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باحث متخصص فى الشؤون الليبية

خالل شهر سبتمرب  ،2017جرت يف الكونغو برازافيل
ولندن ونيويورك عىل التوايل ثالث اجتامعات رفيعة املستوى
حول ليبيا ،كان األول االجتامع الثالث للجنة األفريقية رفيعة
املستوى حول ليبيا املكلفة من قبل االحتاد األفريقي يوم 9
سبتمرب ،والثاين اجتامع وزراء خارجية كل من بريطانيا
والواليات املتحدة وإيطاليا ومرص واإلمارات وفرنسا يوم
 23سبتمرب ،والثالث جرى يف نيويورك يوم  20سبتمرب
عىل هامش أعامل الدورة رقم  74للجمعية العامة لألمم
املتحدة ،والذي أعلن خالله األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوترييش وممثله اخلاص إىل ليبيا غسان سالمة عن
االسرتاتيجية اجلديدة للمنظمة األممية يف ليبيا و(خطة العمل
من أجل ليبيا) التي هتدف إىل إحياء العملية السياسية املتعثرة
يف البالد منذ أكثر من ثالث سنوات.
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وسبق هذه االجتامعات الثالثة زيارات رفيعة املستوى
إىل ليبيا قام هبا وزراء خارجية كل من إيطاليا أنجيلينو ألفانو
وبريطانيا بوريس جونسون يوم  24أغسطس وفرنسا جان
إيف لودريان يوم  4سبتمرب ،وهي القوى الغربية الرئيسية
التي ختوض منافسة حمتدمة يف الساحة الليبية إلقناع األطراف
الفاعلة باستئناف احلوار وعملية التفاوض حول تعديل
االتفاق السيايس ،فيام كثفت مرص لقاءاهتا مع األطراف
الليبية عىل أراضيها الستكشاف التحركات املستقبلية
لألزمة يف ظل استمرار حالة السيولة وضبابية املشهد املحيل
الذي تتغري حتالفاته باستمرار دون تأثري إجيايب عىل املشهدين
املتأزمني سياس ًيا وأمن ًيا ،منذ توقيع االتفاق السيايس الليبي
يوم  17ديسمرب  ،2015والذي تباينت بشأنه مواقف خمتلف
األطراف بني التأييد والرفض.

ضبط املنافسة اخلارجية

تسلط هذه االجتامعات والزيارات رفيعة املستوى حول
ليبيا الضوء عىل احتدام التنافس بني القوى الدولية واإلقليمية
املعنية بليبيا ،الذي أدى إىل إضعاف مسار التسوية السياسية
الرئييس الذي تقوده بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ،ما
دفع رئيسها اجلديد اللبناين غسان سالمة للحديث بشكل
جريء أثناء تقديمه إحاطته للمرة األوىل إىل جملس األمن
الدويل من جممع األمم املتحدة يف العاصمة طرابلس يوم
 28أغسطس ،إىل التنبيه واملطالبة برضورة توحيد املبادرات
الدولية واإلقليمية بشأن ليبيا حتت املظلة األممية ألن تعددها
يربك املسار السيايس الرئييس الذي ترعاه األمم املتحدة ،كام
جدد التأكيد عىل ذلك خالل مشاركته يف اجتامعات برازافيل
ولندن قبل اإلعالن عن (خطة العمل من أجل ليبيا) خالل
االجتامع رفيع املستوى حول ليبيا يف نيويورك بحضور قادة
كل من بريطانيا تريزا ماي وفرنسا إيامنويل ماكرون ومرص
عبدالفتاح السييس وإيطاليا باولو جينتيلوين .وممثلني عن
اجلزائر وتركيا واإلمارات ومنظامت إقليمية ودولية سبق أن
قادت جهودها وقدمت مبادرات لتسوية األزمة يف ليبيا ،إال
أنه يالحظ أن هذه اجلهود واملبادرات رغم تباينها واختالف
أهداف أطرافها منها إال أهنا اتفقت عىل أمرين رئيسيني:
األول :إعادة هندسة املشهد الليبي من جديد ،وهو ما تشري
إليه الدعوة إلجراء انتخابات ترشيعية ورئاسية خالل العام
 2018والتي تضمنتها املبادرات اإلقليمية والدولية لتجنب
أزمة الرشعية التي تعاين منها األجسام السياسية الليبية.
الثاين :توحيد مؤسسات الدولة الليبية املنقسمة وإبعادها
عن التجاذبات السياسية وإعادة هيكلتها وخاصة املؤسسات

