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ــة،  ــاح الخوج ــد الفت ــة، عب ــة املدني ــر الخدم ــن وزي ــد أعل فق
ــد،  ــوق أجدي ــد معت ــرة، أجدي ــؤون الهج ــة لش ــر الدول ووزي
ووزيــر الدولــة لشــؤون املهجريــن وحقــوق اإلنســان، القائــم 
أيضــاً بأعــال وزيــر الرتبيــة والتعليــم، أحمــد فــراج بوخــزام، 
عــن اســتقالتهم مــن حكومــة الدبيبــة، يف خطــوة رمبــا تــؤدي 
إىل تصــدع حكومــة الوحــدة الوطنيــة وانهيارهــا، خاصــًة حــال 

ــارص الحكومــة. ــة لعن اســتمرت االســتقاالت املتتالي

سياق مأزوم
ــن  ــراع ب ــق بال ــا يتعل ــة في ــا تطــورات متالحق تشــهد ليبي
ــى  ــه ع ــن عرض ــا ميك ــو م ــاغا، وه ــة وباش ــي الدبيب حكومت

ــايل: ــو الت النح

ــة  ــدة الوطني ــة الوح ــهدت حكوم ــة: ش ــات داخلي 1- تصدع
ــتقاالت  ــن االس ــة م ــي جمل ــان الليب ــل الربمل ــن قب ــة م املقال
املتتاليــة خــالل الفــرتة األخــرة، إذ مل يتوقــف األمــر عــى 
عــدد مــن الــوزراء داخــل حكومــة الدبيبــة، بــل تطــور األمــر 

ــل وزارة  ــرار وكي ــوزارات، عــى غ ــن وكالء ال ــدداً م ليشــمل ع
املاليــة لشــؤون املؤسســات، عــى الطابــوين، وكــذا وكيــل 
ــدي  ــر، امله ــط والتطوي وزارة الحكــم املحــي لشــؤون التخطي
شــعيب الســعيطي، ووكيلــة وزارة االقتصــاد والتجــارة للشــؤون 
التجاريــة، ســهيلة بوشــيحة، ووكيــل وزارة العــدل لشــؤون 
حقــوق اإلنســان، خالــد نجــم، باإلضافــة إىل وكيــل وزارة 

ــدان. ــد بري ــد محم ــر، خال ــكان والتعم اإلس

ــة  ــن داخــل حكوم ــوزراء اآلخري ــن ال ــدد م ــن ع ــا أعل ك
ــم  ــة عــن اســتعدادهم للتخــي عــن مناصبه الوحــدة الوطني
ــدة، برئاســة فتحــي باشــاغا،  ــة الجدي ــح أعضــاء الحكوم لصال
ــاالت  ــؤرش الحت ــوة ت ــل، يف خط ــد محتم ــب أي تصعي لتجن
تصــدع حكومــة الدبيبــة، ومــن ثــم تراجــع رشعيتهــا الداخليــة 

ــة. ــة، ويرجــح كفــة باشــاغا خــالل الفــرتة املقبل والخارجي

ــة يف  ــة األممي ــة وشــيكة: عــربت البعث 2- تجنــب حــرب أهلي
ــي  ــر الت ــا إزاء التقاري ــارس الجــاري، عــن قلقه ــا، يف 10 م ليبي
أشــارت إىل تحــرك قوافــل كبــرة مــن العنــارص املســلحة صوب 
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أعلــن بعــض أعضــاء حكومــة الوحــدة الوطنيــة المقالــة مــن قبــل البرلمــان الليبــي، فــي 10 مــارس، عــن 
اســتقالتهم مــن حكومــة عبــد الحميــد الدبيبــة، واحتــرام القــرارات الصــادرة عــن مجلــس النــواب الليبــي 

بتكليــف حكومــة جديــدة، برئاســة فتحــي باشــاغا. 

