تقديرات المستقبل Future Briefs

دوافع متعددة:
دالالت الزيارة غري املعلنة لوفد أمني تركي إىل غرب ليبيا
العدد  15 ،1443يناير 2022

قــام وفــد أمنــي تركــي ،األســبوع الماضــي ،بزيــارة غيــر معلنــة إلــى غــرب ليبيــا ،تضمنــت العاصمــة الليبيــة
طرابلــس ومدينــة مصراتــة ،حيــث التقــى هــذا الوفــد رئيــس أركان القــوات التابعة لحكومة الوحــدة الوطنية،
محمــد الحديــد ،وآمــر المنطقــة العســكرية الغربيــة ،صــاح النمــروش ،وهــي الزيــارة التــي جــاءت عقــب
اإلعــان عــن تأجيــل االنتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة ،والتــي كان مــن المقــرر إجراؤهــا فــي ديســمبر 2021
الماضــي.

دوافع الزيارة
هنــاك عــدة أســباب رمبــا تفــر هــذه الزيــارة املفاجئــة
للوفــد الــريك إىل ليبيــا ،خاص ـ ًة يف ظــل التطــورات الراهنــة
التــي يشــهدها امللــف الليبــي ،وميكــن عــرض أبــرز هــذه
الدوافــع عــى النحــو التــايل:
 -1تنســيق خــروج املرتزقــة :جــاءت زيــارة الوفــد الــريك
إىل غــرب ليبيــا إلبــاغ حلفــاء أنقــرة هنــاك بــأن مثــة دفعــة
جديــدة مــن املرتزقــة الســوريني التابعــن لرتكيــا ســيتم
نقلهــم إىل خــارج ليبيــا ،وهــي الخطــوة التــي جــاءت بنــاء
عــى التوافقــات األخــرة مــع األمــم املتحــدة ،وااللتـزام مببــدأ
املعاملــة باملثــل.
ويف هــذا الســياق ،أشــار موقــع “فاليــت رادار” ،يف 5
ينايــر الجــاري ،إىل أن طائــرة شــحن عســكرية تركيــة قــد تــم
رصدهــا قادمــة مــن قاعــدة “مطــرد” بأنقــرة نحــو مدينــة

مرصاتــة ،وذلــك بعــد ســاعات قليلــة مــن إعــان وزارة
الخارجيــة الفرنســية مغــادرة  300مــن املرتزقــة األجانــب مــن
رشق ليبيــا ،يف بــادرة إيجابيــة يتوقــع أن يعقبهــا مزيــد مــن
االنســحاب لحــن الوصــول إىل مرحلــة االنســحاب الكامــل
واملرتزقــة األجانــب مــن ليبيــا.
ولــذا ،يســتهدف الوفــد الــريك التنســيق مــع حلفــاء
أنقــرة يف غــرب ليبيــا بشــأن الرتتيبــات األمنيــة هنــاك يف ظــل
املعطيــات الجديــدة ،خاصـ ًة يف ظــل إشــارة بعــض التقديـرات
إىل وجــود تحــركات لخاليــا نامئــة تابعــة للتنظيــم “داعــش”
اإلرهــايب يف املنطقــة ،وهــو مــا يفــر االجتــاع الثــايث الــذي
عقــده الوفــد الــريك مــع مســؤولني مــن غــرب ليبيــا ،باإلضافــة
إىل وفــد أمنــي إيطــايل ،لتعزيــز التنســيق األمني واللوجســتي.
 -2االطــاع عــى تحــركات ميليشــيات غــرب ليبيــا :ارتبطــت
زيــارة الوفــد الــريك إىل غــرب ليبيــا بتصاعــد التــورط يف

دوافــع متعــددة :دالالت الزيــارة غيــر المعلنــة لوفــد أمنــي تركــي إلــى غــرب ليبيــا ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  15 ،1443ينايــر ،2022
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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العاصمــة طرابلــس بــن امليليشــيات املســلحة ،بعدما شــهدت
األســابيع األخــرة وصــول وحــدات عســكرية إىل العاصمــة
طرابلــس قادمــة مــن مرصاتــة لضبــط تحــركات بعــض
امليليشــيات يف العاصمــة ،وهــو مــا أثــار قلــق أنقــرة بشــأن
احتــاالت حــدوث مواجهــات مســلحة بــن امليليشــيات
املختلفــة يف غــرب ليبيــا.