امللف املرصى  -العدد  - 38السنة الرابعة

االقتصادية واألمنية ،وهو ما تتضمنه (خطة العمل من أجل
ليبيا) والتي تشمل تعديل املناصب هبدف إلعادة هيكلة
املؤسسات قبل اختيار مسؤوليها التنفيذيني من قبل املؤمتر
الوطني العام.
ويبدو أن املبعوث األممي اجلديد إىل ليبيا غسان سالمة،
ً
مدركا أن احتدام التنافس اخلارجي حول األزمة
بدأ عمله
الليبية قوض جهود املنظمة األممية لدفع العملية السياسية
وفاقم األزمة سيام خالل السنوات الثالثة املاضية التي
شهدت زيادة حجم التدخالت اإلقليمية بشكل غري
مسبوق ،وتباين مواقفها بشأن هوية السلطة اجلديدة يف ليبيا،
بناء عىل طبيعة املصالح وإدراكها للوضع األمني والسيايس
وماهية القوى املحلية الليبية فضلاً عن الدور اإلقليمي
والدويل الذي يبحث عنه كل طرف .فإقليم ًيا تشكل حول
األزمة الليبية حموران ،األول يرفض إرشاك اإلسالم السيايس
يف أي ترتيبات متعلقة ببناء السلطة اجلديدة يف ليبيا ويدعم
املشري خليفة حفرت الذي يقود جمموعة اجليش الوطني وهي
قوات هجينة تتشكل من جمموعات مسلحة قبلية وسلفيني
وعسكريني سابقني؛ وحيظى بدعم كل من مرص واإلمارات
العربية املتحدة .والثاين يرفض إقصاء اإلسالميني وما يعتربه
حماوالت عسكرة الدولة التي يسعى إليها حفرت ،وتتمثل قوته
الرئيسية يف جمموعات مسلحة جهوية وأيديولوجية وحيظى
بدعم قطر وتركيا .أما دول ًيا تبدو القوى الرئيسية الواليات
املتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهي الدول التي كانت
ترشف عىل إدارة األقاليم الليبية قبيل استقالل البالد منتصف
القرن املايض ،متمسكة بمشاريعها اخلاصة يف البالد ،والتي
قد تتعارض يف بعض األحيان مع املرشوعني اإلقليميني حول
الدولة الليبية.
ويسعى غسان سالمة من خالل خطته اجلديدة إىل
حماولة ضبط املنافسة املحتدمة إقليم ًيا ودول ًيا حول األزمة
يف ليبيا واحلد من التأثريات الكبرية للقوى اإلقليمية عىل
حالة االستقطاب التي باتت مكرسة لعملية االنقسام الذي
بدأ بشكل رسمي يف البالد منذ منتصف العام  2014عىل
املستويات السياسية واألمنية واالقتصادية ،إضافة إىل تعزيز
دور األمم املتحدة يف قيادة جهود التسوية السياسية لألزمة
مقتنعا بأن غياب التنسيق وبقاء اجلهود اإلقليمية
الليبية
ً
والدولية منفردة يف هذا الشأن لن يدفع إىل امليض قد ًما.
مشهد منقسم

