
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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تفاهمات األعداء في ليبيا... حسابات 
“دبيبة” و”حفتر” أوسع من مؤسسة النفط 

أقـال رئيـس حكومـة الوحـدة الوطنيـة الليبيـة “عبد الحميد دبيبة”، يـوم الخميس أقـال رئيـس حكومـة الوحـدة الوطنيـة الليبيـة “عبد الحميد دبيبة”، يـوم الخميس 77 يوليو/تموز  يوليو/تموز 
20222022، رئيـس مجلـس إدارة المؤسسـة الوطنيـة للنفـط “مصطفـى صنـع اهلل”، وعّيـن “فرحات ، رئيـس مجلـس إدارة المؤسسـة الوطنيـة للنفـط “مصطفـى صنـع اهلل”، وعّيـن “فرحات 
بـن قـدارة” رئيسـًا للمؤسسـة، باإلضافـة إلـى إعـادة تشـكيل مجلـس إدارتهـا، فـي المقابل رفض بـن قـدارة” رئيسـًا للمؤسسـة، باإلضافـة إلـى إعـادة تشـكيل مجلـس إدارتهـا، فـي المقابل رفض 

“صنـع اهلل” هـذه القرارات. “صنـع اهلل” هـذه القرارات. 
يعـد “بـن قـدارة” الـذي شـغل منصب رئيس البنك المركزي الليبي فـي عهد “معمر القذافي”، يعـد “بـن قـدارة” الـذي شـغل منصب رئيس البنك المركزي الليبي فـي عهد “معمر القذافي”، 
أحـد أقـرب الحلفـاء للقائـد العسـكري “خليفـة حفتـر”، وأحـد أعمـدة التحالـف الموالـي لحكومـة أحـد أقـرب الحلفـاء للقائـد العسـكري “خليفـة حفتـر”، وأحـد أعمـدة التحالـف الموالـي لحكومـة 
“فتحـي باشـاغا” المعينـة مـن برلمـان طبـرق، وأفـادت تقاريـر بمفاوضـات قـد جرت بيـن ممثلين “فتحـي باشـاغا” المعينـة مـن برلمـان طبـرق، وأفـادت تقاريـر بمفاوضـات قـد جرت بيـن ممثلين 
عـن “الدبيبـة” و”حفتـر” فـي أبـو ظبـي خـال شـهر يونيو/حزيـران الماضـي، كان “بـن قـدارة” عـن “الدبيبـة” و”حفتـر” فـي أبـو ظبـي خـال شـهر يونيو/حزيـران الماضـي، كان “بـن قـدارة” 

نفسـه أحـد ممثلـي وفـد “حفتـر” التفاوضـي خالهـا.نفسـه أحـد ممثلـي وفـد “حفتـر” التفاوضـي خالهـا.

الحدث

Asbab.com

بين حكومتي “دبيبة” و”باشاغا”  األزمة  بداية  بين حكومتي “دبيبة” و”باشاغا”  في “سياقات” منذ  األزمة  بداية  السابقة في “سياقات” منذ  السابقةتوقعاتنا  أشارت أشارت توقعاتنا 
عبر  النفط  استخدام ساح  إلى  ستلجأ  “باشاغا”  حكومة  أن  إلى  الماضي،  فبراير/شباط  عبر في  النفط  استخدام ساح  إلى  ستلجأ  “باشاغا”  حكومة  أن  إلى  الماضي،  فبراير/شباط  في 
إغاق حقول وموانئ النفط الليبية للحد من قدرات حكومة “دبيبة”،إغاق حقول وموانئ النفط الليبية للحد من قدرات حكومة “دبيبة”، األمر الذي تحقق بالفعل  األمر الذي تحقق بالفعل 
في منتصف أبريل/نيسان الماضي، حيث تم وقف اإلنتاج والتصدير من بعض حقول وموانئ في منتصف أبريل/نيسان الماضي، حيث تم وقف اإلنتاج والتصدير من بعض حقول وموانئ 

