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سياق مضطرب
ــد املــازن، يف  ــه، خال ــر داخليت ــة وزي ــة بإقال ــرار الدبيب ــأيت ق ي
ــي  ــف الليب ــهدها املل ــي ش ــرات الت ــن املتغ ــة م ــار جمل إط
خــال األيــام األخــرة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التايل:

ــس  ــهدت طرابل ــيات: ش ــن امليليش ــتباكات ب ــدد االش 1- تج
أكــر  مــن  مجموعتــن  بــن  عنيفــة  مســلحة  اشــتباكات 
امليليشــيات املنتــرة يف املدينــة، هــا جهــاز الــردع ملكافحــة 
ــرؤوف كارة،  ــد ال ــادة عب ــة، بقي ــة املنظم ــاب والجرمي اإلره
ــوب  ــادة أي ــس(، بقي ــوار طرابل ــة ث ــايس )كتيب ــرس الرئ والح
أبــوراس، تضمنــت اســتخدام األســلحة الثقيلــة واملتوســطة مع 
اتســاع رقعــة االشــتباكات لتشــمل مناطــق واســعة بالعاصمــة، 
ــاً.  األمــر الــذي أســفر عــن وقــوع نحــو 16 قتيــاً، و52 مصاب

ــعة. ــة واس ــة وخارجي ــة داخلي وأدى إىل إدان

اشــتباكات  مرصاتــة  شــهدت  اآلخــر،  الجانــب  وعــى 
للدبيبــة،  مواليــة  إحداهــا  مجموعتــن  بــن  محــدودة 

واألخــرى تابعــة لرئيــس حكومــة االســتقرار، فتحــي باشــاغا، 
ــه  ــر يف منزل ــود األخ ــال وج ــتباكات خ ــذه االش ــاءت ه وج
ــة  ــركة التابع ــوة املش ــارصت الق ــث ح ــه، حي ــة مرصات مبدين
للدبيبــة مقــر إقامــة باشــاغا وطالبتــه بتســليم نفســه، قبــل 
أن تتدخــل عنــارص مــن كتيبــة حطــن ولــواء املحجــوب 
ــدودة،  ــات مح ــذي أدى إىل مناوش ــر ال ــاغا، األم ــة باش لحاي
فيــا تدخلــت قــوات أخــرى لفــض االشــتباكات. األمــر الــذي 
دفــع الســفر األمريــي، ريتشــارد نورالنــد، يف ليبيــا للتحذيــر 
ــه. ــؤولن عن ــبة املس ــف، ومبحاس ــد العن ــب تصاع ــن عواق م

ــس أركان  ــام رئي ــس: ق ــة لطرابل ــارة الناظــوري املفاجئ 2- زي
الجيــش الوطنــي الليبــي، الفريــق أول عبــد الــرازق الناظوري، 
ــي  ــس، ه ــة طرابل ــارة إىل العاصم ــاري، بزي ــو الج يف 19 يولي
األوىل ألي مســؤول عســكري مــن الــرق الليبــي منــذ 2014، 
ــلحة  ــوات املس ــس أركان الق ــع رئي ــاً م ــد اجتاع ــث عق حي
التابعــة لغــرب ليبيــا، الفريــق أول محمــد الحــداد، وحضــور 

ــة العســكرية املشــركة 5+5. أعضــاء اللجن

العدد 1599، 26 يوليو 2022

أعلــن رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة المقالــة، عبدالحميــد الدبيبــة، فــي 22 يوليــو 2022، إقالــة 
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.

تهدئــة هشــة: تصعيــد عســكري محتمــل فــي ليبيــا بعــد إقالــة وزيــر داخليــة الدبيبــة, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1599، 26 يوليــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ــن  ــرة األوىل ع ــرك للم ــان مش ــدار بي ــه إص ــض عن ومتخ
الجيــش الليبــي، أشــار إىل أن اجتــاع الناظــوري – الحــداد قد 
اســتكمل مباحثــات توحيــد املؤسســة العســكرية، ومناقشــة 
تســمية رئيــس أركان موحــد، فضــاً عــن االتفاق عى تشــكيل 
لجنــة مشــركة إلدارة ملــف املفقودين واملحتجزيــن، باإلضافة 
إىل االتفــاق عــى تفعيــل القــوة املشــركة املنصــوص عليهــا يف 

اتفاقيــة وقــف إطــاق النــار.

