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تطورات عسكرية وسياسية
ـــية  ـــدة تطـــورات عســـكرية وسياس ـــام األخـــرة ع شـــهدت األي
متســـارعة يف امللـــف الليبـــي، ميكـــن عرضهـــا عـــى النحـــو 

ـــايل: الت

ـــة الوحـــدة  ـــس حكوم ـــن رئي ـــا: أعل ـــرب ليبي 1- انقســـامات غ
ــر  ــة مديـ ــة، إقالـ ــد الدبيبـ ــد الحميـ ــة، عبـ ــة املقالـ الوطنيـ
الجويـــي، يف  العســـكرية، أســـامة  جهـــاز االســـتخبارات 
ـــدة،  ـــة الجدي ـــة الليبي ـــس الحكوم ـــة رئي ـــر محاول ـــاب تع أعق
ـــوى  ـــك بدع ـــة، وذل ـــة الليبي ـــول العاصم ـــاغا، دخ ـــي باش فتح

دعـــم الجويـــي لباشـــاغا يف مســـعاه األخـــر. 

ــب  ــن جانـ ــراً مـ ــخطاً كبـ ــوة سـ ــذه الخطـ ــت هـ والقـ
املجموعـــات املســـلحة املوجـــودة يف مدينـــة الزنتـــان، وبدرجـــة 
ـــي،  ـــة بالجوي ـــات قوي ـــط بعالق ـــي ترتب ـــة، والت ـــل يف مرصات أق
مـــا دفـــع بعـــض هـــذه املجموعـــات لتحريـــك أرتـــال 

ــة.  ــة الليبيـ ــه صـــوب العاصمـ ــكرية ضخمـ عسـ

وكشـــفت هـــذه الخطـــوة عـــن حجـــم التصدعـــات داخـــل 

ــة، خاصـــًة أن مدينـــة الزنتـــان تحظـــى  تحالفـــات الدبيبـ
بنفـــوذ كبـــر يف غـــرب ليبيـــا بســـبب قدراتهـــا العســـكرية 
ــعبة  ــا املتشـ ــل، وعالقاتهـ ــي الهائـ ــا القبـ ــرة ونفوذهـ الكبـ

مبـــدن غـــرب ليبيـــا.

وحاولـــت بعـــض األطـــراف إثنـــاء الدبيبـــة عـــن هـــذه 
ــر  ــكرية غـ ــات عسـ ــزالق يف مواجهـ ــوة لتجنـــب االنـ الخطـ
ـــب  ـــة نائ ـــاً إىل إقال ـــد أيض ـــة عم ـــًة أن الدبيب ـــوبة، خاص محس
رئيـــس جهـــاز املخابـــرات للشـــؤون األمنيـــة، قائـــد كتيبـــة 
النـــوايص، مصطفـــى قـــدور، بيـــد أن رئيـــس املجلـــس الرئـــايس، 
ـــرار األخـــر،  ـــن رفضـــه وإلغـــاءه هـــذا الق محمـــد املنفـــي، أعل
ــة  ــرارات اإلقالـ ــه، وأن قـ ــدور يف منصبـ ــتمرار قـ ــداً اسـ مؤكـ
ــو  ــط، وهـ ــايس فقـ ــس الرئـ ــات املجلـ ــن اختصاصـ ــي مـ هـ
مـــا يكشـــف عـــن حجـــم االنقســـامات التـــي ســـببها قـــرار 

الدبيبـــة األخـــر. 

2- اجتـــاع رست: عقـــد رئيـــس مجلـــس النـــواب الليبـــي، 
ـــة رست،  ـــاً مبدين ـــايض، اجتاع ـــو امل ـــح، يف 31 ماي ـــة صال عقيل
ــع  ــة، مـ ــن املدينـ ــاغا مـ ــة باشـ ــل حكومـ ــه عمـ ــر خاللـ أقـ
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أثـــار قـــرار رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة الليبيـــة المقالـــة، عبدالحميـــد الدبيبـــة، بإقالـــة مديـــر االســـتخبارات 
العســـكرية، أســـامة الجويلـــي، المخـــاوف بشـــأن احتمـــاالت تأجيـــج الصراعـــات المســـلحة داخـــل العاصمـــة 
الليبيـــة طرابلـــس، وذلـــك بعدمـــا شـــهدت منطقـــة غـــرب ليبيـــا تحـــركات مكثفـــة ألرتـــال عســـكرية مـــن مدينتـــي 
مصراتـــة والزنتـــان، وهـــو مـــا يتزامـــن مـــع قـــرب موعـــد انتهـــاء واليـــة حكومـــة الدبيبـــة فـــي 22 يونيـــو الجـــاري.

