الوصول إىل منتصف
الخرائط األوروبية املتعلقة باملناطق الخالصة ّ
البحر املتوسط بعد أن حرصتها الرواية اليونانية للسيادة البحرية يف مسافات قصرية بالقرب من سواحلها ،بسبب
امتالك اليونان العديد من الجزر الصغرية ،وهذا يُعد أم ًرا ذا أهمية بالنسبة إىل تركيا ،إضافة إىل زيادة رصيد
أوراقها القوية يف أي مفاوضات تتعلق مبستقبل قربص التي توجد تركيا ،عسكريًا ،يف شطرها الشاميل.
مدخل قانون ًيا لعرقلة خطط دول «منتدى غاز رشق املتوسط»
ً
لقد أم ّنت االتفاقيات مع حكومة الوفاق لرتكيا
لعزل تركيا ،وهي التي عملت عىل حرمان تركيا من االستفادة من موارد الغاز الهائلة يف رشق املتوسط؛ إذ
إن الرتتيبات التي تقودها بلدان منتدى رشق املتوسط تحرم تركيا أيضً ا من طموحها إىل أن تكون بلدًا وسيطًا
يف نقل الطاقة من البلدان املصدّرة إىل أوروبا ،وهو أم ٌر له نتائج كبرية عىل اقتصاد تركيا واستقرارها .ويُذكر
هنا أن إرسائيل وقربص واليونان بدأت يف التفاهم بشأن خط بديل ال يعتمد عىل تركيا ،هو خط «إيست ميد»
الذي تم توقيعه يف  3كانون الثاين /يناير  2020يف أثينا ،وهو ميت ّد نحو  1900كيلومرت ،وتبلغ تكلفته نحو 6
مليارات دوالر؛ ولذلك أرادت تركيا أن ت ُفشل محاولة استبعادها من هذه الخطط من خالل االتفاق البحري الذي
أصل .ومل تُخ ِ
يعوق تنفيذها ،إضاف ً
ْف تركيا أن إرسائيل ال
ً
ة إىل الصعوبات العملية والفنية التي كانت موجودة
م اعتربت
تستطيع البدء يف مرشوع أنابيب غاز رشق املتوسط من دون أن تسمح لها تركيا
نفسها بذلك ،ومن ث ّ
ُ
عملية توقيع مرشوع «إيست ميد» عملي ً
ة غري مجدية.
ويف شباط /فرباير  ،2019أي بعد شهر واحد من إعالن منتدى غاز رشق املتوسط ،نفذت تركيا أضخم مناورات
عسكرية يف تاريخها تحت اسم “الوطن األزرق” يف البحار الثالثة التي تحيط بها (البحر األسود ،والبحر
املتوسط ،وبحر إيجة)؛ وذلك من خالل أكرث من  100سفينة حربية ،تبعتها يف أيار /مايو  2019مناورة “ذئب
البحر” التي ت ُعترب أكرب مناورة بحرية يف تاريخ تركيا(((.
أمس الحاجة إىل موارد الطاقة املوجودة قبالة سواحلها رشق املتوسط لتحقيق اكتفاء ذايت
ت ُع ّد تركيا يف
ّ
يخفف من اعتامدها عىل روسيا وإيران يف مجال الطاقة ،ويخفف من الضغط عىل اقتصادها؛ ذلك أنها تدفع
مقابل واردات الطاقة ما يقارب  45مليار دوالر سنويًا.
