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 سبق اختيارهم من قبل األمم    74في جنيف، انتخب    في الخامس من فبراير 
ً
املتحدة كجزء من  مندوبا

(، أربع شخصيات لقيادة حكومة مؤقتة جديدة. ذهبت رئاسة  LPDFمنتدى الحوار السياس ي الليبي )

 أنه  
ً
الوزراء إلى عبد الحميد الدبيبة، وهو مرشح اعتبره املعلقون مثيًرا للجدل لكنهم لم يعتقدوا أبدا

اقعة في  األعمال القادم من  قطب  سيفوز. وأمام  62غرب ليبيا، البالغ من العمر    مدينة مصراتة الو

فبراير لتشكيل حكومة، والتي إذا تم منحها الثقة، من املتوقع أن تتولى السلطة الشهر    26عاًما، حتى  

اقعية حتى وقت    24املقبل وتبقى فيها حتى موعد إجراء االنتخابات العامة في   ديسمبر أو بشكل أكثر و

 الحق. 

املست اآللية  املتحدة  األمم  رئاس ياقترحت  وثالثي  وزراء  رئيس  لتعيين  الرئاس ي،   -خدمة  املجلس  يسمى 

الليبية الثالثة   التي    -يضم شخصية من كل من األقاليم  ليبيا من الحرب األهلية  تم  كوسيلة إلخراج 

والهدف أيًضا هو إثبات أن بإمكان حكومة موحدة واحدة الصمود على الرغم من االنقسام    تدويلها.

 املستمر على األرض. 

في شرق ليبيا خليفة    املتمركز وعلى مدى أشهر، وحتى الربيع املاض ي، احتدم الهجوم العسكري للقائد  

الجوية   -حفتر   الضربات  املرتزقة األجانب، وكذلك  من  وغيرهم  الروس  املرتزقة  قتالية من  بمساعدة 

األ   -اإلماراتية   قبل  من  بها  املعترف  الحكومة  مع  املتحالفة  املسلحة  الجماعات  في  ضد  املتحدة  مم 

طرابلس. وفي يونيو، ساعدت الدولة التركية ومرتزقتها السوريون حكومة طرابلس في طرد ألوية حفتر  

 سمى طرابلس.ي إقليم و وه ليبيا،الرئيسية وحلفائه من شمال غرب 
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يسيطر   ال  الوسط  في  الروسية  والقوة  الغربي  الشمال  في  العسكرية  تركيا  مهمة  فإن  اآلن،  عليها  أما 

الليبيون، لكنهما تساعدان في تحقيق توازن القوى. الهدوء النسبي الناتج عن هذا التوازن التقريبي، 

ن األمم املتحدة من تعزيز إعالنات وقف إطالق النار وبدء منتدى الحوار السياس ي الليبي في الخريف  
ّ
مك

 املاض ي. 

رئي يصبح  أن  واسع  نطاق  على  املتوقع  من  كان  الذي  الرجل  الحالي  إن  الداخلية  وزير  هو  للوزراء  ًسا 

عاًما، وهو من مصراتة أيًضا. في العام املاض ي،    58لحكومة طرابلس، فتحي باشاغا البالغ من العمر  

ى باشاغا الواثق من نفسه فكرة  
ّ
عندما بدأ التدخل العسكري التركي يبدو وكأنه يغير قواعد اللعبة، تبن

ل إلى عضو بارز في املعسكر املقابل، منطقة برقة، النصف الشرقي  اإلخوان املسلمين املتمثلة في الوصو 

من ليبيا. دخل باشاغا في شراكة مع عقيلة صالح عيس ى، رئيس برملان شرق البالد. وعلى الرغم من أن  

 مدنًيا مناسًبا  
ً
صالح املدعوم من مصر لم يتباعد أبًدا بشكل أساس ي عن حفتر، إال أنه غالًبا ما كان بديال

 للجهات الفاعلة خارج برقة.بالنسبة د العنيد املدعوم من اإلمارات للقائ

ربيع   إلى  صالح  مع  الوفاق  تحقيق  إلى  السعي  املشري  2018يعود  خالد  بدأ  عندما  الحزب    -،  زعيم 