النفط في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات “حفتر”.النفط في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات “حفتر”.
تسبب هذا الحصار غير الرسمي في تسبب هذا الحصار غير الرسمي في انخفاضانخفاض إنتاج النفط الليبي من  إنتاج النفط الليبي من 1.21.2 مليون برميل  مليون برميل يومًيا إلى يومًيا إلى 
حوالي حوالي 610610 ألف برميل يوميًا في شهر يونيو/حزيران الماضي، ألف برميل يوميًا في شهر يونيو/حزيران الماضي، بالتبعية تسببت تلك الخطوة  بالتبعية تسببت تلك الخطوة 
إلى  أدى  مما  النفط،  صادرات  عائدات  تقليص  إلى  باإلضافة  والكهرباء،  الوقود  نقص  إلى في  أدى  مما  النفط،  صادرات  عائدات  تقليص  إلى  باإلضافة  والكهرباء،  الوقود  نقص  في 
أواخر  أواخر   الرئيسية  الليبية  المدن  معظم  في  احتجاجات  واندالع  االقتصادية،  األوضاع  الرئيسيةتدهور  الليبية  المدن  معظم  في  احتجاجات  واندالع  االقتصادية،  األوضاع  تدهور 

يونيو/حزيران وأوائل يوليو/تموز الجاري.يونيو/حزيران وأوائل يوليو/تموز الجاري.

التحليل: مناورة “دبيبة” قد تعزز صادرات النفط لكّنها تعيد “حفتر” للواجهة
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https://worldoil.com/news/2022/7/13/political-chaos-in-libya-worsening-a-global-oil-supply-crisis/
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يستهدف “الدبيبة” من تلك الخطوة القيام بمناورة سياسية من خال تعيين أحد المقربين يستهدف “الدبيبة” من تلك الخطوة القيام بمناورة سياسية من خال تعيين أحد المقربين من من 
“حفتر” في منصب رئي س المؤسسة الوطنية للنفط بدال من “صنع اهلل”، مقابل إنهاء “حفتر” “حفتر” في منصب رئي س المؤسسة الوطنية للنفط بدال من “صنع اهلل”، مقابل إنهاء “حفتر” 
لحصار المنشآت النفطية وعودة إنتاج النفط الليبي إلى معدالته الطبيعية، لحصار المنشآت النفطية وعودة إنتاج النفط الليبي إلى معدالته الطبيعية، في حين تظل مسألة في حين تظل مسألة 
تمديد والية “دبيبة” كرئيس للحكومة الليبية غير محسومة،تمديد والية “دبيبة” كرئيس للحكومة الليبية غير محسومة، حيث مازالت المؤشرات ترجح استمرار  حيث مازالت المؤشرات ترجح استمرار 

تحالف “حفتر-باشاغا”.تحالف “حفتر-باشاغا”.
من وجهة نظر “دبيبة”، فإن هذه الخطوة تحقق له أيضا عدة مكاسب أخرى تشمل:من وجهة نظر “دبيبة”، فإن هذه الخطوة تحقق له أيضا عدة مكاسب أخرى تشمل:

أواًل؛ اختراق التحالف الشرقي الداعم لحكومة “باشاغا”، وقطع الطريق على األخير أمام أواًل؛ اختراق التحالف الشرقي الداعم لحكومة “باشاغا”، وقطع الطريق على األخير أمام 
أي محاولة مستقبلية لمنازعة حكومة “دبيبة”،أي محاولة مستقبلية لمنازعة حكومة “دبيبة”، السيما مع تحركات “باشاغا” لكسب حلفاء  السيما مع تحركات “باشاغا” لكسب حلفاء 
النفط  الليبي، مستندا لتحكم حلفائه، خاصة “حفتر”، في عمل حقول وموانئ  الغرب  النفط في  الليبي، مستندا لتحكم حلفائه، خاصة “حفتر”، في عمل حقول وموانئ  الغرب  في 
في شرق ليبيا، كما يطمح “دبيبة” أن يقوده مسار التفاهمات مع “حفتر” إلى تخلي األخير في شرق ليبيا، كما يطمح “دبيبة” أن يقوده مسار التفاهمات مع “حفتر” إلى تخلي األخير 

