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حراك مكثف لباشاغا
ــاغا،  ــي باش ــة، فتح ــة الليبي ــس الحكوم ــات رئي ــأيت ترصيح ت
بشــأن اتجــاه حكومتــه ملامرســة مهامهــا مــن خــارج طرابلــس 
بالتــوازي مــع تحــركات قــام بهــا باشــاغا خــال األيــام األخــرة، 

والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- زيــارة غــر معلنــة لرتكيــا: أشــارت العديــد مــن التقاريــر 
إىل أن باشــاغا قــام بزيــارة غــر معلنــة إىل تركيــا، يف 29 أبريــل 
املــايض، عــى رأس وفــد رفيــع املســتوى مــن قبــل حكومتــه، 
ــرات  ــاز املخاب ــس جه ــن رئي ــكل م ــرة ب ــى يف أنق ــث التق حي
الركيــة، هــاكان فيــدان، وكــذا مستشــار الرئيــس الــريك لألمــن 
القومــي، إبراهيــم كالــن، وهــي الزيــارة األوىل لباشــاغا لركيــا 
منــذ تكليفــه مــن قبــل الربملــان الليبــي بتشــكيل الحكومــة يف 

مــارس املــايض.

2- دعــم مزعــوم لربيطانيــا ضــد روســيا: نــرت صحيفــة “ذا 
التاميــز” الربيطانيــة، مقــاالً نســبته إىل باشــاغا تضمــن دعــامً 

للموقــف الربيطــاين ضــد التحــركات الروســية الراهنــة يف 
أوكرانيــا، ومســتنكراً وجــود آالف مــن عنــارص فاجــر الروســية 

يف الداخــل الليبــي. 

ــد  ــدن تع ــاغا إىل أن لن ــوب لباش ــال املنس ــار املق ــام أش ك
األخــرة تحتــاج إىل دعــم  لطرابلــس وأن  رئيســياً  حليفــاً 
بريطانيــا إلخــراج املرتزقــة األجانــب مــن ليبيــا، مــع اســتعداد 
طرابلــس ملســاعدة الغــرب يف تقليــل اعتامدهــم عــى الطاقــة 

ــية. الروس

ونفــى باشــاغا صلتــه بهــذا املقــال، مطالبــاً الصحيفــة 
ــة،  ــاالت مكذوب ــر مق ــورط يف ن ــادي الت ــة لتف بتحــري الدق
ــا  ــكها مب ــد متس ــدت إىل تأكي ــة عم ــة الربيطاني ــن الصحيف لك
نــر فيــام يتعلــق باملقــال املنســوب لفتحــي باشــاغا، مشــرًة 

ــه. ــة دقت ــد للصحيف ــر أك ــق األخ إىل أن فري

ــادرة  ــاغا مب ــق باش ــامل: أطل ــي ش ــوار وطن ــوة لح 3- الدع
لعقــد حــوار وطنــي شــامل، تتضمــن األطــراف كافــة يف 
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أعلــن رئيــس حكومــة االســتقرار الوطنــي الليبيــة، فتحــي باشــاغا، فــي 4 مايــو 2022، عــن اســتعداد حكومته 
لمباشــرة مهامهــا مــن خــارج العاصمــة طرابلــس، مشــيرًا إلــى إمكانيــة اتخــاذ حكومتــه مــن ســرت، بوســط 
ليبيــا، مقــرًا لهــا. كمــا ألمــح باشــاغا إلــى أن حكومتــه لــن تســتخدم القــوة فــي دخــول طرابلــس، لكنهــا 
ســتدخلها بشــكل قانونــي وســلمي فــي وقــت الحــق، متهمــًا حكومــة الوحــدة الوطنيــة المقالــة، برئاســة 

عبــد الحميــد الدبيبــة، بأنهــا تســعى إلــى دفــع البــاد نحــو حــرب أهليــة جديــدة.

