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حراك تركي مكثف:
ــريك  ــراط ال ــرة االنخ ــداً يف وت ــرة تصاع ــرة األخ ــهدت الف ش
يف امللــف الليبــي، وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى النحــو التــايل:

1- زيــارة صالــح والــايف ألنقــرة: قــام عقيلــة صالح بزيــارة إىل 
أنقــرة، هــي األوىل لــه منــذ توليــه رئاســة مجلــس النــواب يف 
عــام 2014، حيــث التقــى بالرئيــس الــريك، رجــب أردوغــان، 
ورئيــس الربملــان الــريك، مصطفــى شــنطوب، بحضــور نائــب 
ــل أن  ــايف، قب ــه ال ــد الل ــي، عب ــايس الليب ــس الرئ ــس املجل رئي
ينضــم إليهــم يف وقــت الحــق رئيــس املجلــس األعــى للدولــة 
الليبــي، خالــد املــري. وكان عقيلــة صالــح ســبق وأعلــن يف 

يوليــو املــايض أنــه بصــدد القيــام بزيــارة إىل أنقــرة.

وشــهدت هــذه االجتامعــات التأكيــد عــى رضورة اإلرساع 
ــة والرئاســية، عــرب التوصــل إىل  ــات الربملاني يف إنجــاز االنتخاب
توافقــات بشــأن حكومــة واحــدة، مــع التأكيــد عــى رضورة 
اســتبعاد الحــل العســكري، بيــد أن صالــح أكــد رضورة تســليم 

الســلطة لرئيــس حكومــة االســتقرار، فتحــي باشــاغا، لضــامن 
إجــراء االنتخابــات.

2- اجتــاع إســطنبول: اســتضافت مدينــة إســطنبول الركيــة، 
يف 21 يوليــو املــايض، اجتامعــاً بشــأن تطــورات امللــف الليبــي، 
حــره ممثلــون عــن كل مــن مــر والواليــات املتحــدة 
ــا، إىل جانــب املستشــارة  ــا وفرنســا وبريطاني ــا وإيطالي وأملاني
األمميــة الســابقة، ســتيفاين ويليامــز، حيــث تــم بحــث 

ــي. ــف الليب ــة يف املل ــة املقبل ــات املرحل ترتيب

ــا: أســس الربملــان  ــريك لــرق ليبي ــد ت ــة لوف ــارة مرتقب 3- زي
الــريك “مجموعــة الصداقــة الربملانيــة الركيــة – الليبيــة”، 
برئاســة أحمــد يلــامز، يف أبريــل 2021، يف إطــار مســاعي 
أنقــرة لتعزيــز حضورهــا يف ليبيــا، وأشــارت بعــض التقاريــر إىل 
أن هــذه املجموعــة تســتعد حاليــاً لزيــارة رشق ليبيــا خــال 

ــة. الفــرة املقبل

وســبق وأن قــام وفــد مــن الربملــان الليبــي برئاســة نائــب 
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ــاء علــى  ــا، فــي 2 أغســطس 2022، بن ــى تركي ــارة إل ــح، بزي ــة صال ــواب الليبــي، عقيل قــام رئيــس مجلــس الن
دعــوة رســمية مــن قبــل أنقــرة، حيــث التقــى خالهــا بالرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، ورافقــه خــال 
الزيــارة نائــب رئيــس المجلــس الرئاســي الليبــي، عبــد اللــه الافــي، فــي خطــوة عكســت وجــود تحــوالت 

ــة. ــة والخارجي مســتمرة فــي مواقــف الفواعــل الداخلي

تحالفــات متغيــرة: دالالت زيــارة رئيــس مجلــس النــواب الليبــي إلــى تركيــا, العــدد 1614، 16 أغســطس 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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رئيــس املجلــس، فــوزي النويــري، بزيــارة إىل تركيــا يف ديســمرب 
2021، أعقبهــا قيــام الســفر الــريك لــدى ليبيــا، كنعــان يلــامز، 
ــر 2022 برفقــة عــدد مــن رجــال  ــارة إىل بنغــازي يف يناي بزي
ــة يف  ــات الركي ــتئناف املروع ــث اس ــراك، لبح ــامل األت األع

رشق ليبيــا واالتفــاق عــى مروعــات جديــدة. 

نقطة تحّول
عكســت زيــارة صالــح إىل أنقــرة جملــة مــن الــدالالت املهمة، 

والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التايل: 

1- مقاربــة تركيــة جديــدة: أملــح الســفر الــريك يف طرابلــس، 
ليبيــا  مــع  تتعامــل  باتــت  أنقــرة  أن  إىل  يلــامز،  كنعــان 
ــق  ــعى لتحقي ــاً، وتس ــاً وغرب ــدة رشق ــدة واح ــا وح باعتباره
ــامل  ــوار ش ــن ح ــم تدش ــال دع ــن خ ــاك، م ــتقرار هن االس
يتضمــن األطــراف الليبيــة كافــة للتوصــل إىل صيغــة توافقيــة، 
ــواب  ــي الن ــن مجل ــة ب ــات القامئ ــع املباحث ــن دف ــاً ع فض

