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استعداد باشاغا لدخول طرابلس
شــهدت ليبيــا مــؤرشات مهمــة بشــأن تنامــي احتــاالت 
دخــول باشــاغا إىل طرابلــس، والتــي ميكــن عرضهــا عــى 

ــايل: ــو الت النح

1- اجتامعــات تونــس: عقــد باشــاغا مؤخــراً اجتاعــات 
مكثفــة يف مقــر إقامتــه يف تونــس، حيــث التقــى بعــدد مــن 
ــة،  ــة املقال ــوزراء املســتقيلني مــن حكومــة الوحــدة الوطني ال
برئاســة عبدالحميــد الدبيبــة، منهــم وزيــر االقتصــاد والتجارة، 
ــي  ــاء مجل ــن أعض ــدد م ــة إىل ع ــج، باإلضاف ــد الحوي محم
النــواب والدولــة الليبيــني، فضــاً عــن وزراء ليبيــني ســابقيني.

ــل  ــرى، يف 14 أبري ــات أخ ــاغا اجتاع ــد باش ــك، عق كذل
ــه،  ــن مرصات ــكريني م ــادة العس ــن الق ــدد م ــع ع ــاري، م الج
ــوة “166”،  ــم ق ــان، زعي ــد الحص ــن ومحم ــرار كل م ــى غ ع
ومختــار الجحــاوي، زعيــم قــوة مكافحــة اإلرهــاب، ومحمــد 
الخباشــة وعبدالســام عليلــش، وهــو مــا أعقبهــا صــدور 

بيــان تلفزيــوين مشــرك جمــع عليــش والحصــان والجحــاوي، 
ــة وباشــاغا إىل إبقــاء الــرصاع يف شــكله  دعــو كل مــن الدبيب
الســيايس. وأشــارت بعــض التقديرات إىل أن هــذه االجتاعات 
تســتهدف التوصــل إىل صيغــة توافقيــة بــني القــوى السياســية 
واألمنيــة تضمــن لباشــاغا دخــول طرابلــس مــن دون الدخــول 

ــات مســلحة. يف صدام

2- دعــم ميليشــيات مرصاتــة لباشــاغا: عكســت اجتاعــات 
باشــاغا مــع عــدد مــن القيــادات العســكرية ملدينــة مرصاتــه 
ــه، خاصــًة، أن هــذه  ــادات ل يف تونــس عــن دعــم هــذه القي
القيــادات كانــت قــد اجتمعــت يف وقــت ســابق، مــع الدبيبــة، 
ــب أي مواجهــات عســكرية  ــه بــرورة التنحــي لتجن وطالبت

واســعة غــر محســوبة العواقــب.

وتجــدر اإلشــارة إىل أهميــة البعــد امليليشــياوي يف حســم 
ــر  ــبي األك ــوزن النس ــز ال ــن، ويرتك ــيايس الراه ــرصاع الس ال
لهــذه امليليشــيات يف ثــاث مــدن رئيســية بغــرب ليبيــا، هــي 
طرابلــس ومرصاتــه والزاويــة. ويتســم موقــف امليليشــيات يف 
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تعــددت التقاريــر التــي أشــارت إلــى أن رئيــس الحكومــة الليبيــة الجديــدة، فتحــي باشــاغا، ســيحاول دخــول 
العاصمــة الليبيــة طرابلــس خــال األيــام المقبلــة، مــن خــال معبــر “الذهبيــة – وازن” عنــد الحــدود الليبيــة 
– التونســية، وذلــك فــي أعقــاب االجتماعــات التــي عقدهــا باشــاغا، فــي 14 أبريــل 2022، مــع عــدد مــن 

قيــادات مصراتــه فــي تونــس، مــا تمخــض عنــه تحــركات موازيــة مــن الدبيبــة لمنــع ذلــك.