عن دعم مشروع “باشاغا”.عن دعم مشروع “باشاغا”.
النفط  أسعار  ارتفاع  وسط  الطبيعية  معدالتها  إلى  الليبية  النفط  صادرات  عودة  النفط   أسعار  ارتفاع  وسط  الطبيعية  معدالتها  إلى  الليبية  النفط  صادرات  عودة  ثانيًا؛ثانيًا؛ 
العالمية من شأنها أن تسهم في تحسن األوضاع االقتصادية للباد، وتهدئة غضب الليبيين، العالمية من شأنها أن تسهم في تحسن األوضاع االقتصادية للباد، وتهدئة غضب الليبيين، 
األمر الذي يجنب الجميع احتماالت تفجر االحتجاجات الشعبية بصورة يعجز الوضع األمني الهش األمر الذي يجنب الجميع احتماالت تفجر االحتجاجات الشعبية بصورة يعجز الوضع األمني الهش 

في السيطرة عليها.في السيطرة عليها.
لكن في المقابل، يواجه “دبيبة” عدة مخاطر بسبب تلك الخطوة البراغماتية؛ حيث لكن في المقابل، يواجه “دبيبة” عدة مخاطر بسبب تلك الخطوة البراغماتية؛ حيث إن التفاهم إن التفاهم 
مع “حفتر” سيؤدي إلى انقسام في القاعدة الشعبية الموالية لحكومة “دبيبة” في طرابلس مع “حفتر” سيؤدي إلى انقسام في القاعدة الشعبية الموالية لحكومة “دبيبة” في طرابلس 
الليبي  الغرب  في  له  الداعمة  المسلحة  المجموعات  بين  انقسام  ذلك،  من  واألهم  الليبي ومصراته،  الغرب  في  له  الداعمة  المسلحة  المجموعات  بين  انقسام  ذلك،  من  واألهم  ومصراته، 
عموما، عموما، والتي ترى مواجهة “حفتر” عاما رئيسيا موحدا للمعسكر الغربي، وهو ما يهدد بإضعاف والتي ترى مواجهة “حفتر” عاما رئيسيا موحدا للمعسكر الغربي، وهو ما يهدد بإضعاف 

قاعدة التأييد المحلية التي يستند إليها. قاعدة التأييد المحلية التي يستند إليها. 
كما أن المقابل الذي قدّمه “حفتر” مازال غامضا حتى اآلن، بما يوحي وكأن “دبيبة” لم يحصل كما أن المقابل الذي قدّمه “حفتر” مازال غامضا حتى اآلن، بما يوحي وكأن “دبيبة” لم يحصل 
في المقابل على شيء، حيث لم يتسلم مثا دواوين الحكومة في الشرق أو الجنوب الليبي، كما في المقابل على شيء، حيث لم يتسلم مثا دواوين الحكومة في الشرق أو الجنوب الليبي، كما 
لم يتغير الموقف السياسي المنقسم بين حكومته وبين حكومة مكلفة من البرلمان في الشرق، لم يتغير الموقف السياسي المنقسم بين حكومته وبين حكومة مكلفة من البرلمان في الشرق، 

وليس من المستبعد أن تكون هذه الخطوة محل تنسيق بين “باشاغا” و”حفتر”.وليس من المستبعد أن تكون هذه الخطوة محل تنسيق بين “باشاغا” و”حفتر”.
الوطنية  المؤسسة  المسؤول عن  الجانب اآلخر؛ إن وجود أحد حلفاء “حفتر” في موقع  الوطنية في  المؤسسة  المسؤول عن  الجانب اآلخر؛ إن وجود أحد حلفاء “حفتر” في موقع  في 
للنفط، سيمكن الجنرال الليبي من زيادة نفوذه المباشر بشكل كبير على إنتاج النفط في ليبيا، مما للنفط، سيمكن الجنرال الليبي من زيادة نفوذه المباشر بشكل كبير على إنتاج النفط في ليبيا، مما 
سيؤدي إلى سيؤدي إلى زيادة قدرة “حفتر” على استخدام صادرات النفط كأداة سياسية،زيادة قدرة “حفتر” على استخدام صادرات النفط كأداة سياسية، وعلى الرغم من  وعلى الرغم من 
أن مؤسسة النفط ال تتحكم في توجيه العملية المالية،أن مؤسسة النفط ال تتحكم في توجيه العملية المالية، ليس من المستبعد أن تشمل تفاهمات  ليس من المستبعد أن تشمل تفاهمات 
“دبيبة - حفتر” منح مزايا مالية لألخير عبر الحكومة الليبية؛ “دبيبة - حفتر” منح مزايا مالية لألخير عبر الحكومة الليبية؛ في ظل معاناة “حفتر” مؤخرا من في ظل معاناة “حفتر” مؤخرا من 

