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وجــاءت هــذه الترصيحــات خــال الجلســة األوىل، التــي 
ــام  ــارشة مه ــه ملب ــذ عودت ــي من ــان الليب ــح للربمل ترأســها صال
عملــه كرئيــس للربملــان، والتــي كانــت مقــررة يف 24 ديســمرب 
املــايض، وقــد حــر جلســة الربملــان كل مــن رئيــس املفوضيــة 
العليــا لانتخابــات، عــاد الســايح، ورئيــس مصلحــة الســجل 

املــدين الليبــي، محمــد بالتمــر.

موقف متأزم
ــرة  ــال الف ــة خ ــورات مهم ــدة تط ــي ع ــف الليب ــهد املل ش
األخــرة تتعلــق مبســتقبل حكومــة الوحــدة الوطنيــة برئاســة 
ــايل: ــا عــى النحــو الت ــة، وميكــن عرضه ــد الدبيب ــد الحمي عب

ــاً مــن  ــة: تقــدم 15 نائب ــة الحكوم ــة إلقال 1- دعــوات برملاني
ــة  ــة حكوم ــح إلقال ــمي إىل صال ــب رس ــي بطل ــان الليب الربمل
الدبيبــة، وتشــكيل حكومــة تكنوقــراط تكــون محــددة املهــام، 
متهمــن الحكومــة ورئيســها بالفســاد، ومطالبــن النائــب 

ــات يف هــذا الشــأن. ــح تحقيق ــرورة فت ــام ب الع

ويف هــذا الســياق، بــدأ صالح أول جلســة للربملــان باإلعان 
عــن انتهــاء رشعيــة حكومــة الدبيبــة، داعيــاً إىل تشــكيل 
حكومــة جديــدة، بيــد أن جلســتي الربملــان اللتــن عقدتــا يف 
17 و18 ينايــر الجــاري، مل تتوصــا إىل قــرار بشــأن مســتقبل 
الحكومــة ومامــح خريطــة الطريــق الجديــدة، وتــم الركيــز 
ــا  ــة العلي ــس املفوضي ــة رئي ــتاع اىل إحاط ــى االس ــا ع خاله
لانتخابــات ورئيــس مصلحــة األحــوال املدنيــة بشــأن أســباب 
فشــل إجــراء االنتخابــات يف 24 ديســمرب املــايض، وســبل 
ــي تهــدد إنجــاح هــذه االســتحقاقات.  ــة املعوقــات الت حلحل

واختتمــت جلســة الربملــان، يف 18 ينايــر الجــاري، بدعــوة 
صالــح للجنــة “خريطــة الطريق” إىل االســتمرار يف املشــاورات 
مــع القــوى السياســية املختلفــة ومــع الهيئــة التأسيســية 
لصياغــة الدســتور، وتقديــم تقريــر نهــايئ قبــل يــوم 22 ينايــر 
ــا  ــواء في ــدة، س ــة الجدي ــح الخريط ــن مام ــاري، تتضم الج
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أعلــن عقيلــة صالــح، رئيــس مجلــس النــواب الليبــي، فــي 17 ينايــر 2022، أن حكومــة الوحــدة الوطنيــة 
برئاســة عبــد الحميــد الدبيبــة لــم تعــد لهــا شــرعية، مشــيرًا إلــى ضــرورة إعــادة تشــكيل حكومــة جديــدة 
تتولــى قيــادة المرحلــة االنتقاليــة لحيــن إجــراء االنتخابــات، ممــا يعكــس تصاعــد حــدة التوتــرات الراهنــة بيــن 

مجلــس النــواب والحكومــة الليبيــة. 

مســتقبل الدبيبــة: أبعــاد التوتــر الراهــن بيــن مجلــس النــواب والحكومــة الليبيــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1447، 19 ينايــر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــات. يتعلــق مبســتقبل الحكومــة أو موعــد إجــراء االنتخاب

2- متســك الدبيبــة بالبقــاء: أعلــن املتحــدث باســم حكومــة 
الدبيبــة، محمــد حمــودة، يف 17 ينايــر الجــاري، أن ترصيحات 
ــا  ــي، وإمن ــان الليب ــف رســمي للربمل ــن موق ــرب ع ــح ال تع صال
ــر  ــه، مشــراً إىل وجــود عــدد كب هــي مجــرد رأي شــخيص ل
مــن النــواب يختلفــون معــه، وذلــك يف إشــارة إىل أن هنــاك 
ــرى رضورة اســتمرار  ــواب ي ــس الن اتجاهــاً آخــر داخــل مجل
حكومــة الوحــدة الوطنيــة، لتجنــب تأجيــج رصاعــات إضافية. 