ويف سبيل إنجاح االتفاق ،استفادت أنقرة من عدة نقاط مهمة ،منها أن الحكومة التي تدعمها يف طرابلس هي
م كان هذا العامل ذا أهمية بالنسبة إىل رشعية االتفاق .يضاف
الحكومة املعتمدة لدى األمم املتحدة؛ ومن ث ّ
أمس الحاجة إىل الدعم العسكري الرتيك أمام الحملة التي يشنها حفرت
إىل ذلك أن تلك الحكومة كانت يف
ّ
عىل طرابلس ،وال سيام أنه يتلقى الدعم العسكري من عدة أطراف ،وتقاتل معه ميليشيات روسية وأفريقية؛
دعم لليبيا ،يشمل مدرعات
علم أن تركيا قدمت مؤخ ًرا
ولهذا تزامن توقيع االتفاق األمني مع االتفاق البحري،
ً
ً
وطائرات من دون طيار ،ساهم يف إحباط العمليات العسكرية التي شنها حفرت ضد طرابلس يف مطلع عام .2019
كانت بعض املواقف الدولية مشجع ً
ة التفاق تركيا مع حكومة الوفاق الليبية ،وأهمها الرفض األمرييك
املعلن ،يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2019لحملة حفرت عىل طرابلس ومطالبته بإيقافها .وقد جاء هذا الرفض
مبنيًا عىل االستياء من التدخل الرويس الداعم لحفرت بعد منع واشنطن إدانته يف مجلس األمن يف حزيران/
حد ،والخالفات األمريكية  -الفرنسية ،وعىل
يونيو  .2019إضافة إىل ذلك ،كان هناك املوقف األورويب غري املو ّ
األقل املوقف الرويس الذي مل يعلن القطيعة مع حكومة الوفاق ،عىل الرغم من وجود ميليشيات روسية
فضل عن آمال الرئيس الرتيك املتعلقة بالتوصل إىل تفاهامت مع نظريه الرويس فالدميري
ً
داعمة لحفرت،
ن وجود ميليشيات أفريقية وروسية ،ووجود داعمني كُرث
مإ ّ
بوتني من ً
ول ليبيا إىل «سورية ثانية» ،ث ّ
عا لتح ّ
عني إضافيَّني لرتكيا إىل التدخل من أجل دعم حكومة الوفاق.
لحفرت كانَا داف َ
9 “Türkiye-Libya Deniz Mutabakatı’nın Fikir Babası Tümamiral Dr. Cihat Yaycı SDE’de Konuştu,” Stratejik Düşünce Enstitüsü, 5/12/2019, accessed on
7/1/2020, at: http://bit.ly/2Ft5i22

3

يل يف يكرتلا رودلا دعاصت :وقلا نمألا تابلطتم مأ ءارحصلا يف ةرماغم

األساس القانوين لالتفاقية
تعترب تركيا أن االتفاقية البحرية بينها وبني حكومة الوفاق الليبية ،التي أرسلت نسخة منها إىل األمم املتحدة،
اتفاقي ٌ
ن هناك جانبان يتم من خاللهام التشكيك يف االتفاقية.
ة قانونية منسجمة مع القانون الدويل ،ولك ْ
فالجانب األول مدخله التشكيك يف امتالك حكومة الوفاق الليبية الصالحيات بشأن توقيع هذه االتفاقية،
ولها ذلك ،يف حني
ويرى أصحاب هذا الرأي أن «اتفاق الصخريات» الذي أُنشئت مبوجبه حكومة الوفاق ال يخ ّ
ٌ
معرتف بها من األمم املتحدة ،وأن االتفاق جزء
ترى حكومة الوفاق  -إضافة إىل الجانب الرتيك  -أنها حكومة
من أعامل السيادة التي يكفلها القانون الدويل ،كام تؤكد حكومة الوفاق يف طرابلس أن نصوص االتفاق
السيايس تخولها توقيع اتفاقات مشرتكة من دون الرجوع إىل السلطات الترشيعية يف البالد؛ وهكذا ،يُعد
ن االتفاقية دخلت حيز التنفيذ بعد تصديقها من الرئيس والربملان.