ضغــوط متصاعــدة: فــرص نجــاح باشــاغا فــي دخــول طرابلــس باســتخدام النفــط والميليشــيات، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1531، 23 
أبريــل 2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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طرابلــس بالتــرذم واالنقســام، إذ تدعــم قــوة دعم االســتقرار 
الدبيبــة، مقابــل دعــم ميليشــيات أخــرى باشــاغا عــى غــرار 
قــوة الــردع الخاصــة ومكافحــة اإلرهــاب التــي يقودهــا، 
ــراً  ــف كث ــذي ال يختل ــف ال ــو املوق ــرؤوف كاره، وه ــد ال عب
ــوة  ــا ق ــني، ه ــني محوريت ــن قوت ــي تتضم ــة، والت يف الزاوي
ــي  ــرون، والت ــد بح ــا محم ــي يقوده ــة، الت ــث الجنائي املباح
تعــد أقــرب نســبياً للدبييــة، وتحالــف قــوة دعــم االســتقرار 

ــف باشــاغا.  ــي تدعــم موق ــة 155، الت والكتيب

ــال  ــاد خ ــه بالحي ــف يف مرصات ــم املوق ــل، يتس يف املقاب
ــس  ــا يف تون ــض قادته ــاع بع ــد أن اجت ــة، بي ــرة املاضي الف
مــع باشــاغا يــؤرش لتغــرات مهمــة يف موقــف املدينــة، لــذا، 
فــإذا مــا قــررت هــذه القيــادات اتخــاذ موقــف واضــح بدعــم 
ــر ســينعكس  ــإن هــذا األم ــاغا، وهــو املســار املرجــح، ف باش
عــى ميليشــيات طرابلــس والزاويــة، الداعمــة للدبيبــة، وقــد 

ــه. ــا للتخــي عن يدفعه

ــة  ــد كتيب ــس: حــذر قائ ــم ميليشــيات طرابل 3- تخلخــل دع
القــوة الثامنــة )النــوايص(، مصطفــى قــدورة، كاً مــن الدبيبــة 
ــرى،  ــرة أخ ــرب م ــل الح ــعال فتي ــب إش ــن عواق ــاغا م وباش
داعيــاً كل القــوى األمنيــة اللتــزام الحيــاد تجــاه الــرصاع 
الســيايس الراهــن وعــدم اإلنجــرار وراء أي طــرف، وذلــك 
ــة النــوايص، تعــد مــن امليليشــيات  عــى الرغــم مــن أن كتيب

ــة. ــة الدبيب ــة بحكوم ــوزارة الداخلي ــة ل ــية التابع الرئيس

كــا عكــس ترصيــح عميــد بلــدة نالــوت، عبــد الوهــاب 
الحجــام، بــأن القيــادي العســكري بحكومــة الدبيبــة ومديــر 
حــاول  الجويــي،  أســامة  بهــا،  العســكرية  االســتخبارات 
تأمــني دخــول باشــاغا إىل طرابلــس عــر الحــدود التونســية، 
ــع  ــة م ــات الدبيب ــى تحالف ــر ع ــاغا يف التأث ــاح باش ــن نج ع
ميليشــيات طرابلــس، مبــا ميهــد البــاب لــأول لتســلم الســلطة 

ــة. ــرة املقبل خــال الف

4- الضغــط عــى الغــرب بورقــة النفــط: أعلنــت عــدة قبائــل 
مــن مدينــة الزويتينيــة، بــرق ليبيــا، يف 16 أبريــل الجــاري، 
ــول  ــة والحق ــاء املدين ــن مين ــط م ــر النف ــف تصدي ــن وق ع
الدبيبــة ومتســكه  اســتمرار  عــى  اعراضــاً  لهــا،  التابعــة 
ــط يف 18  ــة للنف ــة الوطني ــن املؤسس ــل أن تعل ــلطة، قب بالس
أبريــل الجــاري، حالــة القــوة القاهــرة يف املينــاء، والــذي يعــد 
ــي،  ــا النفط ــاج ليبي ــع إنت ــوايل رب ــر ح ــن تصدي ــؤول ع مس
ــا  ــو م ــاً، وه ــل يومي ــون برمي ــوايل 1.2 ملي ــغ ح ــذي يبل وال
أعقبهــا مــن خطــوات ماثلــة مــن قبــل مدينــة أوبــاري 

ــا. ــة برقه ــطها، والحريق ــة بوس ــا، والريق ــوب ليبي بجن

ــط، يف  كذلــك، أعلنــت املؤسســة الوطنيــة الليبيــة للنف
ــل  ــط يف حق ــاج النف ــة إنت ــل عملي ــاري، تعط ــل الج 17 أبري
الفيــل بجنــوب البــاد، بســبب ضغــط محتجــني إليقــاف 
عمليــة اإلنتــاج. وأدى توقــف اإلنتــاج يف حقــل الفيــل ومينــاء 