بشــأن  مهمــة  مــؤرشات  الخطــوة  هــذه  وتعكــس 
احتــاالت حــدوث تقــدم نســبي يف املســار العســكري خــال 
الفــرة املقبلــة، ورمبــا يدعــم ذلــك إعــان اللجنــة العســكرية 
املشــركة 5+5 اســتعداد رئيــي أركان الجيــش يف رشق وغــرب 
ليبيــا لاجتــاع مــرة أخــرى يف بنغــازي نهايــة األســبوع 

ــاري. الج

استمرار التوافق
عكســت هــذه التطــورات التــي شــهدها امللــف الليبــي عــن 
ــى  ــا ع ــن عرضه ــي ميك ــة، والت ــدالالت املهم ــن ال ــة م جمل

ــايل: النحــو الت

1- تنفيــذ اتفــاق الدبيبــة – حفــر: تعددت التفســرات بشــأن 
دوافــع إقالــة الدبيبــة لوزيــر داخليتــه. وأرجعتهــا بعــض 
ــد  ــة خال ــت رئاس ــة تح ــل وزارة الداخلي ــرات إىل فش التقدي
ــا، فضــاً  املــازن مــن الســيطرة عــى امليليشــيات التابعــة له
ــة،  ــويل األخــر وزارة الداخلي ــرة ت ــاغا ف ــن باش ــه م ــن قرب ع

ــه. ــم الشــك يف والءات ومــن ث

ويف املقابــل، أشــارت تقديــرات أخــرى إىل أن قــرار 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 
التقديــرات أن تشــهد الفــرة املقبلــة مزيــداً مــن التعديــات 

الوزاريــة. 

2- قلــق الدبيبــة مــن تفــكك تحالفاتــه: يبــدو أن هنــاك 
ــر  ــع حف ــه م ــداد تفاهات ــن ارت ــة م ــدى الدبيب ــات ل تخوف
ــق بامليليشــيات  ــا يتعل ــة، ســواء في ــه الداخلي ــى تحالفات ع
املســلحة املواليــة لــه يف غــرب ليبيــا، أو بالنســبة لتيــار مفتــي 

ــاين. ــادق الغري ــزول، الص ــا املع ليبي

ــة  ــل الدبيب ــن قب ــرر م ــي املتك ــك النف ــر ذل ــا يف ورمب
لوجــود أي صفقــات مــع حفــر، الســيا أن باشــاغا ذاتــه 
كانــت لــه تجربــة ماثلــة يف هــذا الشــأن، حيــث كان األخــر 
يحظــى بدعــم غالبيــة املجموعــات املســلحة يف غــرب ليبيــا، 

ــه مــع حفــر. ــا مبجــرد تقارب ــراً منه ــه خــر كث لكن

إســطنبول  مدينــة  اســتضافت  للتوافــق:  دويل  دعــم   -3
الركيــة، يف 21 يوليــو الجــاري، اجتاعــاً دوليــاً لبحــث امللــف 
ــدة  ــات املتح ــرص والوالي ــن م ــؤولون م ــره مس ــي، ح الليب
وأملانيــا وإيطاليــا وفرنســا وبريطانيــا، باإلضافــة إىل املستشــارة 