حا ،وبنا ًء عليه فإ ّ
االتفاق معها أم ًرا صحي ً
أما الجانب اآلخر ،فهو متعلق باتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  1982التي متنح الجزر مناطق
اقتصادية خالصة عمقها  200ميل بحري (امليل البحري يساوي  1.852كيلومرتًا) ،وهذه االتفاقية مل توقّعها
تركيا ألنها مل ِ
تأت عىل ذكر مبادئ املسافات املتساوية بالنسبة إىل الخالفات حول الحدود البحرية كام كان
م فإن الجانب اليوناين والشطر الرومي من قربص يريدان تطبيق
ً
منصوصا عليها يف اتفاق عام  ،1958ومن ث ّ
قاري ومنطقة خالصة بنا ًء عىل امتالك الجزر ذلك الحق ،يف حني ترى تركيا أن هذا األمر يتناقض مع
جرف
ّ
القانون الدويل ومبدأ العدل يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،وقد أدى ذلك إىل وجود خريطتني
مبي يف الشكل اآليت.
محل اختالف يف ما يتعلق بالحدود البحرية ،عىل غرار ما هو
ّ
ت ُعدّان
ّ
خريطة الفروق بني ادعاءات الصالحيات البحرية لرتكيا من منظور كل من تركيا ودول االتحاد األورويب

املصدر:
Sedat Ergin, “Akdeniz’deki krizin merkez üssü yoksa Meis Adası mı?” Hürriyet, 102019/12/, accessed on 72020/1/, at:
http://bit.ly/2sL0vXj
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تشري الخطوط املحددة باللون األحمر إىل املنطقة التي حددتها تركيا ،أما املنطقة التي تحددها الخطوط
البيضاء فهي الخريطة التي نرشتها جامعة إشبيلية ،وهي متثّل الحدود البحرية لالتحاد األورويب ،بنا ًء عىل
الرواية الرسمية لليونان التي تحرم تركيا من  109آالف كيلومرت بحري مربع .وقد رفضت وزارة الخارجية الرتكية،
يف توضيح االتفاق مع ليبيا ،الرواية اليونانية التي تعتمد عىل حقوق جزر مثل جزيرة ميس ،والتي  -بنا ًء عىل
ما تطالب به اليونان  -تعطي جزيرة ميس مساح ً
ة بحرية أكرب من مساحتها بـ  4آالف ضعف ،يف حني متتلك تركيا
الساحل األسايس الذي ال يكاد ساحل الجزيرة يُذكر مقارن ً
علم أن ساحل جزيرة ميس يبعد عن ساحل كاش
ة به،
ً
الرتكية  2.5كيلومرت فقط(.((1
تفصيل ،نجد أن تركيا اعتمدت عىل تحديد منطقتها البحرية بنا ًء عىل املسافة
ً
ومن خالل نظرة إىل الخريطة أكرث
بني سواحلها الرئيسة وبني قربص الشاملية ومع ساحل أفريقيا (مرص وليبيا) ،وتحديدًا يف الخط الذي ميتد
رتا فقط بني نقطتَي  Fو Eالذي استطاعت تركيا من خالله التوصل إىل اتفاق مع ليبيا( ،((1يف حني
مسافة  30كيلوم ً
مطالب ً
ة بحقوق عدة جزر ،مثل كريت ورودس ،بعمق بحري يصل إىل  200ميل بحري.
