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تعاون عسكري
ــة  ــة املنتهي ــدة الوطني ــة الوح ــس حكوم ــارة رئي ــاءت زي ج
واليتــه، عبــد الحميــد الدبيبــة، إىل أنقــرة، يف 25 أكتوبــر 
ــوي 2022”  ــاع الج ــرض الدف ــاح “مع ــور افتت ــاري، لحض الج
ــق  ــه. وراف ــاع يف حكومت ــراً للدف ــاره وزي ــطنبول”، باعتب باس
ــارة كل مــن رئيــس أركان القــوات  ــة خــال هــذه الزي الدبيب
ــن  ــة إىل كل م ــداد، باإلضاف ــد الح ــه، محم ــة لحكومت التابع
الطــران  جهــاز  ورئيــس  الجويــة،  القــوات  أركان  رئيــس 
اإللكــروين، حيــث تــم التوقيــع عــى اتفاقيتــن للتعــاون 
ــن  ــا ميك ــو م ــة، وه ــة الدبيب ــرة وحكوم ــن أنق ــكري ب العس

ــايل: ــو الت ــى النح ــه ع عرض

1- رفــع كفــاءة القــوات الجويــة للدبيبــة: تضمنــت االتفاقيــة 
ــة  ــرة وحكوم ــن أنق ــا ب ــم توقيعه ــي ت ــكرية األوىل الت العس
الدبيبــة االتفــاق عــى تعزيــز قــدرات الطــران الحــريب لقوات 
ــا، مــن خــال االســتفادة مــن الخــرات الركيــة يف  غــرب ليبي

ــات خاصــة  ــم أنقــرة لتدريب ــك تقدي هــذا املجــال، مبــا يف ذل
بالطــران الحديــث لقــوات حكومــة الدبيبــة.

2- تنفيــذ اتفاقيــات 2019: متثلــت االتفاقيــة العســكرية 
تنفيذيــة  بروتوكــوالت  عــى  توقيعهــا  تــم  التــي  الثانيــة 
التفاقيــة التعــاون األمنــي والعســكري، التــي كانــت حكومــة 
الوفــاق الوطنــي الســابقة برئاســة فائــز الــراج قــد وقعتهــا 

ــا.  ــع تركي يف 2019 م

ــن  ــاع ب ــة للدف ــكيل لجن ــم تش ــرض أن يت ــا يف ومبوجبه
البلديــن، باإلضافــة إىل لجنــة للتعــاون العســكري، فضــاً 
عــن بروتوكــول خــاص بتقديــم التدريبــات واالستشــارات 
ــك  ــا، ناهي ــرب ليبي ــوات غ ــرة لق ــل أنق ــن قب ــات م واملعلوم
عــن تقديــم الدعــم العســكري لهــذه القــوات مــن معــدات 

ــورة. ــزة متط وأجه

3- اجتــاع يف مقــر الدفــاع الرتكيــة: جــاء التوقيــع عــى 
االتفاقيتــن العســكريتن خــال االجتــاع الــذي انعقــد مبقــر 
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وقــع رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة المنتهيــه واليتــه، عبــد الحميــد الدبيبــة، فــي 25 أكتوبــر 
2022، اتفاقيتيــن عســكريتين مــع وزيــر الدفــاع التركــي، خلوصــي آكار، وذلــك خــال زيــارة الدبيبــة إلــى أنقــرة، 
بعــد نحــو ثاثــة أســابيع فقــط مــن مذكــرات التفاهــم التــي وقعتهــا تركيــا مــع حكومــة الوحــدة، والتــي 

بموجبهــا ســتقوم الشــركات التركيــة بالتنقيــب عــن النفــط والغــاز الليبييــن.

تصعيــد جديــد: دالالت توقيــع اتفاقيتيــن للتعــاون العســكري بيــن تركيــا والدبيبــة, العــدد 1673، 31 أكتوبــر 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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وزارة الدفــاع الركيــة، وبحضــور رئيــس حكومــة الوحــدة 
ــس  ــة، ورئي ــد الدبيب ــد الحمي ــه، عب ــة واليت ــة املنتهي الوطني
ــة إىل  ــداد، باإلضاف ــد الح ــا، محم ــة له ــوات التابع أركان الق
ــريك،  ــس األركان ال ــويص آكار، ورئي ــريك، خل ــاع ال ــر الدف وزي

ــوالن. ــا غ ــة، أتي ــوات الجوي ــد الق ــر، وقائ ــار غول ياش

وأشــارت بعــض التقاريــر إىل أن هــذه املشــاورات تضمنت 
ــم  ــم الدع ــأن تقدي ــة بش ــر معلن ــات غ ــل إىل اتفاقي التوص
الــريك لوحــدة الطــران املســر التــي أنشــأها الدبيبــة مؤخــراً، 
ــريك الحصــول عــى  ــاع ال ــر الدف ــه مــن وزي فضــاً عــن طلب

مزيــد مــن املســرات الركيــة مــن طــراز برقــدار.