السياس ي الليبي املرتبط بجماعة اإلخوان املسلمين، عند توليه رئاسة املجلس األعلى للدولة في طرابلس  

نظيره في البرملان الشرقي. الرهان الذي تم إحياؤه في خضم هزيمة حفتر العام املاض ي، كان  التحدث مع    -

وزير   يمنح  أن  شأنه  من  للمشري،  التكتيكي  الحليف  باشاغا،  جانب  من  التصالحي  املوقف  أن  هو 

 الداخلية فرصة لالرتقاء إلى منصب أعلى بفضل عملية السالم التي ترعاها األمم املتحدة. 

فإن األمور لم تسر على ما يرام. فالقائمة التي تضم باشاغا كرئيس للوزراء وصالح كرئيس    ومع ذلك

فيها   بما  املألوفة،  تهيمن عليها الوجوه  قائمة   من 
ً
الدبيبة ورفاقه. وبدال التي تضم  القائمة  في  خسرت 

وتسا نسبًيا.  الغامضة  األسماء  من  مزيج  ساد  للفساد،  املناهض  بخطابه  املعروف  نظرة  باشاغا  عد 

 سريعة على مساراتهم السابقة على تجنب املبالغة في التبسيط. 

 أوقات مزدهرة 

نيابة عن   في جنيف  الشهر  هذا  من  في وقت سابق  الذين صوتوا  والسبعين  األربعة  املندوبين  بين  من 

الليبيين. وألنه  عاًما، وهو أحد أغنى املواطنين    75الشعب الليبي علي إبراهيم الدبيبة البالغ من العمر  

 هو شخص مهم. 
ً
 داعم استراتيجي البن عمه وصهره عبد الحميد، فإن علّيا

يقول الليبيون الذين كانوا يترددون على علّي في ذلك الوقت إنه اكتسب ثروته الهائلة في العقد األخير 

افيا، . كانت مهنته مدرس  2011من عهد معمر القذافي بفضل امتيازاته كمسؤول في نظام ما قبل   جغر



على مر السنين، أكسبته فعاليته كمدير ماهر قرًبا خاًصا من  و مصراتة في السبعينيات.    محافظ وكان  

آنذاك.   الليبي  عام  عينه    األخير،هذا  و املستبد  اإلداريةلرئيس  ك  1989في  املراكز  وتطوير  تنمية    جهاز 

(ODAC،)  اقعة كيان مملوك للدولة يشرف على تطوير البنية التحتية في    و وه جميع أنحاء الدولة الو

برفع تدريجي    2003سمح تطبيع العالقات الليبية مع الواليات املتحدة وبريطانيا عام  و في شمال إفريقيا.  

 للعقوبات الدولية التي تزامنت مع طفرة في أسعار النفط. وكانت النتيجة ازدهاًرا استثنائًيا. 

 موضع ثقة القذافي 

بناء، ُمنحت الغالبية العظمى  الأنفقت ديكتاتورية القذافي عشرات املليارات من الدوالرات على مشاريع  

منها لشركات صينية وتركية. وسمح الزعيم الليبي لعلي الدبيبة بلعب دور مركزي في توزيع هذه العقود  

نت مسؤولياته اإلشراف على  ربما تضمو واإلشراف عليها من خالل جهاز تنمية وتطوير املراكز اإلدارية.  

 . املرتبطة بها، على الرغم من عدم وجود دليل قاطعغير املرئية و العموالت واملخططات األخرى 

ن وضع عليّ  ،2006بحلول عام 
ّ
  - باعتباره موضع ثقة القذافي ابن عمه وشريكه املقرب عبد الحميد  مك

كندا   في  ال  - وهو مهندس مدني درس  الشركة  رئيس  أن يصبح  القابضة من  والتنمية  لالستثمار  ليبية 

(LIDC،)    قناة الدوالرات  مشاريع وهي  مليارات  من خاللها  تدفقت  أخرى  الدولة(    عقارية  أموال  )من 

 .العامة

تلك التي سبقت الثورة الشعبية ضد القذافي، بنت عائلة الدبيبة أيًضا عالقة عمل مع  أوقات الوفرة  في  

رفعت، وهي متزوجة من مهندس معماري آخر من طرابلس: فايز السراج،  مهندسة معمارية تسمى نادية  

 رئيس املجلس الرئاس ي ورئيس الوزراء الليبي الحالي املعترف به من األمم املتحدة. 

