
|1

خالفات محتدمة
شــهدت الفــرة األخــرة احتــدام الخالفــات بــن الدبيبــة 
واملــري، وذلــك عــى خلفيــة التوتــرات الســابقة بينهام، ســواء 
ــة  ــات رئاس ــري يف انتخاب ــس امل ــة ملناف ــم الدبيب ــبب دع بس
مجلــس الدولــة األخــرة، أو بســبب التفاهــامت الراهنــة بــن 
ــهدت  ــار ش ــذا اإلط ــة. ويف ه ــواب والدول ــي الن ــي مجل رئي
األيــام األخــرة تصاعــداً حــاداً يف وتــرة الخالفــات بــن الرجلــن، 

وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى النحــو التــايل:

ــى  ــس األع ــن املجل ــة: أعل ــس الدول ــر مجل ــارصة مق 1- مح
ــوة  ــام ميليشــيات ق ــر 2022، قي ــي، يف 14 نوفم ــة الليب للدول
ــس  ــر املجل ــارصة مق ــة، مبح ــة للدبيب ــتور املوالي ــة الدس حامي
ــة  ــت مخصص ــمية كان ــة رس ــد جلس ــن عق ــه م ــع أعضائ ومن
لالســتامع إىل تقريــر لجنــة املناصــب الســيادية باملجلــس، 
ــث  ــالد، حي ــة يف الب ــلطة التنفيذي ــد الس ــف توحي ــث مل وبح
نــر مجلــس الــدول عــدداً مــن الصــور التــي تتضمــن آليــات 
عســكرية تطــوق مدخــل فنــدق املهــاري الــذي يحتضــن 

ــس. ــات املجل اجتامع

اتهامــات  املــري،  وجــه  للدبيبــة:  حــادة  اتهامــات   -2
حــادة لحكومــة الدبيبــة معتــراً أنهــا باتــت تشــكل حكومــة 
ميليشــياوية تســتهدف فــرض ســيطرتها بالقــوة، الفتــاً إىل أنــه 
قــدم بالغــاً للنائــب العــام ضــد الدبيبــة، ومستشــاره لألمــن 
القومــي، إبراهيــم الدبيبــة، ووزيــر الدولــة لالتصــاالت، وليــد 
ــف  ــية للمل ــوية السياس ــال التس ــم بإفش ــامً إياه ــاليف، مته ال
ــود  ــة جه ــلطة وعرقل ــراد بالس ــى االنف ــل ع ــي، والعم الليب
توحيــد الســلطة التنفيذيــة، واالعتــداء عــى أعضــاء املجلــس، 
مطالبــاً النائــب العــام مبنــع املعنيــن مــن الســفر لحــن 

ــة.  ــات الجاري ــن التحقيق ــاء م االنته

لــدى  الدبيبــة  ضــد  شــكوتن  املــري  قــدم  كذلــك، 
ــب  ــث طال ــا، حي ــة يف ليبي ــة األممي ــايس والبعث ــس الرئ املجل
ــى  ــد األع ــاره القائ ــايس، باعتب ــس الرئ ــكوته للمجل ــالل ش خ
ــع أعضــاء  ــق عاجــل بشــأن من ــح تحقي ــي، بفت ــش الليب للجي
مجلــس الدولــة مــن عقــد جلســتهم مــن قبــل ميليشــيا قــوة 
حاميــة الدســتور املواليــة للدبيبــة، داعيــاً املجلــس الرئايس إىل 

ــة. ــذه الواقع ــال ه ــبة حي ــراءات املناس ــاذ اإلج اتخ
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ــة، ورئيــس  ــد الدبيب ــد الحمي ــه، عب ــة واليت ــة المنتهي ــن رئيــس حكومــة الوحــدة الوطني شــهدت العالقــة بي
المجلــس األعلــى للدولــة، خالــد المشــري، توتــرًا شــديدًا، بعدمــا وجــه األخيــر، فــي 14 نوفمبــر 2022، اتهامــًا 

للميليشــيات المواليــة للدبيبــة بمحاصــرة مقــر مجلــس الدولــة ومنــع أعضائــه مــن عقــد جلســتهم.