ضغــوط مســتمرة: دالالت إعــان باشــاغا اســتعداد حكومتــه للعمــل مــن خــارج طرابلــس، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1536، 08 مايــو 
2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــة. وأملــح  ــك يف إطــار املصالحــة الوطني ــي، وذل الداخــل الليب
ــه ال متانــع يف الجلــوس مــع أي طــرف  باشــاغا إىل أن حكومت
يعتقــد أن حكومتــه أتــت ضدهــا أو ملحاربتهــا. ومل يعــرب 
الدبيبــة، عــن أي موقــف إزاء مبــادرة باشــاغا، مــام يثــر 

ــا. ــامالت نجاحه ــأن احت ــكوكاً بش ش

كــام وجــه باشــاغا رســائل مبــارشة للمجموعــات املســلحة 
ــل  ــم يف تحم ــم ودوره ــه ملخاوفه ــن تفهم ــرباً ع ــة، مع الليبي
املســؤولية األمنيــة، داعيــاً إياهــم إىل التوافــق مــن أجــل بنــاء 

الدولــة يف مــؤرش عــى ســعيه الســتاملتهم إىل جانبــه. 

دالالت مهمة
عكســت تحــركات باشــاغا جملــة مــن الــدالالت حــول مامــح 
ــا  ــن عرضه ــي ميك ــي، والت ــل الليب ــن يف الداخ ــهد الراه املش

عــى النحــو التــايل:

1- توســيع باشــاغا دعمــه الداخــي: يكشــف اتجــاه باشــاغا 
ملبــارشة مهــام حكومتــه مــن خــارج طرابلــس محاولته كســب 
ــا انعكــس يف تلويحــه  ــم الداخــي، وهــو م ــن الدع ــد م مزي
بإمكانيــة اتخــاذ رست مقــراً لحكومتــه وليــس طــربق، بحيــث 
ــراف  ــب األط ــه كس ــن خال ــن م ــاً ميك ــاً حيادي ــى نهج يتبن
ــل  ــي تحم ــراف الت ــض األط ــدى بع ــق ل ــة القل ــة، وإزال كاف

ــة. ــاً معين ــل أطراف ــاره ميث توجســاً إزاء باشــاغا باعتب

2- الســعي لفــرض أمــر واقــع: أشــارت بعــض التقديــرات إىل 
ــن رست  ــه م ــام حكومت ــاغا عــى مامرســة مه ــدام باش أن إق
رمبــا يســتهدف فــرض أمــر واقــع يعطيــه أرضيــة صلبــة 
يســتطيع مــن خالهــا تحقيــق التــوازن والتحــرك مبرونــة 
أكــرب. كــام أن باشــاغا يســعى مــن خــال هــذه الخطــوة إىل 
تأجيــل عمليــة دخولــه العاصمــة لحــن الحصــول عــى دعــم 
ــه هــذه الخطــوة، يف ظــل  دويل وإقليمــي كامــل يســهل علي
ــرب  ــن بالح ــا األوروبي ــدة وحلفائه ــات املتح ــغال الوالي انش
األوكرانيــة وانعكاســاتها املتشــابكة عليهــم، األمــر الــذي جعــل 
مــن األزمــة الليبيــة ملفــاً ثانويــاً عــى أجنــدة هــذه القــوى.

ــة رست  ــار باشــاغا مدين ــل اختي ــة أخــرى، ميث ــن ناحي وم
ــة التــي كانــت  ــة األمريكي ــه توافقــاً مــع الرؤي مقــراً لحكومت
قــد اقرحــت هــذا األمــر يف نهايــة عــام 2020 عندمــا كانــت 
ــود  ــز، تق ــت، ســتيفاين وليام ــك الوق ــة يف ذل ــة األممي املبعوث
جهــود ملتقــى الحــوار الوطنــي، الــذي أفــرز فيــام بعــد 
ــايل يرجــح أن تاقــي هــذه  ــة، وبالت حكومــة الوحــدة الوطني

ــاً. الخطــوة دعــامً غربي

3- انتظــار مخرجــات اجتامعــات القاهــرة: أعلنت املستشــارة 
األمميــة، ســتيفاين ويليامــز، يف 6 مايــو الجــاري، عــن أن 
ــيتم  ــة س ــواب والدول ــي الن ــن مجل ــرة ب ــات القاه اجتامع
اســتئنافها يف 15 مــن الشــهر الجــاري، وذلــك بعــد االجتــامع 

ــة،  ــه ويليامــز مــع رئيــس مجلــس األعــى للدول ــذي عقدت ال
ــد املــري.  خال

املجــال  االجتامعــات  عــودة هــذه  تفتــح  أن  وميكــن 
ــق  ــة التواف ــد حال ــة التوصــل إىل تفاهــامت تعي ــام إمكاني أم
ــه انعكاســات مهمــة  ــذي ســتكون ل بــن املجلســن، األمــر ال
ــن  ــن الحكومت ــة ب عــى حســم الرصاعــات السياســية الراهن

املنقســمتن.