تعرتض اليونان عىل ذلك ُ
وقّع بالتزامن مع االتفاق البحري ،فقد صدّقه الربملان الرتيك يف  22كانون األول/
أما االتفاق األمني الذي ُ
ديسمرب  ،2019وقد نرشت بعض املواقع الرتكية بنود االتفاق التي تتضمن نقل الخربات والدعم واملعدات من
الجانب الرتيك إىل الجانب الليبي ،واملشاركة يف املناورات العسكرية ،وتقديم الخدمات العسكرية ،وتبادل
الذخائر وأنظمة األسلحة واآلليات العسكرية ،إضاف ً
ة إىل تبادل الخرباء والتعاون االستخبارايت ،واملساهمة يف
إنشاء قوات التدخل الرسيع .ويف هذا السياق نشري إىل أن املذكرة األمنية ستبقى سارية املفعول مدة ثالثة
أعوام من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ،عىل أن تُ دّد تلقائ ًيا مدة عام واحد ما مل يقم أحد الطرفني بالتعبري عن
رغبته يف إنهائها .وشملت ،أيضً ا ،الحديث عن إمكانية إنشاء مكتب مشرتك للتعاون األمني والدفاعي ،والعمل
العسكري املشرتك داخل حدود الطرف الذي يطلب مشاركة الطرف اآلخر يف فعاليات القوات الربية والبحرية
والجوية .وتستند تركيا يف مذكرة التفاهم األمني والعسكري إىل املادة  51من ميثاق األمم املتحدة التي
طلب الدولة املتعرضة للهجوم
تنص عىل رشعية تدخّل دولة ما للدفاع عن دولة أخرى تتعرض لهجوم يف حال
ِ
املساعدة منها(.((1
عقدت عدة اتفاقيات
ويف هذا السياق ال يعترب هذا االتفاق هو االتفاق األمني األول بني تركيا وليبيا؛ فقد ُ
وتفاهامت منذ عام  2013شملت تدريبًا عسكريًا ألكرث من  900عسكري ليبي منذ ذلك الحني .ولكن كام كان
جل هجوم حفرت الجديد عىل طرابلس ،املسمى «املعركة الحاسمة» ،اإلجراءات الرتكية للدفاع عن
متوق ً
عا ،ع ّ
حكومة الوفاق من خالل ترسيع عرض مذكرة التفويض إلرسال قوات تركية إىل ليبيا عىل الربملان من أجل
تصديقها ،وهذه املذكرة ال تعتربها تركيا متناقضة مع الحظر األممي لتوريد السالح إىل ليبيا.

مواقف الجهات الفاعلة اإلقليمية والدولية
مذكرت التفاهم الرتكية – الليبية ،أعلنت عدة دول إقليمية رفضها االتفاق ،وكام كان
َ
مبجرد اإلعالن عن
عا ،كانت اليونان هي أول من أعلن عن رفض االتفاق من خالل طرد السفري الليبي ،والتقدم بشكوى
متوق ً
ة أن الطرف الليبي غري مخول
إىل األمم املتحدة ،ومطالبة االتحاد األورويب بفرض عقوبات عىل تركيا ،معترب ً
بشأن هذه االتفاقيات ،وأن االتفاقية تنتهك اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،ويُذكر أن موقف الجانب
10 Sedat Ergin, “Akdeniz’deki krizin merkez üssü yoksa Meis Adası mı?” Hürriyet, 10/12/2019, accessed on 7/1/2020, at: http://bit.ly/2sL0vXj
11 Ibid.
12 “Libya ile askeri anlaşma TBMM'de,” Independent Türkçe, 14/12/2019, accessed on 7/1/2020, at: http://bit.ly/35veXjd
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مة زعامء االتحاد األورويب يف
الرومي من قربص كان مطابقًا للموقف اليوناين( .((1وبحسب البيان الختامي لق ّ
بروكسل ،فإن مذكرة التفاهم بني تركيا وليبيا تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالث ،وتتعارض مع اتفاقية
األمم املتحدة لقانون البحار ،وال يتمخض عنها نتائج قانونية ملزمة للدول األخرى ،وهو األمر الذي رفضته
مدين ً
ة أنه غري مخول بشأن
ة صمت االتحاد األورويب عن اتفاقيات قربص البحرية منذ عام  ،2003ومعترب ً
تركياُ ،
إصدار أحكام حول مدى قانونية املذكرة أو بشأن تحديد مناطق الصالحية البحرية(.((1
عىل الرغم من أن االتفاق األخري بني تركيا وليبيا يأيت يف مصلحة مرص ( 36ألف كيلومرت مربع) وإرسائيل
( 46ألف كيلومرت مربع)(((1؛ من زاوية املساحات البحرية التي تخرسانها يف حال اعتامد الخرائط اليونانية
ة كبرية ،ويؤدي إىل تعارض الرؤى اإلقليمية بني
والقربصية ،فإن االتفاق من ناحية اسرتاتيجية مينح تركيا قو ً
هؤالء الالعبني وتركيا .فقد رفضت إرسائيل ومرص االتفاق؛ إذ أعلنت الخارجية اإلرسائيلية عن قلقها من الخطوات
وعبت عن «دعمها وتضامنها الكاملني مع اليونان وقربص ،مبا
تجاهل للقوانني الدولية،
ً
الرتكية ،واعتربتها
ّ
يخص املناطق البحرية ،ومعارضتها ألي محاولة النتهاك هذه الحقوق» ،كام أصدرت الخارجية املرصية بيانًا
جسيم التفاق الصخريات( ،((1وقد رفعت هذه الدول مستوى
مذكرت التفاهم غري رشعي وخرقًا
َ
اعترب إعالن
ً
التنسيق يف ما بينها ،وعقدت عدة مباحثات لتنسيق مواقفها يف هذا الشأن.
