
 
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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بين الدبيبة وباشاغا.. انقسام سياسي 
يلوح في أفق ليبيا

أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق في أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق في 1010 فبراير/شباط  فبراير/شباط 20222022، اختيار وزير الداخلية ، اختيار وزير الداخلية 
السـابق “فتحي باشـاغا” رئيسـا لحكومة مؤقتة جديدة عوضا عن “عبد الحميد الدبيبة” رئيس السـابق “فتحي باشـاغا” رئيسـا لحكومة مؤقتة جديدة عوضا عن “عبد الحميد الدبيبة” رئيس 
حكومـة الوحـدة الوطنيـة الحاليـة والمعتـرف بهـا مـن قبـل األمـم المتحـدة. وبحسـب خارطـة حكومـة الوحـدة الوطنيـة الحاليـة والمعتـرف بهـا مـن قبـل األمـم المتحـدة. وبحسـب خارطـة 
الطريـق التـي أعلـن عنهـا البرلمـان، فإنـه مـن المفتـرض أن تتولـى حكومـة “باشـاغا” السـلطة الطريـق التـي أعلـن عنهـا البرلمـان، فإنـه مـن المفتـرض أن تتولـى حكومـة “باشـاغا” السـلطة 
1414 شـهرا. فـي  شـهرا. فـي  الرئاسـية خـال مـدة أقصاهـا  االنتخابـات  إجـراء  إلـى حيـن  ليبيـا  الرئاسـية خـال مـدة أقصاهـا التنفيذيـة فـي  االنتخابـات  إجـراء  إلـى حيـن  ليبيـا  التنفيذيـة فـي 
المقابـل، رفـض “الدبيبـة” القـرار، وأعلـن تمسـكه بمنصبـه لحيـن إجـراء االنتخابـات الرئاسـية فـي المقابـل، رفـض “الدبيبـة” القـرار، وأعلـن تمسـكه بمنصبـه لحيـن إجـراء االنتخابـات الرئاسـية فـي 

أقـرب وقـت ممكـن.أقـرب وقـت ممكـن.
حكومـة الوحـدة الوطنيـة بقيـادة “الدبيبـة”، هـي أول حكومـة موحـدة منـذ االنقسـام الـذي حكومـة الوحـدة الوطنيـة بقيـادة “الدبيبـة”، هـي أول حكومـة موحـدة منـذ االنقسـام الـذي 
شـهدته ليبيا في شـهدته ليبيا في 20142014. وكان من المقرر أن تسـلم السـلطة إلى حكومة منتخبة في ديسـمبر/. وكان من المقرر أن تسـلم السـلطة إلى حكومة منتخبة في ديسـمبر/

كانـون األول كانـون األول 20212021. لكـّن االنتخابـات تأجلـت بسـبب خافـات حـول اإلطـار القانونـي والدسـتوري . لكـّن االنتخابـات تأجلـت بسـبب خافـات حـول اإلطـار القانونـي والدسـتوري 
بعـد ظهـور مرشـحين مثيريـن  الرئاسـية، ال سـيما  لانتخابـات  الترشـح  لهـا، وشـروط  بعـد ظهـور مرشـحين مثيريـن المنظـم  الرئاسـية، ال سـيما  لانتخابـات  الترشـح  لهـا، وشـروط  المنظـم 
القذافـي”.  “معمـر  السـابق  الليبـي  الرئيـس  نجـل  القذافـي”  اإلسـام  “سـيف  مثـل  القذافـي”. لانقسـام  “معمـر  السـابق  الليبـي  الرئيـس  نجـل  القذافـي”  اإلسـام  “سـيف  مثـل  لانقسـام 
باإلضافـة إلـى خافـات علـى صاحيـات الرئيـس المنتخب. فيما لم تعلن حكومـة الوحدة الوطنية باإلضافـة إلـى خافـات علـى صاحيـات الرئيـس المنتخب. فيما لم تعلن حكومـة الوحدة الوطنية 

منـذ ذلـك الحيـن عـن الخطـة الزمنيـة الجديـدة لانتخابـات واالسـتفتاء علـى الدسـتور. منـذ ذلـك الحيـن عـن الخطـة الزمنيـة الجديـدة لانتخابـات واالسـتفتاء علـى الدسـتور. 