أزمــة قائمــة: انعكاســات إقالــة الدبيبــة لمديــر االســتخبارات علــى المشــهد الليبــي, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1560، 3 يونيــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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مناقشـــة امليزانيـــة املقرتحـــة مـــن قبـــل األخـــر. وأرســـل صالـــح 
ـــا لحضـــور هـــذا  دعـــوة إىل رؤســـاء األجهـــزة الســـيادية يف ليبي
ـــس  ـــزي ورئي ـــا املرك ـــرصف ليبي ـــظ م ـــر أن محاف ـــاع، غ االجت
املؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط قـــد امتنعـــا عـــن الحضـــور، يف 
مـــؤرش عـــى رفضهـــا متويـــل حكومـــة باشـــاغا، وهـــو مـــا 
ـــع  ـــاون م ـــة للتع ـــات الرافض ـــد املؤسس ـــح إىل تهدي ـــع صال دف

ـــر. ـــة األخ حكوم

كـــا يســـعى صالـــح مـــن هـــذا االجتـــاع إىل الضغـــط 
عـــى حكومـــة الدبيبـــة املقالـــة لالســـتقالة، خاصـــة بعدمـــا 
وجـــه رئيـــس الربملـــان الليبـــي اتهامـــات لحكومـــة الدبيبـــة 

بإهـــدار نحـــو 120 مليـــار دينـــار ليبـــي.

ــخصيات  ــض الشـ ــت بعـ ــاغا: أعلنـ ــم مـــرايت لباشـ 3- دعـ
البـــارزة مـــن مرصاتـــة دعمهـــا لحكومـــة باشـــاغا، يف تخـــي 
ـــذ  ـــه من ـــه مرصات ـــت ب ـــذي التزم ـــادي ال ـــف الحي ـــن املوق ع
بدايـــة الـــرصاع بـــن حكومتـــي باشـــاغا والدبيبـــة، كونهـــا 

ينتميـــان للمدينـــة. 

ووضـــح ذلـــك يف إعـــالن القيـــادي العســـكري املـــرصايت، 
ـــا  ـــراً إىل أنه ـــاغا، مش ـــة باش ـــه لحكوم ـــن دعم ـــا، ع ـــامل جح س
تعـــرب عـــن حالـــة التوافـــق الداخـــي. وجـــاء ذلـــك خـــالل 
ـــة  ـــادات مدين ـــان وقي ـــن أعي ـــة م ـــاغا، ملجموع ـــتقبال باش اس
ــى  ــات عـ ــذه االجتاعـ ــالل هـ ــد خـ ــث أكـ ــه، حيـ مرصاتـ
التـــزام حكومتـــه بإجـــراء االنتخابـــات الربملانيـــة والرئاســـية 

بشـــكل متـــواٍز.

زيادة حالة الضبابية
ـــة  ـــية والعســـكرية الســـابقة جمل ـــرات السياس عكســـت املتغ
ـــي  ـــي تضفـــي عـــى املشـــهد الليب ـــدالالت املهمـــة، والت مـــن ال
مزيـــداً مـــن الضبابيـــة والغمـــوض، وميكـــن عـــرض هـــذه 

الـــدالالت عـــى النحـــو التـــايل:

1- تكريـــس حالـــة االنقســـام: يبـــدو أن األوضـــاع الراهنـــة 
تعيـــد ليبيـــا إىل املربـــع األول مـــرة أخـــرى، مـــن خـــالل الدفـــع 
ـــل  ـــن، يف ظ ـــن متناحرت ـــن حكومت ـــام ب ـــز االنقس ـــو تعزي نح
ــا  ــر الـــذي رمبـ ــاء يف الســـلطة، األمـ ــة بالبقـ تشـــبث الدبيبـ
يعـــزز مـــن فرضيـــة إطالـــة أمـــد الـــرصاع، وإبقـــاء الوضـــع 
ــر  ــدة، أو تغيـ ــات جديـ ــل إىل توافقـ ــن التوصـ ــم لحـ القائـ
ـــث يســـتطيع أي طـــرف حســـم  ـــوى بحي ـــن الق ـــة موازي طبيع

املنافســـة لصالحـــه.