ــتورية.  ــدة دس ــل لقاع ــة للتوص والدول

2- تحالفــات متغــرة: ربطــت بعــض التقاريــر بــن توجهــات 
ــن  ــة ب ــامت الراهن ــن التفاه ــا وب ــو تركي ــح نح ــة صال عقيل
قائــد الجيــش الوطنــي الليبــي، خليفــة حفــر، ورئيــس 
ــي  ــة، وه ــد الدبيب ــد الحمي ــة، عب ــدة الوطني ــة الوح حكوم
ــل  ــن قب ــراً م ــاً كب ــي انزعاج ــا تاق ــدو أنه ــي يب الخطــوة الت
صالــح وأنقــرة، حيــث يــرى البعــض أن ثقــة أنقــرة يف الدبيبــة 
قــد تراجعــت، وهــو مــا قــد يدفعهــا إىل التضحيــة بــه حــال 

ــا. ــن مصالحه ــرى تضم ــات أخ ــل إىل ترتيب التوص

وبالتــايل، رمبــا تعيــد زيــارة عقيلــة صالــح لركيــا هيكلــة 
عــن  الحديــث  ظــل  يف  ليبيــا،  يف  الداخليــة  التحالفــات 
ــة  ــر وعقيل ــن حف ــرى ب ــرة أخ ــر م ــدأت تظه ــات ب تصدع
صالــح خــال الفــرة األخــرة، الســيام بعدمــا فشــل باشــاغا يف 
دخــول العاصمــة طرابلــس، مــام أدى إىل تحــرك حفــر بشــكل 
مســتقل بعيــداً عــن باشــاغا وصالــح، وتوجهــه نحــو التفاهــم 
مــع الدبيبــة، لتأمــن توافــر التمويــل مــن قبــل مــرف ليبيــا 
ــن  ــه قــد زاد مــن الشــقاق ب ــدو أن ــذي يب املركــزي، األمــر ال

ــح. حفــر وصال

3- ســعي صالــح الســتقطاب الدعــم الــريك لباشــاغا: يســعى 
عقيلــة صالــح لحشــد الدعــم الــريك لحكومــة باشــاغا يف 
مواجهــة الدبيبــة، بــدالً مــن املوقــف الحيــادي الــذي انتهجته 
ــان  ــس الربمل ــول رئي ــا يع ــة، ورمب ــرة املاضي ــال الف ــرة خ أنق
ــة مــن أجــل  ــي عــى انزعــاج أنقــرة الحــايل مــن الدبيب الليب
ــؤرشات  ــع وجــود م ــا الســابق، م ــر موقفه ــا لتغي ــع تركي دف
تفيــد بــأن أنقــرة رمبــا تكــون أقــرب لدعــم باشــاغا، خاصــًة أن 
األخــر يحظــى بتأييــد نســبي مــن الــرق والغــرب الليبــي، 

ــا. ــريك يف كامــل ليبي ــايل ميكــن أن يضمــن الحضــور ال وبالت

وأشــارت بعــض التقاريــر إىل أن عقيلــة صالــح ســعى، 
مــن خــال أنقــرة، لدفــع املجموعــات املســلحة املوجــودة يف 
طرابلــس لدعــم حكومــة باشــاغا والراجــع عــن دعــم الدبيبة، 
بيــد أنــه، حتــى اآلن، ال تــزال األمــور غــر واضحــة بشــأن مــا 
إذا كان صالــح قــد نجــح يف تغيــر املوقــف الــريك مــن عدمــه.

ــن  ــرة للعــب دور الوســاطة ب ــة: تتجــه أنق 4- وســاطة تركي
عقيلــة صالــح واملــري، يف محاولــة لتحقيــق اخــراق بشــأن 
املســار الدســتوري والســيايس، وهــو مــا يفــر الزيــارة التــي 
قــام بهــا املــري إىل تركيــا بالتزامــن مــع وجــود صالــح 
هنــاك، لعقــد اجتــامع مشــرك بوســاطة تركيــة. وعــى الرغــم 
مــن عــدم اإلعــان بشــكل رســمي عــن إجــراء هــذا اللقــاء أو 
ــم  ــرات أملحــت إىل أن اللقــاء ت ــد أن مثــة تقدي ــه، بي مخرجات
ــق  ــاز التواف ــة إلنج ــة مكثف ــاٍع تركي ــاك مس ــل، وأن هن بالفع

بــن الطرفــن.