انفــراط العقــد: دالالت اســتقالة عــدد مــن أعضــاء حكومــة الدبيبــة الليبيــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1496، 19 مــارس 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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العاصمــة طرابلــس، حيــث أملــح عــدد مــن التقاريــر إىل تحــرك 
ــدة، فتحــي  ــة الجدي ــس الحكوم ــة لرئي ــوات عســكرية تابع ق
ــة،  ــه والزاوي ــي مرات ــن مدينت ــة، م ــاه العاصم ــاغا، باتج باش

للتمهيــد لتســلم الحكومــة مهامهــا بشــكل رســمي. 

وأثــار ذلــك املخــاوف مــن حــدوث مواجهــات مســلحة بــن 
القــوات التابعــة لباشــاغا وتلــك التابعــة للدبيبــة. األمــر الــذي 
كان ميكــن أن يدفــع ليبيــا نحــو حــرب أهليــة جديــدة، غــر أن 
القــوات التابعــة لباشــاغا تراجعــت يف النهايــة، وتجنبــت املــي 
ــب  ــتجابة ملطال ــك اس ــة، وذل ــو العاصم ــا نح ــاً يف طريقه قدم

بعــض الفواعــل اإلقليميــة والدوليــة.

3- تحــركات أمريكيــة مكثفــة: أعلــن الســفر األمريــي لــدى 
ــه تواصــل مــع رئيــس الحكومــة  ــد، أن ــا، ريتشــارد نوريالن ليبي
الليبيــة الجديــدة، فتحــي باشــاغا، وطلــب منــه تجنــب إحداث 
أي تصعيــد عســكري. وأشــاد الســفر األمريــي بالــدور الــذي 
يقــوم بــه باشــاغا يف تهدئــة التوتــر القائــم، ومحاولــة حلحلــة 
الخالفــات املتفاقمــة عــرب الحــوار، كــا عمــد نورالنــد إىل 
عقــد مشــاورات مــع مختلــف األطــراف الداخليــة، يف محاولــة 

للتوصــل إىل تهدئــة للتوتــرات القامئــة.

دالالت مهمة
تشــر املتغــرات التــي يشــهدها امللــف الليبــي إىل جملــة مــن 

الــدالالت املهمــة، ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- اعــراف ضمنــي بحكومــة باشــاغا: أشــارت بعــض التقاريــر 
ــن وزراء  ــدد م ــا ع ــدم عليه ــي أق ــوة الت ــة إىل أن الخط الدولي
الدبيبــة تعكــس إدراكهــم بــأن موازيــن القــوى يف الداخل باتت 
متيــل بقــوة لصالــح باشــاغا، خاصــًة أن الدعــم الــدويل واألممــي 
إلجــراء مباحثــات مبــارشة بــن الدبيبــة وباشــاغا يعكــس 
اعرتافــاً ضمنيــاً مــن قبــل هــذه األطــراف بحكومــة األخــر، مــا 
قــد يــؤرش إىل وجــود ضغوطــات دوليــة عــى الدبيبــة لتســليم 

الســلطة بشــكل ســلمي لباشــاغا.

ــركات  ــاك تح ــظ أن هن ــة: يالح ــات الدبيب ــك تحالف 2- تفكي
داخليــة يقــوم بهــا بعــض األطــراف الليبيــة لخلخلــة حكومــة 
الدبيبــة ذاتيــاً، وذلــك مــن خــالل التواصــل مــع أعضــاء حكومة 
الوحــدة الوطنيــة إلقناعهــم بــرورة التنحي وتقديم االســتقالة 
بشــكل طوعــي، لتجنــب االنــزالق إىل حــرب أهليــة جديــدة. 

وتشــر هــذه التقديــرات إىل أن األبعــاد القبليــة والجهويــة 
ميكــن أن تســهم بشــكل كبــر يف هــذه التحــركات، فضــالً عــن 
شــبكة العالقــات الواســعة التــي يحظــى بهــا باشــاغا يف غــرب 
ــرتة  ــر أن الف ــا. ويف هــذا الســياق، رجحــت بعــض التقاري ليبي
ــل  ــتقاالت داخ ــن االس ــداً م ــدداً جدي ــهد ع ــا تش ــة رمب املقبل
حكومــة الدبيبــة، ومــن املرشــحن لذلــك وزيــر الداخليــة، بــل 

أن بعــض امليليشــيات قــد تتخــى عــن دعمهــا للدبيبــة، خاصــًة 
ــح هــي املحــدد األهــم يف تحريــك هــذه  يف ظــل بقــاء املصال

امليليشــيات.