ــائل  ــارت وس ــا: أش ــرب ليبي ــوى غ ــن ق ــة ب ــاطة تركي 4- وس
إســطنبول،  الدبيبــة، وصــل  أن  إىل  وتركيــة  ليبيــة  إعــام 
بالتزامــن مــع وجــود رئيــس الحكومــة املكلــف مــن مجلــس 
النــواب فتحــي باشــاغا ورئيــس املجلــس األعــى للدولــة 
خالــد املــري، وهــو مــا يعكــس محاولــة مــن جانــب تركيــا 
لتوحيــد قــوى غــرب ليبيــا خلــف الدبيبــة، ومــن ثــم اســتعادة 
ــاب  ــا، غــر أن غي ــا وغربه ــن رشق ليبي االنقســام الســيايس ب
أي بيــان حــول هــذه اللقــاءات، أو حتــى أي تفاصيــل عنهــا، 

ــا.   ــن أهدافه ــق أي م ــت يف تحقي ــا أخفق ــؤرش إىل أنه ي

دوافع عديدة
نــص االتفــاق الســيايس الــذي انبثقــت عنــه حكومــة الدبيبــة 
رصاحــة عــى عــدم صاحيتها توقيــع أي اتفاقيــات أو مذكرات 
تفاهــم دوليــة، ولذلــك ســعت للتلويــح بــأن االتفاقيتــن 
العســكريتن اللتــن تــم توقيعهــا مؤخــراً مــع تركيــا ميثــان 
فقــط بروتوكــوالت تنفيذيــة لاتفاقيــات، التــي كانــت أنقــرة 
قــد وقعتهــا مــع حكومــة الوفــاق الوطنــي الســابقة. وتعكــس 
اتفاقيتــي التعــاون العســكري التــي وقعتهــا أنقــرة مــع 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة املنتهيــة واليتهــا عــن جملــة مــن 
ــن  ــي ميك ــا، والت ــن لتوقيعه ــت الطرف ــي دفع ــع الت الدواف

عرضهــا عــى النحــو التــايل:

ــركات  ــس تح ــة: تعك ــواب والدول ــن الن ــة م ــق الدبيب 1- قل
الدبيبة مســاعيه لرســيخ ســلطته يف املشــهد الليبــي، للحيلولة 
ــا انعكــس  ــن الســلطة، وهــو م ــاده ع ــة إلبع دون أي محاول
ــن  ــت ع ــي متخض ــرة الت ــات األخ ــة للتوافق ــاد الدبيب يف انتق
ــح،  ــة صال ــي، عقيل ــواب الليب ــس الن ــس مجل ــات رئي اجتاع
ورئيــس املجلــس األعــى للدولــة، خالــد املــري، حيــث أعلــن 
الطرفــان بعــد هــذه االجتاعــات عــن االتفــاق عــى تقاســم 
ــا  ــة، وهــو م ــد الســلطة التنفيذي املناصــب الســيادية وتوحي
ــدة  ــة جدي ــة توافقي ــكيل حكوم ــام تش ــاب أم ــح الب ــد يفت ق
بديلــة عــن حكومتــي الدبيبــة وباشــاغا، فضــاً عــن تســمية 
بعــض شــاغيل املناصــب الســيادية، الســيا منصــب محافــظ 

ــاد  ــح واملــري إبع ــة صال ــزي، يف إطــار محاول املــرف املرك
محافــظ املــرف الحــايل، الصديــق الكبــر، والــذي يعــد 

ــة. ــاً للدبيب مقرب

التوافقــات  هــذه  بــن  التقديــرات  بعــض  وربطــت 
وبــن اتجــاه الدبيبــة لــإرشاف عــى تدريبــات عســكرية 
للمجموعــات املســلحة التابعــة لحكومتــه، للمــرة األوىل منــذ 
ــرت هــذه  ــث اعت ــارس 2021، حي ــه إىل الســلطة يف م وصول
التقديــرات أن الدبيبــة يســتهدف التلويــح باســتعداده للــرد 
عســكرياً عــى أي تحــركات داخليــة مــن قبــل خصومــه، 
التعــاون  اتفاقيتــي  عــى  الدبيبــة  توقيــع  يــأيت  وبالتــايل 
العســكري مــع انقــرة يف إطــار مســاعيه لتعزيــز قــدرات 

قواتــه وجاهزيتهــا لصــد أي هجــات مقبلــة.

