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 االتفاقیة الترکیة ـ اللیبیة وردود األفعال اإلقلیمیة 

 محمد عبد العاطي

 مقدمة
فرضت اكتشافات الغاز �� شرق البحر املتوسط فرضت معادالت جديدة ع�� جميع دول املنطقة، و�� مقدم��م  

تركيا وليبيا، اللتان لم تكن تر�طهما عالقات مباشرة ومعمقة ع�� مدى سنوات طو�لة، وقد واجهت سياسة أنقرة 

ال مع  ا�خالف  مثل  تار���  �عضها  عقبات،  تزال،  وال  املتوسط،  شرق  ب�ن ��  البحر�ة  ا�حدود  ترسيم  ع��  يونان 

، و�انت تركيا وق��ا تقع تحت ضغوطات هز�مة ا�حرب العاملية األو��، 1923الدولت�ن وذلك منذ توقيع اتفاقية لوزان  

 وأدى ذلك إ�� وجود تنازع إ�� اليوم �سبب عدم التوافق ع�� ا�حدود ال�ي يمكن ل��كيا التنقيب ف��ا.

ن تركيا ومحور (مصر واليونان وق��ص) وهو محور �ش�ل ملواجهة سياسات أنقرة �� شرق باإلضافة إ�� ا�خالف ب�

  �� ساهم  املصري  ال���ي  ا�خالف  أخرى  ناحية  ومن  والق���ىي)،  (اليونا�ي  ال���ي  ا�خالف  ناحية  فمن  املتوسط، 

اقيا��ا �� شرق �شكيل هذا التحالف لعقد اتفاقات تخدم سياس��م ا�خاصة ع�� حساب توسع تركيا و�مضاء اتف

 املتوسط. 

أما بالنسبة لليبيا، فإن املشكالت الداخلية القائمة ف��ا وعدم وحدة سياد��ا ساهم كذلك �� إتاحة الفرصة لتوسعة  

 مع ليبيا للتنقيب عن الغاز �� 
ً
هذه ا�خالفات، ففي ح�ن رأت تركيا أ��ا كدولة تملك سيادة بمقدورها أن �عقد اتفاقا

ا�حور ا�حليف لـ "شرق ليبيا" أن ح�ومة "باشاغا" ال�ي نّص��ا ال��ملان �� بمثابة ورقة يمك��م    البحر املتوسط، رأى

 .
ً
 من خاللها عدم االع��اف بتلك االتفاقات ب�ن تركيا وح�ومة الدبيبة املع��ف ��ا دوليا

حادثات االستكشافية وع�� الرغم من �غ�� سياسات تركيا تجاه دول املنطقة خالل العام�ن السابق�ن مثل بدء ا�

 خالل العام (
ً
)، إال أّن هذه املسا�� لم تتوفر ف��ا اآلليات 2021مع مصر منذ عام�ن، ودعوة أثينا ل�حوار مجددا

� واقع السياسة الليبية املتقلبة.   ال�املة لنجاحها، �سبب ا�خالفات ب�ن هذه األطراف، إضافة إ�� �غ�ُّ

الليبية االتفاقية  أن  شك  ��  ال��كية  -ال  األول    3املعقودة  ب�ن 2022أكتو�ر/�شر�ن  اتفاقات  من  قبلها  عقد  وما   ،

 �� العالقة ب�ن  
ً
رت ع�� العالقات الثنائية بي��ما، كما أحدثت �غي��ا

ّ
تركيا ومصر واليونان، وهو ما تتعرض البلدين أث
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وذلك ب�ن دول شرق املتوسط.  لھ هذه الورقة، حيث تنظر �� ماهية االتفاقية ومآال��ا وأثرها ع�� تطور العالقات  

اآلتية: ا�حاور  خالل  ال��كية  من  العالقات  (-تطور  أكتو�ر  2022ـ    2019الليبية  اتفاقية  (النصوص   2022)، 

 واملضام�ن)، ردود الفعل حول االتفاقية واآلثار الناتجة ع��ا 

 ) 2022ـ  2019أوًال: تطور العالقات الترکیة ـ اللیبیة (
لت العالقات ب�ن تركيا وليبيا مص�حة إس��اتيجية �� �عدين رئيسي�ن: األول ما يتعلق بأمن الطاقة، خاصة كميات 

ّ
مث

ت خصما الغاز الطبي�� املتوقعة �� شرق املتوسط، والثا�ي سياق التنافس ا�جيوسيا�ىي �� املنطقة مع أطراف ُعدَّ 

)، ومع إعالن منتدى غاز شرق املتوسط الذي حاول ��ميش تركيا وتجاهل مصا�حها وحقوقها 1لها لسنوات طو�لة( 

تركيا مع ح�ومة الوفاق الوط�ي �� نوفم��/�شر�ن الثا�ي من العام نفسھ  ، وقعت  2019�� شرق املتوسط، مطلع عام  

�ن: أحدهما ل��سيم ا�حدود البحر�ة ب�ن البلدين بما يخدم حقوقهما �� مواجهة السردية واملطالب اليونانية، 
َ
اتفاق

 والثا�ي للتعاون األم�ي والعسكري بي��ما. 

، ساهم �� �غي�� مواز�ن القوى ��  2019قية نوفم��/�شر�ن الثا�ي  الدعم ال���ي �ح�ومة السراج والذي ترجمتھ اتفا

ليبيا لصا�ح ح�ومة الوفاق �� العاصمة طرابلس ع�� حساب قوات اللواء املتقاعد خليفة حف�� وحلفائھ، وعززت 

 ع�� األرض. 
ً
 من قدرا��ا وجعل��ا قادرة ع�� إبرام االتفاقات الدولية و�عادة شرعي��ا فعليا

الد ��  األحداث  دبيبة  ا�حميد  عبد  برئاسة  الوطنية  الوحدة  ح�ومة  �شكيل  إ��  ذلك  �عد  أدت  ليبيا،   �� اخلية 

حيث تم ت�ليفھ من قبل ا�حوار الوط�ي بقيادة ا�ح�ومة ح�ى الوصول إ�� موعد استحقاق   2021،2ف��اير/شباط  

 و�ان
ً
 و�قليميا

ً
 دوليا

ً
 ت تركيا من أوائل املرحب�ن.االنتخابات ��اية العام نفسھ، وهو خطوة القت ترحيبا

، عقب تأجيل االنتخابات عن موعد استحقاقها د�سم��/�انون 
ً
لكن لم تلبث أن عادت الن�اعات الداخلية مجددا

، حيث اعت�� مجلس النواب اللي�ي ح�ومة الدبيبة من��ية الوالية و�التا�� قام بتشكيل ح�ومة جديدة 2021األول  

، با�خالفة التفاق ا�حوار الوط�ي، وهو ما رفضھ الدبيبة باعتبار ح�ومتھ 2022اط  برئاسة فت�� باشاغا، ف��اير/شب

 

   https://bit.ly/3DOq0IM،  2022سبتمرب  12) الجزيرة، ما الذي تغ� يف مقاربة تركيا للقضية الليبية، سعيد الحاج، 1(
  https://bit.ly/3TgItCh، 2022أغسطس   28الجزيرة، الدبيبة و باشاغا، من ه�..  2
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�ستند إ�� شرعية محلية ودولية، و�انت تركيا من املؤ�دين لشرعية الدبيبة، مع محاوال��ا الحتواء أطراف الصراع 

 �� الداخل.  