مع االنقسام الفعيل ملؤسسات الدولة الليبية السياسية
واألمنية واالقتصادية بشكل عام ،تكرست حالة الفوىض
يف ظل ضعف السلطة املركزية منذ سقوط النظام السابق عرب

االنتفاضة الشعبية ضد حكم العقيد معمر القذايف يف العام
 ،2011والتي حظيت حينها بدعم دويل عرب تدخل عسكري
قاده حلف شامل األطليس بموجب قرار من جملس األمن
الدويل وتأييد عريب ،وبدأت كل سلطة حتظى بدعم خارجي
وفر هلا قوة سياسية وأمنية يف مواجهة منافسيها املحليني،
وذخرية حية لنسف اجلهود األممية املبذولة إلعادة توحيد
البالد .كام ازدادت كذلك حدة االنقسام بعد توقيع االتفاق
السيايس الذي هيدف إىل بناء سلطة مركزية تعيد توحيد البالد
وجتديد رشعية وفعالية األجسام السياسية التي انتهت واليتها
القانونية بموجب اإلعالن الدستوري الصادر يف أغسطس
العام .2011

لكن ينبغي اإلشارة إىل أن توقيع االتفاق السيايس يف 17
ديسمرب  2015جرى بضغط من القوى الكربى ،إال أن
نتيجته جاءت عىل غري املتوقع ،سيام مع اختالف مواقف
األطراف املحلية حول مواده خاصة املادة ( )8من باب
األحكام اإلضافية اخلاصة باملناصب السيادية واملواد ()16
و( )17اخلاصة بإصالح جملس النواب ،واملادة ()34
اخلاصة بالرتتيبات األمنية وإخراج املجموعات املسلحة من
املدن .وكان من نتيجة ذلك ،انقسام جملس النواب يف طربق
وتفتته بني قلة رافضة لالتفاق يقودها رئيس املجلس عقيلة
صالح ،وأغلبية مؤيدة لالتفاق يقودها النائب األول لرئيس
املجلس حممد شعيب ،وجمموعة أخرى من نواب الرشق تؤيد
وتعارض االتفاق يف ذات الوقت لكنها تدافع عن حقوق
(برقة) وترى أن االتفاق مل ينصف إقليم برقة (رشق ليبيا)
رغم تضحياته يف احلرب عىل اإلرهاب والثورة ضد نظام
القذايف.

وهو أمر تكرر ً
أيضا لدى املؤمتر الوطني العام السابق يف
طرابلس (أول جملس ترشيعي منتخب بعد اإلطاحة بالقذايف)
والذي حتول أغلب أعضائه املؤيدين لالتفاق إىل املجلس
األعىل للدولة الذي يقوده عبدالرمحن السوحييل ،بينام بقيت
املجموعة الرافضة بقيادة رئيس املؤمتر نوري أبوسهمني
ونائبه األول عوض عبدالصادق الذي ترأس وفد املؤمتر
خالل عملية احلوار السيايس الليبي يف الصخريات ،مرصة
عىل موقفها ورافضة لالتفاق حتى أهنا أعادت عمل حكومة
اإلنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل جمد ًدا والتي خاضت
اشتباكات مسلحة مع املجموعات املؤيدة للمجلس الرئايس
وحكومة الوفاق الوطني يف طرابلس قبل أن تتمكن األخرية
من تثبيت أقدامها يف العاصمة .كام مل يسلم ً
أيضا املجلس
الرئايس وهو اجلسم التنفيذي املنبثق عن اتفاق الصخريات
من االنقسام ،إذ يقاطعه عضوان مها عيل القطراين عن برقة
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وعمر األسود عن الزنتان فيام استقال ممثل اجلنوب موسى
احتجاجا عىل األداء الضعيف للمجلس الرئايس ،بينام
الكوين
ً
يلعب عضو املجلس عن برقة فتحي املجربي دور املعرقل
واملعارض لعمل املجلس الرئايس.