ويعكــس مــا ســبق تنامــي االنخ ـراط الــريك يف مجــاالت
البنيــة التحتيــة الليبيــة ،مبــا يف ذلــك املتعلقــة بالطــران
املــدين ،األمــر الــذي يعــزز حــرص تركيــا عــى تعزيــز دورهــا
االقتصــادي يف ليبيــا ،خاصــة يف حالــة خــروج قواتهــا واملرتزقــة
الســوريني املواليــن لهــا مســتقبالً مــن هنــاك.

وتخــى أنقــرة أن يهــدد هــذا التطــور مصالح تركيــا هناك،
خاصــة بعدمــا عمــد املجلــس الرئــايس الليبــي إىل إقالــة آمــر
منطقــة طربلــس العســكرية ،اللــواء عبــد الباســط مــروان،
وتعيــن اللــواء عبــد القــادر منصــور ســعد خليفــة بــدالً منــه،
فض ـاً عــن قيــام املجلــس الرئــايس بحشــد ميليشــيات مــن
عــدة مــدن بغــرب ليبيــا إىل العاصمــة طربلــس ،مــع وجــود
تقديــرات رجحــت أن املجلــس سيســعى إلجــراء تعديــات
عــى الهيــكل الحــايل مليليشــيات غــرب ليبيــا.

يف إطــار املعطيــات الســابقة ،تعكــس زيــارة الوفــد األمنــي
الــريك إىل طرابلــس ومرصاتــة جملــة مــن الــدالالت املهمــة،
ميكــن عرضهــا مــن خــال العنــارص التاليــة:

 -3بحــث ملــف توحيــد املؤسســة العســكرية :جــاءت
الزيــارة التــي قــام بهــا الوفــد األمنــي الــريك إىل غــرب ليبيــا
قبيــل االجتــاع الــذي عقــده رئيــس أركان الجيــش الوطنــي
الليبــي ،عبــد الــرزاق الناظــوري ،مــع رئيــس أركان القــوات
التابعــة لحكومــة الوحــدة الوطنيــة ،محمــد الحديــد ،يف 9
ينايــر الجــاري ،لبحــث ملــف توحيــد املؤسســة العســكرية يف
ليبيــا ،وهــو االجتــاع الثــاين الــذي يعقــده الطرفــان خــال
أقــل مــن شــهر ،يف مــؤرش مهــم بشــأن وجــود ضغوطــات
دوليــة تدفــع نحــو أهميــة إحــداث تقــدم يف هــذا امللــف،
باعتبــاره محــددا ً رئيســياً يف ضــان انجــاز عمليــة االنتخابــات،
وبالتــايل تــأيت زيــارة الوفــد األمنــي قبــل هــذا االجتــاع مــن
أجــل التنســيق مــع غــرب ليبيــا بشــأن الرتتيبــات املتعلقــة
بهــذه القضيــة.
 -4إعــادة هيكلــة الط ـران املــدين الليبــي :أعلنــت املديريــة
العامــة للطــران املــدين يف تركيــا ،يف  8ينايــر الجــاري ،أنهــا
ســترشع خــال الفــرة املقبلــة يف إعــادة هيكلــة مصلحــة
الطــران املــدين الليبيــة ،فضــاً عــن التوســع يف التدريبــات
التــي ســبق أن قدمتهــا أنقــرة ملوظفــي املصلحــة ،واملتعلقــة
باملطــارات وأمــن الط ـران ومراقبــة املنحــدرات ،مــع الرتكيــز
خــال هــذا العــام عــى التقنيــات خاصــة األمــن.
كــا أشــارت مديريــة الطـران الرتكيــة إىل مذكــرة التفاهــم
التــي كان قــد تــم توقيعهــا يف اســطنبول يف نوفمــر املــايض،
والتــي تنطــوي عــى التعــاون يف مجــاالت البنيــة التحتيــة
التقنيــة وتعزيــز التدريــب ،فضـاً عــن تنفيــذ خطــط تطويــر
الط ـران املــدين يف ليبيــا.
2