 خاصة وأنھ خالل
ً
) تتالت وتزامنت ز�ارات 2022العام ا�جاري (  تزايدت التساؤالت حول الدور ال���ي �� ليبيا مؤخرا

 القيادات الليبية مؤخرا إ�� تركيا بما فتح الباب ع�� سؤال إم�انية توسط أنقرة �� ا�خالف اللي�ي الداخ��.  

 و�مكن رصد ذلك من خالل النقاط اآلتية:

برفقة   2022،3أغسطس/آب    2ـ استقبال الرئيس ال���ي رجب طيب أردوغان، رئيس ال��ملان اللي�ي عقيلة صا�ح،  1

التطورات  حول  ل�حوار  أنقرة،  ال��كية  العاصمة   �� وذلك  الال��،  هللا  عبد  اللي�ي  الرئا�ىي  ا�جلس  رئيس  نائب 

 السياسية �� ليبيا والعالقات الثنائية ب�ن البلدين.

وجهات النظر اتفقت ع�� ا�حفاظ ع�� وحدة ال��اب اللي�ي، واإلسراع وخالل تلك الز�ارة، صرح عبد هللا الال�� أن "

 . 4�� إجراء العملية االنتخابية، ع�� التشريعات الالزمة واملتفق عل��ا ع�� ح�ومة واحدة قو�ة" 

كما صرح سف�� تركيا بطرابلس، كنان يلماز، إن بالده تنت�ج مقار�ة شاملة تجاه ليبيا، بحيث تنظر إل��ا ك�ل دون 

وذلك بال��امن مع ز�ارة عقيلة صا�ح   5التمي�� ب�ن شرقها وغر��ا، وتدعم االستقرار والتوافق السيا�ىي �� هذا البلد.

 إ�� تركيا. 

  
ً
 املباحثات القائمة ب�ن مجلس النواب اللي�ي �� ط��ق ومجلس الدولة األع�� للدولة"، مبينا

ً
ولفت إ�� "دعم تركيا أيضا

وأفاد يلماز بأن تركيا    ث�� من البنود ولم يتبق سوى البعض من مواضيع ا�خالف بي��ما".أن ا�جانب�ن اتفقا ع�� الك

 ترى أنھ "من املفيد �شكيل األرضية الدستور�ة �� أسرع وقت والتوجھ إلجراء انتخابات �� ليبيا". 

 

   https://bit.ly/3Wmr7GQ، 2022أغسطس  2، أردوغان يلتقي عقيلة صالح، 21عريب 3
   https://bit.ly/3Wmr7GQاملصدر السابق،  4
   https://bit.ly/3DtrWoG، 2022أغسطس  2األناضول، سف� تركيا بطرابلس أنقرة تنتهج مقاربة شاملة تجاه ليبيا،  5
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 من الدبيبة وفت�� باشاغا، إ�� تركيا وااللتقاء بالرئيس أردوغان ع�� حدٍة،  2
ً
سبتم��/أيلول املا�ىي،   2��  ـ ز�ارة كال

�عد أيام قليلة من اشتبا�ات ب�ن كال الفر�ق�ن �� ليبيا،  لتث�� رحل��ما التكهنات والتساؤالت، وال سيما مع مجي��ا 

 6عقب أيام من اشتبا�ات دامية �� طرابلس ب�ن �شكيالت عسكر�ة محسو�ة ع�� �ل م��ما. 

انب�ن ع�� بث صور اللقاءات واألنباء املتعلقة ��ا إلظهار قوة تحالفهما �سابقت املنصات اإلعالمية ل�ج خالل الز�ارة،  

أثار التساؤالت حول الدور الذي تلعبھ تركيا �� تطو�ق ا�خالف ب�ن حليف��ا الدبيبة و باشاغا،   مع تركيا، وهو ما 

 وداللة وجود الرجل�ن �� مدينة إسطنبول �� الوقت ذاتھ. 

ح  والتساؤالت  التحليالت  ثارت  ب�افة كما  التقت  أن  �عد  الليبية  للقضية  مقار���ا  �غ��ت  وهل  أنقرة  سياسة  ول 

األطياف، حيث لم يظهر دعم ألحدهما ع�� حساب اآلخر وفق التصر�حات الرسمية ال�ي أكدت خاللها ا�ح�ومة 

واال� الراهنة  السياسية  األزمة  وحل  االقتتال،  وتال��  التصعيد  وتجنب  العنف  "نبذ  ضرورة  ع��  سداد  ال��كية 

 . 7ا�حاصل بوجود ح�ومت�ن متنازعَ�ي الشرعية"

دت ع�� استمرار الدعم ال���ي لھ باعتباره ممثل ا�ح�ومة 
ّ

لكن تصر�حات الدبيبة عقب لقاء الرئيس أردوغان أك

تأكيدها ع�� إشراف  �� سياق  ا�ح�ومت�ن جاء  تنازع  لتال��  انتخابات  �� إجراء  أنقرة  ليبيا، وأن رغبة   �� الشرعية 

 .8"ة الدبيبة ع�� إجراء تلك االنتخابات لتسلم �عدها السلطة ِ�جهة منتخبةح�وم

من هذا أن أنقرة تح��م شرعية الدبيبة، وتدعم ا�حوار ب�ن األطراف الليبية �� الوقت ذاتھ، وأ��ا حرصت   و�ظهر

 مة. ع�� احتواء كال الفر�ق�ن ودفعِهما إ�� ا�حوار للوصول إ�� انتخابات تحسم ا�خالفات القائ

باشاغا،   فت��  وح�ومة  صا�ح،  عقيلة  بقيادة  النواب  مجلس   ��  
ً
ممثال ليبيا  شرق  من  صدر  الذي  الرفض  أن  إال 

 �� استكمال خطوات هذا 2022لالتفاقية ال��كية مع ح�ومة الوحدة الوطنية �� أكتو�ر/�شر�ن األول  
ً
، َبدا عائقا

 املسار. 