ومل يتوقف االنقسام حول االتفاق السيايس عىل املؤسسات
السياسية فقط ،لكنه امتد ً
أيضا إىل املؤسسات االقتصادية
والكيانات االجتامعية وجمموعاهتا املسلحة .فعىل املستوى
االقتصادي فشل اتفاق توحيد املؤسسة الوطنية للنفط يف
البيضاء رشق البالد وطرابلس ،الذي جرى اإلعالن عنه يف
يوليو  2016يف تونس ،وكذلك اتفاق توحيد املرصف املركزي
بني البيضاء وطرابلس الذي جرى يف مايو  .2016واجتامع ًيا
وأمن ًيا امتد االنقسام إىل كربى القبائل املصطفة حول أقطاب
الرصاع املسلح ،ففي بنغازي انضم القياديان يف عملية الكرامة
املهدي الربغثي وفرج إقعيم إىل االتفاق السيايس بعد اختيار
وزيرا للدفاع والثاين وكيلاً لوزارة الداخلية يف حكومة
األول ً
الوفاق الوطني ومها من قبيلة العواقري أكرب قبائل رشق ليبيا
التي وفرت حاضنة اجتامعية لعملية الكرامة بقيادة حفرت؛
وباتت منقسمة بني مؤيدين لالتفاق ومؤيدين حلفرت .كذلك
امتد االنقسام إىل مرصاتة بني مؤيدي ومعاريض االتفاق حول
الرتتيبات السياسية واألمنية اخلاصة به ،وكذلك إىل الزنتان
التي يؤيد جزء منها عملية الكرامة ويشارك اآلخر يف حكومة
الوفاق عرب رئيس جملسها العسكري أسامة اجلوييل الذي عينه
آمرا للمنطقة العسكرية الغربية .إضافة إىل أن كل من
الرساج ً
حفرت والرساج أعلن تقسيم البالد إىل مناطق عسكرية وعني
عليها قيادات تابعة لكل منهام يف حتد جديد يقوض جهود
توحيد املؤسسات األمنية والعسكرية.
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إن النتيجة العكسية التي أفرزها االتفاق السيايس الليبي
منذ توقيعه بني أطراف احلوار الليبي ،تبدو منطقية يف ظل
تكريس حالة عدم االلتزام بأي اتفاقات وتفامهات جيري
التوصل إليها بني الفاعلني الليبيني وحتى اإلقليميني بشأن
األزمة يف البالد ،مع عدم نجاعة آلية العقوبات الدولية
التي أقرهتا الواليات املتحدة واالحتاد األورويب بحق ثالث
شخصيات ليبية يف العام  ،2016وهم رئيس جملس النواب
يف طربق عقيلة صالح وكل من رئيس املؤمتر الوطني العام
نوري أبوسهمني ورئيس حكومة اإلنقاذ الوطني خليفة
الغويل يف طرابلس .وهو ما يكرس اإلفالت والتملص من
أي التزامات قد جيري التوصل إليها مع اخلطة اجلديدة لدفع
العملية السياسية بقيادة األمم املتحدة خالل األيام القادمة،
وجيعل الركون إىل نقطة ارتكاز يمكن االنطالق منها يف األيام
أمرا صعب املنال ،وبالتايل فإن العودة إىل
القادمة للميض قد ًما ً

املربع األول ستكون إجبارية مع كل فشل يلحق بالرتتيبات
السياسية واألمنية املستقبلية ،ما يعني تكريس االنقسام
الراهن يف البالد الذي بدأ قبل ثالث سنوات.
معضلة تعديل االتفاق السيايس

دفع استمرار اخلالف املحيل واإلقليمي والدويل حول
االتفاق السيايس الليبي األمم املتحدة جمد ًدا للدعوة إىل إعادة
التفاوض مرة أخرى لتعديل االتفاق يف وقت تتضارب فيه
قراءات األطراف اخلارجية للمشهد الليبي يف ظله بني فريقني
رئيسيني:
األول :يرى أن االتفاق السيايس ينتهي يف  17ديسمرب
املقبل وهي القراءة السائدة يف مرص واإلمارات العربية املتحدة
وفرنسا ،وهي الدول الداعمة ملجموعة اجليش الوطني بقيادة
خليفة حفرت وترى أن األزمة يف ليبيا بحاجة إىل اتفاق جديد
يرتكز عىل إرشاك املؤسسة العسكرية يف الرتتيبات السياسية.

