تقديرات المستقبل Future Briefs

تهدئة هشة:
تصعيد عسكري حمتمل يف ليبيا بعد إقالة وزير داخلية الدبيبة
العدد  26 ،1599يوليو 2022

أعلــن رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة المقالــة ،عبدالحميــد الدبيبــة ،فــي  22يوليــو  ،2022إقالــة
وزيــر داخليتــه ،اللــواء خالــد المــازن ،وتكليــف وزيــر الحكــم المحلــي ،بــدر الديــن التومــي ،بتســيير مهــام وزارة
الداخليــة بشــكل مؤقــت ،وذلــك بعــد االشــتباكات األخيــرة التــي شــهدتها طرابلــس ومصراتــة بيــن عــدد مــن
الميليشــيات المســلحة المنتشــرة هنــاك.

سياق مضطرب
يــأيت ق ـرار الدبيبــة بإقالــة وزيــر داخليتــه ،خالــد املــازن ،يف
إطــار جملــة مــن املتغــرات التــي شــهدها امللــف الليبــي
خــال األيــام األخــرة ،والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التايل:
 -1تجــدد االشــتباكات بــن امليليشــيات :شــهدت طرابلــس
اشــتباكات مســلحة عنيفــة بــن مجموعتــن مــن أكــر
امليليشــيات املنتــرة يف املدينــة ،هــا جهــاز الــردع ملكافحــة
اإلرهــاب والجرميــة املنظمــة ،بقيــادة عبــد الــرؤوف كارة،
والحــرس الرئــايس (كتيبــة ثــوار طرابلــس) ،بقيــادة أيــوب
أبــوراس ،تضمنــت اســتخدام األســلحة الثقيلــة واملتوســطة مع
اتســاع رقعــة االشــتباكات لتشــمل مناطــق واســعة بالعاصمــة،
األمــر الــذي أســفر عــن وقــوع نحــو  16قتي ـاً ،و 52مصاب ـاً.
وأدى إىل إدانــة داخليــة وخارجيــة واســعة.
وعــى الجانــب اآلخــر ،شــهدت مرصاتــة اشــتباكات
محــدودة بــن مجموعتــن إحداهــا مواليــة للدبيبــة،

واألخــرى تابعــة لرئيــس حكومــة االســتقرار ،فتحــي باشــاغا،
وجــاءت هــذه االشــتباكات خــال وجــود األخــر يف منزلــه
مبدينــة مرصاتــه ،حيــث حــارصت القــوة املشــركة التابعــة
للدبيبــة مقــر إقامــة باشــاغا وطالبتــه بتســليم نفســه ،قبــل
أن تتدخــل عنــارص مــن كتيبــة حطــن ولــواء املحجــوب
لحاميــة باشــاغا ،األمــر الــذي أدى إىل مناوشــات محــدودة،
فيــا تدخلــت قــوات أخــرى لفــض االشــتباكات .األمــر الــذي
دفــع الســفري األمريــي ،ريتشــارد نورالنــد ،يف ليبيــا للتحذيــر
مــن عواقــب تصاعــد العنــف ،ومبحاســبة املســؤولني عنــه.
 -2زيــارة الناظــوري املفاجئــة لطرابلــس :قــام رئيــس أركان
الجيــش الوطنــي الليبــي ،الفريــق أول عبــد الـرازق الناظوري،
يف  19يوليــو الجــاري ،بزيــارة إىل العاصمــة طرابلــس ،هــي
األوىل ألي مســؤول عســكري مــن الــرق الليبــي منــذ ،2014
حيــث عقــد اجتامعــاً مــع رئيــس أركان القــوات املســلحة
التابعــة لغــرب ليبيــا ،الفريــق أول محمــد الحــداد ،وحضــور
أعضــاء اللجنــة العســكرية املشــركة .5+5