حـرص “الدبيبـة” خـال فتـرة رئاسـته للحكومـة علـى تكثيف تفاعاته مـع الكتائب المسـلحة وبناء حـرص “الدبيبـة” خـال فتـرة رئاسـته للحكومـة علـى تكثيف تفاعاته مـع الكتائب المسـلحة وبناء 
عاقـات جيـدة مـع قياداتهـا؛ خاصـة مـع الكتائـب الموجـودة فـي مصراتـة، ويبـدو أن “الدبيبـة” عاقـات جيـدة مـع قياداتهـا؛ خاصـة مـع الكتائـب الموجـودة فـي مصراتـة، ويبـدو أن “الدبيبـة” 
اسـتهدف مـن تلـك العاقـات كسـب الدعـم السـتمراره فـي منصبـه. وظهـرت آثـار تلـك العاقـات اسـتهدف مـن تلـك العاقـات كسـب الدعـم السـتمراره فـي منصبـه. وظهـرت آثـار تلـك العاقـات 
الكتائـب مـن  الليبـي تعييـن “باشـاغا”، حيـث وصلـت بعـض  النـواب  إعـان مجلـس  أعقـاب  الكتائـب مـن فـي  الليبـي تعييـن “باشـاغا”، حيـث وصلـت بعـض  النـواب  إعـان مجلـس  أعقـاب  فـي 
مصراتـة ومـدن أخـرى إلـى العاصمـة الليبيـة، وأعلنت دعمهـا للحكومة الحالية بقيـادة “الدبيبة” مصراتـة ومـدن أخـرى إلـى العاصمـة الليبيـة، وأعلنت دعمهـا للحكومة الحالية بقيـادة “الدبيبة” 
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ص 02 ورفضهـا لتعييـن “باشـاغا”. علـى الجانـب اآلخـر، لـم يكتـِف “الدبيبـة” بتطويـر عاقاتـه مـع الكتائـب ورفضهـا لتعييـن “باشـاغا”. علـى الجانـب اآلخـر، لـم يكتـِف “الدبيبـة” بتطويـر عاقاتـه مـع الكتائـب 
فقـط، وسـعى إلـى اكتسـاب شـعبية مـن خـال اسـتخدامه لعائـدات النفـط الليبيـة فـي مشـاريع فقـط، وسـعى إلـى اكتسـاب شـعبية مـن خـال اسـتخدامه لعائـدات النفـط الليبيـة فـي مشـاريع 