كذلــك، أطلــق عــدد مــن مرشــحي الرئاســة “مبــادرة 
ــدة  ــة الوح ــتمرار حكوم ــب اس ــايب” تطال ــتحقاق االنتخ االس
الوطنيــة باعتبارهــا حكومــة تســير أعــال، كا دعــت منتدى 
ــان يف  ــل الربمل ــال فش ــهد، ح ــودة للمش ــي للع ــوار الليب الح
تكليــف حكومــة جديــدة، مــع تغيــر بعــض العنــارص التــي 
تقلــدت مناصــب حكوميــة أو تلــك التــي ثبــت عــدم نزاهتها، 
ــرض  ــدويل إىل رضورة ف ــن ال ــس األم ــوة مجل ــن دع ــاً ع فض
عقوبــات عــى أي فــرد أو كيــان يســعى لعرقلــة االنتخابــات.

3- قلــق أممــي ودويل: مثــة قلــق متنــام لــدى البعثــة األمميــة 
ــدة، حيــث أعلنــت  ــة جدي مــن فكــرة تشــكيل حكومــة ليبي
مستشــارة األمــن العــام لألمــم املتحــدة، ســتيفاين ويليامــز، أن 
خريطــة الطريــق التــي وضعهــا ملتقــى الحــوار الليبــي متتــد 
ــو املقبــل، مــا يعنــي رضورة اســتمرار الحكومــة  حتــى يوني
ــا  ــدة. ك ــة هــذه امل ــى نهاي ــا حت ــارشة مهامه ــة يف مب الحالي
أعربــت ويليامــز عــن قلقهــا مــن اســتبدال الحكومــة الحالية، 

مشــرة إىل أن هــذا لــن يشــكل حــاً لألزمــة الحاليــة.

مــن ناحيــة أخــرى، تعكــس مواقــف القــوى الدوليــة 
ــتمرار  ــرة اس ــم لفك ــود دع ــي وج ــف الليب ــة يف املل املنخرط
ــو  ــية، وه ــات الرئاس ــراء االنتخاب ــن إج ــة لح ــة الدبيب حكوم
ــدى  ــة ل ــفرة الربيطاني ــوح الس ــه بوض ــذي أيدت ــف ال املوق

ــدال.  ــن هرن ــا، كارول ليبي

دالالت مهمة
تعكــس التطــورات األخــرة التــي شــهدها امللــف الليبــي عــدة 
ــة،  ــدة الوطني ــة الوح ــتقبل حكوم ــأن مس ــة بش دالالت مهم

وهــو مــا ميكــن توضيحــه عــى النحــو التــايل:

ــؤرشات  ــس امل ــة: تعك ــة واملحلي ــف الدولي ــن املواق 1- تباي
الراهنــة وجــود تناقــض بــن املوقــف الــدويل والداخــي حــول 
ــة  ــة، إذ تضغــط القــوى الدولي ــة االنتقالي ــة إدارة املرحل كيفي
للتعجيــل بإجــراء االنتخابــات الربملانيــة والرئاســة خــال عــدة 
ــعى  ــة تس ــة داخلي ــات ليبي ــل توجه ــك يف مقاب ــهر، وذل أش

إلعــادة إحيــاء فكــرة صياغــة الدســتور أوالً إلجــراء االنتخابــات 
عــى أســس قانونيــة ودســتورية واضحــة.

ــدويل يف الترصيحــات األخــرة  وانعكــس هــذا املوقــف ال
ــام  ــن الع ــن األم ــاً ع ــا، فض ــاد األورويب إىل ليبي ــة االتح لبعث
لألمــم املتحــدة، أنطونيــو غوتريــس، لألطــراف السياســية يف 
ليبيــا إلجــراء االنتخابــات الربملانيــة والرئاســية يف أقــرب وقــت 

ممكــن.