ولهام متعلق بالتواصل الدويل مع الجهات الفاعلة،
عىل الجانب املقابل ،حاولت تركيا العمل عىل محورين .أ ّ
مثل الواليات املتحدة وفرنسا وروسيا .ويف هذا السياق ،وعىل هامش افتتاح مرشوع السيل الرتيك ،تناول
الرئيسان بوتني وأردوغان ،يف  8كانون الثاين /يناير ،امللف الليبي ،واتفقا عىل دعوة جميع أطراف النزاع يف
ليبيا إىل وقف العمليات القتالية يف الساعة  00.00من يوم  12كانون الثاين /يناير ،وإعالن وقف دائم إلطالق
النار»( .((1ويُعتقَد أن روسيا ميكن أن تؤدي دو ًرا ضاغطًا عىل حفرت ،خاصة مع وجود قوات لرشكة فاغرن الروسية
يف ليبيا ،واعتامد حفرت عىل الدعم اللوجيستي الرويس ،ولكن رمبا ال يزال مبك ًرا معرفة حجم الدور الرويس
يف ليبيا ،يف ظل وجود أطراف أخرى داعمة لحفرت .أما املحور الثاين فهو متعلق بعدم ظهور تركيا وحيدة
يف دعمها لحكومة الوفاق .وبنا ًء عىل هذا األمر ،أجرت مشاورات مع تونس والجزائر املجاورتني لليبيا ،كام زار
الرئيس أردوغان تونس ،ولكن ال يبدو أنه تم التوافق عىل رؤية واحدة يف ما يتعلق بالحفاظ عىل االستقرار
يف طرابلس؛ إذ فضلت تونس الحياد عىل نحو واضح.

آثار االتفاق يف الرصاع يف البحر املتوسط
ما من شك يف أن االتفاق األمني والبحري بني تركيا وليبيا يضيف معطًى جديدًا إىل معادلة التنافس رشق
املتوسط ،وأنه يرفع من رصيد أوراق تركيا أمام منافسيها ،ويدل عىل تصميمها عىل «الوجود يف اللعبة»
أو «تخريبها» ،وهذا يزيد من حدة التوتر ويفرض رضورة إعادة التفكري يف مستقبل مشاريع الطاقة وخيارات
الدول املعنية بها ،وبالنفوذ رشق املتوسط ،ومبستقبل ليبيا.