ولكون نادية رفعت من أقرب األقارب لزوجة القذافي األولى، تولت مسؤوليات عليا في مكتب مشاريع  

عائلة    قامت بتكليفمن القرن الحادي والعشرين. وبهذه الصفة،  محافظة طرابلس في العقد األول  

ما  دبيبة مرونة بعض النخب الليبية  التوضح العالقة بين السراج و و الكثير من أعمال البناء.  الدبيبة ب

 خالل سنوات االضطرابات.  2011قبل عام 

اقف تغيير   املو

وخالل نفس العقد املزدحم وفي محاولة من معمر القذافي لتقديم ابنه سيف اإلسالم كخليفة محتمل،  

ن النظام سيف من إطالق  2004تركه يقدم نفسه كمصلح عصري ومتسامح. ففي عام  
ّ
  مشروع ، مك

البالد على ثالث  في    إزالة القيودكان الهدف املعلن للبرنامج هو  و ب يسمى "ليبيا الغد".  متشعّ و   موسع 

"و وسياسية.    واجتماعية،  اقتصادية،جبهات:   من  االقتصادي  الجانب  سيما    -الغد"  ليبيا  اعتمد  ال 



  ODAC  كل من جهاز تنمية وتطوير املراكز اإلدارية  على  – عندما يتعلق األمر بالتنمية واالستثمار العام  

إذابة  الغد" على  "لليبيا اشتمل الوجه السياس ي و . LIDC بية لالستثمار والتنمية القابضةالشركة الليو 

مع جماعة اإلخوان املسلمين، وهي عملية لعب فيها إسالمي سياس ي من بنغازي مقيم في الدوحة    الجليد

آلن جزًءا  يقض ي او   ؛ 1999الصالبي دوًرا مركزًيا. قامت قطر بإيواء ودعم الصالبي منذ عام    اسمه عليّ 

تعّرف الدبيبة على الصالبي    سببسيف اإلسالم هو  ل  "ليبيا الغدوكان مشروع "من وقته في اسطنبول.  

 واإلخوان املسلمين اآلخرين. 

  2011وعندما اندلعت انتفاضات فبراير  
ً
، كان علّي الدبيبة في الخارج وتردد لبضعة أسابيع ليتخذ قرارا

ا ملصالحها االقتصادية الكبيرة في ليبيا، كانت غريزة أنقرة األولى  بشأن الجانب الذي سينضم إليه. ونظرً 

الحميد   عبد  وعرض  ولندن.  وباريس  والدوحة  واشنطن  إليه  تدعو  كانت  الذي  التدخل  معارضة  هي 

تحفيز  املعلن هو  التفكير  وكان  وأنقرة.  بين طرابلس  الوسيط  بدور  القيام  ليبيا  في  كان  الذي  الدبيبة 

ك بالقذافي من خالل تسريع املدفوعات على العقود الحالية. لكن اإلصرار األمريكي  األتراك على التمس

.  معمر القذافي  ا الدبيبة على رئيسه  ت عائلةوانقلب  – ساعد في إقناع أنقرة باالنضمام إلى عملية الناتو  

 من ذلك، قاموا   تركيا،لقذافي كجزء من املفاوضات مع  لقد أسقطوا فجأة الوعود التي قطعوها  و 
ً
وبدال

خالل حصار طويل ومروع على يد القوات املوالية  و التمرد املسلح في مصراتة.  لصالحبضخ مبالغ كبيرة  

، تلقت املدينة مساعدات من قطر على شكل أسلحة وإمدادات إنسانية يتم شحنها عبر مدينة  للقذافي

الصالبي  دبيبة على هذه الصداقة مع كل من  الحافظت عائلة  و يق من الصالبي.  شرق بتنسفي البنغازي  

 والدولة القطرية حتى اليوم.