تهدئــة هشــة :تصعيــد عســكري محتمــل فــي ليبيــا بعــد إقالــة وزيــر داخليــة الدبيبــة ,تقديــرات المســتقبل ,العــدد  26 ،1599يوليــو ،2022
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ومتخــض عنــه إصــدار بيــان مشــرك للمــرة األوىل عــن
الجيــش الليبــي ،أشــار إىل أن اجتــاع الناظــوري – الحــداد قد
اســتكمل مباحثــات توحيــد املؤسســة العســكرية ،ومناقشــة
تســمية رئيــس أركان موحــد ،فضـاً عــن االتفاق عىل تشــكيل
لجنــة مشــركة إلدارة ملــف املفقودين واملحتجزيــن ،باإلضافة
إىل االتفــاق عــى تفعيــل القــوة املشــركة املنصــوص عليهــا يف
اتفاقيــة وقــف إطــاق النــار.
وتعكــس هــذه الخطــوة مــؤرشات مهمــة بشــأن
احتــاالت حــدوث تقــدم نســبي يف املســار العســكري خــال
الفــرة املقبلــة ،ورمبــا يدعــم ذلــك إعــان اللجنــة العســكرية
املشــركة  5+5اســتعداد رئيــي أركان الجيــش يف رشق وغــرب
ليبيــا لالجتــاع مــرة أخــرى يف بنغــازي نهايــة األســبوع
الجــاري.

استمرار التوافق
عكســت هــذه التطــورات التــي شــهدها امللــف الليبــي عــن
جملــة مــن الــدالالت املهمــة ،والتــي ميكــن عرضهــا عــى
النحــو التــايل:
 -1تنفيــذ اتفــاق الدبيبــة – حفــر :تعددت التفسـرات بشــأن
دوافــع إقالــة الدبيبــة لوزيــر داخليتــه .وأرجعتهــا بعــض
التقديــرات إىل فشــل وزارة الداخليــة تحــت رئاســة خالــد
املــازن مــن الســيطرة عــى امليليشــيات التابعــة لهــا ،فض ـاً
عــن قربــه مــن باشــاغا فــرة تــويل األخــر وزارة الداخليــة،
ومــن ثــم الشــك يف والءاتــه.
ويف املقابــل ،أشــارت تقدي ـرات أخــرى إىل أن ق ـرار إقالــة
املــازن جــاء كأحــد أبعــاد الصفقــة التــي تــم التوصــل إليهــا
بــن الدبيبــة وقائــد الجيــش الوطنــي الليبــي ،خليفــة حفــر،
والتــي جــاءت خطــوة إقالة رئيــس املؤسســة الوطنيــة للنفط،
مصطفــى صنــع اللــه ،كأحــد أبعادهــا ،وبالتــايل رجحــت هــذه
التقدي ـرات أن تشــهد الفــرة املقبلــة مزيــدا ً مــن التعديــات
الوزاريــة.
 -2قلــق الدبيبــة مــن تفــكك تحالفاتــه :يبــدو أن هنــاك
تخوفــات لــدى الدبيبــة مــن ارتــداد تفاهامتــه مــع حفــر
عــى تحالفاتــه الداخليــة ،ســواء فيــا يتعلــق بامليليشــيات
املســلحة املواليــة لــه يف غــرب ليبيــا ،أو بالنســبة لتيــار مفتــي
ليبيــا املعــزول ،الصــادق الغريــاين.
ورمبــا يفــر ذلــك النفــي املتكــرر مــن قبــل الدبيبــة
لوجــود أي صفقــات مــع حفــر ،الســيام أن باشــاغا ذاتــه
كانــت لــه تجربــة مامثلــة يف هــذا الشــأن ،حيــث كان األخــر
يحظــى بدعــم غالبيــة املجموعــات املســلحة يف غــرب ليبيــا،
لكنــه خــر كث ـرا ً منهــا مبجــرد تقاربــه مــع حفــر.
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 -3دعــم دويل للتوافــق :اســتضافت مدينــة إســطنبول
الرتكيــة ،يف  21يوليــو الجــاري ،اجتامعـاً دوليـاً لبحــث امللــف
الليبــي ،حــره مســؤولون مــن مــر والواليــات املتحــدة
وأملانيــا وإيطاليــا وفرنســا وبريطانيــا ،باإلضافــة إىل املستشــارة
األمميــة ،ســتيفاين ويليامــز.
وشــهدت هــذه االجتامعــات دعــاً مــن قبــل القــوى
الحــارضة للتوافقــات بــن حفــر والدبيبــة ،وهــو مــا عكســته
ترصيحــات ســتيفاين ويليامــز بــأن الحارضيــن أبــدوا ترحيبهــم
بالتقــدم الراهــن يف املســار العســكري ،بعــد االجتــاع األخــر
بــن الفريــق أول عبــد الــرازق الناظــوري ،والفريــق أول
محمــد الحــداد ،بالعاصمــة طرابلــس.
 -4تحــركات باشــاغا املقابلــة :عمــد رئيــس حكومة االســتقرار،
فتحــي باشــاغا ،إىل محاولــة فــرض واقــع جديــد والتأكيــد عىل
اســتمراره يف املشــهد ،بــل ومحاولــة تضييــق الخنــاق عــى
الدبيبــة ،وذلــك عــر تعزيــز حضــوره يف الغــرب الليبــي،
واســتقطاب دعــم املــدن الكــرى هنــاك ،الســيام مرصاتــه
والزاويــة.
وعــى الجانــب اآلخــر ،شــهدت مدينــة الزاويــة انعقــاد
ملتقــى ســيايس واجتامعــي لعــدد مــن القــادة القبليــن
والسياســيني بغــرب ليبيــا ،فضــاً عــن حضــور عــدد مــن
وزراء حكومــة االســتقرار برئاســة فتحــي باشــاغا ،حيــث حــذر
البيــان املشــرك الصــادر عــن امللتقــى مــن خطــورة التمــزق
االجتامعــي وانعــدام االســتقرار الســيايس الراهــن ،وأكــدوا
دعمهــم لحكومــة باشــاغا.