 

   https://bit.ly/3sL8qPs، 2022سبتمرب   2ترك برس، ب� باشاغا والدبيبة وخيار ثالث..  6
   https://bit.ly/3sL8qPsاملصدر السابق،  7
  https://bit.ly/3DkGmYe،  2022سبتمرب  2العريب الجديد، الدبيبة بعد لقاء أردوغان "حكومتنا ستقود االنتخابات،  8
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  (النصوص واملضامین) 2022ثانیا: اتفاقیة أکتوبر 
التنقيب عن   ليبيا برئاسة عبد ا�حميد دبيبة، �شأن   �� اتفاقية جديدة مع ح�ومة الوحدة الوطنية  وقعت تركيا 

، وذلك خالل ز�ارة لوز�ر ا�خارجية ال��كية، مولود 2022أكتو�ر/�شر�ن األول    3�� البحر املتوسط، ��  النفط والغاز  

 جاويش أوغلو إ�� طرابلس. 

كما تم اتخاذ خطوات لتعز�ز التعاون �� مجاالت الطاقة والدفاع والتجارة واالتصاالت خالل ز�ارة وفد تر�ي ضم 

 الطاقة فاتح دونماز، والدفاع خلو�ىي أ�ار، والتجارة محمد موش. وزراء ا�خارجية مولود �شاووش أوغلو، و 

قيم �� طرابلس،  
ُ
وصرح وز�ر ا�خارجية ال���ي مولود جاويش أوغلو ووز�رة ا�خارجية الليبية نجالء املنقوش، �� حفل أ

 .9إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم حول قضايا اقتصادية ��دف إ�� استفادة البلدين 

ال��كية  الشر�ات  ب�ن  �عاون  إقامة  إ��  ��دف  الهيدروكر�ونات  "اتفاقية  إن  االتفاقية  حول  حديثھ   �� أضاف  كما 

 والليبية �� االستكشاف والتنقيب وذلك وفق مفهوم الر�ح املتبادل �� ال�� والبحر و�� مناطق الصالحية البحر�ة". 

ا�حم الوطنية عبد  الوحدة  رئيس ح�ومة    ومن جهتھ قال 
ً
النفط وفقا التنقيب عن  أعمال  إنھ ستتم  الدبيبة،  يد 

 . 10لالتفاقية البحر�ة املوقعة مع أنقرة

كما قال املتحدث باسم ح�ومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة إن مذكرة التفاهم املوقعة مع تركيا ��دف 

 . 11إ�� تطو�ر مشاريع استكشاف و�نتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبي�� 

، بينت ا�حدود البحر�ة ب�ن تركيا  2019جاءت هذه االتفاقات �عد مذكرة تفاهم سابقة �� نوفم��/ �شر�ن ثا�ي  و 

 والعسكري. بينما مهدت أيًضا الطر�ق لز�ادة التعاون األم�ي   12وليبيا �� البحر األبيض املتوسط،

 

   https://bit.ly/3UdOK2E، 2022أكتوبر  4الجزيرة، وسط رفض مرصي يونا�..  9
   https://bit.ly/3TUnHts، 2022أكتوبر  23األناضول، ماذا تعني صفقة النفط والغاز ب� ليبيا وتركيا،   10
   https://bit.ly/3UdOK2E، 2022أكتوبر  4الجزيرة، وسط رفض مرصي يونا�..   11
   https://bit.ly/3TUnHtsاملرجع السابق،  12
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ستكشاف وا�حفر وفق االتفاقية، سواء �� و�ذلك يمكن القول إن ليبيا وتركيا قد دخلتا �ش�ل مش��ك �� مرحلة اال 

 البحر أو ع�� اليا�سة، ومن املتوقع أن تبدأ تركيا أ�شطة امل�ح الزلزا�� �� املنطقة االقتصادية الليبية قر�ًبا. 

من ناحية أخرى، فقد تم توقيع االتفاقية �� توقيت حرج حيث �شهد العالم أزمة �� مجال الطاقة، وتقع منطقة 

 واكتشافات الطاقة ��ا �� قلب هذه األزمة، و�مكن النظر إل��ا من خالل اآل�ي: شرق املتوسط 

ط �� السنوات  ـ  1 ة، بال��افق مع تصاعد التنافس اإلقلي�ي والدو��  �شهد منطقة شرق املتوِسّ راٍت مهمَّ األخ��ة تطوُّ

� عن دوافع جيوسياسية فحسب، بل ي��افق مع صعود البعد (ا�جيواقتصادي)   ف��ا. وهذا االهتمام املتصاعد ال �عِ�ّ

لھ إ�� عامل مهٍمّ �� �شكيل التقار�ات   واالصِطفافات أو شرعت��ا، ع�� أجندة الفاعل�ن اإلقليمي�ن والدولي�ن، وتحوُّ

 ح�ومات دول  
َ
ر ا�حديث عن اكتشافات الغاز الطبي�� و�م�انيات استثمار هذه االكتشافات أجندة  مع تصدُّ

ً
ة خاصَّ

 13املنطقة. 

ع  2
َّ
ط �� احتياطات النفط والغاز املتوق ـ إنَّ أحد أهِمّ الدوافع خلف االهتمام اإلقلي�ي والدو�� بمنطقة شرق املتوِسّ

  –   122، فإنَّ املنطقة تحوي ما ب�ن  2010وفق تقديرات هيئة امل�ح ا�جيولو�� األمر�كية عام  �� املنطقة. ف  وجودها

223   ) ب  إ��    6.3  –  3.5تر�ليون قدم مكعَّ باإلضافة  الغاز،  ب) من  م�� مكعَّ برميل محتَمل من    1.7تر�ليون  مليار 

 . 14النفط

٪ من احتياطيات الغاز العاملية املؤكدة، وهو ما �عكس حقيقة 2  ومع هذا تظل هذه األرقام متواضعة جدا ال تتجاوز 

 أن تورط القوى ا�خارجية �� صراع �� هذه املنطقة يتجاوز مسألة الغاز ِ�حسابات جيوسياسية أوسع. 