ويبدو أن كافة التحضريات الرتكية لنقل جنود أتراك إىل ليبيا أصبحت جاهزة مع تصديق الربملان الرتيك املذكرة،
وإعالن بعض املصادر عن تفاصيل القوات واملعدات العسكرية الرتكية التي ينبغي إرسالها من أجل االستجابة
" 13النص الكامل لشكوى قربص املوجهة ضد تركيا والرئايس ملجلس األمن" ،املرصد ،2019/12/6 ،شوهد يف  ،2020/1/7يفhttps://0i.is/ByXd :
" 14تركيا ترفض املوقف األورويب حول اتفاقها البحري مع ليبيا" ،وكالة األناضول ،2019/12/14 ،شوهد يف  ،2020/1/7يفhttps://cutt.us/tzPFt :
”15 “Türkiye-Libya Deniz Mutabakatı’nın Fikir.
" 16إرسائيل تحذّر من االتفاق الذي أبرمته تركيا مع ليبيا يف البحر املتوسط" ،2019/12/i24NEWS، 12 ،شوهد يف  ،2020/1/7يفhttps://cutt.us/lLVQg :
" 17بوتني وأردوغان يدعوان لوقف إطالق النار يف ليبيا بدءا من األحد" ،دويتشه فيله ،2019/1/8 ،شوهد يف  ،2020/1/9يفhttps://bit.ly/35GdfeV :
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ست ومثاين طائرات من طراز  ،F-16 Block 50إضافة
لطلب حكومة الوفاق مثل «نرش عنارص جوية تضم ما بني
ّ
وا  ،AWACSوعنارص بحرية تضم فرقاطة وزورقني حربيني أو ثالثة،
إىل نظام لإلنذار املبكر والسيطرة محمول ج ًّ
فضل عن قوة برية بحجم كتيبة ،أي نحو  3000جندي يتمتعون
ً
وغواصة أو غواصتني ألغراض منع الوصول،
بخربة قتالية ،ومشاة ميكانيكية وعنارص للدعم غري املبارش للنار»(.((1
مذكرت التفاهم قد يكون
َ
ولكن احتامل الوجود العسكري الرتيك يف ليبيا ويف البحر املتوسط املبني عىل
سببًا لردة فعل معاكسة من الدول الرافضة لالتفاق ،خاصة مرص التي ستعترب التدخل تهديدًا ألمنها ،كام أنها
ما ال تفضل خيار املواجهة العسكرية
قد ترفع من وترية تدخلها يف ليبيا ،إال أن الدول املعارضة لرتكيا عمو ً
املبارشة ،خاصة مع عرض تركيا لخيار الحوار .وقد تتجه هذه الدول إىل وسائل تضييق وضغط متنوعة عىل تركيا
من خالل األمم املتحدة ومجلس األمن واالتحاد األورويب ،إضافة إىل مامرسة ضغط اقتصادي ودبلومايس؛
سواء كان ذلك ألسباب تتعلق بهذا األمر أو بغريه .ومن املرجح أن يكون اتصال دونالد ترامب بأردوغان ،يف 4
كانون الثاين /يناير  ،2020بعد تصديق الربملان الرتيك املذكرة الرئاسية ،الذي حذّر فيه ترامب من أن «أي
تدخل أجنبي سيعقّد الوضع يف ليبيا» ،كان بضغوط إرسائيلية ومرصية يف واشنطن ،ويأيت يف هذا السياق
أيضً ا اتصال كل من إميانويل ماكرون وبوتني بأردوغان.
ولكن الركن األسايس الذي قد تعمل عليه هذه الدول املعارضة لرتكيا هو تقديم مزيد من الدعم لحفرت،
الذي فشل يف أكرث من تسع مرات يف اخرتاق دفاعات طرابلس خالل شهر ،إلسقاط حكومة الوفاق ،ومن
م إلغاء االتفاق مع تركيا .وقد أعلن حفرت خالل الساعات األخرية النفري ضد القوات الرتكية ،ومع ذلك ليس
ث ّ
ن املوقف الرتيك سيتحدد وفقًا للتطورات خالل األيام
من املرجح أن ترتك أنقرة دعمها لحكومة الوفاق .لك ّ
القادمة واملباحثات مع فرنسا وروسيا ،كام أن موقف الواليات املتحدة األمريكية  -التي وجهت رضبة قوية
مهم يف تحديد درجة تصميم أنقرة.