للبنـى التحتيـة ودعـم الشـباب. للبنـى التحتيـة ودعـم الشـباب. 
فـي الجانـب اآلخـر، نجـح “باشـاغا” فـي عقد تحالف مع القائد العسـكري “خليفـة حفتر” وعضو فـي الجانـب اآلخـر، نجـح “باشـاغا” فـي عقد تحالف مع القائد العسـكري “خليفـة حفتر” وعضو 
المجلـس الرئاسـي السـابق “أحمـد المعيتيـق” بهـدف تشـكيل جبهـة ضـد “الدبيبـة”، وهـي المـرة المجلـس الرئاسـي السـابق “أحمـد المعيتيـق” بهـدف تشـكيل جبهـة ضـد “الدبيبـة”، وهـي المـرة 
األولـى منـذ تاريـخ الصـراع الداخلـي فـي ليبيـا التـي يتحالـف فيها فاعلون رئيسـيون من شـرق وغرب األولـى منـذ تاريـخ الصـراع الداخلـي فـي ليبيـا التـي يتحالـف فيها فاعلون رئيسـيون من شـرق وغرب 
ليبيـا، األمـر الـذي ربمـا يمنـح “باشـاغا” قدرة على المناورة وجذب مجموعـات متنوعة من الفاعلين ليبيـا، األمـر الـذي ربمـا يمنـح “باشـاغا” قدرة على المناورة وجذب مجموعـات متنوعة من الفاعلين 
السياسـيين، والحصـول علـى موافقـة المجلـس األعلـى للدولـة الـذي لـم يحسـم أمـره بعـد. ومـع السياسـيين، والحصـول علـى موافقـة المجلـس األعلـى للدولـة الـذي لـم يحسـم أمـره بعـد. ومـع 
ذلـك، ذلـك، سـتبقى نقطـة التحـدي الرئيسـية أمـام “باشـاغا” هي قدرته علـى إقناع الكتائب المنتشـرة سـتبقى نقطـة التحـدي الرئيسـية أمـام “باشـاغا” هي قدرته علـى إقناع الكتائب المنتشـرة 
فـي طرابلـس بدعمـه والقبـول بمنصبه الجديد، وهو أمر ال يبـدو مرجحا على المدى القريب، في فـي طرابلـس بدعمـه والقبـول بمنصبه الجديد، وهو أمر ال يبـدو مرجحا على المدى القريب، في 
ظـل الحشـد العسـكري الموالـي للدبيبـة فـي طرابلـس، والـذي يضمـن لألخيـر بقـاءه فـي منصبه، ظـل الحشـد العسـكري الموالـي للدبيبـة فـي طرابلـس، والـذي يضمـن لألخيـر بقـاءه فـي منصبه، 
خاصـة وأن هـذه المجموعـات المسـلحة لـن تقبـل بحكومـة معلـوم سـلفا أن “حفتـر” سـيكون لـه خاصـة وأن هـذه المجموعـات المسـلحة لـن تقبـل بحكومـة معلـوم سـلفا أن “حفتـر” سـيكون لـه 

هيمنـة علـى وزارات مهمـة فيهـا مثـل الدفـاع، بنـاء علـى تفاهماتـه مع “باشـاغا”. هيمنـة علـى وزارات مهمـة فيهـا مثـل الدفـاع، بنـاء علـى تفاهماتـه مع “باشـاغا”. 
فـي ظـل تمسـك “الدبيبـة” باسـتمراره فـي منصبه إلى حين إجراء االنتخابات الرئاسـية، سـتكون فـي ظـل تمسـك “الدبيبـة” باسـتمراره فـي منصبه إلى حين إجراء االنتخابات الرئاسـية، سـتكون 
فـرص “باشـاغا” لتولـي زمـام األمـور فـي طرابلـس ضئيلـة، مما سـيؤدي إلـى خلق حكومـة موزاية فـرص “باشـاغا” لتولـي زمـام األمـور فـي طرابلـس ضئيلـة، مما سـيؤدي إلـى خلق حكومـة موزاية 
أثنـاء فتـرة االنقسـام  الثنـي”  الثانـي، علـى غـرار حكومـة “عبـد اهلل  أثنـاء فتـرة االنقسـام فـي شـرق ليبيـا تحـت قيـادة  الثنـي”  الثانـي، علـى غـرار حكومـة “عبـد اهلل  فـي شـرق ليبيـا تحـت قيـادة 
الليبـي، والتـي لـم تمتلـك أي صاحيات لممارسـة السـلطة. وسـيكون على حكومة “باشـاغا” توفير الليبـي، والتـي لـم تمتلـك أي صاحيات لممارسـة السـلطة. وسـيكون على حكومة “باشـاغا” توفير 
تمويـل مائـم لدورهـا فـي شـرق ليبيـا، خاصـة فـي ظـل غيـاب عائـدات النفـط الليبيـة. إذ إن تمويـل مائـم لدورهـا فـي شـرق ليبيـا، خاصـة فـي ظـل غيـاب عائـدات النفـط الليبيـة. إذ إن أحـد أحـد 
عناصـر قـوة “الدبيبـة” الرئيسـية، هـي سـيطرته علـى البنـك المركـزي فـي طرابلـس، وهـو الجهة عناصـر قـوة “الدبيبـة” الرئيسـية، هـي سـيطرته علـى البنـك المركـزي فـي طرابلـس، وهـو الجهة 
الرسـمية الوحيـدة التـي تتلقـى إيـرادات صـادرات النفـط الليبـي )بلغـت عائـدات النفـط الليبيـة فـي الرسـمية الوحيـدة التـي تتلقـى إيـرادات صـادرات النفـط الليبـي )بلغـت عائـدات النفـط الليبيـة فـي 
20212021 حوالـي  حوالـي 3030 مليـار دوالر(، مليـار دوالر(، وهـي التـي منحـت “الدبيبـة” القدرة على تسـيير األعمال الحكومية  وهـي التـي منحـت “الدبيبـة” القدرة على تسـيير األعمال الحكومية 