و�ينما تنت�ج تركيا سياسة حازمة �� مواجهة مسا�� إقصا��ا من قبل الالعب�ن اآلخر�ن �� املنطقة، فإن نجاحها �� 

غي�� مواز�ن القوى �� ليبيا عزز من حظوظها �� السباق الراهن، حيث استطاعت �عدها أن توقع االتفاقية األو��  �

 إ�� االتفاقية ا�حالية2019�� نوفم��/�شر�ن الثا�ي 
ً
 . 15، وصوال

 

   https://bit.ly/3EjGgBGلطاقة يف رشق املتوسط، بالل سال�ة، منتدى السياسات العربية، الرصاع عىل ا 13
  OFBchttps://bit.ly/3TT،  2020توترات رشق املتوسط: رصاع جيوسيايس زاد التنافس عىل الطاقة من حدة مخاطره العالية، أغسطس أسباب،  14
  https://bit.ly/3TTOFBc،  2020توترات رشق املتوسط: رصاع جيوسيايس زاد التنافس عىل الطاقة من حدة مخاطره العالية، أغسطس أسباب،  15

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://bit.ly/3EjGgBG
https://bit.ly/3TTOFBc
https://bit.ly/3TTOFBc


Page 7 of 16 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 18, 2022      

 ثالثا: ردود الفعل حول االتفاقیة واآلثار الناتجة عنها 
 ـ رفض في "شرق ليبيا" لـ االتفاقية  1

لهذه   الوطنية  الوحدة  توقيع ح�ومة  إل��ا، فقد قو�ل  تم اإلشارة  ال�ي  اللي�ي،  الداخل   �� بناًء ع�� حالة االنقسام 

االتفاقية مع ا�ح�ومة ال��كية بالرفض من ِقبل السلطة السياسة �� شرق ليبيا ممثلة �� مجلس النواب برئاسة 

تصر�حا إ��  باإلضافة  باشاغا  فت��  وح�ومة  صا�ح،  االتفاقية،  عقيلة  توقيع  ع��  بالتحفظ  الرئا�ىي  ا�جلس  ت 

 و�مكن رصد ذلك من خالل التصر�حات اآلتية:  

ال�ي وقع��ا ح�ومة "الوحدة )  1( التفاهم  أّن مذكرات  اللي�ي،  الرئا�ىي  �� أول رد لھ عقب االتفاقية، أكد ا�جلس 

النف استكشاف  مجال   �� تركيا،  مع  الدبيبة  ا�حميد  عبد  برئاسة  قبل  الوطنية"  من  اعتمادها  "يجب  والغاز،  ط 

 16ا�جالس التشريعية الليبية".

ِقبل رئيس  )  2( إبرامها من  يتم  أو مذكرة تفاهم  أو معاهدة  اتفاقية  ال��ملان عقيلة صا�ح إن أي  تصر�حات رئيس 

نذ ان��اء والي��ا ح�ومة الوحدة الوطنية مرفوضة وغ�� قانونية، نظرا الن��اء والي��ا قانونا وا�عدام أي إجراء تتخذه م

 2021.17د�سم��/�انون األول   24�� 

مباشرة، و�فيد برفض االتفاقية، إضافة إ��  البيان الذي أصدرتھ ح�ومة فت�� باشاغا، عقب توقيع االتفاقية    ) 3(

"ستبدأ التشاور املباشر مع الشر�اء الوطني�ن واإلقليمِي�ن والدولي�ن، للرد التأكيد ع�� أن ا�ح�ومة برئاسة باشاغا 

 .18�ش�ل مناسب ع�� هذه التجاوزات"، ال�ي وصف��ا بأ��ا "��دد مص�حة األمن والسلم �� ليبيا واملنطقة" 

 ردود الفعل �� "شرق ليبيا" من خالل أمر�ن: و�مكن قراءة

ردود فعل شر�ا��ا اإلقليمي�ن، حيث �ان املوقف الرافض يجمع ب�ن الشرق �� ليبيا، وح�ومة مصر واليونان   :األول 

 وحلفا��م، ومن هنا يظهر التنسيق �� اتخاذ القرار،  وأن التحرك الرافض يأ�ي من خالل موقف ا�حلفاء والداعم�ن.

 

  https://bit.ly/3NVn6Fx، 0222أكتوبر  4امليادين، ليبيا، املجلس الرئايس يعرتض عىل اتفاقية حكومة الدبيبة مع تركيا،  16
   https://bit.ly/3zx2NbB، 2022أكتوبر  4الجزيرة، وسط رفض مرصي يونا�، ليبيا وتركيا توقعان اتفاقية، للتنقيب عن النفط،  17
18 RT ،2022أكتوبر  3. ليبيا، حكومة باشاغا ترفض توقيع اتفاقية ب� أنقرة طرابلس ،https://bit.ly/3A0mMzF  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://bit.ly/3NVn6Fx
https://bit.ly/3zx2NbB
https://bit.ly/3A0mMzF
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لدعوة �حلفا��ا �� ليبيا، لز�ارة القاهرة، لبحث املسألة،  ن مصر أعلنت ع�� الفور رفضها لالتفاقية، ووجهت اُيذكر أ

 فيما يرى متا�عون أ��ا تصب �� خانة لعبة الضغوط ب�ن أنقرة والقاهرة. 

  و�حسب مصادر ليبية محسو�ة ع�� معسكر الشرق اللي�ي، تتطابق مع تقديرات مصر�ة، فإن القاهرة "أخ
ً
ذت أخ��ا

 بإعادة تنشيط عالقا��ا بقائد قوات شرق ليبيا اللواء املتقاعد خليفة حف��، لقطع الطر�ق أمام أنقرة �شأن 
ً
اتجاها

، و�� االتفاقية ال�ي أعلنت مصر 2022نواياها �� تفعيل االتفاقية ال�ي وقع��ا �� الثالث من أكتو�ر/�شر�ن األول  

 . 19واليونان واالتحاد األورو�ي رفضها"

أنھ "من خالل اتصاالت ولقاءات   20كما كشف مصدر لي�ي مقرب من معسكر حف��، �� حديٍث مع "العر�ي ا�جديد"،

معلنة جرت خالل األيام املاضية ب�ن مسؤول�ن مصر��ن رفي�� املستوى وقيادة قوات شرق ليبيا، تمت اإلشارة  غ��  

إ�� أن املنطقة البحر�ة املنتظر أن يتم ف��ا التنقيب عن الغاز والنفط، تقع قبالة سواحل شر�� ليبيا ال�ي �سيطر 

 عل��ا القوات التا�عة �حف��".

�ع�ي األمر  أن هذا  مع    وأضاف  تفاهمات  دون  االتفاقية من  عليھ  تنص  ملا  الفع��  التنفيذ  تركيا من  تمكن  "عدم 

 القوات املسيطرة ع�� الشرق اللي�ي، وال�ي ترتبط �عالقات قو�ة مع مصر".

