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مستقبل الدبيبة:
أبعاد التوتر الراهن بني جملس النواب واحلكومة الليبية
العدد  19 ،1447يناير 2022

أعلــن عقيلــة صالــح ،رئيــس مجلــس النــواب الليبــي ،فــي  17ينايــر  ،2022أن حكومــة الوحــدة الوطنيــة
برئاســة عبــد الحميــد الدبيبــة لــم تعــد لهــا شــرعية ،مشــيراً إلــى ضــرورة إعــادة تشــكيل حكومــة جديــدة
تتولــى قيــادة المرحلــة االنتقاليــة لحيــن إجــراء االنتخابــات ،ممــا يعكــس تصاعــد حــدة التوتــرات الراهنــة بيــن
مجلــس النــواب والحكومــة الليبيــة.

وجــاءت هــذه الترصيحــات خــال الجلســة األوىل ،التــي
ترأســها صالــح للربملــان الليبــي منــذ عودتــه ملبــارشة مهــام
عملــه كرئيــس للربملــان ،والتــي كانــت مقــررة يف  24ديســمرب
املــايض ،وقــد حــر جلســة الربملــان كل مــن رئيــس املفوضيــة
العليــا لالنتخابــات ،عــاد الســايح ،ورئيــس مصلحــة الســجل
املــدين الليبــي ،محمــد بالتمــر.
موقف متأزم

شــهد امللــف الليبــي عــدة تطــورات مهمــة خــال الفــرة
األخــرة تتعلــق مبســتقبل حكومــة الوحــدة الوطنيــة برئاســة
عبــد الحميــد الدبيبــة ،وميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:
 -1دعــوات برملانيــة إلقالــة الحكومــة :تقــدم  15نائب ـاً مــن
الربملــان الليبــي بطلــب رســمي إىل صالــح إلقالــة حكومــة
الدبيبــة ،وتشــكيل حكومــة تكنوقـراط تكــون محــددة املهــام،
متهمــن الحكومــة ورئيســها بالفســاد ،ومطالبــن النائــب

العــام بــرورة فتــح تحقيقــات يف هــذا الشــأن.
ويف هــذا الســياق ،بــدأ صالح أول جلســة للربملــان باإلعالن
عــن انتهــاء رشعيــة حكومــة الدبيبــة ،داعيــاً إىل تشــكيل
حكومــة جديــدة ،بيــد أن جلســتي الربملــان اللتــن عقدتــا يف
 17و 18ينايــر الجــاري ،مل تتوصــا إىل ق ـرار بشــأن مســتقبل
الحكومــة ومالمــح خريطــة الطريــق الجديــدة ،وتــم الرتكيــز
خاللهــا عــى االســتامع اىل إحاطــة رئيــس املفوضيــة العليــا
لالنتخابــات ورئيــس مصلحــة األحــوال املدنيــة بشــأن أســباب
فشــل إجــراء االنتخابــات يف  24ديســمرب املــايض ،وســبل
حلحلــة املعوقــات التــي تهــدد إنجــاح هــذه االســتحقاقات.
واختتمــت جلســة الربملــان ،يف  18ينايــر الجــاري ،بدعــوة
صالــح للجنــة “خريطــة الطريق” إىل االســتمرار يف املشــاورات
مــع القــوى السياســية املختلفــة ومــع الهيئــة التأسيســية
لصياغــة الدســتور ،وتقديــم تقريــر نهــايئ قبــل يــوم  22ينايــر
الجــاري ،تتضمــن مالمــح الخريطــة الجديــدة ،ســواء فيــا