نقطــة فاصلــة: هــل تشــكل واقعــة حصــار مجلــس الدولــة الليبــي بدايــة النهايــة للدبيبــة؟، العــدد 1695، 24 نوفمبــر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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أمــا رســالة املــري للمبعــوث األممــي إىل ليبيــا، عبــد الله 
ــة  ــة العملي ــة بعرقل ــات للدبيب ــت اتهام ــد تضمن ــي، فق باتي
السياســية وإجــراء االنتخابــات، مشــرًة إىل أن الجلســة التــي 
متــت عرقلتهــا كان يفــرض أن تناقــش ملفــي املناصــب 
الســيادية وتوحيــد الســلطة التنفيذيــة، فضــالً عــن تصويــت 
القاعــدة الدســتورية يف صيغتــه  املجلــس عــى مــروع 
ــايض  ــبوع امل ــش األس ــد ناق ــس ق ــا كان املجل ــة، بعدم النهائي

ــدة. ــة للقاع ــواد التفصيلي امل

3- إنــكار الدبيبــة التهــم املوجهــة إليــه: نفــي الدبيبــة 
ــل  ــاعيه للتهوي ــس مس ــا تعك ــراً أنه ــري، معت ــات امل اتهام
بغيــة عرقلــة االنتخابــات، الفتــاً إىل قيــام عــدد مــن املحتجــن 
بالتظاهــر يف محيــط مجلــس الدولــة، وأنــه دفــع بقــوة 
الــردع لتأمــن املــكان وتفريــق املتظاهريــن، موجهــاً اتهامــات 
ملجلــس الدولــة مبحاولــة عقــد صفقــة لتقاســم الســلطة 

ــات. ــل االنتخاب وتأجي

4- إدانــة داخليــة وخارجيــة واســعة: أثــارت اعتــداءات 
امليليشــيات التابعــة لحكومــة الدبيبــة إدانــة خارجية واســعة، 
فقــد انتقــدت الســفارة األمريكيــة يف ليبيــا التهديد باســتخدام 
ــات  ــوية الخالف ــة إىل تس ــراف األزم ــة أط ــًة كاف ــوة، داعي الق
عــر الحــوار، مــع العمــل عــى اإلرساع يف إجــراء االنتخابــات 
ــة  ــفارة الريطاني ــتنكرت الس ــذا، اس ــة. ك ــية والرملاني الرئاس
واقعــة محــارصة مجلــس الدولــة، معــرة عــن رفضهــا عرقلــة 
ــلحة،  ــات املس ــالل الجامع ــن خ ــات م ــذه املؤسس ــاط ه نش
واألمــر ذاتــه عــرت عنــه الســفارة الفرنســية يف ليبيــا، والتــي 

ــب الحــوار لتســوية األزمــة. دعــت إىل رضورة تغلي

وداخليــاً، أعلــن املجلــس الرئــايس عــن رفضــه ملنــع مجلس 
الدولــة مــن عقــد جلســاته. كــام أعلــن رئيــس الرملــان الليبي، 
ــة  ــس الدول ــاء مجل ــارصة أعض ــتنكاره ملح ــح، اس ــة صال عقيل
العــام  النائــب  قبــل مجموعــات مســلحة، مطالبــاً  مــن 
ــا. ــؤولن عنه ــبة املس ــة ومحاس ــق يف الواقع ــرورة التحقي ب

تفاقم المشهد الداخلي
عكســت التوتــرات املتصاعــدة بــن املــري والدبيبــة جملــة 
ــو  ــى النح ــا ع ــن عرضه ــي ميك ــة والت ــدالالت املهم ــن ال م

ــايل: الت

1- انقســامات مجلــس الدولــة: رصــدت بعــض التقاريــر 
املحليــة يف ليبيــا وجــود انقســامات حــادة بــن أعضــاء مجلس 
الدولــة بشــأن ملفــي توحيــد الســلطة التنفيذيــة واملناصــب 
الســيادية، يف ظــل وجــود تيــار داخــل املجلــس يدعــم التوجــه 
نحــو التوافــق يف امللفــن مــع مجلــس النــواب الليبــي، برئاســة 
عقيلــة صالــح، فيــام يدافــع تيــار آخــر داخــل مجلــس الدولــة 

عــن فكــرة رضورة إقــرار القاعــدة الدســتورية كأولويــة لهــذه 
املرحلــة.