الثاين :يرى أن االتفاق السيايس الليبي ال يشري يف نصوصه
إىل انتهاء واليته وبالتايل جيب التمسك به مع إدخال تعديالت
حمدودة عىل بعض مواده ،وهي القراءة السائدة يف الواليات
املتحدة وبريطانيا وإيطاليا واجلزائر وهي يف مقدمة الدول
الداعمة للمجلس الرئايس وحكومة الوفاق الوطني.

إال أن هذين املوقفني يتفقان عىل رضورة مساعدة الليبيني
عىل تشكيل سلطة سياسية موحدة رغم اخلالف عىل آلية
تشكيل السلطة وكيفية بناء املؤسسات السياسية واألمنية بشكل
خاص .فالفريق األول املعروف بدعمه للمشري حفرت يرى أنه
جيب أن يقود عملية البناء وأن تعمل املجموعات األخرى
حتت قيادته ويستعجل إجراء انتخابات برملانية ورئاسية خالل
العام  ،2018ما يعني الذهاب إىل مرحلة انتقالية خامسة
من عمر األزمة .بينام الفريق الثاين يشدد عىل رضورة إرشاك
اجلميع يف عملية البناء لكنه يتمسك باستكامل عملية التوافق
وإنجاز مرشوع الدستور قبل الذهاب إىل االنتخابات الرئاسية
والربملانية للتأكيد عىل رضورة إهناء املرحلة االنتقالية.
ووسط هذا االنقسام الدويل واإلقليمي حيال الرتتيبات
القادمة للعملية السياسية واألمنية يف ليبيا ،تبدو عملية تعديل
االتفاق السيايس حتد ًيا أول ًيا إلعادة إحياء العملية السياسية،
فاملعضلة األوىل التي ستواجه عملية استئناف املفاوضات
تتمثل يف أزمة الرشعية واالنقسام التي تعاين منها األجسام
السياسية الرئيسية يف البالد ،والتي تسعى عملية التفاوض
الحتوائها .بالرغم من أن االتفاق السيايس حيدد آلية تعديله
من خالل تشكيل جلنتي من جمليس الدولة والنواب ،إال أن
عملية التفاوض اجلديدة قد تشهد إرشاك أطراف أخرى ما
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قد يعرضها النتقادات متوقعة تطعن يف رشعية املشاركني،
وبالتايل قد تؤخر عملية التعديل ،وهو احتامل عىل ما يبدو
أن املبعوث األممي قد جهز مبكرا لتخطي تلك العقبة عندما
أعلن ضمن (خطة العمل من أجل ليبيا) أنه يف حال رفض
الربملان إقرار التعديالت دستور ًيا فسيجري إسناد هذه املهمة
للمؤمتر الوطني العام الذي سيجري تشكيله ضمن املرحلة
الثانية للخطة األممية اجلديدة وهو الكيان الذي سيتوىل
بحسب املعلن حسم القضايا اخلالفية الكربى مثل صياغة
الدستور وتعيني املسؤولني التنفيذيني لتسيري شؤون الدولة.