إليران باغتيال سليامين  -سيكون
ً
يرفع الوجود العسكري الرتيك يف ليبيا احتامالت املواجهة من حرب بالوكالة إىل حرب مبارشة ،وبذلك تفتح
تركيا عىل نفسها تحدي املواجهة مع مجموعة من القوى ،منها فرنسا ومرص وإرسائيل واليونان ،وحتى
روسيا التي تأمل تركيا أن تصل إىل تفاهمٍ ما معها حول املسألة الليبية بسبب وجود عدد من امللفات
املتفاهم بشأنها خارج تركيا (مثل إس  ،400ومرشوع السيل الرتيك ،ومرشوع الطاقة يف مرسني).
عالة،
مت من تجربتها يف سورية أنه من الرضوري إظهار القوة حتى تكون الدبلوماسية ف ّ
كام أن تركيا تعل ّ
ولوال التزامها العسكري تجاه حكومة الوفاق فإنها لن تحقق شيئًا عىل طاولة املفاوضات ،ورمبا لن يكون
حفرت مضط ًرا إىل الذهاب إىل برلني .ولذلك سرتكز تركيا يف حال إرصارها عىل وجودها يف ليبيا  -وهو األرجح
 عىل مراعاة عدة عوامل؛ منها تأكيد أن وجودها املحتمل ال يهدف إىل املشاركة املبارشة يف القتال ،بلإىل تأمني نوع من التوازن واالستقرار ،وأخذ ضامنات من الواليات املتحدة وفرنسا وروسيا بإيقاف هجوم حفرت
عىل طرابلس.
ريا بعدما أعلن حفرت النفري ضد تركيا،
ولكن هذه العوامل التي قد يرتكز عليها املوقف الرتيك تواجه تحديًا كب ً
يف  4كانون الثاين /يناير « 2020الجهاد والنفري والتعبئة الشاملة» لصد أي تدخل عسكري تريك يف ليبيا؛ إذ
قال« :نعلن املواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذ خالفاتنا فيام بيننا ،ونعلن الجهاد والنفري والتعبئة
رجال ونساء ،عسكريني ومدنيني ،لندافع عن أرضنا وعرضنا ورشفنا».
ً
الشاملة ،وعىل كل ليبي حر حمل السالح،
يضاف إىل ذلك تح ٍّد آخر متمثّل برفض األمم املتحدة غري املبارش لتدخل تركيا من خالل ما أعلنه األمني العام
18 Metin Gurcan, “Could Turkey’s Military Capacity Match Erdogan’s Ambitions in Libya?” Al-Monitor, 31/12/2019, accessed on 7/1/2020, at:
http://bit.ly/2s009vl
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لألمم املتحدة ،أنطونيو غوترييس ،يف بيان له؛ إذ قال« :أي دعم أجنبي لألطراف املتحاربة يف ليبيا لن يؤدي
إال إىل تعميق الرصاع وسيزيد من تعقيد الجهود املبذولة للتوصل إىل حل سيايس سلمي وشامل»(.((1
تواجه تركيا ،أيضً ا ،تحديات كبرية أخرى؛ يف مقدمتها احتامل ارتفاع درجة الرفض األمرييك لدورها يف ليبيا،
رشا ألمنها القومي ،وإرصار
وتكتل الجهات املنافسة لها ،واعتبار مرص التدخل الرتيك يف ليبيا تهديدًا مبا ً
حفرت عىل السيطرة عىل طرابلس ودعوته إىل القتال ضد القوات الرتكية ،واملعارضة الداخلية لقرار الوجود
العسكري الرتيك يف ليبيا ،وعدم رغبة دول مجاورة لليبيا ،مثل الجزائر وتونس ،يف التدخل املبارش يف
ليبيا؛ وهو ما يجعل مهمة تركيا أم ًرا صعبًا يف عمليات اإلمداد والتفوق الجوي .يضاف إىل ذلك ارتباط ملف
ما،
ليبيا بكل من قربص واليونان ،وهام عضوان يف االتحاد األورويب ،وهذا األمر يفتح مشكلة مع االتحاد عمو ً
واحتامل تع ّرض تركيا لعقوبات بحجة خرق حظر تسليح أطراف النزاع.