مســتقبل الدبيبــة :أبعــاد التوتــر الراهــن بيــن مجلــس النــواب والحكومــة الليبيــة ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  19 ،1447ينايــر ،2022
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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يتعلــق مبســتقبل الحكومــة أو موعــد إج ـراء االنتخابــات.
 -2متســك الدبيبــة بالبقــاء :أعلــن املتحــدث باســم حكومــة
الدبيبــة ،محمــد حمــودة ،يف  17ينايــر الجــاري ،أن ترصيحات
صالــح ال تعــر عــن موقــف رســمي للربملــان الليبــي ،وإمنــا
هــي مجــرد رأي شــخيص لــه ،مش ـرا ً إىل وجــود عــدد كبــر
مــن النــواب يختلفــون معــه ،وذلــك يف إشــارة إىل أن هنــاك
اتجاه ـاً آخــر داخــل مجلــس النــواب يــرى رضورة اســتمرار
حكومــة الوحــدة الوطنيــة ،لتجنــب تأجيــج رصاعــات إضافية.
كذلــك ،أطلــق عــدد مــن مرشــحي الرئاســة “مبــادرة
االســتحقاق االنتخــايب” تطالــب اســتمرار حكومــة الوحــدة
الوطنيــة باعتبارهــا حكومــة تســيري أعــال ،كام دعــت منتدى
الحــوار الليبــي للعــودة للمشــهد ،حــال فشــل الربملــان يف
تكليــف حكومــة جديــدة ،مــع تغيــر بعــض العنــارص التــي
تقلــدت مناصــب حكوميــة أو تلــك التــي ثبــت عــدم نزاهتها،
فضــاً عــن دعــوة مجلــس األمــن الــدويل إىل رضورة فــرض
عقوبــات عــى أي فــرد أو كيــان يســعى لعرقلــة االنتخابــات.
 -3قلــق أممــي ودويل :مثــة قلــق متنــام لــدى البعثــة األمميــة
مــن فكــرة تشــكيل حكومــة ليبيــة جديــدة ،حيــث أعلنــت
مستشــارة األمــن العــام لألمــم املتحــدة ،ســتيفاين ويليامــز ،أن
خريطــة الطريــق التــي وضعهــا ملتقــى الحــوار الليبــي متتــد
حتــى يونيــو املقبــل ،مــا يعنــي رضورة اســتمرار الحكومــة
الحاليــة يف مبــارشة مهامهــا حتــى نهايــة هــذه املــدة .كــا
أعربــت ويليامــز عــن قلقهــا مــن اســتبدال الحكومــة الحالية،
مشــرة إىل أن هــذا لــن يشــكل حـاً لألزمــة الحاليــة.
مــن ناحيــة أخــرى ،تعكــس مواقــف القــوى الدوليــة
املنخرطــة يف امللــف الليبــي وجــود دعــم لفكــرة اســتمرار
حكومــة الدبيبــة لحــن إجــراء االنتخابــات الرئاســية ،وهــو
املوقــف الــذي أيدتــه بوضــوح الســفرية الربيطانيــة لــدى
ليبيــا ،كارولــن هرنــدال.
دالالت مهمة