2- تأمــن املصالــح الرتكيــة يف غــرب ليبيــا: عكســت التحركات 
الركيــة الراهنــة مســاعي أنقــرة ترســيخ نفوذهــا طويــل األمــد 
يف غــرب ليبيــا، الســيا بعــد مذكــرات التفاهــم التــي وقعتهــا 
أنقــرة مــع حكومــة الدبيبــة، مطلــع أكتوبــر الجــاري، والتــي 
ــاز  ــط والغ ــن النف ــب ع ــرة يف التنقي ــترع أنق ــا س مبوجبه

الليبيــن.

3- مواجهــة التحــركات اليونانيــة: ال ميكــن الفصــل بــن 
ــد  ــن التصعي ــا وب ــرب ليبي ــة يف غ ــة الراهن ــركات الركي التح
ــر  ــث تعت ــه، حي ــر إيج ــان يف بح ــا واليون ــن تركي ــن ب الراه
أنقــرة أن تحــركات أثينــا يف قــرص اليونانيــة تشــكل تهديــداً 
النفــوذ  لتحجيــم  ومحاولــة  املتوســط  رشق  يف  ملصالحهــا 
الــريك، وبالتــايل تســعى األخــرة ملواجهــة التحــركات اليونانيــة 
ــح  ــن التلوي ــاً ع ــا، فض ــرب ليبي ــا يف غ ــز حضوره ــر تعزي ع
بالتنقيــب يف امليــاه اإلقليميــة لليبيــا، مبوجــب اتفاقيــة ترســيم 
الحــدود البحريــة التــي وقعتهــا أنقــرة مــع طرابلــس، والتــي 

ــان.  ــة لليون ــاه اإلقليمي ــك املي ــد تنته ق

أنقــرة  تســتهدف  الســابقة:  االنقســامات  اســتعادة   -4
اســتغال مســاعي الدبيبــة للتمســك بالبقــاء يف الســلطة، 
للحصــول عــى مزيــد مــن املكتســبات عــر تعزيــز نفوذهــا يف 
ليبيــا، وصياغــة واقــع جديــد يف رشق املتوســط، باإلضافــة إىل 
مواجهــة الراجــع املحتمــل يف نفوذهــا، خاصــة بعــد انفتــاح 
قــوى إقليميــة عــى الفاعلــن الرئيســين يف غــرب ليبيــا، مثــل 
باشــاغا واملــري، وهــو األمــر الــذي شــكل إزعاجــاً بالنســبة 
ألنقــرة ومثـّـل تهديــداً ملصالحهــا هنــاك، خاصــة أنهــا أدت إىل 
انقســام املعســكر الغــريب بــن باشــاغا والدبيبــة، بــل واتجــاه 
باشــاغا واملــري للتوصــل إىل تفاهــم مــع قــوى رشق ليبيــا. 
ــريب،  ــكر الغ ــد املعس ــادة توحي ــرة إىل إع ــعت أنق ــك س ولذل
مــن دون نجــاح يذكــر حتــى اآلن، وذلــك مــن أجــل اســتعادة 

ــا.  االنقســامات الســابقة بــن رشق وغــرب ليبي
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ارتدادات محتملة
هنــاك جملــة مــن االرتــدادات املحتملــة التــي ميكــن أن 
ــا  ــن عرضه ــرة، وميك ــة وأنق ــركات الدبيب ــن تح ــض ع تتتمخ

ــايل: ــو الت ــى النح ع

ــة  ــد العســكري: باتــت التحــركات الراهن 1- عــودة التصعي
ــة  ــوى اإلقليمي ــر حفيظــة بعــض الق ــة تث ــا والدبيب ــن تركي ب
الفاعلــة يف امللــف الليبــي، خاصــة تلــك القــوى الداعمــة 
للــرق الليبــي، وهــو مــا قــد يدفعهــا إىل وقــف إنتــاج 
وتصديــر النفــط والغــاز مــرة أخــرى مــن أجــل دفــع القــوى 
الدوليــة للضغــط عــى أنقــرة لوقــف تغلغلهــا يف غــرب ليبيــا. 

وميكــن االســتدالل عــى صحــة ذلــك مــن خــال التقاريــر 
التــي تحدثــت عــن اضطرابــات تشــهدها املناطــق املتاخمــة 
ــد  ــوات قائ ــرار دع ــن تك ــاً ع ــل، فض ــرارة والفي ــيل ال لحق
ــي  ــعب الليب ــر، للش ــة حف ــي، خليف ــي الليب ــش الوطن الجي
باالنتفاضــة عــى النخبــة السياســية الراهنــة، الفتــاً إىل أن 