وغالًبا ما تثير االرتباطات املذكورة أعاله اتهامات بأن عائلة الدبيبة سيبذلون جهوًدا كبيرة للدفاع عن  

أقوياء لدر  اقع هم أغنياء و جة أنهم ال يستطيعون أن يكونوا في  أيديولوجية اإلخوان املسلمين. وفي الو

. والعالقة مع تركيا أساسية  املشروع سواء أكان ذلك  ،مشروع إسالميي أخدمة 
ً
 للحدود أو محليا

ً
عابرا

عبد   كان  املثال،  سبيل  فعلى  األخرى.  القوة  مراكز  مع  الترتيبات  تستبعد  ال  لكنها  إنكارها  يمكن  وال 

وثي اتصال  على  خاص،  أعمال  كرجل  الروس،  الحميد،  بنظرائه  من  ق  اتصالته  ذلك  في  خالل  بما 

 تعامالت علّي في قبرص.

بدأ مكتب النائب العام في طرابلس في إجراءات الئحة اتهام ضد علّي، لكن الجهود    2013وفي فبراير  

وفي   اسكتلندا    2016تالشت.  في  عقارات  لشراء  العام  املال  باستخدام  علّي  اتهمت سلطات طرابلس 

ال سنوات  منفصلو قذافي.  خالل  ثروة    ،بشكل  بعض  أن  تورونتو  مقرها  صحيفة  كانت    عليّ زعمت 

 موجودة في كندا. 



مولت عائلة الدبيبة، بما في ذلك عبد الحميد، كتائب مصراتية في لحظات األزمات،    2014ومنذ عام  

 ضد تنظيم الدولة اإلسالمية املتطرف في سرت.  2016عام  ةمصرات مثل حرب املدينة الساحلية

 في مصراتة مكنته في كثير من األحيان من تشكيل جوانب  
ً
إن مكانة علّي كواحد من أكثر الرجال نفوذا

  ،2017. لكن في عام  األحداث   ن يكون ظاهرا على مسرحأمن املشهد السياس ي واألمني في طرابلس دون  

إنها ستجري انتخابات تدعمها األمم  عندما قالت الفصائل اللي  ابن العم    املتحدة،بية املتنافسة  بدأ 

الحميد عبد  بسبب    تجول ال  في  األصغر  ولكن  النفوذ.  كامل  أنه سياس ي  على  نفسه صراحة  وتسويق 

 حتى هذا الشهر.  -نادًرا ما تم أخذ طموحه الجديد على محمل الجد   غامض،صورته كرجل أعمال 

 رجل برقة

نتيجة   في  باملالحظة  جدير  آخر  جانب  هناك  املكلف،  الوزراء  رئيس  عن  النظر  وهو   5بصرف  فبراير 

عاًما، والذي سيمثل برقة اآلن على    44شخصية الرئيس املكلف، محمد يونس املنفي، البالغ من العمر  

ى بنغازي من  رأس الدولة. العضو السابق بالبرملان والدبلوماس ي الذي أجرى زيارة ذات مغزى رمزي إل

فبراير، ال ُيعرف عنه سوى عدم تشجيعه لهجمات املشير املختلفة منذ    11خالل لقاء حفتر هناك في  

. وهذا يعني أن املسؤول الوحيد في املجلس الرئاس ي املكرس لتمثيل برقة تبين أنه بيروقراطي  2014عام  

 برقة.   سياس ي أو اجتماعي بين أقوى الفصائل في حضور محايد نسبًيا دون أي  

 وبالتالي فإنه من شبه املؤكد أن الشعور بخيبة األمل والعزلة سيؤجج الخطاب االنفصالي في شرق ليبيا. 