تعكــس التطــورات األخــرة التــي شــهدها امللــف الليبــي عــدة
دالالت مهمــة بشــأن مســتقبل حكومــة الوحــدة الوطنيــة،
وهــو مــا ميكــن توضيحــه عــى النحــو التــايل:
 -1تبايــن املواقــف الدوليــة واملحليــة :تعكــس املــؤرشات
الراهنــة وجــود تناقــض بــن املوقــف الــدويل والداخــي حــول
كيفيــة إدارة املرحلــة االنتقاليــة ،إذ تضغــط القــوى الدوليــة
للتعجيــل بإجـراء االنتخابــات الربملانيــة والرئاســة خــال عــدة
أشــهر ،وذلــك يف مقابــل توجهــات ليبيــة داخليــة تســعى
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إلعــادة إحيــاء فكــرة صياغــة الدســتور أوالً إلجـراء االنتخابــات
عــى أســس قانونيــة ودســتورية واضحــة.
وانعكــس هــذا املوقــف الــدويل يف الترصيحــات األخــرة
لبعثــة االتحــاد األورويب إىل ليبيــا ،فض ـاً عــن األمــن العــام
لألمــم املتحــدة ،أنطونيــو غوترييــس ،لألط ـراف السياســية يف
ليبيــا إلجـراء االنتخابــات الربملانيــة والرئاســية يف أقــرب وقــت
ممكــن.
وتدعــو البعثــة األمميــة لإلبقــاء عــى حكومــة الوحــدة
الوطنيــة لتجنــب متديــد الفــرة االنتقاليــة ،وإجـراء االنتخابات
قبــل نهايــة يونيــو املقبــل ،ولعــل هــذا مــا قــد يفــر الجولــة
الخارجيــة التــي قامــت بهــا ويليامــز ،والتــي تضمنــت كالً مــن
مــر وتونــس والجزائــر وتركيــا وروســيا ،يف محاولــة لحشــد
موقــف إقليمــي ودويل موحــد بشــأن خريطــة الطريــق التــي
تســعى ســتيفاين إىل إطالقهــا.
ويف املقابــل ،أعلــن عقيلــة صالــح ،يف الجلســة الثانيــة
للربملــان ،يف  18ينايــر الجــاري ،عــن خريطــة طريــق جديــدة
تقــوم لجنــة “خريطــة الطريــق” برئاســة نــر الديــن مهنــا،
بإعدادهــا ،وبالتنســيق مــع املفوضيــة العليــا لالنتخابــات،
ويبــدو أن هــذه الخريطــة ســوف تتضمــن تأجيــل االنتخابات
عــدة أشــهر لحــن االنتهــاء مــن تســوية امللفــات الخالفيــة
والعراقيــل التــي حالــت دون إج ـراء انتخابــات  24ديســمرب
املــايض ،فض ـاً عــن اإلعــان عــن تشــكيل حكومــة جديــدة،
ورمبــا يعــزز مــن هــذا الطــرح إعــان رئيــس املفوضيــة العليــا
لالنتخابــات خــال جلســة مجلــس النــواب ،يف  17ينايــر
الجــاري ،أن اســتكامل عمليــة االنتخابــات يحتــاج لفــرة
ت ـراوح بــن  8 – 6أشــهر.
 -2غمــوض مصــر حكومــة الوحــدة الوطنيــة :ال يــزال
مســتقبل حكومــة الوحــدة الوطنيــة برئاســة ،عبــد الحميــد
الدبيبــة ،غامضــاً ،يف ظــل وجــود مســاع حثيثــة مــن قبــل
بعــض أعضــاء الربملــان الليبــي ،الســتبعادها مــن املشــهد ،يف
ظــل اتهــام الدبيبــة باســتغالل مــوارد الدولــة للرتويــج لنفســه
داخليــاً.
وكان مجلــس النــواب قــد صــوت يف ســبتمرب املــايض عــى
ســحب الثقــة مــن حكومــة الدبيبــة ،بيــد أن عمليــة تنفيــذ
هــذا الق ـرار تعــرت بســبب الرفــض الــدويل الواســع ،وهــو
مــا يعنــي أن الدبيبــة ســوف يتمســك مبنصبــه ،حتــى يف حالــة
إقالتــه مــن مجلــس النــواب ،وتشــكيل حكومــة جديــدة ،وهو
األمــر الــذي ميكــن أن تتمخــض عنــه إعــادة حالة االســتقطاب
بــن الــرق والغــرب ،وخلــق حكومتــن موازيتــن ،عــى غـرار
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املشــهد الســابق خــال وجــود حكومــة الوفــاق برئاســة فايــز
الـراج.
ورجحــت بعــض التقديــرات تصويــت مجلــس النــواب
عــى حكومــة الدبيبــة يف جلســة  24ينايــر ،وأن يســبق
هــذه الجلســة عقــد صالــح لقــاءات مكثفــة مــع عــدة قــوى
سياســية ،مبــا يف ذلــك عــدد مــن مرشــحي الرئاســة ،لعــل
أبرزهــم وزيــر الداخليــة الســابق ،فتحــي باشــاغا ،ونائــب
رئيــس املجلــس الرئــايس الســابق ،أحمــد معيتيــق ،وذلــك
إليجــاد تفاهــات بــن القــوى يف رشق ليبيــا وغربهــا عــى
تشــكيل حكومــة جديــدة.
وكان عقيلــة صالــح قــد عقــد لقــا ًء مــع نائــب رئيــس
املجلــس الرئــايس ،عبــد اللــه الــايف ،يف  15ينايــر الجــاري،
لبحــث مســار االنتخابــات ،ورست إشــاعات عــى مواقــع
التواصــل االجتامعــي أنــه تــم االتفــاق عــى تشــكيل حكومــة
تكنوق ـراط مصغــرة ،وعــى الرغــم مــن نفــي بعــض أعضــاء
الربملــان صحــة هــذه الوثيقة ،فــإن مصــادر حكوميــة وبرملانية
رفضــت التعقيــب عليهــا ،وهــو مــا أضفــى مصداقيــة عليهــا.
كــا أن مثــة أخبــارا ً متداولــة أشــارت إىل وجــود مســا ٍع
لتشــكيل حكومــة جديــدة برئاســة فتحــي باشــاغا.
 -3تحــركات الدبيبــة االســتباقية :يقــوم الدبيبــة بعــدة
خطــوات الســتباق صــدور قــرار محتمــل مــن الربملــان
بتشــكيل حكومــة جديــدة ،وذلــك عــر التوصــل إىل تفاهامت
مــع بعــض أعضــاء الربملــان الليبــي ومجلــس الدولــة ،بهــدف
اســتقطاب بعــض منهــم لدعــم موقفــه ،مــع االســتعداد
إلج ـراء تعديــل وزاري محتمــل خــال األيــام املقبلــة إلقصــاء
بعــض العنــارص املتهمــة بالفســاد ،مــع افســاح املجــال أمامــه
إلغــراء العنــارص التــي يســعى للتقــارب معهــا يف مجلــي
النــواب والدولــة لرتشــيح شــخصيات قريبــة منهــم يف هــذه
الحقــب الوزاريــة واملناصــب الحكوميــة األخــرى ،وذلــك وفقـاً
للتســجيل الصــويت املــرب لرئيــس مجلــس الدولــة ،خالــد
املــري.
 -4أزمــة دســتورية محتملــة :دعــا عقيلــة صالــح خــال