أكتو�ر/�شر�ن األول، ب�ن رئيس مجلس النواب اللي�ي   14و�انت القاهرة استقبلت جلسة مشاورات مهمة ا�جمعة،  

و  الشرق عقيلة صا�ح،  األم���ي لشؤون  ا�خارجية  ر�تشارد نورالند، بحضور مساعدة وز�ر  لليبيا  األم���ي  املبعوث 

 .21األد�ى بار�را ليف، ورئيس جهاز ا�خابرات العامة املصري اللواء عباس �امل 

حيث التقى هناك    وجاء اللقاء �عد يوم من ز�ارة غ�� معلنة قام ��ا رئيس ا�خابرات العامة املصري إ�� مدينة بنغازي،

 بقائد قوات شرق ليبيا خليفة حف��، ورئيس ا�ح�ومة امل�لفة من مجلس النواب فت�� باشاغا. 

 

  bit.ly/3T2GTnphttps//:، 2022أكتوبر  29العريب الجديد، تحرك مرصي إلبطال مفعول االتفاقية الرتكية،  19
   https://bit.ly/3T2GTnpاملصدر السابق،  20
  https://bit.ly/3U9GZLCأكتوبر،  19العريب الجديد، خطط مرصية للتعامل مع األزمة الليبية،  21

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
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https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://bit.ly/3T2GTnp
https://bit.ly/3T2GTnp
https://bit.ly/3U9GZLC
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 �� تراجع الدور ال���ي �وسيط يمكن لھ أن يجمع :  الثا�ي
ً
 مؤثرا

ً
يمكن اعتبار رفض ح�ومة باشاغا لالتفاقية، عامال

الليبية ويشرف ع�� عملية ا�حوار بي��م، وهو م ا �انت تتجھ إليھ املسا�� ال��كية قبل االتفاقية، خالل  األطراف 

 األشهر األخ��ة.

االع��اف   هو  ��م�ي  ما  ألن  بح�وَم�ي؛  تركيا  اع��اف  ��م�ي  "ال  باشاغا:  فت��  قال  تليفز�ونية،  تصر�حات  وخالل 

تركيا    22الداخ��"،  من  انتقادات  تلقيھ   
ً
نافيا «املمتازة»،  بـ  تركيا  مع  عالقتھ  وصف  ذلك  مع  ومع  اتفاقها  لرفضھ 

 الدبيبة، غ�� أن ذلك ال ينفي عودة التوتر بي��ما عقب توقيع االتفاقية. 

 ـ تركيا وحكومة الدبيبة تنتقدان المواقف الرافضة  2

قيم �� طرابلس،  
ُ
قال وز�ر ا�خارجية ال���ي مولود جاويش أوغلو ووز�رة ا�خارجية الليبية نجالء املنقوش، �� حفل أ

 23من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم حول قضايا اقتصادية ��دف إ�� استفادة البلدين. إن الصفقة واحدة 

االقتصادية   "املنطقة   �� تنقيب  أعمال  تتضمن  الواقع   �� مشروعات  أي  ستظهر  �انت  إذا  ما  �عُد  يت�ح  ولم 

ن وق��ص وانتقدتھ ، وهو ما رفضتھ اليونا2019ا�خالصة" ال�ي اتفقت عل��ا تركيا وح�ومة سابقة �� طرابلس عام  

 مصر و�سرائيل. 

وردا ع�� سؤال حول ما إذا �انت الدول األخرى قد �ع��ض ع�� مذكرة التفاهم ا�جديدة، قال جاويش أوغلو "ال  

 ��منا ما يفكرون فيھ". وأضاف أن الدول األخرى ال حق لها �� التدخل.

ونان و�سرائيل، وذلك عقب عام حاولت هذه التصر�حات �عطي داللة حول عودة التوتر مرة أخرى مع مصر والي

فيھ أنقرة إعادة العالقات مع عدد من دول املنطقة مثل مصر واإلمارات و�سرائيل، واتباع سياسة مهادنة مغايرة ملا 

 �انت عليھ خالل األعوام السبع السابقة. 

 

  https://bit.ly/3A0wnX6، 2022أكتوبر  9وة خارجية مبنعه من دخول طرابلس، الرشق األوسط، باشاغا يتهم ق 22
   y/3zx2NbBhttps://bit.l، 2022أكتوبر  4الجزيرة، وسط رفض مرصي يونا�، ليبيا وتركيا توقعان اتفاقية، للتنقيب عن النفط،  23
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إ��   ال��كية  التصر�حات  �ش��  يدعم  كما  الذي  تركيا  موقف  �� أمن  أن  ورغب��ا  أراض��ا  ووحدة  واستقرارها  ليبيا 

التوصل إ�� مصا�حة وحل سل�ي لألزمة الليبية، و�جراء االنتخابات ليس ع�� حساب تحالفها مع ا�ح�ومة الليبية  

 24املع��ف ��ا دوليا.

الذ االتفاق  ��ذا  املنقوش  الوطنية، نجالء  الوحدة  الليبية بح�ومة  ا�خارجية  رّحبت وز�رة  بـ من جه��ا،  ي وصفتھ 

الليبية محمد حمودة إن مذكرة التفاهم املوقعة مع تركيا   "املهم". وقال املتحدث باسم ح�ومة الوحدة الوطنية 

 ��دف إ�� تطو�ر مشاريع استكشاف و�نتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبي��.

العم� ا�جانب   �� البلدين  ب�ن  التعاون  �عز�ز  ع��  تنّص  التفاهم  مذكرة  أن  والقانو�ي وأضاف  والتق�ي  والف�ي   �

والتجاري �� مجال الهيدروكر�ونات (النفط والغاز)، وتبادل ا�خ��ات والتدر�ب، وضمان املصا�ح املش��كة وا�جدوى  

 من عمليات االستكشاف والتطو�ر وز�ادة إنتاج البلدين.

ور تخص السيادة الليبية، وهو  هذه التصر�حات ت��ز مش�لة الداخل اللي�ي �سبب تنازع األطراف اإلقليمية حول أم

أ��ا املمثل الشر��  ليبيا وتصاعدها كذلك، حيث �عت�� ح�ومة الوحدة الوطنية   �� ُين�ئ عن إطالة أمد األزمة  ما 

 ع�� رفض ح�ومة باشاغا، والرفض املصري  
ً
الوحيد �� ليبيا، وال يمكن ألية دولة أن تتجاوز هذه الشرعية، وذلك ردا

 25حسب تصر�حات محمد حمودة املتحدث باسم ح�ومة الوحدة الوطنية.  واليونا�ي لالتفاقية،

 ـ تراجع العالقات التركية مع مصر واليونان 3

ونظ��ه ��   ھ 
ّ
أن دندياس،  ني�وس  اليونا�ي  ا�خارجية  وز�ر  ذكر  الليبية،  ال��كية  االتفاقية  عقب  رس�ي  تصر�ح  أول 

 26املصري سامح شكري �عت��ان ح�ومة طرابلس فاقدة للشرعية ال�ي تخولها توقيع اتفاق كهذا.