افد الجديد  و نفي ليس إسالميا.  امل )عدم االنتماء الى اطراف النزاع(  يتيح غياب املاض ي املستقطب للو

تقريًبا عن   بشكل مستقل  السياسة  في  السنوات    العداواتاالنخراط  في  البالد  التي مزقت  والوالءات 

طه بفعل إضعاف صالح،  نشا  استعادالذي    حفتر،ويمكنه أن يرى نفوذه ينمو في برقة. ويعتمد    األخيرة،

هذا    تقليصنفي ببطء من  املعلى وضع رجاله في مناصب عليا في الحكومة الجديدة، لكن قد يتمكن  

ولكن ببساطة من خالل    لحفتر،التحالف املسلح    أمور   . ليس بالتدخل فيالشرق   شؤون  االدعاء باحتكار 

 تجسيد بديل سياس ي في برقة مع القدرة على قضاء بعض الوقت في طرابلس. 

 استيالء إسالمي؟ 

بعد لحظات فقط من وصول نتائج عملية األمم املتحدة إلى وسائل اإلعالم في الخامس من فبراير، صّور  

املصري مصطفى بكري انتصار الدبيبة على أنه مؤامرة ناجحة من قبل اإلخوان املسلمين.    البرملان عضو  

ا  صالح ك   -  التفسير الذي روج له بكري وآخرون مبني على مغالطة أن قائمة باشاغا
ً
انت ستصبح حصن

 أقوى ضد اإلخوان املسلمين.



الكواليس  فإ  للتأكيد و  وراء  من  ناورت  الليبية  املسلمين  اإلخوان  جماعة  من  فرعية  مجموعات  ن 

لقائمة   الرئيس ي  املنافس  القوى    -  دبيبةاللتقويض  من  العديد  لكن  صالح.  تضمنت  التي  القائمة 

 .عقد الصفقات ضغطت وشاركت في  السياس ي،بما في ذلك أعداء اإلسالم  األخرى،

ث أعمال  الشخصيات رجل  في  أحد هذه  مليقطة  ولد  األردن.  في  مليقطة، مقيم  املجيد  ري اسمه عبد 

طرابلس، وله جذور في الزنتان، وهي بلدة صغيرة لكنها ذات صبغة عسكرية في جبال نفوسة إلى الجنوب  

كاريزمي   زعيم  وهو  جبريل،  محمود  الراحل  مليقطة  دعم  الثورة،  أعقاب  وفي  طرابلس.  من  الغربي 

الم السياس ي بشدة. وضمن تلك الدائرة كان هناك مصرفي سابق اسمه  مناهض للقذافي يعارض اإلس

زاهد في  عبد هللا الالفي من مدينة الزاوية الساحلية إلى الغرب من طرابلس. ومن املعروف أن الالفي ال

 ال يتعاطف مع اإلخوان املسلمين.  الذي ينتمي إلى قبيلة أوالد صقر و   الشهرة

ها أبو ظبي، قاد عثمان شقيق مليقطة واحدة من أكثر امليليشيات  بفضل األسلحة واملعدات التي قدمت

في عام   بقيادة مصراتة  إلى أن طردها تحالف  في منطقة طرابلس  نأى  2014أهمية  الكارثة  . وبسبب 

 األخوان مليقطة بنفسيهما عن املشهد الليبي، لكنهما لم يقطعا روابطهما الوثيقة مع اإلمارات. 

السالم جهود  بدأت  عاتقه    وعندما  على  مليقطة  املجيد  عبد  أخذ  املاض ي،  الصيف  املتحدة  لألمم 

وأيد ضمنيا   للرئاسة،  صالح  لترشيح  عثمان  وصالح.    -باشاغا  لعبةالترويج  أكتوبر، حضر  أواخر  في 

في    ةمليقط ساعدوا  الذين  الليبيين  املطلعين  أحد  بحسب  اسطنبول،  في  االجتماعات  من  سلسلة 

 الصالبي وباشاغا، من بين آخرين.  الجلساتشارك في تلك و تنظيمها. 