جــاءت محــارصة  2- ترسيبــات حــول صفقــة محتملــة: 
مجلــس الدولــة يف أعقــاب نــر ترسيبــات غــر مؤكــدة 
بوجــود توافقــات بــن رئيــس مجلــس الدولــة، خالــد املــري، 
ورئيــس مجلــس النــواب، عقيلــة صالــح، بشــأن تســمية 
ــة  ــس هيئ ــر رئي ــداً تغي ــيادية، وتحدي ــب الس ــاغي املناص ش
الرقابــة اإلداريــة الحــايل، مقابــل اســتبعاد رئيــس الهيئــة 
الدفــع  عــن  فضــالً  الســائح،  عــامد  لالنتخابــات،  العليــا 
ــي  ــن حكومت ــة ع ــدة بديل ــدة موح ــة جدي ــكيل حكوم لتش

الدبيبــة وباشــاغا.

الخارجيــة  االنتقــادات  أدت  للدبيبــة:  الفــت  تراجــع   -3
الحــادة لحصــار الدبيبــة ملقــر مجلــس الدولــة إىل دفــع األخــر 
للراجــع نســبياً، فبعدمــا عمــد الدبيبــة يف البدايــة إىل تبنــي 
ــدة  ــة الوح ــس حكوم ــاد رئي ــري، ع ــد امل ــادة ض ــة ح لهج
الوطنيــة املنتهيــة واليتــه إىل تخفيــف لغــة خطابــه والتلويــح 
ــع وزارة  ــذي يتب ــردع، ال ــاز ال ــه وجــه أوامــره لقــوات جه بأن
الداخليــة بحكومتــه، لتأمــن اجتامعــات مجلــس الدولــة، مــع 

ــة. ــق يف الواقع ــاع بالتحقي ــه وزارة الدف تكليف

4- تعــر التحــركات الرتكيــة: أملحــت بعــض التقاريــر أن تركيــا 
كانــت تســتعد األســبوع املــايض الســتضافة اجتامعــات غــر 
معلنــة لألطــراف الليبيــة، مبــا يف ذلــك رئيســا مجلــي النــواب 
ــن  ــركة تضم ــامت مش ــل إىل تفاه ــة التوص ــة، ملحاول والدول
اســتمرار الدبيبــة يف الســلطة وتأمــن مصالحهــا، بيــد أن عــدم 
اإلعــالن عــن أي مخرجــات لهــذه املشــاورات يدفــع لرجيــح 
تعــر املســاعي الركيــة. ولكــن يبــدو أن أنقــرة ال تــزال 
تســعى إليجــاد صفقــة تضمــن لهــا مصالحهــا يف ليبيــا، وهــو 
مــا جســدته املشــاورات التــي عقدهــا ســفر تركيــا يف ليبيــا، 

كنعــان يلــامز، يف 16 نوفمــر الجــاري، مــع املــري.

5- تخوفــات مــن تراجــع الرشعيــة: عكســت ترصيحــات 
املبعــوث األممــي إىل ليبيــا، عبــد اللــه باتيــي، ألعضــاء مجلس 
ــدة  ــات متزاي ــاري، تخوف ــر الج ــدويل، يف 15 نوفم ــن ال األم
لــدى القــوى الدوليــة مــن أزمــة الرعيــة التــي باتــت تواجــه 
الكيانــات السياســية املختلفــة يف الداخــل الليبــي، حيــث 
طالــب باتيــي بــرورة التعامــل معهــا بشــكل عاجــل، وهــو 
ــة دعــم أممــي لفكــرة تشــكيل حكومــة  مــا قــد يعتــر مبنزل

ــة. ــة وخارجي ــة داخلي ــدة تحظــى برعي موحــدة جدي

ومــن ناحيــة أخــرى، يرتبــط القلــق الــدويل يف ليبيــا مــن 
دور امليليشــيات املســلحة، إذ هــددت ميليشــيا الصمــود 
املــري، ومليشــيات مدينــة الزاويــة، الداعمــة لــه، مــام أعــاد 
طــرح احتامليــة تأجيــج مواجهــات مســلحة بــن ميليشــيات 
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هل تشكل واقعة حصار مجلس الدولة الليبي بداية النهاية للدبيبة؟

غــرب ليبيــا، وهــو مــا أشــارت إليــه “غرفــة العمليــات 
ــة”، والتــي تحدثــت عــن وجــود  املشــركة مليليشــيات الزاوي

ــس. ــن طرابل ــا ع ــة إلبعاده مســاع راهن

انعكاسات محتملة
يبــدو أن هنــاك جملــة مــن االنعكاســات املحتملــة التــي قــد 
تتمخــض عــن التطــورات األخــرة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى 

النحــو التــايل:

1- حــوار شــامل لتوحيــد الســلطة التنفيذيــة: دعــا املــري 
إىل رضورة عقــد حــوار شــامل، يتضمــن مجلــي النــواب 
والدولــة، برعايــة البعثــة األمميــة، لالتفــاق عــى توحيــد 
ــارصة  ــة مح ــف واقع ــم توظي ــد يت ــة، وق ــلطة التنفيذي الس
ــن  ــة م ــة للدبيب ــيات تابع ــل ميليش ــن قب ــة م ــس الدول مجل
أجــل اإلرساع باإلعــالن عــن تشــكيل حكومــة جديــدة يف 
ليبيــا، وتحدثــت هــذه التقديــرات عــن مقــرح حــايل يجــري 
بحثــه بشــأن تشــكيل حكومــة تتألــف مــن 18 وزيــراً، يتوقــع 
ــة  ــذه الحكوم ــوزارات به ــد ال ــاغا أح ــي باش ــوىل فتح أن يت

ــة. ــع أو الداخلي ــون وزارة الداف ــا تك ــة، رمب املرتقب

ــن هــذا  ــرات ب ويف هــذا الســياق، ربطــت بعــض التقدي
الطــرح واللقــاءات األخــرة التــي يجريهــا رئيــس الرملــان 
ــر  ــاؤه األخ ــك لق ــا يف ذل ــراً، مب ــح، مؤخ ــة صال ــي، عقيل الليب
ــة  ــراج، ومحاول ــا، مصطفــى مه مــع الســفر الفرنــي يف ليبي
ــدة  ــة للحكومــة الجدي الحصــول عــى دعــم الفواعــل الدولي

ــة. املرتقب

2- املــي قدمــاً يف ملــف املناصــب الســيادية: يبــدو أن 

بشــأن  واملــري  صالــح  أليهــا  توصــل  التــي  التوافقــات 
ــم يف  ــراق مه ــق اخ ــو تحقي ــر نح ــيادية تس ــب الس املناص
ــق مــع الترسيبــات املتعلقــة  ــف، وهــو مــا يتس هــذا املل
باالتفــاق عــى تســمية بعــض شــاغي املناصــب الســيادية بــن 
الرجلــن. ورمبــا يدعــم هــذا الطــرح إعــالن مجلــس الدولــة، 
يف 15 نوفمــر 2022، فتــح البــاب أمــام املرشــحن للمناصــب 

ــه.  ــهر ذات ــن الش ــن 24 م ــاراً م ــيادية اعتب الس

3- تنســيق املبــادرات الدبلوماســية املطروحــة: عكســت 
الترصيحــات األخــرة للمبعــوث األممــي إىل ليبيــا، عبــد اللــه 
باتيــي، ألعضــاء مجلــس األمــن عــن وجــود توجهــات راهنــة 
بــن القــوى الدوليــة املختلفــة مــن أجــل تنســيق املبــادرات 
ــدة  ــارات جدي ــة مس ــة بصياغ ــة املتعلق ــة والخارجي الداخلي
للمشــهد الليبــي، بغيــة طــرح خريطــة طريــق مشــركة برعاية 

األمــم املتحــدة، تحظــى بدعــم واســع داخليــاً وخارجيــاً.

ــا خــالل  ــي شــهدتها ليبي ــأيت التطــورات الت ــام، ت ويف الخت
األيــام األخــرة يف إطــار املشــاورات املوســعة التــي تجــري بــن 
ــات  ــة ترتيب ــأن صياغ ــاً بش ــة حالي ــة والدولي ــوى اإلقليمي الق
ــدو  ــن يب ــة، لك ــة الليبي ــة السياســية يف األزم ــدة للعملي جدي
أن مالمــح هــذه الرتيبــات ال تــزال تفتقــر إىل التوافقــات 
تســتمر  ذلــك  ومــع  الفاعلــة.  الخارجيــة  األطــراف  بــن 
تحــركات البعثــة األمميــة يف ليبيــا إلحيــاء املســارات الثالثيــة 
ــية  ــة، والسياس ــة، واالقتصادي ــة، األمني ــة الليبي ــوية األزم لتس
– الدســتورية. ويبــدو أن هنــاك تخوفــات متزايــدة لــدى 
الدبيبــة مــن أن تكــون التحــركات األمميــة الراهنــة تــأيت 

ــدة. ــة جدي ــرار حكوم ــداً إلق متهي
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