ـــة،  ـــات االقتصادي ـــك إىل املؤسس ـــامات كذل ـــد االنقس ومتت
ــادق  ــزي، الصـ ــا املركـ ــظ مـــرصف ليبيـ ــب محافـ إذ إن تغيـ
الكبـــر، عـــن اجتـــاع رست، يعنـــي رفـــض األخـــر متويـــل 
ـــع نحـــو انقســـام  ـــذي يدف ـــر ال ـــة باشـــاغا، األم ـــة حكوم ميزاني

ـــة، مـــع تعطـــل  ـــة متوازي ـــد، يفـــرز مؤسســـات مالي مـــايل جدي
ـــة. ـــول النفطي ـــئ والحق ـــن املوان ـــط م ـــر النف ـــة تصدي عملي

2- اســـتمرار التحالفـــات املتغـــرة: عـــى الرغـــم مـــن املـــؤرشات 
ــة  ــارب خـــالل الجولـ التـــي توحـــي بإمكانيـــة حـــدوث تقـ
ـــن  ـــتوري ب ـــار الدس ـــأن املس ـــرة بش ـــاورات القاه ـــة ملش املقبل
ــات األخـــرة  ــد أن الترصيحـ ــواب، بيـ ــة والنـ مجلـــس الدولـ
ـــد املـــري، عكســـت مـــؤرشات  ـــة، خال ـــس الدول ـــس مجل لرئي
ـــة باشـــاغا  ـــث رفـــض األخـــر فكـــرة عمـــل حكوم مضـــادة، حي
مـــن رست، مشـــراً إىل أن هـــذه املنطقـــة تضـــم حاليـــاً عنـــارص 
ـــش  ـــة فاجـــر الروســـية، وتخضـــع لســـيطرة الجي ـــن مجموع م
ـــاً أن  ـــرت، مضيف ـــة حف ـــر خليف ـــادة املش ـــي بقي ـــي الليب الوطن

ـــس. ـــن طرابل ـــل م ـــب أن تعم ـــة يج ـــة الليبي الحكوم

ــتمرار  ــة باسـ ــعى الدبيبـ ــي، يسـ ــتوى األمنـ ــى املسـ وعـ
ــذه  ــى هـ ــاق عـ ــب واإلنفـ ــم الرواتـ ــادة حجـ ــة زيـ ملحاولـ
املجموعـــات املســـلحة لضـــان دعمهـــا، غـــر أن هـــذه 
الـــوالءات التـــزال متغـــرة وغـــر ثابتـــة، وهـــو مـــا تعـــزى 
إليـــه سلســـلة اإلقـــاالت األخـــرة التـــي أصدرهـــا الدبيبـــة 
ــا،  ــرب ليبيـ ــكرية يف غـ ــادات العسـ ــن القيـ ــدد مـ بحـــق عـ
فضـــالً عـــن التحـــوالت الراهنـــة يف دعـــم مدينـــة مرصاتـــة.

ــة  ــاك صعوبـ ــظ أن هنـ ــة: يالحـ ــة الدبيبـ ــة واليـ 3- معضلـ
ــام  ــالل العـ ــية خـ ــة والرئاسـ ــات الربملانيـ ــراء االنتخابـ يف إجـ
ـــة  ـــتقبل حكوم ـــول مس ـــاؤل ح ـــر التس ـــا يث ـــو م ـــاري، وه الج
ـــاً  ـــاري، وفق ـــو الج ـــا يف 22 يوني ـــاء واليته ـــد انته ـــة بع الدبيب
ـــي يف  ـــوار الوطن ـــدى الح ـــا منت ـــي أقره ـــق الت ـــة الطري لخريط

الســـابق.

