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دخول باشاغا المفاجئ
ــة  ــه العاصم ــو 2022 دخول ــاغا، يف 17 ماي ــان باش ــل إع مثّ
الليبيــة طرابلــس مفاجــأة للجميــع، حيــث دخــل برفقــة 
عــدد مــن أعضــاء حكومتــه عــن طريــق الزنتــان، وبدعــم مــن 
ــة إىل عــدد آخــر مــن  ــواء 444، باإلضاف ــوايص، والل ــة الن كتيب
املجموعــات املســلحة يف غــرب ليبيــا، وهــو مــا ترتــب عليــه 
ــك  ــات وتل ــذه املجموع ــن ه ــلحة ب ــات مس ــدالع مواجه ان
املواليــة للدبيبــة. ويف هــذا اإلطــار ميكــن توضيــح أبعــاد 

ــايل: ــو الت ــى النح ــورات ع ــذه التط ــياقات ه وس

1- اجتامعــات مونــرو والقاهــرة: ربطــت بعــض التقديــرات 
ــس  ــه املفاجــئ طرابل ــاغا األخــرة، ودخول ــن تحــركات باش ب
باالجتامعــات األخــرة التــي شــهدتها مونــرو الســويرسية، يف 
ــدة  ــن عــن ع ــت ممثل ــي تضمن ــو الجــاري، والت 13 و14 ماي
ــة  ــي الدول ــن مجل ــاء م ــك أعض ــا يف ذل ــة، مب ــراف ليبي أط
والنــواب، وممثلــون عــن الجيــش الوطنــي الليبــي، وممثلــون 

عــن عــدد مــن املجموعــات املســلحة املنتــرة يف طرابلــس 
ــات  ــذه االجتامع ــراء ه ــم إج ــث ت ــة، حي ــة ومرصات والزاوي

ــف.  ــز الحــوار اإلنســاين” بجيني ــة “مرك برعاي

وتــم التوصــل خــال االجتامعــات إىل عــدة توافقــات 
مهمــة، لعــل أبرزهــا التأكيــد عــى أهميــة توحيــد املؤسســة 
العســكرية، مــع االتفــاق عــى إعــادة مناقشــة آليــات التنفيــذ 
خــال االجتامعــات املرتقبــة يف املغــرب خــال الفــرة املقبلــة. 
كــام تــأيت هــذه االجتامعــات بالتــوازي مــع انطــاق الجولــة 
الثانيــة مــن االجتامعــات التــي تســتضيفها القاهــرة بــن 
ممثلــن عــن مجلــي النــواب والدولــة، مــن أجــل التوصل إىل 
توافقــات بينهــام حــول القاعــدة الدســتورية، والتــي حققــت 

بعــض التقــدم، وفقــاً لبعــض التقديــرات.

باشــاغا  دخــول  عمليــة  أفــرزت  مســلحة:  مواجهــات   -2
املجموعــات  بــن  واســعة  مواجهــات  املفاجــئ طرابلــس 
املســلحة املنتــرة هنــاك، تركــزت يف طريــق الشــط وقرجــي. 
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أعلــن رئيــس الحكومــة الليبيــة المكلــف مــن قبــل مجلــس النــواب، فتحــي باشــاغا، فــي 17 مايــو 2022 
عــن دخولــه العاصمــة طرابلــس اســتعدادًا لمباشــرة أعمــال حكومتــه، مشــيرًا إلــى أنــه ســيعقد مؤتمــرًا فــي 
وقــت الحــق لتوضيــح الموقــف، قبــل أن يعلــن المكتــب اإلعالمــي لباشــاغا مغــادرة األخيــر العاصمــة برفقــة 
عــدد مــن وزرائــه، بعدمــا تصاعــدت حــدة المواجهــات مــع الميليشــيات التابعــة للحكومــة المقالــة برئاســة، 

عبدالحميــد الدبيبــة.

ــو 2022،  ــرات المســتقبل, العــدد 1545، 19 ماي ــة فتحــي باشــاغا دخــول العاصمــة طرابلــس، تقدي ــات محاول ــد مفاجــئ: تداعي تصعي
ــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة. أبوظب
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وأملحــت بعــض التقديــرات إىل أن اجتامعــات مونرو متخضت 
ــن باشــاغا وعــدد مــن هــذه املجموعــات  ــات ب ــا توافق عنه
املوجــودة يف طرابلــس، خاصــًة كتيبــة “القــوة الثامنــة”، 
املعروفــة بالنــوايص، برئاســة مصطفــى قــدور، والتــي تســيطر 
ــا  ــا، مب ــة له ــس واملناطــق املتاخم ــاء طرابل ــة مين عــى منطق
ــة وأجــزاء مــن منطقــة  ــو ســتة” البحري يتضمــن قاعــدة “أب
طريــق الشــط، وكــذا اللــواء 444، والــذي يســيطر عــى 

جنــوب رشق طرابلــس.