بعــض  تحدثــت  الــرتيك:  املوقــف  اســتاملة  محاولــة   -4
التقاريــر عــن وجــود توجهــات قويــة داخــل الحكومــة الركية 
ــح باشــاغا. وأملحــت هــذه  ــة لصال ــل للتخــي عــن الدبيب متي
ــع  ــدى صان ــاح ل ــة مــن عــدم االرتي ــر إىل أن مثــة حال التقاري
ــة،  ــاه الدبيب القــرار يف أنقــرة إزاء الخــط املتشــدد الــذي يتبن
ورمبــا يدعــم صدقيــة هــذه التقاريــر زيــارة باشــاغا األخــرة 
ــام أن  ــديد، ك ــم الش ــمت بالتكت ــا اتس ــًة أنه ــا، خاص إىل تركي
التقــارب الــريك – املــرصي رمبــا يــرع مــن حســم املوقــف 

ــا. ــريك يف ليبي ال

 وعــى الرغــم مــن تكــرار التقاريــر الدوليــة التــي أشــارت 
للفكــرة ذاتهــا خــال األســابيع األخــرة، بيــد أن املوقــف 
الراهــن يعكــس حالــة مــن الرقــب الحــذر يف املوقــف الــريك 
ــن  ــم أي م ــال دع ــح حي ــمي واض ــف رس ــاذ موق ــل اتخ قب

ــة. ــاغا أم الدبيب ــن، باش الرجل

خلط األوراق من جديد
تتمخــض  أن  ميكــن  انعكاســات  عــدة  هنــاك  أن  يبــدو 
ــا  ــي ميكــن عرضه ــي، والت ــف الليب التطــورات األخــرة يف املل

ــايل:  ــو الت ــى النح ع

ــوب  ــال املنس ــار املق ــاغا: أث ــات باش ــى تحالف ــر ع 1- التأث
لباشــاغا يف “ذا التاميــز” الربيطانيــة العديــد مــن ردود األفعــال 
الليبــي، خاصــة املعســكر الرقــي  الغاضبــة يف الداخــل 
الداعــم لباشــاغا، حيــث عــربت العديــد مــن اآلراء عــن 
اعراضهــا عــى سياســته الخارجيــة يف التعامــل مــع تحالفــات 
ليبيــا التقليديــة، ويف مقدمتهــا روســيا، إذ شــككت الكتابــات 
املحليــة القريبــة مــن مراكــز القــوة يف الــرق الليبــي يف 
ــال  ــة املق ــل كتاب ــن قب ــه الداخلي ــع حلفائ ــاغا م تشــاور باش

ــه. ــوب إلي املنس

كــام عــرّبت بعــض اآلراء األخــرى عــن انتقادهــا ملــا جــاء 
ــي  ــي الليب ــش الوطن ــامد الجي ــاءات باعت ــن ادع ــال م يف املق
عــى عنــارص فاجــر منــذ عــام 2014. وأملحــت بعــض هــذه 
الكتابــات إىل احتامليــة أن تؤثــر آراء باشــاغا عــى مــدى 
متاســك املحــور الداعــم لــه يف الداخــل، وهــو مــا قــد يعمــد 
ــة إىل اســتغاله للخصــم مــن نفــوذ باشــاغا الداخــي. الدبيب
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2- عــودة ســيناريو الحكومتــن: تعتــرب عــودة ســيناريو 
الحكومتــن مطروحــاً بقــوة، بــل ورمبــا بــات هــو األكــر 
ــريب  ــغال الغ ــل االنش ــة، يف ظ ــرة املقبل ــال الف ــاً خ ترجيح
والــدويل باألزمــة األوكرانيــة، وتعــر محــاوالت باشــاغا لدخــول 
طرابلــس بطــرق ســلمية حتــى اآلن، بيــد أن هــذه التقديــرات 
ــن تكــون تكــراراً لحكومــة  ــة باشــاغا ل أشــارت إىل أن حكوم
ــاق، إذ إن حكومــة  ــة لحكومــة الوف ــي املوازي ــه الثن ــد الل عب
الثنــي مل تكــن تحظــى بــأي اعــراف دويل عــى عكــس 
حكومــة باشــاغا التــي تحظــى بدعــم عــدد مــن القــوى 