3- وســاطة إقليميــة ودوليــة: هنــاك مســاٍع مكثفــة مــن أجــل 
عقــد مشــاورات مشــرتكة بــن باشــاغا والدبيبــة خــالل الفــرتة 
ــد  ــن ق ــر إىل أن الطرف ــا أملحــت بعــض التقاري ــة، وبين املقبل
عقــدا بالفعــل اجتاعــاً مشــرتكاً يف أنقــرة، يف 13 مــارس الجاري، 

بيــد أن الدبيبــة نفــى هــذا األمــر يف وقــت الحــق. 

وأشــارت تقاريــر أخــرى إىل أن الواليــات املتحــدة تســتعد 
ــام  ــة وباشــاغا خــالل األي ــن الدبيب ــارش ب ــاع مب ــم اجت لتنظي
املقبلــة يف املغــرب، ورمبــا يشــهد هــذا االجتــاع حضــور رئيــس 
الربملــان الليبــي، عقيلــة صالــح، غــر أن مثــة تقديــرات أخــرى 
اســتبعدت هــذا األمــر. ويف املقابــل، أشــار تقريــر صــادر عــن 
وكالــة “نوفــا” اإليطاليــة، إىل أن اللقــاء املبــارش الــذي كان 
مزمعــاً عقــده بــن باشــاغا والدبيبــة قــد تأجــل ملعارضــة بعــض 

القــوى اإلقليميــة لــه.

ارتدادات محتملة
التطــورات  تفرزهــا  أن  ميكــن  محتملــة  انعكاســات  مثــة 
املتالحقــة التــي يشــهدها امللــف الليبــي، والتــي ميكــن عرضهــا 

ــايل: ــو الت ــى النح ع

1- رفــض الدبيبــة الوســاطة الركيــة: باتــت تركيــا تواجــه 
ــرذم  ــة الت ــتمرار حال ــل اس ــا، يف ظ ــة يف ليبي ــارات صعب خي
والتصعيــد الداخليــة بــن باشــاغا والدبيبــة، خاصــة أن الرجلــن 
مقربــن منهــا، ويبــدو أن أنقــرة تخــى مــن أن انحيازهــا ألحــد 
الطرفــن، ســوف ينتقــص مــن نفوذهــا لــدى القــوى الداعمــة 

لــه يف غــرب ليبيــا.

ــن  ــاطة ب ــت الوس ــة، عرض ــذه املعضل ــرة ه ــب أنق ولتجن
ــارت  ــا، وأش ــة بينه ــة توافقي ــاد صيغ ــة، إليج ــاغا والدبيب باش
هــذه التقاريــر إىل وجــود موافقــة مبدئيــة مــن قبــل باشــاغا 
ــرب هــذه  ــة اعت ــد أن الدبيب ــرتيك للوســاطة، بي عــى املقــرتح ال
الوســاطة الرتكيــة تعــرب ضمنيــاً عــن االعــرتاف بحكومة باشــاغا، 
وهــو مــا دفعه لرفضهــا والتلويــح بإمكانية التصعيد العســكري 

لصــد أي تحــركات محتملــة لباشــاغا.

2- تدخــل أمريــي أكــر حزمــاً: يبــدو أن التحــركات امليدانيــة 
التــي قامــت بهــا العنارص املســلحة التابعة لباشــاغا أثــارت قلق 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، خاصــًة فيــا يتعلــق باحتــاالت 
تأثــر ذلــك عــى إمــدادات النفــط مــن ليبيــا، يف الوقــت الــذي 
تســعى فيــه واشــنطن لتقليــل االعتــاد األورويب عــى النفــط 
والغــاز الــرويس، وهــو مــا دفعهــا إىل التحــرك العاجــل للتوصــل 
إىل تســوية تســهم يف تهدئــة األوضــاع الداخليــة، وهــو مــا عــرب 
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ــا، ريتشــارد نوريالنــد، والــذي  عنــه الســفر األمريــي لــدى ليبي
أشــار إىل أنــه عقــد مشــاورات مــع باشــاغا والدبيبــة، وأنهــا عــربا 
عــن اســتعدادها إلجــراء محادثــات مشــرتكة مــن خالل وســاطة 

األمــم املتحــدة.