وطالـــب املـــري التوصـــل إىل صيغـــة جديـــدة عاجلـــة 
ــك  ــة، وذلـ ــة الدبيبـ ــة حكومـ ــاء واليـ ــع انتهـ ــل مـ للتعامـ
ــا  ــد خاللهـ ــي أكـ ــاغا، والتـ ــات باشـ ــع ترصيحـ ــوازي مـ بالتـ
ــق  ــم التوافـ ــة ألي شـــخص يتـ ــليم الحكومـ ــتعداده تسـ اسـ
ــم  ــال تـ ــة، حـ ــواب والدولـ ــي النـ ــل مجلـ ــن قبـ ــه مـ عليـ
التوصـــل إىل اتفـــاق بشـــأن تشـــكيل حكومـــة مصغـــرة 
ــة  ــي حالـ ــة وتنهـ ــة االنتقاليـ ــلطة إلدارة املرحلـ ــوىل السـ تتـ
ـــرة ال  ـــة املصغ ـــرتح الحكوم ـــد أن مق ـــة، بي ـــتقطاب الحالي االس

يـــزال يالقـــي معارضـــة مـــن الدبيبـــة.

ويبـــدو أن مثـــة مشـــاورات راهنـــة بـــن األطـــراف 
ــا  ــة ملـ ــة توافقيـ ــل إىل صيغـ ــة للتوصـ ــة والخارجيـ الداخليـ
ـــات  ـــك االجتاع ـــط بذل ـــا ترتب ـــاري، ورمب ـــو الج ـــد 22 يوني بع
املرتقبـــة للجنـــة العســـكرية املشـــرتكة 5+5 يف تونـــس، 
واملزمـــع انعقادهـــا يف 7 و8 يونيـــو الجـــاري، وذلـــك بعـــد 
ـــة  ـــاء اللجن ـــق أعض ـــي أدت إىل تعلي ـــات الت ـــن الخالف ـــرتة م ف

عـــن املنطقـــة الرقيـــة أعالهـــم.
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انعكاسات إقالة الدبيبة لمدير االستخبارات على المشهد الليبي 

كذلـــك هنـــاك تعويـــل دويل عـــى اجتاعـــات القاهـــرة 
ــأن  ــن بشـ ــة الليبيـ ــواب والدولـ ــي النـ ــي مجلـ ــن ممثـ بـ
ـــث  ـــتوري، حي ـــق باملســـار الدس التوصـــل إىل توافقـــات تتعل
يجـــري التحضـــر للجولـــة الثالثـــة مـــن هـــذه املشـــاورات، 
ـــرى  ـــث ت ـــاري، حي ـــو الج ـــا يف 11 يوني ـــع انطالقه ـــن املتوق وم
ـــي أن مخرجـــات  ـــف الليب ـــة املنخرطـــة يف املل الفواعـــل الدولي
ـــول إىل  ـــا للوص ـــاء عليه ـــن البن ـــة ميك ـــاورات املقبل ـــذه املش ه

ـــة. ـــة الراهن ـــوية لألزم تس

انعكاسات محتملة
يف إطـــار الزخـــم الراهـــن املرتبـــط بامللـــف الليبـــي، يبـــدو 
أن املتغـــرات الداخليـــة الراهنـــة ســـتكون لهـــا ارتـــدادات 

واســـعة، وميكـــن عرضهـــا عـــى النحـــو التـــايل:

ــض  ــت بعـ ــس: طرحـ ــات طرابلـ ــر توازنـ ــة تغيـ 1- إمكانيـ
ـــس مســـاعي  ـــة أن تشـــهد طرابل ـــة احتالي ـــرات الغربي التقدي
ـــة،  ـــياوية الراهن ـــات امليليش ـــة التحالف ـــر خريط ـــة لتغي مكثف
ـــذي يجعـــل احتـــاالت حـــدوث مواجهـــات مســـلحة  ـــر ال األم
ــاز  ــة رئيـــس جهـ ــد إقالـ ــة بعـ ــتبعد، خاصـ ــر مسـ ــراً غـ أمـ
االســـتخبارات العســـكرية، أســـامة الجويـــي، وقائـــد كتيبـــة 
النـــوايص، مصطفـــى قـــدور، والفيديوهـــات التـــي تـــم 
تداولهـــا ألرتـــال عســـكرية تتجـــه صـــوب طرابلـــس قادمـــة 
ـــات  ـــن املجموع ـــدد م ـــه ع ـــد وج ـــة، فق ـــان ومرصات ـــن الزنت م
ــة  ــة الدبيبـ ــرات لحكومـ ــدور تحذيـ ــة لقـ ــلحة املواليـ املسـ

بـــرورة تســـليم الســـلطة بشـــكل عاجـــل.