استقرار هش
يالحــظ أن الــدول األوروبيــة والواليــات املتحــدة تســعى
لتأكيــد دورهــا يف امللــف الليبــي لضــان منــع تجــدد العنــف،
غــر أن تغــر الــوالءات امليليشــياوية قــد تــؤدي إىل تفجــر
املواجهــات املســلحة ،وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو
التــايل:
 -1اســتمرار االنخـراط األورويب :شــهدت األيــام األخــرة عودة
لالنخــراط األورويب يف امللــف الليبــي ،فقــد عقــد الســفري
األملــاين يف ليبيــا ،ميخائيــل أومناخــت ،لقــاءات مــع عــدد مــن
املســؤولني الليبيــن ،يف محاولــة إلحيــاء مباحثــات املســار
الدســتوري ،والبنــاء عــى مباحثــات القاهــرة وجنيــف.
كذلــك الحــال بالنســبة للســفري اإليطــايل ،جوزيبــي
بوتشــينو ،والــذي عقــد عــددا ً مــن اللقــاءات أبرزهــا اجتامعــه
األخــر بالدبيبــة ،والتــي يرجــح أن تكــون قــد ارتبطــت
باألســاس مبلــف الطاقــة .كــا عقــد الســفري التشــييك لــدى
ليبيــا لقــا ًء مــع رئيــس املفوضيــة العليــا لالنتخابــات الليبيــة،
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عــاد الســايح ،حيــث تــم بحــث ســبل الدعــم التــي ميكــن أن
تقدمهــا بعثــة االتحــاد األورويب لهــا.
 -2مقاربــة أمريكيــة جديــدة :وجــه نوريالند ،خالل مشــاركته
يف اجتــاع إســطنبول ،الشــكر لزميلتــه عــى ســنوات عملهــا
كمستشــارة خاصــة لألمــن العــام لألمــم املتحــدة يف ليبيــا،
داعيــاً إىل رضورة اإلرساع يف تعيــن مبعــوث أممــي جديــد،
وهــو مــا قــد يعنــي دعــم املقــرح الخــاص بتعيــن مبعــوث
أممــي أفريقــي إىل ليبيــا ،لضــان دعــم بعــض القــوى
اإلقليميــة.
ومــن ناحيــة أخــرى ،قــام نوريالنــد ،خــال األيــام األخــرة
باالتصــال بــكل مــن الدبيبــة وباشــاغا ،وأملــح التـزام الرجلــن
بتجنــب العنــف وتهدئــة األوضــاع ،وتتســق هــذه التحــركات
مــع الترصيحــات الســابقة لــه بــأن بــاده مل تعــد تــرى
إشــكالية يف اســتمرار الحكومتــن املتنافســتني لحــن إجــراء
االنتخابــات.
 -3غمــوض والءات امليليشــيات :ارتبطــت اشــتباكات طرابلس
األخــرة باالتهامــات املتبادلــة بــن هــذه املجموعــات باعتقــال
عنــارص تابعــة لــكل منهــا ،بيــد أن بعــض التقديــرات مل
تســتبعد احتــاالت ارتبــاط هــذه التحــركات بالـراع القائــم
عــى الســلطة بــن الدبيبــة وباشــاغا ،فضــاً عــن وجــود
انزعــاج لــدى بعــض امليليشــيات مــن التفاهــات بــن
الدبيبــة وحفــر.
كــا اتســع نطــاق الــراع ليشــمل مرصاتــه ،يف تطــور
جديــد ،خاصــ ًة أنهــا كانــت تلتــزم الحيــاد خــال الفــرة
املاضيــة ،إذ لطاملــا اعتــادت مرصاتــه تجنــب أي رصاع داخــي
بــن أطــراف منتميــة لهــا ،عــى عكــس بقيــة مــدن غــرب
ليبيــا.
وفيــا يتعلــق بالوضــع امليــداين يف طرابلــس ،أشــارت
بعــض التقديـرات إىل أن اشــتباكات طرابلــس أدت إىل تعزيــز
ســيطرة قــوة الــردع عــى وســط طرابلــس ،بعدمــا متكنــت