وتســعى الواليــات املتحــدة لطــرح صيغــة توافقيــة يف ليبيــا، 
ملحاولــة تســوية الــراع الراهــن، وعرضهــا عــى القــوى اإلقليمية 
ــا  ــوم به ــي يق ــارة الت ــذا الزي ــر ه ــا يف ــا، ورمب ــة يف ليبي الفاعل
الســفر األمريــي لــدى ليبيــا، ريتشــارد نورالنــد، إىل القاهــرة يف 

14 مــارس الجــاري.

3- احتــاالت رضــوخ الدبيبــة للضغوطــات: أشــارت بعــض 
ــا  ــياً، رمب ــاً وسياس ــة، ميداني ــات الراهن ــرات إىل أن املعطي التقدي
تدفــع الدبيبــة للقبول بتســليم الســلطة بشــكل ســلمي لحكومة 
باشــاغا، بــل أن بعــض التقاريــر أشــارت إىل أن الواليــات املتحــدة 
أبلغــت الدبيبة بشــكل مبــارش بضعــف موقفــه ورضورة التنحي، 
غــر أنــه حتــى اآلن ال توجــد تأكيــدات تدعــم هــذه اإلرهاصــات. 

ــب أي  ــي الراغــب يف تجن ــدويل واإلقليم ــف ال ونظــراً للموق
تصعيــد محتمــل، فضــالً عــن تبنــي غالبيــة الفواعــل السياســية 
واألمنيــة يف الغــرب الليبــي للموقــف ذاتــه، مبــا يف ذلــك مراتــه 

وطرابلــس، رمبــا يدفــع الدبيبــة ملحاولــة تقليــل حجــم خســائره 
وقبــول الخــروج اآلمــن مــع الحصــول عــى ضانــات متكنــه مــن 
الرتشــح يف االنتخابــات املقبلــة، وعــدم مالحقتــه قضائيــاً بســبب 
شــبهات الفســاد التــي تواجهــه، ورمبــا يدعــم هــذا الطــرح 
التريحــات األخــرة التــي أطلقهــا نوريالنــد يف 15 مــارس، والتي 
أكــد خاللهــا عــدم وجــود نيــة لــدى واشــنطن للتمديــد لحكومــة 
الدبيبــة، مشــراً إىل أنــه مبجــرد تشــكيل حكومــة موحــدة فــإن 

الواليــات املتحــدة مســتعدة لدعمهــا.

ويف الختــام، يالحــظ أنــه عــى الرغــم مــن الرتاجــع النســبي 
ــتحالة  ــي اس ــذا ال يعن ــإن ه ــلحة، ف ــات املس ــيناريو املواجه لس
حــدوث هــذا األمر بشــكل تــام، يف ظــل اســتمرار متســك الدبيبة، 
حتــى اآلن، باالســتمرار يف الســلطة، لكــن رمبــا تلعــب التحــركات 
ــات  ــة الخالف ــياً يف حلحل ــدة دوراً رئيس ــات املتح ــة للوالي الراهن
القامئــة، خاصــًة إذا مــا نجــح باشــاغا يف تقديــم ضانــات تتعلــق 
بالقلــق األمريــي مــن الــدور الــرويس املتنامــي يف ليبيــا، ويف هــذا 
اإلطــار ميكــن أن متثــل ورقــة االســتقاالت املتتاليــة أحــد األدوات 
الهامــة للضغــط عــى الدبيبــة مــن أجــل قبــول ســيناريو الخروج 

اآلمــن.
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