وتتضمن (خطة العمل من أجل ليبيا) التي أعلنها املبعوث
األممي غسان سالمة خالل االجتامع رفيع املستوى حول ليبيا
يف نيويورك ثالث مراحل رئيسية تبدأ املرحلة األوىل منها
بتعديل االتفاق السيايس من خالل عملية تفاوض جديدة
خيوضها ممثلون عن جمليس النواب يف طربق واملجلس األعىل
للدولة يف طرابلس ،وتشمل املرحلة الثانية تشكيل مؤمتر وطني
موسع بمشاركة مجيع األطراف يتوىل اختيار أعضاء املؤسسات
التنفيذية عىل أن يرتافق ذلك مع إقامة حوار مع اجلامعات
املسلحة هبدف إدماج أفرادها يف العملية السياسية واحلياة
املدنية ،عىل أن تكون هناك مبادرات لتوحيد اجليش الوطني،
مع استمرار جهود املصاحلة املحلية وتكثيفها واختاذ إجراءات
حاسمة ملعاجلة قضايا النازحني حمل ًيا ،بينام تشهد املرحلة الثالثة
إجراء استفتاء عىل الدستور وتنتهي بانتخابات رئاسية وبرملانية،
وهي اخلطة التي حدد املبعوث األممي عا ًما واحدً ا لالنتهاء منها.
وينبغي التنبيه هنا إىل أن غياب احلوار واالتفاق األمني بني
القوى واملجموعات املسلحة يف البالد كان أحد العوامل الرئيسية
التي أسهمت خالل العامني املاضيني يف تقويض االتفاق ،سيام
وأن القوى املسلحة مجيعها تترصف بشكل مستقل وغري خاضعة
أي من األجسام والفاعلني السياسيني ،رغم أن األخرية
لسيطرة ٍّ
وفرت يف كثري من األحيان غطا ًء ورشعية للقوى املسلحة لتفعل
ما تشاء بعد أن وجدت نفسها غري ملزمة باتفاق مل تكن طر ًفا
فيه .وبالتايل فإن أحد أخطر ما هيدد عملية التسوية السياسية
هو تأخري احلوار األمني الذي من شأنه دعم أي اتفاق سيايس
جيري التوصل إليه ،وهو حوار يتطلب ضامنات وحمفزات دولية
وإقليمية جادة وقواعد حمددة للمجموعات املحلية حتى يمكن
ضامن انخراط األطراف املؤثرة يف عملية التسوية األمنية ،مع
االهتامم باملبادرات األمنية املقدمة حمليا يف هذا الشأن من قبل
املؤسسات األمنية والعسكرية.
العمل عىل أربع جبهات

مع رشوع املبعوث األممي غسان سالمة يف العمل بخطته
اجلديدة ،تبقى فرص النجاح قوية للميض قد ًما يف العملية

السياسية ،إال أنه يف حاجة ملؤازرة دولية مستمرة ،ما يعني أن
عليه العمل عىل أربع جبهات يف آن واحد .األوىل دولية مع
القوى الرئيسية فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والواليات املتحدة،
والثانية مع مرص واإلمارات واجلزائر ،والثالثة استئناف
احلوار السيايس الليبي لتعديل االتفاق ،والثالثة الرشوع يف
تسيري حوار أمني بني املجموعات املسلحة يف ليبيا لضامن
اتفاق مكمل ويساند االتفاق السيايس ويسهم يف دعم جهود
املصاحلة املحلية يف خمتلف مناطق البالد ويعمل عىل ضامن
عودة النازحني حمل ًيا واملهجرين داخل ًيا.
وعىل سالمة أن يعمل مع القوى الغربية الرئيسية للوصول
إىل صيغة توافقية فيام بينها بشأن الوضع يف ليبيا للحد من حالة
التنافس بينها حول ليبيا سيام بني إيطاليا وفرنسا التي تسعى
كل منها لتعزيز مصاحلها عىل حساب األخرى ،خصوصا ما
يتعلق برؤيتهام إلدارة ملفي اهلجرة غري الرشعية واملصالح
االقتصادية املتنازع عليها بني القوى الغربية يف ليبيا .وإقليميا
فيالحظ أن دول اإلقليم استثمرت بشكل كبري يف أطراف
الرصاع الليبي لكن حتييدها وإن كان صع ًبا مع استمرار
أمرا رضور ًيا لدفع عملية
االستقطاب اإلقليمي إال أنه يبدو ً
التسوية السياسية ،ألن غياب التفاهم واالتفاق اإلقليمي
حول تسوية األزمة الليبية سيطيل من عمر األزمة وبإمكانه
نسف اجلهود األممية لتحقيق التسوية واملصاحلة املحلية.