كذلـــك يالحـــظ أن العمليـــة العســـكرية التـــي أطلقهـــا 
الجيـــش الوطنـــي الليبـــي يف جنـــوب ليبيـــا تســـتهدف 
ـــل  ـــن أج ـــة م ـــة املقال ـــة الدبيب ـــى حكوم ـــاق ع ـــق الخن تضيي

القبـــول بتســـليم الســـلطة.

ـــاك مـــؤرشات عـــى وجـــود  ـــة: هن ـــة محتمل 2- وســـاطة قطري

ــة يف  ــوى املتصارعـ ــن القـ ــاطة بـ ــة للوسـ ــات قطريـ توجهـ
ليبيـــا، وهـــو مـــا انعكـــس يف اللقـــاء األخـــر الـــذي عقـــده 
ـــب  ـــع نائ ـــدورسي، م ـــد ال ـــا، خال ـــدى ليبي ـــري ل ـــفر القط الس
رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة املقالـــة، رمضـــان أبـــو 
ـــري  ـــفر القط ـــد الس ـــث أك ـــس، حي ـــة طرابل ـــاح، بالعاصم جن
رغبـــة بـــالده يف تطويـــر العالقـــات مـــع طرابلـــس والعمـــل 
ـــن، كـــا أجـــرت  ـــن البلدي ـــات املربمـــة ب ـــل االتفاقي عـــى تفعي
ــوش،  ــالء املنقـ ــة، نجـ ــة الدبيبـ ــة بحكومـ ــرة الخارجيـ وزيـ
ــن آل  ــن عبدالرحمـ ــد بـ ــري، محمـ ــا القطـ ــاالً بنظرهـ اتصـ

ـــاين. ث

ـــة  ـــر إىل أن مث ـــض التقاري ـــارت بع ـــياق، أش ـــذا الس ويف ه
ـــم  ـــر دويل تت ـــد مؤمت ـــا لعق ـــا إيطالي ـــوم به ـــة تق ـــاع راهن مس
ـــي،  ـــف الليب ـــة يف املل ـــراف املنخرط ـــة األط ـــوة كاف ـــه دع خالل
ـــح  ـــن املرج ـــر م ـــذا املؤمت ـــر إىل أن ه ـــذه التقاري ـــت ه وأملح
أن يعقـــد يف أحـــد الـــدول العربيـــة، ومبشـــاركة عـــدد مـــن 
ـــا  ـــدة وبريطاني ـــات املتح ـــا الوالي ـــة، يف مقدمته ـــوى الدولي الق
ـــة،  ـــوى إقليمي ـــا، فضـــالً عـــن مشـــاركة عـــدة ق وفرنســـا وأملاني
ـــد  ـــر عق ـــذه التقاري ـــت ه ـــا، ورجح ـــرص وتركي ـــرار م ـــى غ ع

ـــاري. ـــو الج ـــل 22 يوني ـــر قب ـــذا املؤمت ه

ويف الختـــام، ميكـــن القـــول إن هنـــاك ثالثـــة مســـارات 
محتملـــة لألزمـــة الليبيـــة، يتعلـــق األول باحتاليـــة توصـــل 
ـــدة  ـــق جدي ـــة طري ـــة إىل خريط ـــة واإلقليمي ـــل الدولي الفواع
رمبـــا تســـتحدث حكومـــة أخـــرى غـــر حكومتـــي الدبيبـــة 
وباشـــاغا، بينـــا يرتبـــط املســـار الثـــاين بإمكانيـــة توصـــل 
ــار  ــأن املسـ ــات بشـ ــة إىل توافقـ ــواب والدولـ ــي النـ مجلـ
الدســـتوري، وتحســـم الـــرصاع بـــن حكومتـــي باشـــاغا 
ـــو  ـــراف نح ـــث يف االنج ـــار الثال ـــل املس ـــا يتمث ـــة، في والدبيب
الحـــرب األهليـــة. ويالحـــظ أن الخيـــار األخـــر يبقـــى أقـــل 
ـــة  ـــة واإلقليمي ـــوط الدولي ـــل الضغ ـــاالً، يف ظ ـــارات احت املس

ملنـــع ذلـــك.
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