وتبقــى احتــامالت نجــاح تركيــا يف إحــداث بعــض التقــدم 
ــواب والدولــة قامئــة، الســيام  يف التوافــق بــن مجلــي الن
ــتمرارية  ــدد اس ــت ته ــي بات ــة الت ــرات الراهن ــل املتغ يف ظ
املجلســن خــال الفــرة املقبلــة، ناهيــك عــن القلــق املتنامــي 
مــن احتامليــة انفجــار الوضــع األمنــي يف غــرب ليبيــا، فضــاً 

ــح وجــود دعــم إقليمــي ودويل لهــذه الجهــود. عــن ترجي

ــح إىل  ــارة صال ــح زي ــد تفت ــرة: ق ــدة ألنق ــب جدي 5- مكاس
تركيــا املجــال لتعزيــز حضورهــا يف رشق ليبيــا، وإعــادة إحيــاء 
مروعاتهــا االقتصاديــة هنــاك، خاصــة أن بعــض التقديــرات 
أشــارت إىل أن هــذه الزيــارة أفضــت إىل التوافــق بشــأن 
ــا  ــن، والتــي كانــت تركي ــن البلدي ــة ترســيم الحــدود ب اتفاقي
وقعتهــا يف 2019 مــع حكومــة الوفــاق. وتســعى أنقــرة إلقنــاع 
ــن  ــزز م ــا يع ــة، مب ــى االتفاقي ــق ع ــواب للتصدي ــس الن مجل

ــف غــاز رشق املتوســط. دورهــا يف مل

انعكاسات محتملة
يبــدو أن مثــة ارتــدادات محتملــة ميكــن أن تنبثــق عــن زيــارة 
عقيلــة صالــح إىل تركيــا، وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى النحــو 

التــايل:

ــرة  ــهد الف ــح أن تش ــا: يرج ــريك يف ليبي ــدور ال ــز ال 1- تعزي
املقبلــة مزيــداً مــن التحــركات الركيــة نحــو رشق ليبيــا، ســواء 
عــن طريــق فتــح القنصليــة الركيــة يف بنغــازي، أو اســتئناف 
ــازي، فضــاً عــن  ــرة وبنغ ــن أنق املجــال الجــوي والبحــري ب
ــو  ــا، وه ــة يف رشق ليبي ــا االقتصادي ــودة مروعاته ــث ع بح
مــا قــد يدعمــه اإلعــان عــن اتجــاه وفــد مــن الربملــان الــريك 
لزيــارة طــربق برفقــة عــدد مــن رجــال األعــامل األتــراك قريباً.
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ــتهدف  ــس تس ــة يف طرابل ــركات تركي ــاك تح ــام أن هن ك
املســلحة  املجموعــات  بــن  التوتــرات  حــدة  تخفيــف 
ــت  ــث كان ــن املتنافســتن، حي ــة للحكومت املتصارعــة واملوالي
هــذه املجموعــات عــى وشــك إشــعال حــرب أهليــة جديــدة، 
قبــل أن يتــم اإلعــان بشــكل مفاجــئ عــن اتفــاق بــن 
قــادة هــذه املجموعــات، يف 27 يوليــو املــايض، عــى خفــض 

ــريك. ــل ال ــض بالتدخ ــه البع ــذي ربط ــر ال ــد، األم التصعي

2- تغــرات محتملــة يف الســلطة التنفيذيــة: تعــددت التقارير 
التــي تشــر إىل أن اجتامعــات أنقــرة األخــرة تضمنــت بحــث 
ــن  ــن الحكومت ــة ع ــدة بديل ــة جدي ــة تشــكيل حكوم إمكاني
ــت  ــة يف الوق ــاورات قامئ ــاك مش ــاً، وأن هن ــتن حالي املتنافس

الراهــن بــن مجلــي النــواب والدولــة بشــأن هــذا امللــف.

ــس  ــكيل مجل ــة يف تش ــات املحتمل ــد التوافق ــل أح ويتمث
رئــايس جديــد، برئاســة عقيلــة صالــح، مــع تــويل نائــب رئيــس 
ــه الــايف، رئاســة حكومــة  ــد الل املجلــس الرئــايس الحــايل، عب
ــزال  ــام ال ي ــة، في ــات املقبل ــوىل التحضــر لانتخاب مصغــرة تت

الحديــث عــن إمكانيــة إعــادة تدويــر حكومــة باشــاغا قامئــاً، 
مــن خــال إدخــال بعــض التعديــات عليهــا بحيــث تضمــن 

دعــم أكــرب قــدر ممكــن مــن األطــراف.

كــام رجحــت تقديــرات أخــرى وجــود مســاٍع تركيــة إلحياء 
منــوذج ملتقــى الحــوار الســيايس الســابق، مــن أجــل إنجــاز 
القاعــدة الدســتورية، بــل وإمكانيــة االعتــامد عليــه يف إفــراز 
ســلطة تنفيذيــة جديــدة. لكــن يبــدو أنــه مل يتــم التوصــل إىل 
اتفــاق نهــايئ، وهــو مــا وضــح يف نفــي الربملــان الليبــي وجــود 

أي نيــة لتشــكيل حكومــة جديــدة.

ويف الختــام، ال تــزال حالــة الضبابيــة تهيمــن عــى املشــهد 
ــات  ــة التحالف ــتمرة وهشاش ــرات املس ــل املتغ ــي، يف ظ الليب
القامئــة، لكــن يبــدو أن هنــاك مباحثــات جاريــة وغــر معلنــة 
بــن الفواعــل اإلقليميــة والدوليــة بشــأن الرتيبــات السياســية 
القادمــة يف ليبيــا، لــذا رمبــا يكــون امللــف الليبــي ُمقبــاً عــى 

بعــض التحــوالت الهيكليــة خــال الفــرة املقبلــة.
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــام يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

املرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.
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عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــامم برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة.