أما ثال ًثا وحمل ًيا ،فينبغي عىل املبعوث األممي تيسري عملية
التفاوض بني األطراف الليبية املختلفة ورعاية احلوار
السيايس بمواعيد حمددة مع رضورة السعي إىل نقل عملية
احلوار إىل داخل ليبيا وإلزام خمتلف األطراف عىل االلتزام
باحلوار والتفامهات واالتفاقات التي يتم التوصل إليها،
سواء من خالل توقيع عقوبات أو من خالل عزهلا سياس ًيا
وخارج ًيا ،جتن ًبا لتكرار إخفاقات املايض القريب التي
ورابعا رضورة إطالق
أسهمت يف إفشال االتفاق السيايس.
ً
احلوار األمني بني املؤسسات األمنية الرسمية واملجموعات
املسلحة حتى يمكن احتواؤها وحتييدها عن الرصاع السيايس
مع العمل عىل فك ارتباطاهتا اخلارجية وفصلها عن الظهريين
السيايس واالجتامعي الذي يوفر هلا دعام جيعلها يف مركز
متقدم عن مؤسسات األمن الرسمية.
مستقبل األزمة الليبية

يمكن القول إن عملية تسوية األزمة الليبية مركبة ،فمن
جهة تبدو البالد يف الوقت الراهن بحاجة ماسة إىل سلطة
سياسية موحدة لتسيري األعامل وإدارة ما تبقى من املرحلة
االنتقالية ،ومتكني املجتمع الدويل من التعامل مع جهة حمددة
يمكن من خالهلا تقديم الدعم الالزم ملساعدة الليبيني عىل

35

مستقبل األزمة الليبية :احللول والتحديات

بناء دولتهم ،وهو ما يسعى إليه املجتمع الدويل بقيادة األمم
املتحدة إىل حتقيقه من خالل تطبيق االتفاق السيايس الليبي
الذي هيدف لبناء سلطة قادرة عىل تسيري األعامل وإدارة شؤون
البالد .من جهة أخرى فإن ليبيا بحاجة لبناء الدولة وهي
عملية معقدة تتطلب حوارات معمقة بني خمتلف األطراف
الفاعلة سياس ًيا واجتامع ًيا وأمن ًيا للتوافق عىل الصيغ اخلاصة
بكيفية توزيع الثروة والسلطة يف البالد وحتديد نوع النظام
السيايس وشكل النظام اإلداري للدولة .وهذه الرؤية ختتلف
يف شطرها الثاين مع رؤية القوى اخلارجية إقليم ًيا ودول ًيا
التي هيمها وجود سلطة واحدة تتعامل معها يف ليبيا بالدرجة
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األوىل .وعليه فإن استمرار حالة االنقسام الراهن وتصلب
مواقف األطراف الليبية حيال بعضها لن يفيد وسيدفع البالد
نحو التقسيم الفعيل ،كام أن حرص األطراف املحلية عىل
التمسك بتحالفاهتا اخلارجية يقود إىل هذا السيناريو لكنه لن
يستمر جراء تغري املصالح .لذلك ستعمل األمم املتحدة عىل
استئناف احلوار الليبي سياس ًيا وأمن ًيا لتوحيد الرؤى حول
األزمة لكن ضامن النجاح يبقى رهني تطور املواقف املحلية
واإلقليمية والدولية ،حول صيغة احلل الذي حيفظ مصالح
ومكاسب خمتلف األطراف.