ــم  ــى بدع ــاغا يحظ ــر أن باش ــض التقاري ــارت بع ــام أش ك
الكتيبــة 166، مــن مدينــة مرصاتــه، باإلضافــة إىل اللــواء 777 
قتــال وكتيبــة 28 مشــاة وكتيبــة ثــوار طرابلــس وجهــاز الــردع. 
ونجــح باشــاغا يف دخــول العاصمــة عــن طريــق الزنتــان، 
بدعــم مــن املجموعــات املســلحة الداعمــة لــه، بيــد أن 
األخــرة القــت مواجهــات قويــة مــن جهــاز دعــم االســتقرار 
التابــع لــوزارة الداخليــة بحكومــة الدبيبــة املقالــة، مــام حــال 
ــاغا،  ــلحة لباش ــات املس ــض املجموع ــم بع ــة دع دون مواصل
بيــد أن تدخــل آمــر اللــواء 444، مصطفــى حمــزة، بالوســاطة 
بــن القــوات املتنازعــة، نجــح يف الحيلولــة دون تصاعــد حــدة 

املواجهــات، وتأمــن خــروج آمــن لباشــاغا.

ســتيفاين  األمميــة،  املستشــارة  طالبــت  دويل:  تنديــد   -3
ــس  ــط النف ــدوء وضب ــى اله ــاظ ع ــرورة الحف ــز، ب ويليام
والكــف عــن حشــد القــوات، فيــام حثــت الواليــات املتحــدة 
ــام  ــف. في ــن العن ــاع ع ــلحة إىل االمتن ــات املس ــة الجامع كاف
ــا كافــة األطــراف إىل رضورة  حــث الســفر األملــاين لــدى ليبي

ــيايس. ــل الس ــزام بالح ــؤولية وااللت ــي باملس التح

كــام أعلنــت الســفارة الربيطانيــة يف طرابلــس عــن أهميــة 
ــل  ــذا الح ــرًة إىل أن ه ــم، مش ــيايس دائ ــل س ــل إىل ح التوص
ــة  ــام عــرب مســؤول السياســة الخارجي ال يتحقــق بالقــوة، بين
يف  القتــال  اســتئناف  مــن  قلقــه  عــن  األورويب  باالتحــاد 

ــس. طرابل

وأشــارت بعــض التقديرات إىل أن قرار باشــاغا باالنســحاب 
مــن طرابلــس جــاء نتيجــة بعــض الضغوطــات الدوليــة، 
والتــي ســعت إىل تجنــب التصعيــد واالنــزالق يف حــرب أهليــة 
شــاملة، ورمبــا يدعــم هــذا الطــرح البيانــات املتعــددة التــي 
صــدرت عــن ســفارات القــوى الدوليــة يف طرابلــس، بيــد أن 
ــاغا  ــركات باش ــة تح ــدم إدان ــدت إىل ع ــات عم ــذه البيان ه
ــت  ــم حافظ ــن ث ــلحة، وم ــات املس ــا للمواجه ــدر إدانته بق
هــذه القــوى عــى املســار متــوازن بــن األطــراف املتصارعــة 

ــداء دعــم ألي طــرف. دون إب

فهم تحركات باشاغا 
عكســت التطــورات التــي طــرأت عــى املشــهد الليبــي جملــة 

ــو  ــى النح ــا ع ــن عرضه ــي ميك ــة، والت ــدالالت املهم ــن ال م
التــايل:

1- محاولــة فــرض أمــر واقــع: تكشــف محاولــة باشــاغا دخول 
العاصمــة طرابلــس بشــكل مفاجــئ عــن محاولتــه فــرض أمــر 
واقــع يفــي إىل إجبــار حكومــة الدبيبــة املقالــة عــى التخــي 
عــن الســلطة، وشــل قــدرة الدبيبــة عــن حشــد حلفائــه، غــر 
ــا  ــو م ــك، وه ــح يف ذل ــاغا مل ينج ــح أن باش ــن الواض ــه م أن
يعكــس ســوء تقديــره ملوازيــن القــوى الحقيقيــة عــى األرض 
يف طرابلــس، حيــث دفعــت القــوات الكبــرة التــي دفــع بهــا 
الدبيبــة بعــض املجموعــات املســلحة إىل تغيــر موقفهــا 

وتبنــي الحيــاد لتجنــب الدخــول يف مواجهــات واســعة. 