ــز.  ــتيفاين ويليام ــة، س األممي

وشــهدت هــذه االجتاعــات 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 

ــس. ــة طرابل ــد الحــداد، بالعاصم محم

4- تحــركات باشــاغا املقابلــة: عمــد رئيــس حكومة االســتقرار، 
فتحــي باشــاغا، إىل محاولــة فــرض واقــع جديــد والتأكيــد عى 
ــى  ــاق ع ــق الخن ــة تضيي ــل ومحاول ــهد، ب ــتمراره يف املش اس
الدبيبــة، وذلــك عــر تعزيــز حضــوره يف الغــرب الليبــي، 
ــه  ــيا مرصات ــاك، الس ــرى هن ــدن الك ــم امل ــتقطاب دع واس

ــة. والزاوي

ــاد  ــة انعق ــة الزاوي ــر، شــهدت مدين ــب اآلخ ــى الجان وع
ملتقــى ســيايس واجتاعــي لعــدد مــن القــادة القبليــن 
ــن  ــور عــدد م ــن حض ــاً ع ــا، فض ــرب ليبي والسياســين بغ
وزراء حكومــة االســتقرار برئاســة فتحــي باشــاغا، حيــث حــذر 
البيــان املشــرك الصــادر عــن امللتقــى مــن خطــورة التمــزق 
ــدوا  ــن، وأك ــيايس الراه ــتقرار الس ــدام االس ــي وانع االجتاع

ــاغا. ــة باش ــم لحكوم دعمه

استقرار هش
ياحــظ أن الــدول األوروبيــة والواليــات املتحــدة تســعى 
لتأكيــد دورهــا يف امللــف الليبــي لضــان منــع تجــدد العنــف، 
ــر  ــؤدي إىل تفج ــد ت ــياوية ق ــوالءات امليليش ــر ال ــر أن تغ غ
ــه عــى النحــو  املواجهــات املســلحة، وهــو مــا ميكــن تفصيل

ــايل: الت

1- اســتمرار االنخــراط األورويب: شــهدت األيــام األخــرة عودة 
لانخــراط األورويب يف امللــف الليبــي، فقــد عقــد الســفر 
األملــاين يف ليبيــا، ميخائيــل أومناخــت، لقــاءات مــع عــدد مــن 
املســؤولن الليبيــن، يف محاولــة إلحيــاء مباحثــات املســار 

ــف.  ــات القاهــرة وجني ــى مباحث ــاء ع ــتوري، والبن الدس

جوزيبــي  اإليطــايل،  للســفر  بالنســبة  الحــال  كذلــك 
بوتشــينو، والــذي عقــد عــدداً مــن اللقــاءات أبرزهــا اجتاعــه 
األخــر بالدبيبــة، والتــي يرجــح أن تكــون قــد ارتبطــت 
ــدى  ــد الســفر التشــيي ل ــة. كــا عق ــف الطاق باألســاس مبل
ليبيــا لقــاًء مــع رئيــس املفوضيــة العليــا لانتخابــات الليبيــة، 
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عــاد الســايح، حيــث تــم بحــث ســبل الدعــم التــي ميكــن أن 
ــا. ــاد األورويب له ــة االتح ــا بعث تقدمه

2- مقاربــة أمريكيــة جديــدة: وجــه نورياند، خال مشــاركته 
يف اجتــاع إســطنبول، الشــكر لزميلتــه عــى ســنوات عملهــا 
ــا،  ــدة يف ليبي ــم املتح ــام لألم ــن الع ــة لألم ــارة خاص كمستش
ــد،  ــي جدي ــوث أمم ــن مبع ــاً إىل رضورة اإلرساع يف تعي داعي
وهــو مــا قــد يعنــي دعــم املقــرح الخــاص بتعيــن مبعــوث 
القــوى  ليبيــا، لضــان دعــم بعــض  أفريقــي إىل  أممــي 

ــة. اإلقليمي

ومــن ناحيــة أخــرى، قــام نوريانــد، خــال األيــام األخــرة 
باالتصــال بــكل مــن الدبيبــة وباشــاغا، وأملــح التــزام الرجلــن 
بتجنــب العنــف وتهدئــة األوضــاع، وتتســق هــذه التحــركات 
مــع الترصيحــات الســابقة لــه بــأن بــاده مل تعــد تــرى 
ــراء  ــن إج ــتن لح ــن املتنافس ــتمرار الحكومت ــكالية يف اس إش