| العدد 1443

 15يناير 2022

دالالت مهمة

 -1توســيع شــبكة تحالفــات تركيــا :مثــة تحــركات تركيــة
مكثفــة خــال الفــرة األخــرة مــن أجــل تعزيــز انخراطهــا
األمنــي واالقتصــادي داخــل هيــاكل املؤسســات الليبيــة ،وتــأيت
زيــارة الوفــد األمنــي الــريك إىل غــرب ليبيــا يف إطــار هــذه
التحــركات ،بــل أن الجديــد يف املســاعي الرتكيــة الحاليــة أنهــا
مل تعــد مقتــرة عــى منطقــة غــرب ليبيــا فقــط ،بــل أنهــا
توســعت نحــو منطقــة الــرق أيضــاً ،وهــو األمــر الــذي
بــدأت مؤرشاتــه مــع الزيــارة التــي قــام بهــا وفــد مــن الربملــان
الليبــي إىل أنقــرة منتصــف ديســمرب املــايض ،والتــي فتحــت
البــاب أمــام عــودة الــركات الرتكيــة إىل إقليــم الــرق،
خاص ـ ًة مــع الحديــث عــن مناقشــات تتعلــق بعــودة رشكــة
الخطــوط الجويــة الرتكيــة إىل ليبيــا ،فض ـاً عــن إعــادة فتــح
القنصليــة الرتكيــة يف بنغــازي.
ويف هــذا الســياق ،جــاءت الدعــوة التــي التــي قدمهــا
النائــب األول لرئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة ،حســن
القطـراين ،املحســوب عــى رشق ليبيــا ،للســفري الــريك يف ليبيا،
كنعــان يلمــز ،إىل زيــارة رشق ليبيــا ،وذلــك خــال االجتــاع
الــذي عقــده الطرفــان يف  10ينايــر الجــاري ،حيــث أشــار
القطــراين إىل أنــه بحــث مــع الســفري الــريك ملــف إعــادة
تفعيــل التمثيــل القنصــي يف بنغــازي ،والتــي كان قــد تــم
إغــاق قنصليــة أنقــرة بهــا منــذ عــام  ،2014فضـاً عــن بحــث
ملــف املســاهمة الرتكيــة يف إعــادة اإلعــار يف ليبيــا.
مــن ناحيــة أخــرى ،رجحــت بعــض التقديــرات وجــود
مســاعي تركيــة لتعزيــز مســتوى حضورهــا يف امللــف الليبــي
عــر تعيــن مبعــوث خــاص لهــا إىل ليبيــا ،يتضمــن صالحيــات
أوســع مــن الســفري الــريك يف طرابلــس .وعــى الرغــم مــن
إشــارة هــذه التقدي ـرات إىل وجــود تبايــن حتــى اآلن بشــأن
شــخصية هــذا املبعــوث الــريك ،بيــد أن هــذه التقديــرات
أشــارت إىل أن ســفري أنقــرة الحــايل يف طرابلــس ،كنعــان يلمــز،
مرشــح بقــوة لهــذا املنصــب ،ورمبــا هــذا يفــر بشــكل كبــر
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اللقــاءات املكثفــة التــي عقدهــا يلمــز خــال األيــام األخــرة
مــع عــدد مــن األط ـراف الليبيــة ،منهــم رئيــس مــا يســمى
مبجلــس الدولــة ،خالــد املــري ،ونائــب رئيــس الحكومــة
الليبــي ،حســن القط ـراين.
 -2قلــق تــريك عــى مســتقبل الدبيبــة :تعكــس زيــارة الوفــد
األمنــي الــريك إىل ليبيــا عــن وجــود تخوفــات تركيــة مــن
التحــركات التــي يقــوم بهــا أطـراف ليبيــة تســتهدف اســتبعاد
رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة ،عبدالحميــد الدبيبــة ،مــن
املشــهد .فقــد عقــد لقــاء غــر معلــن بــن رئيــس الربملــان
الليبــي ،عقيلــة صالــح ،ورئيــس مجلــس الدولة ،خالــد املرشي،
يف املغــرب ،وهــو اللقــاء الــذي انضــم إليــه يف وقــت الحــق
بلقاســم حفــر ،نجــل خليفــة حفــر ،قائــد الجيــش الوطنــي
الليبــي ،وأشــارت تقاريــر إىل أن هــدف هــذا االجتــاع الثــايث
اســتهدف باألســاس التخطيــط إلزاحــة الدبيبــة مــن رئاســة
الحكومــة.
ويبــدو أن هــذه الخطــوة أثــارت قلــق أنقــرة ،خاصــة أنهــا
تســعى لصــان اســتمرار حليفهــا ،عبــد الحميــد الدبيبــة.
ولعــل هــذا مــا قــد يفــر اللقــاء الــذي جمــع الســفري الــريك
يف ليبيــا مــع رئيــس مجلــس الدولــة ،خالــد املــري ،فض ـاً
عــن لقــاء األول بنائــب رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة،
حســن القطــراين ،الــذي عــاد مؤخــرا ً ملبــارشة مهامــه مــن
طرابلــس بعــد فــرة مــن التوت ـرات يف عالقتــه مــع الدبيبــة،
يف إطــار مســاعي أنقــرة للوســاطة بــن الطرفــن لحلحلــة أي
خالفــات رمبــا تؤثــر عــى مســتقبل حكومــة الدبيبــة.