2- اســتباق املبــادرات املطروحــة: تكشــف تحــركات باشــاغا 
األخــرة عــن رغبتــه يف تجــاوز املبــادرات التــي يتــم طرحهــا 
ــة يف  ــدد فرص ــد ته ــي ق ــة، والت ــة الراهن ــن األزم ــروج م للخ
رئاســة الحكومــة الليبيــة، إذ طــرح رئيــس املجلــس الرئــايس، 
محمــد املنفــي، مبــادرة تتضمــن توســيع صاحيــات املجلــس 
وتشــكيل حكومــة مصغــرة برئاســة املنفــي، تتــوىل التحضــر 

ــة.  ــات املقبل لانتخاب

كــام تــأيت يف هــذا اإلطــار مبــادرة اتحــاد القبائــل الليبيــة 
ــحب  ــتهدف س ــي تس ــوان “ال”، والت ــت عن ــس، تح ــن تون م
ــف  ــة، وتكلي ــة كاف ــية الراهن ــات السياس ــن املؤسس ــة م الثق
ــم  ــى يت ــاد حت ــؤون الب ــإدارة ش ــى ب ــاء األع ــس القض مجل

ــرف. ــي أي ط ــية ال تق ــة ورئاس ــات برملاني ــراء انتخاب إج

ــة إىل  ــارة غــر معلن ــام باشــاغا بزي ــريك محتمــل: ق 3- دور ت
تركيــا، يف 11 مايــو الجــاري، وهــي الزيــارة الثانيــة لــه ألنقــرة 
خــال األســبوعن األخريــن، حيــث التقــى رئيــس املخابــرات 
الركيــة، هــاكان فيــدان، وأشــارت تقاريــر إىل أن باشــاغا عمــد 
إىل التنســيق مــع أنقــرة قبــل إقدامــه عــى محاولــة دخــول 
طرابلــس، خاصــًة يف ظــل التقــارب األخــر الــذي باتــت تبديــه 

أنقــرة تجــاه باشــاغا.

ــل  ــرات إىل أن فش ــارت تقدي ــاغا: أش ــورة باش ــزاز ص 4- اهت
ــن  ــراً م ــيخصم كث ــس س ــة طرابل ــول العاصم ــاغا يف دخ باش
ــه  ــكيك يف متتع ــال التش ــن خ ــاً، م ــاً وخارجي ــده داخلي رصي
بدعــم داخــي واســع يف غــرب ليبيــا. ويف املقابــل، فــإن هــذه 
ــن خــال  ــواء م ــة، س ــوة الدبيب ــن ق ــززت م ــد ع الخطــوة ق
خســارة املجموعــات املســلحة الداعمــة لباشــاغا عــدداً مــن 
نقــاط التمركــز واالنتشــار، أو مــن خــال بيانــات الــدول 
الحيــاد،  تبنــي مواقــف  والتــي حرصــت عــى  الغربيــة، 

ــلحة. ــات املس ــب املواجه ــة تجن ــى أهمي ــد ع والتأكي

تداعيات أمنية وسياسية:

ــا انعكاســات  ــدو أن تحــركات باشــاغا األخــرة ســتكون له يب
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ــايل: واســعة، ميكــن عرضهــا عــى النحــو الت

ســيعمل  طرابلــس:  عــى  ســيطرته  الدبيبــة  تعزيــز   -1
الدبيبــة عــى حصــار املجموعــات املســلحة املواليــة لباشــاغا 
ــر  ــة مدي ــة الدبيب ــح يف إقال ــا وض ــو م ــس، وه ــل طرابل داخ
ــًة  ــي، خاص ــامة الجوي ــواء أس ــكرية، الل ــتخبارات العس االس
ــن  ــد م ــح العدي ــان، وترج ــة الزنت ــي ملدين ــي ينتم أن الجوي
التقاريــر وجــود ارتبــاط بــن دخــول باشــاغا األخــر طرابلــس 
ــد  ــي، خاصــًة أن األخــر ق ــا أســامة الجوي ــام به ــات ق وترتيب
ــة  ــة الليبي ــاغا للعاصم ــن دخــول باش ــهر تأم ــل ش ــاول قب ح