الزويتينيــة إىل توقــف تدريجــي يف عــدة حقــول نفطيــة أخرى 
يف ليبيــا، عــى غــرار حقــول االنتصــار والنخلــة والنافــورة 

ــل. والطف

ــا، يف 18  ــط يف ليبي ــة للنف ــة الوطني ــت املؤسس ــا أعلن ك
أبريــل الجــاري، القــوة القاهــرة أيضــاً يف حقــل الــرارة، 
الحقــل األكــر يف البــاد، وأدى التوقــف املتزايــد للحقــول 
ــاج  ــة إىل خســارة نحــو نصــف اإلنت ــة الليبي ــئ النفطي واملوان
الليبــي اليومــي مــن النفــط، املقــدر بنحــو 600 ألــف برميــل 

ــة. ــام املقبل ــال األي ــادة خ ــة للزي ــاً مرجح يومي

وعكســت عمليــات إغــاق الحقــول واملوانــئ النفطيــة يف 
ــة  ــوى املوالي ــض الق ــب بع ــن جان ــاوالت م ــا وجــود مح ليبي
ــا  ــادة ضغوطه ــة لزي ــوى الغربي ــع الق ــرك لدف ــاغا للتح لباش
عــى الدبيبــة لاســتقالة، خاصــًة يف ظــل أزمــة الطاقــة التــي 
تعــاين منهــا القــوى األوروبيــة، والتــي ســتتأثر عــى األغلــب 
ــر  ــف تصدي ــا أن توق ــي، ك ــاج الليب ــض يف اإلنت ــأي تخفي ب
النفــط ســوف يؤثــر عــى األمــوال التــي تحصــل عليهــا 
حكومــة الدبيبــة، ومــن ثــم تراجــع قدرتــه عــى ضــان والء 

ــه.  امليليشــيات ل

تمسك الدبيبة بطرابلس
ــة  ــادة ملحاول ــوات مض ــدة خط ــي ع ــة، إىل تبن ــد الدبيب عم
عرقلــة خطــوة دخــول باشــاغا لطرابلــس، ميكــن عــرض هــذه 

ــي: ــا ي التحــركات في

1- محاولــة التنســيق مــع تونــس: أعلــن مكتــب الدبيبــة إىل 
أن األخــر قــد عقــد اجتاعــاً، يف 16 أبريــل الجــاري، مع ســفر 
ــوة  ــس ق ــي، بحضــور رئي ــا، األســعد العجي ــدى ليبي ــس ل تون
مكافحــة اإلرهــاب، اللــواء محمــد الزيــن. ورجحــت تقديــرات 
ــة  ــاع الحكوم ــة إقن ــاع محاول ــن االجت ــدف م ــون اله أن يك
ــا  ــوم به ــي يق ــات الت ــف االجتاع ــل لوق ــية بالتدخ التونس
باشــاغا داخــل تونــس مــع األطــراف الليبيــة، وكــذا الحيلولــة 

ــر التونســية. دون دخــول باشــاغا لطرابلــس عــر املعاب

2- طلــب دعــم الجزائــر: قــام الدبيبــة بزيــارة مفاجئــة، يف 18 
ــع املســتوى،  ــي رفي ــد أمن ــر، عــى رأس وف ــل، إىل الجزائ أبري
ــه، محمــد الحــداد،  ــاع بحكومت ــر الدف يتضمــن كل مــن وزي
ورئيــس جهــاز االســتخبارات العامــة، محمــد خليفــة، ورئيــس 
ــا يعكــس  ــي الحــراري، وهــو م ــن الداخــي، لطف ــاز األم جه
ــر، يف ظــل تراجــع  ــم الجزائ ــب دع ــة عــى طل حــرص الدبيب

الدعــم اإلقليمــي والــدويل لــه.

3- اســتنفار أمنــي يف طرابلــس: عقــد الدبيبــة، يف 16 أبريــل 
ــاب  ــوت، عبدالوه ــة نال ــد بلدي ــع عمي ــاً م ــاري، اجتاع الج
الحجــام، وذلــك لتأمــني املنطقــة الغربيــة، إذ جــاء االجتــاع 
إثــر قيــام قــوات تابعــة لبلديــة نالــوت بالتصــدي لتحــركات 
أحــد  الجويــي،  ألســامة  التابعــة  املســلحة  امليليشــيات 
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ســعت  والتــي  الدبيبــة،  بحكومــة  العســكرية  القيــادات 
لتأمــني دخــول حكومــة باشــاغا إىل طرابلــس مــن خــال معــر 

“الذهبيــة – وازن”.