جلســة الربملــان يف  17ينايــر الجــاري إىل تشــكيل لجنــة مــن
 30عضــوا ً مــن املثقفــن واملفكريــن والقانونــن مــن األقاليــم
الليبيــة الثالثــة لصياغــة دســتور جديــد للبــاد ،وذلــك خــال
 30يومـاً مــن تاريــخ تشــكيل اللجنــة .وردا ً عــى ذلــك ،أعلــن
رئيــس الهيئــة التأسيســية الليبيــة لصياغــة الدســتور ،الجيــاين
أرحومــة ،عــن رفضــه إلعــان صالــح بشــأن تشــكيل لجنــة
جديــدة لصياغــة الدســتور ،مشـرا ً إىل أن هــذا األمــر ســيخلق
أزمــة دســتورية جديــدة.
كذلــك ،عقــد رئيــس املجلــس األعــى للدولــة ،خالــد
املــري ،اجتامع ـاً يف  18ينايــر الجــاري ،مــع لجنــة التواصــل
بالهيئــة التأسيســية لصياغــة الدســتور ،حيــث تــم االتفــاق
عــى رضورة اســتكامل املســار الدســتوري مــن خــال طــرح
املســودة التــي صاغتهــا الهيئــة عــى االســتفتاء الشــعبي .كــا
متســك املــري بالتنســيق مــع الهيئــة الدســتورية ،باعتبارهــا
هيئــة منتخبــة مــن قبــل الشــعب ،وهــو مــا يــؤرش عــى
عــودة التوت ـرات بــن مجلــس النــواب والدولــة مــرة أخــرى،
بعــد التوافقــات التــي شــهدتها العالقــات بــن الجانبــن خــال
الفــرة املقبلــة.
ويالحــظ أن رغبــة الربملــان يف تشــكيل حكومــة جديــدة،
فض ـاً عــن التخوفــات مــن إمكانيــة عــودة ملتقــى الحــوار
الليبــي مــرة أخــرى ،رمبــا تدفــع الطرفــن إىل محاولــة إيجــاد
تســوية لهــذه اإلشــكالية ،ورمبــا يعــزز مــن ذلــك الطــرح
إعــان عقيلــة صالــح يف نهايــة جلســة  18ينايــر عــن دعوتــه
للجنــة “خريطــة الطريــق” بــرورة التنســيق مــع الهيئــة
التأسيســية لصياغــة الدســتور.
ويف الختــام ،يشــهد امللــف الليبــي تصاعــد حالــة الضبابيــة
التــي تخيــم عــى املشــهد الداخــي ،مــع ترجيــح اتجــاه
التوتــرات الراهنــة بــن صالــح والدبيبــة إىل مزيــد مــن
التصعيــد ،مــا سريســخ حالــة التشــظي واالنقســام الداخــي،
يف ظــل اتســاع الهــوة بــن املوقــف الــدويل الراغــب يف اإلرساع
يف عمليــة االنتخابــات ،وبــن املوقــف الداخــي الــذي بــات
يــرى األولويــة لصياغــة دســتور جديــد للبــاد.
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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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