ــة. ــة والدولي اإلقليمي

3- معضلــة ميزانيــة حكومــة باشــاغا: ســيقوم مجلــس النواب 
الليبــي مبناقشــة مــروع املوازنــة العامــة التــي تقدمــت بهــا 
ــو  ــة يف 9 ماي ــته املقبل ــال جلس ــك خ ــاغا، وذل ــة باش حكوم
ــى وإن  ــذا املــروع، حت ــان له ــرار الربمل الجــاري. ويرجــح إق
ــتنتج  ــك س ــر أن ذل ــة، غ ــات املقرح ــض التعدي ــهدت بع ش
ــا  ــرصف ليبي ــزام م ــدى الت ــق مب ــرى تتعل ــكالية أخ ــه إش عن
ــه  ــاغا، والتزام ــة باش ــة لحكوم ــذه املوازن ــرصف ه ــزي ب املرك
بقــرار مجلــس النــواب حــال إقرارهــا، إذ أن التزامــه بهــا 
ــايل  ــة، وبالت ــة الدبيب ــوال لحكوم ســيتطلب وقــف رصف األم
ــداً بالنســبة لألخــر حــال تحقــق هــذا  ســتزداد األمــور تعقي

ــيناريو. الس

املركــزي  الليبــي  املــرصف  يرفــض  أن  املرجــح  ومــن 
رصف امليزانيــة لحكومــة باشــاغا حــال أقرهــا الربملــان، يف 
ــن محافــظ املــرصف  ــط ب ــي ترب ــات الوثيقــة الت ظــل العاق

ــيفرز  ــذي س ــر ال ــة، األم ــر، والدبيب ــادق الكب ــزي، الص املرك
ــدة بالنســبة لباشــاغا وســيؤثر عــى نفوذهــا. إشــكالية معق

4- تعزيــز الدبيبــة ســيطرته عــى ميليشــيات طرابلــس: تتبنى 
مدينــة مرصاتــة، ذات الثقــل األكــرب يف الغــرب الليبــي، سياســة 
ــت  ــة، وإن تقارب ــية الراهن ــامات السياس ــاد إزاء االنقس الحي
ــة خــال األســابيع  ــك ســعى الدبيب نســبياً مــن باشــاغا. ولذل
األخــرة إىل تعبئــة دعــم ميليشــيات طرابلــس، واســتقدام 
عــدد مــن قيــادات التيــارات املتشــددة إىل الداخــل الليبــي، 
عــى غــرار عــودة عبدالحكيــم بلحــاج، والــذي عقــد يف 8 مايو 
الجــاري اجتامعــاً مــع مفتــي ليبيــا املعــزول، صــادق الغريــاين، 
ــة لنســج تحالفــات مــع  يف مــؤرش مهــم بشــأن اتجــاه الدبيب

التيــارات املتطرفــة.

كــام تداولــت العديــد مــن املواقــع اإلخباريــة وثيقــة 
ــة، تضمنــت مقرحــاً بتشــكيل  ــد الدبيب ــد الحمي ــة لعب مرب
ــة  ــزة األمني ــات تتضمــن األجه ــادة وســيطرة وعملي ــز قي مرك
كافــة وتتلقــى أوامرهــا مــن الدبيبــة باعتبــاره وزيــراً للدفــاع.

ويف الختــام، بــات امللــف الليبــي مفتوحــاً أمــام عــدة 
التقاريــر احتامليــة  فبينــام تطــرح بعــض  ســيناريوهات، 
تصعيــد الضغــط الــدويل لعقــد مباحثــات ثنائيــة بــن باشــاغا 
ــام  ــي بالتوصــل إىل توافقــات تعالــج االنقس والدبيبــة ينته
ــدام القــوى  ــة إق ــر أخــرى إىل احتاملي الراهــن، أشــارت تقري
الدوليــة عــى االعــراف بحكومــة باشــاغا. كــام مل يعــد 
ســيناريو عــودة املواجهــات املســلحة أمــراً مســتبعداً، خاصــة 

ــرة. ــة األخ ــركات الدبيب ــوء تح يف ض
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