مــن إبعــاد الحــرس الرئــايس منهــا ،وبالتــايل أصبحــت منطقــة
وســط طرابلــس خاضعــة لســيطرة مجموعتــن رئيســيتني،
هــا قــوة الــردع بقيــادة عبدالــرؤوف كارة ،وجهــاز الدعــم
واالســتقرار بقيــادة عبــد الغنــي الــككيل (غنيــوة) ،وذلــك
بعدمــا متكــن األخــر مــن تحجيــم نفــوذ كتيبــة النــوايص
بقيــادة مصطفــي قــدور يف مايــو املــايض.
وبينــا حســم الــككيل موقفــه بدعــم الدبيبــة ،ال ي ـزال
موقــف كارة غــر واضــح حتــى اآلن ،يف ظــل حديــث بعــض
التقدي ـرات عــن إمكانيــة تحالــف األخــر مــع باشــاغا ،وهــو
مــا قــد يعــزز مــن نفــوذ األخــر ،خاصــة أن قــوات كارة
تعــد أقــرب ملركــز طرابلــس وتســيطر عــى عــدد مــن املقــار
الحيويــة للدولــة.
ومــن ناحيــة أخــرى ،رصــدت بعــض التقدي ـرات وجــود
حشــد عســكري يقــوم بــه رئيــس جهــاز االســتخبارات
العســكرية الســابق ،أســامة الجويــي ،واملقــرب مــن باشــاغا،
حيــث تتمركــز قــوات الزنتــان التــي يقودهــا أســامة الجويــي
يف منطقــة ورشــفانة بجنــوب غــرب طرابلــس ،مــا يعكــس
اســتمرار حالــة االســتنفار التــي تنــذر باحتــاالت التصعيــد
العســكري يف أي وقــت ،خاصــ ًة حــال توصــل باشــاغا إىل
تفاهــات جديــدة مــع بعض الكتائــب املوجــودة يف طرابلس،
األمــر الــذي قــد يســفر عــن تصعيــد عســكري غــر محســوب
يف غــرب ليبيــا ،رغــم التحذيـرات الغربيــة ،وتأكيــدات الســفري
األمريــي بالت ـزام باشــاغا بالتهدئــة.
ويف الختــام ،ميكــن القــول إن االنخـراط الــدويل يف الوقــت
الراهــن يســعى للحيلولــة دون تفاقــم األوضــاع األمنيــة يف
ليبيــا ،غــر أن األمــور تبقــى مرشــحة ملزيــد مــن التصعيــد
يف غــرب ليبيــا ،بالتــوازي مــع التحــركات الراهنــة لتحقيــق
بعــض التقــدم يف املســار العســكري بــن الــرق والغــرب،
بعــد الصفقــة التــي تــم التوصــل لهــا بــن حفــر والدبيبــة،
ومبــا ينــذر بإعــادة هيكلــة املشــهد الداخــي بكاملــه.
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