ومن املهم اإلشارة أيضً ا إىل أن أي تحول جديد يف املوقف األمرييك ضد تركيا سيكون من أكرب الصعوبات
تصميم عىل فرض نفسها يف املعادلة الدولية التي تعد منطقة رشق
أمام تركيا ،وهي التي ما زالت ت ُبدي
ً
املتوسط إحدى أهم حلباتها الحالية واملستقبلية .وتجد تركيا أنها بني خيارين؛ إما القبول مبصري معزول رشق
املتوسط ،وإما االنخراط الذي يقوي جبهة خصومها الذين يبدو أن عددهم أكرب من خصومها يف سورية.
وإزاء هذه املعادلة ،عليها أن تقارب بني هذين الخيارين .ومع وجود خيار تفكيك جبهة خصوم تركيا من خالل
العمل مع مرص أو إرسائيل أو الحوار مع اليونان كخيار نظري ،فإن تعقيدات الواقع وتطوراته والثقة املتدهورة
جح كلها الذهاب نحو مغامرة محفوفة باملخاطر.
بهذه األطراف تر ّ

خامتة
ترى تركيا أن حاميتها لحكومة الوفاق يف طرابلس مرتبطة مبصالح عديدة لها يف املنطقة ،وأن هذه
املصالح بدورها مرتبطة بأمنها القومي؛ سواء يف التنافس عىل مستقبل املنطقة ودور تركيا فيه ،أو
يف ما يتعلق بنفوذها يف البحر املتوسط وحصتها من موارد الطاقة بوصفها حقوقًا ،وبوصف تركيا بلدًا
غية لـ «قواعد اللعب» وملكانة تركيا بشكل كامل ،ولذلك حسمت أمرها بالوقوف
وسيطًا .وتعترب هذه األمور ُ
م ِّ
خلف حكومة الوفاق من خالل دعم عسكري علني ،ووجود يزداد تدريج ًيا بحسب الظروف والتفاهامت .أما
حكومة طرابلس فقد وجدت يف تركيا الطرف الوحيد الذي له مصلحة مبارشة يف دعمها من أجل الحفاظ عىل
بقائها ،ومع ذلك تفضّ ل تركيا – در ًءا ملأزق وجودها الذي ميكن أن يزيد من صالبة جبهة خصومها  -التوصل إىل
عم الحوار يف مؤمتر برلني ،كام
تفاهامت دبلوماسية مع األطراف التي ت ُع ّد صاحبة الكلمة يف هذا الشأن ،و َ
د ْ
أنها تحاول إيجاد نوع من التوازن ،يف الوقت نفسه ،بني تقليل خطر وجودها يف أعني املنافسني من جهة،
وحامية موقفها وموقف حكومة الوفاق ،من جهة أخرى؛ وذلك من خالل التزام عسكري عميل عىل األرض.
لهذا ،يبدو تنسيقها مع األطراف املعنية للحفاظ عىل هذا التوازن الصيغ َ
ة األكرث ضامنًا ملنع انزالقها يف
ريا عن معنى البعد يف قول األتراك« :سأجدك
صحراء «فزان» التي كانت يو ً
ما ما يف الثقافة الرتكية ،ت ُع ّد تعب ً
حتى لو ذهبت إىل فزان».

" 19خليفة حفرت يعلن ’الجهاد والنفري والتعبئة الشاملة‘ لصد أي تدخل عسكري تريك يف ليبيا" ،فرانس  ،2020/1/4 ،24شوهد يف 2020/1/7
https://bit.ly/2MUYyhL
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