صالح أصبحت اآلن مضمونة وجاهزة للفوز. حتى أن    -ومن هناك، شعر الكثيرون أن مجموعة باشاغا  

نوفمبر. في  القاهرة  إلى  ذهب  في    باشاغا  لحظةلكن  مليقطة   آخر  آل  غير  األخيرة،  جنيف  جولة  قبل 

متخلصين من صالح في هذه العملية. أما باشاغا، فإن عدم كونه جزًءا من الحكومة املؤقتة  -موقفهم 

يسمح له بخوض االنتخابات العامة. وحتى قبل التصويت الذي نظمته األمم املتحدة، فقد أبلغ املجلس 

ا الزنتان  في  امليول  العسكري  ذات  املجاورة  واملجتمعات  لحفتر  املشاشية  إلى  ملوالي  مثل  القذافي، 

تضاف هذه القرائن إلى التقارير التي تفيد  و الفي كممثل لطرابلس.  لعان، شيوخ الزاوية بدعمهم  صيوال

يقض ي على فكرة    األمر الذيدبيبة،  الإلى قائمة  أيًضا  قد ذهبوا  حفتر  بأن مندوبين آخرين متحالفين مع  

كل ش يء، ناهيك عن  فيها  من أي فصيل  الفائز  يأخذ    معلمكانت ضربة  ف(  )في جني املنتدى    أن نتيجة

كان من املمكن أن يتشجع بعض القادة اإلسالميين في منطقة  و اإلخوان املسلمين.  أيديولوجية  انتصار  

لصالحهم.  بالزاوية   منحازة  أنها  على  إليها  ُينظر  جديدة  الالفي    لكن و حكومة  مع  أشارت  بالتحالف 

 لتجنب الحزبية.  ها الحكومة الجديدة إلى ميل



عن خطوط الصدع القديمة  الى حد ما  يشترك كل من الدبيبة واملنفي والالفي في القدرة على االبتعاد  و 

موس ى الكوني، وهو من الطوارق ودبلوماس ي    ترشحالهم في  زميلفي ليبيا. ويمكن قول الش يء نفسه عن  

الذي سيمثل اإلقليم الجنوبي الغربي لليبيا في املجلس الرئاس ي الجديد، وهي مهمة   ،لقذافيأيام اسابق  

بها في عام   على الرغم من قرب    القول،في عهد السراج قبل استقالته احتجاًجا. وخالصة    2016قام 

  إلجراء قابل    ال أنه من األفضل وصف كل من الفائزين األربعة بأنه مدنيدبيبة من بعض امليليشيات، إال

ما يبدو أنه يظهر على السطح في ليبيا هذا العام هو توجه جديد، وطريقة و .  أمير حرب ، وليس  مقايضات

اقعة في شمال إفريقيا. مسارات  مختلفة للتنقل في  سيأتي هذا مع عيوبه و السياسة املمزقة للدولة الو

 .ةاملحتمل وميزاتهالخاصة 

 نحو اقتصاد سياس ي مختلف 

او  لصحيفة  اسمه  يذكر  لم  املتحدة  األمم  في  مسؤول  الدبيبة  قال  الحميد  عبد  إن  إليكونوميست 

في  بشكل صحيح  ". ويجب أن يتم التدقيق  أكبر قدر من األعمال التي يستطيع إنجازها  إنجاز   "سيحاول 

مشكلة طويلة األمد بين اإلدارات املتعاقبة في كل من طرابلس   يالفساد املزعوم في الحكومة املقبلة، وه

ستكون تفاعالت هؤالء املسؤولين مع الدول األجنبية    املقبلة،والشرق على مر السنين. لكن في األشهر  

 قدرة ليبيا على إيجاد طريقة مستدامة للحكم. على كثر أهمية  األدليل البمثابة 

الخامس من فبراير، دعا السفير األمريكي لدى األمم املتحدة روسيا وتركيا  قبل أيام قليلة من تصويت  

واإلمارات إلى وقف جميع التدخالت العسكرية في ليبيا. ومع ذلك، ال أحد من هؤالء املتدخلين الثالثة 

على عكس اإلمارات العربية املتحدة التي    -الكبار على وشك التوقف واالبتعاد. تستعد روسيا وتركيا  

لالستفادة من وجودهما العسكري في ليبيا لجني الفوائد االقتصادية في    -افعها الرئيس ي أيديولوجي  د

شكل عقود كبيرة في الطاقة والبناء. مثل هذا الضغط من األطراف الخارجية قد يجعل من الصعب 

 على الحكومة الجديدة تجنب االرتفاع الدراماتيكي والخطير في اإلنفاق العام في ليبيا. 
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