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دوافع الزيارة
ــة  ــارة املفاجئ ــذه الزي ــر ه ــا تف ــباب رمب ــدة أس ــاك ع هن
ــة  ــورات الراهن ــل التط ــًة يف ظ ــا، خاص ــريك إىل ليبي ــد ال للوف
ــذه  ــرز ه ــرض أب ــن ع ــي، وميك ــف الليب ــهدها املل ــي يش الت

ــايل: ــو الت ــى النح ــع ع الدواف

1- تنســيق خــروج املرتزقــة: جــاءت زيــارة الوفــد الــريك 
إىل غــرب ليبيــا إلبــاغ حلفــاء أنقــرة هنــاك بــأن مثــة دفعــة 
جديــدة مــن املرتزقــة الســورين التابعــن لركيــا ســيتم 
ــاء  ــي جــاءت بن ــا، وهــي الخطــوة الت ــم إىل خــارج ليبي نقله
عــى التوافقــات األخــرة مــع األمــم املتحــدة، وااللتــزام مببــدأ 

ــل.  ــة باملث املعامل

ويف هــذا الســياق، أشــار موقــع “فايــت رادار”، يف 5 
ينايــر الجــاري، إىل أن طائــرة شــحن عســكرية تركيــة قــد تــم 
ــة  ــو مدين ــرة نح ــرد” بأنق ــدة “مط ــن قاع ــة م ــا قادم رصده

مرصاتــة، وذلــك بعــد ســاعات قليلــة مــن إعــان وزارة 
الخارجيــة الفرنســية مغــادرة 300 مــن املرتزقــة األجانــب مــن 
ــادرة إيجابيــة يتوقــع أن يعقبهــا مزيــد مــن  ــا، يف ب رشق ليبي
ــل  ــحاب الكام ــة االنس ــول إىل مرحل ــن الوص ــحاب لح االنس

ــا. ــن ليبي ــب م ــة األجان واملرتزق

ولــذا، يســتهدف الوفــد الــريك التنســيق مــع حلفــاء 
أنقــرة يف غــرب ليبيــا بشــأن الرتيبــات األمنيــة هنــاك يف ظــل 
املعطيــات الجديــدة، خاصــًة يف ظــل إشــارة بعــض التقديــرات 
ــا نامئــة تابعــة للتنظيــم “داعــش”  إىل وجــود تحــركات لخاي
اإلرهــايب يف املنطقــة، وهــو مــا يفــر االجتــاع الثــايث الــذي 
عقــده الوفــد الــريك مــع مســؤولن مــن غــرب ليبيــا، باإلضافــة 
إىل وفــد أمنــي إيطــايل، لتعزيــز التنســيق األمني واللوجســتي.

2- االطــاع عــى تحــركات ميليشــيات غــرب ليبيــا: ارتبطــت 
زيــارة الوفــد الــريك إىل غــرب ليبيــا بتصاعــد التــورط يف 
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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. 

دوافــع متعــددة: دالالت الزيــارة غيــر المعلنــة لوفــد أمنــي تركــي إلــى غــرب ليبيــا، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1443، 15 ينايــر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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العاصمــة طرابلــس بــن امليليشــيات املســلحة، بعدما شــهدت 
ــة  ــكرية إىل العاصم ــدات عس ــول وح ــرة وص ــابيع األخ األس
بعــض  قادمــة مــن مرصاتــة لضبــط تحــركات  طرابلــس 
ــار قلــق أنقــرة بشــأن  امليليشــيات يف العاصمــة، وهــو مــا أث
احتــاالت حــدوث مواجهــات مســلحة بــن امليليشــيات 

ــا.  ــرب ليبي ــة يف غ املختلف

وتخــى أنقــرة أن يهــدد هــذا التطــور مصالح تركيــا هناك، 
خاصــة بعدمــا عمــد املجلــس الرئــايس الليبــي إىل إقالــة آمــر 
ــروان،  ــط م ــد الباس ــواء عب ــكرية، الل ــس العس ــة طربل منطق
وتعيــن اللــواء عبــد القــادر منصــور ســعد خليفــة بــدالً منــه، 
ــن  ــايس بحشــد ميليشــيات م ــس الرئ ــام املجل ــن قي فضــاً ع
عــدة مــدن بغــرب ليبيــا إىل العاصمــة طربلــس، مــع وجــود 
ــات  ــراء تعدي ــعى إلج ــس سيس ــت أن املجل ــرات رجح تقدي

عــى الهيــكل الحــايل مليليشــيات غــرب ليبيــا.