ر�ن اتفقا ع�� استمرار التشاور وأضاف املتحدث باسم ا�خارجية املصر�ة، أحمد أبو ز�د، �� تصر�ح لھ، بأن الوز�

 بي��ما إزاء مختلف القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املش��ك �� إطار التنسيق املستمر ب�ن البلدين. 

 

   https://bit.ly/3SSQDRdاملصدر السابق،  24
   https://bit.ly/3SYRvUr، 2022أكتوبر  10العريب الجديد، حكومة الدبيبة ترد عىل الرفض املرصي اليونا�،  25
   https://bit.ly/3zEGjpc،  2022أكتوبر  3العربية، رفض مرصي يونا�..   26
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 ع�� االتفاق ال���ي  2020وُ�ذكر أن مصر واليونان قد أبرمَتا اتفاق ل��سيم ا�حدود البحر�ة �� أغسطس/آب  
ً
، ردا

. و�انت بمثابة رد فعل ع�� ا�خطوات ال��كية، وهو ما زاد التوتر �� ذلك ا�ح�ن 2019شر�ن الثا�ي  اللي�ي، �� نوفم��/�

 ب�ن تركيا ومحور مصر واليونان. 

و�توقيع أنقرة لالتفاقية ا�حالية، فإننا بصدد تراجع جديد �� العالقة مع الدول الرافضة لهذه االتفاقية خاصة  

أنقرة لتسو�ة مشا�لها مع العديد من دول املنطقة من خالل خطوات التقارب مصر واليونان، وذلك �عد أن اتجهت  

 ). 2022ـ  2021خالل العام�ن السابق�ن (

 مزید من التوتر بین ترکیا والیونان 
توجد عدة مشكالت ب�ن تركيا واليونان ع�� عدة أصعدة، فمن بي��ا اس��داف ا�ج��ة الداخلية لدى �ل طرف، حيث 

اليون تركيا  محاولة ت��م   �� أتراك شار�وا  عسكر��ن  لثمانية  مالذا  اليونان  وفرت  كما  األكراد،  املتمردين  بدعم  ان 

ورفضت �سليمهم. �� ح�ن ت��م اليونان تركيا باس��داف استقرارها الداخ�� من خالل   2016االنقالب العسكري عام  

   27ر إفروس (مار�تش/مار�تسا).موجات تدفق الالجئ�ن ع�� ا�حدود ال��كية اليونانية، �� بحر إيجة و��

إيجة. حيث   �� بحر  البلدين  ب�ن  البحر�ة  �عي�ن ا�حدود  إ�� إش�الية رئيسة وتار�خية و�� ا�خالف حول  باإلضافة 

 بذور صراع جيوسيا�ىي مفتوح حول السيادة �� بحر إيجة.  1923لوزان وضعت معاهدة 

بموجب االتفاقية، تخلت تركيا عن ق��ص لصا�ح اململكة املتحدة، وتنازلت لصا�ح إيطاليا عن ا�جزر االثنا عشر�ة   

مرمى حجر    جز�رة أصغر �� بحر إيجة، ع��   150جز�رة كب��ة باإلضافة إ��    12(أو الدودي�انية)، و�� مجموعة من  

 28من الساحل ا�جنو�ي الغر�ي ل��كيا، و�عد ا�حرب العاملية الثانية تنازلت إيطاليا لليونان ع��ا، وسط اع��اض تر�ي.

” لعقود طو�لة، لكن اآلن مع صعود تركيا كقوة إقليمية مهيمنة واكتشاف  
ً
 بحر�ا

ً
تحملت تركيا ما �عت��ه “حصارا

املتوسط أصبح من  �� شرق  الطاقة  عنھ   ثروات  ع��  ما  وهو  ا�جزر،  ملسألة  ال���ي  التجاهل  استمرار  املمكن  غ�� 

 

  https://bit.ly/3TTOFBcاملصدر السابق،  27
  https://bit.ly/3TTOFBc،  2020ة مخاطره العالية، أغسطس توترات رشق املتوسط: رصاع جيوسيايس زاد التنافس عىل الطاقة من حدأسباب،  28
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عاما، حيث شدد ع�� ضرورة تحديث   65�� أول ز�ارة لرئيس تر�ي لليونان منذ    2017الرئيس ال���ي “أردوغان” عام  

 معاهدة لوزان.

ا لطبي�� �� املناطق البحر�ة ال�ي ال  �� املقابل، اليونان (العضو باالتحاد األورو�ي) ت��م تركيا بالتنقيب عن الغاز 

 يجوز إال ألثينا (من وجهة نظرها) استغاللها، �� ح�ن تقول أنقرة إن هذه املناطق تنت�ي إ�� ا�جرف القاري ال���ي.

�� تحو�ل  2020�� د�سم��/�انون األول   اليونا�ي، ك��يا�وس ميتسوتاكيس، إن بالده نجحت  ، قال رئيس الوزراء 

حول شرق املتوسط إ�� خالف تر�ي أورو�ي، مشددا �� الوقت ذاتھ ع�� استعداد ح�ومتھ ل�حوار خالفها مع تركيا  

 29مع أنقرة.

 وأشار إ�� أن استمرار التوتر لن ي�ون �� صا�ح تركيا، و�نب�� ع�� أنقرة إعادة تقييم عالقا��ا مع االتحاد األورو�ي.

تركيا حول تحديد ا�جرف القاري ومناطق الصالحية البحر�ة، و�� الوقت ذاتھ، لفت إ�� أن بالده مستعدة ل�حوار مع  

 مؤكدا أنھ �� حال عدم التوصل إ�� حل، فإ��م مستعدون للذهاب إ�� محكمة العدل الدولية. 

�ان ذلك نتيجة ا�خالفات القائمة ع�� ترسيم ا�حدود البحر�ة، وترسيم تركيا ل�حدود مع ليبيا وق��ا و�همال املوقف 

ي الرافض، وهو ما تاله تحالف اليونان وق��ص ومصر و�سرائيل لتشكيل تحالف ضد النفوذ ال���ي  املصري اليونا�

 �� شرق املتوسط. 

و�� وقت سابق، دعا الرئيس ال���ي أردوغان االتحاد األورو�ي إ�� اإلسراع �� التخلص مما وصفھ بـ الع�ى اإلس��اتي��  

 30�شرق املتوسط. 

د األورو�ي أن يتصرف وفق أهواء اليونان والشطر اليونا�ي من ق��ص، مش��ا إ�� أن  وأضاف أنھ ال ينب�� ع�� االتحا

 تركيا ال �س�� للتصعيد �� شرق املتوسط؛ بل �عمل ع�� حل ا�خالفات بالتعاون و�ش�ل عادل. 