مــن ناحيــة أخــرى ،عكســت زيــارة الوفــد األمنــي الــريك
إىل ليبيــا عــن قلــق أنقــرة مــن التحــركات األخــرة التــي
أفــرزت عــن بــوادر تحالفــات داخليــة جديــدة ،لعــل أبرزهــا
التوافقــات األخــرة بــن املشــر خليفــة حفــر ووزيــر الداخلية
الســابق ،فتحــي باشــاغا ،وهــو مــا قــد يفــر اجتــاع الوفــد
الــريك بباشــاغا يف مرصاتــه.
 -3إمكانيــة حلحلــة األزمــة الليبيــة :تعكــس املتغــرات
الراهنــة يف امللــف الليبــي أحــد أبعــاد التطــورات الراهنــة
يف منــط العالقــات القامئــة بــن الفواعــل اإلقليميــة املختلفــة،
والتــي بــدأت تشــهد تراجعــاً محلوظــاً يف حــدة التوتــرات
الســابقة ،خاصـ ًة فيــا يتعلــق بنســق العالقــات الرتكيــة مــع
الــدول العربيــة ،وهــو مــا انعكــس بشــكل واضــح عــى مســار
األزمــة الليبيــة ،مــن خــال مرونــة أكــر يف شــكل العالقــات
بــن األطــراف الليبيــة املختلفــة بالقــوى اإلقليميــة ،وهــو
مــؤرش قــد يعــزز حالــة التهــدأة الحاليــة يف ليبيــا ،مــع الدفــع
أكــر نحــو إنجــاز مزيــد مــن التقــدم فيــا يتعلــق باملســار
االقتصــادي والعســكري.
ويف الختــام ،مثــة مســاع تركيــة باتــت واضحــة لتعزيــز
تغلغلهــا يف الداخــل الليبــي ،مــع توســيع شــبكة عالقتهــا
مبختلــف األطــراف الداخليــة ،مبــا يف ذلــك رشق ليبيــا ،مــع
العمــل عــى ضــان اســمرارية نفوذهــا يف غــرب ليبيــا،
لــذا عمــدت أنقــرة مــن خــال الوفــد األمنــي األخــر الــذي
زار طرابلــس ومرصاتــه لتأكيــد نفوذهــا هنــاك ،واســتيعاب
أي تحــركات ليبيــة لإلطاحــة برئيــس الــوزراء عبدالحميــد
الدبيبــة.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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