ــدة  ــة الوح ــى حكوم ــاء ع ــة لإلبق ــة األممي ــو البعث وتدع
الوطنيــة لتجنــب متديــد الفــرة االنتقاليــة، وإجــراء االنتخابات 
قبــل نهايــة يونيــو املقبــل، ولعــل هــذا مــا قــد يفــر الجولــة 
الخارجيــة التــي قامــت بهــا ويليامــز، والتــي تضمنــت كاً مــن 
مــرص وتونــس والجزائــر وتركيــا وروســيا، يف محاولــة لحشــد 
موقــف إقليمــي ودويل موحــد بشــأن خريطــة الطريــق التــي 

تســعى ســتيفاين إىل إطاقهــا. 

ويف املقابــل، أعلــن عقيلــة صالــح، يف الجلســة الثانيــة 
للربملــان، يف 18 ينايــر الجــاري، عــن خريطــة طريــق جديــدة 
تقــوم لجنــة “خريطــة الطريــق” برئاســة نــرص الديــن مهنــا، 
ــات،  ــا لانتخاب ــة العلي ــع املفوضي ــيق م ــا، وبالتنس بإعداده
ويبــدو أن هــذه الخريطــة ســوف تتضمــن تأجيــل االنتخابات 
ــة  ــات الخافي ــن تســوية امللف ــاء م ــدة أشــهر لحــن االنته ع
ــات 24 ديســمرب  ــت دون إجــراء انتخاب ــي حال ــل الت والعراقي
املــايض، فضــاً عــن اإلعــان عــن تشــكيل حكومــة جديــدة، 
ورمبــا يعــزز مــن هــذا الطــرح إعــان رئيــس املفوضيــة العليــا 
لانتخابــات خــال جلســة مجلــس النــواب، يف 17 ينايــر 
الجــاري، أن اســتكال عمليــة االنتخابــات يحتــاج لفــرة 

ــن 6 – 8 أشــهر. ــراوح ب ت

يــزال  ال  الوطنيــة:  الوحــدة  2- غمــوض مصــر حكومــة 
ــد  ــد الحمي ــة برئاســة، عب مســتقبل حكومــة الوحــدة الوطني
ــل  ــن قب ــة م ــاع حثيث ــود مس ــل وج ــاً، يف ظ ــة، غامض الدبيب
بعــض أعضــاء الربملــان الليبــي، الســتبعادها مــن املشــهد، يف 
ظــل اتهــام الدبيبــة باســتغال مــوارد الدولــة للرويــج لنفســه 

ــاً. داخلي

وكان مجلــس النــواب قــد صــوت يف ســبتمرب املــايض عــى 
ســحب الثقــة مــن حكومــة الدبيبــة، بيــد أن عمليــة تنفيــذ 
ــدويل الواســع، وهــو  ــرار تعــرت بســبب الرفــض ال هــذا الق
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 غــرار 
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املشــهد الســابق خــال وجــود حكومــة الوفــاق برئاســة فايــز 
الــراج.

ــواب  ــس الن ــت مجل ــرات تصوي ــض التقدي ــت بع ورجح
عــى حكومــة الدبيبــة يف جلســة 24 ينايــر، وأن يســبق 
هــذه الجلســة عقــد صالــح لقــاءات مكثفــة مــع عــدة قــوى 
ــل  ــة، لع ــحي الرئاس ــن مرش ــدد م ــك ع ــا يف ذل ــية، مب سياس
ــب  ــاغا، ونائ ــي باش ــابق، فتح ــة الس ــر الداخلي ــم وزي أبرزه
ــك  ــق، وذل ــد معيتي ــابق، أحم ــايس الس ــس الرئ ــس املجل رئي
ــى  ــا ع ــا وغربه ــوى يف رشق ليبي ــن الق ــات ب ــاد تفاه إليج

ــدة. ــة جدي ــكيل حكوم تش

ــس  ــب رئي ــع نائ ــاًء م ــد لق ــد عق ــح ق ــة صال وكان عقيل
ــاري،  ــر الج ــايف، يف 15 يناي ــه ال ــد الل ــايس، عب ــس الرئ املجل
لبحــث مســار االنتخابــات، ورست إشــاعات عــى مواقــع 
التواصــل االجتاعــي أنــه تــم االتفــاق عــى تشــكيل حكومــة 
تكنوقــراط 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 أخبــاراً متداولــة أشــارت إىل وجــود مســاٍع 