ــس،  ــواب طرابل ــى أب ــكرية ع ــال عس ــدت أرت ــا تواج ك
ــي كان  ــتور، والت ــة الدس ــوة حاي ــة لق ــال التابع ــي األرت وه
الدبيبــة أنشــأها خــال األشــهر األخــرة ملنــع دخــول حكومــة 
باشــاغا للعاصمــة الليبيــة، وحشــد الدبيبــة كذلك امليليشــيات 
املســلحة التابعــة لــه مــن عــدة مــدن يف غــرب ليبيا لاحتشــاد 

حــول العاصمــة، وإغــاق مداخلهــا بالســواتر الرابيــة.

ــس  ــراري، رئي ــي الح ــع لطف ــاً م ــة اجتاع ــد الدبيب وعق
جهــاز األمــن الداخــي، وبحضــور وزيــري الداخليــة والدولــة 
لشــؤون مجلــس الــوزراء، وذلــك لضــان التنســيق املســتمر 
مــع مختلــف الجهــات األمنيــة لصــد أي تحــركات لقــوى 

ــاغا.  ــة لباش تابع

سيناريوهات ثالثة
ميكــن طــرح ثاثــة ســيناريوهات رئيســية، يف إطــار التطــورات 

الســابقة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- لجــوء باشــاغا إىل القــوة لدخــول طرابلــس: يفــرض هــذا 
الســيناريو رفــض الدبيبــة التخــي عــن الســلطة بشــكل 
ســلمي، يف ظــل حــرص الدبيبــة عــى حشــد امليليشــيات 
املواليــة لــه يف طرابلــس، خاصــًة مــع إخفــاق خطــة باشــاغا 

ــة – وازن”.  ــر “الذهبي ــال مع ــن خ ــس م ــول طرابل لدخ

ويفــرض هــذا الســيناريو احتاليــة تحــول باشــاغا نحــو 
محاولــة الدخــول بالقــوة، حــال اســتمرار تعــر مســاعيه 
لدخــول طرابلــس ســلياً، غــر ان احتاليــة هــذا الســيناريو 

ــدودة. ــى مح تبق

ــوم هــذا الســيناريو  ــة تســليم الســلطة: يق ــول الدبيب 2- قب
عــى تراجــع الدعــم الــدويل واإلقليمــي لفتحــي باشــاغا، 
بالتزامــن مــع اتجــاه بعــض امليليشــيات يف غــرب ليبيــا لدعــم 
ــع  ــا يدف ــا م ــة، وهــو رمب تســلم باشــاغا للســلطة يف العاصم
الدبيبــة لقبــول تســليم الســلطة، خاصــًة حــال ضغطــت 

ــار. ــذا املس ــوب ه ــوة ص ــنطن بق واش

3- اســتمرار الجمــود القائــم: يســتند هــذا الســيناريو إىل 
اســتمرار حالــة االنقســام الســيايس الراهــن، وذلــك عــر 
متســك الدبيبــة بالبقــاء يف الســلطة، واســتمرار ضغــط باشــاغا 
ــيناريو  ــذا الس ــد ه ــدوى. ويع ــن دون ج ــليمها م ــه لتس علي
هــو القائــم حاليــاً، غــر أنــه مــن الصعــب تصــور اســتمراره 

ــل.  ــدى الطوي عــى امل

ويف الختــام، ترجــح أغلــب التطــورات التــي تشــهدها ليبيــا 
أن يتمكــن باشــاغا مــن دخــول طرابلــس بشــكل ســلمي، بيــد 
أن تحــركات الدبيبــة األخــرة نحــو الجزائــر رمبــا تؤثــر عــى 
فــرص نجــاح هــذا الســيناريو، مــع وجــود تقديــرات تشــر إىل 
أن الجزائــر رمبــا تلعــب دوراً يف الوســاطة بــني القــوى الغربيــة 

والدبيبــة لدعــم حكومتــه.
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