واسـتمراريته فـي منصبـه دون أزمـات اقتصاديـة حـادة.واسـتمراريته فـي منصبـه دون أزمـات اقتصاديـة حـادة.
لم ُيعرب الفاعلون الخارجيون في ليبيا -بما في ذلك روسـيا وتركيا واإلمارات- عن موقفهم لم ُيعرب الفاعلون الخارجيون في ليبيا -بما في ذلك روسـيا وتركيا واإلمارات- عن موقفهم 
الرسـمي مـن حكومـة “باشـاغا” الجديـدة؛ باسـتثناء مصـر التـي أيدتـه -علـى الرغـم مـن ارتباطـه الرسـمي مـن حكومـة “باشـاغا” الجديـدة؛ باسـتثناء مصـر التـي أيدتـه -علـى الرغـم مـن ارتباطـه 
القـوي بتركيـا- نتيجـة التفاهمـات التـي عقدهـا مع “حفتر”. فـي المقابل، مـازال “الدبيبة” يمثل القـوي بتركيـا- نتيجـة التفاهمـات التـي عقدهـا مع “حفتر”. فـي المقابل، مـازال “الدبيبة” يمثل 
الحكومـة المدعومـة مـن األمـم المتحـدة، والمعتـرف بهـا غربيـا، وهـي نقطة قوة قـد ال تحظى الحكومـة المدعومـة مـن األمـم المتحـدة، والمعتـرف بهـا غربيـا، وهـي نقطة قوة قـد ال تحظى 
بهـا حكومـة “باشـاغا”.بهـا حكومـة “باشـاغا”. التـزال الواليـات المتحـدة وتركيـا تدعمـان “الدبيبـة” ضمنيـا. وعلـى الجانـب  التـزال الواليـات المتحـدة وتركيـا تدعمـان “الدبيبـة” ضمنيـا. وعلـى الجانـب 
اآلخـر تحافـظ مصـر علـى نفوذهـا القـوي فـي شـرق ليبيـا. بينمـا رفعت اإلمـارات دعمهـا المالي عن اآلخـر تحافـظ مصـر علـى نفوذهـا القـوي فـي شـرق ليبيـا. بينمـا رفعت اإلمـارات دعمهـا المالي عن 
“حفتـر” وهـو مـا جعلـه أضعـف مـن أي وقـت مضـى. وإذا خضـع المجلـس األعلـى للدولـة الليبـي “حفتـر” وهـو مـا جعلـه أضعـف مـن أي وقـت مضـى. وإذا خضـع المجلـس األعلـى للدولـة الليبـي 
“باشـاغا” سـتكون شـرعية حكومـة  ترشـيح  ورفـض  الغـرب  فـي  المسـلحة  المجموعـات  “باشـاغا” سـتكون شـرعية حكومـة لضغـوط  ترشـيح  ورفـض  الغـرب  فـي  المسـلحة  المجموعـات  لضغـوط 