ــات. االنتخاب

3- غمــوض 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 بالــرصاع القائــم 
عــى الســلطة بــن الدبيبــة وباشــاغا، فضــاً عــن وجــود 
التفاهــات بــن  امليليشــيات مــن  لــدى بعــض  انزعــاج 

ــر.  ــة وحف الدبيب

ــور  ــه، يف تط ــمل مرصات ــرصاع ليش ــاق ال ــع نط ــا اتس ك
جديــد، خاصــًة أنهــا كانــت تلتــزم الحيــاد خــال الفــرة 
املاضيــة، إذ لطاملــا اعتــادت مرصاتــه تجنــب أي رصاع داخــي 
ــرب  ــدن غ ــة م ــس بقي ــى عك ــا، ع ــة له ــراف منتمي ــن أط ب

ــا. ليبي

وفيــا يتعلــق بالوضــع امليــداين يف طرابلــس، أشــارت 
بعــض التقديــرات إىل أن اشــتباكات طرابلــس أدت إىل تعزيــز 
ــت  ــا متكن ــس، بعدم ــردع عــى وســط طرابل ــوة ال ســيطرة ق

مــن إبعــاد الحــرس الرئــايس منهــا، وبالتــايل أصبحــت منطقــة 
ــيتن،  ــن رئيس ــيطرة مجموعت ــة لس ــس خاضع ــط طرابل وس
ــاز الدعــم  ــرؤوف كارة، وجه ــادة عبدال ــردع بقي ــوة ال هــا ق
ــك  ــوة(، وذل ــككي )غني ــي ال ــد الغن ــادة عب ــتقرار بقي واالس
ــوايص  ــة الن ــوذ كتيب ــم نف ــن تحجي ــر م ــن األخ ــا متك بعدم

ــايض. ــو امل ــدور يف ماي ــي ق ــادة مصطف بقي

ــزال  ــة، ال ي ــم الدبيب ــه بدع ــككي موقف ــا حســم ال وبين
موقــف كارة غــر واضــح حتــى اآلن، يف ظــل حديــث بعــض 
التقديــرات 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 

ــة. ــة للدول الحيوي

ــود  ــرات وج ــض التقدي ــدت بع ــرى، رص ــة أخ ــن ناحي وم
االســتخبارات  جهــاز  رئيــس  بــه  يقــوم  عســكري  حشــد 
العســكرية الســابق، أســامة الجويــي، واملقــرب مــن باشــاغا، 
حيــث تتمركــز قــوات الزنتــان التــي يقودهــا أســامة الجويــي 
يف منطقــة ورشــفانة بجنــوب غــرب طرابلــس، مــا يعكــس 
ــد  ــاالت التصعي ــذر باحت ــي تن ــة االســتنفار الت اســتمرار حال
العســكري يف أي وقــت، خاصــًة 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 التحذيــرات الغربيــة، وتأكيــدات الســفر 

ــة. ــزام باشــاغا بالتهدئ ــي بالت األمري

ويف الختــام، ميكــن القــول إن االنخــراط الــدويل يف الوقــت 
ــة يف  ــاع األمني ــم األوض ــة دون تفاق ــعى للحيلول ــن يس الراه
ــد  ــن التصعي ــد م ــحة ملزي ــى مرش ــور تبق ــر أن األم ــا، غ ليبي
ــق  ــة لتحقي ــركات الراهن ــع التح ــوازي م ــا، بالت ــرب ليبي يف غ
ــرب،  ــرق والغ ــن ال ــكري ب ــار العس ــدم يف املس ــض التق بع
ــة،  ــن حفــر والدبيب ــا ب ــم التوصــل له ــي ت بعــد الصفقــة الت

ــه. ــة املشــهد الداخــي بكامل ــادة هيكل ــذر بإع ــا ين ومب
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