أزمة مالية خانقة، وعدم قدرته على االنتظام في سداد رواتب قواته.أزمة مالية خانقة، وعدم قدرته على االنتظام في سداد رواتب قواته.
من جهة أخرى؛من جهة أخرى؛ تفيد هذه الخطوة معسكر “حفتر” كونها تدشن لنفوذ محتمل أوسع في  تفيد هذه الخطوة معسكر “حفتر” كونها تدشن لنفوذ محتمل أوسع في 
مؤسسات الحكومة األخرى،مؤسسات الحكومة األخرى، يتكامل مع نفوذه الميداني العسكري في عدة مناطق، حيث تشير  يتكامل مع نفوذه الميداني العسكري في عدة مناطق، حيث تشير 
معطيات “أسباب” إلى أن “حفتر” يتفاوض مع “دبيبة” حول الشركة العامة للكهرباء لتغيير مجلس معطيات “أسباب” إلى أن “حفتر” يتفاوض مع “دبيبة” حول الشركة العامة للكهرباء لتغيير مجلس 

إدارتها، وربما أيضا المؤسسة الليبية لاستثمار، والتي تمثل ذراعا اقتصاديا مهما وحساسا.إدارتها، وربما أيضا المؤسسة الليبية لاستثمار، والتي تمثل ذراعا اقتصاديا مهما وحساسا.

التحليل: مناورة “دبيبة” قد تعزز صادرات النفط لكّنها تعيد “حفتر” للواجهة
يتبع:



السياسية  األزمات  للنفط في تخطي  الوطنية  المؤسسة  رئاسة  السياسية نجح “صنع اهلل” منذ توليه  األزمات  للنفط في تخطي  الوطنية  المؤسسة  رئاسة  نجح “صنع اهلل” منذ توليه 
المختلفة التي عصفت بليبيا، وظلت المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة مستقلة بصورة معقولة، المختلفة التي عصفت بليبيا، وظلت المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة مستقلة بصورة معقولة، 
دون أن تتعرض للتقسيم بين األطراف المتصارعة، دون أن تتعرض للتقسيم بين األطراف المتصارعة، وهو المبرر الذي يستند إليه “صنع اهلل” ويراهن وهو المبرر الذي يستند إليه “صنع اهلل” ويراهن 
أنه سيجلب له دعما قويا من شركات النفط الكبرى العاملة في ليبيا، والتي تتطلب مصالحها بقاء أنه سيجلب له دعما قويا من شركات النفط الكبرى العاملة في ليبيا، والتي تتطلب مصالحها بقاء 
مؤسسة النفط الوطنية بعيدة عن االنقسام السياسي في البالد،مؤسسة النفط الوطنية بعيدة عن االنقسام السياسي في البالد، وعلى الرغم من قيام قوة  وعلى الرغم من قيام قوة 
تابعة لحكومة “الدبيبة” باقتحام مقر المؤسسة الوطنية وإعان تسلم الرئيس الجديد للمؤسسة تابعة لحكومة “الدبيبة” باقتحام مقر المؤسسة الوطنية وإعان تسلم الرئيس الجديد للمؤسسة 

مهامه، ال يزال من غير المرجح أن يستسلم “صنع اهلل” لقرار “الدبيبة”.مهامه، ال يزال من غير المرجح أن يستسلم “صنع اهلل” لقرار “الدبيبة”.
المتحدة  الواليات  العالمية،  النفط  أسواق  تشهدها  التي  االضطرابات  تمنع  المتحدة أن  الواليات  العالمية،  النفط  أسواق  تشهدها  التي  االضطرابات  تمنع  أن  المرجح  المرجح من  من 
عن  للتراجع  “دبيبة”  على  حقيقية  ضغوط  ممارسة  أو  عن ،  للتراجع  “دبيبة”  على  حقيقية  ضغوط  ممارسة  أو  اهلل”،  لـ”صنع  داعم  موقف  اتخاذ  اهلل”من  لـ”صنع  داعم  موقف  اتخاذ  من 
قراره؛ وذلك ألن استقرار ونشاط قطاع النفط الليبي سيسهم في تخفيض األسعار العالمية، أي قراره؛ وذلك ألن استقرار ونشاط قطاع النفط الليبي سيسهم في تخفيض األسعار العالمية، أي 
الليبي، وفي ظل تمتع حكومة “دبيبة”  النفط  األولوية ستكون الستئناف وانتظام صادرات  الليبي، وفي ظل تمتع حكومة “دبيبة” أن  النفط  األولوية ستكون الستئناف وانتظام صادرات  أن 
باالعتراف الدولي، فإن قدرته على فرض أمر واقع بالتعاون مع “حفتر” تجعل من فرص “صنع باالعتراف الدولي، فإن قدرته على فرض أمر واقع بالتعاون مع “حفتر” تجعل من فرص “صنع 