جــاءت  العســكرية:  املؤسســة  توحيــد  ملــف  بحــث   -3
الزيــارة التــي قــام بهــا الوفــد األمنــي الــريك إىل غــرب ليبيــا 
قبيــل االجتــاع الــذي عقــده رئيــس أركان الجيــش الوطنــي 
ــوات  ــس أركان الق ــع رئي ــرزاق الناظــوري، م ــد ال ــي، عب الليب
ــد، يف 9  ــد الحدي ــة، محم ــدة الوطني ــة الوح ــة لحكوم التابع
ينايــر الجــاري، لبحــث ملــف توحيــد املؤسســة العســكرية يف 
ــان خــال  ــذي يعقــده الطرف ــاين ال ــاع الث ــا، وهــو االجت ليبي
ــات  ــود ضغوط ــأن وج ــم بش ــؤرش مه ــهر، يف م ــن ش ــل م أق
ــف،  ــدم يف هــذا املل ــة إحــداث تق ــع نحــو أهمي ــة تدف دولي
باعتبــاره محــدداً رئيســياً يف ضــان انجــاز عمليــة االنتخابــات، 
وبالتــايل تــأيت زيــارة الوفــد األمنــي قبــل هــذا االجتــاع مــن 
ــة  ــات املتعلق ــا بشــأن الرتيب ــرب ليبي ــع غ أجــل التنســيق م

ــة. بهــذه القضي

4- إعــادة هيكلــة الطــران املــدين الليبــي: أعلنــت املديريــة 
ــا  ــاري، أنه ــر الج ــا، يف 8 يناي ــدين يف تركي ــران امل ــة للط العام
ــة  ــة مصلح ــادة هيكل ــة يف إع ــرة املقبل ــال الف ــترشع خ س
ــات  ــع يف التدريب ــن التوس ــاً ع ــة، فض ــدين الليبي ــران امل الط
التــي ســبق أن قدمتهــا أنقــرة ملوظفــي املصلحــة، واملتعلقــة 
باملطــارات وأمــن الطــران ومراقبــة املنحــدرات، مــع الركيــز 

ــات خاصــة األمــن.  خــال هــذا العــام عــى التقني

كــا أشــارت مديريــة الطــران الركيــة إىل مذكــرة التفاهــم 
التــي كان قــد تــم توقيعهــا يف اســطنبول يف نوفمــر املــايض، 
ــة  ــة التحتي ــاالت البني ــاون يف مج ــى التع ــوي ع ــي تنط والت
التقنيــة وتعزيــز التدريــب، فضــاً عــن تنفيــذ خطــط تطويــر 

الطــران املــدين يف ليبيــا.

ــريك يف مجــاالت  ويعكــس مــا ســبق تنامــي االنخــراط ال
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 

ــاك.   ــن لهــا مســتقباً مــن هن الســورين املوالي

دالالت مهمة 
ــي  ــد األمن ــارة الوف ــات الســابقة، تعكــس زي يف إطــار املعطي
الــريك إىل طرابلــس ومرصاتــة جملــة مــن الــدالالت املهمــة، 

ــة: ميكــن عرضهــا مــن خــال العنــارص التالي

1- توســيع شــبكة تحالفــات تركيــا: مثــة تحــركات تركيــة 
ــا  ــز انخراطه ــل تعزي ــن أج ــرة م ــرة األخ ــال الف ــة خ مكثف
األمنــي واالقتصــادي داخــل هيــاكل املؤسســات الليبيــة، وتــأيت 
ــا يف إطــار هــذه  ــرب ليبي ــريك إىل غ ــي ال ــد األمن ــارة الوف زي
التحــركات، بــل أن الجديــد يف املســاعي الركيــة الحاليــة أنهــا 
ــل أنهــا  ــا فقــط، ب مل تعــد مقتــرصة عــى منطقــة غــرب ليبي
ــذي  ــر ال ــو األم ــاً، وه ــرشق أيض ــة ال ــو منطق ــعت نح توس
بــدأت مؤرشاتــه مــع الزيــارة التــي قــام بهــا وفــد مــن الرملــان 
الليبــي إىل أنقــرة منتصــف ديســمر املــايض، والتــي فتحــت 
البــاب أمــام عــودة الــرشكات الركيــة إىل إقليــم الــرشق، 
خاصــًة مــع الحديــث عــن مناقشــات تتعلــق بعــودة رشكــة 
الخطــوط الجويــة الركيــة إىل ليبيــا، فضــاً عــن إعــادة فتــح 

ــازي. ــة يف بنغ ــة الركي القنصلي

ــا  ــي قدمه ــي الت ــوة الت ــاءت الدع ــياق، ج ــذا الس ويف ه
النائــب األول لرئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة، حســن 
القطــراين، املحســوب عــى رشق ليبيــا، للســفر الــريك يف ليبيا، 
كنعــان يلمــز، إىل زيــارة رشق ليبيــا، وذلــك خــال االجتــاع 
ــار  ــث أش ــاري، حي ــر الج ــان يف 10 يناي ــده الطرف ــذي عق ال
ــادة  ــف إع ــريك مل ــفر ال ــع الس ــث م ــه بح ــراين إىل أن القط
ــم  ــد ت ــي كان ق ــازي، والت ــي يف بنغ ــل القنص ــل التمثي تفعي
إغــاق قنصليــة أنقــرة بهــا منــذ عــام 2014، فضــاً عــن بحــث 