 

  https://bit.ly/3WrGWMI، 2020ديسمرب  8اليونان: نجحنا يف تحويل أزمة رشق املتوسط إىل خالف تريك أورويب، الجزيرة،  29
  https://bit.ly/3WrGWMIاملصدر السابق،  30
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ن�اع لتوتر ، وقد أدى هذا ال2002ُيذكر أنھ جرت ا�حادثات االستكشافية ب�ن أنقرة وأثينا ألول مرة �� ف��اير/شباط  

 العالقات ب�ن تركيا واالتحاد األورو�ي الذي فرض عقو�ات، ولكن لم ينفذها فعليا ح�ى اآلن. 

، قالت مصادر دبلوماسية، إن تركيا واليونان استأنَفتا محادثات ��دف إ�� إيجاد  2021يناير �انون الثا�ي    25و��  

 31�عد توتر �� شرق املتوسط استمر ألشهر. حلول ِلن�اعات بحر�ة قائمة منذ ف��ة طو�لة و�� خطوة تأ�ي 

 يذكر خالل  
ً
جولة من ا�حادثات �� الف��ة من    60ولم تحقق ا�جارتان، العضوتان �� حلف شمال األطل�ىي، تقدما

 .2016وح�ى  2002

الدولت�ن لم ينتج عنھ تقدم �� اإلش�اليات العالقة بي��ما، حيث يظهر من توقيع  و�بدو أّن استئناف ا�حادثات ب�ن  

تركيا االتفاقية األخ��ة مع ليبيا، أن ا�حادثات ال�ي �انت تأمل أن تصل إ�� تفاهمات حول ترسيم ا�حدود البحر�ة  

 ب�ن البلدين لم تصل إ�� أي اتفاق.

عسكر�ة املباشرة ب�ن الطرف�ن، و�دأت إرهاصات ذلك باس��داف خفر و���افق ذلك مع تبادل ال��ديدات باملواجهة ال

 السواحل اليونا�ي لسفينة "ما�� مرمرة" ال��كية قبل أسابيع �� املياه الدولية. 

شمال  حلف   �� ُعضو���ما  �سبب  البلدين،  ب�ن  مباشرة  عسكر�ة  مواجهة  حصول  ومتا�عون  مراقبون  ويستبعد 

، وحاجة ا�حلف للتضامن أك�� �� ظل  األطل�ىي (ناتو)، وتحالفِهما مع  
ً
الواليات املتحدة واالتحاد األورو�ي عسكر�ا

   32أوضاع عاملية بالغة التعقيد مع ا�حرب الروسية ع�� أوكرانيا.

 توقف املباحثات بین مصر وترکیا 
ح الساحة،  ع��  ظهرت  ال�ي  امللفات  أبرز  من  ال���ي  املصري  التقارب  ُ�عد  السابق�ن،  العام�ن  بدء خالل  ل 

ّ
مث يث 

 �� مسار العالقات السياسية ا�جامدة منذ وقوع انقالب 
ً
 كب��ا

ً
 . 33�� مصر 2013ا�حادثات وق��ا تحوال

 

  https://reut.rs/3haAppy،  2021رويرتز، مصادر: تركيا واليونان تستأنفان محادثات بشأن نزاعات بحرية بعد انقطاع خمس سنوات، يناير  31
   https://bit.ly/3Wovql8،  2022أزمة أنقرة وأثينا... حدود التصعيد من وجهة نظر تركية، سبتمرب ديد، العريب الج 32
33 trt  ، سبتمرب   7عريب، أنقرة بدأ الحوارات ب� مرص وتركياhttps://bit.ly/3osDLWz  
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النية، من تصر�حات   اتخذتا إجراءات إلثبات حسن  الدولت�ن قد  ال�ي سبقت ا�حادثات �انت �لتا  الف��ة  وخالل 

اتخاذ   إ��  والقاهرة، إضافة  أنقرة  ب�ن  متبادلة  أرضها، رسمية  املعارض ع��  املصري  أنقرة خطوات �شأن اإلعالم 

 لفتح باب ل�حوار لتطبيع العالقات �ش�ل �امل فيما �عد. 
ً
 تمهيدا

��ا مصر وطالبت   ال�ي اهتمت  ال��كية �� شرق املتوسط �انت من أهم امللفات  ليبيا والتحر�ات   �� ال���ي  الوجود 

 ف الدعم ال���ي �جماعة اإلخوان املسلم�ن. بتغي�� سياسة تركيا تجاهها، باإلضافة إ�� مل

املصر�ة  اإلعالم  قنوات  غلق �عض  وم��ا  تركيا،   �� املصر��ن  املعارض�ن  بحق  خذت 
ُ
ات ال�ي  ال��كية  اإلجراءات  لكن 

إيجا�ي �سبب  �� من��  بأن ا�حادثات �س��  للقول  ب��كيا، ومنع ظهور �عض ال�خصيات إعالميا، لم تكن �افية 

األخرى   شرق امللفات   �� والصراع  ليبيا   �� بالتواجد  يتعلق  ما  وهو  الطرف�ن،  ب�ن  جوهر�ة  خالفات  ش�ل 
ُ
� ال�ي 

 املتوسط. 

ال���ي �� ظل مناخ �غ��ت فيھ العديد من السياسات اإلقليمية -من ناحية أخرى، جاءت خطوات التقارب املصري 

وكذلك تطبيع العالقات املصر�ة مع قطر،    ب�ن تركيا والتحالف القر�ب من مصر، آخرها التقارب ال���ي/اإلمارا�ي،

ترامب  رئاسة  إبان  عليھ  �انت  عما  اإلقليمية  للعالقات  جديد  رسم  ل 
ّ
ش� والذي  القطري/السعودي،  والتقارب 

 للواليات املتحدة األمر�كية. 

ها الرافض االتفاقية األخ��ة ب�ن ليبيا وتركيا �سببت �� مز�د من ا�خالف ب�ن مصر وتركيا، حيث تتمّسك مصر بموقف

ِلتوقيع ح�ومة عبد ا�حميد الدبيبة اتفاقية �سمح للشر�ات ال��كية بالتنقيب عن النفط والغاز �� املياه االقتصادية  

 الليبية.

نجالء   الليبية،  نظ��ِتھ  مع  أوغلو،  جاويش  مولود  ال���ي،  ا�خارجية  لوز�ر  �حفي  مؤتمر  من  قليلة  ساعات  فبعد 

ا توقيع مذكر�ي تفاهم "�� مجال املوارد الهيدروكر�ونية" و�� مجال الغاز، أعلنت  املنقوش، �� طرابلس، أعلن خالله
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مصر رفضها لهما ع�� اعتبار أن ح�ومة الوحدة الوطنية، "من��ية الوالية وال تملك صالحية إبرام أية اتفاقات دولية 

 34أو مذكرات تفاهم. 