“الدبيبـة” غيـر قابلـة للطعن.“الدبيبـة” غيـر قابلـة للطعن.
إذا أقـر المجلـس األعلـى للدولـة تعييـن البرلمـان الليبـي لرئيـس وزراء جديـد، سـيؤدي هـذا إلـى إذا أقـر المجلـس األعلـى للدولـة تعييـن البرلمـان الليبـي لرئيـس وزراء جديـد، سـيؤدي هـذا إلـى 
فوضـى قانونيـة وترسـيخ عـدم االسـتقرار السياسـي فـي ليبيـا، وخلـق حكومتيـن متوازيتيـن فـي فوضـى قانونيـة وترسـيخ عـدم االسـتقرار السياسـي فـي ليبيـا، وخلـق حكومتيـن متوازيتيـن فـي 
شـرق وغـرب البـادشـرق وغـرب البـاد، حيـث مـن المرجـح أال يتخلـى “الدبيبة” عن شـرعيته. وسـيكون مـن المحتمل إذا ، حيـث مـن المرجـح أال يتخلـى “الدبيبة” عن شـرعيته. وسـيكون مـن المحتمل إذا 
تفاقمـت األزمـة واسـتمر الصـراع بيـن الحكومتيـن، أن تلجـأ حكومة “باشـاغا” إلى نفس السـاح الذي تفاقمـت األزمـة واسـتمر الصـراع بيـن الحكومتيـن، أن تلجـأ حكومة “باشـاغا” إلى نفس السـاح الذي 
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ص 03 اسـتخدمه “حفتـر” فـي سـنوات االنقسـام الماضيـة، إذ سـتكون عمليـات إغـاق حقول النفـط الليبية اسـتخدمه “حفتـر” فـي سـنوات االنقسـام الماضيـة، إذ سـتكون عمليـات إغـاق حقول النفـط الليبية 
هـي األداة الرئيسـية التـي يسـتطيع مـن خالهـا “باشـاغا” الحـد مـن قـدرات حكومـة “الدبيبة”. هـي األداة الرئيسـية التـي يسـتطيع مـن خالهـا “باشـاغا” الحـد مـن قـدرات حكومـة “الدبيبة”. 

رغـم كل مـا سـبق،رغـم كل مـا سـبق، سـتظل احتمـاالت تجـدد الصـراع المسـلح فـي ليبيـا وعـودة سـيناريو  سـتظل احتمـاالت تجـدد الصـراع المسـلح فـي ليبيـا وعـودة سـيناريو 20142014  
غيـر مرجحـة، حيـث تتمتـع كل حكومـة بدعـم ميدانـي للقـوى المسـلحة فـي منطقتهـا )حكومـة غيـر مرجحـة، حيـث تتمتـع كل حكومـة بدعـم ميدانـي للقـوى المسـلحة فـي منطقتهـا )حكومـة 
الدبيبـة فـي الغـرب، وحكومـة باشـاغا في الشـرق(.الدبيبـة فـي الغـرب، وحكومـة باشـاغا في الشـرق(. كما أن القـوى الخارجية الرئيسـية مازالت راغبة  كما أن القـوى الخارجية الرئيسـية مازالت راغبة 
فـي تثبيـت التـوازن القائـم. وال يمنـع هـذا مـن احتمـاالت متكـررة لعمليـات محـدودة أو اشـتباكات فـي تثبيـت التـوازن القائـم. وال يمنـع هـذا مـن احتمـاالت متكـررة لعمليـات محـدودة أو اشـتباكات 

عابـرة ال تغيـر فـي مجمـل التـوازن الميدانـي الراهـن. عابـرة ال تغيـر فـي مجمـل التـوازن الميدانـي الراهـن. 
إلـى حالـة  أبعـد مـن أي وقـت مضـى، فباإلضافـة  الرئاسـية  االنتخابـات  يبـدو مسـار  إلـى حالـة سياسـيا،  أبعـد مـن أي وقـت مضـى، فباإلضافـة  الرئاسـية  االنتخابـات  يبـدو مسـار  سياسـيا، 
االنقسـام السياسـي التـي عمقتهـا األزمـة الحاليـة؛ ال تقـدم خارطـة طريـق مجلس النـواب الليبي أي االنقسـام السياسـي التـي عمقتهـا األزمـة الحاليـة؛ ال تقـدم خارطـة طريـق مجلس النـواب الليبي أي 

ضمانـات بإجـراء االنتخابـات فـي موعدهـا.ضمانـات بإجـراء االنتخابـات فـي موعدهـا.
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