ــية. ــر التونس ــرب املعاب ع

ويف هــذا الســياق، عمــد الدبيبــة إىل محاولــة إظهــار 
ــن  ــك م ــة، وذل ــور يف العاصم ــى األم ــه ع ــتمرارية هيمنت اس
ــة تفقديــة يف أعقــاب انتهــاء املواجهــات  ــام بجول خــال القي
التــي شــهدتها منطقــة “جنــزور” بغــرب طرابلس. ومــن ناحية 
أخــرى، أشــارت بعــض التقديــرات إىل أن هنــاك تحــركات 
مكثفــة مــن قبــل الدبيبــة لتعزيــز ســيطرة امليليشــيات 
ــة دون نجــاح  ــه عــى العاصمــة طرابلــس، للحيلول ــة ل املوالي

ــتقباً. ــا مس ــه لدخوله ــل خصوم ــن قب ــة م أي محاول

ــو  ــاغا، يف 18 ماي ــن باش ــات: أعل ــرار املواجه ــة تك 2- صعوب
الجــاري، أن حكومتــه ســتبدأ فعليــاً مبــارشة عملهــا مــن 
مدينــة ســرت بوســط ليبيــا، وهــو مــا يعنــي أنــه ســيتوقف 
عــن محاولــة دخــول العاصمــة طرابلــس، عــى األقــل حتــى 
يضمــن والء عــدد أكــرب مــن امليليشــيات املواليــة لــه داخلهــا، 

ــاً.  ــة مادي ــة الدبيب خاصــة إذا نجــح يف حصــار حكوم

3- انتكاســة التوافــق الســيايس: مــن املرجــح أن تكــون 
للتطــورات األخــرة التــي شــهدتها طرابلــس تداعيــات ســلبية 
ــن  ــد م ــا يزي عــى املســار الســيايس والدســتوري الراهــن، مب

صعوبــة التوصــل إىل توافقــات بــن األطــراف املتحــاورة، 
خاصــة يف ضــوء االنقســامات الدوليــة واإلقليميــة حــول 
ــا، وهــو مــا يتضــح يف األزمــة املتعلقــة بتعيــن مبعــوث  ليبي
أممــي جديــد يف ليبيــا، خلفــاً للمستشــارة األمميــة، ســتيفاين 

ــا. ــد له ــيا التجدي ــارض روس ــي تع ــز، والت ويليام

واتســاقاً مــع هــذا الطــرح، أكــد رئيــس املجلــس األعــى 
للدولــة االستشــاري، خالــد املــري، أن حكومــة الوحــدة 
الوطنيــة املقالــة ال ميكنهــا إجــراء االنتخابــات، مشــراً إىل 
ــدة  ــل إىل قاع ــى رضورة التوص ــز ع ــا يرتك ــل يف ليبي أن الح
دســتورية توافقيــة، كــام نصــح املــري حكومــة باشــاغا 
ــة  ــة املقال ــة الدبيب ــب حكوم ــام طال ــتقالتها، في ــم اس بتقدي

ــر. ــة التغي ــول عملي ــرورة قب ب

ويبــدو أن الواليــات املتحــدة باتــت قلقــة مــن هــذه 
الخارجيــة  باســم  املتحــدث  أكــد  ولذلــك  التطــورات، 
أهميــة  الجــاري،  مايــو   17 يف  برايــس،  نيــد  األمريكيــة، 
املحادثــات الدســتورية الجاريــة يف القاهــرة، يف ظــل تصاعــد 
حــدة االحتقــان يف الداخــل الليبــي، ملوحــاً إىل خطــورة 

الحصــول عــى الســلطة أو االحتفــاظ بهــا بالقــوة.

ــد  ــا إىل مزي ــي يف ليبي ــهد الداخ ــه املش ــة، يتج ويف النهاي
ــة  ــول النفطي ــاق الحق ــة إغ ــودة أزم ــأزم، يف ظــل ع ــن الت م
مــرة أخــرى، فضــاً عن عــودة االنقســامات السياســية واألمنية 
ــة  ــة واإلقليمي ــوى الدولي ــام الق ــة إىل انقس ــادة، باإلضاف الح
ــتمرار  ــح لاس ــع مرش ــدو أن الوض ــي. ويب ــف الليب ــول املل ح
عــى الوضــع الراهــن، عــى األقــل يف املــدى القصــر، لحــن 
توصــل الفواعــل الخارجيــة إىل صيغــة جديــدة ميكــن البنــاء 
ــي  ــرة ه ــة يف القاه ــات الراهن ــون االجتامع ــا تك ــا، رمب عليه

ــة يف هــذا اإلطــار.  البداي
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