وتال هذه ا�خطوة إعالن وز�ر ا�خارجية املصري، عن توقف ا�جلسات االستكشافية املش��كة ب�ن بالده وتركيا، ��  

أكتو�ر/�شر�ن األول، وذلك �عد ا�عقاد جولت�ن م��ا، بحجة أنھ "لم يطرأ �غي�� ع�� ممارسات ا�جانب ال���ي ��    28

 .35ليبيا"

وق��ص فيما يتعلق �شرق ورسم ا�حدود البحر�ة، وهو ما �عت��ه أنقرة باإلضافة إ�� التحالف املصري مع اليونان  

 ع�� أن اإلدارة املصر�ة لم تدرك �عد العنوان ا�حقيقي الذي يمك��ا أن تتعاون معھ شر�� املتوسط". 
ً
 مؤشرا

لون إ�� أّن خط "إ�ست ميد" الذي  
ّ
�س�� ففي ح�ن رأت مصر أن اليونان وق��ص و�سرائيل أقرب إل��ا، �ش�� محل

 بق��ص واليونان و�يطاليا، لتقليل االعتماد ع�� الغاز الرو�ىي، 
ً
إسرائيل من خاللھ لَتصدير الغاز إ�� أورو�ا مرورا

 لِالس��اتيجية املصر�ة محّل ا�حديث
ً
 مباشرا

ً
ل ��ديدا

ّ
. لكن مصر والعتبارات أخرى رأت أن هذا التحالف قد 36يمث

 يمثل لها م�اسب سياسية.

، فإن مصر
ً
 إ�� محاصرة التواجد ال���ي �� ليبيا، من خالل هذه ا�خطوات، وهو ما سوف تقابلھ   أخ��ا

ً
�س�� حاليا

تركيا بمز�د التعنت كذلك، حيث �عت�� تركيا أن موقفها شر�� �� �عاملها مع ح�ومة الوحدة، ور�ما �ستمر ا�خالف 

 ليبيا. ب�ن أنقرة والقاهرة إ�� ح�ن إحداث �غ�� وا�ح ع�� الساحة السياسية �� 

 خاتمة: 
تتم�� السياسة ال��كية بدرجة من املرونة والقدرة ع�� التحرك والتعاطي مع سياسات شر�ا��ا �� ا�حيط اإلقلي�ي، 

ـ باعتبارها النطاق األقرب الذي �ستطيع من خاللھ أداء   ـ بما ف��ا شرق املتوسط  كما تنظر إ�� ا�جغرافيا العر�ية 

 ها اإلقلي�ي.أدوار مؤثرة تحافظ بھ ع�� رصيد

 

   https://arbne.ws/3DwwAm4،  2022أكتوبر  5الحرة، أجواء مشحونة خطوة تركيا يف ليبيا وتقابها مفاجآت مرصية،  34
  https://bit.ly/3T2GTnp، 2022أكتوبر  29ية الرتكية، العريب الجديد، تحرك مرصي إلبطال مفعول االتفاق 35
36 trt  ،2021أكتوبر  21عريب، ب� واقعية تركيا ووعود أوروبا  ،https://bit.ly/3gXBDnK   
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وع�� الرغم من إش�اليات السياسة ا�خارجية ال��كية مع دول ا�جوار العر�ية، ال�ي برزت طوال السنوات السبع 

  �� أثبتت  أنقرة  أّن  إال  املنطقة،   �� وأدوارها  العر�ية  دول  من  عدد  �ح�ومات  الرافض  املوقف  خالل  من  املاضية 

يل سياس��ا من جديد دون أن تفقد دورها وامتالك إراد��ا، وذلك من  ) قدر��ا ع�� إعادة �شك2022ـ    2020العام�ن (

 خالل التفاهمات واملقار�ات ال�ي حدثت مع دول مصر و�سرائيل واإلمارات والسعودية، ومع ا�ح�ومة الليبية. 

وذلك    ، تراجعت العالقات ال��كية مع مصر واليونان،2022وعقب توقيع االتفاقية مع ليبيا، أكتو�ر/�شر�ن األول  

  �ش�� إ�� أمر�ن:

أولهما، أن السياسة ا�خارجية ال��كية تحظى بقدر عاٍل من ا�جاهز�ة والقدرة ع�� ان��از الفرص للتواجد وأداء دور 

 ألن  
ً
 وسياسة تركيا الداخلية كذلك، حيث يمثل التواجد �� ليبيا فرصة لالستفادة اقتصاديا

ً
يخدم م�ان��ا إقليميا

إ�� أن ترسيمها ا�حدود مع تركيا �سمع ل�لتا الدولت�ن باالستفادة من ثروات املتوسط،   ليبيا دولة نفطية إضافة

العر�ي، فرغم مرونة  أنقرة مع دول شرق املتوسط وا�حيط  �� عالقة  التعقيدات واإلش�اليات  وثان��ما، استمرار 

شرق املتوسط والتواجد ��   السياسة ال��كية وتجاوزها �عض امللفات إلعادة صياغة هذه العالقات، تبقى ملفات

 دون تواجد عالقات متناغمة مع هذه الدول.
ً
 ليبيا عائقا

أثينا   ـ  القاهرة  محور  فإن  أخرى  ناحية  شرق من  غاز  منتدى  ع��  أولها:  أنقرة،  ملواجهة  اتجاهات  ثالثة   �� يتحرك 

التخاذ   املنتدى   �� األعضاء  الدول  وحشد  للعمل  املقررة  التوافقات  لتثبيت  القاهرة   �� مقره  يقع  الذي  املتوسط 

 أن املنتدى يضم  
ً
� إصابة  دول، وقد يؤدي إجماِعها ع�� اتخاذ خطوات موّحدة إ�  7موقف موّحد ضد تركيا، علما

أنقرة باالرتباك، وثان��ا، �عز�ز التعاون مع ح�ومة شرق ليبيا املقر�ة من القاهرة، لتقو�ة حضورها �� الداخل اللي�ي 

كجهة معارضة �خيارات عبد ا�حميد الدبيبة وتوجهاتھ، وثال��ا، استغالل حاجة أنقرة لتسو�ة عالق��ا مع عدد من  

الليبي بالورقة  والدفع  العر�ية،  هذه الدول  إتمام  دون  يحول   
ً
كب��ا  

ً
عائقا ولت�ون  ا�حوار،  مائدة  ع��  لت�ون  ة 

 التسو�ات. 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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