ــاغا. ــة فتحــي باش ــدة برئاس ــة جدي لتشــكيل حكوم

الدبيبــة بعــدة  يقــوم  الدبيبــة االســتباقية:  3- تحــركات 
الربملــان  مــن  محتمــل  قــرار  الســتباق صــدور  خطــوات 
بتشــكيل حكومــة جديــدة، وذلــك عــرب التوصــل إىل تفاهات 
مــع بعــض أعضــاء الربملــان الليبــي ومجلــس الدولــة، بهــدف 
اســتقطاب بعــض منهــم لدعــم موقفــه، مــع االســتعداد 
إلجــراء تعديــل وزاري محتمــل خــال األيــام املقبلــة إلقصــاء 
بعــض العنــارص املتهمــة بالفســاد، مــع افســاح املجــال أمامــه 
ــي  ــا يف مجل ــارب معه ــعى للتق ــي يس ــارص الت ــراء العن إلغ
ــة منهــم يف هــذه  ــة لرشــيح شــخصيات قريب ــواب والدول الن
الحقــب الوزاريــة واملناصــب الحكوميــة األخــرى، وذلــك وفقــاً 
ــد  ــة، خال ــس الدول ــس مجل ــرب لرئي ــويت امل ــجيل الص للتس

املــري.

4- أزمــة دســتورية محتملــة: دعــا عقيلــة صالــح خــال 

جلســة الربملــان يف 17 ينايــر الجــاري إىل تشــكيل لجنــة مــن 
30 عضــواً مــن املثقفــن واملفكريــن والقانونــن مــن األقاليــم 
الليبيــة الثاثــة لصياغــة دســتور جديــد للبــاد، وذلــك خــال 
30 يومــاً مــن تاريــخ تشــكيل اللجنــة. ورداً عــى ذلــك، أعلــن 
رئيــس الهيئــة التأسيســية الليبيــة لصياغــة الدســتور، الجيــاين 
ــة  ــكيل لجن ــأن تش ــح بش ــان صال ــه إلع ــن رفض ــة، ع أرحوم
جديــدة لصياغــة الدســتور، مشــراً إىل أن هــذا األمــر ســيخلق 

أزمــة دســتورية جديــدة.

كذلــك، عقــد رئيــس املجلــس األعــى للدولــة، خالــد 
املــري، اجتاعــاً يف 18 ينايــر الجــاري، مــع لجنــة التواصــل 
ــاق  ــم االتف ــث ت ــتور، حي ــة الدس ــية لصياغ ــة التأسيس بالهيئ
عــى رضورة اســتكال املســار الدســتوري مــن خــال طــرح 
املســودة التــي صاغتهــا الهيئــة عــى االســتفتاء الشــعبي. كــا 
متســك املــري بالتنســيق مــع الهيئــة الدســتورية، باعتبارهــا 
ــى  ــؤرش ع ــا ي ــو م ــعب، وه ــل الش ــن قب ــة م ــة منتخب هيئ
عــودة التوتــرات بــن مجلــس النــواب والدولــة مــرة أخــرى، 
بعــد التوافقــات التــي شــهدتها العاقــات بــن الجانبــن خــال 

ــة.  الفــرة املقبل

وياحــظ أن رغبــة الربملــان يف تشــكيل حكومــة جديــدة، 
ــة عــودة ملتقــى الحــوار  ــات مــن إمكاني فضــاً عــن التخوف
الليبــي مــرة أخــرى، رمبــا تدفــع الطرفــن إىل محاولــة إيجــاد 
ــرح  ــك الط ــن ذل ــزز م ــا يع ــكالية، ورمب ــذه اإلش ــوية له تس
إعــان عقيلــة صالــح يف نهايــة جلســة 18 ينايــر عــن دعوتــه 
ــة  ــع الهيئ ــيق م ــرورة التنس ــق” ب ــة الطري ــة “خريط للجن

ــتور. ــة الدس ــية لصياغ التأسيس

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 سرســخ حالــة التشــظي واالنقســام الداخــي، 
يف ظــل اتســاع الهــوة بــن املوقــف الــدويل الراغــب يف اإلرساع 
ــات  ــذي ب ــن املوقــف الداخــي ال ــات، وب ــة االنتخاب يف عملي

ــاد. ــد للب ــة لصياغــة دســتور جدي ــرى األولوي ي
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