ــعبية. ــركات ش ــيدعم أي تح ــش س الجي

ويف هــذا الســياق، اعتــرت بعــض التقديــرات أن اتفاقيتــي 
التعــاون العســكري األخــرة بــن تركيــا والدبيبــة مــن شــأنها 
تعميــق االنقســامات الداخليــة وتنــذر باحتاليــة تأجيــج 
ــة  ــد، الســميا يف ظــل التريحــات العدائي املشــهد مــن جدي
ــل  ــة يف الداخ ــراف املتنافس ــى األط ــن ع ــت تهيم ــي بات الت
الليبــي، فقــد جــاءت التدريبــات العســكرية التــي أرشف 
ــه بغــرب  ــة للمجموعــات العســكرية التابعــة ل عليهــا الدبيب
ــذي  ــكري ال ــتعراض العس ــن االس ــة م ــام قليل ــد أي ــا بع ليبي
نظمــه الجيــش الوطنــي الليبــي بقيــادة املشــر خليفــة حفــر.

وباإلضافــة لذلــك، فإنــه يف أعقــاب اتفاقيتــي التعــاون 
إدارة  نظمــت  وأنقــرة،  الدبيبــة  بــن  األخــرة  العســكري 
ــتعراضاً  ــي اس ــي الليب ــش الوطن ــخ بالجي ــة والصواري املدفعي
ــخ الباليســتية مــن طــراز “آر- 17  لوحــدات إطــاق الصواري
ــن  ــت م ــا متكن ــش أنه ــادة الجي ــدت قي ــث أك ــروس”، حي إل
ــؤرش  ــدى، يف م ــدة امل ــخ بعي ــة الصواري ــاءة منظوم ــع كف رف

ــيل. ــان الداخ ــرة االحتق ــد وت ــى تصاع ــم ع مه

2- موقــف أمريــي غامــض: التزمــت الواليــات املتحــدة 
الصمــت، حتــى اآلن، حيــال التحــركات الركيــة األخــرة، 
وهــو مــا قــد يكــون راجعــاً إىل االنشــغال األمريــي باألزمــة 
األوكرانيــة، غــر أنــه يف املقابــل، يســتبعد أن تعطــي واشــنطن 
رشق  يف  النفــط  عــن  للتنقيــب  األخــر  الضــوء  ألنقــرة 
ــرة  ــة ســوف تســمح ألنق املتوســط، نظــراً ألن هــذه االتفاقي
بالتنقيــب عــن الطاقــة يف امليــاه اإلقليميــة لليونــان وقــرص، 
وهــو أمــر لــن تقبــل بــه واشــنطن، نظــراً ألنهــا باتــت عمليــاً 
تدعــم اليونــان وقــرص يف مواجهــة التحــركات الركيــة يف رشق 

ــط.  املتوس

3- محاولــة اســتيعاب الخالفــات: أشــارت تقاريــر إىل أن لندن 
اســتضافت اجتاعــاً دوليــاً بشــأن ليبيــاً، خــال الفــرة مــن 26 
وحتــى 28 أكتوبــر الجــاري، ملحاولــة صياغــة توافقــات دوليــة 
وإقليميــة بشــأن األزمــة الليبيــة، بحضــور املبعوثــن الخاصــن 
لــكل مــن الواليــات املتحــدة وبريطانيــا وفرنســا، باإلضافــة إىل 

أملانيــا وإيطاليــا، وكــذا ممثلــن عــن مــر وتركيــا.

ــة  ــة صياغ ــة محاول ــركات الدولي ــذه التح ــتهدف ه وتس
توافقــات جديــدة، تحــول دون تأجيــج املشــهد الداخيل، وهو 
ــا، وهــو  ــداً يف ليبي مــا ينعكــس يف تعيــن فرنســا ســفراً جدي
ــتعدادات  ــع اس ــن م ــراج، بالتزام ــى مه ــايس مصطف الدبلوم

ــح ســفارتها يف طرابلــس. باريــس إعــادة فت

ويف الختــام، تعكــس املعطيــات الراهنــة اتجــاه تركيــا 
يف  واالقتصــادي  العســكري  وحضورهــا  نفوذهــا  لتعزيــز 
غــرب ليبيــا، وعــى الرغــم مــن إشــارة بعــض التقديــرات إىل 
أن التحــركات الركيــة الراهنــة تــأيت بضــوء أخــر مــن قبــل 
ــاً، خاصــة يف ظــل  واشــنطن، فــإن هــذا األمــر ال يبــدو واقعي
التحــركات األمريكيــة والريطانيــة لصياغــة ترتيبــات جديــدة 
يف ليبيــا، تحــول دون تفاقــم االســتقطاب االقليمــي بــن 
ــة  ــي، باإلضاف ــف الليب ــن يف املل ــين املنخرط ــن الرئيس الاعب
إىل محاولــة تجنــب تأجيــج رصاعــات جديــدة بــن األطــراف 

ــة. ــة الداخلي الليبي
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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، فيــا 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.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة 

عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة.