اهلل” محدودة.اهلل” محدودة.

ص 03

ســـيـــاقـــات

يتبع:
التحليل: مناورة “دبيبة” قد تعزز صادرات النفط لكّنها تعيد “حفتر” للواجهة

عمر  وإطالة  الليبي،  النفط  لصادرات  سريع  استئناف  إلى  “الدبيبة”  خطوة  تؤدي  عمر قد  وإطالة  الليبي،  النفط  لصادرات  سريع  استئناف  إلى  “الدبيبة”  خطوة  تؤدي  قد 
حكومته، وإضعاف قدرة “باشاغا” على تحديها؛ إال إنها حكومته، وإضعاف قدرة “باشاغا” على تحديها؛ إال إنها ال تخلق استقرارا على المدى البعيد ال تخلق استقرارا على المدى البعيد 
نفوذه في  من  وتزيد  النفط كسالح سياسي،  استخدام  على  “حفتر”  قدرة  من  تزيد  نفوذه في ألنها  من  وتزيد  النفط كسالح سياسي،  استخدام  على  “حفتر”  قدرة  من  تزيد  ألنها 
مؤسسات الحكومة، كما أنها ال تأتي ضمن تسوية سياسية كاملة تنهي الصراع طويل األمد مؤسسات الحكومة، كما أنها ال تأتي ضمن تسوية سياسية كاملة تنهي الصراع طويل األمد 
بين الجانبين؛ حيث ال يبدو أن أي من الطرفين قد تخلى عن مشروعه األساسي، بينما يراهن بين الجانبين؛ حيث ال يبدو أن أي من الطرفين قد تخلى عن مشروعه األساسي، بينما يراهن 

أكثر على إمكانية خداع الطرف اآلخر واستدراجه وليس التحالف معه.أكثر على إمكانية خداع الطرف اآلخر واستدراجه وليس التحالف معه.
الليبي،  والغرب  الشرق  بين  عميقة  مازالت  االنقسامات  فإن  الصفقة،  هذه  من  الليبي، وبالرغم  والغرب  الشرق  بين  عميقة  مازالت  االنقسامات  فإن  الصفقة،  هذه  من  وبالرغم 
يواكبها مزيد من التنازع الداخلي بين حلفاء الشرق بعضهم وبعض، وحلفاء الغرب أيضا، يواكبها مزيد من التنازع الداخلي بين حلفاء الشرق بعضهم وبعض، وحلفاء الغرب أيضا، كما كما 
أن غياب أجندة إقليمية ودولية واحدة تجاه الملف الليبي، يوفر لألطراف المحلية دائما فرص أن غياب أجندة إقليمية ودولية واحدة تجاه الملف الليبي، يوفر لألطراف المحلية دائما فرص 
المناورة واالستفادة من تعارض المصالح الخارجية، لذلك؛ فإن التفاهمات السياسية المحلية المناورة واالستفادة من تعارض المصالح الخارجية، لذلك؛ فإن التفاهمات السياسية المحلية 
ستظل هشة تماما مثل الوضع األمني، ومن ثم؛ تظل احتماالت تجدد العنف وعدم االستقرار ستظل هشة تماما مثل الوضع األمني، ومن ثم؛ تظل احتماالت تجدد العنف وعدم االستقرار 

واحدة من مكونات المشهد السياسي الليبي في المدى المنظور.واحدة من مكونات المشهد السياسي الليبي في المدى المنظور.
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