ــا. ــادة اإلعــار يف ليبي ــة يف إع ــف املســاهمة الركي مل

ــود  ــرات وج ــض التقدي ــت بع ــرى، رجح ــة أخ ــن ناحي م
مســاعي تركيــة لتعزيــز مســتوى حضورهــا يف امللــف الليبــي 
عــر تعيــن مبعــوث خــاص لهــا إىل ليبيــا، يتضمــن صاحيــات 
ــن  ــم م ــى الرغ ــس. وع ــريك يف طرابل ــفر ال ــن الس ــع م أوس
إشــارة هــذه التقديــرات إىل وجــود تبايــن حتــى اآلن بشــأن 
ــرات  ــذه التقدي ــد أن ه ــريك، بي ــوث ال ــذا املبع ــخصية ه ش
أشــارت إىل أن ســفر 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 
ــا يســمى  ــس م ــم رئي ــة، منه ــع عــدد مــن األطــراف الليبي م
ــة  ــس الحكوم ــب رئي ــرشي، ونائ ــد امل ــة، خال ــس الدول مبجل

الليبــي، حســن القطــراين.

2- قلــق تــريك عــى مســتقبل الدبيبــة: تعكــس زيــارة الوفــد 
ــن  ــة م ــات تركي ــود تخوف ــن وج ــا ع ــريك إىل ليبي ــي ال األمن
التحــركات التــي يقــوم بهــا أطــراف ليبيــة تســتهدف اســتبعاد 
رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة، عبدالحميــد الدبيبــة، مــن 
ــان  ــس الرمل ــن رئي ــن ب ــر معل ــاء غ ــد لق ــد عق ــهد. فق املش
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 
ــة  ــن رئاس ــة م ــة الدبيب ــط إلزاح ــاس التخطي ــتهدف باألس اس

الحكومــة.

ويبــدو أن هــذه الخطــوة أثــارت قلــق أنقــرة، خاصــة أنهــا 
ــة.  ــد الدبيب ــد الحمي ــا، عب ــتمرار حليفه ــان اس ــعى لص تس
ولعــل هــذا مــا قــد يفــر اللقــاء الــذي جمــع الســفر الــريك 
ــد املــرشي، فضــاً  ــة، خال ــس الدول ــس مجل ــع رئي ــا م يف ليبي
ــة،  ــدة الوطني ــة الوح ــس حكوم ــب رئي ــاء األول بنائ ــن لق ع
ــن  ــه م ــارشة مهام ــراً ملب ــاد مؤخ ــذي ع ــراين، ال ــن القط حس
طرابلــس بعــد فــرة مــن التوتــرات يف عاقتــه مــع الدبيبــة، 
يف إطــار مســاعي أنقــرة للوســاطة بــن الطرفــن لحلحلــة أي 

ــة. ــر عــى مســتقبل حكومــة الدبيب خافــات رمبــا تؤث

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.

3- إمكانيــة حلحلــة األزمــة الليبيــة: تعكــس املتغــرات 
ــة  ــورات الراهن ــاد التط ــد أبع ــي أح ــف الليب ــة يف املل الراهن
يف منــط العاقــات القامئــة بــن الفواعــل اإلقليميــة املختلفــة، 
ــرات  ــدة التوت ــاً يف ح ــاً محلوظ ــهد تراجع ــدأت تش ــي ب والت
الســابقة، خاصــًة فيــا يتعلــق بنســق العاقــات الركيــة مــع 
الــدول العربيــة، وهــو مــا انعكــس بشــكل واضــح عــى مســار 
األزمــة الليبيــة، مــن خــال مرونــة أكــر يف شــكل العاقــات 
ــو  ــة، وه ــوى اإلقليمي ــة بالق ــة املختلف ــراف الليبي ــن األط ب
مــؤرش قــد يعــزز حالــة التهــدأة الحاليــة يف ليبيــا، مــع الدفــع 
ــق باملســار  ــا يتعل ــد مــن التقــدم في أكــر نحــو إنجــاز مزي

ــكري. ــادي والعس االقتص

ــز  ــة لتعزي ــت واضح ــة بات ــاع تركي ــة مس ــام، مث ويف الخت
تغلغلهــا يف الداخــل الليبــي، مــع توســيع شــبكة عاقتهــا 
ــع  ــا، م ــك رشق ليبي ــا يف ذل ــة، مب ــراف الداخلي ــف األط مبختل
العمــل عــى ضــان اســمرارية نفوذهــا يف غــرب ليبيــا، 
ــذا عمــدت أنقــرة مــن خــال الوفــد األمنــي األخــر الــذي  ل
ــتيعاب  ــاك، واس ــا هن ــد نفوذه ــه لتأكي ــس ومرصات زار طرابل
أي تحــركات ليبيــة لإلطاحــة برئيــس الــوزراء عبدالحميــد 

ــة.  الدبيب
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